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TRANSKRİPSYON
Arapça söylenişine göre uygun olmak şartıyla Türk İmlâ
Kılavuzu’na göre belirli kelimeler yazılmayacaktır.
Bunlar:
1-Allâh’ın İsim ve Sıfatları.
2-Peygamberlerin İsimleri.
3-Kur’an’daki Sureler.
4- Hicri Aylar.
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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 :

ﺎﻫﺩﻗﻮﺍ ﻭﺎﺭ ﻧﻠﻴﻜﹸﻢ ﺍﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﺍ ﺃﻧﻔﹸﺴﺍ ﻗﻮﻨﻮ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﻳ﴿ ﻳ
﴾ ﺓﹸﺠﺎﺭ
  ﺍﳊ ﻭﺎﺱﺍﻟﻨ

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 şerifte Peygamber Efendimiz
şöyle buyuruyor.

ٍ ﻢﻠﺴﻠﻰ ﻛﹸﻞﹼ ِ ﻣﺔٌ ﻋﻠﹾﻢ ِ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺍ ﻟﹾﻌﻃﹶﻠﹶﺐ
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 Ahiret”te güvenli kurtuluşa götürür.
Kitapların çoğu yanlış görüşler
içerdiklerinden dolayı içinde hatalara
rastlanmıştır. Dolayısıyla öğrenciler, eğitim açısından bu olumsuzluklardan
etkilenmişlerdir . Bu yüzden nesli bu olumsuzluklara karşı uyarmak gerekir.

eğitim

Bundan dolayı biz de bu işe eğilip, güzel bir amelde bulunarak
merhalesine başlayan öğrencilere yönelik çalışmalara başlamıştık.
5

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 Faidelı birer fert olarak yetişmeleri ve böylece
“Dünya ve Ahiretlerinde” kurtuluşa ermeleri için hazırlanmıştır.
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AKÂİD BÖLÜMÜ

Birinci Ders:

İki Şahadet

İkinci Ders:

Farzların ilki (Allâh'ı ve Resûlü’nü
tanımak)

Üçüncü Ders:

İman ve takva

Dördüncü Ders:

İslâm, bütün Peygamberlerin dinidir.

Beşinci Ders:

Peygamberlerin sıfatları

Altıncı Ders:

Nebiyler ve Resûller arasındaki fark.

Yedinci Ders:

Mucize ve sihir arasındaki fark.

Sekizinci Ders:

Peygamberimiz
şeylere iman.

Dokuzuncu Ders:

Sevap ve azap.

Onuncu Ders:

Ahiretin nimetleri.
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Muhammed'ten

gelen

Birinci Ders:

İKİ ŞAHÂDET
Şahâdet ederim ki Allâh'tan başka ilâh yoktur. Yine şahâdet ederim ki,
Muhammed O’nun Resûlüdür.
İslâm Dinine girmek isteyen bir kimsenin, Kelime-i Şahadetin, manasına kalbiyle itikat
ederek diliyle söylemesi farzdır.
Birinci Şahadetin (Eşhedü elle ilêhe ilalallâh ) anlamı: Kalbimle itikat edip,
dilimle itiraf ederim ki, Allâh'tan başka ibadete müstehak hiç kimse yoktur. Yani
Allâh’tan başka hiç kimse ibadete layık değildir.
Ikinci Şehadetin (Eşhedu enne Muhammeden Resûlullâh) anlamı: Kalbimle itikat
edip, dilimle itiraf ederim ki, Kureyşli olan , Abdi Menef’in oğlu Haşim’in oğlu
Abdulmuttalip’in oğlu Abdullâh’ın oğlu Muhammed, Allâh’ın kulu ve Resûlüdür.
Peygamberimiz Muhammed, Arap ve Arap olmayan bütün insanlara ve
cinlere gönderilmiştir. Arap kabilelerinin en şereflisi olan Kureyş Kabilesi’ndendir.
Mekkeh şehrinde doğdu. Üzerine vahiy
geldi. Daha sonra Medineh
şehrine hicret etti. Orada vefat edip defnedildi. Kendisi bütün Peygamberlerden ve
Resûllerden üstündür. Ve onların (Peygamberlerin) sonuncusudur.
Allâh-u Teâlâ’dan haber verdiği her şeye inanmak farzdır.
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İkinci Ders:

FARZLARIN İLKİ
(Allâh'ı ve Allâh Resûlünü Tanımak)
Allâh-u Teâlâ “Muhammed” Sûresinin 19. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ُ  ﺇﹺﻻ ﺍﷲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢ﴿ ﻓﹶﺎﻋ
Allâh-u Teâlâ bu âyette, Allâh'tan başka ilâh olmadığını bildiriyor.
Allâh'ı ve Allâh Resûlü'nü tanımak insan için ilk farzdır.
Allâh'ı tanımak ; Allâh hakkında vacip olanı, Allâh'a imkânsız olanı ve Allâh
hakkında caiz olanı öğrenmektir.
Allâh hakkında vacip olan: Yani ilim, kudret ve iradeh gibi kâmil
vaciptir.

sıfatlar ona

Cahillik, acizlik ve insanların sıfatları gibi sonradan olan sıfatlar Allâh hakkında
imkânsızdır.Yaratılanları var ve yok etmek O’nun için caizdir.
İmam Gazali şöyle buyuruyor: : “Allâh'ı tanımadıkça yapılan ibadet sahih
değildir”.
Allâh’ın Resûlünü tanımak, O’na vacip olanı, O’nun hakkında caiz olmayanı
ve
O’nun hakkında caiz olanı öğrenmektir.
O’na vacip olan sıdk, emanet, cesaret, zekalı olmak ve risaleleri tebliğ etmek
sıfatları O’na farzdır.
Peygamber olmadan önce ve olduktan sonra da, yalan, aldatmak, geri zekalılık,
korkaklık, küfre düşmek ve büyük günahlar O’na imkânsızdır.
Yemek, içmek, uyumak, evlenmek ve benzer şeyler O’nun hakkında caizdir. Bütün
Peygamberler bu durumdadırlar.
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Üçüncü Ders:

İMAN VE TAKVÂ
Allâh-u Teâlâ

“El-Haşr“ Sûresinin 18. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﺪﻐ ﻟﺖﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﻣﻔﹾﺲ ﻧﻈﹸﺮﻨﻟﹾﺘﺍ ﺍﷲ َﻭﻘﻮﺍ ﺍﺗﻨﻮﻳﻦ َﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ﴿ﻳ
Allâh-u Teâlâ müminlerin O’ndan korkmalarını ve herkese yarın (ahiret) için ne
hazırlamış olduklarına bakmalarını emrediyor.
Bu âyette Allâh-u Teâlâ, müminlere takvayı emretti.
Takva, farzları yerine getirmek ve günahlardan sakınmak demektir. Farzların en
faziletlisi, Allâh'a ve Allah Resûlü’ne iman etmektir. Daha sonra oruç, namaz ve
ona benzer farzlar gelir.
Günahların en büyüğü küfürdür. Kim küfür üzerine ölürse Allâh-u Teâlâ
onu affetmez. Bundan başka olan günahlarda ; hırsızlık, içki içmek ve faiz yemek
gibi ,Allâh-u Teâlâ dilediği mümin olan kulunu affeder.
İman üzerinde ölen kişiler iki kısımdır:
1- İman ve takva üzerine ölen kişiler. Bunlara kabirde ve ahirette azap yoktur.
2- İmanlı ama büyük günahlar üzerine ölenler . Namazı ve orucu bırakanlar veya
içki içen ve domuz eti yiyen kişiler gibi, bunların bir kısmını Allâh affeder,
azaplandırmaz. Yani azapsız Cennete girerler ama onların mertebesi salih olan
kulların mertebesinden aşağıdadır. Diğer bir kısmı ise, Allâh-u Teâlâ onları
azaplandırdıktan sonra Cennete girdirir . Ebedi olarak orada kalırlar.
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Dördüncü Ders:

İSLÂM, BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DİNİDİR
Allâh-u Teâlâ “ Âli- İmrân” Sûresinin 85. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ ﻪﻨﻞﹶ ﻣﻘﹾﺒ ﻳﺎ ﻓﹶﻠﹶﻦﻳﻨﻼﻡﹺ ﺩ ﺍﻹِﺳﺮﻎﹺ ﻏﹶﻴﺘﺒ ﻳﻦﻣ﴿ ﻭ
Allâh’ u Teâlâ bu âyette, kim İslâm Dini’nden başka bir din seçerse onun
olunmayacağını bildiriyor.

kabul

Yine Allâh-u Teâlâ “Âli-İmrân” Sûresinin 19. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ ﻼﻡ ﺍﷲِ ﺍﻹِﺳﺪﻨ ﻋّﻳﻦ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪ
Anlamı: “ Allâh nezdinde hak din İslâm’dır”.
Allâh indinde hak olan din İslâm Dini’dir. Ona tâbî olmak ahirette
saadetli olmaktır. Allâh ; Peygamberleri, insanlara İslâm Akidesi’ni dünya ve
ahirette yararlı olacak şeyleri öğretmek için gönderdi. Peygamberler sâdıktırlar.
Bütün Peygamberler erkektirler. Onlara Peygamberlik has kılındı. Kadınlardan
Peygamber gelmemiştir.
Bütün Peygamberler Müslümandırlar. Allâh'ın bir olduğuna ve ortağının
olmadığına iman ederler.Onların ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed‘tir. Onların
dini, akidesi birdir. Ancak fıkhi meseleleri birbirinden farklıydı Örneğin: ’İsâ ve
Mûsâ’nın Şeriatı’nda, müslamanlar her gün iki vakit namaz kılıyorlardı. Ama
Muhammed'in Şeriati’nde Müslümanlar her gün beş vakit namaz kılıyorlar.
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Beşinci Ders:

PEYGAMBERLER’İN SIFATLARI
Allâh-u Teâlâ
şöyle buyuruyor:

“El-Enaâm” Sûresinin 86. âyetinde Peygamberler hakkında

﴾ ﲔﺎﻟﹶﻤﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﻋﻠﹾﻨ ﻓﹶﻀﻛﹸﻼ﴿ ﻭ
Allâh-u Teâlâ onları, bütün alemlerden daha üstün kıldığını bildiriyor.
Peygamberler, Allâh'ın yaratmış olduğu bütün yaratıklardan üstündürler.
Allâh-u Teâlâ onları insanların din ve dünyalarında faide veren şeyleri öğretmek
için göndermiştir.
Onlar güzel ahlâkla ve iyi sıfatlarla vasıflandırılmışlardır. Peygamberlerin
güzel olan bazı sıfatları: Sadık olmak, zeki olmak ve emin (güvenilir) olmak.
Bunların yanısıra, namusla ve cesaretle vasıflandırılmışlardır.
Peygamberlerin hiçbirinde yalancılık, geri zekalılık, emanete hıyanet
etmek, namussuzluk ve korkaklık gibi sıfatlar yoktur.
Yine Peygamberler tiksindirici olan hastalıklardan ( vücutlarından kurt çıkma gibi )
ve delilikten muaftırlar.
Peygamberler, sıdkla vasıflandırılmışlardır.
Yalan,
onlar
hakkında
imkânsızdır. İleri zekalılıkla vasıflandırılmışlardır. Tembellik ve geri zekalılık onlar
hakkında imkânsızdır.
Emanetle vasıflandırımışlardır. Hıyanet etmek onlar için imkânsızdır. Iffetle
vasıflandırımışlardır.
Namussuzluk
onlar
hakkında
imkânsızdır. Cesaretle
vasıflandırımışlardır. Onlar hakkında korkaklık imkânsızdır.
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Altıncı Ders:

NEBİYLER ve

RESÜLLER ARASINDAKİ

FARK

Allâh-u Teâlâ “En-Nisâ ‘’ Sûresinin 136. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﻴﺪﺍﹰﻌﻼﻻﹰ ﺑﻞﱠ ﺿ ﺿﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻣﻶﺋ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻜﹾﻔﹸﺮ ﻳﻦﻣ﴿ ﻭ
Anlamı: “Kim Allâh'a , meleklerine, kitaplarına, Resûller’ine ve
küfrederse büyük bir dalalete sapmıştır.” Yani küfre düşmüştür.

ahiret gününe

Buradaki risaletin manası Peygamberliği kapsar. Çünkü bütün Resuller,
Nebiydirler. Ancak bütün
Nebiyler, Resûl değildirler. Çünkü Resul yeni bir
şeriat yani ahkam ile gönderilen Nebiydir.
Nebiy ise kendisine yeni bir şeriat değil de, kendisinden önceki Resülun
şeriatına tâbî olması vahyolunandır.
Bütün Nebiyler ve Resuller daveti insanlara tebliğ ediyorlar. Nebiylerin
sayıları çoktur. Resullerin sayısı ise 313'tür Kur’ân-ı Kerim’de onlardan 25'i
zikredilmiştir.

1-Âdem, 2-İdrîs, 3-Nûh,
4-Hûd, 5-Sâlih, 6-İbrâhîm,
7-İsmâîl, 8-İshâk, 9-Yakûb, 10-Lût, 11-Yûsuf, 12-Eyyüb,
13-Şuayb, 14-Mûsâ, 15-Hârûn, 16-Zül-kifli, 17-Dâvûd,
18-Süleymân, 19-İlyâs, 20-İlyasaa, 21-Yûnus, 22-Zekeriyyê,
23-Yahyâ, 24-‘İsâ, 25-Muhammed.
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Yedinci Ders:

MUCİZE ve SİHİR ARASINDAKİ

FARK

Allâh-u Teâlâ insanı yarattı. İyiliği, kötülükten ayırmak için akıl verdi.
Bununla beraber insanlara kurtuluş yolunu göstermek için Peygamberleri gönderdi .
Ancak, insanlardan birçok kişi hakkı kabul etmiyorlar ve akıllarını doğru
yolda kullanmıyorlar.
Allâh-u Teâlâ mucizelerle, Resullerini destekledi.
Mucize: Normal hayatta olmayan bir şeydir. İnsanların alıştığı şeylerin dışındadır.
Bu sadece Peygamberlere özgüdür.
İnsanlardan hiç kimse Peygamberlerin mucizeleri gibi şeyler yapamaz .
Peygamberimizin parmakları arasından çıkan su ve Mûsâ’nın sopasının yılana
dönmesı gibi.
Mucize sihir değildir. Çünkü sihir öğrenmekle ve uygulamakla meydana gelen
bir şeydir. Ona karşı başka bir sihirle karşılık verilebilir.. Yani başka bir sihirbaz
bu sihirden daha büyük bir sihir yapabilir.
Bundan dolayı Firavun’un sihirbazları, Mûsâ'nın sopasının gerçek yılana
dönmesini ve onların iplerini ve sopalarını yutmasının sihir olmadığını anladıkları
için Mûsâ’nın Allâh’ın Resûlü olduğuna iman etmişler. Sihir yapmak büyük
günahlardandır.
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Sekizinci Ders:

PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED'TEN
GELENLERE İMAN
Allâh-u Teâlâ “El- Haşr Sûresinin 7. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﻮﺍﻬﺘ ﻓﹶﺎﻧﻪﻨ ﻋﺎﻛﹸﻢﻬﺎ ﻧﻣﺬﹸﻭﻩ ﻭﻮﻝﹸ ﻓﹶﺨﺳ ﺍﻟﺮﺎﻛﹸﻢﺎ ﺃﹶﺗ﴿ ﻣ
Allâh-u Teâlâ, Peygamber bize ne getirirse onu almamızı, men ettikleri şeylerden
sakınmamızı emrediyor.
Allâh-u Teâlâ bu âyette Resûlü’ne tâbî olmamızı emretti. Yani onun
emrettiği şeylere uyup, yasakladığı şeylerden sakınmamızı emretti. Çünkü Resul,
Allâh hakkında tebliğ ettiği her şeyde sadıktır.
Allâh-u Teâlâ “En-Necm’’ Sûresinin 3. ve 4. âyetlerinde şöyle buyuruyor:

﴾ ﻰﻮﺣ ﻳﻲﻭﺣ  ﺇﹺﻻﻮﻯ ﺇﹺﻥﹾ ﻫﻮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻬ ﻋﻖﻄﻨﺎ ﻳﻣ﴿ ﻭ
*
Anlamı: "O (Muhammed) kendi görüşüyle değil ancak ona vahyedilen şeyleri
konuşur."
Peygamber Efendimiz Allâh'tan haber verdiği her konuda sadıktır. İster
geçmiş Peygamberlerin hayatlarından, ister dünya ve ahirette hasıl olacak olaylardan
veya helal ve haramdan olan şeylerden olsun hepsinde sadıktır.
Peygamber Efendimizin haber verdiği şeylerden bazıları ; kâfirlere ve bazı
günahkâr olan Müslümanlara uygulanacak kabir azabı gibi, taki olan veya salih
olan müminlere verilecek kabir nimetleri, kıyamet, hesap , sevap, azap, Cennet,
Cehennem ve bunlardan başka şeyler vardır.
Kâfirler, kabirlerinde azap görürler; ancak salih olan müminlerin kabirlerini
Allâh-u Teâlâ dolunayın nuru gibi parlatır.
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Dokuzuncu Ders :

SEVAP ve AZAP
Allâh-u Teâlâ, kıyamet gününde, yani hesap gününde, müminleri yapmış
oldukları iyi amellerden dolayı mükâfatlandıracağına ve dilediği bazı günahkâr
Müslümanlara da azap edeceğine iman etmek farzdır.
Sevap ; müminin ahirette alacağı hoşnut mukâfattır. Peygamberimizin
havuzundan içmesi, sıratı geçmesi ve Cennet’e girmesi gibi.
Azap ; Kâfirlerin güneşin sıcaklığı altında kalması ve Cehennem’e girmeleri
gibi.
Tövbe etmeden ölen ve Allâh-u Teâlâ’nın affetmediği bazı günahkâr
Müslümanlar Cehenneme girecekler. Cehennem’de belirli
bir zaman
azap
gördükten sonra Allâh-u Teâlâ onları Cehennem’den çıkarıp Cennet’e girdirir.
çünkü iman üzerine ölmüşler.
Allâh-u Teâlâ “El-İnfitâr’’ Sûresinin 13. ve 14.

âyetlerinde şöyle buyuruyor:

﴾ٍ ﻴﻢﺤﻲ ﺟ ﻟﹼﻔﺎﺭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﻴﻢ ٍ ﻭﻌﻲ ﻧ ﻟﹶﻔﺍﺭﺮ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍ َﻷﺑ
Anlamı: İyiler (Müslümanlar ) nimet (Cennet ) içinde, kötüler
Cehennem’de olacaklardır.

16

(kâfirler ) ise

Onuncu Ders:

AHİRETİN NİMETLERİ
Allâh-u Teâlâ “Lokmân“ Sûresinin 8. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ ﻴﻢﹺﻌ ﺍﻟﻨﺎﺕﻨ ﺟﻢ ﻟﹶﻬﺎﺕﺤﺎﻟﺍ ﺍﻟﺼﻠﻮﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ ﺀَﺍﻣّﻳﻦ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺬ
Anlamı: “ İman edip salih ameller yapanlara Cennetin nimetleri vardır”.
Allâh-u Teâlâ farzları yerine getiren ve günahlardan sakınan müminlere
çok büyük ve içinde kalıcı , fani olmayan ve bitmeyen nimetlerle dolu Cennetler
vaadetmiştir.
Cennet’in içinde sütten, baldan, sudan ve şaraptan oluşan büyük nehirler
vardır. Ancak bu şarap dünyada bulunan necis ve sarhoş eden şarap gibi değildir.
Yine Cennet’in içinde güzel kokular, büyük ve güzel ağaçlar ve şahane köşkler
vardır.
Müminler Cennet’te bir yaşta olacaklardır. Bu yaş 33'tür. Hatta dünyada
iken yaşlı veya çocuk ölen kimseler Cennette yine 33 yaşında olacaklar. Âdemin
uzunluğunda güzel şekilli olacaklardır. Cennete giren kimse ölmez, hastalanmaz,
üzülmez, yaşlanmaz ve yorulmaz.
Cennet yedi göğün üstündedir. Arş onun tavanıdır. Kâfirler kesinlikle
Cennete giremezler. Cennet bakidir, fani olmaz ve onun ehli de fani olmazlar.
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Birinci ders:

SUYUN KISIMLARI

Su birkaç kısma ayrılır.
1- Tahir olan su, kendisi temiz olup başkasını da temizleyendir. Bununla
abdest ve gusül alınıp, necaset temizlenebilir. Bunlar:Yağmur, nehir, kuyu, kaynak
suları gibi sulardır.

2- Kendisi temiz olup, başkasını temizleyemeyen sudur. Kullanılmış su, gusülde ve
abdestte kullanılmış sudur. Aynı anda necaseti temizlerken rengi, kokusu ve tadı
değişmeyen sudur. Bu suyu topladığımız zaman bir daha abdest , gusül alınmaz ve
bu suyla necaset temizlenmez ama necis olmayan elbiseyi onunla yıkayabiliriz.

3- Necis olan su, az olan suya affedilmeyen bir necaset düşerse necis su olur.
Kokusu, rengi, tadı değişmezse bile fark etmez. Çok olan suya necaset düşerse ve
suyun kokusu, rengi, tadı değişirse necis olur; değişmezse necis olmaz. Çok olan
su kulleteyn veya kulleteynden fazla olan sudur.
Şer’î zira 46.2 sayılırsa, kulleteyn 194 litredir. Az olan su ise kulleteynden az
olan sudur.
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İkinci Ders:

NECASETLERİ TEMİZLEME

Necasetler iki çeşittir. Ayniye ve hükmî necasetler.
1- Ayniye necaseti; görülen necasettir. Kokusu, rengi ve tadı farkedilen necasettir.
Elbisenin üzerine bir damla kanın düşmesi gibi. Necasetin kendisi, kokusu, tadı
ve rengi gidinceye kadar temiz ve temizleyici su ile temizlenilir
2- Hükmî necaset, kendisi, rengi, tadı ve kokusu kaybolan necasettir. İdrarın
elbisenin üzerine düşüp kuruması ve kokusu , tadı ve rengi kaybolandır. Bu
necaset üzerinden temiz ve temizleyici olan suyun bir kere geçmesi ile temizlenir.
Bir kişinin köpekle domuzun ağız suyu eline, elbisesine veya tabağına
gelmişse köpek veya domuz necaseti olur. Bu necaset bir kere toprakla su karışımı
olmak üzere 7 kere yıkanır.
Affedilen necasetler de vardır. Gözle görülmeyen idrarın sıçraması gibi
suya düşerse su necis olmaz
Kanı akmayan haşaretler ( sivrisinek gibi) suya düşüp ölürse su necis olmaz.
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Üçüncü Ders:

TAHARETİN ŞARTLARI
Allâh-u Teâlâ “El-Bakarah” Sûresinin 222. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﻄﹶﻬﹺّﺮﹺﻳﻦﺘ ﺍﻟﹾﻤﺐﺤﻭ ﻳ ﲔ
 ﺍﺑﹺﻮ ﺍﻟﺘﺐﺤ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ َ ﻳ
Anlamı: “ Allâh-u Teâlâ tövbe edenleri ve taharetlenenleri ( temizlenenleri ) sever”.
İmam Müslim’in
şöyle buyuruyor:

rivayet ettiği bir hadis-i şerif’te Peygamber efendimiz

“ ﺎﻥ ﺍﻹِ ﳝﻄﹾﺮ ﺷﻮﺭ“ ﺍﻟﻄﱡﻬ
Anlamı: ‘’ Taharet imanın bir kısmıdır’’ .
Taharetin manası: Büyük ve küçük hadesi kaldırmak
Taharetin sahih olmasının şartları vardır.

necaseti temizlemektir.

1- İslâm yani kişinin müslüman olması. Taharet kâfirden sahih olmaz
2- Mümeyyiz olmak; çocuğun herhangi bir soruyu anlayabilme ve onu
cevaplandırabilme kapasitesine varması ve tek başına yiyip içebilmesi, necasetten
uzak kalabilmesidir. Çoğunlukla 6. ve 7. yaşlarda beklenir.
3- Yıkanacak yer ile suyun arasında bir engel olmaması. ( boya , oje gibi).
4- Seyelen , yani yıkanacak yerin üzerinden suyun akması. Eli ıslatıp yüzü veya
elleri meshetmek yeterli değildir..
5- Suyun temiz ve temizleyici olması, yani necis veya kullanılmış su ( daha önce
gusülde veya abdestte veya necaset temizlemede kullanılan ) olmaması lazım.
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Dördüncü Ders:

İSTİNCA
Ön ve arka avretten yaş olarak çıkan herşeyin temizlenmesi şarttır,
İnsandan sidik veya gaita çıkarsa, namazının sahih olması için namazdan önce o
yeri temizlemesi gerekir. Hava kaçırmaktan temizlenmek farz değildir.
İstinca, ya suyla olacak ya da tahir silici (taş veya kâğıt ) ve muhterem olmayan
şeyle olur.
Muhterem ise üzerinde şerî ilim olan kağıtlardır. Suyla istinca, necaset
çıkan yeri, temizleninceye kadar temiz suyla yıkamaktır.
Taşla istinca, üç taşla necasetin yerini silmektir. 3 taşla temizlenemezse
daha fazla taşlarla temizleninceye kadar silinir. 3 taştan az olursa yeterli değildir;
velev ki iki taşla temizlenmiş olsa bile.

Faide
Tuvalete girerken şu dua okunur;
“Bismillehi, Allâh-mme innî euzu bike minel hubsi vel habêis “
Manası:“Allâh’ın
sığınırım.“

adıyla,

Allâh’ım

dişi

ve

erkek

şeytanların

şerrinden

sana

Çıkarken de bu dua okunur;
“Gufranek, elhamdulillêhillezî ezhebe annel eze ve afenî”
Manası: “Beni bağışlayan, zarardan koruyan ve sıhhatli kılan Allâh’a hamdolsun.“
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Beşinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI ve SÜNNETLERİ
Allâh-u Teâlâ "El- Mâideh" Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyuruyor:

ﻠﹶﻜﹸﻢﺟ ﺇﹺﱃﹶ ﺃﹶﺭﻜﹸﻢﻳﺪﺃﹶﻳ ﻭﻫﻜﹸﻢ ﻮﺟﺍ ﻭ ﻓﹶﺎﻏﹾﺴِﻠﻮﻼﺓ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﺼﻢﺘﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻤﻨﻮ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ﴿ ﻳ
﴾ ﲔﹺﺒ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌ ﻭﻜﹸﻢﺳﺀﻭﺍ ﺑﹺﺮﺤﻮﺴﻖﹺ ﻭ َﺍﻣﺍﻓﺮﺍﻟﹾﻤ

Allâh-u Teâlâ iman edenlere, namaza kalktıkları zaman, yüzlerini ve dirseklerle beraber
ellerini yıkamalarını, başlarını mesh etmeleri ve ayaklarını topuklarla beraber
yıkamalarını emrediyor.
Abdestin farzları altıdır,bunlar:
1- Yüzü yıkamakla birlikte kalben niyet etmek.Örneğin;abdest almaya niyet ettim.
2- Yüzün tümünü saçın başlangıcından çene çukuruna ve kulaktan kulağa yıkamak.
3- Kolları dirseklerle beraber yıkamak.yani elleri parmak uçlarından dirseklerle
beraber yıkamak.
4- Başın bir kısmını meshetmek.
5- Ayakları bileklerle beraber yıkamak.
6- Tertip.Yani bu rükünleri sırayla,zikredildiği gibi yapmaktır.
Abdestin Sünnetleri
1- Besmele çekmek.
2- Misvak kullanmak
3- Elleri yıkamak
4- Ağzı su ile çalkalamak
5- Burna su çekip temizlemek
6- Başın tümünü mesh etmek
7- Kulakların içini ve dışını yeni bir su ile silmek
8- El ve ayak parmaklarını ovalamak
9- Sağı soldan önce yapmak
10- Rükünleri üçer defa yapmak
11- Organları ovalamak
12- Aralıksız yani bir önceki uzuv kurumadan diğerini yıkamak
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Altıncı Ders:

ABDESTİ BOZAN HALLER ve

Abdesti bozan hallerin
1-

MEKRUHLARI

bazıları:

Ön ve arka avretten sidik, gaita, hava veya kurt gibi şeylerin çıkması.

2- Ön ve arka ( gaitanın çıktığı yer ) avret yerlere dokunulması.
3- Bağdaş kurup uyuma çeşidinden başka bütün uyuma şekilleri abdesti bozar.
Ancak uyuyan bir kişinin herhangi bir sesi duyabildiği halde onu anlayamaz
duruma gelmesi abdesti bozmaz.
4- Aklı baştan götüren delilik veya baygınlık gibi şeyler

Abdestin Mekruhları:
1-

Solu sağdan önce yapmak

2- Organı üç defadan fazla yıkamak
3- Suyu fazla kullanmak
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Yedinci Ders:

FARZ OLAN NAMAZLAR ve VAKİTLERİ

12345-

Bir günün, gündüz ve gecesinde farz olan namazlar beştir.Bunlar:
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Bu farz namazların başlama ve bitiş vakitleri şunlardır:
1- Sabah Namazı:Fecr-i sadığın çıkmasıyla başlar,güneşin çıkmasıyla vakti biter.
2- Öğle Namazı: Güneşin semanın ortasına gelip batı tarafa kayması ile
başlar,ikindi namazının vakti girmesiyle biter.
3- İkindi Namazı:Güneş semanın ortasında iken istiva gölgesi olur.Bu istiva
gölgesi ile herhangi bir cismin kendi gölgesiyle beraber ulaştığı vakit ikindi
namazının vakti başlar.Akşam namazının vakti girmesiyle biter.
4- Akşam Namazı:Güneşin tamamen batmasıyla
başlar.Yatsı namazının vakti girmesiyle biter.

akşam namazının

vakti

5- Yatsı Namazı:Güney ufkunda kırmızı şafağın tamamen batmasıyla yatsı
namazının vakti başlar.Sabah namazının vakti girmesiyle biter.
Bu namazları vaktinde eda etmek farz olup, şer’i özür olmadan herhangi bir
namazı vaktinden önce ya da sonra kılmak caiz değildir.
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Sekizinci Ders:

NAMAZIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

Namazın sahih olmasının şartları, Namaz kılan kimse namaza başlamadan önce
getirilmesi gereken şartlardır. Bunlardan:
1- İslâm; namaz kâfirden sahih olmaz.
2- Temyiz; mümeyyiz bir çocuğun soruyu anlayıp cevap verme yeteneğine erişmesine
denir
3- Abdest; namaz kılan kimse abdestli olması gerekir, yoksa namazı sahih olmaz.
4- Taharet; namaz kılan kimse elbisesi, vücudu ve namazın kıldığı yerin affedilmeyen
necasetten tahir olması.
5- Setrül avret; namaz kılan kimse, erkek ise diz ile göbek arası, kadın ise yüzü ve elleri
bileklere kadar hariç, vücudunun her tarafını örtmesi.
6- Namaz vaktinin girdiğini bilmek; namaz kılan kimse namaz vaktinin girdiğini
bilmesi.
7- Kıble’ye yönelmek; Mekkeh’de bulunan Kabeh’ye yönelmesi.
Bu şartlardan biri yerine getirilmezse namaz sahih olmaz.
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Dokuzuncu Ders:

NAMAZIN RÜKÜNLERI

Namazın rükünleri ve sünnetleri vardır.Rükünsüz namaz sahih olmaz.Fakat
sünnetleri terk edenin namazı sahih olur ama sevabından mahrum kalır.
Namazın rükünleri on yedidir ve bunlar:
1- Niyet: Öğle namazını kılıyorsa ihram tekbiri ile beraber kalbinde öğle namazına niyet
etmek. Misal;” Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya” demesi gibi.
2- İhram Tekbiri: Bu da namazda ilk tekbirdir.Namaz kılan kişinin kendi sesini duyacağı
şekilde “Allâh-u Ekbar” demesidir.
3- Ayakta Durmak: Ayakta durabilen kişinin farz namazda ayakta durması farzdır.
4-“El-Fatihah” Sûresini Okumak: Besmele ile beraber “El-Fatihah”yı harflerin
mahreçlerine ve şeddelerine dikkat ederek okumak.
5- Rüku: Avuç içleri dizlere ulaşacak şekilde eğilmek.
6- Rükuda İtmi’nan: ”Subhanallâh” diyecek kadar beklemek.
7- İ’tidal: Rükudan kalktıktan sonra beli doğrultmak.
8- İ’tidal’da İtmi’nan.
9-İki Defa Secde Yapmak: Secdeleri yaparken yedi uzvun yere değmesi
gerekiyor.Bunlar:alın, iki diz, avuç içleri ve iki ayak parmaklarının alt tarafları.
10- Secdelerde İtmi’nan.
11- İki secde Arasında Oturmak.
12- İki Secde Arasında Oturmada itmi’nan.
13- Son Oturuş: Teşehhüt ve ondan sonrakiler için oturmak.
14- Son Teşehhüd: Et-Tahiyyatı okumak.
15- Peygamber Efendimize Salavat Getirmek: En az salavat ”Allâhümme salli ale
Muhammed”şeklinde olur.
16- Selam Vermek: En azı ”Es-Selemu aleykum” şeklindedir.
17-Tertip: Zikredilen sıraya riayet etmek. Rükudan önce bilerek secdeye gitmek gibi, bu da
namazı bozar.
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Onuncu Ders:

NAMAZIN SÜNNETLERİ

Namazın sünnetleri çoktur.
Sünnetleri bırakanın
namazı sahihtır.
Yapılmasının çok büyük sevapları vardır. Bundan dolayı namaz kılan kişinin
sünnetlere dikkat etmesi gerekir.

Namazın sünnetlerinden bazıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sağ elin, sol elin bileğinin üzerine göbekle göğüs arasına konulması
I. rekatta “El-Fatihah”dan önce İftitah Duası’nı okumak
I. ve II. rekatlarda El-Fatihah”dan sonra kısa bir sure okunması
( sesli
namazda muktedi olan hariç )
Rükundan rükuna geçerken "Allâh-u Ekber " demesi. Ancak rükudan kalkarken
“semiallâh-u limen hamideh” denilir. Ancak Tekbiratul İhram farzdır.
Rükuda üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” söylemesi
Rükudan kalkarken “Semiallâh-u limen hamideh“ söylemesi
Itidalda “Rabbene velekel hamd” söylemesi
Sücutta üç defa “Subhane Rabbiyel Âlâ” söylemesi
Iki secde arasındaki oturuşta “Allâh-ummeğfirliy vehdiniy” söylemesi
Öğle , ikindi , akşam ve yatsı namazlarının ikinci rekatında I. tahiyat okunması
Son teşehhütten sonra " Essaletül İbrahimiye " nin tamamının okunması
Selam verirken “Esselamu aleykum ve rahmetullâhi ve beraketuh” demesi
Ikinci selam
Birinci selamı verirken başını sağa , ikinci selamı verirken sola çevirmesı.
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On Birinci Ders:

NAMAZI BOZAN ŞEYLER
Namazı bozan bazı şeyler vardır.Onlardan sakınabilmemiz için muhakkak onları
bilmemiz gerekir.namazı bozan şeylerin bazıları şunlardır:
1- Kasten konuşmak: Namazı kılan kişi kasti bir şekilde insanların kelamı ile konuşursa
namazı bozulur. Fakat Allâh’ı zikretmek namazı bozmaz.
2- Yemek ve içmek: Kasti bir şekilde namazda olduğunu bilerek kişinin bir şeyler
yemesi ve içmesi -susam tanesi kadar bile olsa- namazı bozar.
3- Çokça Hareket Yapmak: Namaz esnasında ard arda üç hareket yapmak namazı bozar.
4- Büyük Bir Hareket Yapmak: Bizi kıbleden çevirecek,yönümüzü döndürecek v.s.
gibi büyük hareket(karate,el-kol hareketleri...)namazı bozar.
5- Oynamak İçin Tek Hareket Yapmak: Oyun kasti ile dilini veya başka bir uzvunu
hareket ettirmesi kişinin namazını bozar.
6- Fazla Rükün Yapması: Namazdaki rükünlerin yapılması gerekenden fazla yapmak
namazı bozar. Secdeyi üç, rükuyu iki yapmak gibi.
7- Niyet Değiştirmek: Namazı kesmeye niyet etmek, kesmede tereddüt etmek veya
namazı kesmeyi bir şeylere ,şarta bağlamak anında namazı bozar.
8- Abdestin Bozulması: Hava çıkması gibi şeyler namazı bozar.
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On İkinci Ders:

SESLİ ve SESSİZ NAMAZLAR
Sesli olan namazlar :
Sabah, akşam, ve yatsı namazlarıdır. Kişi tek
başına veya imam olarak bu namazları kılarken ilk iki rekatta “ El-Fatihah’yı,
“âmin” sözünü ve kısa sureyi sesli okur.
Sessiz namazlar ise , öğlen ve ikindi namazlarıdır.
Her kim yukarıdaki namazları kaçırırsa kazasını kılar. Bu namaz sesli ise ve
sessiz namazın vaktinde ise sessiz kılınır. Sabah namazının öğle vaktinde kaza
kılınması gibi. Ancak sesli olan namazın vaktinde kazasını kılıyorsa sesli kılınır.
Akşam namazının yatsı vaktinde kaza kılınması gibi.Bu namaz sessiz ise ve sesli
olan namazın vaktinde kazasını kılıyorsa, sesli olarak kılar. İkindi namazının kazası
, akşam namazının vaktinde kılınması gibi.

Faide
Sesli olan namazda muktedi olan imamını

(Et-Tin/8) ﴾ﲔﻤﺎﻛﺣﻜﹶﻢﹺ ﺍﻟﹾﺤ  ﺍﷲُ ﺑﹺﺄﹶﺲ﴿ ﺃﹶﻟﹶﻴ
okurken duyarsa şöyle der: "Bele" ( evet ) “El-Fatihah”yı okurken "bele" dedikten
sonra El-Fatihah’yı devam ettirir. İmam, “El- Fatihah”yı bitirdikten sonra muktedi
olan imamla beraber "âmin" der. İçinde Peygamberimizin adının geçtiği bir âyet
duyarsa ona salavat getirir. “ Allâh-umme salli aleyh” demesi gibi. Ancak namaz
kılarken bir kişi ona selam verirse "ve aleykumusselem " cevabını vermez. Verirse
namazı bozulur. Yine hapşırana " yerhamukellâh " derse namazı bozulur.
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On Üçüncü Ders:

CEMAAT NAMAZI

Müslümanlar camilerde her gün beş vakit namaz cemaatle kılıyorlar.
Cemaat namazında dikkat edilmesi gereken hükümler vardır.
Bunlardan:
1- Kişi imamın arkasında durup imamdan sonra "Allâh-u Ekber "der.
2- Namazın cemaatle kılınacağına niyet edilir. Şöyle niyet eder: Niyet ettim farz
olan öğle namazını cemaatle kılmaya
3- Sessiz namazda olursa “El-Fatihah”yı ve sureyi sessiz okur. Sesli namazda ise
sessiz bir şekilde sadece “El-Fatihah”yı okur. İmamın okumasını dinler imam
ise, “El-Fatihah”yı , “êmin” sözünü , kısa sureyi ilk iki rekatta sesli okur
Bununla beraber rükundan rükuna giderken " Allâh-u ekber " demesi ve
“Semiallâh-u limen hamideh”i demesinde de sesli okur.
4-

İmam

ّﲔﺂﻟﻻ ﺍﻟﻀﻭ

'i

okuduktan sonra imamla beraber "âmin" demesi.

5- İmama tâbî olup onu geçmemesi, yani imam rükuya indikten sonra rükuya
iner, itidala kalktıktan sonra kalkar, secde ettikten sonra iner.
6- Muktedi olarak kılıyorsa ve ondan başka muktedi yoksa imamın sağ arka
gerisinde durur. Bir kişi daha gelirse çekilir ve gelenle beraber sırada durur.
7-

İmamdan önce muktedi olan selam vermez, verirse namazı bozulur.
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On Donduncu Ders:

CUMA NAMAZI
Cuma namazı her Müslüman erkek,hür,bâliğ,akıllı,mukîm ve mazeretli
olmayanlara farz-ı ayn’dır. Bulunulan beldede ahali kırk kişiye ulaşırsa,yani oranın yerlisi
evlerinde bulunan ve sayılan vasıflara hâiz olan erkek sayısı kırka ulaşırsa Cuma namazı
farz-ı ayn’dır. Fakat kırk kişiden az veya çadırlarda yaşıyorlarsa o kişilere cuma namazı
farz değildir. Cuma namazı kılmamaya neden olan özürlerden bir tanesi de Müslüman çok
hasta olması ve Cuma namazı kılınan yere gidilememesidir.
Cuma namazı iki rekat olup öğle namazı yerine geçer.
Cuma namazında olması gereken şartlar şunlardır:
1- Öğle namazı vakti girdikten sonra kılınması.
2- Cuma namazı kılmadan önce iki hutbenin okunması ve kırk kişinin onu duyması.
3- Kırk kişinin cemaat olarak Cuma namazını kılmaya hazır olması. Eğer bir kişi eksik
olursa Cuma namazı kılınmaz ve onun yerine normal öğle namazı kılınır.
4- Cuma namazını mümkünse bir yerde kılmak. Eğer mümkün değilse gerektiği kadar
yerde kılmak.
İki Hutbenin Rükünleri
1- Allâh’a hamd etmek.
2- Peygambere salavat getirmek.
3- Takva ile vasiyet etmek. (Allâh’tan korkmanızı vasiyet ederim demek gibi).
Bu üç rükün her iki hutbede okunacaktır.
4-İki hutbenin birinde manası açık olan kısa bir âyet okumak. Bu âyeti birinci hutbede
okumak daha efdaldir.
5-İkinci hutbede müminlere dua etmek.
Her kim Cuma namazını kaçırırsa öğle namazını kılar. Çünkü Cuma namazı kaza
kılınmaz.
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On Beşinci Ders:

MESBUK (CEMAATE GECİKEN) NAMAZI
Peygamber efendimiz ısrarla namazı cemaatle kılmamızı istedi. Kişinin tek
başına kılmasından ne kadar faydalı olduğunu da söyledi.
İmam Buhari’nin ve İmam Müslim’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﺔﹲﺟﺭ ﺩﺮﹺﻳﻦﺸ ﻋﻊﹴ ﻭﺒّ ﺑﹺﺴ ﺍﻟﹾﻔﹶﺬﻼﺓ ﺻﻦﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺔﺎﻋﻤﻼﺓُﺍﻟﹾﺠﺻ

Anlamı: “ Cemaatle kılınan namaz , tek başına kılınan namazdan 27 kat daha
efdaldir”.
Mesbuk Kimdir?
Mesbuk: İmam namaza başladıktan sonra namaza daha sonra yetişip
imamın kıyamından; “El-Fatihah” kadarına
yetişmeyen kimsedir. Veya imamın
namazın rükunlarından başka
bir rükunda , rükuda , itidalda,
sücutta veya
teşehhütte bulunması gibi imama yetişen kimsedir.
Cemaat namazının fazileti : İmamla beraber namazın bir kısmına yetişmekle olur.
Mesbuk Bu Durumda Ne Yapar?
Mesbuk, İhram Tekbiri ile namaza girer ve imama bulunduğu yerde tabi
olur. İmam “El-Fatihah’nın sonunda ise memum kıraata başlar. İmam rükuya
inerse memum kıraatı kesip imamla beraber rükuya iner. „El-Fatihah’'nın geri
kalanı üzerinden düşer.
-İmam rükuda ise memum rükuya iner. İmam rükudan kalkmadan önce onunla
itminan ederse ona bir rekat sayılır. Itminan etmediyse rekat sayılmaz imamın
selamından sonra bir rekat daha getirir.
-İmam rükudan sonrada itidalde, sücutta veya oturuşta olursa memum ona tâbi
olur bu rekat ona sayılmaz. İmamın selamından sonra bir rekat daha getirir.
-İmam son teşehhütte ise ona tâbi olur ve imamın selamından sonra kalkıp
namazın bütün rekatlarını getirir.

Tembih
İhram Tekbiri ayakta getirilir.Velev ki rüku halindeki imama tâbî istiyorsa da.
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On Altıncı Ders:

NAMAZLARIN KAZASI

İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor:

”ﻚﺎ ﺇﹺﻻ ﺫﹶﻟﺓﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﻻ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﻫﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻬﻘﹾﻀﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻬﺴِﻴ ﻧ ﺃﹶﻭﻼﺓ ﺻﻦ ﻋﺎﻡ ﻧَ”ﻣﻦ
Anlamı:” Kim bir namazı uyku veya unutkanlık halinde bırakırsa , hatırladığında
onu kılsın. Ona ondan başka kefaret yoktur”.
Her kim uyurken namaz vakti girip çıkmışsa ve ondan sonra uyanmışsa
bu namazı kaza olarak kılacaktır. Müslüman namaz kılmasını unutmuş ise ve
namazın vakti çıktıktan sonra hatırlamışsa kazasını kılar.
Bir kimse üzerinden geçen farz namazlarının
ne kadar olduğunu
bilmiyorsa onların kazalarını kalbi tatmin oluncaya kadar kılar. Kamil olan
Müslüman üzerine namaz kazaları varsa hemen kılmaya başlar. Malla, çocuklarla
ve ticaretle meşgül olup kazayı bırakmaz. Kazayı yaparken sırayla yani önce sabah,
öğle ve diğerlerini sırayla kılması sünnettir.
Her kim kaza namazlarını bitirmeye niyet edip bitiremeden ölürse Allâh-u
Teâlâ onu azaplandırmaz. Ama muhakkak ki tembellik yapmadan gayretle kazaları
kılmaya başlamış olması lazım.
Bayan, hayız ve nifas halindeyken namaz kılamaz.
günlerde geçen namazlarını kaza etmesi farz değildır.
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Hayızlı ve nifaslı

On Yedinci Ders:

MÜBAREK RAMADAN AYI ORUCU
Allâh-u Teâlâ “El- Bakarah” Sûresinin 185. âyetinde şöyle buyuruyor:

ﻦ ﻣﺎﺕﻴﹺّﻨ ﺑﺎﺱﹺ ﻭﻠﻨ ﻟﺪﻯﺀَﺍﻥﹸ ﻫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻪ ﹺﺰﻝﹶ ﻓﻱ ﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻀﻣ ﺭﺮﺷﻬ ﴿
﴾ ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸُﻢﻨ ﻣﻬﹺﺪ ﺷﻦ ﻓﹶﻤﻗﹶﺎﻥ ﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻯ ﻭﺪﺍﻟﹾﻬ

Anlamı: " Ramadan odur ki, onda insanları hidayete eriştiren ve delilleri ile hakkı
ve batılı ayırt eden Kur'an indirildi. Her kim bu aya ulaşırsa orucunu tutsun "
Oruç Ayı : Oruç büyük bir ibadettir. Allâh-u Teâlâ Müslümanlar üzerine
her yıl Ramadan Ayı’nı farz kıldı. Bunun karşılığında Allâh-u Teâlâ çok büyük
bir sevap verir.
Orucun Manası: Oruç fecirden ( sabah namazı ) güneş batana kadar has bir niyetle
yemekten, içmekten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak kalmaktır.
Mesela şöyle niyet eder: " Niyet ettim Allâh rızası için bu senenin Ramadan ayının
yarinki orucunu tutmaya "
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Orucu Bozan Şeylerin Bazıları Şunlardır:
Orucu bozan şeylerden:
1- Bilerek az bile olsa yeme ve içme orucu bozar. Oruçlu olduğunu unutarak yer
veya içerse velev ki ramadanın dışında orucu bozulmaz.
İmam Buhari’nin rivayet bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﻘﹶﺎﻩ ﺳ ﺍﷲ ُﻭﻪﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻣﺻﻮ
 ﻢﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﹺﺏ ﺷ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺃﹶﻭﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ ﻭﺴِﻲ ﻧﻦﻣ

Anlamı: “ Her kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın. Allâh
ona yedirmiş ve içirmiştir.”
2- Oruçlu olan bilerek kusarsa , örneğin : Parmağıyla kendini kusturursa
bozulur. Ama istemeden kusarsa orucu bozulmaz.

orucu

3- Kulağa ve burna damlatılan damla mideye giderse oruç bozulur. Ancak göze
damlatılan damla orucu bozmaz.

Oruç Tutmamanın Caiz Olduğu Hallerin Bazıları
2- Hasta olan, oruç tuttuğu için kendisine zarar dokunabileceğinden korkuyorsa
oruç tutmayabilir.
3- Helal ve uzun sefere çıkan kimse oruç tutmayabilir. Ama Ramadan bittikten
sonra onların kazasını tutması farzdır.
4- Hayızlı ve nifaslı olan bayanın oruç tutması caiz değildir. Ama Ramadan
bittikten sonra onların kazasını tutması farzdır.

36

On Sekizinci Ders:

ZEKAT
Allâh-u Teâlâ “En-Nur“ Sûresinin 56. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾َ ﻛﺎﹶﺓﺍ ﺍﻟﺰ ﺀَﺍﺗﻮﻼﺓﹶ ﻭﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﻮ ﺃﹶﻗ﴿ ﻭ
Allâh-u Teâlâ Namazı kılmamızı ve zekatı vermemizi emrediyor.
Allâh-u Teâlâ Müslümanların malından bir kısmını fakirlere, miskinlere, ve Kur’ânı Kerim’de zikredilen Müslüman olan kişilere vermeyi farz kıldı.
Allâh-u Teâlâ “Et-Tövbeh ‘’ Sûresinin 60. âyetinde şöyle buyuruyor:

ﻟﱠﻔﹶﺔﺍﳌﹸﺆﺎ ﻭﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ِﻭﺎﻛﺴ ﺍﻟﹾﻤﺍﺀ ِﻭﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ ﻟﻗﹶﺎﺕﺼﺪ
 ﺎ ﺍﻟﹾﻤ﴿ ﺇﹺﻧ
﴾ﺒﹺﻴﻞﻦ ِﺍﻟﺴ ﺍﺑﺒﹺﻴﻞﹺِﺍﷲ ِﻭﻲ ﺳ ﻓ ﻭﲔﺎﺭﹺﻣ ﺍﻟﹾﻐﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﺮ ﻓ ﻭﻢﻬﻗﹸﻠﹸﻮﺑ
Anlamı: Sadakalar ( Zekatlar ) fakirlere , miskinlere , zekat toplayan memurlara ,
gönülleri İslâm'a ısındırılacak olanlara , hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere ,
borçlulara, Allâh yolunda cihad edenlere ve yolda kalana mahsustur.
1- Fakirler : Öz ihtiyaçlarının yarısını bulamayanlardır.
2- Miskinler : Öz ihtiyaçlarının yarısını veya daha fazlasını bulanlar; ancak
tamamını bulamayanlardır.
3- Zekatı Toplayan memurlar : Herhangi bir maaş almadan zekatı halife adına
toplayanlardır.
4- Gönülleri İslâm’a ısındırılacak olanlar : İslâm’a yeni girenler ve niyetleri
zayıf olanlardır.
5- Anlaşmalı köleler: Hürriyetlerini satın almak için belli bir para karşılığında
sahipleriyle anlaşan kölelerdir.
6- Borçlular; haram yoldan olmayan nedenlerle borçlu olup bunu ödemeyecek
durumda olanlardır
7- Allâh yolunda cihad edenler: Allâh yolunda gönüllü olarak cihad edenlerdir.
8- Yolda kalan: Seferini tamamlayacak kadar parası kalmayan ve zekat verilen
yerden geçen yabancı misafir.
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FITIR

ZEKATI

Gücü yeten her mükellefin Ramadan’da kendi nefsinin, hanımının, küçük
çocuklarının ve anne ve babası fakir ise onların fıtır zekatını vermesi farzdır.
Her biri için o beldede en fazla yenilen gıda maddesinden (buğday gibi) bir sâ
fakir Müslümana veya zekatı hak eden kişilere verilir.
Sâ : Normal iki elin dört avuç içi kadardır.
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Birinci Ders:

SUYUN KISIMLARI

Su iki kısma ayrılır:
1- Mutlak Sular: Yaratılışlarındaki vasıf üzerinde duran sulardır.Yağmur, kar, dolu,
deniz, göl, ırmak, pınar ve kuyu suları gibi.
2- Mukayyed Sular: Başka şeylerin karışmı ile asıl vasfı ve
sulardır.Meyve suyu, çiçek suyu ve gül suyu gibi.

hatta ismi değişen

Mutlak Sular Beş kısma ayrılır:
1- Temiz ve temizleyici olan, kullanılması mekruh olmayan sular. Suyun asıl
özellilkleri olan renk koku ve tat özellikleri bozulmamış olan ve kendisinde keraheti
getiren bir şey bulunmamış olan sudur.
2- Temiz ve temizleyici ama kullanılması mekruh olan sular. Evde yaşayan kedi gibi
evcil hayvanın artığı olan sular.
3- Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular. Abdestte veya gusülde kullanıp
biriken sulardır. Bunlara “Müsta’mel su” yani “ Kullanılmış Sular” da denir.
4- Temiz olmayan sular. İçine necaset düştüğü sulardır.
6- Şüpheli sular. Temiz olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen sulardır.Eşek ve
katır artığı sular gibi.
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İkinci Ders:

NECASETLERİ TEMİZLEME
Necasetler dört çeşittir. Hafife (hafif), galiza (ağır), mer’iyye (görülen) ve gayri mer’iyye (görülmeyen) necasetler.
1- Hafife(hafif) necaset: At ve yenilen hayvanın idrarı gibi.
2- Galiza (ağır) necaset: İçki, leş eti ve kanı, insan ve eti yenilmeyen hayvanın idrarı
gibi.
3- Mer’iyye (görülen) necaseti: gözle görülen necasettir. Kokusu, rengi ve tadı
farkedilen necasettir. Elbisenin üzerine kanın düşmesi gibi.
Necasetin kendisi,
kokusu, tadı ve rengi gidinceye kadar temiz ve temizleyici su ile temizlenilir
4- Gayr-i mer’iyye (görülmeyen) necaseti: kendisi, rengi, tadı ve kokusu kaybolan
necasettir. İdrarın elbisenin üzerine düşüp
kuruması
ve kokusu , rengi
kaybolandır. Bu necaseti
temiz ve temizleyici olan su ile üç defa yıkamakla
temizlenir.
Bu necaset köpek veya domuz necaseti ise üç defa yıkamak vaciptir ancak
bir kere toprakla su karışımı olmak üzere 7 kere yıkmak daha afdaldır.
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Üçüncü Ders:

TAHARETİN ŞARTLARI
Allâh-u Teâlâ “El-Bakarah” Sûresinin 222. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ﻄﹶﻬﹺّﺮﹺﻳﻦﺘ ﺍﻟﹾﻤﺐﺤﻭ ﻳ ﲔ
 ﺍﺑﹺﻮ ﺍﻟﺘﺐﺤ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ َ ﻳ
Anlamı: “ Allâh-u Teâlâ tövbe edenleri ve taharetlenenleri ( temizlenenleri ) sever”.
İmam Müslim’in
şöyle buyuruyor:

rivayet ettiği bir hadis-i şerif’te Peygamber efendimiz

“ ﺎﻥ ﺍﻹِ ﳝﻄﹾﺮ ﺷﻮﺭ“ ﺍﻟﻄﱡﻬ
Anlamı: ‘’ Taharet imanın bir kısmıdır’’ .
Taharetin manası: Büyük ve küçük hadesi kaldırmak. Taharetin sahih olmasının
şartları vardır.Bunlar:
1- İslâm yani kişinin Müslüman olması. Taharet kâfirden sahih olmaz
2- Yıkanacak yer ile suyun arasında bir engel olmaması. ( boya , oje gibi).
3- Seyelen , yani yıkanacak yerin üzerinde suyun akması. Eli ıslatıp yüzü veya
elleri meshetmek yeterli değildir.
4- Suyun temiz ve temizleyici olması, yani necis veya kullanılmış su ( daha önce
gusülde veya abdestte veya necaset temizlemede kullanılan su ) olmaması lazım.
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Dördüncü Ders:

İSTİNCA
Ön ve arka avretten yaş olarak çıkan herşeyin çıkmış oldukları yerleri
temizlemek gerekir. İnsandan sidik veya gaita gibi şeyler çıkarsa, namazdan önce o
yeri temizlenilir. Hava kaçırmaktan temizlenmek farz değildir.
İstinca, ya suyla olacak ya da tahir silici (taş veya kâğıt ) ve muhterem olmayan
şeylerle olur. Muhterem ise üzerinde şerî ilim olan kağıtlardır.
Suyla istinca, necasetin çıktığı yeri, temizleninceye kadar temiz suyla yıkamaktır.
Taşla istinca,

taş veya ona benzeyen şeylerle necasetin çıktığı yeri silmektir.

Faide
Tuvalete girerken şu dua okunur;
“Bismillêhi, Allâhmme innî euzu bike minel hubsi vel habêis “
Manası:“Allâh’ın
sığınırım.“

adıyla,

Allâh’ım

dişi

ve

erkek

şeytanların

şerrinden

sana

Çıkarken de bu dua okunur;
“Ğufranek, elhamdulillêhillezî ezhebe annil ezê ve aâfênî”
Manası:“Beni bağışlayan, zarardan koruyan ve sıhhatli kılan Allâh’a hamdolsun.“
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Beşinci Ders:

ABDESTİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ
Allâh-u Teâlâ “El-Mâideh” Süresinin 6. âyetinde şöyle
buyuruyor:

ﻖﹺﺍﻓﺮ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻢﻳﺪﺃﹶﻳ ﻭﻫﻜﹸﻢ ﻮﺟﺍ ﻭ ﻓﹶﺎﻏﹾﺴِﻠﻮﻼﺓ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﺼﻢﺘﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻤﻨﻮ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ﴿ ﻳ
﴾ ﲔﹺﺒ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﻠﹶﻜﹸﻢﺟ ﺃﹶﺭ ﻭﻜﹸﻢﺳﺀﻭﺍ ﺑﹺﺮﺤﻮﺴﻭ َﺍﻣ

Allâh-u Teâlâ bu âyette, iman edenlere, namaza kalktıkları zaman yüzlerini ve dirseklerle
beraber ellerin yıkamaları, başlarını mesh etmeleri ve ayakları topuklarla beraber
yıkamalarını emrediyor.
Abdestin farzları dörttür,bunlar:
1- Yüzün tümünü saçın başlangıcından çene çukuruna ve kulaktan kulağa yıkamak.
2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak, yani elleri parmak uçlarından dirseklerle beraber
yıkamak.
3- Başın dörtte birini meshetmek.
4- Ayakları bileklerle beraber yıkamak.
Abdestin Sünnetlerinden Bazıları Şunlardır:
1- Niyet etmek
2- Besmele çekmek.
3- Misvakla dişleri temizlemek.
4- Elleri yıkamak.
5- Ağza su vermek.
6- Burna su vermek.
7- Sakalı sık olanlar için ıslak el parmakları ile alttan yukarıya doğru sakalı aralamak.
8- Bütün başı mesh etmek
9- Kulakları meshetmek (içini ve dışını).
10- El ve ayak parmaklarının arasını temizlemek.
11- Yıkamayı üçer defa yapmak. 12- Sağdakileri soldakilerden önce yapmak.
13- Organ kurumadan önce, sonraki organı yıkamak.
14- Organları ovalayarak yıkamak. 15- Organları üçer defa yıkamak.
16- Erkanları sırayla yapmak.
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Altıncı Ders:

ABDESTİ BOZAN HALLER ve MEKRUHLARI

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- Ağız dolusu kusmak
4- Bağdaş kurup uyumanın dışındaki bütün uyuma şekilleri
5- Bayılmak ve delirmek
6- Rükulu ve secdeli bir namazda kahkahayla gülmek (Baliğ olmayan hariç).
7- Vücudun herhangi bir yerinden çıkıp akan kan, irin ve benzeri.

Abdesti bozulan kimsenin, yeni bir abdest almadan namaz kılması caiz değildir.

Abdestin Mekruhlarından:
1- Yıkarken üç defadan fazla yapmak.
2- Abdest esnasında " Allâh'ın zikri " veya hayırlı kelamın dışında insanların
konuşmasıyla konuşmak.
3- Abdest alırken çok su kullanmak.
4- Yüzü yıkarken suyu şiddetle yüze çarpmak.
5- Özürsüz olarak başkasının yardım ile abdest almak.
6- Solu sağdan önce yapmak
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Yedinci Ders:

FARZ OLAN NAMAZLAR ve VAKİTLERİ
Namaz, Allâh'a ve Resulüne iman ettikten sonraki en hayırlı ameldir.
Bundan dolayı her müslüman’ın ve mükellefin buna dikkat etmesi ile her namaz
vaktinin nasıl girdiğini ve çıktığını bilmesi farzdır.

12345-

Bir günün, gündüz ve gecesinde farz olan namazlar beştir.Bunlar:
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Bu farz namazların başlama ve bitiş vakitleri şunlardır:
1- Sabah namazının vakti:Fecri sadığın çıkmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla
biter. Fecri sadık doğuda yatay bir şekilde görünen beyazlıktır.
2- Öğle namazının vakti:Güneşin gün ortasından batıya kaymasıyla başlar, ikindi
namazının vakti girmesiyle biter.
3- İkindi namazının vakti: Bir nesnenin gölgesi , kendi uzunluğunun iki katı (Ebu
Yusuf ve eş-Şeybani’ye göre bir katı) ile istiva gölgesinin uzunluğunun toplanmasıyla
başlar, akşam namazının vakti girmesiyle biter.
İstiva gölgesi: Güneşin gökyüzünün ortasında iken bir nesnenin gölgesine denir.
4- Akşam namazının vakti:Güneşin batmasıyla başlar, yatsı namazının vakti
girmesiyle biter.
5- Yatsı namazının vakti:Kırmızı şafağın batmasıyla başlar, fecrin çıkmasıyla biter.
Kırmızı şafak
batıda görülen kırmızılıktır.Başka bir görüşe göre beyaz şafağın
batmasıyla başlar. Beyaz şafak, kırmızı şafaktan sonra çıkan beyaz şafaktır.
Bu namazları vaktinde eda etmek farz olup, şer’i özür olmadan herhangi bir
namazı vaktinden önce ya da sonra kılmak caiz değildir.
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Sekizinci Ders:

NAMAZIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

Namazın sahih olmasının şartları, Namaz kılan kimse namaza başlamadan önce
getirilmesi gereken şartlardır. Bunlardan:
1- İslâm; namaz kâfirden sahih olmaz.
2- Temyiz; mümeyyiz bir çocuğun soruyu anlayıp cevap verme yeteneğine erişmesine
denir.
3- Abdest; namaz kılan kimse abdestli olması gerekir yoksa namazı sahih olmaz.
4-Taharet; namaz kılan kimse elbisesi, vücudu ve namazın kıldığı yerin affedilmeyen
necasetten tahir olması.
5- Setrül avret; namaz kılan kimse, erkek ise dizi ile göbek arası, kadın ise yüzü ve elleri
bileklere kadar hariç vücudun her tarafı örtmesi.
6- Namaz vaktinin girmesini bilmek; namaz kılan kimse namaz vaktinin girmesini
bilmesi.
7- Kıbleye yönelmek; Mekkeh’de bulunan Kabeh’ye yönelmesi.
Bu şartlardan birini yerine getirilmezse namaz sahih olmaz.
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Dokuzuncu Ders:

NAMAZIN FARZLARI

Namazın rükünleri ve sünnetleri vardır.Rükünsüz namaz sahih olmaz.Fakat
sünnetleri terk edenin namazı sahih olur ama sevabından mahrum kalınır. Namazın rükünleri
6 tanedir.Bunlar:
1- İhram Tekbiri: Bu da namazda ilk tekbirdir.Namaz kılan kişinin duyacağı şekilde “Allâh
u Ekber”demesidir.
2- Ayakta Durmak: Ayakta durabilen kişinin farz ve vacip namazlarda ayakta durması
farzdır.
3- Kıraât: Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumaktır.En az bir âyet.
4- Rüku: Avuç içleri dizlere ulaşacak şekilde eğilmek.
5- İki Defa Secde Yapmak: Secdeleri yaparken sekiz uzvun yere değmesi gerekiyor.Bunlar:
Alın, burun, avuç içleri, İki diz ve iki ayak parmaklarının alt tarafları.
6- Ka’de-i Ahire (Son Oturuş): selam vermeden önce “Ettehiyyetu” ve ondan sonrakiler
için oturmak.
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Onuncu Ders:

NAMAZIN VACİPLERİ
1- İlk iki rekatlarda “El-Fatihah” sûresini okumak.
2- Zamm-ı Sûre’yi okumak: “El-Fatihah” sûresinden sonra bir sûre veya üç âyet
okumak
3- Rükuda ve sucudta itmi’nan. İmam’a göre sünnettir.İtmi’nan ise subhanallâh
diyecek kadar dış organları durdurmaktır.
4- İ’tidal. Rükudan kalktığında beli iyice doğrultmak.
5- İki secde arasında oturmak.
6- Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekattan sonra oturmak.Buna “Ka’de-i ÛlâBirinci Oturuş” denir.
7- Ka’de-i Ûlâ (Birinci oturuş)ta “Ettehiyyetu” okumak.
8- Ka’de-i Ahire (Son Oturuş)’ta “Ettehiyyetu” okumak.
9- Namazdan iki defa selam ile çıkmak.
10- Farzları sırayla yapmak.
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On Birinci Ders:

NAMAZIN SÜNNETLERİ

Namazın sünnetleri çoktur.
Sünnetleri bırakanın
namazı sahihtir.
Yapılmasının çok büyük sevapları vardır. Bundan dolayı namaz kılan kişinin
sünnetlere dikkat etmesi gerekir.

Namazın sünnetlerinden bazıları şöyledir:
1- Erkekler için göbeğin kadınlar için göğüsleri üzerinde sağ elin sol elin bileğin
üzerinde konulması
2- Birinci rekatta El-Fatihah’dan önce İftitah Duası’nı okumak.
3- Birinci rekatta El-Fatihah’dan önce “Eûzu- Besmele” çekmek.
4- Diğer rekatlarda El-Fatihah’dan önce “Besmele” çekmek.
5- El-Fatiha’dan sonra gizlice
“Amin” demek.
6- Rükundan rükuya geçerken "Allâh-u Ekbar " demesi
7- Rükuda üç defa “Subhane Rabbiyel Ăžim” söylemesi
8- Rükudan kalkarken “Semiallâh-u limen hamideh“ söylemesi
9- İ’tidalda “Rabbene velekel hamd” söylemesi
10- Sücutta üç defa “Subhane Rabbiyel Ălâ” söylemesi
11- Iki secde arasındaki oturuşta “Allâh-ummeğfirli vehdini” söylemesi
12- Son teşehhütten sonra " Essaletül İbrâhimiyyeh " nin tamamının okunması
13- Selam verirken birincide başını sağa , ikincide sola çevirirken “Esselamu
aleykum ve rahmetullâhi ve beraketuh” demesi.
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On İkinci Ders:

NAMAZI BOZAN ŞEYLER
Namazı bozan bazı şeyler vardır. Onlardan sakınabilmemiz için muhakkak onları
bilmemiz gerekir.Onlardan:
1- Kasten konuşmak: Namazı kılan kişi insanların kelamı ile konuşursa namazı bozulur.
Fakat Allâh’ı zikretmek namazı bozmaz.
2-Yemek ve içmek : Kişinin namazda olduğunu bilerek veya bilmeyerek bir şeyler yemesi
ve içmesi namazı bozar.
3- Çokça Hareket Yapmak: Namaz esnasında çok hareket yapmak namazı bozar.
4- Gusül veya abdest almayı gerektiren bir durumun olması.
5- Namaz esnasında namaz kılanın elbisesine ve bedenine affedilmeyen bir necasetin
bulaşması.
6- Namaz esnasında kahkahayla gülmek.
7- Namaz kılan kişinin, bilerek göğsünü kıbleden çevirmesi.
8- İnsanların kelamına benzeyen bir şekilde dua etmek.
9- Su bulunmadığı için teyemmüm eden kimsenin, namaz kılarken suyu görmesi.
10- Namaz sırasında bayılmak,cinnet geçirmek.
11- Farz olan namazda Kur’an-ı Kerim’e bakarak okumak.
12- Sabah namazı kılarken güneşin doğması.
13- Manayı bozacak kadar âyetleri yanlış okumak.
14- Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı ağızdan harfler çıkararak inlemek,ağlamak ve
özürsüz olarak öksürmek.
15- Namazın farzlarından bir farzı bilerek bırakması.
16- Şehveti uyandıran bir kadının arkasında veya yanında kılmak.
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On Üçüncü Ders:

SESLİ ve SESSİZ NAMAZLAR
Sesli: yanındakilerin sesini duyacak bir şekilde okumak.
Sessiz: sadece kendi sesini duyacak bir şekilde okumak.
Sesli olan namazlar : Sabah, akşam, cuma ve yatsı namazlardır. Kişi tek
başına veya imam olarak bu namazları kılarken ilk iki rekatta “El-Fatihah”
sûresini ve kısa sûreyi sesli okur.
Sessiz namazlar ise , öğlen ve ikindi namazlarıdır.

Faide
Namaz kılarken bir kişi ona selam verirse " aleykumusselem " cevabını
vermez. Verirse namazı bozulur. Yine hapşırana " yerhamekellâh " derse namazı
bozulur.
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On Dördüncü Ders:

CEMAAT NAMAZI
İmam Müslim’in
şöyle buyuruyor:

rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz

ﺔﹲﺟﺭ ﺩﺮﹺﻳﻦﺸ ﻋﻊﹴ ﻭﺒّ ﺑﹺﺴ ﺍﻟﹾﻔﹶﺬﻼﺓ ﺻﻦﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺔﺎﻋﻤﻼﺓُﺍﻟﹾﺠﺻ
Anlamı: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan
faziletlidir”.

27 kat daha

Cemaat namazı sünnet-i mü’ekkededir . Kim cemaatle namaz kılmak istiyorsa
bazı şeylere dikkat etmesi gerekir, bunlardan bazıları şöyledir:
1- İmamın gerisinde durmak.
2- İmamdan sonra ihram tekbir-i getirmek.
3- İmamın okumasını dinlemek.
4- İmama tâbii olmak. Yani, İmamdan sonra
namazın farz veya vacip olan
hareketlerini
yapmak. Rükuda, secdede İmamı geçmemek. yani imam rükuya
indikten sonra rükuya inmek, itidala kalktıktan sonra kalkmak, secde ettikten sonra
inmek.
5- İmamdan çok geç kalmamak.
6- İmamdan önce selam vermemek.
7- İmam ile cemaat kılmış oldukları namazın değişik olmaması. İmama tâbii olanın
namazı imamınkinden başka bir farz olmaması.
8- İmamın ne yaptığını bilmek.
9- İmam ile tâbii olan arasında büyük bir nehir,büyük bir yol veya kadınlardan tam bir
sıra olmaması.
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On beşinci Ders:

CUMA NAMAZI
Cuma namazı her Müslüman erkek,hür,bâliğ,akıllı,mukîm ve mazeretli
olmayanlara farz-ı ayn’dır. Cuma namazı kılmamaya neden olan özürlerden bir tanesi de
çok hasta olması ve Cuma namazı kılınan yere gidilememesidir.
Cuma namazı iki rekat olup öğle namazı yerine geçer.
Cuma Namazının Şartları:
1- Öğle namazı vakti girdikten sonra kılmak.
2- Ondan önce iki hutbe okumak.
3- İmamdan başka en az üç erkekli, cemaatle kılmak.
4- Kılınacağı yer şehir veya şehir hükmünde yerleşim yeri olmak.
5- Cumayı, Sultan(Halife) yada vekili tarafından kılınmak.
6- Genel izin.
Hutbenin en azı uzun bir zikirdir.İmama göre mekruh olduğu halde Allâh’a hamd etmek
veya Le ilêhe illallâh demesi yeterlidir. Eş-Şeybani ve El-Kadi’ye göre en azı et-Tehiyyet
kadardır.
İki Hutbenin Sünnetleri:
1- Hutbeyi okuyacak hatip iki hadesten (boy ve normal ) temiz olması ayrıca vücudu,
elbisesi, taşıdığı şeyler ve durduğu yer necasetten temiz olması.
2- Hutbeyi okuyacak hatip ayakta durarak okuması.
3- Hutbeyi cemaâtin işitebileceği bir sesle okunması.
4- Arapçayla okunması.
5- İki hutbe arasında oturması.
6- Birinci hutbede Allâh’a hamd etmek, Peygambere salavat getirmek ve bir âyet okumak
7- İkinci hutbede tekrar Allâh’a hamd etmek, Peygambere salavat getirmek müminlere
dua ve istiğfar etmek.
Her kim Cuma namazını kaçırırsa öğle namazını kılar. Çünkü Cuma namazı kaza olarak
kılınmaz.
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On Altıncı Ders:

NAMAZLARIN KAZASI
Vaktinde kılınmayıp, daha sonraki bir zamanda kılınan namaza kaza namazı
denir. İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

”ﻚﺎ ﺇﹺﻻ ﺫﹶﻟﺓﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﻻ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﻫﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻬﻘﹾﻀﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻬﺴِﻴ ﻧ ﺃﹶﻭﻼﺓ ﺻﻦ ﻋﺎﻡ ﻧَ”ﻣﻦ
Anlamı:” Kim bir namazı uyku veya unutkanlık halinde bırakırsa , hatırladığında
onu kılsın. Ona ondan başka kefaret yoktur”.
Her kim uyurken namaz vakti girip çıkmışsa ve ondan sonra uyanmışsa
bu namazı kaza olarak kılacaktır. Müslüman, namaz kılmasını unutmuş ise ve
namazın vakti çıktıktan sonra hatırlamışsa kazasını kılar.
Bir kimse üzerinden geçen farz namazlarının
ne kadar olduğunu
bilmiyorsa onların kazalarını kalbi tatmin oluncaya kadar kılar. Kamil olan
müslüman üzerine namaz kazaları varsa hemen kılmaya başlar. Malla, çocuklarla
ve ticaretle meşgul olup bırakmaz.
Herhangi namaz vakti girdiği takdirde, vaktin namazını kılmadan kaza namazı
kılınır ,aksi takdirde vaktin namazı daha önce kılarsa bu namaz sahih olmaz. Ancak
kazayı unutup vaktin namazını kıldıktan sonra hatırlarsa veya vaktin namazının vakti
azalmışsa yada altı namazdan fazla kazası varsa bu halda vaktin namazını kılarsa sahih
olur.
Kazayı yaparken sırayla yani önce sabah, öğle ve diğerlerini sırayla
kılması gerekir ancak kaza namazları altı namazdan daha fazla ise sırayla yapmak şart
değildir.
Bayan, hayız ve nifas halindeyken namaz kılamaz.
günlerde geçen namazlarını kılması farz değildir.

55

Hayızlı ve nifaslı

On Yedinci Ders:

MÜBAREK RAMADAN AYI ORUCU
Allâh-u Teâlâ “El-Bakarah” Sûresinin 185. âyetinde şöyle buyuruyor:

ﻦ ﻣﺎﺕﻴﹺّﻨ ﺑﺎﺱﹺ ﻭﻠﻨ ﻟﺪﻯﺀَﺍﻥﹸ ﻫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻪ ﹺﺰﻝﹶ ﻓﻱ ﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻀﻣ ﺭﺮﺷﻬ ﴿
﴾ ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸُﻢﻨ ﻣﻬﹺﺪ ﺷﻦ ﻓﹶﻤﻗﹶﺎﻥ ﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻯ ﻭﺪﺍﻟﹾﻬ

*
Allâh-u Teâlâ bu âyette, Ramadan odur ki, onda insanları hidayete eriştiren ve
delilleri ile hakkı ve batılı ayırt eden Kur'an’ın indirildiğini bildiriyor ve her kim bu
aya şahit olursa orucunu tutmasını emrediyor.
Oruç Ayı : Oruç büyük bir ibadettir. Allâh-u Teâlâ, Müslümanlar
üzerine her yıl Ramadan Ayı’nı farz kıldı. Bunun karşılığında Allâh-u Teâlâ, çok
büyük bir sevap verir.
Orucun Manası: Oruç fecirden ( sabah namazı ) güneş batana kadar has bir
niyetle yeme, içme ve diğer orucu bozan şeylerden uzak kalmaktır.
Mesela şöyle niyet eder: " Niyet ettim Allâh rızası için bu senenin Ramadan ayının
yarinki orucunu tutmaya "
Orucu Bozan Şeylerden:
1- Bilerek az bile olsa yeme ve içme orucu bozar. Oruçlu olduğunu unutarak yer
veya içerse velev ki Ramadanın dışında orucu bozulmaz.
İmam Buhari’nin rivayet bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻘﹶﺎﻩ ﺳ ﺍﷲ ُﻭﻪﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻣﺻﻮ
 ﻢﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﹺﺏ ﺷ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺃﹶﻭﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ ﻭﺴِﻲ ﻧﻦﻣ
Anlamı: Her kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın. Allâh
ona yedirmiş ve içirmiştir.
2- Ağız dolusu kadar kusmak.
3- Cinsel ilişkiye girmek.
4-Mastırbasyon: Eli ile meni getirmek.
5- Küfre düşmek.
6- Kulağa damlatılan damla mideye giderse oruç bozulur. Ancak göze damlatılan
damla orucu bozmaz.
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Oruç tutmanın caiz olduğu ama kazayı gerektiren hallerin bazıları şöyledir:
1- Hasta olan, oruç tuttuğu için kendisine zarar dokunabileceğinden korkuyorsa oruç
tutmayabilir.
2- Uzun ve helal sefere çıkan kimse oruç tutmayabilir Ama Ramadan bittikten sonra
onların kazasını tutması farzdır.
.
3- Hayızlı ve nifaslı olan bayanın oruç tutması caiz değildir. Ama Ramadan
bittikten sonra onların kazasını tutması farzdır.
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On sekizinci Ders:

ZEKAT

Allâh-u Teâlâ “En-Nur“ Sûresinin 56. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾َ ﻛﺎﹶﺓﺍ ﺍﻟﺰ ﺀَﺍﺗﻮﻼﺓﹶ ﻭﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﻮ ﺃﹶﻗ﴿ ﻭ
Allâh-u Teâlâ Namazı kılmamızı ve zekatı vermemizi emrediyor.
Allâh-u Teâlâ Müslümanların malından bir kısmını fakirlere, miskinlere, ve Kur’ânı Kerim’de zikredilen müslüman olan kişilere vermeyi farz kıldı.
Allâh-u Teâlâ “Et-Tövbeh ‘’ Sûresinin 60. âyetinde şöyle buyuruyor:

ﻟﱠﻔﹶﺔﺍﳌﹸﺆﺎ ﻭﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ِﻭﺎﻛﺴ ﺍﻟﹾﻤﺍﺀ ِﻭﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ ﻟﻗﹶﺎﺕﺼﺪ
 ﺎ ﺍﻟﹾﻤ﴿ ﺇﹺﻧ

﴾ﺒﹺﻴﻞﻦ ِﺍﻟﺴ ﺍﺑﺒﹺﻴﻞﹺِﺍﷲ ِﻭﻲ ﺳ ﻓ ﻭﲔﺎﺭﹺﻣ ﺍﻟﹾﻐﻲ ﺍﻟﺮﹺّﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭ ﻓ ﻭﻢﻬﻗﹸﻠﹸﻮﺑ

Anlamı: Sadakalar ( Zekatlar ) fakirlere , miskinlere , zekat toplayan memurlara,
gönülleri İslâm'a ısındırılacak olanlara , hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere ,
borçlulara, Allâh yolunda cihad edenlere ve yolda kalana mahsustur.
1- Fakirler : Öz ihtiyaçlarının en azını bile bulamayandır.
2- Miskinler : Öz ihtiyaçlarından hiçbiririni bulamayanlardır.
3- Zekatı Toplayan memurlar : Herhangi bir maaş almadan zekatı halife adına
toplayanlardır.
4- Gönülleri İslâm’a ısındırılacak olanlar : İslâm’a yeni girenler ve niyetleri
zayıf olanlardır.
5- Anlaşmalı köleler : Hürriyetlerini satın almak için belli bir para karşılığında
sahipleriyle anlaşan kölelerdir.
6- Borçlular : haram yoldan olmayan nedenlerle borçlu olup bunu ödemeyecek
durumda olanlardır.
7- Allâh yolunda cihad edenler: Allâh yolunda gönüllü olarak cihad edenlerdir. Her
hayırlı amelin manasında gelmez.
8- Yolda kalan: Seferini tamamlayacak kadar parası kalmayan ve zekat verilen
yerden geçen yabancı misafir.
Not : Zekatı alacak kişiler, muhakkak ki müslüman olmaları gerkir.
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FITIR

ZEKATI

Gücü yeten her mükellefin Ramadan’da veya bayramda kendi nefsinin ve
küçük çocuklarının fıtır zekatını vermesi farzdır.
Her biri için, buğdaydan yarım sâ, hurma veya kuru üzümden bir sâ zekatı hak eden
kişilere verilir.
Sâ : Normal iki elin dört avuç içi kadardır.
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İSLÂMİ AHLAK BÖLÜMÜ

Birinci Ders

: Riya

65

İkinci Ders

: Gıybet ve Bühtan (iftira)
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Çüncü Ders : Doğruluk ve Yalan
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Dördüncü Ders: Hırsızlık ve Emanet
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Beşinci Ders : Ana-Babaya Ukuk
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Altıncı Ders
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: Silayı-Rahim

Yedinci Ders : Salih Arkadaş Seçme
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Birinci Ders:

RİYA
İmam Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
meâlen şöyle buyuruyor: “Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir”. Sahabeler
dediler ki:”Ey Allâh Resulü, küçük şirk nedir”? Allâh Resulü “Riyadır” dedi.
Riya, insanların görmesini ve onu övmesini isteyerek taat amelleri yapmaktır. Bu da
ıhlasın zıttıdır. İhlas ise sırf ve sadece Allâh rızası için taat amelleri yapmaktır.
İmam Buhari ve imam Müslim’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor:

ﺎﺕﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﹺّﻴﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺇﹺﻧ
Anlamı:”Ameller, niyetlere göredir”. Yani salih amellerin kabul olması için Allâh rızası
için ihlaslı ve sahih bir niyetle olmalıdır.
Baliğ olan müslüman, insanlar onu methetsinler diye veya falan kişi namaz
kılandır, falan tâkidir desinler diye namazını kılıyorsa, namazın farziyeti üzerinden kalkar
fakat bu namazda hiçbir sevabı olmaz ve riya günahına düşmüş olur.
Aynı şekilde oruc tutup ve onun kastı insanlar onun hakkında zahittir âbidtir desinler diye
tutuyorsa bu amelde riya yapmış olur.Bu orucun farziyrti üzerinden kalkar ancak
orucunda hiçbir sevabı yoktur ve günaha düşmüş olur.
Aynı şekilde insanların onu övmesi için içinde taat olan ameller işlerse, büyük günahı olan
riyaya düşer ve bu amelinde hiç sevabı yoktur.
Müslüman, namaz , oruç ve ona benzer taatları yaptığında maksadı sadece Allâh
rızası için olmalıdır.
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İkinci Ders:

GIYBET VE BÜHTAN(İFTİRA)
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
aleyhisselâm meâlen şöyle buyuruyor: “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Allâh ve
Resulü bilir” dediler.Peygamber efendimiz “Gıybet,müslüman kardeşinin hakkında
sevmediği şeyi söylemektir” dedi. Sahabe-i Kirâm Peygamber efendimize “Bu şey, yani
söylenen şey konuşulan insanın kendisinde bulunuyorsa da mı gıybet olur?”dediklerinde
Peygamberimiz “Eğer söylediğiniz şey o kişide olursa gıybet, bulunmazsa bühtan (iftira)
etmiş olursunuz” buyurdular.
Peygamberimiz yukarıda zikrettiğimiz İmam Müslim’in rivâyetindeki hadis-i
şerifte dilin iki masiyetinden,yani günahından bahsetmiştir. Bunları şöyle açıklayabiliriz:
1- Gıybet: Müslüman kardeşinde bulunan bir şeyi râzı olmadığı halde arkasından
söylemektir. Örneğin bir müslümanın velev ki karşıdaki müslümanda bulunsa bile râzı
olmadığı halde onun arkasından “Şu kişi kördür veya şu kişi şaştır” demesi söyleyen
kişinin haram olan gıybete düşmesidir.
2- Bühtan( iftira) ise müslüman kardeşinde bulunmayan ve râzı olmadığı bir vasıfla onu
vasıflandırmaktır. Örneğin yalan söylemeyen bir müslüman kardeşimiz hakkında “O
yalancıdır” dersek o kardeşimize iftira etmiş oluruz. Bu yapılan şey de gıybetten daha
şiddetli bir günahtır.Müslüman,müslüman’a eziyet etmemelidir. Ahlâkı güzel olmalı ve
müslüman kardeşinden bir ayıp,bir kusur görürse onu örtmeli,onu insanlar arasında rezil
etmemelidir.Gıybet ve iftira arkadaşlar,dostlar arasında düşmanlığa sebep
olur. Ey
Müslüman! Gıybet ve iftiraya düşmekten sakın.
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Üçüncü Ders:

DOĞRULUK ve YALAN
İmam Müslim ve İmam Buhari’nin
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

rivayet

ettikleri bir

hadis-i

şerifte

ﺐﻜﹾﺘﱴ ﻳ ﺣﻕﺪﺼﻞﹶ ﻟﹶﻴﺟﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ ﻭﺔﻨﻱ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﺠﺪﻬ ﻳﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺒﹺﺮﻱ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﺒﹺﺮﹺّ ﻭﺪﻬ ﻳﻕّﺪﺇﻥﱠ ﺍﻟﺼ
ﺇﹺﻥﱠﺎﺭﹺ ﻭﻱ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﻨﺪﻬ ﻳﻮﺭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﻮﺭﹺ ﻭﻱ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﻔﹸﺠﺪﻬ ﻳﺏﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬّﻳﻘﺎﹰ ﻭﺪ ﺍﷲِ ﺻﺪﻨﻋ
 ﺍﷲِ ﻛﹶﺬﱠﺍﺑﺎﹰﺪﻨ ﻋﺐﻜﹾﺘﱴ ﻳ ﺣﺏﻜﹾﺬﻞﹶ ﻟﹶﻴﺟﺍﻟﺮ

Anlamı:”Doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte Cennet’e götürür. İnsan doğru söylerse Allâh
indinde sadıklardan yazılır. Yalan da insanı kötülüğe, kötülük de insanı Cehennem’e
götürür. İnsan yalan söylerse Allâh indinde yalancılardan yazılır.”
Bu hadiste Allâh Resulü -salallâhu aleyhi ve sellem- bize daima doğru söylemeyi
emrediyor ve yalan söylemekten bizi sakındırıyor. Yalan gerçek olmayan sözdür. Yalan,
gerçek de olsa şaka da olsa haramdır.
Müslüman , gerçek olmayan bir şeyi bilerek söylerse yalan günahına düşmüş
olur.Örneğin: ” Falan kişiyi gördüm” derse,ve kendisi görmemişse yalan olur.
Yalan, müslüman’a eza verip zarara yol açarsa o zaman büyük günahlardan olur.
O zaman daima dilini doğruluğa alıştırıp yalandan sakınman gerekir. Yalan sevilmeyen
kötü bir adettir. Bir çok insan yalana alışıp, insanlar onları yalancılardan saymışlar ve
onlara güvenleri kalmamış.
Hatırla ki Peygamber efendimiz hayatında hiç yalan söylemediğini ve ondan dolayı
onun kavmi O’na “Muhammedul Emin” yanı “Sadık Muhammed” adını verdiler.
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Dördüncü Ders:

HIRSIZLIK ve EMANET

Allâh-u Teâlâ “El-Mâideh“ Sûresinin 38. âyetinde şöyle buyuruyor:

﴾ ِ ﺍﷲﻦﻜﹶﺎﻻﹰ ﻣﺎ ﻧﺒﺎ ﻛﹶﺴﺍﺀً ﺑﹺﻤﺰﺎ ﺟﻤﻬﻳﺪﻮﺍ ﺃﹶﻳﺎﺭﹺﻗﹶﺔﹸ ﻓﹶﺎﻗﹾﻄﹶﻌﺍﻟﺴ ﻭﺎﺭﹺﻕﺍﻟﺴ﴿ ﻭ
Allâh-u Teâlâ bu âyette,hırsızlık eden erkek ve kadını yaptıklarına karşılık bir ceza ve
Allâh’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesmemizi emrediyor.
Hırsızlık, başkasının malını rızası olmadan almaktır.Bu da haramdır ve toplumsal
yönden tehlikeli ve kötü bir hastalıktır.
Müslüman, başkasının malını hırsızlık yoluyla alsa, kendini günahlardan birine
düşürmüş olur. Çünkü Allâh-u Teâlâ insana, başkasının malını rızası olmadan almayı
haram kılmıştır. İnsanın imanı zayıf olursa, başkasının malını gördüğünde nefsi ona o
maldan almasını isteyebilir veya kendi kendine“ Sadece 100 lira alırım, bu malın sahibi
çok zengindir. 100 lira kaybederse etkilenmez“, “ Para sandığı önümde açıktır, istediğim
kadar alayım kimse farkına varmaz“ veya “Arkadaşlarım yeni elbise giyiyorlar, niçin çalıp
da kendime yeni elbise almayayım?“ der.
İnsan kendi nefsini gözetlemeli ve Allâh’a asi olmaktan başkalarına zulüm
etmekten ve başkasının malını haksız yere almayı isteyen şeytanın vesveselerinden
sakınmalıdır.Çünkü bu, onu dünyada hapse girdirir ve rezil eder. Ahirette de hakettiği
azabı götürür.
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Beşinci Ders:

ANA-BABAYA UKUK (ÜZMEK)

İmam Buhari’nin rivayet ettikiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor:

ﺎﻕﺔﹶ ﻋﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪﻻ ﻳ
Anlamı:” Ana-babaya karşı gelen Cennete giremez.”Yani ilk girenlerle giremez.Ana ve
babaya âk olmak; çocuğun ana-babasına şiddetli bir şekilde eza etmesidir. Bu da anababasına vurması, dövmesi, sövmesi veya lanet etmesidir. Bu büyük günahlardandır.
Ana-babaya âk olmaktan biri de, çocuğun, babası anasına zulüm ederken yardım
etmesi veya anası, babasına zulüm ederken anasına yardım etmesidir.Bu haramdır hem de
büyük günahlardandır.
Anaya karşı âk olmak, babaya karşı âk olmaktan daha büyüktür. Nasıl ki anaya
iyilik yapmak, babaya iyilik yapmaktan daha hayırlıdır. Ana-babaya iyilik yapmak şeriata
göre farzdır.
Müslüman çocuk, ana-babası ona haram olmayan bir şeyi emrettiklerinde onu
yaparsa Allâh indinde sevabı vardır.
Bir rivayete göre Ömer’in oğlu (Abdullâh),anasını sırtında taşıyan birini gördü.
Bu kişi ona dedi ki :”Annemi sırtımda iken ona haccı yaptırdım,Ey Ömer’in oğlu, acaba
hakkını vermiş miyim?”Ömer’in oğlu Abdullâh ona dedi ki :” Doğum sancılarından daha
bir tekinin hakkını bile vermedin”.
Ana-babana itaatkâr olmaya gayret et ve ana-babaya asi olmaktan uzak kal.
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Altıncı Ders:

SİLAYI-RAHİM
İmam İbnu Hibbeni’nin rivayet ettiğine göre sahabelerden biri Peygamber
efendimize şöyle sordu: ”Bana öyle bir amel göster ki onu yaptığımda Cennete gireyim”.
Peygamber efendimiz” Yemeği yedir,sılayı-rahim vazifesini yap ve insanlar uyurken
namaz kıl selametle Cennet’e girersin” cevabını vermiş.
Bu hadisten, Cennet’e azapsız girdiren sıfatlardan biri de sılayı-rahim olduğu
anlaşılmaktadır.Rahimler;ana veya baba tarafı olan akrabalardır.Bunlardan birinin
ziyaretini kesen Allâh’ın azabını hakketmiş olur.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﻊﺔﹶ ﻗﹶﺎﻃﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪﻻ ﻳ
Anlamı:” Katı’ (Akrabalarının ziyaretini kesen) Cennet’e giremez”. Yani ilk girenlerle
giremez.
Sılayı-rahim görevini yapmak, yani akrabalarından ziyaret edebilecek kişileri
ziyaret etmeli, edemiyorsa mektupla ulaşmalı ve gücü yetiyorsa muhtaç olanlara yardım
etmelidir.Fakat akrabalarından alâkayı kesmesi,onları Ramadanda, iki bayramda,
musibetlerde, sevinç ve mutluluklarda veya diğer zamanlarda ziyaret etmemesi caiz
değildir.Çünkü bu uzun zamanda kendilerini ondan soğukluk hissederler ve üzülürler.
Bunu yapana kattet denir.
Seni ziyaret etmeyen akrabaların senin onları ziyaret etmen kötü ve çirkin bir huy
değildir.Bilakis hayırlı ve güzel bir huy, Allâh’a bir taattir.Onları ziyaret etmeye ve
lütufla ve güzellikle yaklaşmaya gayret et.Hayırlı işlerde onlara yardım et.
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Yedinci Ders:

SALİH ARKADAŞ SEÇME

Kişi arkadaş edinmek istediğinde Peygamber efendimizin hadisine istinaden
muhakkak salih bir arkadaş edinmelidir.
İmam Ebu Davut ve İmam Tirmizi’nin rivayet ettikleri hadis-i şerifte Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻞﹾﺎﻟﺨ ﻳﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻴﻠﻠﻳﻦﹺ ﺧ ﺩﻠﻰﺀُ ﻋﺮﺍﻟﹾَْﻤ

Anlamı:”Kişi dostunun ahlakı üzerindedir. Öyle ise biriniz kiminle dostluk yapacağına iyi
baksın”.

Salih bir arkadaş dürüst olur ve güzel sıfatlara sahip olur.O güzel sıfatlardan
bazıları;
akıllı, güzel ahlaklı, kendiliğinden boş şeyler çıkarıp fasık olmayan, dünyaya hırslı
olmayan ve arkadaşına hayırlı nasihatler eden...
Ahmak, aklı kısa ve arkadaşını helake sürükleyen insanın sohbetinde hayır yoktur.
Aynı şekilde kötü ahlaklı, fasık, kafasından boş şeyler çıkaran ve Ahiret hayatına sırt
çevirip unutan onun bu kötü ahlakı ve huyunun arkadaşına da öğretmesinden sonra dinin
emirlerinde tembel fasid ve dikkatsiz olmasından korkulur.
Eğer arkadaş namaz kılmayan, Ramadan orucunu tutmayan Allâh’ın şiarlarını tazim
etmeyen ve Müslümanlara zarar veren biri ise ona bu şeyler tesir eder ve onun gibi
yapmaya başlayabilir.
Salih olan biri, arkadaşından bir iyilik görürse bu iyiliği karşılıksız bırakmayıp ona
karşı ihlaslı ve vefakar olur. Eğer ondan bir kötülük görürse ondan sakınması için nasihat
eder. Adetinden olmayan bir ayıp veya bir kusur görürse onu gizler, insanlara yaymaz.
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ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE

İSLÂMİ KÜLTÜR
GENÇLER İÇİN
SERİ
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