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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

21 Nisan 2022 Perşembe

20 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabb'in, senin, gecenin üçte ikisine
yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor.
Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah,

gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin
tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini
bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti). Artık, Kur’an’dan

kolayınıza geleni okuyun.
Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın

lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir
kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde,

Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın,
zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden

ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve
daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama

dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir.

(Müzzemmil suresi-20. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

İTİKÂF: Belli bir zaman ve sakin bir mekanda düşünce ve gönül
dünyamızın teskini ve maneviyatımızın yeniden gözden
geçirilerek geliştirilmesi için tefekkürle yapılan ibadettir.

İtikâf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyup
inzivaya çekilerek yapılır.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını ailemizle ve
arkadaşlarımızla sohbet yaparak, öğrendiğimiz
bilgileri onlarla paylaşarak güzelleştirelim.

20. GÜN PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
Allah'ım! Senden başka ilâh yoktur.

Allah'ım! Ben Senin yüceliğine
yakışmayan kusurlardan çok uzak

olduğunu söylerim.
Allah'ım! Senden günahlarımı

bağışlamanı niyaz ederim, Senden
rahmetini dilerim.

RAMAZAN SOHBETLERİ



HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Hz. Âişe bint-i Ebu Bekir (r.a.): Hz. Ebu Bekir’in kızı ve
Peygamber Efendimizin (a.s.) eşidir. Sahabe arasında en
çok hadis bilen yedi kişiden birisidir. Tefsir ve fıkıh
konusunda da ilim sahibi olan bu hanım sahabenin hayatını
araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor:
"Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.) ramazanın son on
gününde itikâf ederdi. Bunu vefat edinceye kadar böylece
devam ettirdi."

"Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.) ramazan ayının son on
günü girince elini eteğini toplar, geceyi ihya eder ve ev
halkını uyandırırdı."

Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in (a.s.) Medine’ye
hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikâfa
çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem (a.s.)
ile birlikte itikâf yaptığını nakleder.

Sabah

Doğruyu yanlıştan
ayıran bir kitap olan

Kur’an'ımı
okuyorum.

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Karanlıkları aydınlatan bir nur hükmünde olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.



TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

İTİKÂF NEDİR?
Ruhî olgunluğa erebilmek için uygulanabilecek bir eğitim

metodudur.
Hayalen ve ruhen semaya çıkmaktır.
Sema canibinden bize gelen ayetleri fark etmektir.
Dünyevîlikten çıkıp, uhreviliğe evrilmektir.
Mü’min için maneviyat kampıdır.
Allah'la baş başa kalmaktır.
Vahyi anlama yolculuğuna çıkmaktır.
Kutlu bir arınıştır.
Bol bol tefekkür etmektir.
Ruhu arındırmak, temizlemektir.
İnsanın iyi ve kötü yanlarını düşünmeye, hatalarını

düzeltmeye vesiledir.
Salih bir kul olmak için gereken enerjiyi almaktır.
Gerçek dostun Allah olduğunu ve O'nun rızasını kazanmak

gerektiğini düşünmektir.
Dünyanın meşguliyetlerinden sıyrılmaktır.
İbadete daha çok zaman ayırmaktır.
Dünya hayatının fitnelerine karşı manevi hazırlık yapmaktır.


