
 İbâdet: Allah’ın bizden istediği ve 
sevdiği şeyleri yapmaktır. Yani, Allah’ı 
hoşnut etmektir. Hoşlanmayacağı 
davranışları ise yapmamaktır. !
	 İslâm	temizlik	dinidir.	Allah,	temizliği	
sever.	Bu	yüzden,	bir	Müslüman	bedenini	temiz	
tutmalıdır.	Çevresinin	temizliğine	de	çok	dikkat	
etmelidir.	

	 İki	çeşit	temizlik	vardır:

	 1.	Maddî	temizlik:	Gözle	görülen	ve	elle	
	 tutulan	pisliklerden	temizlenmektir.	Meselâ,		
	 elbisemizi	temiz	tutmak,odamızı	toplamak,	
	 yemekten	önce	ve	sonra	ellerimizi	yıkamak		
	 gibi.

	 2.	Mânevî	temizlik:	Gözle	görülmeyen,elle	
	 tutulmayan	şeylerden	temizlenmek.	Meselâ,		
	 kötü	düşünmemek,herkesin	iyi	olmasını	
	 istemek,	Allah’ın	sevmediğini	sevmemek	gibi. 

Temizlik imanın 
yarısıdır!

(Hadîs-i Şerif)
Beden Temizliği

Müslüman:
•	Ağız	ve	diş	temizliğine	dikkat	eder.	
•	Mutlaka	sabah	akşam	dişlerini	fırçalar.	
•	Tırnaklarını	keser.
•	Saçını,başını	temiz	ve	düzgün	tutar.	
•	Yemekten	önce	ve	sonra	ellerini	yıkar.
•	Sık	sık	banyo	yapar.
•	Elbiselerini	temiz	tutar	ve	kirletmez.

Temizlik
İBÂDET

Diş Ağrısı!
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Namaz	
Vakitleri

İlk	Sünnet Farz Son	Sünnet Vitir
(Vacip)

Toplam

Sabah 2 2 - - 4
Öğle 4 4 2 - 10
İkindi 4 4 - - 8
Akşam - 3 2 - 5
Yatsı 4 4 2 3 13
Toplam 14 17 6 3 40

Beş Vakit Namaz
Namaz Vakitleri
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1. Namazın farzlarından birini yerine getirmemek.
2. Namazda konuşmak.
3. Kıble yönünden dönmek.
4. Bir şey yiyip içmek.
5. Namazda "Of, puf, ah, vah" gibi sesler çıkarmak.
6. Namazda gülmek.
7. Namaz da iken abdestin bozulması.

Namazı Bozan Bazı Şeyler

Namazı Nasıl Kılarım?  
 

• Önce yönümü kıbleye çeviririm. Hangi namazı kılacak-
sam ona göre niyet ederim.

• “Allâhüekber” deyip ellerimi kaldırırım.

• Sağ elimi sol elimin üzerine koyarım.

• Subhâneke’yi okuyup, Eûzü besmele çekerim. 
Fâtihâ’yı okurum. Sonra herhangi bir sûre okurum.

• “Allâhüekber” deyip ellerimi dizlerimin üzerine 
koyup rükûya eğilirim. Üç defa “Subhânerabbiye’l- Azîm” 
derim.

• Daha sonra belimi doğrulturken “Semiallahü limen 
hamideh, Rabbenâ ve lekelhamd” derim.

• Tekrar “Allâhüekber” deyip secdeye giderim. Alnımı ve 
burnumu yere koyup üç defa “Subhânerabbiye’l-Âlâ” de-
rim.

• “Allâhüekber” deyip otururum. Yine “Allâhüekber” de-
yip secdeye giderim. Üç defa “Subhânerabbiye’l-Âlâ” 
derim.

• “Allâhüekber” der ayağa kalkarım. Besmele çekip Fâtihâ 
sûresini okurum. Sonra istediğim bir sûreyi okurum.

• “Allâhüekber” der rükûya giderim.  Üç defa 
“Subhânerabbiye’l-Azîm” derim. Doğrulurken de “Semi-
allahü limen hamideh, Rabbenâ ve lekel hamd” derim.

• “Allâhüekber” der secdeye giderim, üç defa 
“Subhânerabbiye’l-Âlâ” derim. “Allâhüekber” der yine 
secdeye giderim. Üç defa “Subhânerabbiye’l-Âlâ” 
derim.

• “Allâhüekber” der ve otururum, Ettehiyyatü, Salli-
Bârik, Rabbenâ âtina ve Rabbenağfirlî dualarını oku-
rum. Önce sağıma, “Esselâmu aleyküm ve rahmetullah” 
diyerek selam veririm. Sonra da soluma döner, yine 
“Esselâmu aleyküm ve rahmetullah” diyerek selâm veri-
rim. Böylece iki rek’at namazımı kılmış olurum.
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• Okulda veya mahallede, iyi ahlâklı çocuklardan arkadaşlar seçmeliyiz. 

• Arkadaşlarımıza karşı hep doğru sözlü olmalıyız. 

• Birlikte oynarken kötü sözden kaçınmalıyız. Söyleyenleri de uyarmalıyız. 

• Birbirimize doğru yolda örnek olmalıyız. 

• Tehlikeli, yanıcı ve kesici eşyalarla oynamamalıyız. 

• Arkadaşlarımızın eşyalarını habersiz ve izinsiz kullanmamalıyız. 

• Eşyalarımızı paylaşmasını bilmeliyiz. 

• Arkadaşlarımızla hediyeleşmeliyiz.

• Arkadaşımız bizi davet ederse gitmeliyiz. 

• Eğer hastalanırlarsa, hediye alıp ziyaretlerine gitmeli ve onları 

sevindirmeliyiz.

Arkadaşlarımıza Karşı 
Görevlerimiz
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7. Namazın Önemi:
1.  Herkese karşı görevlerimiz olduğu gibi çevremize karşı da görev- 

 lerimiz vardır. Çevremizi, gittiğimiz her yeri temiz tutmalıyız. 
2.  Ağaçları, yeryüzünü güzelleştiren çiçekleri korumalıyız. 
3.  Okulun eşyalarını korumalı ve temizliğine dikkat etmeliyiz. 
4.  Hayvanları sevmeliyiz, onlara asla zarar vermemeliyiz. 
5.  Yerlere çöp atmamalı, çöp kutularına atmalıyız. 
6.  Yerlere asla tükürmemeliyiz. Bu çok kötü bir davranıştır. 
7.  Yolda yardıma ihtiyacı olanlara mutlaka yardım etmeliyiz. 
8.  İnsanlarla karşılaştığımızda, güler yüzle selâm vermeliyiz. 
9.  Fakirlere ve muhtaç insanlara yardım etmeliyiz. Allah’ın bizlere  

 verdiklerinden onlarla paylaşmalıyız. 
10. Başkası konuşurken sözünü kesmemeliyiz. 
11.  Kur’an veya ezan okununca konuşmamalı, sessizce dinlemeliyiz. 
12. Evimizde, otobüste veya okulumuzda bizden büyük insanlara  

 yer vermeliyiz.
13. Esnerken, hapşırırken ve öksürürken mutlaka elimizle ağzımızı  

 kapatmalıyız.
14. Hapşıran kişi “Elhamdülillah!” (Allah’a hamdolsun) demeli.   

 Yanındaki de ona “Yerhamukallah!” (Allah sana rahmet etsin)  
 demelidir. Hapşıran kişi de tekrar “Yehdina ve yehdikumullah!”  
 (Allah bizi de sizi de hidayete erdirsin) demelidir.

15. Hastalanmış kişiye “Geçmiş olsun!” ve “Allah şifa versin!” de-  
 meliyiz.

16. Bayramlarda büyüklerimizin elini öperken, “Bayramınız müba- 
 rek olsun!” demeliyiz.

17. Yemekten sonra ve yatmadan önce mutlaka dişlerimizi    
 fırçalamalıyız. Elbiselerimizin ve çoraplarımızın temiz olmasına  
 da dikkat etmeliyiz.

      Çevremize Karşı Görevlerimiz
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