“... Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah
da temizlenenleri sever”(Tevbe 108)

İBADET

"……Şüphesiz, Allah çok tevbe edenleri ve çok
temizlenenleri sever." (Bakara, 222).

İbadet Nedir?

Allah'a kulluktur

Allah'a boyun
eğmektir

Allah'a itaat etmektir

İbadetlerin ön
şartıdır

Allah rızası
için
Şükrümüzü ifade
etmek için

Kötülüklerden uzak
olmak için
Nefsimizi kontrol
altına almak için

Allah'ın emirlerini yapıp
yasaklarından uzak
durmaktır

Oruç nefis
terbiyesi sağlar
Zekat malımızı manevi
kirlerden arındırır
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Yüzü yıkamak

Elleri dirseklere
kadar yıkamak

Başı meshetmek.

VACİP
Farz Kadar kesin olmayan Allah’ın
emirleridir. Vitir Namazı,
Bayram Namazı, Kurban kesmek

Boy abdestinin
Farzları

Ağza su vermek

Burna su
vermek
Bütün vücudu kuru
yer kalmayacak
şekilde yıkamak

Ayakları topuklarla
birlikte yıkamak

Hac maddi temizliğin yanında
günah kirinden arındırır.

İBADETLER

FARZ
Allah’ın Kur’an’da kesin olarak
emrettiği işlerdir. 5 vakit namazın
farzları, Anne babaya saygı

Abdestin Farzları

Maddi ve manevi
temizlik vardır
Namaz maddi ve
manevi temizlik sağlar

Güzel ahlaklı
olmak çin

Allah'a bağlılıktır

Allah'la iletişimdir

İslam ve
Temizlik

Niçin Yapılır

Resûlullah (S.A.V) - "Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir
olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir
şey kalır mı?" Sahâbîler: - O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz,
dediler. Resûl-i Ekrem: "Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah
beş vakit namazla günahları silip yok eder" buyurdular.

Temizlik İmandandır.
Hadis

SÜNNET
Peygamber efendimizin sözleri,
davranışları ve takrirleridir.
Selam vermek, nafile ibadetler

Çevremizi
kirletmeyelim
kirletenleri uyaralım.

Teyemmümün
farzları

Niyet etmek

Elleri toprağa
vurup yüzü
meshetmek

Elleri toprağa vurup
sağ ve sol kolu
meshetmek

Yapılış Şekline Göre İbadetler
1- Beden İle : Namaz, oruç
2- Mal ile : Zekat
3- Hem mal he beden ile: Hac

Temizlik Çeşitleri
1- Maddi Temizlik: Beden, elbise ve çevre temizliği
2- Manevi temizlik: Kalp temizliği, Kötülük ve
günahlardan arınmak.
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NAMAZ ABDESTİNİN ALINIŞI
Eûzü besmele çekilir,
Niyet edilir , (Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya)
Eller bileklere kadar yıkanır (3 defa)
Ağza su verilir. Ağız çalkalanır, (3 defa)
Burna su verilir, sol elle temizlenir (3 defa)
Yüz, kıl bitiminden itibaren yıkanır ( 3 defa)
Sağ ve sol kol dirseklere kadar yıkanır, ( 3 er defa)
Başın dörtte biri mesh edilir,
Şehâdet veya serçe parmağı ile kulak içi, başparmakla da kulak arkası meshedilir,
Ellerin dış kısmı ile boyun meshedilir,
Sağ ve sol ayaklar topuklara kadar yıkanır, (3 er defa)
ABDESTİN MEKRUHLARI:
Abdest alırken lüzumsuz konuşmak,
Suyu gereğinden fazla harcamak,
Suyu organlara çarpmak, etrafa sıçratmak,
Bir organ kuruyacak kadar beklemek,
ABDEST DUALARI:
Eller yıkanırken (Suyu temiz İslam’ı nur olarak kılan Allah'a hamdolsun,)
Ağza su verilirken (Yarabbi! Kevser havzından içmeyi de nasip eyle,)
Burna su verirken (Allah’ım, cennet kokularından koklamayı nasip eyle,)
Yüzü yıkarken (Allah'ım, Bir takım yüzlerin kararacağı günde yüzümü ak et.kara etme,)
Sağ kolu yıkarken (Allah'ım, kitabımı sağ tarafından verilenlerden eyle, hesabımı kolaylaştır)
Sol kol yıkanırken , (Allah'ım, Kitabını sol tarafından verilenlerden eyleme, hesabımı zorlaştırma)
Baş meshedilirken , ( Allah'ım, rahmetinin içine koy, üzerime de bereketlerinden indir,)
Kulaklar ve kulak arkası meshedilirken, (Allah'ım hak sözü işitim ona uyanlardan eyle)
Boyun meshedilirken (Allah'ım .bedenimi cehennem ateşinden uzak eyle)
Ayaklar yıkanırken ( Allah'ım , ayaklarımı İslam üzere sabit kıl, benim Müslüman olarak canımı al,)
BOY ABDESTİNİN ALINIŞI:
Besmele çekilir,
Niyet edilir, (Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya,)
Edep yerleri yıkanır,
Bedenin herhangi bir yerinde su geçirmeye engel bir şey varsa temizlenir,
Eller Bileklere kadar yıkanır,
Ağza su verilir ve iyice çalkalanır, (3 defa)
Burna su verilir ve burun sol el ile temizlenir. ( 3 defa )
Namaz abdesti gibi devam edilir,
Bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde iyice yıkanır,(3 defa)
TEYEMMÜMÜN YAPILIŞI
Besmele çekilir,
Niyet edilir, (Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm yapmaya ,)
Eller toprağa vurulup fazla toprak çırpılır yüz meshedilir.
Eller toprağa vurulup fazla toprak çırpılır sağ ve sol kol meshedilir.
Not: Boy abdesti alması gereken birisi, boy abdesti almadan;
Namaz kılamaz, Kur’an okuyamaz, Camiye giremez, Kabe’yi tavaf edemez
Cuma günleri boy abdesti almak da müstehaptır. (yapılması güzel bir davranıştır)

