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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

15 Nisan 2022 Cuma

14 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne
saçıp savururlar ne de cimrilik ederler,
harcamaları bu ikisi arasında makul bir

dengeye göre olur.
(Furkan suresi- 67. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

İSRAF: “Haddi aşma, hata, cehalet, gaflet” gibi anlamlara
gelip genel olarak inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya
örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal
veya imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp
savurmayı ifade eder.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

14. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Bana helal rızık nasib

ederek haramlardan koru.
Lütfunla beni senden

başkasına muhtaç etme.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Mü’minlere şifa
kaynağı olan
Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Sümeyye (r.a.): İslam tarihinde Allah yolunda canını feda
ederek şehit olan kadınların ilkidir. Eşi ve çocuklarıyla
birlikte işkenceye maruz kalmış, Peygamberimizin,
“Allah’ım, Yâsir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et!”
duasına mazhar olmuşlardır. Bu hanım sahabenin hayatını
araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Sevgili Peygamberimiz, bir gün kendisine hediye
getirilen bir içeceği birlikte oturduğu ashabına
ikram etmek için sağına dönmüştü. Sağında henüz
küçük bir çocuk olan amcasının oğlu Abdullah b.
Abbas’ın oturduğunu gördü. Solunda ise ashabın
yaşlıları oturuyordu.
Peygamberimiz (s.a.v) çocuğun sırasını atlamadı,
onu yok saymadı ve “İçeceği önce bu yaşlılara vermeme
izin verir misin?” diye sordu.
Çocuk “Hayır! Vallahi senden gelen nasibim için kimseyi
kendime tercih edemem.” deyince de Peygamberimiz
ikrama çocuktan başladı.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Ruhumuzun hayat kaynağı olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


