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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

29 Nisan 2022 Cuma

28 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir Sahabi Tanıyalım

5 Vakit Namaz



Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle
şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa
duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin.
Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan
korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Maide suresi - 8. ayet

HER GÜNE BİR AYET

ADALET: Düzen, denge, denklik, gerçeğe uygun
hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme,
dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlar içermektedir.
Her şeyi layık olduğu yere koymak, davranış ve
hükümde doğru olmak, hakka göre doğru hüküm
vermek haksızlıktan sakınmaktır. Adaletin zıddı
zulüm ve haksızlıktır.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

28. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Ayıplarımı gizle ve beni

korkularımdan emin kıl. Allah’ım!
Beni önümden, arkamdan,

sağımdan, solumdan ve üstümden
gelecek belalara karşı koru.

RAMAZAN SOHBETLERİ



İnsanlığın bütün
ihtiyacını karşılayan,

Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABİ TANIYALIM
Hâlid bin Velid (r.a.): Müşriklerin Müslümanlarla yaptıkları
bütün harplere ön safta katılmış, savaş taktiğini iyi bilen
başarılı bir kumandandı. İslamla şereflendikten sonra
kahramanlıklarıyla ve hizmetleriyle Resûlullah’ın takdir ve
dualarına mazhar olmuş ve “Allah’ın Kılıcı” unvanını
almıştır. Bu sahabinin hayatını araştırarak, ailenizle
paylaşınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Rahmet Peygamberi, samimiyetle gönülden kopup gelen
ve gönülleri fetheden her güzel işin iyilik, her iyiliğin de
sadaka olduğunu haber vermiştir bizlere. İyilik, yolunu
şaşırana yol göstermek, yoldaki zararlı şeyleri
gidermektir. İyilik, kardeşimizin yüzüne tebessümle
bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman ise iyilik,
kardeşlerimiz için dua etmektir. Her iyilik bir sadakadır
diyen Peygamberimize tabi olup annemize, babamıza,
kardeşlerimize ve çevremizdeki insanlara iyilik yapmayı
ve iyi davranmayı alışkanlık haline getirebiliriz.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğle İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Sırat köprüsünde nur olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


