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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

20 Nisan 2022 Çarşamba

19 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül
edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.

(Nahl suresi - 99. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

İMAN: "Güven içinde bulunmak, korkusuz olmak"
anlamındaki emn (emân) kökünden türemiş olup "güven

duygusu içide tasdik etmek, inanmak" demektir.
Terim olarak iman genellikle "Allah’tan alıp din adına

tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri
tasdik etmek ve onlara inanmak" diye tanımlanır."

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

19. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Verdiğin nimetin yok olup

gitmesinden, lutfettiğin afiyetin
bozulmasından ve senin gazabını
üzerime çekecek her şeyden sana

sığınırım.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Dünya ve ahiret
hayatı için gerekli her

şeyi içinde
barındıran, Kur’an'ımı

okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Câfer bin Ebî Tâlib (r.a.): Peygamberimizin amcasının oğlu
ve ilk Müslümanlardan olan, müşriklerin eziyetleri sonucu
Habeşistan’a hicret eden, orada Habeş Necaşisi'ne İslam'ın
güzelliklerini anlatan bu sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Hz. Peygamber vaktiyle, azatlı kölesi Zeyd b.Hârise’yi genç
yaşta olmasına rağmen aralarında ileri yaşta sahabelerin de
olduğu bir gruba komutan tayin etmişti. Ama ashâbdan
bazıları, onun komutanlığı hakkında tereddüt etmişlerdi.
Sonraları Peygamber Efendimiz, dadısı Ümmü Eymen ile
Zeyd’in evliliğinden dünyaya gelen Üsâme’yi Rumlar üzerine
gönderilecek bir orduya komutan tayin etmiş ve yine
tereddütler baş göstermişti.

Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, “Siz şimdi Üsâme’nin
kumandanlığı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Bundan
önce babasının kumandanlığı hakkında da konuşmuştunuz.
Allah’a yemin ederim ki Zeyd bu göreve nasıl layık ve
insanların bana en sevimlilerinden idiyse hiç şüphesiz Üsâme
de babasından sonra bana insanların en sevimlilerindendir.”
buyurarak hem itirazları susturmuş hem de genç Üsâme’yi
cesaretlendirmişti.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Duygularımıza nefes kaynağı olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


