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RAMAZAN
GÜNLÜĞÜM-27



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

28 Nisan 2022 Perşembe

27 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir Sahabi Tanıyalım

5 Vakit Namaz



"Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret,
kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte

bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir."
Lokman suresi - 17. ayet

HER GÜNE BİR AYET

İBADET: “Boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat,
kulluk, tapma” anlamlarına gelen ibadet
kavramı dinî bir terim olarak Rabb'imize kulluk
etmemizin, O'nu sevmemizin, O'na saygı
göstermemizin, yakın olmak istememizin
göstergesi anlamına gelmektedir. Karşılığında
sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri
Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yerine
getirmektir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

27. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Bize kulaklarımızı, gözlerimizi,

kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi
mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul
eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok
kabul edensin, çok merhametlisin.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Mü'minlere kurtuluşu
müjdeleyen,
Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABİ TANIYALIM
Zübeyr bin Avvam (r.a.): İslam’a gönül veren ilk
bahtiyarlardandır. Aynı zamanda Hz. Peygamber'in en yakın
dava arkadaşıdır. Hz. Peygamber'in halası Hz. Safiyye’nin
oğludur. Peygamberimizin "yardımcım" olarak nitelendirdiği
bu sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Fitre olarak da bilinen “fıtır sadakası” ramazan ayına
özel olarak verilen bir sadakadır. Peygamberimiz oruçlu
kişinin boş, çirkin ve ölçüsüz sözlerden temizlenmesi ve
durumu iyi olmayanlara bir azık olması için verilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Ramazan ayını tamamlayıp
bayrama ulaşıldığı için bir şükür anlamı da taşımaktadır.
Fıtır sadakalarının bayramdan önce verilmesi
istenmektedir. Böylece fakir Müslümanların yiyecek ve
giyecek gibi bayram ihtiyaçları giderilmiş ve onlara
bayram sevinci tattırılmış olacaktır. Fakirler bu sayede
bayrama hazırlıklı girecek, bayramda kendilerini yalnız ve
garip hissetmeyeceklerdir. Abdullah b. Ömer, Allah
Resûlü'nün (s.a.v.) ashâbına fıtır sadakasından
yedirmeden bayram namazına çıkmadığını nakletmektedir.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğle İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Kabir aydınlığı olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


