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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

01 Mayıs 2022 Pazar

30 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir Sahabi Tanıyalım

5 Vakit Namaz



Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef
kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer)
de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek

bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere
yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet! Bizi

bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler
topluluğuna karşı bize yardım et!

Bakara suresi -286. ayet

HER GÜNE BİR AYET

DUA: Dua, bazı ayetlerde da‘vâ ve da‘vet kelimeleri ile
aynı anlamda kullanılmıştır.Kulun Allah'ın birliğini
tanıması; O'nun yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi;
istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili, sevgi ve tazim duyguları içinde
Rabb'ine yönelerek O'nun lütfunu ve yardımını dilemesi;
bir durumu arz etme ve dua etme anlamlarına gelir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

30. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
Halim ve Azîm olan Allah’tan başka

ilah yoktur.
Büyük Arş’ın Rabb'i olan Allah’tan

başka ilah yoktur.
Kıymetli Arş’ın Rabb'i, arzın Rabb'i,
semâvâtın Rabb'i olan Allah’tan

başka ilâh yoktur.

RAMAZAN SOHBETLERİ



Akıl sahiplerinin
öğüt almaları için

indirilen,
Kur’an'ımı
okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABİ TANIYALIM
Sâid bin Zeyd (r.a.): İslamiyet'ten önce tevhid inancı olan
ve “Hanif dini” diye bilinen dini kendi gayretleriyle
araştırmış ve kabul etmiştir. Peygamberimizin ilahi
davetini duyar duymaz, hiç tereddüde kapılmadan genç
yaşta iman etmiştir. Hz. Ömer'in Müslüman olmasında
büyük katkısı vardır. Cennetle müjdelenen bu sahabinin
hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) minberde hutbe okurken
Cebrail (a.s.) gelerek ona bütün Müslümanlar için
oldukça önemli iki fırsatı müjdelemiştir:

Birincisi: "Kim anne ve babasının yaşlılık günlerine erişir
de onalara iyi muamele eder ve onların gönüllerini
alırsa geçmiş bütün günahlarını affettirebilir."

İkincisi: “Bir kimse ramazan ayına yetişir de, bu ayı
hakkıyla ifa ederse geçmiş bütün günahlarının affına
vesile olabilir.”

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğle İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Karşılığında cennet verilen
namazlarımı kılıyorum.

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

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


