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16 Mayıs, Çarşamba

“Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” Hadîs-i şerîf

17 Mayıs, Perşembe

“İnsan Seveceği Kimseyi İyi Seçmeli, Ona Göre Sevmeli”

18 Mayıs, Cuma
19 Mayıs, Cumartesi
20 Mayıs, Pazar
21 Mayıs, Pazartesi
22 Mayıs, Salı
23 Mayıs, Çarşamba
24 Mayıs, Perşembe
25 Mayıs, Cuma
26 Mayıs, Cumartesİ
27 Mayıs, Pazar
28 Mayıs, Pazartesİ
29 Mayıs, Salı
30 Mayıs, Çarşamba
31 Mayıs, Perşembe
1 HAZİRAN, Cuma
2 HAZİRAN, Cumartesİ
3 HAZİRAN, Pazar
4 HAZİRAN, Pazartesİ

“Kim Olduğun Değil, Kiminle Olduğun Önemlidir”
Bekara sûresinin yüzseksenbeşinci âyetinde, (Kur'ân-ı kerîm Ramezân ayında indirildi) buyuruldu.

"Amelsiz ilim mum gibidir, kendini yakar, insanları aydınlatır." Hadîs-i şerîf
"Ramazan ayının gelmesine sevineni, Allahü teâlâ, kıyamet gününün
korkusundan muhâfaza eder."
"Ramazan ayında bir günah işleyen, iki azaba müstehak olur.
Ramazan ayında bir iyilik eden de, iki sevaba kavuşur."

"Ramazan ayının gündüz ve gecesinde Kur'ân-ı kerîmden bir âyet okuyana,
her harfi için bir şehit sevabı verilir."
"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden kimsenin,
onbir aylık günahını mağfiret eder."

"Dikkatli olun! Ramazan ayındaki sevap ve günahlar katlarıyla yazılır.
Ramazanda çok namaz kılınız! Çok Kur'ân-ı kerîm okuyunuz!

"Ramazan öyle bir aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası mağfiret ve sonu
Cehennem ateşinden kurtulmaktır."
"Eğer kullar, Ramazan-ı şerîf ayındaki fazîlet ve ihsânları bilselerdi, bütün
senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Çünkü bunda çok sevap vardır."

"Ramazan-ı şerîfe hürmet eden, Allahü teâlâya hürmet etmiş olur."
"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden
kimsenin, onbir aylık günahını mağfiret eder"...
(Bir kimse, Ramezân ayında oruc tutmağı farz bilir, vazîfe bilir ve
orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları afv olur)
“Her kim inanarak ve karşılığını sadece Allahü teâlâdan bekleyerek
Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” Hadîs-i şerîf
“Oruçlunun kemikleri tesbih eder. Yanında yemek yendikçe
melekler onun için Allahü teâlâdan afv ve magfiret dilerler.” Hadîs-i şerîf

“Oruç, vücudun zekâtı, sabrın da yarısıdır.” Hadîs-i şerîf
“Oruclu olan kimse, hurma ile iftâr etsin! Çünkü hurma bereketlidir” Hadîs-i şerîf
“Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran şey, sahur yemeğidir.” Hadîs-i şerîf

5 HAZİRAN, Salı

“Oruçlu eğer yalan sözü ve onunla ameli bırakmazsa, Allahü teâlânın,
onun yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur..” Hadîs-i şerîf

6 HAZİRAN, Çarşamba

“Kim hurma bulursa iftarını hurma ile açsın,
kim bulamazsa orucunu su ile açsın. Çünkü su temizdir.” Hadîs-i şerîf

7 HAZİRAN, Perşembe
8 HAZİRAN, Cuma

“Her kim özrü olmadığı halde Ramazanda oruç
tutmazsa, bir sene oruç tutsa bile onun sevabına kavuşamaz.” Hadîs-i şerîf
“Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir.”

9 HAZİRAN, Cumartesi

“En faziletli sadaka, Ramazanda verilendir.” Hadîs-i şerîf

10 HAZİRAN, Pazar
11 HAZİRAN, Pazartesi

“"Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, Kadir Gecesi'dir."” Hadîs-i şerîf

12 HAZİRAN, Salı
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“Kadir Gecesi'ni, inanarak ve sevabını bekleyerek
ihyâ edenin, geçmiş bütün günahlarını Allahü teâlâ mağfiret eder.” Hadîs-i şerîf
“Bir millet zekât vermezse, rahmetden mahrum kalır.
Hayvanlar da olmasa hiç rahmet görmezler..” Hadîs-i şerîf

13 HAZİRAN, Çarşamba

"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden kimsenin,
onbir aylık günahını mağfiret eder."

13 HAZİRAN, Perşembe

“Kim, bayram gecesini, o günün şuuruna ererek ihyâ
ederse, kalblerin öldüğü gün onun kalbi ölmez.” Hadîs-i şerîf
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