ORUÇ

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş
ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur
ki korunursunuz.” Bakara/183

Kimlere farzdır?

Oruçla ilgili kavramlar

“Oruç bir kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin,
kavga etmesin. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga
edecek olursa ‘ben oruçluyum!’ desin” Hadis

Müslüman Olmak

İmsak
Oruç tutmaya
başlama zamanı

Bilerek bir şey yiyip
içmek bozar.

Akıllı Olmak

İftar
Orucu açma vakti

Sigara içmek bozar.

Ergenlik Çağına
Girmek
Sağlıklı Olmak
Oruç: Allah rızası için,
tan yerinin ağarmağa
başlamasından güneş
batmasına kadar,
niyetlenerek bir şey
yiyip içmekten ve orucu
bozan başka şeylerden
uzak durmaktır.

Sahur
İmsaktan önce yenilen
yemek

Ramazan orucu
Farz

İlaç kullanmak
bozar.

Fitre
Ramazan ayında verilen
vacip sadaka

Unutarak yiyip
içmek bozmaz

Fidye
Sürekli hasta olanların
verdiği para veya yiyecek

Kan aldırmak
bozmaz.

Dinimiz hasta olanlara ve
yolculara oruç konusunda
kolaylık sağlamıştır Bunlar
dilerse oruçlarını daha sonra
kaza ederler.
Kur’an-ı Kerim bu
ayda indirilmiştir

Faydaları

İrademizi güçlendirir.

Sabrımızı geliştirir.

Adak orucu
Vaciptir

Sağlığımızı korur.

Cinsel ilişki bozar

Mukabele
Karşılıklı Kuran okumak

Teravih Namazı
Ramazan ayında yatsı
namazından sonra kılınan
20 rekatlık sünnet namaz tek
başına veya cemaatle kılınabilir.

Çeşitleri

Oruçla ilgili durumlar

Nafile oruçlar
Ramazan ayı dışında sevap
kazanmak amacıyla tutulan
oruçlardır. Sünnettir.

Kaza orucu
Bir mazeretle Ramazan
ayında oruç tutamayanların
Ramazandan sonra gününe
gün tutması

Ramazan ayı niçin önemlidir?

Bu ayın içinde bin
aydan daha hayırlı olan
Kadir gecesi vardır.

Nimetin kıymetini
öğretir.
Muhtaç insanların halini
daha iyi anlamaya
yardımcı olur
Toplumda birlik
beraberlik ve kardeşliği
güçlendirir.
Ramazan bayramı Şevval
ayının ilk üç günü kutlanır
diğer adı
Fıtır bayramıdır.

Bu ayda Farz olan
Ramazan orucu tutulur.

Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayıdır. Cahiliyye döneminde savaş yapılması yasak olan dört aydan biridir. Kelime anlamı
haram kılınmış, yasaklanmış demektir, bu ayın onuncu günü aşure günü olarak kutlanır. Peygamber efendimizin torunu Hz.
Hüseyin 680 yılı muharrem ayının 10. Günü Yezidin askerleri tarafından şehit edilmiştir. Bu ayı peygamber efendimiz
Allah’ın ayı olarak nitelendirmiştir. En fazla oruç tuttuğu aylardan biridir. Gelenek olarak bu ayda aşure yemeği yapılıp
dağıtılır. Alevi-bektaşiler bu ayda yas tutarlar.

9-10-11 inde
oruç tutulur

sosyal
yardımlaşma ve
dayanışma
güçlenir

Kavga
etmemeliyiz

Salih amel
işlemeliyiz

Aşure yemeği
yapılır

Kötü söz
söylememeliyiz

MUHAREM
AYINDA

Oruç
Tutarken

Günahlardan
uzak durmalı

Alevi bektaşiler
yas tutarlar
Cahiliyye
döneminde bu
ayda savaş
yapılmazdı

10.günü
Hz. Hüseyn şehit
edilmiştir

Kalbimizi kötü
düşüncelerden uzak
tutmalıyız

Dilimizi
yalandan

MUHARRAM AYININ 10.GÜNÜ AŞAĞIDAKİ OLAYLARIN GERÇEKLEŞTİĞİNE İNANILIR
1- Hz. Adem bu gün affedilmiş,
2- Hz. Nuh’un gemisi tufandan bugün kurtulmuş,
3- Hz. İbrahim ateşten bugün kurtulmuş,
4- Hz. Musa ve halkı firavunun zulmünden bu gün kurtulmuştur.

Gözümüzü
haramdan

