“İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik
etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek,
Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.”

KELİME-İ ŞEHADET

Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve
eşhedü enne Muhammeden
abdühü ve rasûlüh
Şahitlik ederim ki Allah'tan
başka ilah yoktur yine
şahitlik ederim ki Hz.
Muhammed Onun kulu ve
elçisidr.
Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Rasülülüllah
Allah'tan başka ilah yoktur .
Hz. Muhammed Allah'ın
elçisidir..

ORUÇ TUTMAK

NAMAZ KILMAK

Oruç beden ile
yapılan bir ibadettir

Namaz beden ile
yapılan bir ibadettir
Akıllı ve ergenlik çağına
girmiş müslümanlara
farzdır

Akıllı ve ergenlik çağına
girmiş sağlıklı
müslümanlara farzdır

Hazırlı şartlar: Hadesten
taharet, Necasetten
tahareti setri avret, kıble,
vakit, niyet

Çeşitler; Ramazan
orucu, adak orucu,
kaza orucu, nafile oruç

Kılınış Şartları: İftitah
tekbir, Kıyam, kıraat, rüku,
secde, kade-i ahir

Oruca başlama vaktine
imsak, açma vaktine
iftar vakti denir

“…Muhakkak ki namaz,
mü'minlerin üzerine,
vakitleri belirlenmiş bir
farzdır.”Nisa/103
“Namaz dinin direğidir.
Kim namazı terk ederse
dinini yıkmış olur.” Hadis

FARZ NAMAZLAR
Cuma Namazı, Cenaze Namazı
5 vakit namazın farzları

İSLAMIN
ŞARTLARI

Ey imân edenler! Oruç
sizden öncekilere farz
kılındığı gibi, size de sayılı
günlerde farz kılındı. Umulur
ki korunup sakınırsınız"
Bakara/183

VACİB NAMAZLAR
Vitir Namazı, Bayram Namazı

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman
ettiler…” Bakara/285

ZEKAT VERMEK

Zekat mal ile yapılan,
yıllık bir ibadettir.
Zengin ve akıllı bir
müslüman nisap
miktarına ulaşan
maldan zekat
vermek zorundadır
Küçük baş hayvan 40,
Büyükbaş hayvan; 30
Deve, 5, Altı;80,18,
Gümüş;561 gr, Parave
ticaret eşyası 80,18
gram altın karşılığı
Altın, gümüş, para ve
ticaret eşyasından
1/40,
masraflı toprak
ürünleri; 1/20,
Masrafsız olanlar;1/10.

NAFİLE NAMAZLAR
Teravih Namazı, Kuşluk Namazı,
Evvabin Namazı, Tehheccüd namazı
5 vakit namazın sünnetleri

HACCA GİTMEK
Hem mal hem
beden ile
yapılır
Zilhicce ayının 89-10-11-12-13.
günler yapılır.
(Kurban Bayramı)

Farzları İhrama
girmek, Kabe'yitavaf
etmek, Arafatta
vakfe yapmak, .

Vacipleri; Say yapmak,
Şeytan taşlamak, Kurban
kesme, Müzdelife
vakfesi,Traş olup
ihramdan çıkmak
Kabe'de tavaf yapılır,
Arafatta vakfe yapılır,
Müzdelifede vakfe
yapılır. Mina'da şeytan
taşlanır, kurban kesilir,
ihramdan çıkılır

