
 1

 

 

 

 

 

 

Hadîs-i Şerîfler I şığında 

CEMAATLE NAMAZ 

 

 

 

Sefer HASANOV 

Murat KAYA 



 2

TAKD ĐM  

 

Mü’min bir ferdin manevî dünyasının 

imârında namaz ibâdeti ne kadar ihyâ edici ise 

Đslâm ümmetinin diriliş ve hayatiyetini devam 

ettirmesi bakımından da namazın cemaatle edâ 

edilmesi, aynı şekilde ehemmiyetlidir.  

Yaratılış gayemiz olan “yalnız Allâh’a kul 

olma keyfiyeti”nin, diğer bir ifadeyle Fâtihâ Sü-

resi’nde her gün ikrâr ettiğimiz “ancak sana kul-

luk ederiz” ahdimizin en güzel vefâ tezâhürü, 

cemâatle edâ edilen namazdır. 

Đslâm ümmetinin medeniyet inşasında ilk 

tezâhür mekânı câmiler olmuştur. Mescidler, ke-

lime-i tevhîdin yani “yalnız Allâh’a kulluğun” 

madde planında bir alemidir.  Fahr-i kâinât -

sallallâhu aleyhi ve selem- Efendimiz’in Medine-i 

Münevvere’yi teşrifinde ilk yaptığı icraatın 

“Mescid-i Nebevî”yi inşa olması, son derece 

mânidardır. Hatta büyük bir vecd içinde bizzat taş 

taşıyarak bu çekirdek yapıyı oluşturması, ümme-

tin birlik ve dirliğini gaye edinen ehl-i gönül 
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mü’minlere ne güzel bir irşâddır. Selef-i sâlihîn -

Allâh kendilerinden razı olsun- bu güzel sünnete 

tebeıyyetle (tabi olarak), şehirlerin kuruluşunda 

aynı yolu izlemiş ve şehrin merkezine, medeniye-

timizi temsil eden azametli bir mescid inşasıyla 

işe başlamıştır.  

 Namazın cemaatle edâ edilmesi bazı müc-

tehidlere göre farz-ı kifâye iken bazılarınca da 

müekked bir sünnet olarak kabul edilmiştir. Fahr-

i Kâinât -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz, 

vefâtına yakın son günlerin dışında farz namazla-

rını daima cemaatle edâ etmişlerdir. Nasıl böyle 

olmasın ki? Yüce Rabbimiz, savaşın en çok kızış-

tığı esnâda kılınacak namazı dahi cemâatle edâ 

etmemizi emretmiş ve bunun tatbîkini de bizzat 

kendisi bütün teferruâtıyla târif buyurmuştur. (en-

Nisâ, 102) 

Câmilerde cemâatle namaz kılmak, Müslü-

manların kalplerini birbirine bağlar. Birbirlerinin 

kardeşi olduklarını anlarlar, karşılıklı sevgileri 

artar. Büyükleri küçüklere merhamet eder, küçük-

ler de yaşlılara hürmetli ve nezâketli olurlar. Zen-

ginler fakirlere, kuvvetliler zayıflara yardım eder-
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ler. Sıhhatli olanlar hastaları camide göremeyince 

evlerinde ararlar ve “Din kardeşinin yardımına 

koşanın yardımcısı Allâh’tır” (Müslim, Birr, 58) hadis-i 

şerifindeki müjdeye kavuşmak için âdetâ yarış 

ederler. 

Cemaatle namaz, mü’minlerin îmân gücünü 

artırır. Đslâm cemiyetinin aynasıdır. Cemaate de-

vam ile îmân topluluğu muhâfaza edilir. 

Mü’minin, namazın sırrına erebilmek için gönlü 

namazda, kulağı ezânda olmalıdır. Namaza dâvet 

ezânla başladığından cemâate iştirâk, ezâna iş-

tirâkle başlar. Ashâb-ı kirâm, ezân okunurken 

bütün dünyevî meşgalelerden sıyrılır, hemen na-

maz iklîmine girerlerdi. Çekiç sallayan eller durur, 

konuşan diller susar ve yollar sadece mescide 

uzanırdı. Allâh Teâlâ bu gibi kullarını methederek 

şöyle buyurur: 

“ Đçlerinde (yalnız) kendi ismi anılsın diye 

Allâh’ın yükseltilmelerine izin verdi ği evlerde 
(mescidlerde) O’nun kudret ve yüceliğini sabah 

akşam dile getirip tesbih eden öyle kimseler 
vardır ki, bunları ne ticaret ne de alış veriş 
Allâh’ı anmaktan, namazı gereği gibi ikâme 
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etmekten ve zekâtı vermekten alıkoyabilir; 
böyleleri kalplerin ve gözlerin dehşetle döne-
ceği Gün’den korkarlar;  (ve ancak böyleleri) 

Allâh’ın kendilerini, yapıp ettiklerinin en iyisi 
en güzeliyle mükâfatlandıracağını ve onlara, 
lütuf ve cömertliğinden, (hak ettiklerinden de) 

fazlasını vereceğini (umabilirler); Allâh, diledi-

ğine hesapsız rızık verir.” (en-Nûr, 36-38) 

Mescidler Beytullâh’ın birer şubesi olması 

itibariyle Allâh’ın kullarına ikramda bulunduğu 

hususi mekânlardır. Nitekim Rasûlullâh -

sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: 

“Allâh’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. 

Allâh’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve 

pazarlardır.” buyurmuşlardır. (Müslim, Mesâcid, 288) 

Birer mısrâ-yı berceste gibi semâlara yükse-

len minârelerdeki müezzinler, her gün beş defa 

Allâh’ın davetini ilan eden şerefli davetçilerdir. 

Bu davete icâbet edenlere davet sahibi olan Ke-

rim Mevlâmız’ın pek çok ikrâmlarda bulunacağı 

âşikârdır. Bu ikramların ilki, kılınan namazların 

ecrinin en az 25 kat artırılacağı müjdesidir. Daha 
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bize bildirilmeyen, ancak dâvet sahibinin kere-

minden vereceği maddî-manevî ikramların neler 

olabileceğini tasavvur etmek ise bizim için müm-

kün değildir. Mevlânâ’nın ifâdesiyle “Mâdem 

olmuştur Kerîm, eyler kerem” diyerek sükûta 

bürünmek edebe riâyet bakımından muvâfık ola-

caktır. Burada ince bir edep de şudur ki davete 

giden, ikramlar sebebiyle değil dâvetin bizzat 

sâhibine gitmelidir. Zîrâ “Sultan’ın sofrasına 

karın doyurmak için değil şeref kazanmak için 

oturulur.”  O’nun bizi davet etmesinden ve bizi 

kabul buyurmasından daha aziz hangi nimet ola-

bilir ki?!. Lebbeyk ya Rabbî, lebbeyk!  

Allâh ile beraberliğin aşkıyla dolu gönüller, 

ilâhî davete icâbet ederken şu hadîs-i şerîfi edâ 

hâlinde olurlar: 

“Ezânı duyduğunuz zaman siz de aynen (mü-

ezzinin) söylediklerini tekrar edin! Sonra bana 

salât ü selâm getirin! Çünkü her kim bana bir 

kere salevât getirirse, Allâh buna karşılık on sa-

levât (rahmet) eder. Bunu tâkiben benim için 

vesîle isteyin. O (vesîle), cennette öyle bir dere-

cedir ki, ancak Allâh’ın kullarından birine verilir. 
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Đşte ben, o kul olmayı temennî ederim. Kim de 

benim için vesîle dilerse, ona artık şefâatim hak 

olur.”  (Müslim, Salât, 11) 

Diğer taraftan cemâatle namaz, meşguliyet 

açısından çok dağınık ve karmaşık sahnelerle 

dolu hayatı, disiplin altına almayı öğretir ve kula 

bir intizâm vererek onu muvâzene sahibi kılar. 

Dolayısıyla bu hususta vârid olan: 

“ Đmâmdan evvel başını kaldıran kimse, Allâh 

Teâlâ’nın, onun başını merkep başına çevirece-

ğinden korkmaz mı?” (Müslim, Salât, 114) beyânı da, en 

sıradan ve tertipsiz kimseleri dahî ciddî ve belli 

bir terbiye altına alarak huzûrullâhta lâyıkı vechi-

le ibâdete sevkeder. Aksi hâlde cemâatle namazda 

muvâzene ve intizâm mümkün olmaz. 

Cemaatin zarûretini ifade eden şu hâdise, çok 

câlib-i dikkattir: 

Âmâ bir sahâbî olan Đbn-i Ümmi Mektûm , 

cemâate devam husûsunda Hazret-i Peygam-

ber’den izin alabilmek için: 
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“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Benim durumumu bi-

liyorsun; evimle mescid arasında ağaçlar, hurma-

lar var! Her zaman rehber de bulamıyorum!” dedi. 

Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sel-

lem-: 

“–Ezânı işitiyor musun?” diye sordu. 

“–Evet!” deyince: 

“–Öyleyse cemâate gel; emekleyerek de ol-

sa…” buyurdular. (Müslim, Mesâcid, 255; Nasâî, Đmâmet, 50; 

Ebû Dâvud, Salat, 47/552) 

Cemâate devam o derece mühimdir ki, bu hu-

sus üzerinde hadîs-i şerîflerde gayet ciddî tenbîh 

ve îkâzlar, yâni terkindeki zarâr ve ziyânı ifâde 

eden beyânlarda bulunulmuştur. Bu hadîs-i şerîf-

lerden birinde Hazret-i Peygamber -sallâllâhü 

aleyhi ve sellem-: 

“–Ezân sesini duyduğu ve bir özrü de bulun-

madığı hâlde cemâate gelmeyip olduğu yerde 

namaz kılan kimsenin namazı geçersizdir.” şek-

linde serdetmiş, sahâbe-i kirâm: 

“–Özür nedir yâ Rasûlallâh?” diye sorunca: 
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“−Hastalık veya tehlike korkusudur.” bu-

yurmuştur. (Ebû Dâvud, Salât, 46) 

 Namaz vakti girdiğinde mescide gidebilmek 

husûsunda farklı şartlar altında bulunanların da, 

birkaç kişi de olsa namazlarını aralarında cemâat-

le kılmaları îcâb eder. Bu husustaki beyân-ı Pey-

gamberî şöyledir: 

“Bir köyde veya kırda üç kişi olup da 

cemâatle namaz kılmıyorlarsa, onlara şeytan 

musallat olur. Cemâate dikkat edin ve mutlaka 

katılın; çünkü kurt, yalnız olan koyunu yer.” (Ebû 

Dâvûd, Salât 46) 

Cemâatle namaz husûsunda söylenecek son 

söz, her mü’minin kalbinin âdetâ mescidlere asılı 

bir vaziyette olmasıdır. Zîrâ kıyâmet gününde 

hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli mekânda 

ilâhî bir gölge ile taltîf edilecek yedi sınıf kimse-

den biri de «kalbi mescidlere asılı olan» 

mü’mindir. 

Yâ Rabb! Namazlarımızı, gerçek mânâ ve 
hikmetiyle edâ edilen ve bir mi’râc mâhiyetiyle 
senin ulvî vuslat ve müşâheden ile şereflenen 
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namazlardan eyle! Namazlarımız, gözlerimizin 
nûru, gönüllerimizin her iki cihânda da sürûru 
olsun!  

Âmîn!.. 

Dr. Âdem ERGÜL 
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Cemaatle Namazın Fazileti 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه  اهللاِ  ولَ سُ رَ  ن أَ  عن عبد اهللا بن عمر:- ١
 ينَ رِ شْ عِ وَ  عٍ بْ سَ بِ  ذ فَ الْ  ةَ الَ صَ  لُ ضُ فْ تَـ  ةِ اعَ مَ اجلَْ  ةُ الَ : صَ الَ قَ  َوَسلمَ 

 .ةً جَ رَ دَ 

1. Đbn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ-’dan riva-

yet edildiğine göre, Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan 

namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” 
(Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid 249) 

 

َصَلى اُهللا رسول اهللا  تُ عْ هريرة قال: مسَِ  أىب عن- ٢ 
 هُ دَ حْ وَ  مْ كُ دِ حَ أَ  ةَ الَ صَ  يعِ مِ اجلَْ  ةُ الَ صَ  لُ ضُ فْ تَـ  يقول: َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ارِ هَ النـ  ةُ كَ ئِ الَ مَ وَ  لِ يْ الل  ةُ كَ ئِ الَ مَ  عُ مِ تَ جتَْ ا وَ ءً زْ جُ  ينَ رِ شْ عِ وَ  سٍ مْ ِخبَ 
 ن : {إِ مْ تُ ئْ شِ  نْ وا إِ ؤُ رَ اقْـ : فَ ةَ رَ يْـ رَ و هُ بُ أَ  ولُ قُ يَـ  . ُمث رِ جْ فَ الْ  ةِ الَ  صَ ِيف 
 ا}.ودً هُ شْ مَ  انَ كَ   رِ جْ فَ الْ  آنَ رْ قُـ 

2. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- Rasûlullâh -

sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu 

işitmiştir:  
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“Cemaatle kılınan namazın sevabı, sizden bi-

rinin yalnız başına kıldığı namazın sevâbından 

yirmi beş kat daha fazladır. Gece vazifeli olan 

meleklerle gündüz vazîfeli olan melekler sabah 

namazında bir araya gelirler.” 

Ebû Hüreyre demiştir ki: 

“ Đsterseniz «Zirâ sabah namazı hakîkaten 
meşhûddur (Allâh ile gece ve gündüz insanın 

amellerini kaydeden melekler tarafından gözlen-

mektedir).» (el-Đsrâ, 78) âyetini okuyunuz.” (Buhârî, Ezân, 

31) 

 

َصَلى عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهللا  -۳
 ينَ رِ شْ عِ سًا وَ مخَْ  لُ دِ عْ تَـ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  ةُ الَ لص : اَ اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

 تْ غَ لَ ا بَـ هَ ودَ جُ سُ ا وَ هَ وعَ كُ  ُر َمت أَ ٍة فَ  َفالَ ا ِيف هَ ال ا صَ ِإذَ ًة فَ الَ صَ 
  ًة.الَ صَ  نيَ سِ مخَْ 

3. Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine 

göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöy-

le buyurmuştur: 

“Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılı-

nan yirmi beş namaza muâdil olur. Bir kimse onu 
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çölde (cemaatle) kılar ve rükûsunu, secdesini tam 

yaparsa, bu elli namaz sevâbına ulaşır.”  (Ebû Dâvûd, 

Salât, 48/560) 
 

 َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ عن أيب أمامة: أن رسول اهللا - ٤
  هُ رُ جْ أَ ٍة فَ وبَ تُ كْ ٍة مَ الَ  صَ َىل هرًا إِ طَ تَ مُ  هِ تِ يْ بَـ  نْ مِ  جَ رَ خَ  نْ قال: مَ 

 ى الَ الضحَ  يحِ بِ سْ  تَ َىل إِ  جَ رَ خَ  نْ مَ ، وَ مِ رِ حْ مُ اج الْ احلَْ  رِ جْ أَ كَ 
ٍة الَ صَ  رِ ثْ ى إِ لَ ٌة عَ الَ صَ وَ  رِ مِ تَ عْ مُ الْ  رِ جْ أَ كَ   هُ رُ جْ أَ فَ  اهُ ي ال إِ إِ  هُ بُ صِ نْ يَـ 
  .لينيَ  عِ اٌب ِيف تَ ا كِ مَ هُ نَـ يْـ بَـ  وٌ غْ لَ  الَ 

4. Ebû Ümâme -radıyallâhu anh-’den rivayet 

edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Kim farz namaz için güzelce abdest alıp te-

mizlenerek evinden çıkarsa onun sevâbı ihramlı 

olarak hac yapan kimsenin sevâbı gibidir. Kim baş-

ka bir gâye ile değil de sırf Duhâ namazı için çıkar-

sa onun ecri umre yapanın sevâbı gibidir. Araların-

da lüzumsuz sözler konuşmaksızın bir namazın ar-

kasından diğerini kılmak, Đlliyyîn’e yazılacak dere-

cede fazîletli bir ameldir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 48) 



 14

Đlliyyîn , hafaza meleklerinin dîvânı olup 
sâlihlerin amellerinin kaydedildiği yerdir.  

 

عن َأيب َسعيٍد قَاَل: َجاَء َرُجٌل َوَقْد َصلى َرُسوُل اِهللا  -٥
؟ فـََقاَم فـََقاَل: أَيُكْم يـَتِجُر َعَلى َهَذا َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  َرُجٌل َفَصلى َمَعُه.

5. Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh- şöyle 

demiştir: 

“Bir kimse câmiye geldi ancak Rasûlullâh -

sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz namazı 

kılmıştı. Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu 

aleyhi ve sellem-: 

«–Hanginiz bu kimse sâyesinde kârlı bir tica-

ret yaparak sevap kazanmak ister?» buyurdu. 

Bunun üzerine birisi kalktı ve onunla birlikte 

namaz kıldı.” (Tirmizî, Salât, 50/220) 

Bu sahâbî namazını kıldığı hâlde, yeni gelen 

kardeşiyle cemaat oluşturarak nâfile namaz kılmış, 

böylece hem kardeşine cemaatle namaz kılma 

sevabı kazandırmış hem de kendisi sevap kazan-

mıştır. 
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َصَلى اُهللا َعَلْيِه عن زيد بن ثابت ان رسول اهللا   -٦
  ةِ الَ صَ  رَ يْـ خَ  ن إِ فَ  مْ كُ وتِ يُ  بُـ ِيف  ةِ الَ الص بِ  مْ كُ يْ لَ قال: عَ   َوَسلمَ 

  .ةَ اعَ مَ اجلَْ  ال اِ  هِ تِ يْ  بَـ ِيف  ءِ رْ مَ الْ 

6. Zeyd bin Sâbit -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“(Nâfile) namazlarınızı evinizde kılmaya 

gayret edin! Zîrâ cemaatle kılınan (farz)lar hâri-

cinde kişinin en hayırlı namazı, evinde kıldığı-

dır.” (Dârimî, Salât, 96) 

 

Câmiye Yürümenin Fazîleti 

َصلى الله َعَلْيِه  َعن َأِيب ُهَريـْرَة؛ قَاَل: قَاَل َرُسول الله- ٧
ى تَ ، ُمث أَ وءَ ضُ وُ الْ  نَ سَ حْ أَ فَ  أَ ض وَ ِإَذا تَـ  مْ كُ دَ حَ أَ  ن إِ و سّلم: 
 هللاُ ا هُ عَ فَـ ِإال رَ  ةً وَ طْ خَ  طُ خيَْ  ، ملَْ ةُ الَ  الص ِإال  هُ زُ هَ نْـ َال يَـ  اْلَمْسِجد

 لَ خُ دْ َحىت يَ  ةً يئَ طِ َعْنُه َِا خَ  ط حَ وَ  ةً جَ رَ َِا دَ  ل جَ وَ  ز عَ 
  .اْلَمْسِجد
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7. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 

edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Sizden biri abdestini güzelce alır, sonra 

sâdece namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse 

Allâh Teâlâ, attığı her adım sebebiyle onu bir 

derece yükseltir ve bir günahını da siler. Câmiye 

girinceye kadar bu böyle devâm eder. Mescide 

girdiğinde ise namazı beklediği müddetçe namaz-

da sayılır.”  (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 14) 

 

ان بن مَ ثْ عُ  أَ ض وَ ان موىل عثمان؛ قال: تَـ رَ عن محُْ  -٨
َصَلى اهللاُ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ : رَ الَ قَ  ا. ُمث نً سَ ا حَ وءً ضُ ا وُ مً وْ ان يَـ ف عَ 

 أَ ض وَ تَـ  نْ : مَ الَ قَ  . ُمث وءَ ضُ وُ الْ  نَ سَ حْ أَ فَ  أَ ض وَ تَـ  َعَلْيِه َوَسلمَ 
ا مَ  هُ لَ  رَ فِ غُ  ةُ الَ الص  ال إِ  هُ زُ هَ نْـ يَـ  الَ  اْلَمْسِجد َىل إِ  جَ رَ خَ  ا. ُمث ذَ هكَ 
 .هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  الَ خَ 

8. Osman -radıyallâhu anh-’ın mevlâsı 

Humrân anlatıyor: 

Osman bin Affân birgün güzelce abdest al-

dıktan sonra şöyle dedi: 
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“–Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i 

abdest alırken gördüm. Abdestini güzelce aldı ve 

şöyle buyurdu: 

«Bu şekilde abdest alıp sonra sâdece namaz 

kılmak niyetiyle câmiye giden kimsenin geçmiş 

günahları affedilir.»” (Müslim, Tahâret, 12) 

 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه ن أيب هريرة؛ قال: قال رسول اهللا ع -٩
 اهللاِ  وتِ يُ بُـ  نْ مِ  تٍ يْ  بَـ َىل ى إِ شَ مَ  ُمث  هِ تِ يْ  بَـ ِيف  رَ ه طَ تَ  نْ : مَ َوَسلمَ 

 ط ا حتَُ امهَُ دَ حْ إِ  اهُ تَ وَ طْ خَ  تْ انَ ، كَ اهللاِ  ضِ ائِ رَ فَـ  نْ مِ  ةً يضَ رِ فَ  يَ ضِ قْ يَـ لِ 
 .ةً جَ رَ دَ  عُ فَ رْ ى تَـ رَ خْ األُ وَ  ةً يئَ طِ خَ 

9. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 

edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Kim evinde güzelce abdest alır sonra 

Allâh’ın evlerinden birisine doğru, yine Allâh’ın 

farzlarından bir farzı edâ etmek için yürürse, iki 

adımından birisi bir hatasını siler, diğeri de o 

kişiyi bir derece yükseltir.” (Müslim, Mesâcid, 282) 
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 َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا  -۱٠
 هِ بِ  عُ فَ رْ يَـ ا وَ ايَ طَ اخلَْ  هِ بِ  و اهللاُ حُ ا ميَْ ى مَ لَ عَ  مْ كُ ل دُ أَ  الَ قال: أَ 

 وءِ ضُ وُ الْ  اغُ بَ سْ : إِ الَ ! قَ اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  ىلَ وا: بَـ الُ ؟ قَ اتِ جَ رَ د ال
 دَ عْ بَـ  ةِ الَ الص  رُ ظاَ تِ انْ وَ  اْلَمَساِجد َىل ا إِ طَ اخلُْ  ةُ رَ ثْـ كَ َو  هِ ارِ كَ مَ ى الْ لَ عَ 

 مُ كُ ذلِ . فَ ةِ الَ الص  اطُ بَ الر. 

10. Ebû Hüreyre’den rivâyet edildiğine göre, 

Rasûlullâh -aleyhisselam- şöyle buyurdu: 

“–Allâh’ın kendisiyle hataları sildiği ve dere-

celeri yükselttiği şeyin ne olduğunu size bildire-

yim mi?” 

Ashâb-ı kirâm: 

“–Evet yâ Rasûlallâh” dediler. 

Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aley-

hi ve sellem- şöyle buyurdu: 

“–Zorluklara rağmen abdesti tam olarak al-

mak, câmilere (gitmek için) atılan adımların çok 

olması ve bir namazdan sonra diğer namazı bek-

lemek. Đşte asıl ribât bunlardır.” (Müslim, Tahâret, 41) 
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Ribât:  Nefsi itaata bağlamak, sınır boyların-

da nöbet tutmak ve Allâh yolunda cihad etmek 

gibi manalara gelir. Âyet ve hadislerde ribât çok 

medhedilmiş ve onu yapanlara büyük mükâfâtlar 

va’dedilmiştir. Buna göre bir mü’min de, günlük 

ibâdetlerini usûlüne uygun bir şekilde ihlâs ve 

ihsân duygusu içinde yaparsa, hudud boylarında 

nöbet tutmuş gibi cihad ve ribât sevabı kazanır. 

 

 نَ ًال مِ جُ رَ  رَ ضَ عن سعيد بن املسيب، قال: حَ  -۱۱
ثُ : إين حمَُ الَ قَ فَـ  تُ وْ مَ الْ  ارِ صَ نْ األَ  ثُُكُمُوهُ حَ ا أُ يثًا مَ دِ حَ  مْ كُ د د  إال 
ا ذَ : إِ ولُ قُ يَـ  َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ اباً، مسَِ سَ تِ حْ اِ 
 عْ فَ رْ يَـ  ، ملَْ ةِ  الصالَ َىل إِ  جَ رَ خَ  ُمث  وءَ ضُ وُ الْ  نَ سَ حْ أَ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  ضأَ وْ تَـ 
 هُ مَ دَ قَ  عْ ضَ يَ  ملَْ ًة، وَ نَ سَ حَ  هُ لَ  ل جَ وَ  ز عَ  اهللاُ  بَ تَ كَ    إال َىن مْ يُ الْ  هُ مَ دَ قَ 
 وْ أَ  مْ كُ دُ حَ أَ  بْ ر قَ يُـ لْ ًة، فَـ ئَ ي سَ  هُ نْ عَ  ل جَ وَ  ز عَ  ط اهللاُ حَ  ال ى إِ رَ سْ يُ الْ 
ى تَ أَ  ِإنْ ، فَ هُ لَ  رَ فِ ٍة غُ اعَ  مجََ ى ِيف ل صَ فَ  اْلَمْسِجدى تَ أَ  ِإنْ ، فَ عدْ بَـ يُ لِ 

ا  مَ َمت أَ وَ  كَ رَ دْ ا أَ ى مَ ل بعٌض صَ  يَ قِ بَ ضاً وَ عْ ا بَـ وْ ل صَ  دْ قَ وَ  اْلَمْسِجد
  ةَ  الصالَ َمت أَ ا فَ وْ ل صَ  دْ قَ وَ  اْلَمْسِجدى تَ أَ  ِإنْ ، فَ كَ ذِل◌ِ كَ   انَ كَ   يَ قِ بَ 

 .كَ ذلِ كَ   انَ كَ 
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11. Said bin Müseyyeb şöyle demiştir: 

Ensâr’dan bir zât ölmek üzere iken şöyle dedi: 

“–Size sâdece sevap kazanmak gâyesi ile bir 

hadîs-i şerîf rivâyet edeceğim. Rasûlullâh -

sallallâhu aleyhi ve sellem-’i şöyle buyururken 

işittim: 

«Sizden biri abdest alır ve bunu da güzelce 

yapar da namaz için çıkarsa, sağ ayağını her 

kaldırdığında Allâh Teâlâ onun için bir hasene 

yazar, sol ayağını her koyduğunda da bir kötülü-

ğünü siler. -Artık dilerseniz ayaklarınızı birbirine 

yaklaştırarak küçük adım atın, dilerseniz büyük 

adım atın.- O kişi, câmiye gelir cemaatle namaz 

kılarsa günahları affedilir. Şayet câmiye geldi-

ğinde namazın bir kısmını kılmışlarsa onlara 

uyar ve sonra da kaçırdığı rekâtları tamamlarsa 

yine aynı hüküm geçerlidir. Şâyet câmiye geldi-

ğinde cemaat namazı kılıp bitirmiş olur, bu kimse 

de namazını kendi başına kılarsa yine aynı hüküm 

geçerlidir.»” (Ebû Dâvûd, Salât, 50/563) 
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َصَلى اُهللا َعَلْيِه عن أيب هريرة قال: قال النيب - ١٢ 
 دْ قَ  اسَ الن  دَ جَ وَ فَـ  احَ رَ  ُمث  هُ وءَ ضُ وُ  نَ سَ حْ أَ فَ  ضأَ وَ تَـ  نْ : مَ َوَسلمَ 

 ا الَ هَ رَ ضَ حَ ا وَ هَ ال صَ  نَ مَ  رِ جْ أَ  لَ ثْ مِ  ز عَ وَ  ل جَ  اهللاُ  اهُ طَ عْ لْوا أَ صَ 
 ئاً.يْ شَ  مْ هِ رِ جْ أَ  نْ مِ  كَ ذلِ  صُ قُ نْـ يَـ 

12. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Kim şartlarına riâyet ederek güzelce abdest 

alır, sonra câmiye gider, cemaat de namazı kılmış 

olursa, Allâh Teâlâ o şahsa, cemaate yetişip de 

namazını cemaatle kılan kimselerin sevabı gibi 

sevap verir. Bu, onların ecirlerinden de hiçbir şey 

eksiltmez.” (Ebû Dâvûd, Salât, 51/564) 

 

عن عثمان بن عفان؛ قال: مسعت رسول اهللا  -۱۳
 غَ بَ سْ أَ فَ  ةِ الَ لص لِ  أَ ض وَ تَـ  نْ يقول: مَ  َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

 وْ أَ  اسِ الن  عَ ا مَ هَ ال صَ فَ  ةِ وبَ تُ كْ مَ الْ  ةِ الَ  الص َىل ى إِ شَ مَ  . ُمث وءَ ضُ وُ الْ 
 .هُ وبَ نُ ذُ  هُ لَ  اهللاُ  رَ فَ غَ  اْلَمْسِجد ِيف  وْ أَ  ةِ اعَ مَ اجلَْ  عَ مَ 
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13. Osman bin Affân -radıyallâhu anh-, 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle 

buyurduğunu işitmiştir: 

“Kim namaz için güzelce abdest alır, sonra 

da farz namaz için yürür ve onu insanlarla veya 

cemaatle veya câmide kılarsa Allâh Teâlâ günah-

larını affeder.” (Müslim, Tahâret, 13) 

 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه عن أيب موسى قال: قال النيب  -۱٤
 مْ هُ دُ عَ بْـ أَ فَ  مْ هُ دُ عَ بْـ أَ  ةِ الَ  الص ا ِيف رً جْ أَ  اسِ الن  مُ ظَ عْ : أَ َوَسلمَ 

 مُ ظَ عْ ، أَ امِ مَ اإلِ  عَ ا مَ هَ يَـ ل صَ  يُ ىت حَ  ةَ الَ الص  رُ ظِ تَ نْ يَـ  يذِ ال ى، وَ شً ممَْ 
 .امُ نَ يَـ  ي ُمث ل صَ ي يُ ذِ ال  نَ ا مِ رً جْ أَ 

 14. Ebû Mûsa -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdu-

lar ki: 

“Namazdan daha çok sevap alanlar, derece 

derece, yolu daha uzak olanlardır. (Yani bir kim-

se camiye giderken ne kadar çok yürürse sevabı 

da o kadar çok olur.) Đmamla kılıncaya kadar 

(sabah) namazını bekleyen kimse de, hemen kılıp 

uyuyandan daha çok sevab kazanır.” (Buhârî, Ezân, 31) 
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 َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : عن النيب عن أيب هريرة -١٥
 راً.جْ أَ  مُ ظُ عْ أَ  اْلَمْسِجد نَ مِ  دُ عَ بْـ األَ فَ  دُ عَ بْـ ألَ قال: اَ 

15. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Ki şinin evi câmiye ne kadar uzaksa sevabı o 

kadar fazla olur.” (Ebû Dâvûd, Salât, 48/556) 

Câmiye doğru yürünen mesâfe uzaklaştıkça 

elde edilen sevap da artmaktadır. Çünkü adım 

başına mükâfât verilmektedir. 

 

 نْ وا عَ لُ و حَ تَ يَـ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ  ةَ مَ لِ  سَ ِين بَ  ن أنس: أَ  عن -١٦
، قال: َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  ِيب الن  نَ ا مِ يبً رِ وا قَ لُ زِ نْ يَـ فَـ  مْ هلِِ ازِ نَ مَ 
: الَ قَ فَـ  اْلَمِديَنةَ  وارُ عْ يُـ  نْ أَ  َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  ولُ سُ رَ  هَ رِ كَ فَ 
 .مْ كُ اَر آثَ  ونَ بُ سِ تَ حتَْ  الَ أَ 

16. Enes -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

“Selime oğulları kabîlesi Mescid-i Ne-

bevî’nin yakınına taşınmak istediler. Rasûlullâh -
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sallallâhu aleyhi ve sellem-, Medîne-i Münevve-

re’nin çevresini ıssız bırakmalarını hoş karşıla-

madı ve: 

«–Adımlarınızın karşılığında sevâb almayı is-

temez misiniz?» buyurdu.” (Buhârî, Ezân, 33) 

 

 نِ عَ  ةً يَ ائِ ا نَ نَ ارُ يَ دِ  تْ انَ جابر بن عبداهللا قال: كَ  عن -١٧
. اْلَمْسِجد نَ مِ  بَ رتَِ قْ نَـ ا فَـ نَ وتَـ يُ بُـ  يعَ بِ نَ  نْ ا أَ نَ دْ رَ أَ . فَ اْلَمْسِجد

 ل كُ بِ  مْ كُ لَ  ن : إِ الَ قَ . فَـ َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  ولُ سُ ا رَ انَ هَ نَـ فَـ 
 .ةً جَ رَ دَ  ةٍ وَ طْ خَ 

17. Câbir bin Abdillâh -radıyallâhu anh- anla-

tıyor: 

“Bizim oturduğumuz yer mescide uzaktı. Ev-

lerimizi satarak mescide daha yakın bir yere ta-

şınmak istedik. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- bizi bundan nehyetti ve şöyle buyurdu: 

«–Attığınız her adım karşılığında size bir de-

rece verilir.»”  (Müslim, Mesâcid, 279) 
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 الً جُ رَ  مُ لَ عْ أَ  ، الَ لٌ جُ رَ  انَ بن كعب؛ قال: كَ  َيب عن أُ  -١٨
 يلَ قِ : فَ الَ . قَ ةٌ الَ صَ  هُ ئُ طِ ختُْ  الَ  انَ كَ . َو هُ نْ مِ  اْلَمْسِجد نَ مِ  دَ عَ بْـ أَ 
 ِيف وَ  اءِ مَ لْ  الظ ِيف  هُ بُ كَ ْر تَـ ا ارً ِمحَ  تَ يْ رَ تَـ اشْ  وِ : لَ هُ لَ  تُ لْ قُـ  وْ : أَ هُ لَ 

 سُ ا يَ : مَ الَ . قَ اءِ ضَ مْ الر أَ ِين ر  إِ اْلَمْسِجد بِ نْ  جَ َىل  إِ ِيل زِ نْ مَ  ن . ين 
 تُ عْ جَ ا رَ ذَ ي إِ وعِ جُ رُ وَ  اْلَمْسِجد َىل إِ  ايَ شَ  ممَْ ِيل  بَ تَ كْ يُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ 
 عَ مجََ  دْ : قَ َسلمَ َصَلى اُهللا َعَلْيِه وَ  اهللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ي. فَـ لِ هْ  أَ َىل إِ 

 .هُ ل كُ   كَ ذلِ  كَ لَ  اهللاُ 

 18. Übey bin Kâ’b  -radıyallâhu anh- şöyle 

dedi: 

“Bir adam vardı -ki ben mescide ondan daha 

uzak(ta oturan) bir başkasını tanımıyorum-. Bu 

kişi cemaatle namazı hiç kaçırmazdı. Kendisine: 

«–Bir merkep alsan da hava karanlık ve sıcak 

olduğunda ona binsen!» dediler. Veya bunu ken-

disine ben söyledim. Adam şöyle cevap verdi: 

«–Evimin, mescidin yanı başında olması beni 

hiç de sevindirmez. Çünkü mescide giderken ve 

evime dönerken attığım adımlardan dolayı bana 

sevap yazılmasını istiyorum.» 
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Bunu duyan Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- ona: 

«–Allâh Teâlâ, arzu ettiğin bu sevapların ta-

mamını senin için toplamıştır (her adımına karşı-

lık sana sevap yazmıştır).» buyurdu.” (Müslim, 

Mesâcid, 278)  

 

َصَلى اهللاُ  َرُسوُل اهللاِ ة؛ قال: قَاَل َعن أيب ُهَريـْرَ  -١٩
 كَ ولئِ ، أُ مِ لَ  الظ ِيف  اْلَمَساِجدِ  َىل إِ  ونَ اءُ ش مَ لْ : اَ َعَلْيِه َوَسلمَ 

 .هللاِ ا ةِ محَْ  رَ ِيف  ونَ اضُ و اخلَْ 

19. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Karanlıklarda mescitlere çokça yürüyenler 

var ya, işte onlar Allâh’ın rahmet deryâsına çok-

ça dalan kimselerdir.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 14) 

Karanlık, soğuk, kar, kış demeden cemaate 

devam etmek, kişiyi Allâh’ın rahmetine erdirir. 

َصَلى  اهللاِ  َرُسولَ ن أيب سعيد اخلدري؛ أنه مسع ع -٢٠
 هِ بِ  اهللاُ  رُ ف كَ ا يُ ى مَ لَ عَ  مْ كُ ل دُ أَ  الَ : أَ ولُ قُ يَـ  اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
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! قَاَل: اهللاِ  َرُسولَ ا يَ  ىلَ وا: بَـ ؟ قَالُ اتِ نَ سَ  احلَْ ِيف  هِ بِ  يدُ زِ يَ ا وَ ايَ طَ اخلَْ 
 اْلَمَساِجدِ  َىل ى إِ طَ اخلُْ  ةُ رَ ثْـ كَ َو  هِ ارِ كَ مَ الْ  دَ نْ عِ  وءِ ضُ وُ الْ  اغُ بَ سْ إِ 
 .ةِ الَ الص  دَ عْ بَـ  ةِ الَ الص  ارُ ظَ تِ انْ وَ 

20. Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh-’in 

bildirdiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem-: 

“–Size, Allâh’ın kendisiyle günahları yok 

edip dereceleri yükselteceği amelleri haber vere-

yim mi?” diye sordu. 

Ashâb- kirâm: 

“–Evet yâ Rasûlallâh!” dediler. 

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: 

“–Zorluklara rağmen abdesti tam almak, 

camilere doğru çokça adım atmak ve bir namazı 

kıldıktan sonra diğer namazı beklemek.” buyurdu. 
(Đbn-i Mâce, Mesâcid, 14) 

 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه عقبة بن عامر عن رسول اهللا عن  -٢۱
ى عَ رْ يَـ  اْلَمْسِجدَ ى تَ أَ  ُمث  لُ جُ الر  رَ ه طَ ا تَ ذَ أنه قال: إِ  َوَسلمَ 
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 كُ بِ  هُ بُ اتِ كَ   وْ أَ  اهُ بَ اتِ كَ   هُ لَ  بَ تَ كَ   ةَ الَ الص َىل ا إِ وهَ طُ خيَْ  ةٍ وَ طْ خَ  ل 
 تِ انِ قَ الْ كَ   ةَ الَ ى الص عَ رْ يَـ  دُ اعِ قَ الْ وَ  اتٍ نَ سَ حَ  رَ شْ عَ  ِجدِ اْلَمسْ 

 عَ جِ رْ  يَـ ىت حَ  هِ تِ يْ بَـ  نْ مِ  جُ رُ خيَْ  ْنيِ حِ  نْ مِ  نيَ ل صَ مُ الْ  نَ مِ  بُ تَ كْ يُ وَ 
 .هِ يْ لَ إِ 

21. Ukbe bin Âmir -radıyallâhu anh-’den ri-

vayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Bir kimse abdest alır sonra sadece namaz 

için câmiye gelirse yazıcı melek veya iki yazıcı 

melek, onun câmiye gelmek için attığı her adımı-

na on sevap yazar. Namazı kıldıktan sonra diğer 

namazı bekleyerek câmide oturan kimse, boyun 

eğerek Allâh’a çokça itaat eden kânit gibidir. O 

kimse, evinden çıktığı andan geri döndüğü vakte 

kadar namaz kılmış gibi sevap kazanır.” (Hâkim, 

Müstedrek,  I, 331) 
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Câmide Namazı Beklemenin Fazîleti 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  -٢٢
 مَ َصلُجلِ  ةُ الَ : صَ ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلى لَ عَ  يدُ زِ تَ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  الر
، ةً جَ رَ دَ  ينَ رِ شْ عِ ا وً عً ضْ بِ  هِ وقِ سُ  ِيف  هِ تِ الَ صَ وَ  هِ تِ يْ بَـ  ِيف  هِ تِ الَ صَ 
 اْلَمْسِجدَ ى تَ أَ  ُمث  وءَ ضُ وُ الْ  نَ سَ حْ أَ فَ  أَ ض وَ تَـ َأَحَدُهْم ِإَذا  ن أَ  كَ ذلِ وَ 
 ال إِ  ةً وَ طْ خَ  طُ خيَْ  مْ لَ فَـ  ،ةَ الَ الص  ال إِ  يدُ رِ يُ َال  ،ةُ الَ الص  ال إِ  هُ زُ هَ نْـ يَـ  الَ 
َحىت يَْدُخَل  ةٌ يئَ طِ ا خَ َِ  هُ نْ عَ  ط حُ  وَ  ةٌ جَ رَ ا دَ َِ َلُه  عَ فِ رُ 

َنِت فَِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َكاَن ِيف الصَالِة َما َكااْلَمْسِجَد. 
اْلَمالَِئَكُة ُيَصلوَن َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم وَ  .الصَالُة ِهَي َحتِْبُسهُ 

 ُهم اْغِفرْ اللّ ُهم اْرَمحُْه، َصلى ِفيِه، يـَُقوُلوَن: اللّ  ِيف َجمِْلِسِه الِذي
  .ُهم ُتْب َعَلْيِه، َما َملْ يـُْؤِذ ِفيِه، َما ملَْ ُحيِْدْث ِفيهِ َلُه، اللّ 

22. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurdu:  

“Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın se-

vabı, evinde ve dükkânında kıldığı namazdan 

yirmi küsür derece daha fazladır. Şöyle ki: Bir 

kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz 
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kılmak maksadıyla mescide giderse, oraya girin-

ceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece 

yükseltilir, bir hatası da silinir. Mescide girdiğin-

de ise, namazı beklediği sürece namazdaymış gibi 

kabul edilir. Biriniz, hiç kimseye eziyet vermeden 

ve abdestini bozmadan, namaz kıldığı yerde bu-

lunduğu müddetçe, melekler onun için:  

«Allâh’ım, ona merhamet et! Allâh’ım, onu 

mağfiret et! Allâh’ım onun tevbesini kabûl bu-

yur!» diye dua ederler.” (Müslim, Mesâcid, 272) 

 

ى اُهللا َعَلْيِه َصل  اهللاِ  لُ و سُ رَ  ذَ اختَ  لِ : هَ سٌ نَ أَ  لَ ئِ سُ - ٢٣
 رِ طْ  شَ َىل إِ  اءِ شَ عِ الْ  ةَ الَ صَ  ةً لَ يْـ لَ  رَ خ ، أَ مْ عَ : نَـ الَ قَ ا؟ فَـ امتًَ خَ  َوَسلمَ 

 لِ يْ الل  ا صَ مَ دَ عْ بَـ  هِ هِ جْ وَ ا بِ نَ يْـ لَ عَ  لَ بَ قْـ أَ  ُمث صَ الَ قَ ى، فَـ ل : ل اسُ ى الن 
 رُ ظُ نْ  أَ ين أَ كَ : فَ الَ ا. قَ هَ و متُُ رْ ظَ تَ انْـ  ذُ نْ مُ  ةٍ الَ  صَ وا ِيف الُ زَ تَـ  ملَْ وا وَ دُ قَ رَ وَ 
 .هِ امتَِ خَ  ِص◌ِ يبِ  وَ َىل إِ 

23. Enes -radıyallâhu anh-’e: 

“–Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- hiç 

yüzük edinmiş miydi?” diye soruldu. 

Şöyle cevap verdi: 
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“–Evet. Bir gün yatsı namazını gece yarısına 

kadar tehir etmişti. Namazı kıldıktan sonra yüzü-

nü bize doğru döndü ve şöyle buyurdu: 

«–Đnsanlar namazlarını kendi başlarına kıldı-

lar ve yattılar. Siz ise bizi namaz için beklediğiniz 

müddetçe namazdaymış gibi ecir aldınız.» 
O esnâda elinde bulunan yüzüğün parıltısı 

hâla gözümün önünde duruyor.” (Buhârî,    Ezân, 36) 

 

 : َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ هللاُ َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َعْن النِيب َصلى ا -٢٤
تـََبْشَبَش  ِة َوالذْكِر ِإال ُمْسِلٌم اْلَمَساِجَد لِلصالَ  َما تـََوطَن َرُجلٌ 

 .اْلَغاِئِب ِبَغائِِبِهْم ِإَذا َقِدَم َعَلْيِهمْ   َلُه َكَما يـََتَبْشَبُش أَْهلُ هللاُ ا

24. Ebu Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurdular: 

“Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için 

camileri vatan edindiği (yâni oralara çokça git-

meyi alışkanlık hâline getirdiği, cemaatlere de-

vam ettiği) zaman, Allâh Teâlâ onun bu hâlinden 

dolayı, tıpkı gurbette yakını olan bir âilenin, onun 
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dönmesiyle duydukları sevinç gibi sevinç duyar, 

çok sevinir.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 19) 

 

 : َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ هللاُ لنِيب َصلى اَعْن َأِيب ُهَريـْرََة َعْن ا -٢٥
َعٌة يُِظلُهْم ا ِظلُه اِإلَماُم اْلَعاِدُل  ِظل ِإال   ِيف ِظلِه يـَْوَم الَ هللاُ َسبـْ

َوَشاب َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة َربِه َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌق ِيف اْلَمَساِجِد 
اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرقَا َعَلْيِه َوَرُجٌل طََلَبْتُه  هللاِ ِن َحتَابا ِيف اَوَرُجالَ 

 َوَرُجٌل َتَصدَق هللاَ اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَمجَاٍل فـََقاَل ِإين َأَخاُف ا
 َخالًِيا هللاَ تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما تـُْنِفُق َميِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر ا َأْخَفى َحىت الَ 
َناهُ    .فـََفاَضْت َعيـْ

25. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 

edildiğine göre Peygamber -sallallâhu aleyhi ve 

selem- şöyle buyurmuştur: 

“Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet 

gününde Allâh Teâlâ, yedi insanı, (arşının) gölge-

sinde barındıracaktır:  

Âdil idareci, Rabbına kulluk ederek büyüyen 

genç, kalbi mescidlere bağlı kimse, birbirlerini 

Allâh için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da 
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Allâh için olan (ölünceye kadar bu muhabbet üze-

re bulunan) iki kimse, güzel ve mevki sahibi bir 

kadının beraber olma isteğini “Ben Allâh’tan 

korkarım” diyerek reddeden kimse, sağ elinin 

verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sa-

daka veren kimse, tenhâda Allâh’ı zikredip göz 

yaşı döken kimse.” (Buhâri, Ezan, 36; Zekât, 16; Müslim,    

Zekât 91)  
 

٢٦ - ْسِجدِ ذِ ِإّن احلََْصاَة لَتـَُناِشُد ال
َ
 .ي ُخيْرُِجَها ِمَن امل

26- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuşlardır: 

“Çakıl taşları, kendilerini mescitten çıkaran-

lara, «Allâh için bizi çıkarmayın!» diye yalvarır-

lar.” . (Ebû Dâvûd, Salât, 15/460) 

Câmilerin mânen feyiz ve bereket dolu 

mekânlar olduğunu cemâdât dahî bilmektedir. Biz 

akıllı insanların bunu anlamamasına hayret etmek 

lâzımdır. 
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Sabah ve Yatsı Namazlarını Cemaatle 

Kılmanın Fazîleti 

 َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ عن أيب هريرة: أن رسول اهللا  -٢٧
ى لَ عَ  كٍ وْ شَ  نَ صْ غُ  دَ جَ ، وَ يقٍ رِ طَ ي بِ شِ ميَْ  لٌ جُ ا رَ مَ نَ يْـ قال: بَـ 

 أَ فَ  يقِ رِ الط هُ لَ  رَ فَ غَ فَـ  هُ لَ  اهللاُ  رَ كَ شَ ، فَ هُ رَ خ اَ الَ قَ  . ُمث : اءُ دَ هَ لش 
 يدُ هِ الش وَ  مِ دْ اهلَْ  بُ احِ صَ وَ  يقُ رِ غَ الْ وَ  ونُ طُ بْ مَ والْ  ونُ عُ طْ مَ لْ : اَ ةٌ سَ مخَْ 
 ف الص وَ  اءِ دَ  الن ا ِيف مَ  اسُ الن  مُ لَ عْ يَـ  وْ : لَ الَ قَ . وَ اهللاِ  يلِ بِ  سَ ِيف 
 وْ لَ . وَ هِ يْ لَ وا عَ مُ هَ تَـ سْ وا الَ مُ هِ تَ سْ يَ  نْ أَ  ال وا إِ دُ جيَِ  ملَْ  ُمث  لِ و ألَ اْ 
 ا ِيف مَ  ونَ مُ لَ عْ يَـ  وْ لَ ، وَ هِ يْ لَ وا إِ قُ بَـ تَ سْ الَ  ريِ جِ هْ  التـ ا ِيف مَ  ونَ مُ لَ عْ يَـ 
 ا.وً بْـ حَ  وْ لَ ا وَ مهَُ وْ تَـ ألَ ◌َ  حِ بْ الص وَ  ةِ مَ تَ عَ الْ 

27. Ebu Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurdular: 

“(Vaktiyle) biri yolda giderken güzergâhının 

üstünde bir diken dalı gördü. Onu alıp (yolun 

kenarına) attı. Allâh Teâlâ bu amelini kabul etti 

ve adamı affetti. 
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Şehidler beş kısımdır: Vebâdan ölen, karın 

ağrısına mübtelâ olarak ölen, suda boğulan, gö-

çük altında kalıp ölen ve bir de Allâh yolunda 

şehid olan. 

Đnsanlar ezan okumakta ve ilk safta namaz 

kılmakta ne kadar sevap olduğunu bilseler de 

kur’a çekmekten başka çâre bulamasalardı, mut-

laka böyle yaparlardı. Namaza erken gitmedeki 

fazîleti bilselerdi birbirleriyle yarış ederlerdi. 

Yatsı ile sabah cemaatlerindeki sevâbı bilselerdi 

emekleyerek de olsa giderlerdi.” (Buhârî, Ezân, 32) 

 

 : َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ هللاُ ُهَريـْرََة َعْن النِيب َصلى اَعْن َأِيب  -٢٨
 َلُه نـُزَُلُه ِمْن اْجلَنِة ُكلَما هللاُ َمْن َغَدا ِإَىل اْلَمْسِجِد َورَاَح َأَعد ا

 .َغَدا َأْو رَاحَ 

28. Ebu Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 
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“Her kim sabah akşam namaz için mescide 

giderse, her gittiğinde Allâh Teâlâ ona cennetteki 

konağını hazırlar.” (Buhârî, Ezân, 37; Müslim, Mesâcid, 285) 

 

 انُ مَ ثْ عُ  لَ خَ : دَ الَ . قَ ةَ رَ مْ عبدالرمحن بن أيب عَ  عن -٢٩
. هُ دَ حْ وَ  دَ عَ قَ . فَـ بِ رِ غْ مَ الْ  ةِ الَ صَ  دَ عْ بَـ  اْلَمْسِجدَ  انَ ف عَ  نُ بْ 
َصَلى  اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ ي! مسَِ خِ أَ  نَ ا ابْ : يَ الَ قَ . فَـ هِ يْ لَ إِ  تُ دْ عَ قَ فَـ 

 امَ ا قَ منَ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  اءَ شَ عِ ى الْ ل صَ  نْ : مَ ولُ قُ يَـ  اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  لَ يْ ى الل ل ا صَ منَ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  حَ بْ ى الص ل صَ  نْ مَ . وَ لِ يْ الل  فَ صْ نِ 

 .هُ ل كُ 

29. Abdurrahman bin Ebî Amre anlatıyor: 

Osman bin Affân -radıyallâhu anh- akşam 

namazından sonra Mescid’e girdi ve yalnız başına 

bir kenara oturdu. Ben de gidip yanına oturdum. 

Bana şöyle dedi: 

“–Ey kardeşimin oğlu! Rasûlullâh -sallallâhu 

aleyhi ve sellem-’i şöyle buyururken işitmiştim:  

«Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece-

nin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah na-
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mazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece na-

maz kılmış gibidir.»”  (Müslim, Mesâcid 260) 

 

َصَلى قال رسول اهللا  :ولُ قُ يَـ  ي رِ سْ قَ الْ  بٍ دَ نْ جُ  عن- ٣٠
. اهللاِ  ةِ م  ذِ ِيف  وَ هُ فَـ  حِ بْ الص  ةَ الَ ى صَ ل صَ  نْ مَ  :اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

 هِ تِ م ذِ  نْ مِ  هُ بْ لُ طْ يَ  نْ مَ  هُ ن إِ . فَ ءٍ يْ شَ بِ  هِ تِ م ذِ  نْ مِ  اهللاُ  مُ كُ ن بَـ لُ طْ يَ  الَ فَ 
 .مَ ن هَ جَ  ارِ  نَ ِيف  هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  هُ ب كُ يَ  . ُمث هُ كْ ِر دْ يُ  ءٍ يْ شَ بِ 

30. Cündeb bin Abdullâh -radıyallâhu anh- 

anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurdular: 

“Sabah namazını (cemaatle) kılan kimse 

Allâh’ın himâyesindedir. Allâh, bizzat himâyesin-

de olan bir hususta sizi hesâba çekmesin. Allâh, 

himâyesindeki bir hususta hesâba çektiği kimseyi 

yakalayıp cezalandırır, sonra da onu yüzüstü ce-

henneme atar. ” (Müslim, Mesâcid 262; Tirmizî, Salât 51, Fiten 6; 

Đbn Mâce, Fiten 6) 
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ى اهللاُ َعَلْيِه َصل ال رسول اهللا وعن أيب بكرة قال: ق -٣١
 نْ مَ ، فَ اهللاِ  ةِ م  ذِ ِيف  وَ هُ فَـ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  حَ بْ ى الص ل صَ  نْ : مَ َوَسلمَ 

 .هِ هِ جْ وَ لِ  ارِ  الن ِيف  اهللاُ  هُ ب كَ   اهللاِ  ةَ م ذِ  رَ فَ خْ أَ 

31. Ebû Bekre -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 

“Kim sabah namazını cemaatle kılarsa o 

Allâh’ın koruması altına girer. Kim Allâh’ın 

zimmetini bozar, kabul etmezse Allâh onu yüz 

üstü cehenneme atar.” (Heysemî, Mecmau’z-zevâid,  II, 41) 

٣٢-  ِيبَعن الن َلى اُهللا َعَلْيِه صَ َعن بـَُرْيَدَة اَألْسَلِمي
شاِئَني يف الظَلِم ِإىل  َوَسلمَ 

َ
بِالنوِر التام  اْلَمَساِجدقَاَل: َبشِر امل

 يـَْوَم الِقَياَمِة.

32. Büreyde el-Eslemî -radıyallâhu anh- anla-

tıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 
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“Karanlıklarda câmilere yürüyen kimseleri, 

kıyâmet gününde tam bir nûr ile müjdele!” (Tirmizî, 

Salât, 51/223) 

 

٣٣-  بْ  عن ُأَيب ى بَِنا رسوُل اهللا صلى ِن َكْعٍب قال: َصل
اهللا عليه وسلم يـَْومًا الّصْبَح فقال: َأَشاِهُد ُفَالٌن؟ قاُلوا: َال. 

. قال: ِإّن َهاتـَْنيِ الّصالَتـَْنيِ أَثـَْقُل قال: َأَشاِهٌد ُفَالٌن؟ قاُلوا: الَ 
ا ا ألَتـَْيُتُمومهَُ مَ ، َوَلْو تـَْعَلُموَن َما ِفيهِ الّصَلَواِت َعَلى اْلُمَناِفِقنيَ 

 ْاَألّوَل َعَلى ِمْثِل َصف  ف الص  ، َوِإن َكبِ الر َعَلى  َحْبواً  َوَلوْ 
ُجِل َصَالَة الر  الَبـَْتَدْرمتُوُه، َوِإن  َمالَِئَكِة َوَلْو َعِلْمُتْم َما َفِضيَلُتهُ الْ 

 ُجِل أَزَْكى ِمْن َصالَتِِه َوْحَدُه، َوَصالَتَُه َمَع الّرُجَلْنيِ َمَع الر
ِإَىل اهللا  َكى ِمْن َصالَتِِه َمَع الّرُجِل، َوَما َكثـَُر فـَُهَو َأَحب ْز◌ْ أَ 

 َعز  َوَجل. 

33. Übey bin Ka’b -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir-

gün bize sabah namazını kıldırdı ve: 

“–Filan kimse burada mı?” buyurdu. 

“–Hayır!” dediler. 
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“–Filan burada mı?” buyurdu. Yine: 

“–Hayır!” dediler. 

Bunun üzerine şöyle buyurdu: 

“– Đşte bu iki namaz, münafıklara en ağır ge-

len namazdır.  Bu iki namazda ne kadar çok ecir 

ve sevap olduğunu bilseydiniz, diz üstü emekleye-

rek de olsa cemaate gelirdiniz. Birinci saf melek-

lerin safı gibidir. Ondaki fazîleti bilseydiniz ona 

ulaşmak için yarışırdınız. Bir kimsenin başka bir 

kimseyle kıldığı namaz tek başına kıldığı namaz-

dan daha fazîletlidir. Đki kişi ile kıldığı namaz ise 

bir kişi ile kıldığı namazından daha üstündür. 

Beraber kılanların sayısı ne kadar çok olursa, 

kılınan namaz, Allâh katında o kadar sevimli 

olur.”   (Ebû Dâvûd, Salât, 47/554) 

 

َعَلْيِه و  اهللاُ َعن عمر بن ْاخلطاب، َعن النِيب َصَلى  -٣٤
، ةً لَ يْـ لَ  نيَ عِ بَ رْ أَ  ةً اعَ مجََ  دٍ جِ سْ  مَ ى ِيف ل صَ  نْ : مَ ولُ قُ يَـ  انَ كَ   هُ ن َسلم أَ 

ا َِ  هُ لَ  هللاُ ا بَ تَ ، كَ اءِ شَ عِ الْ  ةِ الَ صَ  نْ  مِ وَىل ألُ اْ  ةُ عَ كْ الر  هُ وتُ فُ تَـ  الَ 
 .ارِ الن  نَ قاً مِ تْ عِ 
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34. Ömer bin Hattab -radıyallâhu anh- anlatı-

yor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 

“Kim kırk gece yatsının ilk rekâtını câmide 

cemaatle kılarsa Allâh Teâlâ bu vesileyle onu 

cehennemden âzâd eder.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 18) 
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Câmiye Gitmeyi Îtiyâd Hâline Ge-
tirmek Mü’minlerin Alâmetlerindendir 

َصَلى اُهللا َعَلْيِه  هللاِ ا َعن أيب سعيد، َعن َرُسولِ  -٣٥
 هُ وا لَ دُ هَ اشْ ، فَ اْلَمَساِجدَ  ادُ تَ عْ يَـ  لَ جُ الر  مُ تُ يْـ أَ ا رَ ذَ قَاَل: إِ  َوَسلمَ 

 نَ آمَ  نْ مَ  هللاِ ا دَ اجِ سَ مَ  رُ مُ عْ ا يَـ مَ ن إِ : اَىل عَ تَـ  هللاُ . قَاَل اانِ ميَ اإلِ بِ 
 اآلية. ...هللاِ ابِ 

35. Ebû Saîd -radıyallâhu anh-’den rivayet 

edildiğine göre, Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Bir kimsenin camilere gitmeyi îtiyâd hâline 

getirdiğini görürseniz, onun îmânlı olduğuna 

şâhitlik edin. Çünkü Allâh Teâlâ şöyle buyurmuş-

tur: 

«Allâh’ın câmilerini ancak Allâh’a îmân 
edenler… îmâr eder. (Yâni cemaate devam 

ederler.)» (et-Tevbe, 18)”  (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 19) 
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Cemaatle Namaz Kişinin Müslüman 
Olduğunun Alâmetlerindendir 

 ى اهللاُ ل صَ  ِيب يَزِيَد بِن َعاِمٍر قال: ِجْئُت َوالن  نْ عَ  -٣٦
  الّصَالِة، َفَجَلْسُت وَملَْ أَْدُخْل َمَعُهْم ِيف ِيف  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 َنا رسوُل اهللا صلى اهللا عليه الص الَِة. قال: فاْنَصَرَف َعَليـْ
يَزِيد؟ قال: بـََلى  َأملَْ َتْسِلْم يَاوسلم فـَرََأى يَزِيَد َجاِلسًا فقال: 

يَا َرُسوَل اهللا َقْد َأْسَلْمُت. قال: َفَما َمنَـَعَك َأْن َتْدُخَل َمَع 
 اِس ِيف الن ِْم؟ قال: ِإّين ُكْنُت َقْد َصلَِمْنِزِيل َوأَنَا ْيُت ِيف  َصَال 

 ِة فـََوَجْدَت ْيُتْم، فقال: ِإَذا ِجْئَت ِإَىل الّصالَ َأْحَسُب َأْن َقْد َصل
 الّناَس َفَصل  ْيَت َتُكْن َلَك نَاِفَلًة َمَعُهْم، َوِإْن ُكْنَت َقْد َصل

  َوَهِذِه َمْكُتوبٌَة.

36. Yezîd bin Âmir -radıyallâhu anh- anlatı-

yor: 

“Allâh Rasûlü namaz kılarken yanına varmış-

tım. Oturdum ve cemaate iştirâk etmedim. Efen-

dimiz namazdan sonra bize doğru dönünce, ke-

narda oturduğumu gördü: 



 44

«–Ey Yezîd, sen müslüman olmadın mı?» bu-

yurdu.  

Ben: 

«–Evet yâ Rasûlallâh, müslüman oldum!” 

dedim.  

Allâh Rasûlü: 

«–Öyle ise cemaate katılmaktan seni alıkoyan 

nedir?» buyurdu. 

«–Sizin namazı kılmış olduğunuzu zannede-

rek evimde kılmıştım.» dedim.  

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: 

«–Şâyet namaza gelir de insanları namazda 

bulursan, onlarla birlikte kıl. Eğer daha önceden 

namazını kılmış isen, bu senin için nâfile olur. 

Evde kıldığın da farz yerine geçer.» buyurdu.” 
(Ebû Dâvûd, Salât, 56/577) 
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يَزِيَد بِن اَألْسَوِد الَعاِمرِي َعن أَبِيِه  َجاِبر بنعن  -٣٧
 ِيبمَ قَاَل: َشِهْدُت َمَع النيُت  َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَتُه، َفَصل َحج

َمَعُه َصالَة الصبِح يف َمسِجِد اخلَْيِف، قَاَل: فَلما َقَضى 
َصالتَُه َواَحنَرَف ِإَذا ُهَو ِبَرُجَلْنيِ يف ُأْخَرى الَقْوِم ملَْ ُيَصلَيا َمَعُه، 
فـََقاَل: َعَليِ َِما، َفِجيَء َِِما تـَْرَعُد فـَرَاِئُصُهَما، فـََقاَل: َما 
َمنَـَعُكَما َأْن ُتَصلَيا َمَعَنا؟ فـََقاَال: يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنا ُكنا َقْد 
َنا يف رَِحالِنا، قَاَل: َفَال تـَْفَعَال. ِإَذا َصلْيُتَما يف رَِحاِلُكَما  َصليـْ

 أَتـَْيُتَما َمْسِجَد َمجَاَعٍة َفَصل َها َلُكَما نَاِفَلٌة.َيا َمعَ ُمثُهْم، فَِإنـ  

37. Câbir bin Yezid babasından şöyle rivâyet 

etmiştir: 

“Haccı esnâsında Rasûlullâh Efendimiz’in 

yanında bulundum ve onunla birlikte Hayf mes-

cidinde sabah namazını kıldım. Namazı bitirip 

döndüğünde arka tarafta cemaatle birlikte namaz 

kılmayan iki kişi gördü. 

«–Onları bana getirin!» buyurdu. Getirdiler, 

(Rasûlullâh’ın heybetinden) ayakları ve elleri 

titriyordu. Efendimiz: 
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«–Bizimle birlikte namaz kılmanıza mânî olan 

şey nedir?» buyurdu. 

«–Yâ Rasûlallâh! Biz evimizde kılmıştık!» 

dediler. 

Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aley-

hi ve sellem-: 

«–Böyle yapmayın. Evinizde kılmış olsanız 

bile cemaatin olduğu bir câmiye geldiğinizde, 

onlarla birlikte namaz kılın. Çünkü o sizin için 

nâfile olur.» buyurdular.” (Tirmizî, Salât, 49/219) 

 

�
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Cemaatle Namaz Rasûlullâh’ın Sünne-
tindendir  

َنا ِإَىل النِيب َصلى ا :َماِلكٌ  عن -٣٨  َعَلْيِه َوَسلَم هللاُ أَتـَيـْ
َلًة وََكاَن  َوَحنُْن َشَبَبٌة ُمتَـَقارِبُوَن فَأََقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن يـَْوًما َولَيـْ

ا َظن أَنا فـََلم  ، َعَلْيِه َوَسلَم َرِحيًما َرِفيًقاهللاُ  َصلى اهللاِ َرُسوُل ا
َنا أَْهَلَنا أَْو َقْد اْشتَـْقَنا َسأَلََنا َعمْن تـَرَْكَنا بـَْعَدنَا  ،َقْد اْشتَـَهيـْ

فََأْخبَـْرنَاُه قَاَل اْرِجُعوا ِإَىل أَْهِليُكْم فَأَِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُموُهْم 
َصلوا َكَما وَ  -َأْحَفظَُها َوذََكَر َأْشَياَء َأْحَفُظَها أَْو الَ - َوُمُروُهْم 

ُة فـَْليـَُؤذْن َلُكْم َأَحدُُكْم الصالَ  ُموِين ُأَصلي فَِإَذا َحَضَرتِ رَأَيـْتُ 
 .َوْليَـُؤمُكْم َأْكبَـرُُكمْ 

38. Mâlik bin Huveyris şöyle demiştir: 

“Yaşça akran beş on gençle Rasûlullâh -

sallallâhu aleyhi ve sellem-’in yanına geldik. 

Yirmi gün kaldık. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve 

sellem- pek merhametli ve şefkatli idi. Âilemizi 

özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığı-

mızı sordu. Biz de haber verdik. Bunun üzerine 

şöyle buyurdular: 
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«–Ehlinizin yanına dönünüz. Đçlerinde bulu-

nunuz. Onlara gerekli şeyleri öğretiniz, onlara 

şunları emrediniz:” dedi ve birçok şeyler söyledi 

ki şimdi onların bir kısmını hatırlıyorum, bir kıs-

mını da hatırlamıyorum. Sonra şöyle buyurdu: 

«–Beni nasıl namaz kılar gördünüzse öylece 

namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden 

biri ezan okusun. En yaşlınız da imam olsun.»”   
(Buhârî, Ezân, 18) 

 

 تُ يْ أَ رَ  :الَ قَ  اهُ بَ أَ  ن : أَ ةَ ي مَ أُ  نِ و بْ رِ مْ عن جعفر بن عَ  -٣٩
ا، هَ نْـ مِ  ز تَـ ا حيَْ اعً رَ ذِ  لُ كُ أْ يَ  َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ 
 .أْ ض وَ تَـ يَـ  ملَْ ى وَ ل صَ فَ  نيَ ك الس  حَ رَ طَ فَ  امَ قَ فَـ  ةِ الَ الص  َىل إِ  يَ عِ دُ فَ 

39. Cafer bin Amr babasının şöyle dediğini 

rivâyet etmiştir: 

“Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i 

(koyunun) ön kolundan kesip yerken gördüm. O 

anda namaza çağrıldı. Hemen ayağa kalktı, elin-

deki bıçağı bir tarafa bıraktı ve yeniden abdest 

almadan namaza durdu.” (Buhârî, Ezân, 43) 
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 ِيب الن  انَ ا كَ : مَ ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أَ : سَ الَ قَ  دِ وَ سْ عن األَ  -٤٠
 ِيف  ونُ كُ يَ  انَ : كَ تْ الَ ؟ قَ هِ تِ يْ  بَـ ِيف  عُ نَ صْ يَ  َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

 جَ رَ خَ  ةُ الَ الص  تِ رَ ضَ ا حَ ذَ إِ ، فَ هِ لِ هْ أَ  ةِ مَ دْ خِ  ِيف  ِين عْ ، تَـ هِ لِ هْ أَ  ةِ نَ هْ مِ 
 .ةِ الَ  الص َىل إِ 

40. Esved bin Yezîd şöyle dedi: Hz. Âişe -

radıyallâhu anhâ-’ya: 

“–Peygamber -sallallâhu aleyhi ve selem- 

evinde ne yapardı?” diye sordum. 

O da şu cevabı verdi: 

“–Âilesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz 

vakti gelince de namaza çıkardı.” (Buhârî, Ezân, 44; 

Nefekât, 8; Edeb, 40) 
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Ezânı Đşiten Kimse Cemaati Özürsüz 
Terk Etmemelidir  

َصَلى اُهللا َعَلْيِه  ِيب ى الن تَ عن أيب هريرة؛ قال: أَ  -٤١
 دٌ ائِ  قَ ِيل  سَ يْ لَ  هُ ن اهللا! إِ  ولَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَـ  ىمَ عْ أَ  لٌ جُ رَ  َوَسلمَ 

 َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  ولَ سُ رَ  لَ أَ سَ . فَ اْلَمْسِجدِ  َىل  إِ ِين ودُ قُ يَـ 
 اهُ عَ  دَ يل ا وَ م لَ . فَـ هُ لَ  صَ خ رَ . فَـ هِ تِ يْ  بَـ ِيف  يَ ل صَ يُ فَـ  هُ لَ  صَ خ رَ يُـ  نْ أَ 
: الَ . قَ مْ عَ : نَـ الَ قَ ؟ فَـ ةِ الَ الص بِ  ءَ ادَ الن  عُ مَ سْ تَ  لْ : هَ الَ قَ فَـ 
 .بْ جِ أَ فَ 

41. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre Peygamber -sallallâhu aleyhi 

ve sellem-’e âmâ bir adam gelip: 

“–Yâ Rasûlallâh! Beni camiye götürecek 

kimsem yok” diyerek namazı evinde kılabilmek 

için müsaade istedi. Peygamber Efendimiz de 

müsaade etti. Âmâ dönüp giderken Rasûl-i Ekrem 

-sallâllâhu aleyhi ve sellem- onu çağırarak: 

“–Ezanı işitiyor musun?” diye sordu. Âmâ: 

“–Evet” cevabını verdi. 
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Peygamber -aleyhisselâm-: 

“–O halde davete icâbet et, cemaate gel!” 

buyurdu. (Müslim, Mesâcid, 255) 

 

 َعَلْيِه هللاُ َعْن اْبِن أُم َمْكُتوٍم أَنُه َسَأَل النِيب َصلى ا -٤٢
اِر هللاِ يَا َرُسوَل ا :َوَسلَم فـََقالَ  َرُجٌل َضرِيُر اْلَبَصِر َشاِسُع الد ِإين 
 :قَالَ  ؟ُرْخَصٌة َأْن ُأَصلَي ِيف بـَْيِيت  ئُِمِين فـََهْل ِيل ُيالَ  َوِيل قَاِئٌد الَ 

 .َأِجُد َلَك ُرْخَصةً  قَاَل الَ  :قَاَل نـََعمْ  ؟َهْل َتْسَمُع النَداءَ 

42. Abdullâh bin Ümmi Mektûm -radıyallâhu 

anh- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’e: 

“–Yâ Rasûlallâh! Ben gözü görmeyen ve evi 

de camiye uzak olan bir adamım. Bir kılavuzum 

var, o da bana yumuşak davranmıyor, yardımcı 

olmuyor. Namazımı evimde kılmaya ruhsat var 

mı?” diye sordu. Efendimiz: 

“–Ezânı işitiyor musun?” buyurdu. O “Evet.” 

deyince: 

“–Senin için bir ruhsat bulamıyorum.” bu-

yurdu. (Ebû Dâvûd, Salât, 46/552)  
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 َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َعن ابن عباس، َعن النِيب  -٤٣
 .رٍ ذْ عُ  نْ مِ  ال إِ  هُ لَ  ةَ الَ صَ  الَ ، فَ هِ تِ أْ يَ  مْ لَ فَـ  اءَ دَ الن  عَ مسَِ  نْ قَاَل: مَ 

43. Đbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- anlatı-

yor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 

“Kim ezanı işitir de cemaate gelmezse kıldığı 

namaz (kâmil bir namaz olarak) kabul edilmez. 

Ancak kendini engelleyen bir özrü varsa o baş-

ka.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 17) 

 

َعَلْيِه  اهللاُ َصلى اهللا َعْن اْبِن َعباٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل  -٤٤
َع اْلُمَناِدَي فـََلْم َميْنَـْعُه ِمْن اتـَباِعِه ُعْذٌر قَاُلوا :َوَسلمَ  َوَما  :َمْن مسَِ
 .ُة الِيت َصلى تـُْقَبْل ِمْنُه الصالَ َخْوٌف َأْو َمَرٌض ملَْ  :قَالَ  ؟اْلُعْذرُ 

44. Đbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- anlatı-

yor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki: 
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“Kim, müezzini işitir ve kendini engelleyen 

bir özrü olmadığı halde ona icâbet etmezse, kendi 

başına kıldığı namaz (kâmil bir namaz olarak) 

kabul edilmez.”  

“–(Ey Allâh’ın Rasûlü!) Özür nedir?” dediler. 

 “–Korku veya hastalıktır!” buyurdu.” (Ebû 

Dâvud, Salât, 46/551) 

 

َها هللاُ ُكنا ِعْنَد َعاِئَشَة َرِضَي ا  :َألْسَوِد قَالَ اْ  َعنِ  -٤٥  َعنـْ
ِة َوالتـْعِظيَم َهلَا قَاَلْت َلما َمِرَض نَا اْلُمَواظََبَة َعَلى الصالَ َفذََكرْ 

الِذي َماَت ِفيِه  َرَضهُ  َعَلْيِه َوَسلَم مَ هللاُ  َصلى اهللاِ َرُسوُل ا
ُة فَُأذَن فـََقاَل ُمُروا أَبَا َبْكٍر فـَْلُيَصل بِالناِس الصالَ  َفَحَضَرتِ 

َفِقيَل َلُه ِإن أَبَا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيٌف ِإَذا قَاَم ِيف َمَقاِمَك ملَْ 
َعاَد الثالَِثَة فـََقاَل َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلَي بِالناِس َوَأَعاَد فََأَعاُدوا َلُه فَأَ 

ِإنُكن َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا أَبَا َبْكٍر فـَْلُيَصل بِالناِس َفَخرََج 
 َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن نـَْفِسِه هللاُ أَبُو َبْكٍر َفَصلى فـََوَجَد النِيب َصلى ا

ُر رِْجَلْيِه َختُطاِن ِمْن ِخفًة َفَخرََج يـَُهاَدى بـَْنيَ َرُجَلْنيِ َكَأين أَْنظُ 
 َعَلْيِه هللاُ اْلَوَجِع فََأرَاَد أَبُو َبْكٍر َأْن يـََتَأخَر فََأْوَمَأ إِلَْيِه النِيب َصلى ا
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َوَسلَم أَْن َمَكاَنَك ُمث ُأِيتَ ِبِه َحىت َجَلَس ِإَىل َجْنِبِه ِقيَل 
َعَلْيِه َوَسلَم ُيَصلي َوأَبُو َبْكٍر  ِلَألْعَمِش وََكاَن النِيب َصلى اللهُ 

ِة َأِيب َبْكٍر فـََقاَل ِبرَْأِسِه تِِه َوالناُس ُيَصلوَن ِبَصالَ ُيَصلي ِبَصالَ 
نـََعْم َرَواُه أَبُو َداُوَد َعْن ُشْعَبَة َعْن اْألَْعَمِش بـَْعَضُه َوزَاَد أَبُو 

َفَكاَن أَبُو َبْكٍر ُيَصلي  ُمَعاِويََة َجَلَس َعْن َيَساِر َأِيب َبْكرٍ 
 .قَائًِما

45. Esved -radıyallâhu anh- şöyle dedi: 

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ-’nın yanında 

idik. Namaza devâm etmekten ve ona tâzim gös-

termekten bahsettik. O da şöyle dedi: 

“Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in 

vefatına sebep olan hastalığı esnâsında, bir namaz 

vakti gelmişti. Ezan okundu. Efendimiz: 

«–Ebu Bekir’e söyleyin, halka namaz kıldır-

sın!» buyurdular. 

«–Ebû Bekir yufka yürekli bir kimsedir, senin 

yerinde namaza duracak olursa (ağlamaktan) hal-

ka namaz kıldıramaz.» denildi. 
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Efendimiz sözünü tekrar ettiğinde yine aynı 

şeyleri söylediler. Üçüncü defâ tekrar etti ve şöy-

le dedi: 

«–Siz Yusuf’la uğraşan kadınlar gibisiniz. 

Ebû Bekir’e emredin insanlara namaz kıldırsın.»   

Ebû Bekir çıktı ve namaza durdu. Allâh 

Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendisinde 

bir hafiflik hissetti. Đki adamın yardımı ile camiye 

çıktı. Şu anda ağrıdan yerde sürünen ayaklarını 

görür gibiyim. Ebû Bekir geri çekilmek istedi. 

Ancak Allâh Rasûlü ona: 

«Yerinden ayrılma!» diye işaret buyurdu. 

Sonra Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- 

Ebu Bekir’in yanına getirildi ve oraya oturdu.” 

Hadisin râvilerinden olan Â’meş’e: 

“–Rasûlullâh namaz kılıyor, Ebû Bekir ona 

tâbî oluyor ve cemaat de Ebû Bekir’e uyuyordu 

öyle mi?” diye sorulduğunda başı ile “Evet” dedi. 

Ebû Muâviye de şu cümleyi fazla olarak ri-

vâyet eder: 
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“Ebû Bekir’in soluna oturdu, Ebû Bekir na-

mazı ayakta kıldırıyordu.” (Buhârî, Ezân, 39) 
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Cemaati Terk Hususunda Şiddetli 
Tehdit 

 َصلى هللاِ َأن َرُسوَل ا :َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َرِضَي اللُه َعْنهُ  -٤٦
َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر  : َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ هللاُ ا

فـَيَـُؤم  ِة فـَيـَُؤذَن َهلَا ُمث آُمَر َرُجالً ِحبََطٍب ُحيَْتَطُب ُمث آُمَر بِالصالَ 
ي ذِ ال ، وَ وتـَُهمْ الناَس ُمث ُأَخاِلَف ِإَىل رَِجاٍل َفُأَحرَق َعَلْيِهْم بـُيُ 

 ْنيِ اتَـ مَ رْ مِ  وْ أَ  اينً ا مسَِ قً رْ عِ  دُ جيَِ  هُ ن أَ  مْ هُ دُ حَ أَ  مُ لَ عْ يَـ  وْ لَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ نَـ 
  .اءَ شَ عِ الْ  دَ هِ شَ لَ  ْنيِ تَـ نَ سَ حَ 

46. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den riva-

yet edildiğine göre, Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Canımı kudret elinde tutan Allâh’a yemin 

ederek söylüyorum, içimden şöyle geçirdim: 

Odun toplamayı emredeyim, odun yığılsın. Sonra 

namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra 

bir adama cemaate imam olmasını emredeyim. 

Sonra da cemaate gelmeyen adamlara gidip on-

lar içindeyken evlerini yakayım. Canımı elinde 

tutan Allâh’a yemin ederim ki cemaatten geri 
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kalanların herhangi biri, burada semiz etli bir 

kemik parçası veya iki tane güzel paça bulacağını 

bilse hemen yatsıya gelirdi.” (Buhârî, Ahkâm, 52; Ezân, 29; 

Müslim, Mesâcid, 251-254) 

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen-

dimiz’in bu sözlerindeki maksadı, cemâate gel-

meyenlerin evlerini yakmaya cevaz vermek değil, 

cemâat mevzuunda ihmalkâr davranmanın ne 

kadar büyük bir hatâ olduğunu bildirmektir. 
 

 مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هللاُ ى ال صَ  هللاِ ا ولَ سُ رَ  ن أَ  ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  نْ عَ  -٤٧
 .دِ جِ سْ مَ  الْ ِيف  ال إِ  دِ جِ سْ مَ الْ  ارِ جلَِ  ةَ الَ صَ  الَ  الَ قَ 

47. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu-

yurdular ki:  

“Câmiye komşu olan kimsenin namazı ancak 

câmide (kâmil mânâsıyla) kabul olur.” (Hâkim, Müs-

tedrek,  I, 373-374) 

 

 عَ مَ  اْلَمْسِجدِ  ا ِيف ودً عُ ا قُـ ن : كُ الَ قَ  اءِ ثَ عْ  الش ِيب عن أَ  -٤٨
 ي.شِ ميَْ  اْلَمْسِجدِ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  امَ قَ . فَـ نُ ذ ؤَ مُ الْ  نَ ذ أَ . فَ ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ 
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و بُ أَ  الَ قَ . فَـ اْلَمْسِجدِ  نَ مِ  جَ رَ  خَ ىت حَ  هُ رَ صَ بَ  ةَ رَ يْـ رَ و هُ بُ أَ  هُ عَ بَـ تْـ أَ فَ 
 .َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  مِ اسِ قَ ا الْ بَ ى أَ صَ عَ  دَ قَ ا فَـ ا هذَ م : أَ ةَ رَ يْـ رَ هُ 

48. Ebû Şa’sâ şöyle dedi: 

“Ebû Hüreyre ile birlikte oturuyorduk. O 

esnâda müezzin ezânı okudu. Bir adam mescid-

den kalktı ve yürümeye başladı. Ebû Hüreyre, o 

adamı, mescidden çıkıncaya kadar gözleriyle ta-

kip etti. Sonra da şöyle dedi: 

«–Bakın şu adam Ebu’l-Kâsım -sallallâhu 

aleyhi ve sellem-’e muhalefet etmiştir.»” (Müslim, 

Mesâcid, 258) 

Ezan okunurken, namaz kılmadan mescidden 

çıkıp gitmek doğru değildir.  
 

َصَلى  ا النِيب عَ ا مسَِ مَ هُ نـ ؛ أَ رَ مَ عُ  نُ ابْ وَ  اسٍ ب عَ  نِ ابْ َعن  -٤٩
 مُ هِ عِ دْ وَ  َعنْ  امٌ وَ قْـ أَ  َني هِ تَ نْ يَـ : لَ هِ ادِ وَ عْ ى أَ لَ عَ  ولُ قُ يَـ  اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

 نَ مِ  ن ونُ كُ يَ لَ  ُمث  مْ وِِ لُ ى قُـ لَ عَ  هللاُ ا ن مَ تِ خْ يَ لَ  وْ أَ  اتِ اعَ مَ اجلَْ 
 .نيَ لِ افِ غَ الْ 
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49. Đbn-i Abbas ve Đbn-i Ömer -radıyallâhu 

anhüm- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-

’in, minberi üzerindeyken şöyle buyurduğunu 

işitmişlerdir: 

“Bir takım kimseler, ya cemaati terketmekten 

vazgeçerler ya da Allâh kalblerini mühürler de 

gâfillerden olurlar.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 17) 

�
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Cemaatten Geri Kalmak Münâfık-
ların Alâmetlerindendir  

ِة ا َوَما يـََتَخلُف َعْن الصالَ َلَقْد َرأَيـْتـُنَ  :اهللاِ قَاَل َعْبدُ  -٥٠
 ِإْن َكاَن اْلَمرِيُض لََيْمِشي  .ٌق َقْد ُعِلَم نَِفاقُُه أَْو َمرِيضٌ ُمَنافِ  ِإال

 هللاُ  َصلى اهللاِ َوقَاَل ِإن َرُسوَل ا .ةَ ُجَلْنيِ َحىت يَْأِيتَ الصالَ بـَْنيَ رَ 
َة ن ِمْن ُسَنِن اْهلَُدى الصالَ َعَلْيِه َوَسلَم َعلَمَنا ُسَنَن اْهلَُدى َوإِ 

 .ِجِد الِذي يـَُؤذُن ِفيهِ ِيف اْلَمسْ 

50. Abdullâh bin Mes’ud -radıyallâhu anh- 

şöyle demiştir: 

“Bizim zamanımızda, cemaatle namaz kıl-

maktan, sadece, herkesçe malum münâfıklar veya 

(ağır) hastalar geri kalırdı. Öyle ki hasta namaza 

gelebilmek için iki kişinin arasında camiye kadar 

yürürdü. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- 

bize sünen-i Hüdâ’yı (hidayet yollarını) öğretmiş-

ti. Sünen-i Hüdâ’dan biri de içinde ezan okunan 

şu camide namaz kılmaktı.” (Müslim, Mesâcid 256) 

Âlimlerimiz sünneti ikiye ayırmışlardır: 
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1. Sünen-i Hüdâ: Dînin mükemmelliği için-

de bir unsur olarak yer alan, ibadet olarak yapılan 

ve terkedilmesi mekruh sayılan sünnetlerdir. Bu 

sünnetleri terkedenler zemmedilir ve ta’zîre 

mâruz kalırlar. Topyekün insanların terketmesi 

hâlinde ise müdahale edilir. Cemaate devam et-

mek, ezân okumak, kamet getirmek bunlardandır.  

2. Sünen-i Zevâid: Rasûlullâh -sallâllâhu 

aleyhi ve sellem- Efendimiz’in âdet olarak yaptığı 

hareket ve davranışlarıdır. Oturup kalkması, yiyip 

içmesi, yürümesi, yatması, uyuması, kısaca sîre-

tiyle alâkalı şeyler bu çeşit sünnete dâhildir. Bun-

lara ittibâ edenler, güzel bir davranış sergilemiş 

olurlar. Ancak tâbî olmamak veya terketmekte 

herhangi bir kerahet veya ceza mevzubahis değil-

dir.  

 

َغداً  ى اهللاَ َمْن َسرُه أَْن يـَْلقَ  َعْن َعْبِد اهللا قَاَل: -٥١
 ،ِنِ َلَواِت َحْيُث يـَُناَدىُمْسِلمًا فـَْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالِء الص
 ُهنَم ُسَنَن اْهلَُدى َوِإنـى اهللاُ َعَليِه َوَسلُكْم َصلاهللا َشرََع لَِنِبي فَِإن

ا ُيَصلي ِمْن ُسَنِن اْهلَُدى، َوَلْو أَنُكْم َصلْيُتْم ِيف بـُُيوِتُكْم َكمَ 
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َهَذا اْلُمَتَخلُف ِيف بـَْيِتِه لَتَـرَْكُتْم ُسنَة نَِبيُكْم، َوَلْو تـَرَْكُتْم ُسنَة 
 ُهوَر ُمثُر فـَُيْحِسُن الطُكْم َلَضَلْلُتْم، َوَما ِمْن َرُجٍل يـََتَطهنَِبي

َلُه ِبكل  يـَْعِمُد ِإَىل َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه اْلَمَساِجِد ِإال َكَتَب اهللا
َخْطَوٍة َخيْطَوها َحَسَنًة َويـَْرفـَُعُه َِا َدَرَجًة َوَحيُط َعْنُه َِا َسيَئًة، 
َها ِإال ُمَناِفٌق، َمْعُلوُم النـَفاِق، َوَلَقْد   َوَلَقْد رَأَيـْتـَُنا َوَما يـََتَخلُف َعنـْ

َحىت يـَُقاَم ِيف  َكاَن الرُجُل يـُْؤَتى بِِه يـَُهاَدى بـَْنيَ الرُجَلْنيِ 
. فالص 

51. Abdullâh bin Mes’ûd -radıyallâhu anh-  

şöyle demiştir: 

“Yarın Allâh’a müslüman olarak kavuşmak 

isteyen kimse, şu namazları ezan okunan yerde 

kılmaya ehemmiyet versin. Şüphesiz ki Allâh 

Teâlâ sizin Peygamberiniz’e hidayet yollarını 

açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarından-

dır. Şayet siz de cemaati terkedip şu adam gibi 

namazları evinizde kılacak olursanız, Peygambe-

riniz’in sünnetini terketmiş olursunuz. Peygambe-

riniz’in sünnetini terkederseniz sapıklığa düşmüş 

olursunuz. 
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Herhangi bir kimse güzelce abdest alır, sonra 

şu câmilerden bir câmiye gitmek için yola çıkarsa 

Allâh Teâlâ attığı her adım için bir sevap yazar, 

onu bir derece yükseltir ve bir günahını siler. 

Vallâhi ben öyle günler gördüm ki bilinen bir 

münafıktan başka kimse namazdan geri kalmazdı. 

Allâh’a yemin ederim ki bir adam iki kişi arasın-

da namaza getirilir ve safa durdurulurdu.” (Müslim, 

Mesâcid, 256-257)  
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Namazı Cemaatle Kılmayanlara Şeytan 
Gâlip Gelir  

ْرَداِء قَالَ  -٥٢ ْعُت َرُسو  :َعْن َأِيب الد  هللاُ  َصلى اهللاِ َل امسَِ
 تـَُقاُم ِفيِهم بَْدٍو الَ  ثٍَة ِيف قـَْريٍَة َوالَ َما ِمْن َثالَ  :َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ 

َقْد اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشْيطَاُن فـََعَلْيَك بِاجلََْماَعِة  ُة ِإال الصالَ 
ْئبُ  َا يَْأُكُل الذ اْلَقاِصَيةَ  فَِإمن. 

51. Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- şöyle dedi: 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i şöy-

le buyururken işittim: 

“Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur 

da namazı cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara 

musallat olur. Şu hâlde cemaate devam et. Mu-

hakkak ki kurt, sürüden ayrılan koyunu yer.” (Ebû 

Dâvûd, Salât 46/547) 
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CEMAATLE NAMAZIN EHEMM Đ-
YETĐNE DÂĐR SAHÂBE-Đ KĐRÂM’IN 

 SÖZLERĐ 
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 بِ طا اخلَْ  بنُ  رُ مَ عُ  جَ رَ عن ثابت بن احلجاج قال: خَ  -١
 : الَ الَ قَ وَ  امَ قَ فَـ  نَ ذ ؤَ مُ الْ  رَ مَ أَ فَ  اسَ الن  لَ بَ قْ تَـ اسْ فَ  ةِ الَ  الص َىل إِ 
 ُمث  اسِ ى الن لَ عَ  لَ بَ قْـ أَ  هُ تَ الَ ى صَ ضَ ا قَ م لَ ا، فَـ دً حَ ا أَ نَ تِ الَ صَ لِ  رُ ظِ تَ نْ نَـ 
 اهللاِ ، وَ ونَ رُ آخَ  مْ هِ فِ ل خَ تَ بِ  فُ ل خَ تَ يَـ  ونَ فُ ل خَ تَ يَـ  امٍ وَ قْـ أَ  الُ ا بَ : مَ الَ قَ 
: الُ قَ يُـ  ُمث  مْ هِ اقِ نَ عْ  أَ ِيف  اءُ جَ يُ فَـ  مْ هِ يْ لَ إِ  لَ سِ رْ أُ  نْ أَ  تُ مْ مهََ  دْ قَ لَ 

 .ةَ الَ وا الص دُ هَ اشْ 

1. Sâbit bin Haccâc şöyle der: 

Ömer bin Hattâb -radıyallâhu anh- namaz 

için camiye geldi. Đnsanlara doğru döndü, müez-

zine ezân okumasını emretti ve ayağa kalkarak 

şöyle dedi: 

“–Namazımız için kimseyi beklemeyiz.” 

Namazı edâ edince de insanlara yöneldi ve 

şöyle dedi:  

“–Bir takım insanlara ne oluyor ki cemaatten 

geri kalıyorlar, böylece onlara bakarak başkaları 

da geri kalıyor. Vallâhi içimden şöyle geçiyor: 

Onlara adam göndereyim, boyunlarından yakala-
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narak getirilsinler ve onlara «namaza iştirak edin» 

denilsin.” (Abdürrazzak, Musannef, I, 519) 

 

ْبِن َأِىب َحْثَمَة َأن ُعَمَر ْبَن  َعْن َأِىب َبْكِر ْبِن ُسَلْيَمانَ  -٢
َحْثَمَة ِىف َصَالِة الصْبِح َوَأن  اخلَْطاِب فـََقَد ُسَلْيَماَن ْبَن َأِىب 

َوَمْسَكُن ُسَلْيَماَن بـَْنيَ  -السوِق  َغَدا ِإَىل ُعَمَر ْبَن اخلَْطاِب 
َفَمر َعَلى الشَفاِء أُم ُسَلْيَماَن  - النَبِوى  اْلَمْسِجدالسوِق وَ 

ِىف الصْبِح فـََقاَلْت: ِإنُه بَاَت ُيَصلى  فـََقاَل َهلَا: ملَْ أََر ُسَلْيَمانَ 
َناُه. فـََقال:َ  َألْن َأْشَهَد َصَالَة الصْبِح ِىف  ُعَمرُ  فـََغَلَبْتُه َعيـْ
َلةً  اجلََْماَعِة َأَحب ِإَىل ِمنْ   .أَْن أَُقوَم لَيـْ

2. Ebû Bekir bin Süleyman bin Ebi Hasme 

şöyle demiştir: 

“Ömer bin Hattâb, Süleyman bin Ebi Has-

me’yi sabah namazında camide göremedi. O gün 

çarşıya gitti. Süleyman’ın evi de çarşı ile Mescid-

i Nebevî’nin arasında idi. Hz. Ömer Süleyman’ın 

annesi Şifâ hanıma uğrayıp:  

«–Süleyman’ı sabah namazında niçin göre-

medim?» dedi. Kadın: 
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«–O sabaha kadar namaz kıldı, sonunda da 

uyku bastırdı ve uyudu» dedi. 

Bunun üzerine Ömer -radıyallâhu anh- şöyle 

dedi:  

«–Sabah namazında cemaatte bulunmam, ba-

na, gece boyu kıyamda kalmamdan daha sevimli 

gelir.»” (Muvatta’, Salâtü’l-cemâa, 5, 7) 

 

 ِيت يْ بَـ  ي لَ عَ  لَ خَ عن الشفاء بنت عبد اهللا قالت: دَ  -٣
ا مَ : وَ الَ قَ فَـ  ْنيِ مَ ائِ نَ  ْنيِ لَ جُ ي رَ دِ نْ عِ  دَ جَ وَ فَـ  ابِ ط اخلَْ  بنُ  رُ مَ عُ 
 نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ريَ مِ ا أَ يَ  تُ لْ ؟ قُـ ةَ الَ الص  يَ عِ ا مَ دَ هِ ا شَ مَ  ،نِ يْ هذَ  نُ أْ شَ 
 انِ يَ ل صَ يُ  االَ زَ يَـ  مْ لَ ان، فَـ ضَ مَ  رَ ِيف  كَ ذلِ  انَ كَ ، وَ اسِ الن  عَ ا مَ يَ ل صَ 
 يَ ل صَ أُ  نْ ألَ : َ رُ مَ عُ  الَ قَ فَـ  .اامَ نَ وَ  حَ بْ ا الص يَ ل صَ ا وَ حَ بَ صْ  أَ ىت حَ 

 حَ أَ  ةٍ اعَ  مجََ ِيف  حَ بْ الص إِ  ب صَ أُ  نْ أَ  نْ مِ  َيل حَ  ةً لَ يْـ لَ  يَ ل حَ بِ صْ  أُ ىت. 

3. Şifa bint-i Abdillâh şöyle demiştir: 

“Ömer bin Hattâb evime gelmişti. Đki kişinin 

uyuduğunu görünce:  

«–Bunların neyi var ki benimle birlikte ce-

maate iştirak etmediler?» dedi. Ben: 
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«–Ey Mü’minlerin Emîri! Akşam herkesle 

birlikte namaz kıldılar, -bu hâdise Ramazan’da 

olmuştu- sabaha kadar da namaz kılmaya devam 

ettiler. Daha sonra da sabah namazını kılıp yattı-

lar» dedim. Ömer -radıyallâhu anh-:  

«–Sabah namazını cemaatle kılmam, benim 

için sabaha kadar namaz kılmamdan daha sevim-

lidir» dedi.” (Abdürrazzak, Musannef, I, 526) 

 

 ارِ جلَِ  ةَ الَ صَ  عن أيب حيان عن أبيه عن علي قال: الَ  -٤
؟ ِجدِ اْلَمسْ  ارُ جَ  نْ مَ : وَ ي لِ عَ لِ  يلَ ، قِ اْلَمْسِجدِ  ِيف  ال إِ  اْلَمْسِجدِ 

 ي.ادِ نَ مُ الْ  هُ عَ مسَْ أَ  نْ : مَ الَ قَ 

4. Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- şöyle dedi:  

“–Câmiye komşu olanın namazı, (vakti 

müsâid ve sıhhati yerinde olduğu müddetçe) an-

cak câmide (tam olarak) kabul olur.”  

Hz. Ali’ye:  

“–Caminin komşusu kimdir?” denildi. 
O da: 
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“–Kendisine müezzinin sesi ulaşan herkes!” 

cevâbını verdi. (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 57) 

 

 دْ رِ يُ  مْ لَ فَـ  بْ جيُِ  مْ لَ فَـ  اءَ دَ الن  عَ مسَِ  نْ عن عائشة قالت: مَ  -٥
 هِ بِ  دْ رَ يُـ  ملَْ  وْ اَ ا رً يْـ خَ 

5. Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle demiştir: 

“Kim ezanı işitir de camiye gitmezse hayrı is-

tememiş veya kendisi hakkında hayır murad 

edilmemiş olur.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 57) 

 

 اءِ شَ عِ الْ  ةِ الَ صَ  نْ مِ  اهُ نَ دْ قَ فَـ  نْ ا مَ ن عن ابن عمر قال: كُ  -٦
 ن الظ  هِ ا بِ نَ أْ سَ أَ  رِ جْ فَ الْ وَ 

6. Đbn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ- şöyle 

demiştir: 

“Bizim zamanımızda yatsı ve sabah namazına 

gelmeyen birisi oldu mu, onun hakkında sû-i zan 

beslerdik. (Münafık olabileceği endişesine kapı-

lırdık.)” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 59) 
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 َيل إِ  ب حَ أَ  ةٍ اعَ مجََ  ِيف  ةٍ الَ صَ  ودُ هُ عن عطاء قال: شُ  -٧
 .ةٍ لَ يْـ لَ  امِ يَ قِ وَ  مٍ وْ يَـ  امِ يَ صِ  نْ مِ 

7. Atâ şöyle demiştir: 

“Namazı cemaatle kılmak bana, gündüzleri 

oruçla, geceleri namazla geçirmekten daha sevim-

lidir.”  (Ali el-Müttakî, Kenz, VIII, 255/22810; Abdürrazzak, Musannef, I, 527) 

 

الصَالِة َصالَُتُكْم ِىف  َعْن َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت قَاَل: أَْفَضلُ  -٨
 .بـُُيوِتُكْم ِإال َصَالَة اْلَمْكُتوبَةِ 

  8. Zeyd bin Sâbit şöyle demiştir: 

“Farzlar hâricinde en fazîletli namaz evinizde 

kıldığınız namazdır.” (Muvatta’, Salâtü’l-cemâa, 4) 

 

 نِ عَ  فَ ل ختََ  وْ أَ  نَ اوَ هَ تَـ  الً جُ رَ  ن ن حيىي بن أيب كثري أَ ع -٩
 حَ  ةِ الَ الص كَ  يُ ىت ا مَ : لَ رَ مَ عُ  نُ ابْ وَ  ودٍ عُ سْ مَ  نُ ابْ  الَ قَ  امُ اإلمَ  رَ بـ

 فٍ لْ أَ  نْ مِ  رٌ يْـ ا خَ هَ نْـ مِ  كَ اتَ فَ 

9. Yahyâ bin Ebî Kesir’den rivâyet edildiğine 

göre bir kimse namazı hafife almış veya imam 

tekbir alıncaya kadar cemaatten geri kalmıştı. 
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Đbn-i Mes’ud ve Đbn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ- 
ona şöyle dediler:  

“–Senin namazdan kaçırdığın ecir, bin (deve 

kazanmak)tan daha hayırlıdır.” (Aburrazzak, Musannef, I, 

528) 

 

 عَ مسَِ  نْ إِ  تَ يْ أَ رَ : أَ اءٍ طَ عَ لِ  تُ لْ قُـ  عن ابن جريج قال: -١٠
 صَ يُ  وَ هُ وَ  ةَ امَ قَ اإلِ  وْ أَ  اءَ دَ الن ِيتَ أْ يَ وَ  هُ تَ الَ صَ  عُ طَ قْ يَـ  ، أَ ةَ وبَ تُ كْ مَ ى الْ ل 

ئاً يْ شَ  ةِ وبَ تُ كْ مَ الْ  نَ مِ  كٌ رِ دْ مُ  هُ ن أَ  ن ظَ  نْ : إِ الَ ؟ قَ عَ امِ اجلَْ  اْلَمْسِجدَ 
 آِيتَ  نْ أَ  ي لَ عَ  ق حيَِ أَ  ةَ امَ اإلقَ  تُ عْ مسَِ  نْ إِ  تَ يْ أَ رَ : أَ تُ لْ ، قُـ مْ عَ نَـ فَـ 

 ا حيَِ مَ كَ  ةَ الَ الص تُ عْ ا مسَِ ذَ إِ  ق  مْ عَ : نَـ الَ ؟ قَ اءَ دَ الن. 

10. Đbn-i Cüreyc şöyle demiştir: 

Atâ’ya:  

“–Bir kimse (evinde) farzı kılarken ezan veya 

kâmeti duysa, namazını kesip câmiye gelmesi 

gerekir mi, ne buyurursunuz?” dedim.  

“–Farzın her hangi bir kısmına yetişeceğini 

ümid ediyorsa evet” dedi.  

“–Peki kâmeti duyduğumda da ezanı duydu-

ğum gibi namaza gelmem gerekiyor mu?” dedim.  
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“–Evet” dedi. (Aburrazzak, Musannef, I, 514)  

 

 ةِ وبَ تُ كْ مَ الْ  نَ مِ  ْنيِ تَـ عَ كْ ى َر ل صَ  رَ مَ عُ  نَ ابْ  ن عن نافع أَ  -١١
 ا.هَ يْـ لَ إِ  جَ رَ خَ فَ  ةَ امَ قَ اإلِ  عَ مسَِ  ُمث  هِ تِ يْ  بَـ ِيف 

11. Nâfi’den rivâyet edildiğine göre, Đbn-i 

Ömer evinde (dört rekâtlık bir) farz namazın iki 

rekâtını kılmıştı. Bu sırada kâmeti işitti, hemen 

câmiye gitti. (Aburrazzak, Musannef, I, 514-515) 

 

 نَ  مِ وَىل األُ  ةُ عَ كْ الر  هُ تْ فُ تَـ  ملَْ  نْ عن أنس قال: مَ  -١٢
 نَ مِ  ةٌ اءَ رَ ، بَـ انِ تَ اءَ رَ بَـ  هُ لَ  تْ بَ تِ ماً) كُ وْ يَـ  نيَ عِ بَ رْ (أَ  ةِ الَ الص  وَ  ارِ الن 

 .اقِ فَ النـ  نَ مِ  ةٌ اءَ رَ بَـ 

12. Enes -radıyallâhu anh- şöyle demiştir: 

“Kim (kırk gün arka arkaya cemaatle) nama-

zın ilk rek’atini kaçırmazsa, onun için iki beraat 

yazılır. Biri cehennemden, diğeri de münâfıklık-

tan kurtuluş beraatıdır.” (Aburrazzak, Musannef, I, 528) 
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 دٍ جِ سْ  مَ َىل إِ  بَ هَ ذَ  ةُ اعَ مَ اجلَْ  هُ تْ اتَـ ا فَ ذَ إِ  دُ وَ سْ األَ  انَ كَ َو  -١٣
ى ل صَ وَ  امَ قَ أَ وَ  نَ ذ أَ فَ  يهِ فِ  يَ ل صُ  دْ قَ  دٍ جِ سْ  مَ َىل إِ  سْ نَ أَ  اءَ جَ . وَ رَ آخَ 
 .ةً اعَ مجََ 

13. Esved -radıyallâhu anh- cemaati kaçırdı-

ğında başka bir camiye giderdi. Hazret-i Enes -

radıyallâhu anh- ise namaz kılınmış olan bir ca-

miye geldi, ezan okudu, kamet getirdi ve camaat-

le namaz kıldı. (Đbn-i Hacer, Tağlîku’t-ta’lîk , II, 275) 

 

 وَ هُ وَ  اءِ دَ رْ و الد بُ أَ  ي لَ عَ  لَ خَ : دَ ولُ قُ تَـ  اءِ دَ رْ الد  م أُ  عن -١٤
 ةِ م أُ  نْ مِ  فُ رِ عْ ا أَ مَ  اهللاِ : وَ الَ قَ ؟ فَـ كَ بَ ضَ غْ ا أَ : مَ تُ لْ قُ ، فَـ بٌ ضَ غْ مُ 
 ا.يعً مجَِ  ونَ ل صَ يُ  مْ هُ نـ أَ  ال إِ  ائً يْ شَ  َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  دٍ م حمَُ 

14. Ümmü’d-Derdâ -radıyallâhu anhâ- anlatı-

yor: 

“Ebû’d-Derdâ -radıyallâhu anh- öfkeli bir şe-

kilde yanıma geldi. Kendisine: 

«–Seni öfkelendiren nedir?» diye sordum. 

Şu cevabı verdi: 
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«–Vallâhi, Muhammed -sallallâhu aleyhi ve 

sellem-’in ümmeti hakkında, (sabah) namazını 

cemaat hâlinde kılmalarından başka bir şey bil-

miyorum. (Bu insanlar niçin cemaatle namaz ko-

nusunda ihmalkâr davranıyorlar.)»” (Buharî, Ezân, 31) 

 

ُجمَاِهٌد: َوُسِئَل ابُن َعباٍس َعن َرُجٍل َيُصوُم قَاَل  -١٥
اَعٍة؟ قَاَل: ُهَو يف النـَهاَر َويـَُقوُم اللْيَل، َال َيْشَهُد ُمجَْعٍة َوَال مجََ 

 الناِر.

15. Mücâhid şöyle der: 

Đbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-’ya, gündüz 

oruç tutan, gece de namaz kılan, fakat cemaate ve 

cumaya (nefret ederek, hafife ve basite alarak) 

gelmeyen bir kimse hakkında sorulmuştu: 

“–O, ateş ehlindendir!” cevâbını verdi. (Tirmizî, 

Salât, 48/218) 
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CEMAATLE ALÂKALI BAZI HÜ-
KÜMLER 

Cemâat namazı; bir araya gelen müslümanla-

rın bir imama uyarak topluca kıldıkları namaza 

denilir. 

Cemâatle namaz kılmak Kitap, Sünnet ve Đc-

mâ ile sabittir. Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendi-

miz’e hitaben şöyle buyurur: 

“Sen mü’minler arasında bulunup onlara 
namaz kıldıracağın zaman onlardan bir kısmı 
seninle beraber olsun…” (en-Nisâ, 4/102) 

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- de 

cemâatle namazın faziletini pek çok hadislerinde 

bildirmişlerdir. 

Cemâatin teşekkül etmesi için en az iki kişi 

gereklidir. Bu da imamla birlikte bir kişinin daha 

bulunmasıyla olur. Zira Allâh Rasûlü -sallallâhu 

aleyhi ve sellem-: 

“ Đki ve daha yukarısı cemâattir” buyurmuş-

lardır. (Buhârî, Ezan, 35) 
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Cemâatin gerçekleşmesi için bu iki kişiden 

birinin imam olması, diğerinin de buna uyması 

gerekir. Đmama uyan şahıs ister erkek, ister kadın, 

isterse âkil çocuk olsun farketmez. Deli ve âkil 

olmayan çocuk cemâat olarak kabul edilmez. Zira 

bu ikisi namaz kılmakla yükümlü değildirler ve 

bu konuda adetâ yok hükmündedirler. (el-Kâsânî, 

Bedâiu’s-Sanayi, Beyrut 1974, I, 156) 

Beş vakit farz namaz ile teravih ve küsûf na-

mazları gibi sünnetler, cemâatle kılınabileceği 

gibi münferid olarak da kılınabilir. Ancak cuma 

namazı ile bayram namazlarının cemâatle kılın-

ması şarttır. Zira bu iki namazın sıhhatinin şartla-

rından biri de cemâattir. 

Bayram namazları için imamla birlikte bir ki-

şinin daha bulunması yeterlidir. Cuma namazı 

için ise bu sayı -imam hariç- ikiden az olamaz. 

Hanefi mezhebinde kadınların kendi araların-

da cemâatle namaz kılmaları caiz olmakla birlikte 

mekruhtur. Bu durumda imam olan kadın ön safın 

ortasında yer alır. (Mergînânî, I, 56) Kız Kur’an kursu 

gibi hanımların toplu bulundukları yerlerde ise 

cemaatle namaz kılınması, hanımların namazı ve 
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adabını öğrenmeleri, cemaatin bereketinden isti-

fade etmeleri ve teravih gibi uzun namazlarda 

zorlanmamaları için mekruh kabul edilmemiştir. 

Genç kadınların, erkeklerle kılınan cemâat 

namazına gitmeleri de (fitneye sebep olduğu tak-

dirde) mekruhtur. Ancak ihtiyar kadınlar için bir 

sakınca yoktur. (Merginânî, I, 57) 

Cemâatle namaz kılan sadece iki erkek ise, 

imam kendisine uyan kişiyi sağ tarafında durdu-

rur. Đki kişiye imam olduğu takdirde onların önü-

ne geçer.  

Đmamdan başka bir erkek ve bir kadın bulu-

nursa erkek imamın sağında, kadın imamın arka-

sında biraz geride durur.  

Đki erkek ve bir kadın bulunursa, erkekler 

imamın arkasında saf olur, kadın da bu iki erke-

ğin arkasında durur.  

Erkeklerin bir kadına veya çocuğa uyarak ar-

kalarında namaz kılmaları caiz değildir. (Merginânî, I, 

56) Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen-

dimiz, saf düzenini belirlerken kadın ve çocukla-

rın yetişkin erkeklere imam olamayacağını da 
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belirtmiştir. Bu konuda mezhepler arasında tam 

bir ittifak vardır. 

Safların sık ve düzgün olması, omuzların bir-

birine bitiştirilmesi, Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi 

ve sellem-’in üzerinde önemle durduğu bir husus-

tur. Bunun için imamın namaza başlamadan önce 

safları kontrol etmesi gerekir. 

Đmam olan kimsenin normal bir sürede nama-

zı kıldırması gerekir. Uzatarak cemâati bıktırması 

veya kısaltarak acele etmesi uygun değildir. An-

cak husûsî bir cemâatin, namazlarının uzatılması-

nı istemeleri hâlinde namazın uzatılmasında bir 

beis yoktur. 

Cemâatte, kadınlarla küçük çocuklar bulunur-

sa, sırasıyla en önde erkekler, sonra çocuklar, en 

arkada da kadınlar saf olur. Rasûlullâh -sallallâhu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

“Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk 

saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır. Ka-

dınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en 

az sevap kazanacakları saf ise ön saftır.” (Müslim, 

Salât 132; Ebû Dâvûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, Đmâmet 32) 
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Erkek imama uyan kadının, aralarında bir 

perde vs. olmadan imamın yanında durması, ya-

nında ve arkasında olan erkeklerin namazını bo-

zar. (Mergînânî, I, 57) 

Namaz, üstün faziletinden dolayı Fahr-i 

Kâinât -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendi-

miz’den günümüze kadar cemâatle edâ edilmiş, 

bu maksat için inşa edilen camiler de, ifâ ettikleri 

daha birçok fonksiyonlarıyla birlikte ictimâî birer 

müessese hâline gelmişlerdir. 

Cemâatle namaz, Hanefi mezhebine göre 

sünnet-i müekkede; Şâfiî mezhebine göre, farz-ı 

kifâye-sünnet-i müekkede; Mâliki mezhebine 

göre, sünnet-i müekkede-farz-ı kifâye; Hanbelî 

mezhebi ve Dâvud ez-Zahirî’ye göre ise; farz-ı 

ayındır. (Ahmed Nâim, Tecrid-i Sarih Tercümesi, II, 604) 

Bir yerleşim yerinde cemaat oluşturmak farz-

ı kifaye olduğu için oranın halkı topluca cemaat 

oluşturma vazîfesini terk edemezler. Cemâat, 

herhangi bir yerde alenen edâ edilmediği takdirde, 

evlerde ve dükkânlarda ilân edilmeden kılınan 

namaz, halkı cemâat mes’ûliyetinden kurtaramaz. 
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Cemaatle namaz bir yerleşim yerinin müslüman 

olmasının alametlerinden birisi olduğu için müs-

lüman idareciler ve tebliğ yapan âlimler, cemâatle 

namaz kılmayan bir yöre halkını önce ezân ile 

cemâat olmaya dâvet etmelidirler. 

Cemâate katılmak için; başkalarıyla namaz 

kılmaya gücü yetmek, elbisesi olmak ve mukîm 

bulunmak gibi şartlar gereklidir. Bir kimse evinde 

hanım ve çocuklarına imamlık yaparsa, cemâatin 

faziletini elde edebilir ve sevap kazanabilir, fakat 

camide cemâatle kılmanın sevâbı daha çoktur. 

Cemâati çok olan câmide namaz kılmak daha 

efdâldir. Cemaatin sayısının fazla olması Cenab-ı 

Hakk’ın rahmetini celbetme hususunda mühim 

bir âmildir. Ancak imamı ehl-i bid’atten olursa, 

yani fıskını gerektiren bir hâl bulunursa o zaman 

cemâati az olan câmiye gitmek daha iyidir.  

Cemâatle namaz kılmak için camiye gitmeye 

mâni olan bazı mazeretler vardır ki bunlara fıkıh-

ta: “Cemâate gitmemeyi mübah kılan özürler” 

denilir. Bu mazeretler şunlardır: 

- Yürüyemeyecek kadar hasta olmak,   
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- Felçli olmak, ihtiyar olmak,  

- Kör olmak, 

- Kolu, ayağı kesik olmak. 

Bunların dışında herkesin kendi durumuna 

göre meşrû sayılan önemli mazeretleri de cemâate 

gitmemeyi mübah kılabilir. Evde hastasının ba-

şında bulunması gereken kişi v.s. gibi.  

Cemâat saf halinde namaz kılarken hareketle-

rini imamdan sonra yapmak zorundadır. Meselâ 

rükûa varışta, rükûdan kalkışta, secdeye varışta 

vb. imamı takip eder. Đmamdan önce yapılan rü-

kunlar geçerli olmaz. Bu yüzden cemaatin imam-

dan önce rükû ve secdeye gitmemesi veya rükû 

ve secdeden kalkmaması gerekir. 

Đmama iktidâ eden bir kimse şu üç hâlden bi-

risine dâhildir: 

Müdrik:  Namazın başından sonuna kadar, 

aralıksız olarak imama uyan, bütün rekâtleri 

imam ile beraber kılan kimseye “müdrik” denir. 

Müdrik cemaatle namaz kılanların en efdalidir. 
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Mesbûk: Đmama birinci rekâtte yetişemeyen 

ve daha sonraki rekâtlerde ona uyan kimseye 

mesbûk denir. Namaza sonradan yetişen kimse, 

son oturuşta imam selâm vermeden önce imama 

uyan kimse cemaatle kılınan namaza yetişmiş 

olur.  

Mesbûk, imama sesli okunan bir rekâtta ye-

tişmişse “Sübhaneke”yi okumaz, tekbir alıp, susar. 

Đmam ile birlikte son oturuşta yalnız “et-

Tehiyyât”ı okur, imam selâm verince kalkar, 

sübhâneke ve eûzû-besmeleden sonra, Fatiha ile 

bir miktar Kur’an okur ve geri kalan rekâtleri 

tamamlar. Đmama rükûda veya secdelerde yetişir-

se; duruma bakar. Eğer “Sübhaneke”yi okuyunca, 

rükû veya secdeden bir bölümüne yetişebileceği-

ne kanaat getirirse, bunu ayakta okur. Aksi halde 

imama uyar ve Sübhaneke’yi okumaz. Đmama 

oturuşta yetişirse Sübhaneke’yi okumaz, iftitah 

tekbiri alıp, oturur. (el-Fetâvâ el-Hindiyye, Beyrut 1980, I, 90, 91) 

Cemaate sonradan yetişen kimse namaz 

rekâtlarını kaldığı yerden tamamlar. Bu rekâtları 

kılarken kıraat bakımından ise baştan başlar. Me-

sela; Akşam namazının birinci rekâtını kaçıran 
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kimse ikinci ve üçüncü rekâtı cemaatle kılarsa 

kılması gereken bir rekât onun için üçüncü rekât 

olmakla birlikte birinci rekâtta okuması gereken 

kıraati okur. Yani Fatiha ve ilave bir sûre okur. 

Đkindi namazının son rekâtında cemaate yeti-

şen kimse şöyle yapar; cemaat selam verince aya-

ğa kalkar. Burada birinci rekâtın kıraatini okur 

yani fatiha ve ilave sûreyi okur. Rekât sayısı ola-

rak ikinci rekât olduğundan ikinci rekâtın sonun-

da tahiyyata oturur. Daha sonra üçüncü rekâta 

kalkar fakat kıraat olarak ikinci rekâtın kıraatini 

okur. Yani fatiha ve ilave sûreyi mutlaka okur. 

Daha sonra da son rekâta kalkar ve burada sadece 

fatiha okur. 

Lâhik:  Namaza imam ile beraber başladığı 

halde kendisine gaflet, uyku veya cemaatin çok-

luğundan dolayı bir zahmet arız olup veya abdesti 

bozan bir durum ile karşılaşıp da namazın tama-

mını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimse-

ye “lâhik” denir. 

Lahik olan kimsenin yapması gereken şeyler 

konusunda ilmihal kitaplarında tafsilatlı bilgi ol-
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makla birlikte çoğu kimse bunu doğru olarak ya-

pamaz. O yüzden bu gibi durumda namazı baştan 

kılmak daha uygun görülmüştür. 

Lâhik, imamla birlikte kılamadığı kısım için, 

imama uyan kimse gibidir. Bu yüzden kaçırdığı 

rekâtları kaza ederken, Kur’ân-ı Kerim okumaz 

ve kendi başına kıldığı rekâtlardaki yanılmasın-

dan dolayı “sehiv secdesi” yapması gerekmez. 

Çünkü imamın arkasında namaz kılan cemaat 

kendi yanılmasından dolayı sehiv secdesi yapmaz. 

Đmama uyan cemaatten birisinin, namaz için-

de abdesti bozulsa, meselâ, burnu kanasa, saftan 

ayrılır, namaza aykırı bir şeyle uğraşmaksızın 

hemen abdest alır, tekrar cemaate dönerek yetişti-

ği yerden imama uyar. Mümkün ise önce kaçırdı-

ğı rekâtları veya rükûnları kaza eder, sonra ima-

ma tabi olarak onunla selâm verir. Bir kimse, 

birinci rekâtın kıyamında uyuyup da imam secde-

ye vardığı anda uyansa, hemen rükûa varır, sonra 

secdeye vararak imama tabi olur. Bir yere da-

yanmaksızın vuku bulan, uyku hâli gerçek uyku 

sayılmadığı için abdeste ve dolayısıyla namaza 

zarar vermez. 
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Đmama ikinci rekâtte uyan bir kimse (mesbûk) 

abdesti bozulduğu için, bir veya daha fazla rekâtı 

kaçırsa, imam selâm verdikten sonra kaza edeceği 

ilk rekâtte kırâatte bulunması gerekir. 

Đmam sehiv secdeleri yapsa, Lâhik namazını 

henüz tamamlamamış ise, onunla beraber bu sec-

deleri yapmaz. Önce namazı tamamlar, ondan 

sonra bu sehiv secdelerini yapar. (Đbnül-Hümâm, Fethul-

Kadîr, I, 277 vd.) 

 

CEMAATLE NAMAZIN BAZI 
FAYDALARI 

Cemaatle kılınan namazın, bilinen ve biline-

meyen pek çok faydaları vardır. Bunlardan bir 

kısmı kısaca şöyledir: 

- Namazları en makbul zamanda, yâni ilk 

vaktinde kılmak, 

- Allâh Teâlâ’nın rızâsını kazanmak, 

- Đftitâh tekbirine yetişerek büyük bir ecre 

nâil olmak, 
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- Toplu yapılan duâ ve zikirlerin feyzinden is-

tifâde etmek, 

- Namazı kâmilen ve huzurlu bir şekilde edâ 

edebilmek, 

- Meleklerin duâ, istiğfar ve şâhitliğine maz-

har olmak, 

- Şeytandan muhâfaza edilmek, 

- Đslâm şiârını açığa vurmak,  

- Allâh’ın câmilere lutfettiği feyiz ve bereket-

ten istifâde ile mü’minin gönlünde içtimâîleşme 

şuurunun kökleşmesi, 

- Komşular arasında kaynaşmanın sağlanması, 

- Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin bu-

luşmaları, 

- Müslümanlar arasında bulunması gerekli 

olan birlik ve beraberliğin bir misâlini vermek ve 

bunu pekiştirmek, 

- Münâfıklık vasfından ve suizandan selâmete 

ermek, 

- Ameldeki nifak sıfatından arınmak, 
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- Müslümanlar arasındaki ülfetin devâmını 

sağlamak, 

- Tâat ve ibâdet husûsunda yardımlaşmak, 

- Sesli okunan namazlarda tilâvet ahkâmına 

alışmak ve öğrenmek, 

- Đbadete karşı gevşekliği olanların heyecâna 

gelmesi... 
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