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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

12 Nisan 2022 Salı

11 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Hayır, öyle değil! Kim "ihsan" derecesine yükselerek özünü
Allah'a teslim ederse, onun mükâfatı Rabb'inin katındadır.

Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
(Bakara suresi-112. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

İHSAN: Sözlükte "güzel olmak" manasına gelen hüsn kökünden
türetilmiş bir masdar olup genel olarak "başkasına iyilik
etmek" ve "yaptığı işi güzel yapmak" şeklinde iki farklı
anlamda kullanılmaktadır. İhsan kavramının en bilinen anlamı
ise “İhsan Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu
görmesen de O seni görmektedir” (Buhârî, “Tefsîr”, 31/2,
“Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1), hadisinde dile getirilmiştir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

11. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım! Cehennem fitnesinden,
cehennem azabından,
zenginliğin ve fakirliğin
şerrinden sana sığınırım.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Ruhumuza nefes
olan Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Ümmü Eymen (r.a.): Peygamberimizin Ehl-i Beyt’ten saydığı
ve "annemden sonra annem" diyerek iltifat ettiği, önce
Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret eden, İslam kumandanı
Üsâme bin Zeyd’in annesi olan bu hanım sahabinin hayatını
araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Allah’ın Elçisi bazen çocukların yanaklarını okşayarak sevgisini
gösterirdi. Onun bir dokunuşu, çocuklar için iftihar vesilesi olup
unutulmayacak bir kıymete sahipti. Hatta sonraki yıllarda, bu
türden hatıralarını başkalarıyla paylaşırlardı. Abdullah b. Sa’lebe
ve Câbir b. Semüre bu şanslı çocuklardandı. Câbir başından
geçen o mutlu hatırayı şöyle anlatmıştı:
“Resulullah ile birlikte ilk namazı (öğle namazını) kıldım.
Sonra o, ailesinin yanına gitmek üzere çıktı, onunla birlikte
ben de çıktım. Yolda onu çocuklar karşıladılar. Onların her
birinin yanaklarını teker teker okşamaya başladı. Benim de
yanağımı okşadı. Elinde öyle bir serinlik ve hoş bir koku
hissettim ki sanki elini attarın (koku satanın) sepetinden
çıkarmıştı.”

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Rabbimizin bizi huzuruna davet ettiği
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


