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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

30 Nisan 2022 Cumartesi

29 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir Sahabi Tanıyalım

5 Vakit Namaz



Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu
ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf

attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler).
Furkân suresi-63. ayet

HER GÜNE BİR AYET

TEVAZU: Alçak gönüllülük anlamındadır. Tevazu kibrin
karşıtı olup kişinin kendini başkaları ile bir görmesi, üstün
görmemesi, aşağılayıcı duygu ve davranışlardan kendini
arındırmasını ifade eder. Yüce Allah insanı üstün ve şerefli
bir varlık olarak yaratmıştır. İslam dini bizlerden, bir insan
olarak Allah'ın bütün kullarına değer vermemizi ister. Hiç
kimsenin insan olmak bakımından diğer insanlara karşı
herhangi bir üstünlüğü olmadığını belirtir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

29. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren
Allah’ım!

Benim kalbimi dininden ayırma.
Allah’ım! Bana ancak sen merhamet
edersin, bana senden başka hiç
kimsenin merhametine ihtiyaç

duymayacak bir merhamet ihsan eyle.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Ahiretimizi
nurlandıracak olan,

Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABİ TANIYALIM
Âsım bin Sâbit (r.a.): Akabe Biatı’ndan önce Müslüman
olmuş olan Medineli bir sahabidir. Allah’ın dinini anlatmak
üzere yola çıktıklarında tuzağa düşürülmüş ve şehit
edilmiştir. Vücudunu arıların koruduğu kişi olarak da
bilinen bu sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Hz. Peygamber (s.a.v.), hem kendisi ramazan orucu
dışında oruç tutar; hem de Müslümanlara oruç tutmalarını
tavsiye ederdi. Şevval ayında tutulan altı günlük oruç
bunlardandır. Peygamber Efendimiz’in hiç terk etmediği
bir sünnet olan altı gün oruç tutmak büyük sevaptır.
Peygamber Efendimiz, “Kim ramazan orucunu tutar ve
ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın
bütününde oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuştur.
Ramazan ayını oruçla, teravih namazıyla, Kur’an
okumakla ve Kadir Gecesi'yle dolu dolu yaşadıktan sonra
bu manevi hayatı devam ettirmek için şevval ayında oruç
tutmak bir fırsattır.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğle İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Ücreti, sonsuz mutluluk ve huzur olan
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


