
DİNÖĞRETİMİ
GENELMÜDÜRLÜĞÜ

RAMAZAN
GÜNLÜĞÜM-18



Ramazan Başlangıcı: 1 Ramazan 1443 - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Ramazan 1443 - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Arefe Günü: 30 Ramazan 1443 - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

19 Nisan 2022 Salı

18 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Bu, Rabb'inin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini
bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.

(En’am suresi - 126. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

TEFEKKÜR: ’’Bir şey hakkında derin düşünme, iyice
düşünmek, bir işin sonucunu hesaplamak" anlamına
gelen bir terimdir. İslam dininde kâinatı, varlıkları,

doğayı, yaratıkları, kendini ve Allah'ı düşünmek, ve O'nun
yarattığı varlıklardan, kâinattaki eşsiz mükemmellikteki

düzenden ders çıkarmak demektir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

18. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım, beni bağışla,
bana merhamet et,

rızanı kazandıracak işler
yaptır ve bana hayırlı

rızık ver.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Nasıl kulluk
yapmamız gerektiğini
tarif eden Kur’an'ımı

okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Hz. Ali (r.a.): Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu,
küçük yaştan itibaren Peygamberimizin yanında büyüyen,
ilk Müslümanlardan ve İslam halifelerinden olan bu
sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Resûlullah, gençlere bir iş verdiği zaman, tecrübesizlikten
kaynaklanan tedirginliği yok etmek üzere muhatabına güven
verir ve onu cesaretlendirirdi.
Hz. Ali genç yaşta Yemen’e kadı olarak görevlendirildiği
zaman, genç ve tecrübesiz oluşunu gerekçe göstererek ilk
başta çekingen davranmıştı. Bunun üzerine Allah Resûlü,
mübarek elini onun göğsüne vurmuş ve “Allah’ım, bunun
kalbine hidayet ver ve diline sebat ver!” buyurarak duasıyla
onu cesaretlendirmiş ve ona bir davada nasıl hüküm vermesi
gerektiğini anlatmıştı.
Hz. Ali, “Bundan sonra iki kişi arasında hüküm verme
konusunda hiç tereddüt etmedim.” demişti.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Allah'a şükretmenin en güzel yolu olan
namazlarımı kılıyorum.

Ramazan gecelerini nurlandıran ve Peygamber Efendimizin
sünneti olan “Teravih Namazı”nı kılmayı unutmuyorum.

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


