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TRANSKRİPSİYON
Arapça söylenişine uygun olması için Türk İmlâ
Kılavuzu’na göre bazı kelimeler yazılmayacaktır.
Bunlar:
1- Allâh’ın İsim ve Sıfatları.
2- Peygamberlerin İsimleri.
3- Kur’an’daki Sûreler.
4- Hicri Aylar.
TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ
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ÖNSÖZ
Alemlerin Rabbi olan Allâh'a hamd olsun. Salat ve selam Peygamber
Efendimiz Muhammed’e âline ve ashabına olsun.
Allâh-u Teâlâ “Et-Tehrîm” Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyuruyor :

﴿ ﯾَﺎ أﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨﻮُا ﻗﻮُا أﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ وَ اَھْﻠِﯿﻜُﻢْ ﻧَﺎرًا وَﻗﻮُدُھَﺎ

﴾ُ اﻟﻨﱠﺎسُ وَ اﻟﺤِﺠَﺎرَة

Allâh-u Teâlâ, yukarıdaki âyet-i kerimede iman edenlere, nefislerini (kendilerini) ve
ehlini (yakınlarını) yakıtı, insanlar ve taşlar olan cehennemden korumalarını
emrediyor.
İmam Beyhaki'nin rivâyet ettiği bir hadis-i
şöyle buyuruyor.

şerifte Peygamber Efendimiz

ٍ ﻃَﻠَﺐُ ا ﻟْﻌِﻠْﻢ ِ ﻓَﺮِﯾﻀَﺔٌ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞّ ِ ﻣُﺴْﻠِﻢ
Manası:" İlim talep etmek (öğrenmek) her Müslüman’ın üzerine farzdır."
Nefsi ve ehli, şiddetli sıcaklığa sahip olan Cehennem ateşinden korumak,
sadece Allâh'ın her mükellefe farz kıldığı dini ilmi öğrenmekle ve ehline
öğretmekle olur. Çünkü , Allâh'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeyen ve haram
kıldığı şeylerden sakınmayan kişi takva sahibi olamaz.
Farzları ve haramları öğrenmenin yolu ise; bu ilmi, ilim ehlinden
almakla olur . Bundan dolayı velinin , bakmakla sorumlu olduğu şahıslara akaîd
ilminden, örneğin; Allâh'ın
yarattıklarına benzemediğini , hükümlerden, örneğin;
neyin farz neyin haram olduğunu öğretmesi gerektiği gibi, aynı zamanda taharetin
ve namazın zaruriyetini de öğretmesi gerekir.
Doğruların çarpıtıldığı ve yanlışların yayıldığı bir asırda olduğumuzdan
dolayı, din eğitimini yaymak ve yeni nesli sağlam bir terbiyeyle yetiştirmek kolay
değildir.
Müesseselerin çoğu mühim olan bu din eğitimini ihmal ederek en son
plana bırakmışlardır. Halbuki bu eğitim, öğrencinin halinin düzelmesini sağlar. Onu
“Dünya ve Ahirette” ebedi kurtuluşa götürür.
Yanlış görüşler içerdiklerinden, kitapların çoğunda hatalara rastlanmıştır.
Dolayısıyla öğrenciler, eğitim açısından bu olumsuzluklardan etkilenmişlerdir . Bu
yüzden nesli bu olumsuzluklara karşı uyarmak gerekir.
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eğitim

Bundan dolayı biz de bu işe eğilip, güzel bir amelde bulunarak
merhalesine başlayan öğrencilere yönelik çalışmalara başlamıştık.

ilk

Birçok öğrencide seviye tespiti yapılıp, bu tecrübelere dayanarak
yaşlarına ve süreçlerine uygun
bir “Dini Kültür” kitap serisi hazırlanmıştır. Beş
kitaptan oluşan bu seriyi işleyen öğrenci, bitirdiğinde dinde zaruri olan ilmin
birçok meselesini öğrenmiş olur. Her kitap eğitim açısından akîdeler, ibâdetler ve
İslâmi ahlaklar bölümüne ayrılmıştır.
Kitapların bu şekilde ayrılması, öğrencilere her konuyu
olarak öğretmek içindir.

yeterli ve tam

“ İslâmi Kültür” adı altında bulunan ve beş kitaptan oluşan bu seri, ilk
eğitim merhalesindeki çocuklar için hazırlanmıştır. Bu kitaplar çocukların
kendilerine ve toplumlarına faydalı birer fert olarak yetişmeleri ve böylece
“Dünya ve Ahiretlerinde” kurtuluşa ermeleri için hazırlanmıştır.
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Birinci Ders:

BEN KÜÇÜK BİR MÜSLÜMANIM
Beni yaratan Allâh'ı seviyorum.
Peygamberim olan Muhammed'i seviyorum.
Kitabım olan Kur’ân-ı Kerim’i seviyorum.
Kıblem olan Kabeh'i seviyorum.
Dinim olan İslâm'ı seviyorum.
Şahâdet ederim ki; Allâh'tan başka ilâh yoktur.
ve yine şahâdet ederim ki; Muhammed Allâh'ın Resûlü’dür .

ZİKİR

{ ﺎﺒﹺﻴ ﻧﺪﻤﺤ ﺑﹺﻤﻳﻨﺎﹰ ﻭﻼ ﻡ ِﺩ ﺳﻻ ﺑﺎﺎﹰ ﻭ ﺑﷲ ِﺭ ﺑﺎﻴﺖﺿ} ﺭ
Radîtu billêhi Rabben ve bil-islêmi
nebiyyê

dînen ve bi Muhammedin

Manası:”Allâh'ın Rabbim olduğuna, İslâm'ın dinim olduğuna
Muhammed'in Peygamberim olduğuna razı oldum”.
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ve

İkinci Ders:

İSLÂM'IN EN BÜYÜK EMİRLERİ
İmam Müslim'in rivâyet ettiği bir hadis-i
Efendimiz şöyle buyuruyor:

şerifte Peygamber

:ٍ ﺲﻤ ﺧﻠﻰﻼﻡ ُﻋﻨﹺﻲ ﺍﻹِﺳﺑ
 ﻭ-3ﻼﺓ ﺇﹺ ﻗﺎﻡ ِﺍﻟﺼﻭ- 2 ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳﺍ ﺭﺪﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﺇﹺﻻ ﺍﷲ ُ ﻭﺓ ِﺃﹶﻥﹾ ﻻ ﺇﹺﻟﻪﺎﺩﻬﺷ-1
" ﺎﻥﹶﻀﻣﻡ ِﺭﻮ ﺻ ﻭ-5 ﺖﻴ ِﺍﻟﺒﺞ ﺣ ﻭ- 4 ِ ﻛﺎﺓﺇﻳﺘﺎﺀ ِﺍﻟﺰ
Anlamı:"İslâm beş temel üzerine kurulmuştur,yani İslâm'ın en büyük
beş emri şöyledir:
1- Allâh'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allâh'ın
Resûlü olduğuna şahâdet etmek.
2- Namaz kılmak.
3- Zekat vermek.
4- Hacca gitmek.
5- Ramadan orucunu tutmak”.

DUA

{ ﺎﻠﹾﻤﺎ ﻋﻧ ﺯﹺﺩﺎ ﻭﻨﺘﻠﱠﻤﺎ ﻋﺎ ﲟﻨﻔﹶﻌ ﺍﻧﺎ ﻭﻨﻔﹶﻌﻨﺎ ﻳﻨﺎﹶ ﻣّﻤﻠ ﻋﻢ} ﺍﻟﻠﻬ
Allâhümme ăllimnê mê yenfeăunê venfeă'nê bimê ăllemtenê ve
zidnê ăilmê.
Manası:”Allâh'ım bize faydalı olanı öğret, öğrettiğini bize faydalı kıl
ve ilmimizi arttır”.
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Üçüncü Ders:

ALLÂH BİRDİR; ORTAĞI YOKTUR
Allâh birdir, ortağı yoktur.
Allâh vardır ,başlangıcı ve sonu yoktur.
Allâh'ın eşi yoktur.
Allâh'ın oğlu ve kızı yoktur.
Allâh'ın babası ve annesi yoktur.
Allâh'ın erkek kardeşi ve kız kardeşi yoktur.
Allâh bize benzemez.

ZİKİR

{ ِ ﺣﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮﱠة َإِﻻّ ﺑﺎِﷲ
َ }ﻻ إِ ﻟَﮫَ إِﻻّ اﷲ ُ وَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺷَﺮﯾﻚَ ﻟَﮫُ ﻻ
Lê ilêhe illallâhu vahdehu lê şerîke leh, Lê havle velê kuvvete illê
billêh.
Manası:”Allâh’tan başka ilâh yoktur, O birdir, ortağı yoktur. İnsanın
günah işlememesi Allâh’ın koruması ile olur, hayır işlemesi ise
Allâh’ın yardımı ile olur”.
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Dördüncü Ders:

ALLÂH HER ŞEYİN RABBİ’DİR
Allâh, benim, annemin ve babamın Rabbi’dir.
Allâh, erkek kardeşimin ve kız kardeşimin Rabbi’dir.
Allâh, öğretmenimin ve arkadaşlarımın Rabbi’dir.
Allâh, göklerin ve yeryüzünün Rabbi’dir.
Allâh, her şeyin Rabbi’dir.
Ben bir Müslüman’ım, Allâh’ı çok seviyorum.

ZİKİR

{ ً}اﷲ ُاﷲ ُرَﺑّﻲ ﻻ أ ُﺷْﺮِك ُﺑِﮫِ ﺷَﯿْﺌﺎ
“Allâh-u Allâh-u Rabbîi lê uşriku bihî şey'ên”
Manası:”Allâh, benim Rabbim'dir. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam”.
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Beşinci Ders:

ALLÂH HER ŞEYİN YARATICISI’DIR
Allâh, insanları sudan ve topraktan yarattı.
Allâh, melekleri nurdan yarattı.
Allâh, cinleri ateşten yarattı.
Allâh, gökleri yarattı ve onu melekler için yer(mekan) olarak kıldı.
Allâh, yeryüzünü yarattı ve onu insanlar, cinler ve hayvanlar için
mekan kıldı.
Allâh-u Teâlâ “Er-Răd” sûresinin 16.âyetinde şöyle buyuruyor :

﴾ٍﺀﻰ ﻛﹸﻞﹼ ِﺷﻖﺎﻟ﴿ ﺍﷲ ُﺧ
Anlamı: "Allâh, her şeyin yaratıcısıdır."

SORULAR:
1-Allâh, insanları neyden yarattı ?
2-Allâh, melekleri neyden yarattı ?
3-Allâh, cinleri neyden yarattı ?
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Altıncı Ders:

ALLÂH HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ
Allâh-u Teâlâ “Eş-Şûrâ” Sûresinin 11. âyetinde şöyle buyuruyor :

﴾ٌﺀﻰﻪ ِﺷﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲ﴿ﻟﹶﻴ
Manası: "Allâh hiçbir şeye benzemez."
Allâh-u Teâlâ meleklere benzemez.
Allâh-u Teâlâ insanlara benzemez.
Allâh-u Teâlâ'nın şekli yoktur.
Allâh-u Teâlâ'nın rengi yoktur.
Allâh-u

Teâlâ yaratıklara benzemez.

EZBERLEMEK İÇİN
İmam Zunnuun El-Mısriy buyurdu ki:

" ﻚ ﺫﻟﻼﻑ ﻓﹶﺎﷲ ُﺑﹺﺨﻚﺎﻟﺕ ﺑﹺﺒﺭﻮﺼﺎ ﺗﻤﻬ" ﻣ
Manası: "Hayalinde neyi tasavvur edersen, Allâh ona benzemez."
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Yedinci Ders:

ALLÂH'TAN BAŞKA İLÂH YOKTUR
ALLÂH YÜCE'DİR
Allâh, diridir, ölmez
Allâh, her şeye kâdirdir.
Allâh, her şeyin mâlikidir.
Allâh, her şeyi bilendir.
Allâh'tan hiçbir şey gizlenemez.

ZİKİR

{ ِ }ﺣَﺴْﺒِﻲَ اﷲُﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻّ ھُﻮَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺗَﻮَﻛﱠﻠْﺖُوَھُﻮَ رَبﱡ اﻟﻌَﺮْش ِاﻟﻌَﻈِﯿﻢ
“Hasbiyellâhu lê ilêhe
Ărşil ĂŽîm.”

illê huve ăleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul

Manası:”Allâh-u Teâlâ bana yeterlidir(yani benim bütün ihtiyaçlarımı
karşılamaya kâdirdir), O’na tevekkül ederim (güvenirim).O, büyük
Arş'ın Rabbi'dir”.
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Sekizinci Ders:

ALLÂH CİSİM DEĞİLDİR
Allâh, gözsüz görür.
Allâh, kulaksız işitir.
Allâh, dilsiz ve dudaksız tekellüm eder.
Allâh'ın azaları (organları), yoktur.
Allâh, öğretmensiz bilendir.
Allâh, hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey de O' na benzemez.

EZBERLEMEK İÇİN

ﻩﺪﻤ ﺑﹺﺤﺎﻥ َﺍﷲِ ﻭﺤﺒﺎ ﺳﻨﺎﺗﺎ ﺃﻣﻣﺪﻌﺎ ﺑﺎﻧﻴﻱ ﺃﺣ ﺍﻟﺬﻠﻪ ﻟﺪﻤ}ﺍﻟﹾﺤ
{ِ ﻴﻢﻈﺎﻥﹶ ﺍﷲ َﺍﻟﻌﺤﺒﺳ

ehyênê
be'ădemê
“Elhamdulillêhillezî
bihemdihi subhênellâhil ĂŽ îm .”

emêtenê subhênellâhi ve

Manası:"Uykudan sonra bize uyanmayı nasip eden Allâh'a
olsun.Yüce olan
Allâh'ı
tesbih
ederim (Allâh’ı hiçbir
benzetmem)”.
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hamd
şeye

Dokuzuncu Ders:

ALLÂH YERSİZ VARDIR

Allâh, yersiz vardır.
Allâh, hiçbir şeye benzemez.
Allâh'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Allâh, cisim değildir.
Allâh'ın azaları (organları) yoktur.
Allâh'ın mekana (yere) ihtiyacı yoktur.
Allâh, yersiz (mekansız) vardır.

EZBERLEMEK İÇİN
İmam Ali (radiallâhu anhu) şöyle buyuruyor:

َ  ﻛﹶﺎﻥﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺍﻵ ﻥﹶ ﻋﻮﻫﻜﹶﺎﻥ ﻭ ﻻ ﻣ" ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﷲ ُﻭ

"

Manası: "Allâh var iken mekan (yer) yoktu ve O, şimdi ezelde
(başlangıçsızlıkta) olduğu gibi vardır”.Yani mekansızdır.
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Onuncu Ders:

EL- İĤLAS SÛRESİ
● ﻟﹶﺪ ﻳﻮﻟﹶﻢﻭ

ﺪﻠ ﻳ ● ﻟﹶﻢﺪﻤﺪ●ﺍﷲُ ﺍﻟﺼ ﺍﷲ ُ ﺃﹶﺣﻮ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻫ
﴾ ﺪﺍ ﺃﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ

Açıklama:

﴾ ﺪ ﺍﷲ ُﺃﺣﻮ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻫ
ﺪﻤ﴿ ﺍﷲُ ﺍﻟﺼ

Manası: Allâh birdir, ortağı yoktur.

﴾

Manası: Her şeyin Allâh'a ihtiyacı vardır ve Allâh'ın

hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

﴾ ْﺪﻠ ﻳ﴿ ﻟﹶﻢ

Manası: O (Allâh), doğurmamıştır yani O'nun çocukları

yoktur.

﴾ ﻟﹶﺪ ﻳﻮﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ﴿ ﻳ

Manası: O (Allâh), doğrulmamıştır yani O’nun

babası ve annesi yoktur.

﴾ ﺪﺍ ﺃﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ﴿ ﻭ

Manası: O'nun benzeri yoktur.

SORULAR:
1-Bu Âyet:

﴾ ﺪ ﺍﷲ ُﺃﺣﻮ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻫ, ne

demektir ?

2-Bu Âyet: ﴾ ﻟﹶﺪﻳﻮ

ﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳ﴿ ﻟﹶﻢ, ne

3-Bu Âyet: ﴾ ﺪﺃﺣ

ﺍ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﴿ ﻭ, ne

demektir ?
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demektir ?

On birinci Ders:

AMELLERİN EN FAZİLETLİSİ
İmam Buhari’nin rivâyet ettiği bir hadis-i
Efendimiz şöyle buyuruyor:

şerifte Peygamber

" ﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﺎﻥٌ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺎﻝﹺ ﺇﹺﻳـﻤﻤﻞﹸ ﺍﻷَﻋ"ﺃَﻓﹾﻀ
Manası:"
Amellerin en faziletlisi, Allâh'a ve Resûlü'ne iman etmektir."
İmam Malik'in rivâyet ettiği bir hadis-i
Efendimiz şöyle buyuruyor.

şerifte Peygamber

"  ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪﻠ ﻗﺒﻦﻮﻥﹶ ﻣﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﺎ ﻭ ﺃﻧﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖﻞﹸ ﻣ" ﺃﹶﻓﹾﻀ
Manası:”Ben ve benden önceki Peygamberlerin söylediği en faziletli
söz:‘’ Allâh'tan başka ilâh yoktur” sözüdür”.

DUA

ﺮﹺﻱﻲ ﺃﻣ ﻟﺴِّﺮ ﻳﺭﹺﻱ ﻭﺪﻲ ﺻ ﻟﺡﺮ ﺍﺷﻢ} ﺍﻟﻠﻬ

{ ِ ﺎﻥﻠﹶﻰ ﺍﻹﳝﻨﹺﻲ ﻋ ﹶﺛﺒﹺّﺘﻭ
“Allâhumeşrah lî sadrîi ve yessir lî emrî ve sebbitni ălel iman.”
Manası:”Allâh’ım kalbimi mutmain ( ferah) kıl, işlerimi kolaylaştır ve beni
imanda sabit kıl.”
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On ikinci Ders:

DİNİM İSLÂM'DIR
Allâh-u
buyuruyor :

Teâlâ “ ’Eli-İmrân” Sûresinin 19.âyetinde şöyle

﴾ ﻼﻡ ﺍﻹﺳﻮ ﺍﷲِ ﻫﺪﻨ ﻋﻳﻦ﴿ﺇﻥﱠ ﺍﻟﺪ
Manası:” Allâh indinde hak din İslâm’dır”.
İslâm; doğru olan dindir.
İslâm; Muhammed'in, İsâ'nın ve Mûsâ (aleyhimusseleem)'ın dini’dir.
İslam; bütün Peygamberlerin Dini’dir.
Cennet müminler (Müslümanlar) içindir ve Cehennem kâfirler içindir.
Ben küçük bir Müslümanım ve İslâm Dini'ni seviyorum.

DUA

ﻠﹾﻨﹺﻲﺧﺃﹶﺩ ﻭﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﻙﺎﺩﺒ ﻋﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﻢ}ﺍﻟﻠﻬ
{ﲔﻟ ﺍﻷﻭﻊﺔ َ ﻣﺍﳉﹶﻨ

“Allâhummecălnî min ăibêdikessâlihîn ve edĥilnil cennete meăal evvelîn.”

Manası :” Allâh'ım beni salih kullarından eyle ve beni Cennete ilk
girenlerle beraber girdir”.
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On üçüncü Ders:

İSLÂM, BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DİNİ'DİR
Bütün Peygamberler Müslümandır.
Bütün Peygamberler buyurdu ki:

 ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪ
Manası:"Allâh'tan başka İlâh yoktur."
Efendimiz ‘Âdem (aleyhisselem), Müslüman
Peygamberlerin ilkidir.

bir Peygamberdir ve O

Efendimiz Nûh (aleyhisselem), Müslüman bir Peygamberdir.
Efendimiz İbrâhîm (aleyhisseleem), Müslüman bir Peygamberdir.
Efendimiz Muhammed (aleyhissaleetu vessellem), Müslüman
Peygamberdir ve O Peygamberlerin sonuncusudur.
Ben bütün Peygamberleri seviyorum.

SORULAR
1-Peygamberlerin ilki kimdir ?
2-Peygamberlerin sonuncusu kimdir ?
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bir

İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine göre)
Birinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI

23

İkinci Ders:

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

24

Üçüncü Ders:

BEŞ VAKİT NAMAZ

25

Dördüncü Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(İFTİTÂH DUASI)

26

Beşinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(ETTEHİYYÊT)

27

Altıncı Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(ES-SALÊTUL -İBRÂHÎMİYYEH)

28

Yedinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(NAMAZIN SON DUASI)

29

Sekizinci Ders:

SABAH NAMAZINI NASIL KILARIM ?

30

Dokuzuncu Ders:

ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINI
NASIL KILARIM ?

31

Onuncu Ders:

AKŞAM NAMAZINI NASIL KILARIM ? 33

On birinci Ders:

YATSI NAMAZINI NASIL KILARIM ?
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34

Birinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI
Abdestin farzları altıdır.
Bunlar:
1- Yüzü yıkarken niyet etmek (Su yüze temas ettiği anda kalpten niyet
edilir).
2- Bütün yüzü yıkamak.
3- Elleri dirseklerle beraber yıkamak.
4- Başın bir kısmını meshetmek.
5- Ayakları bilekler ile beraber yıkamak.
6- Tertip, yani bunları sırasıyla yapmak.

DUA

{ ﻄﹶﻬﹺّﺮﹺﻳﻦ ﺍﳌﹸﺘﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌﺍﺟ ﻭﺍﺑﹺﲔﻮﻦ ﺍﻟﺘﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﻢ} ﺍﻟﻠﻬ

“Allâhummecălnî minettevvêbîn vecălnî minel-mutetahhirîn.”
Manası:” Allâh'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle”.
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İkinci Ders:

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

Abdesti bozan hallerden bazıları şöyledir:
1. İdrarın (küçük tuvalet), gaitanın (büyük tuvalet) veya yelin çıkması
(yellenmek).
2.Yan tarafa, karın üstü yada sırt üstü uyumak.
Kim abdestli iken, onda bunlardan herhangi birisi hasıl (meydana
gelmek) olursa, yeniden abdest almadan namaz kılamaz ve Kur’an-ı
Kerim’e dokunamaz.

ZİKİR

{ ﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ﻋﻨﹺّﻲ ﺍﻷﺫﹶﻯ ﻭ ﻋﺐﻱ ﺃﹶﺫﹾﻫ ﺍﻟﺬﻠﻪ ﻟﺪﻤ}ﺍﻟﹾﺤ

“Elhamdulillêhillezî ezhebe ănnile-ezê veăâfênî.”
Manası:”Beni eziyetten koruyan ve bana şifa veren Allâh'a hamd
olsun”.
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Üçüncü Ders:

BEŞ VAKİT NAMAZ
1. Sabah namazı.
2. Öğle namazı.
3.

İkindi namazı.

4.

Akşam namazı.

5.

Yatsı

namazı.

İmam Ahmed'in rivâyet ettiği bir hadis-i
efendimiz şöyle buyuruyor:

şerifte Peygamber

" ﺎﺩﺒ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻦﻬﺒ ﻛﹶﺘﺍﺕﻠﹶﻮ ﺻﺲﻤ" ﺧ
Manası:” Allâh kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır”.

DUA

{ َ ﻼﺓﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻴﻤﻘﻦ ﻳ ﻳ ﺍﻟﺬﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﻢ}ﺍﻟﻠﻬ

“Allâhummecălnî minellezîne yukîmûnessalêh.”
Manası:”Allâh'ım beni namaz kılanlardan eyle”.
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Dördüncü Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN

İftitâh Duası:

Veccehtu vechiye lillezi fatarassemeveti vel ard henifen muslimen veme
ene minel muşrikin,
inne
salatî ve nusukî ve mehyeye ve memetî lillêhi Rabbilalemin lê
şerîke lehu ve ene minel muslimin.

DUA

{ ﻮﺕﻤ ﻧﺑﹺﻚﺎ ﻭﻴﺤ ﻧﺑﹺﻚﺎ ﻭﻨﻴﺴ ﺃﻣﺑﹺﻚﺎ ﻭﻨﺤﺒ ﺃﺻ ﺑﹺﻚﻢ}ﺍﻟﻠﻬ
“Allâhumme
nemût .”

bike esbahnê ve bike emseynê ve bike nehyê ve bike

Manası:”Allâh'ım
senin isteğinle sabahladık, senin isteğinle
akşamladık, senin isteğinle yaşarız ve senin isteğinle ölürüz”.
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Beşinci Ders:

NAMAZDAKİ ET-TEHİYYEET

Ettehiyyeetul-mubêrakêtussaleveetuttayyibêtu lillêh
Esselêmu ăleyke eyyuhennebiyyu ve rahmettullâhi ve berakêtuh
Esselêmu ăleynê ve alê ibêdillêhissâlihîn

Eşhedu ellê ilêhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeder- resulullâh .

ZİKİR

{ ﻠﹶﻖﺎ ﺧﺮﹺّ ﻣ ﺷﻦ ﻣﺎﺕﺎﻣ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﺕﻤﻮﺫُﺑﹺﻜﹶﻠ} ﺃﻋ

“Euuzu bikelimêtillêhittêêmmêti minşerri mê ĥalek.”
Manası:”Allâh'ın
sığınırım”.

yaratmış

olduğu

26

şerden, Allâh’ın

âyetlerine

Altıncı Ders:

ES-SALEETUL-İBRÂHÎMİYYEH

Allâhümme salli ălê Muhammedin ve ălê ‘êli Muhammed
Kemê salleyte ălê İbrâhîme ve ălê ‘êli İbrâhîm
İnneke hamîdummecîd
Allâhümme bêrik ălê Muhammedin ve ălê ‘êli Muhammed
Kemê bêrakte ălê İbrâhîme ve ălê ‘êli İbrâhîm
İnneke hamîdummecîd.

ZİKİR

{ }اﻟﻠﮭُﻢﱠ ﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺑَﺪَ ﻧِﻲ
Allâhumme ăafinî fî bedenî
Manası:”Allâh'ım, bedenimi sağlıklı kıl”.

{ }ﱠ وَﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺳَﻤْﻌِﻲ
ve ăafinî fî semăî
Manası:”Allâh'ım işitmemi sağlıklı kıl”.

{ } وَ ﻋَﺎﻓِﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺑَﺼَﺮِي
ve ăafinî fî besarî.
Manası:”Allâh'ım görmemi sağlıklı kıl”.
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Yedinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
Namazın son duası :
Rabbenê ‘êtinê fiddünyê heseneh
Ve fil ‘êĥireti haseneh,
Vekinê ăzêbennâr.
Rabbenê lê tuziğ kulûbenê beăde iz hedeytenê,
Veheblenê milledunke

rahmeh

İnneke entel-vehhêb.

ZİKİR

{ ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﻌ ﺭﻠﻪ ﻟﺪﳊﻤ
 ﺍ ﹶ ﻭﻠﻪ ﻟ ﺍ ﹸﳌﻠﹾﻚﺢْﺒ ﺃﺻﺎ ﻭﻨﺤﺒ}ﺃﺻ

Esbahnê ve esbehel-mulku lillêh vel-hamdulillêhi Rabbil-âlemîn."
Manası:”Allâh'ın mülkünde
Allâh'a hamd olsun”.

sabahladık
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ve

âlemlerin

Rabbi

olan

Sekizinci Ders:

SABAH NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i Şerife'ye yönelerek ayakta dururum ve kalbimde: "Sabah namazının
farzını kılıyorum" derim.
Sonra ellerimi kulaklarımın hizasına kadar kaldırarak:

( ﺮ" ) ﺍﷲُ ﺃﻛﹾﺒAllâh-u

Ekber " derim.

Sonra İftit’âh Duası'nı okurum. Sonra sesli bir şekilde ” El-Fatihah” Sûresini ve kısa
da olsa bir sûre okurum.
Sonra rükuya giderim ve üç defa:

( ﻴﻢﻈ ﺍﻟﻌﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

" Subhâne Rabbiyel Ăžîm" derim.
Sonra:(

ﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤ ﺍﷲ ُﻟﻊﻤ" ) ﺳSemiăallâhulimen

kalkarım.Rükudan kalktıktan sonra: (

hamideh" diyerek rükudan

ﺪ ﺍﳊﹶﻤﻟﹶﻚﺎ ﻭﻨﺑ" ) ﺭRabbenee

derim.Sonra secde ederim ve üç defa:

velekel-hamd"

( ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ" ) ﺳSubhaane

Rabbiyel

Ălê" derim.
Sonra otururum

ve:

( ﻨﹺﻲﻤﺣ ﺍﺭﻲ ﻭ ﻟﺮ ﺍ ﹾﻏﻔﻢ) ﺍﻟﻠﻬ

"Allâhummeğfirlî verhamnî"

derim.Sonra bir daha secde ederim ve üç defa:

( ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ" ) ﺳSubhâne

Rabbiyel Ălê "derim.

Sonra ikinci rekata kalkarım ve birinci rekatta, El-Fatihah Sûresi’nden ikinci
secdeye kadar
yaptığımın aynısını
yaparım. ama itidalda
kunut duası
okurum.Sonra otururum, Ettehiyyeetu'yu ve Es-Saleetul-İbrahiimiyye'yi okurum.
Sonra:

(ِﺔ ُﺍﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) اﻟﺴ

"Esselêmu ăleykum

ve rahmetullâh" diyerek

başımı sağa çevirip selam veririm.
Sonra da :(ﺔ ُﺍﷲﻤﺣﺭ

 ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ)ﺍﻟﺴ

"Esselêmu ăleykum

başımı sola çevirip selam veririm.
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ve rahmetullâh" diyerek

Dokuzuncu Ders:

ÖĞLE NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i Şerife'ye yönelerek ayakta dururum ve kalbimde: "Öğle namazının
farzını kılıyorum” derim.
Sonra ellerimi kaldırarak:

( ﺮ) ﺍﷲُ ﺃﻛﹾﺒ

"Allâh-u Ekber " derim.

Sonra iftitâh Duası'nı okurum.
Sonra sessiz bir şekilde “El-Fatihah” Sûresini ve sonra kısa da olsa bir sûre okurum.
Sonra rükuya

giderim ve üç defa:

( ﻴﻢﻈ ﺍﻟﻌﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

Subhâne

Rabbiyel Ăžîm " derim.
Sonra:

( ﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤ ﺍﷲ ُﻟﻊﻤ) ﺳ

kalkarım.Rükudan
"Rabbenê

kalktıktan

"Semiăllâhu limen
sonra

:

hamideh" diyerek

ﺪﺍﳊﹶﻤ

(

ﻟﹶﻚﻭ

rükudan

ﺎﻨﺑﺭ

)

velekel hamd" derim.

Sonra secde ederim ve üç defa:

( ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

"Subhâne

Rabbiyel Ălê " derim.
Sonra otururum, bir daha secde ederim ve üç defa:

( ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

"Subhâne Rabbiyel Ălê" derim.

Sonra ikinci rekata kalkarım ve birinci rekatta, “El-Fatihah” Sûresi’nden ikinci
secdeye kadar yaptığımın aynısını yaparım.
Sonra Ettehiyyetu'yu okurum ve:

( ْﺪﻤﺤﻰ ﻣ ﻠﻞﹼ ِﻋ ﺻﻢ) ﺍﻟﻠﻬ

" Allâhumme salli ălê Muhammed" derim.
Sonra üçüncü rekata kalkarım “El-Fatihah” Sûresini okurum.
Sonra birinci rekatta, rükudan ikinci secdeye kadar yaptığımın aynısını
yaparım.Sonra dördüncü rekata kalkarım ve üçüncü rekatta, “El-Fatihah” Sûresini
okumaktan ikinci secdeye kadar yaptığımın aynısını yaparım.
Es-Saleetul-İbrâhîmiyye'yi
ve namazın son duasını
Sonra Ettehiyyêtu,
okurum.Sonrada namazımı:

(ِﺔ ُﺍﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) ﺍﻟﺴ

rahmetullâh” diyerek bitiririm.
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" Esselêmu ăleykum

ve

Dokuzuncu Dersin Devamı:

İKİNDİ NAMAZINI NASIL KILARIM ?
İkindi namazını tam öğle namazı gibi kılarım, fakat niyette;
“İkindi namazının farzını kılıyorum”, derim
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Onuncu Ders:

AKŞAM NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i
Şerife’ye
yönelerek
namazının farzını kılıyorum” derim.
Sonra ellerimi kaldırarak

ayakta

( ﺮ) ﺍﷲُ ﺃﻛﹾﺒ

dururum

ve

kalbimde: “Akşam

“Allâh-u Ekber “derim.

Sonra birinci ve ikinci rekatta , sabah namazını birinci ve ikinci
yaptığımın aynısını yaparım.

rekattaki

Sonra oturum ve Ettehiyyeetu’yu okurum,
Sonra

( ﺪﻤﺤﻰ ﻣ ﻠﻞﹼ ِﻋ ﺻﻢ“ ) ﺍﻟﻠﻬAllâhumme

salli ălê Muhammed” derim.

Sonra tekbir getiririm, üçüncü rekata kalkarım ve onda diğer rekatlardaki yaptığımın
aynısını yaparım, fakat ayakta iken sadece El-Fatiha’yı okurum.
İkinci secdeden sonra otururum ve Ettehiyyeetu’yu sonra Es-Saleetul-İbrâhîmiyye’yi
okurum.
Sonra da bir defa sağa ve bir defa sola doğru:

(ِﺔ ُﺍﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) ﺍﻟﺴ

“Esselêmu

namazımı bitiririm.
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ăleykum

ve rahmetullâh “ diyerek

On birinci Ders:

YATSI NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Yatsı namazını Öğle namazı gibi kılarım, fakat niyette : “Yatsı
namazının farzını kılıyorum “ derim.
Birinci ve ikinci rekatta “El-Fatihah” Sûresini ve ondan sonra bir
sûreyi sesli bir şekilde okurum.

DUA

ﺎﺠﺎﺣﻄﹶﻪُ ﻧﺳ ﺃﻭﺎ ﻭﻼﺣﺎﺭﹺ ﺻﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻝﹶ ﻫﻞﹾ ﺃﻭﻌ ﺍﺟﻢ}ﺍﻟﻠﻬ
{ ﲔﻤﺍﺣ ﺍﻟﺮﻢﺣﺎ ﺃﺭﺎ ﻳﻩُ ﻓﹶﻼﺣﺮ ﺀَﺍﺧﻭ

Allâhummecal evvele hezennehêri salêhen ve evsetahu necêhen ve
‘êĥirahu felêhen yê Erhamerrâhimîn.
Manası:”Allâh'ım günün başlangıcını iyilik, ortasını kazanma
sonunu kârlı kıl.Ey merhametlilerin en merhametlisi”.
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ve

İBÂDET BÖLÜMÜ (Hanefi Mezhebine göre)
Birinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI

37

İkinci Ders:

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

38

Üçüncü Ders:

BEŞ VAKİT NAMAZ

39

Dördüncü Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(İFTİTAAH DUASI)

40

Beşinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(ETTEHİYYÊT)

41

Altıncı Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(ES-SALÊTUL -İBRÂHÎMİYYEH)

42

Yedinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
(NAMAZIN SON DUASI)

43

Sekizinci Ders:

SABAH NAMAZINI NASIL KILARIM ?

44

Dokuzuncu Ders:

ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINI
NASIL KILARIM ?

45

Onuncu Ders:

AKŞAM NAMAZINI NASIL KILARIM ?

47

On birinci Ders:

YATSI NAMAZINI NASIL KILARIM ?

48
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Birinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI
Abdestin farzları dörttür.
Bunlar:
1- Bütün yüzü yıkamak
2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak
3- Başın dörtte birini mesh etmek
4- Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

DUA

{ ﻄﹶﻬﹺّﺮﹺﻳﻦ ﺍﳌﹸﺘﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌﺍﺟ ﻭﺍﺑﹺﲔﻮ ﺍﻟﺘﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﻢ} ﺍﻟﻠﻬ
“Allâhummecălnî minettevvêbîn vecălnî minel-mutetahhirîn.”
Manası:”Allâh'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle”.
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İkinci Ders:

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER
Abdesti bozan hallerden :
1- Ön ve arka avretten çıkan her şey
2- Ağızdan ve burundan başka herhangi bir organdan yanlarına
taşacak kadar kan çıkması
3- Akıcı bir halde ağızdan, tükürükten fazla veya ona eşit kan
çıkması
4- Ağız dolusu kusmak
5- Bağdaş kurup uyumanın dışındaki bütün uyuma şekilleri

ZİKİR

{ ﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ﻋﻨﹺّﻲ ﺍﻷﺫﹶﻯ ﻭ ﻋﺐﻱ ﺃﺫﹾﻫ ﺍﻟﺬﻠﻪ ﻟﺪﻤ} ﺍﻟﹾﺤ
“Elhamdulillêhillezî ezhebe ănnile-ezê veăâfênî.”
Manası:”Beni eziyetten koruyan ve bana şifa veren Allâh'a hamd
olsun”.
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Üçüncü Ders:

BEŞ VAKİT NAMAZ
1- Sabah namazı
2- Öğle namazı
3- İkindi namazı
4- Akşam namazı
5- Yatsı namazı
İmam Ahmed'in rivâyet ettiği bir hadis-i
Efendimiz şöyle buyuruyor:

"ﺎﺩﺒ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻦﻬﺒ ﻛﹶﺘﺍﺕﻠﹶﻮ ﺻﺲﻤﺧ

şerifte Peygamber

"

Manası: “Allâh, kullarına beş vakit namazı farz kıldı”.

DUA

{ َﻼﺓﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻴﻤﻘﻦ ﻳ ﻳ ﺍﻟﺬﻦﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﻢ} ﺍﻟﻠﻬ
“Allâhummecălnî minellezîne yukîmûnessalêh.”
Manası:”Allâh'ım beni namaz kılanlardan eyle”.
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Dördüncü Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
İftitâh Duası

Subhenekallâhumme ve bihemdike ve tebêrakessmuke ve Teâlâ cedduke
ve (celle seneuke) ve lê ilêhe ğeyruke.

DUA

{ ﻮﺕﻤ ﻧﺑﹺﻚﺎ ﻭﻴﺤ ﻧﺑﹺﻚﺎ ﻭﻨﻴﺴ ﺃﻣﺑﹺﻚﺎ ﻭﻨﺤﺒ ﺃﺻ ﺑﹺﻚﻢ} ﺍﻟﻠﻬ
Allâhumme bike asbehnee ve bike emseynee ve bike nehyee ve bike
nemuut.
Manası:”Allâh’ım senin istediğinle sabahladık, senin istediğinle
akşamladık, senin istediğinle yaşarız ve senin istediğinle ölürüz”.
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Beşinci Ders:

NAMAZDAKİ ETTEHIYYÊT
Ettehıyyêtu lillêhi vessaleveetu vettayyibeetu
Esselêmu ăleyke eyyuhennebiyyu
Ve rahmetullâhi veberakeetuh
Esselêmu ăleynee ve alee ibeedilleehissalihiin
Eşhedu en lê (ellê) ilêhe illallâh
Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasûluhu

ZİKİR

{ ﻠﹶﻖﺎ ﺧﺮﹺّ ﻣ ﺷﻦ ﻣﺎﺕﺎﻣ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﺕﻤﻮﺫُﺑﹺﻜﹶﻠ} ﺃﻋ
“Euuzu bikelimêtillêhittêêmmêti minşerri mê ĥalek.”
Manası:”Allâh'ın yaratmış olduğu şerden, O’nun âyetlerine sığınırım”.
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Altıncı Ders:

ES-SALÊTUL-İBRÂHÎMİYYEH
Allâhümme salli ălê Muhammedin ve ălê ‘êli Muhammed
Kemê salleyte ălê İbrâhîme ve ălê ‘êli İbrâhîm
İnneke hamîdummecîd
Allâhümme bêrik ălê Muhammedin ve ălê ‘êli Muhammed
Kemê bêrakte ălê İbrâhîme ve ălê ‘êli İbrâhîm
İnneke hamîdummecîd.

ZİKİR

{ ﻧﹺﻲﺪﻲ ﺑﻨﹺﻲ ﻓﺎﻓ ﻋﻢ} ﺍﻟﻠﻬ
Allâhumme ăafinî fîbedenî
Manası:”Allâh'ım, bedenimi sağlıklı kıl”.

{ ﻲﻌﻤﻲ ﺳﻨﹺﻲ ﻓﺎﻓﻋ}ﱠ ﻭ
ve ăafinî fî semăî
Manası:”Allâh'ım işitmemi sağlıklı kıl”.

{ َﺮﹺﻱﺼﻲ ﺑﻨﹺﻲ ﻓﺎﻓ ﻋ} ﻭ
ve ăafinî fî besarî.
Manası:”Allâh'ım görmemi sağlıklı kıl”.
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Yedinci Ders:

NAMAZIN DUALARINDAN
Namazın son duası :
Rabbenê ‘êtinê fiddünyê heseneh
Ve fil ‘êĥireti haseneh,
Vekinê ăzêbennâr.
Rabbenê lê tuziğ kulûbenê beăde iz hedeytenê,
Veheblenê milledunke

rahmeh

İnneke entel-vehhêb.

ZİKİR

{ ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﻌ ﺭﻠﻪ ﻟﺪﳊﻤ
 ﺍ ﹶ ﻭﻠﻪ ﻟ ﺍ ﹸﳌﻠﹾﻚﺢْﺒ ﺃﺻﺎ ﻭﻨﺤﺒ}ﺃﺻ

Esbahnê ve esbehel-mulku lillêh vel hamdulillêhi Rabbil âlemîn."
Manası:”Allâh'ın mülkünde
Allâh'a hamd olsun”.

sabahladık
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ve

âlemlerin

Rabbi

olan

Sekizinci Ders:

SABAH NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i Şerife'ye yönelerek ayakta dururum ve kalbimde: " Sabah namazının
farzını kılıyorum" derim.
Sonra ellerimi kulaklarımın hizasına kadar kaldırarak:

( ﺮ) ﺍﷲُ ﺃﻛﹾﺒ

" Allâh-u Ekber" derim.

Sonra İftitâh Duası'nı okurum.
Sonra Euzu besmele çekerek “El-Fatihah” Sûresi'ni ve sonra kısa da olsa bir Sûre
okurum.
Sonra rükuya giderim ve üç defa:

( ﻴﻢﻈ ﺍﻟﻌﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

" Subhâane Rabbiyel Ăžîm" derim.
Sonra:

(ْﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤ ﺍﷲ ُﻟﻊﻤ) ﺳ

"Semiâllâhu limen

hamideh" diyerek

rükudan

kalkarım.
Rukudan

kalktıktan

sonra:

(

ﺪﺍﳊﹶﻤ

ﻟﹶﻚﻭ

ﺎﻨﺑﺭ

)

"Rabbenê ve lekel hamd" derim.
Sonra secde ederim ve üç defa

( ﻠﹶﻰ ﺍﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

" Subhâne Rabbiyel-Ălê"

derim.
Sonra ikinci rekata kalkarım ve birinci rekatta, El-Fatiha'dan ikinci secdeye kadar
yaptığımın aynısını yaparım.
Sonra

başımı

sağa

çevirirken:

(ِﺔ ُﺍﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) ﺍﻟﺴ

"Esselêmu âleykum ve rahmetullâh" diyerek selam veririm.
Sonra da başımı sola çevirirken:

(ِﺔ ُﺍﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ" ) ﺍﻟﺴEsselêemu

âleykum ve

rahmetullâh" derim.
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Dokuzuncu Ders:

ÖĞLE NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i Şerife'ye yönelerek ayakta dururum ve kalbimde: " Öğle namazının
farzını kılıyorum" derim.
Sonra ellerimi kaldırarak:

( ﺮ) ﺍﷲُ ﺃﻛﹾﺒ

"Allâh-u Ekber"derim.

Sonra İftitâh duasını okurum.
Sonra Euzu besmele çekerek “El-Fatihah” Sûresini
okuyorum.
Sonra rükua giderim ve üç defa:

( ﻴﻢﻈ ﺍﻟﻌﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ
Sonra:

ve kısa da olsa bir sûre

Subhâane Rabbiyel Ăžîm" derim.

( ﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤ ﺍﷲ ُﻟﻊﻤﺳ

)

"Semiâllâhu limen hamideh " diyerek

rükudan

kalkarım.
Rükudan

ﺪﺍﳊﹶﻤ

sonra:(

kalktıktan

ﻟﹶﻚﻭ

ﺎﻨﺑﺭ

)

"Rabbenê ve lekel hamd" derim.
Sonra secde ederim ve üç defa:(

ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

" Subhâne Rabbiyel-Ălê" derim.

Sonra otururum, bir daha secde ederim ve üç defa:

( ﻠﹶﻰ ﺃﻷﻋﺑﹺّﻲﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ) ﺳ

" Subhâne Rabbiyel-Ălê" derim.

Sonra ikinci rekata kalkarım ve birinci rekatta, “El-Fatihah” Sûresi’nden ikinci
secdeye kadar yaptığımın aynısını yaparım.
Sonra

Ettehiyyeetu'yu

okurum

ve:

(

ﺪﻤﺤﻰ ﻣ ﻠﻞﹼ ِﻋ ﺻﻢﺍﻟﻠﻬ

Allâhumme salli alee Muhammed" derim.
Sonra üçüncü rekata kalkarım “El-Fatihah” Sûresini okurum.
Sonra birinci rekatta, rükudan ikinci secdeye kadar yaptığımın aynısını yaparım.
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)

Dokuzuncu Dersin Devamı:

Sonra dördüncü rekata kalkarım ve üçüncü rekatta, “El-Fatihah” Sûresini okumaktan
ikinci secdeye kadar yaptığımın aynısını yaparım.
Sonra Ettehiyyeetu'yu, Es-Saleetul-İbrâahîmiyye'yi ve namazın son duasını okurum.
Sonrada

namazımı:

(ُﺍﷲ
ِ

ﺔﻤﺣﺭ

ﻭ

ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ

ﻼﻡﺍﻟﺴ

)

"Esselêmu âleykum ve rahmetullâh" diyerek bitiririm.

İKİNDİ NAMAZINI NASIL KILARIM ?
İkindi namazını tam Öğle namazı gibi kılarım, fakat niyette;
"İkindi namazının farzını kılıyorum”,derim.
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Onuncu Ders:

AKŞAM NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Kıble-i şerife'ye yönelerek ayakta dururum ve kalbimde: "Akşam namazının
farzını kılıyorum "derim.
Sonra ellerimi kaldırarak: (

ْ) اﷲُ أﻛْﺒَﺮ

"Allâhu Ekber"derim.

Sonra birinci ve ikinci rekatta, Sabah namazının birinci ve ikinci rekatlarında
yaptığımın aynısını yaparım.
Sonra otururum ve Ettehiyyeetu'yu okurum.
Sonra:

( ْﺪﻤﺤﻰ ﻣ
 ﻠﻞﹼ ِﻋ ﺻﻢ " ) ﺍﻟﻠﻬAllâhumme

salli âlê Muhammed" derim.

Sonra tekbir getiririm, üçüncü rekata kalkarım ve onda diğer rekatlardaki yaptığımın
aynısını yaparım, fakat ayakta iken sadece “El-Fatihah” Sûresini okurum.
İkinci secdeden sonra otururum ve Ettehiyyeetu'yu sonra Es-Saleetul-İbraahiimiyye'yi
okurum.
Sonra da bir defa sağa ve bir defa sola doğru:

(ِﺔﹸ ﷲﻤﺣ ﺭ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) ﺍﻟﺴ

" Esselêmu

namazımı bitiririm.
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âleykum

ve rahmetullâh" diyerek

On birinci Ders:

YATSI NAMAZINI NASIL KILARIM ?
Yatsı namazını öğle namazı gibi kılarım, fakat niyette: "Yatsı
namazının farzını kılıyorum" derim.
Birinci ve ikinci rekatta “El-Fatihah” Sûresini ve ondan sonra bir
sûreyi sesli bir şekilde okurum.

DUA

ﺎﺠﺎﺣﻄﹶﻪُ ﻧﺳ ﺃﻭﺎ ﻭﻼﺣﺎﺭﹺ ﺻﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻝﹶ ﻫﻞﹾ ﺃﻭﻌ ﺍﺟﻢ}ﺍﻟﻠﻬ
{ ﲔﻤﺍﺣ ﺍﻟﺮﻢﺣﺎ ﺃﺭﺎ ﻳﻩُ ﻓﹶﻼﺣﺮ ﺀَﺍﺧﻭ

Allâhummecal evvele hezennehêri salêhen ve evsetahu necêhen ve
‘êĥirahu felêhen yê Erhamerrâhimîn.
Manası:”Allâh'ım günün başlangıcını iyilik, ortasını kazanma
sonunu kârlı kıl.Ey merhametlilerin en merhametlisi”.
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ve

İSLÂMÎ AHLÂK BÖLÜMÜ

Birinci Ders:

SALİH MÜSLÜMANIN
SIFATLARINDAN BAZILARI

51

İkinci Ders:

İSLÂMİ EDEPLER

52

Üçüncü Ders:

ANA VE BABAYA İTAAT ETMEK
(SÖZ DİNLEMEK)

53

Dördüncü Ders:

GÜZEL MUAMELE (DAVRANIŞ)

54

Beşinci Ders:

CAMİLERİN KIYMETİ
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47

Birinci Ders:

SALİH MÜSLÜMANIN
SIFATLARINDAN BAZILARI

Salih Müslüman; Kur’an-ı Kerim’i okur.
Salih Müslüman; ana ve babasını sever, onlara

saygı gösterir.

Salih Müslüman; kendisine iyilik edene iyilik ettiği gibi, kendisine
kötülük edene de iyilik eder.
Salih Müslüman; fakirlere ve yetimlere yardım eder.
Salih Müslüman; misafirine
davranır.

ikram
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eder

ve

komşusuna

iyilikle

İkinci Ders.

İSLÂMÎ EDEPLER
Sabahleyin uyandığında

{ ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﻌ ﺭﻠﻪ ﻟﺪ ﺍ ﹶﳊﻤ ﻭﻠﻪ ﻟ ﺍﹸﳌﻠﹾﻚﺢْﺒ ﺃﺻﺎ ﻭﻨﺤﺒ} ﺃﺻ
"Esbahnee ve asbehel-mulku
derim.

lillâhi vel-hamdulillêhi Rabbil-âalemîn"

Uyumadan önce:

{ ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﻌ ﺭﻠﻪ ﻟﺪﳊﻤ
 ﺍ ﹶ ﻭﻠﻪ ﻟﻰ ﺍ ﹸﳌﻠﹾﻚﺴ ﺃﻣﺎ ﻭﻨﻴﺴ} ﺃﻣ
"Emseynê ve emsel-mulku lillêhi vel-hamdulilleehi Rabbil-âalemîn "
derim.
Yemeğe ve içmeğe başlamadan önce:

{ ﻢ ِﺍﷲِ } ﺑﹺﺴBismillêh " derim.

Yemeyi ve içmeyi bitirdikten sonra:

{ ﺎﺍﻧ ﺀَﺍﻭﺎ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺎﻧﺎ ﻭﻘﹶﺎﻧ ﺳﺎ ﻭﻨﻤﻱ ﺃﻃﹾﻌ ﺍﻟﺬﻠﻪ ﻟﺪﳊﻤ
}ﺍﹶ

"El-hamdu lillêhillezî

etâamenê ve sekânê ve kefênê ve ‘êvênê" derim.
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Üçüncü Ders:

ANA VE BABAYA İTAAT ETMEK
(SÖZ DİNLEMEK)
Allâh-u
buyuruyor:

Teâlâ “El-Bakarah” Sûresinin 83. âyetinde şöyle

﴾ ًﺎﻧﺎﺴﻦ ِ ﺇﹺﺣﻳﺪﺍﻟ ﺑﹺﺎﻟﻮ﴿ ﻭ
Allâh-u Teâlâ, ana ve babaya iyilikle davranmamızı emrediyor
Allâh-u Teâlâ “El-İsra’ ” sûresinin 23.âyetinde şöyle buyuruyor :

﴾ ﺎﻻ ﻛﹶﺮﳝﺎ ﻗﹶﻮﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﻭﻤﻫﺮﻬﻨ ﻻ ﺗ ﻭﺎ ﺃﹸﻑﻤﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻬ﴿ ﻓﹶﻼ ﺗ
Allâh-u Teâlâ, Müslümana,ana-babasına “öf “ bile dememesi, onları
azarlamaması ve ikisine de güzel söz söylemesini emrediyor.
Salih Müslüman; ana ve babasına edep ve saygıyla davranır.
Salih Müslüman; ana ve babasına karşı sesini yükseltmez.
Salih Müslüman; ana ve babasına yalan söylemez.

DUA

{ ﺍﲑﻐﺎﻧﹺﻲ ﺻﻴﺑﺎ ﺭﺎ ﻛﹶﻤﻤﻬﻤﺣﺑﹺّﻲ ﺍﺭ ﺭﻱﺪﺍﻟﻮ ﻟﻲ ﻭ ﻟﺏﹺّ ﺍﻏﻔﺮ} ﺭ

Rabbiğfirlî velivêlideyye Rabbirrhamhumê kemê rabbeyênî sağîrâ.
Manası:”Rabbim; beni, anamı ve babamı bağışla ve onlara beni
küçükken büyüttükleri için rahmet et.”
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Dördüncü Ders:

GÜZEL MUAMELE
(DAVRANIŞ)
Müslüman; Müslümanları sever.
Müslüman; Müslüman kardeşiyle karşılaştığı zaman:

( ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﻡ) ﺍﻟﺴ

"Esselêmu âleykum " der,

diğeri

ona:

de

(ِﺔﹸﺍﷲﻤﺣﺭ

ﻼﻡﺍﻟﺴ

ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋﻭ

)

" ve âleykumusselêm ve rahmetullâh "
diyerek selama karşılık verir.
Müslüman; Müslümanlara yumuşak ve edeple davranır.
Müslüman; kendisine iyilik eden Müslüman kardeşine:

(  ﺍﷲ ُ ﻓﻴﻚﻙﺎﺭﺑ

) "Bêrakellâhu fîke " veya:

( اﺮﻴ ﺍﷲ ُ ﺧﺍﻙﺰ " ) ﺟCezêkellâhu
( ﻚ ﺍﷲُ ﺇﻟﹶﻴﻦﺴ" ) ﺃﺣEhsenellâhu

ĥayran " veya:
ileyke " ve yahut buna benzer şeyler

der.
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Beşinci Ders:

CAMİLERİN KIYMETİ

İmam Müslim’in rivâyet ettiği bir hadis-i
efendimiz şöyle buyuruyor:

şerifte Peygamber

" ﺎﺟﹺﺪ ﺍﻟﺒﹺﻘﹶﺎﻉِ ﺍﳌﹶﺴﺮﻴ"ﺧ
Manası: “ Yeryüzünün en hayırlı yerleri camilerdir”.

Müslümanlar; Camilerde beş vakit namazı kılarlar.
Müslümanlar; Camilerde tanışıp birbirlerini severler.
Allâh-u Teâlâ camileri sever, Peygamberler ve Salihler de camileri
sever.
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