ramazan paylaşmaktır

9 Mayıs-15 Mayıs
Ramazan Fasikülü
3. Hafta

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve
doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak
Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan
ayını idrak edenler onda oruç tutsun."
(Bakara Suresi, 185. ayet)
Merhaba Sevgili Çocuklar,
Ramazan ayının üçüncü haftasındayız.
Görevler, etkinlikler ve bulmacalarla haftanızı
renklendirdiğimizi umut ediyoruz.
Bu hafta da fasikülümüz dopdolu bir içeriğe sahip.
Bereket ve mağfiret dolu bu ayı hep birlikte
bol kazanımlarla geçirip bayram sevincine
milletçe kavuşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.
Ailenizle birlikte sizlere sağlık, esenlik ve huzur
dolu bir hafta diliyoruz.
Ramazanın bereketi üzerinizden hiç eksik olmasın.
2020 Mayıs-Ramazan 1441
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BİLGİ KUTUSU

16 Ramazan 1441

Şerefe: Minarelerde gövdenin etrafında yer alan,
kenarları korkuluklu, ezan okumaya mahsus yer.
Günün Görevi: Mahallenizdeki caminin minarelerine
asılmasını istediğiniz bir mahya ifadesi hayal ediniz ve
hayal ettiğiniz ifadeyi aşağıdaki boşluğa yazınız.

BUL BAKALIM
Edirne Üç Şerefeli Cami'nin minarelerindeki
şerefelere ayrı ayrı yollardan çıkılıyor.
Birinci merdivenden birinci ve ikinci
şerefeye, ikinci merdivenden ikinci ile
üçüncü şerefeye, üçüncü merdivenden ise doğrudan
üçüncü şerefeye çıkılıyor.
Bu bilgilere göre:
Üç arkadaş, üç şerefeli minareye çıkmak istiyorlar.
Ali ile Ahmet 3. merdiveni, Burak 2. merdiveni
kullanıyor ve hepsi de şerefelere ulaşıyor.
1. şerefede kim vardır?
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Diş Kirası: Eskiden Ramazan aylarında saray ve
konaklarda her akşam herkese açık iftar yemekleri
verilirdi. Üstelik iftara gelenlere yemekten sonra
çeşitli hediyeler ve paralar dağıtılırdı. İşte bu hediye
ve paralara “diş kirası” adı verilirdi.

Günün Görevi: Sevdiğimiz bir dostumuza bayramda
verilmek üzere güzel bir hediye paketi hazırlayalım.
Dolduralım: Peygamber Efendimizin (sav.) bir
davranışına yönelik aşağıda verilen sözdeki eksik
kelimeyi bulup boşluğa yazalım.

18 Ramazan 1441
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Hüsn-i Hat: İslam medeniyetinde özellikle Mushaf yazımı
ile yaygınlaşan güzel yazı sanatıdır. Hat sanatını icra eden
kişiye hattat adı verilir.
Günün Görevi: Yukarıdaki hüsn-i hat yazısını okumaya
çalışalım. Sonra yazıyı renkli kalemlerimizle boyayıp
okunuşu ile birlikte anlamını alttaki kutucuğa yazalım.
(İpucu: Aşağıdan yukarıya doğru okumaya çalışalım.)

19 Ramazan 1441
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Salavat: Peygamberimizin(sav.) ismi anılınca "Allahümme
salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed (Allah'ım,
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun ailesine
rahmet et.) veya " Sallallâhu aleyhi ve sellem diyerek
salavât getirmiş oluruz. Sallallâhu aleyhi ve sellem,
“Allah'ın salât ve selamı onun üzerine olsun.” demektir.
Kısaltması (sas.) veya (sav.) şeklinde gösterilir. Allah'ın
Peygamberimize salât etmesi, ona rahmetini göndermesi
demektir.
"

"

Peygamber Efendimiz:
“Kıyamet günü
insanların bana en
yakını, benim için en
çok salâvat okuyandır.”
(Tirmizi, Salât, 357)

“Kim bana bir salavat
getirirse Allah Teâlâ bu
yüzden o kimseye on
misli mağfiret eder.”
(Müslim, Salât, 70)

buyurmuşlardır.

Günün Görevi: Kâğıt veya fon kartonundan kırmızı
bir gül yaparak Peygamber Efendimize salavat
getirelim ve odamızda daha önce hazırladığımız
köşeye veya çalışma masamıza asalım.

CENNET KOMŞUSU

Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı.
Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş,
yanına da bir kölesini almıştı.
Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istemişti.
Mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kavuruyordu.
Yolu bir mescide düştü.
İki yoksul bir köşede titreyerek oturuyordu.
Gidecek başka yerleri yoktu.
Onların ne konuştuklarını merak eden padişah yanlarına sokuldu.
Fakirlerden şakacı olanı soğuktan şikayet ediyordu:
- Yarın cennete gittiğimizde bizim padişahı oraya sokmayacağım!
Cennetin duvarına yaklaştığını görürsem,
pabucumu çıkarıp kafasına vuracağım.
Öteki merakla sordu:
- Onu niçin cennete sokmayacakmışsın?
- Tabii sokmam. Biz burada soğuktan donarken o sarayında keyif sürsün.
Bizim hâlimizden haberdar olmasın.
Sonra da kalkıp cennette bana komşu olsun. Ben öyle komşuyu istemem
arkadaş, dedi.
Gülüştüler.
Padişah kölesine:
- Bu mescidi ve adamları unutma! dedi.
Saraya dönünce mescide adamlarını yolladı. İki fakiri alıp saraya
getirdiler.
Zavallılar başımıza neler gelecek diye korkuyla bekleşirken onları dayalı,
döşeli bir odaya yerleştirdiler.
- Burada yiyip içip yatacak, padişahımıza dua edeceksiniz.
Cennette size komşu olmasına karşı çıkmayacaksınız, dediler.
Padişah ne iyi kalpli imiş, değil mi?
Peygamberimiz yoksula yardım edenleri böyle övmüştür:
"Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaranı,
Allah, ahiret dertlerinden kurtarır."
(Müslim, Zikir, 38)

Prof. Dr. Mehmet Yaşar KANDEMİR

20 Ramazan 1441
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Namazgâh: Açıkta namaz kılmak üzere hazırlanmış ve kıble
yönünde Kâbe’yi göstermek için dikili bir taş bulunan geniş
alanlara denir. Genellikle bayram namazları ve yaz
günlerine denk gelen teravih namazları burada kılınırdı.
Yağmur duasına çıkmak için de namazgâhlara gidilirdi.
Bursamızda da Namazgâh Mahallesi'nde namazgâh vardır.

Peygamber Efendimiz:
“Kulun Rabbine en yakın
olduğu hâl secde hâlidir.
İşte bu sebeple secdede
çok dua etmeye bakın!”
(Müslim, Salât, 215)

buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz:
“Temizlik imanın yarısıdır.
'Elhamdülillâh' duası
mîzânı, 'sübhânallahi
ve’lhamdü lillâhi' zikri ise
yer ile göklerin arasını
sevap ile doldurur.”
buyurmuşlardır.

(Müslim, Tahâret, 1)

Günün Görevi: Allah'ın "Vedûd" isminin ne manaya
geldiğini araştırıp anlamıyla birlikte aşağıdaki kalbe
yazalım.

21 Ramazan 1441
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Sadaka Taşı: Kültürümüzde “sadaka taşı” adıyla bilinen
yardımlaşma usulünde, ihtiyacı olanların incitilmeden
zenginin fakire yardımı esas alınırdı. Camilerin herkesin
göremeyeceği bir köşesine bir oyuk açılır, açılan bu
mermer oyuğa imkânı olanlar sadakalarını bırakır, ihtiyaç
sahipleri de kimse fark etmeden ihtiyacı olan miktarı
alarak sıkıntılarını giderirlerdi.
Peygamber Efendimiz:

“Allah, ancak
merhametli kullarına
rahmet eder.”

(Buhârî, Merdâ, 9)

buyurmuşlardır.

Günün Görevi: Bugün bir iyilik yapalım. Sokak kedisi
veya bir kuş için mama kabı hazırlayalım ve onları
besleyelim.
Peygamber Efendimiz:
“Herhangi bir canlıya
gösterdiğiniz alaka ve
yaptığınız iyilik için
mutlaka size sevap ve
mükâfat vardır.”
buyurmuşlardır.

(Buhârî, Şürb, 9)

BiL BAKALIM
Esra, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini dinlerken beş
parmağına bazı kelimeler yazmış, sonradan bu
kelimelerin bir kısmı silinmiş. Esra’nın parmaklarına
bakıp bu kelimeleri not defterine yazabilir misin?

Konu:
1.
2.
3.
4.
5.
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Fidye: Başta oruç ve hac olmak üzere bazı ibadetlerin
eda edilmemesi veya edası sırasında birtakım kusurların
işlenmesi hâlinde yerine getirilmesi gereken mali
yükümlülüğü ifade eder.
Kefâret: Dinin belirli yasaklarını ihlal eden kimsenin hem
ceza hem de Allah’tan mağfiret dilemek maksadıyla
yükümlü tutulduğu; köle azat etme, oruç tutma, fakiri
doyurma ve giydirme gibi mali veya bedenî nitelikli
ibadetlerin genel adı.

Günün Görevi: Orucu bozan durumları araştırıp beş
tanesini aşağıdaki satırlara maddeler halinde yazalım.
ORUCU BOZAN DURUMLAR
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Zimem Defteri: Eski Ramazanlarda hâli vakti yerinde olan
kişiler, tek başlarına hiç tanımadıkları, bilmedikleri mahalleleri
dolaşmaya çıkarlarmış. Oralardaki bakkal, manav veya başka
esnafa uğrar, dükkânın ıssız bir anını kollar ve dükkân sahibiyle
başbaşa kalınca sorarlarmış: “Zimem defteri var mı?” diye.
Zimem defteri, borçlunun ismini ve ne kadar borcu olduğunu
gösteren, günümüzdeki veresiye defteri gibi bir defterdir.
Zimem defteri olduğunu öğrenen kişi, kimin ne kadar borcu var
bilmeden, öğrenme gereği de duymadan, “Baştan, ortadan ve
sondan şu kadar miktar sayfanın borcunu hesapla.” dermiş.
Hesabı ödedikten sonra da “Haydi, Allah kabul etsin.” deyip
dükkândan çıkarmış. Borç ödeyen kişi, kimin borcunu ödediğini;
borcu ödenen kişi de hayır sahibinin kim olduğunu bilmezmiş.

Günün Görevi: Ramazan kumanyası hazırlayarak
ihtiyacı olan bir aileye ulaştıralım.
Peygamber Efendimiz:

buyurdular.

Elhamdulillahillezi
et’amenâ vesekanâ ve
cealenâ minel müslimin.
Allahümme inna nes’elüke
temamen ni'meh ve
devamen afiyeh ve hüsnel
hatimeh. Lillahil Fatiha.

Yemek Duası

KARIŞIK KELİMELER
Aşağıda harfleri karışık olarak verilen Ramazan ile
ilgili kelime ve kavramları bulup karşılarına yazalım.

AHSUR
FARTİ
FERİT
EBUKALEM
YİDEF
AHYAM
HALİL
SAKİM

Cevaplar
Mahya Yazısı:

RAHMET AYI RAMAZAN

BUL BAKALIM: Hiç kimse
Hüsn-i Hat Yazısı:

Ya Habîballah: Ey Allah’ın sevgili kulu
(Peygamber Efendimize ithafen)

Konu: İslam'ın Şartları
1. Kelime-i Şehadet
getirmek
2. Namaz kılmak
3. Ramazan'da oruç
tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek

karşılığında
Vedûd
“çok seven,
çok sevilen”
demektir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR
1. Güneş battı zannederek orucunu bozmak
2. Burna çekilen suyun ağızdan çıkması
3. Burna sıvı ilaç koymak ve vücuda ilaç şırınga etmek

4. Astım spreyi kullanmak
5. Abdest alırken boğaza su kaçması
6. Kulağın içine ilaç damlatmak
7. İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak

