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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

23 Nisan 2022 Cumartesi

22 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir,

hakkıyla görendir.
(Nisa suresi – 58. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

EHLİYET (LİYAKAT): “Yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik”
gibi anlamlara gelir. Ehliyet, bir işi veya mesuliyeti en iyi

şekilde yerine getirecek bilgisi ve yeteneği olmaktır.
Liyakat, bir işe ehil olmak ve bir işe layık olmak demektir.

İşin hakkını verme becerisidir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

22. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden

yaptıklarımı, haddimi aşarak
işlediğim kusurlarımı, benden daha
iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla!

RAMAZAN SOHBETLERİ



İbret alalım diye
geçmişten haber
veren Kur’an'ımı

okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Hz. Ömer (r.a.): Müslümanların kırkıncısıdır. Cesaret ve
kahramanlığıyla meşhur olmuştur. Halifeliği dönemindeki
adaletli yönetimiyle ün salmış olan bu sahabinin hayatını
araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Bulduğu her fırsatta gençlere özel tavsiyelerde bulunan
Allah Resûlü’nün, Abdullah b. Abbâs’a verdiği öğütlerden
biri şöyledir:

"Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim: Allah’ın hakkını
koru ki Allah da seni korusun. Allah’ın hakkını gözet ki
O’nu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah’tan
iste. Yardım dileyeceğinde Allah’tan yardım dile. Şunu
bilmelisin ki bütün toplum (varlık alemi) bir konuda
senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak
Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine (bütün
toplum) sana zarar vermek için bir araya gelse ancak
Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Allah'ın bize hediyesi olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


