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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

22 Nisan 2022 Cuma

21 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın,
gönüllerini takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)

konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma
ve büyük bir mükafat vardır.
(Hucurât suresi – 3. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

TAKVA: "Korumak, korunmak, sakınmak, bilinçli ve duyarlı
davranma, dikkatli olma" anlamlarına gelir. Yüce yaratıcıya

karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahtan kendini
korumanın niyet ve gayreti içinde olmak, Yüce Allah'ın

rızasını kazanmak için, O'nun himayesine girerek emirlerine
sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da sakınmaktır.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

21. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Faydasız ilimden, ürpermeyen

gönülden, doyma bilmeyen nefisten
ve kabul olunmayan duadan Sana

sığınırım.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Doğruyu yanlıştan
ayıran bir kitap olan

Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
ERKAM B. EBİ'L-ERKAM: Henüz 17-18 yaşlarındayken
Müslüman olup, Kâbe'nin hemen yanı başındaki evini İslam
davetine açmıştır. Cesur ve fedakâr bu genç sahabenin
hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Gençlerin yoğun bir duygu değişimi yaşadıklarını bilen
Resûlullah, onlarla ilişkilerinde bu durumu dikkate alır,
onlara karşı son derece makul ve mutedil davranırdı.
Onun ne derece ince ruhlu ve anlayışlı olduğunu gören
gençlerin, Allah Resûlü’ne muhabbetleri bir kat daha artardı.

Mâlik b. Huveyris ve arkadaşlarından oluşan bir grup genç,
İslam’ı kabul ettikten sonra memleketlerinden yola çıkarak
Medine’ye Hz. Peygamber’i ziyarete gelmişlerdi. Yaklaşık
yirmi gün onun yanında kalmışlar ve artık geride kalanları
özlemeye başlamışlardı.
Resûlullah bu durumu sezmiş, anlayışla karşılamış ve
duygularını dile getirmelerine gerek kalmadan,
“Memleketinize dönseniz de onlara (öğrendiklerinizi)
öğretseniz.” diyerek ailelerinin yanlarına dönmelerine izin
vermişti.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Kulluğumuzun esası olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


