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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

24 Nisan 2022 Pazar

23 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde,
onlara de ki: "Selam olsun size. Rabb'iniz rahmeti kendi
üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir

kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse
şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir."

En'am suresi - 54. ayet

HER GÜNE BİR AYET

TEVBE: Kişinin yaptığı bir hata ya da işlediği bir günahtan
dolayı pişmanlık duyması ve Allah'tan (c.c.) bağışlanma

dilemesidir. Buna “istiğfar” da denir. Tevbe, aynı
zamanda bir duadır.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

23. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Bizi, cennetine ulaştıracak
kadar taatini nasip eyle.
Dünya musibetlerini

hafifletecek güçlü bir iman ver.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Adaletli
davranmanın

emredildiği bir kitap
olan Kur’an'ımı

okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Hz. Osman (r.a.): İslam'ın üçüncü halifesidir. Hayâ ve edep

numunesi olarak tanınmaktadır. Hayatta iken cennetle
müjdelenen bahtiyarlardan birisi olan bu sahabenin hayatını

araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Allah Resûlü, peygamberlik görevi gereği, cinsiyet ve yaş

ayrımı yapmaksızın toplumun her ferdi ile yakından
ilgilenmiş, bu bağlamda çocuklarla sevgi, gençlerle

samimiyet dolu bir ilişki geliştirmiştir.
Bir çocuğun aslında geleceğin yetişkini olduğu, bir gencin

ise vahyin en taze muhatabı olduğu düşünüldüğünde
onların ne kadar kıymetli oldukları anlaşılacaktır.

Peygamberimiz çocuk ve gençlerin geleceğin
sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte yetişmesi için

hassasiyet göstermiştir.
Merhamet ve muhabbete doymuş bir çocuk, yeryüzünün

halifesi olduğunun şuuruna ermiş bir genç, kısacası eşref-i
mahlûkât olan bir “insan” yetiştirmek için gayret etmiştir.

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.


