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“BIR YARDIM, BIR DUA”

İFÂ ETTİĞİN 
İBADETLERİNE
 “TİK İŞARETİ” 
KOYABİLİRSİN.

Yaşlı bir komşuna
 yemek ikramında 

bulunabilirsiniz.

📞

📢 

🥙 

YARDIM ET! DUÂ ET!

[Buhârî, De'avât, 26; Tirmizî, De'avât, 40]

. .

Güvenilir yardım kuruluşları 
aracılığıyla destek 

sağlayabilirsiniz.

Gerekmediği müddetçe 
telefon araması yapmayarak,

 sms ve internet tabanlı 
mesajlaşma ile 

görüşme sağlayabilirsiniz.

Güvenilirliğinden emin 
olmadığınız haberleri yaymayarak 

fayda sağlayacak 
paylaşımlar yapabilirsiniz.

İhtiyacı olan bir kimsenin 
doğal gaz faturasını

 ödemesine
 destek olabilirsiniz.

 إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجُعوَن

اللَُّهمَّ أُْجْرِ� ِيف ُمِصيبَِتي َواْخلُْف ِيل َخْ�ًا ِمْنَها
"Ey Allah'ım! Bu musibetten dolayı beni mükafatlandır ve 

onun yerine bana ondan daha hayırlısını nasip buyur."
(Müslim. Cenaiz, 3, 4)

ُّ َوأَنَْت أَرَْحُم الرَّاِحِمَ� ِنَي الرضُّ َربَُّه أَ�ِّ َمسَّ

Eyyüb (as) "Başıma bu dert geldi. Ama sen 
merhametlilerin en üstünüsün" diye niyaz etmişti.

(Enbiya Suresi 83. Ayet)

رَبِّ إِ�ِّ لَِ� أَنزَلَْت إَِيلَّ ِمْن َخْ�ٍ فَِقٌ�

Musa (as) "Rabbim! Şüphesiz, bana lutfedeceğin her 
iyiliğe öylesine muhtacım ki!" diye niyaz etmişti.

(Kasas Suresi 24. Ayet)

 ال إِلََه إِال اللََّه الَْعِظيُم الَْحلِيُم ، َال إِلََه إِالَّ اللََّه رَبُّ الَْعرِْش الَعِظيُم

َمَواِت َورَب ُّاألرِْض َورَبُّ الَْعرِْش الَْكِريُم َال إلََه إالَّ الله رَبُّ السَّ
Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) 

sıkıntılı zamanlarda şöyle dua ederdi: "Büyük ve halim olan 
Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. 
Göklerin, yerin ve kıymetli Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur."

Ey Allah'ım! Senin rahmetinle yardım istiyorum. beni göz açıp 
kapayınca kadar bile olsa nefsime bırakma. 

Bütün işlerimi düzelt. Senden başka ilah yoktur.
[Ebu Davud 4/324]

 اللَُّهمَّ رَْحَمتََك أَرُْجو فََال تَِكلِْني إَِىل نَْفِيس طَرْفََة َعْ�ٍ

َوأَْصلِْحِيل َشأِْ� كُلَُّه ، َال إِلََه إِالَّ أَنَْت

(Tirmizî, Daavat, 91)

يَا َحيُّ ، يَا قَيُّوُم ، ِبرَْحَمِتَك أَْستَِغيُث
Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber 

Efendimiz (sas) sıkıntılı zamanlarda, "Ey daima hayatta 
olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! 
Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum.

📦 
Gıda yardım kolisi

 hazırlayarak kuruluşlara 
iletebilirsiniz.
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“BIR IBADET, BIR TEFEKKÜR”

İFÂ ETTİĞİN 
İBADETLERİNE
 “TİK İŞARETİ” 
KOYABİLİRSİN.
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Soman balığı, kilometrelerce yolculuk yapmakta, 
suyun akışının tersine yol almakta ve yumurtalarını 

kendi türü için en uygun mahallede bırakmakta. 
Yumurtadan çıkan yavru, hayat programıyla  
dünyaya gelmekte… O, balıklar da gittikleri 

ormanlara rızık ve hayat taşımakta.

Mütebessim olmaya 
gayret ediyorum.

İzle – Yorum 
Tefekkür Ediyorum!

Dünya’nın merkezi bir ateş okyanusu, 
semâmızdaki Güneş ise daha devâsâ bir başka 

ateş okyanusu… İki ateşin arasında Cenâbı hakk 
bizlere, serin selâmet bir hayat bahşediyor.

Kullanmadığın bir eşyanı 
arkadaşına veya bir 

ihtiyaç sâhibine hediye et! 

Semâ, muhteşem bir billûr avize gibi ilâhî 
sırlardan göz kırpan bir derinlik sunmakta… 
Rüzgârlar, ilâhî ilhamların gaybi habercileri… 

Şimşekler, korku ve ümit şerâreleri… 
 

Cuma günü sünnet olan 
gusül abdestini alıyorum. 

Mîraç Kandil’inde komşularıma
 ikramda bulunuyorum.

Allah Teâlâ’nın gücünü daha
 iyi düşünmeye hazır mısın?

Ömrü 1.5 ay olan bal arısının mühendislik 
hârikası peteklerde en usta kimyâgerlerin 
yapamadığı sanatı icrâ ederek îmal ettiği 

şifâlı bal, Allah’ın bizlere lütfettiği 
nimetlerinden sadece biridir.

İşrak namazı kılıyorum.

 IBADET ET! TEFEKKÜR ET!

Kış aylarında sokakta bulunan 
hayvanlar için sıcak bir yuva 

yaparak, yemek ve su 
yardımında bulunabilirsiniz.

💧 
“…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir 

ve beni sâlihler arasına kat!” 
(Yûsuf Sûresi, 101)

الِحَ۪� Şubat 15تََوفَّن۪ي ُمْسلِ�ً َواَلِْحْقن۪ي ِبالصَّ
 24 Recep
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