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TAKDĐM

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 Süresi’nde her gün ikrâr ettiğimiz “ancak sana kulluk ederiz” ahdimizin en güzel vefâ tezâhürü,
cemâatle edâ edilen namazdır.
Đslâm ümmetinin medeniyet inşasında ilk
tezâhür mekânı câmiler olmuştur. Mescidler, kelime-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, ümmetin 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, medeniyetimizi temsil eden azametli bir mescid inşasıyla
işe başlamıştır.
Namazın cemaatle edâ edilmesi bazı müctehidlere göre farz-ı kifâye iken bazılarınca da
müekked bir sünnet olarak kabul edilmiştir. Fahri Kâinât -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz,
vefâtına yakın son günlerin dışında farz namazlarını daima cemaatle edâ etmişlerdir. Nasıl böyle
olmasın ki? Yüce Rabbimiz, savaşın en çok kızıştığı esnâda kılınacak namazı dahi cemâatle edâ
etmemizi emretmiş ve bunun tatbîkini de bizzat
kendisi bütün teferruâtıyla târif buyurmuştur. (enNisâ, 102)

Câmilerde cemâatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Birbirlerinin
kardeşi olduklarını anlarlar, karşılıklı sevgileri
artar. Büyükleri küçüklere merhamet eder, küçükler de yaşlılara hürmetli ve nezâketli olurlar. Zenginler fakirlere, kuvvetliler zayıflara yardım eder3

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 devam ile îmân topluluğu muhâfaza edilir.
Mü’minin, namazın sırrına erebilmek için gönlü
namazda, kulağı ezânda olmalıdır. Namaza dâvet
ezânla başladığından cemâate iştirâk, ezâna iştirâkle başlar. Ashâb-ı kirâm, ezân okunurken
bütün dünyevî meşgalelerden sıyrılır, hemen namaz 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 verdiği 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 döneceği 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, dilediğine 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 yükselen minârelerdeki müezzinler, her gün beş defa
Allâh’ın davetini ilan eden şerefli davetçilerdir.
Bu davete icâbet edenlere davet sahibi olan Kerim Mevlâmız’ın pek çok ikrâmlarda bulunacağı
âşikârdır. Bu ikramların ilki, kılınan namazların
ecrinin en az 25 kat artırılacağı müjdesidir. Daha
5

bize bildirilmeyen, ancak dâvet sahibinin kereminden vereceği maddî-manevî ikramların neler
olabileceğini tasavvur etmek ise bizim için mümkün değildir. Mevlânâ’nın ifâdesiyle “Mâdem
olmuştur Kerîm, eyler kerem” diyerek sükûta
bürünmek edebe riâyet bakımından muvâfık olacaktır. 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 olabilir 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 (müezzinin) söylediklerini tekrar edin! Sonra bana
salât ü selâm getirin! Çünkü her kim bana bir
kere salevât getirirse, Allâh buna karşılık on salevât (rahmet) eder. Bunu tâkiben benim için
vesîle isteyin. O (vesîle), cennette öyle bir derecedir 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 çevireceğinden korkmaz mı?” (Müslim, Salât, 114) beyânı da, en
sıradan ve tertipsiz kimseleri dahî ciddî ve belli
bir terbiye altına alarak huzûrullâhta lâyıkı vechile 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 Peygamber’den izin alabilmek için:
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“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Benim durumumu biliyorsun; evimle mescid arasında ağaçlar, hurmalar var! Her zaman rehber de bulamıyorum!” dedi.
Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-:
“–Ezânı işitiyor musun?” diye sordu.
“–Evet!” deyince:
“–Öyleyse cemâate gel; emekleyerek de olsa…” buyurdular. (Müslim, Mesâcid, 255; Nasâî, Đmâmet, 50;
Ebû Dâvud, Salat, 47/552)

Cemâate devam o derece mühimdir ki, bu husus üzerinde hadîs-i şerîflerde gayet ciddî tenbîh
ve îkâzlar, yâni terkindeki zarâr ve ziyânı ifâde
eden beyânlarda bulunulmuştur. Bu hadîs-i şerîflerden birinde Hazret-i Peygamber -sallâllâhü
aleyhi ve sellem-:
“–Ezân sesini duyduğu ve bir özrü de bulunmadığı hâlde cemâate gelmeyip olduğu yerde
namaz kılan kimsenin namazı geçersizdir.” şeklinde serdetmiş, sahâbe-i kirâm:
“–Özür nedir yâ Rasûlallâh?” diye sorunca:
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“−Hastalık veya tehlike korkusudur.” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Salât, 46)
Namaz vakti girdiğinde mescide gidebilmek
husûsunda farklı şartlar altında bulunanların da,
birkaç kişi de olsa namazlarını aralarında cemâatle kılmaları îcâb eder. Bu husustaki beyân-ı Peygamberî 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 kimseden 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

ِ َ ن رﺳ َ أ: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ-١
ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﷲ
َُ
ِ
ِ اﳉﻤ
ِ
ﻳﻦ
َ َ َﻢ ﻗَو َﺳﻠ
ُ ﺎﻋﺔ ﺗَـ ْﻔ
َ َ َْ ُﺻﻼَة
َ ﻀ ُﻞ
َ :ﺎل
َ ﺬ ﺑ َﺴْﺒ ٍﻊ َوﻋ ْﺸ ِﺮ ﺻﻼََة اﻟْ َﻔ
.ًَد َر َﺟﺔ
1. Đbn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ-’dan rivayet 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)

ِ
ُ  َﲰ ْﻌ: ﻋﻦ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل-٢
َ ﺖ رﺳﻮل اﷲ
ُﺻﻠَﻰ اﷲ
ِ
ِ ْ ُ ﺗَـ ْﻔﻀﻞ ﺻﻼَة:ﻢ ﻳﻘﻮلﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ
ُﺻﻼََة أَ َﺣﺪ ُﻛ ْﻢ َو ْﺣ َﺪﻩ
َ اﳉَﻤﻴ ِﻊ
َ ُُ
َ ََ َْ
ِ ٍ ِﲞَﻤ
ـ َﻬﺎ ِرْﻴ ِﻞ َوَﻣﻼَﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻨﻳﻦ ُﺟ ْﺰءًا َوَْﲡﺘَ ِﻤ ُﻊ َﻣﻼَﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠ
ْ
َ ﺲ َوﻋ ْﺸ ِﺮ
ن ِ }إ: ﻓَﺎﻗْـَﺮُؤوا إِ ْن ِﺷْﺌﺘُ ْﻢ:ﻮل أَﺑُﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة
ُ  ﻳـَ ُﻘُ ﰒ.ﺻﻼَِة اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ
َ ِﰲ
.{ﻮدا
ً ﻗُـ ْﺮآ َن اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ َﻛﺎ َن َﻣ ْﺸ ُﻬ
2. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu
işitmiştir:
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“Cemaatle kılınan namazın sevabı, sizden birinin 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 gözlenmektedir).» (el-Đsrâ, 78) âyetini okuyunuz.” (Buhârî, Ezân,
31)

ﺻﻠَﻰ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل، ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري-۳
ِ ٍ ﺼﻼَةُ ِﰲ َﲨ
ِ
ﻳﻦ
  اَﻟ: َﻢاﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
ََ
َ ﺎﻋﺔ ﺗَـ ْﻌﺪ ُل ﲬَْﺴﺎً َوﻋ ْﺸ ِﺮ
ٍ
ﺖ
ْ َﻮد َﻫﺎ ﺑـَﻠَﻐ
َ ﻮﻋ َﻬﺎ َو ُﺳ ُﺠ
َ  ُرُﻛ َﻫﺎ ِﰲ ﻓَﻼَة ﻓَﺄََﰎﺻﻼ
َ ﺻﻼًَة ﻓَِﺈ َذا
َ
ِ
.ﺻﻼًَة
َ ﲬَْﺴ
َ ﲔ
3. Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine
göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan 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)

 َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ  أن رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ-٤
ٍ
ٍ
ِِ ِ
ُﺻﻼَة َﻣ ْﻜﺘُﻮﺑَﺔ ﻓَﺄَ ْﺟ ُﺮﻩ
َ ﻬﺮاً إِ َﱃ َ َﻣ ْﻦ َﺧَﺮ َج ﻣ ْﻦ ﺑـَْﻴﺘﻪ ُﻣﺘَﻄ:ﻗﺎل
ِ ِ َوَﻣ ْﻦ َﺧَﺮ َج إِ َﱃ ﺗَ ْﺴﺒ،ج اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺮِم اﳊَﺎ
ْ َﻛﺄَ ْﺟ ِﺮ
َﺤﻰ ﻻ
َ ﻴﺢ اﻟﻀ
ِ
ِ
ﺻﻼٍَة
َ ﺻﻼَةٌ َﻋﻠَﻰ إِﺛْ ِﺮ
َ ﺎﻩُ ﻓَﺄَ ْﺟ ُﺮﻩُ َﻛﺄَ ْﺟ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَﻤ ِﺮ َو إِﻳﻳـَْﻨﺼﺒُﻪُ إِﻻ
ِ
ِ
.ﲔ
َ ﻴﺎب ِﰲ ﻋﻠ
ٌ َﻻَ ﻟَ ْﻐ ٌﻮ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ ﻛﺘ
4. Ebû Ümâme -radıyallâhu anh-’den rivayet
edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
“Kim farz namaz için güzelce abdest alıp temizlenerek evinden çıkarsa onun sevâbı ihramlı
olarak hac yapan kimsenin sevâbı gibidir. Kim başka bir gâye ile değil de sırf Duhâ namazı için çıkarsa onun ecri umre yapanın sevâbı gibidir. Aralarında lüzumsuz sözler konuşmaksızın bir namazın arkasından diğerini kılmak, Đlliyyîn’e yazılacak derecede fazîletli bir ameldir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 48)
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Đlliyyîn, hafaza meleklerinin dîvânı olup
sâlihlerin amellerinin kaydedildiği yerdir.

ٍ  ﻋﻦ أَﰊ ﺳ-٥
ِ ﻮل
اﷲ
ُ ﻰ َر ُﺳﺻﻠ
َ َﻌﻴﺪ ﻗ
َ  َﺟﺎءَ َر ُﺟ ٌﻞ َوﻗَ ْﺪ:ﺎل
َ
ِ
ﺠ ُﺮ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا؟ ﻓَـ َﻘ َﺎم ُﻜ ْﻢ ﻳـَﺘ أَﻳ:ﺎل
َ  َﻢ ﻓَـ َﻘﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ
.ُﻰ َﻣ َﻌﻪﺼﻠ
َ ََر ُﺟ ٌﻞ ﻓ
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 ticaret 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 kazanmıştır.
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ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ان رﺳﻮل اﷲ-٦
ِ   ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﺑِﺎﻟ:ﻢ ﻗﺎلوﺳﻠ
ِ
ﺻﻼَِة
َ ن َﺧْﻴـَﺮ ﺼﻼَة ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗ ُﻜ ْﻢ ﻓَِﺈ
ْ َْ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
.ﺎﻋ َﺔ
ْ اﻟْ َﻤ ْﺮِء ِﰲ ﺑـَْﻴﺘﻪ اﻻ
َ اﳉَ َﻤ
6. Zeyd bin Sâbit -radıyallâhu anh-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“(Nâfile) namazlarınızı evinizde kılmaya
gayret edin! Zîrâ cemaatle kılınan (farz)lar hâricinde kişinin en hayırlı namazı, evinde kıldığıdır.” (Dârimî, Salât, 96)

Câmiye Yürümenin Fazîleti

ﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﺻﻠﻰ اﻟﻠ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َ َﻋﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة؛ ﻗ-٧
َ ﻪﺎل َر ُﺳﻮل اﻟﻠ
 أَﺗَﻰُ ﰒ،َﺿﻮء
 ن أَ َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ إِذَا ﺗَـ َﻮ ِ إ:و ﺳﻠّﻢ
ُ ﺿﺄَ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ ُﻮ
ِ
ُ ْ َﱂْ َﳜ،ُﺼﻼَة
  اﻟاﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ ﻻَ ﻳـَْﻨـ َﻬ ُﺰﻩُ إِﻻ
ُ َرﻓَـ َﻌﻪُ اﷲﻂ َﺧﻄْ َﻮًة إﻻ
 َﺎ َد َر َﺟﺔً َو َﺣِ ﻞ ﺰ َو َﺟَﻋ
ﱴ ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ َﺎ َﺧ ِﻄﻴﺌَﺔً َﺣِ ُﻂ َﻋْﻨﻪ
.اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ
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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 namazda sayılır.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 14)

ﺿﺄَ ﻋُﺜْ َﻤﺎن ﺑﻦ
  ﺗَـ َﻮ: ﻋﻦ ﲪَُْﺮان ﻣﻮﱃ ﻋﺜﻤﺎن؛ ﻗﺎل-٨
ِ َ  رأَﻳﺖ رﺳ:ﺎل
ُ ﻔﺎن ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ ُو َﻋ
َ ﻮل اﷲ
ُﺻﻠَﻰ اﷲ
ُ َ ُ ْ َ َ َ ﻗُ ﰒ.ﺿﻮءًا َﺣ َﺴﻨًﺎ
َﺿﺄ
  َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ:ﺎل
  َﻢ ﺗَـ َﻮَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ َ ﻗُ ﰒ.َﺿﻮء
ُ ﺿﺄَ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ ُﻮ
ﺼﻼَةُ ُﻏ ِﻔَﺮ ﻟَﻪُ َﻣﺎ
  اﻟ َﺧَﺮ َج إِ َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ ﻻَ ﻳـَْﻨـ َﻬ ُﺰﻩُ إِﻻُ ﰒ.ﻫ َﻜ َﺬا
.َﺧﻼَ ِﻣ ْﻦ ذَﻧْﺒِ ِﻪ
8. Osman -radıyallâhu
Humrân anlatıyor:

anh-’ın

mevlâsı

Osman bin Affân birgün güzelce abdest aldıktan 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)

ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة؛ ﻗﺎل-٩
ِ ﺖ ِﻣﻦ ﺑـﻴ
ِ ﻮت
ٍ  ﻣ َﺸﻰ إِ َﱃ ﺑـﻴُﻬﺮ ِﰲ ﺑـﻴﺘِ ِﻪ ﰒ َ ﻣﻦ ﺗَﻄ:ﻢوﺳﻠ
اﷲ
َْ
َْ َ ْ َ َ َ َ
ُُ ْ
َ
ِ
ِ ِ
 ُاﳘَﺎ َﲢ
ِ ِﻳﻀﺔً ِﻣ ْﻦ ﻓَـَﺮاﺋ
ﻂ
ُ ﺖ َﺧﻄْ َﻮﺗَﺎﻩُ إِ ْﺣ َﺪ
ْ َ َﻛﺎﻧ،ﺾ اﷲ
َ ﻟﻴَـ ْﻘﻀ َﻲ ﻓَ ِﺮ
.ًَﺧ ِﻄﻴﺌَﺔً َواﻷُ ْﺧَﺮى ﺗَـ ْﺮﻓَ ُﻊ َد َر َﺟﺔ
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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 َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ  ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة؛ أن رﺳﻮل اﷲ-۱٠
اﳋَﻄَﺎﻳَﺎ َوﻳـَ ْﺮﻓَ ُﻊ ﺑِِﻪ
ْ  ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﳝَْ ُﺤﻮ اﷲُ ﺑِِﻪ أَﻻَ أَ ُدﻟ:ﻗﺎل
ِ  إِﺳﺒﺎغُ اﻟْﻮﺿ:ﺎل
ِ ﺪرﺟ اﻟ
ِ َ  ﺑـﻠَﻰ ﻳﺎ رﺳ:ﺎت؟ ﻗَﺎﻟُﻮا
ﻮء
ُ ُ َ ْ َ َﻮل اﷲ! ﻗ
ََ
َُ َ َ
ِ اﳋﻄَﺎ إِ َﱃ اﻟْﻤﺴ
ﺼﻼَةِ ﺑَـ ْﻌ َﺪ
 ﺎﺟﺪ َواﻧْﺘِﻈﺎَُر اﻟ
ُْ َُﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤ َﻜﺎ ِرِﻩ َوَﻛﺜْـَﺮة
ََ
.ط
ُ ﺮﺑَﺎ ﻓَﺬﻟِ ُﻜ ُﻢ اﻟ.ِﺼﻼَة
 اﻟ
10. Ebû Hüreyre’den rivâyet edildiğine göre,
Rasûlullâh -aleyhisselam- şöyle buyurdu:
“–Allâh’ın kendisiyle hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği şeyin ne olduğunu size bildireyim mi?”
Ashâb-ı kirâm:
“–Evet yâ Rasûlallâh” dediler.
Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
“–Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak, câmilere (gitmek için) atılan adımların çok
olması ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Đşte asıl ribât bunlardır.” (Müslim, Tahâret, 41)
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Ribât: Nefsi itaata bağlamak, sınır boylarında 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.

ﻀَﺮ َر ُﺟﻼً ِﻣ َﻦ
َ  َﺣ: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ-۱۱
ﺪﺛُ ُﻜ ُﻤ ُﻮﻩُ إﻻ ﺪﺛُ ُﻜ ْﻢ َﺣ ِﺪﻳﺜﺎً َﻣﺎ أُ َﺣ َإﱐ ُﳏ
 :ﺎل
َ ت ﻓَـ َﻘ
ُ ﺼﺎ ِر اﻟْ َﻤ ْﻮ
َ ْاﻷَﻧ
ِ َ  َِﲰﻌﺖ رﺳ،ًاِﺣﺘِﺴﺎﺑﺎ
 إِ َذا:ﻮل
ُ  َﻢ ﻳـَ ُﻘﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﻮل اﷲ
َُ ُ ْ
َ ْ
 َﱂْ ﻳـَ ْﺮﻓَ ْﻊ،ِﺼﻼَة
 ﺗَـ ْﻮ
  َﺧَﺮ َج إِ َﱃ اﻟُﺿﻮءَ ﰒ
ُ ﺿﺄَ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ ُﻮ
َ َ َوَﱂْ ﻳ،ًﻞ ﻟَﻪُ َﺣ َﺴﻨَﺔ ﺰ َو َﺟﺐ اﷲُ َﻋ
ُﻀ ْﻊ ﻗَ َﺪ َﻣﻪ
َ َ َﻛﺘﻗَ َﺪ َﻣﻪُ اﻟْﻴُ ْﻤ َﲎ إﻻ
  َﺣاﻟْﻴُ ْﺴﺮى إِﻻ
ب أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أَْو
ْ ﺮ ﻓَـ ْﻠﻴُـ َﻘ،ًﺌَﺔﻞ َﻋْﻨﻪُ َﺳﻴ ﺰ َو َﺟﻂ اﷲُ َﻋ
َ
ِ
ِ
 ﻓَِﺈ ْن أَﺗَﻰ،ُﺎﻋ ٍﺔ ﻏُ ِﻔَﺮ ﻟَﻪ
َ َﻰ ِﰲ َﲨﺼﻠ
َ َ ﻓَِﺈ ْن أَﺗَﻰ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ ﻓ،ﻌ ْﺪ ﻟﻴُﺒَـ
ِ
ِ
 َﻣﺎﻰ َﻣﺎ أَ ْد َرَك َوأََﰎﺻﻠ
ٌ  ْﻮا ﺑَـ ْﻌﻀﺎً َوﺑَﻘ َﻲﺻﻠ
َ ﺑﻌﺾ
َ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َوﻗَ ْﺪ
ِ
ِ
ِِ
  اﻟ ْﻮا ﻓَﺄََﰎﺻﻠ
َﺼﻼَة
َ  ﻓَِﺈ ْن أَﺗَﻰ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َوﻗَ ْﺪ،ﺑَﻘ َﻲ َﻛﺎ َن َﻛﺬل◌ َك
ِ
.ﻚ
َ َﻛﺎ َن َﻛﺬﻟ
19

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 kötülüğünü siler. -Artık dilerseniz ayaklarınızı birbirine
yaklaştırarak küçük adım atın, dilerseniz büyük
adım atın.- O kişi, câmiye gelir cemaatle namaz
kılarsa günahları affedilir. Şayet câmiye geldiğinde namazın bir kısmını kılmışlarsa onlara
uyar ve sonra da kaçırdığı rekâtları tamamlarsa
yine aynı hüküm geçerlidir. Şâyet câmiye geldiğinde 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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ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻗﺎل اﻟﻨﱯ: ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل-١٢
ﺎس ﻗَ ْﺪ
  َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ: َﻢَو َﺳﻠ
ُ ﺿﺄَ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ ُو
َ  َرُﺿﻮءَﻩُ ﰒ
َ اح ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ اﻟﻨ
ِ
َﻀَﺮَﻫﺎ ﻻ
َ  َﻫﺎ َو َﺣﺻﻼ
َ ﺰ ﻣﺜْ َﻞ أَ ْﺟ ِﺮ َﻣ َﻦﻞ َو َﻋ  ْﻮا أَ ْﻋﻄَﺎﻩُ اﷲُ َﺟﺻﻠ
َ
ِ ﻳـْﻨـ ُﻘ
.ًﻚ ِﻣ ْﻦ أَ ْﺟ ِﺮِﻫ ْﻢ َﺷْﻴﺌﺎ
َ ﺺ ذﻟ
ُ َ
12. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 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)

 ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن؛ ﻗﺎل-۱۳
ﺼﻼَِة ﻓَﺄَ ْﺳﺒَ َﻎ
  َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ: َﻢ ﻳﻘﻮلﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
 ﺿﺄَ ﻟِﻠ
َ
ِ
ِ
ِ  َﻫﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻨﺼﻼ
ﺎس أَْو
  َﻣ َﺸﻰ إِ َﱃ اﻟُ ﰒ.َﺿﻮء
ُ اﻟْ ُﻮ
َ َﺼﻼَة اﻟْ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑَﺔ ﻓ
.ُﺎﻋ ِﺔ أَْو ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ َﻏ َﻔَﺮ اﷲُ ﻟَﻪُ ذُﻧُﻮﺑَﻪ
ْ َﻣ َﻊ
َ اﳉَ َﻤ
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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 günahlarını affeder.” (Müslim, Tahâret, 13)

ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻗﺎل اﻟﻨﱯ: ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل-۱٤
ِ  أَ ْﻋﻈَ ُﻢ اﻟﻨ: َﻢَو َﺳﻠ
ﺼﻼَةِ أَﺑْـ َﻌ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓَﺄَﺑْـ َﻌ ُﺪ ُﻫ ْﻢ
 ﺎس أَ ْﺟًﺮا ِﰲ اﻟ
 أَ ْﻋﻈَ ُﻢ،ﻴَـ َﻬﺎ َﻣ َﻊ ا ِﻹ َﻣ ِﺎمﺼﻠ
  ِﺬي ﻳـَْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ اﻟ َواﻟ،ﳑَْ ًﺸﻰ
َ ُﱴ ﻳ ﺼﻼَةَ َﺣ
ِ ِ
. ﻳـَﻨَ ُﺎمُﻲ ﰒﺼﻠ
َ ُﺬي ﻳأَ ْﺟًﺮا ﻣ َﻦ اﻟ
14. Ebû Mûsa -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:
“Namazdan daha çok sevap alanlar, derece
derece, yolu daha uzak olanlardır. (Yani bir kimse 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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 َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ  ﻋﻦ اﻟﻨﱯ: ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة-١٥
.ً اَﻷَﺑْـ َﻌ ُﺪ ﻓَﺎﻷَﺑْـ َﻌ ُﺪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ أَ ْﻋﻈُ ُﻢ أَ ْﺟﺮا:ﻗﺎل
15. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“Kişinin 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.

ﻮﻟُﻮا َﻋ ْﻦ ن ﺑَِﲏ َﺳﻠِ َﻤﺔَ أََر ُادوا أَ ْن ﻳـَﺘَ َﺤ َ أ: ﻋﻦ أﻧﺲ-١٦
ِِ
ِ
: ﻗﺎل، َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
 َِﻣﻨَﺎ ِزﳍ ْﻢ ﻓَـﻴَـْﻨ ِﺰﻟُﻮا ﻗَ ِﺮﻳﺒًﺎ ﻣ َﻦ اﻟﻨ
َ ﱯ
ِ ُ ﻓَ َﻜ ِﺮﻩ رﺳ
:ﺎل
َ  َﻢ أَ ْن ﻳـُ ْﻌ ُﺮوا اﻟْ َﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ ﻓَـ َﻘﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﻮل اﷲ
َُ َ
.أَﻻَ َْﲢﺘَ ِﺴﺒُﻮ َن آﺛَ َﺎرُﻛ ْﻢ
16. Enes -radıyallâhu anh- anlatıyor:
“Selime oğulları kabîlesi Mescid-i Nebevî’nin yakınına taşınmak istediler. Rasûlullâh 23

sallallâhu aleyhi ve sellem-, Medîne-i Münevvere’nin çevresini ıssız bırakmalarını hoş karşılamadı ve:
«–Adımlarınızın karşılığında sevâb almayı istemez misiniz?» buyurdu.” (Buhârî, Ezân, 33)

ﺖ ِدﻳَ ُﺎرﻧَﺎ ﻧَﺎﺋِﻴَﺔً َﻋ ِﻦ
ْ َ َﻛﺎﻧ: ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎل-١٧
ِ
ِ
.ب ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ
َ ﻴﻊ ﺑـُﻴُﻮﺗَـﻨَﺎ ﻓَـﻨَـ ْﻘ َِﱰ
َ  ﻓَﺄََرْدﻧَﺎ أَ ْن ﻧَﺒ.اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ
ِ ُ ﻓَـﻨَـﻬﺎﻧَﺎ رﺳ
ﻞ ن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ُﻜ ِ إ:ﺎل
َ  ﻓَـ َﻘ. َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﻮل اﷲ
َُ َ
.ًَﺧﻄْ َﻮةٍ َد َر َﺟﺔ
17. Câbir bin Abdillâh -radıyallâhu anh- anlatıyor:
“Bizim oturduğumuz yer mescide uzaktı. Evlerimizi satarak mescide daha yakın bir yere taşınmak istedik. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve
sellem- bizi bundan nehyetti ve şöyle buyurdu:
«–Attığınız her adım karşılığında size bir derece verilir.»” (Müslim, Mesâcid, 279)
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ً ﻻَ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ َر ُﺟﻼ،ٌ َﻛﺎ َن َر ُﺟﻞ:ﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ؛ ﻗﺎل
َُ ﻋﻦ أ-١٨
ِ َ َ ﻗ.ٌ وَﻛﺎ َن ﻻَ ُﲣْ ِﻄﺌﻪ ﺻﻼَة.أَﺑـﻌﺪ ِﻣﻦ اﻟْﻤﺴ ِﺠﺪ ِﻣْﻨﻪ
ﻴﻞ
َ ُُ
ْ َ َ ََْ
َ ُ
َ  ﻓَﻘ:ﺎل
ْﻠ َﻤ ِﺎء َوِﰲﺖ ِﲪَ ًﺎرا ﺗَـ ْﺮَﻛﺒُﻪُ ِﰲ اﻟﻈ
َ ْ ﻟَ ِﻮ ا ْﺷﺘَـَﺮﻳ:ُﺖ ﻟَﻪ
ُ  أَْو ﻗُـ ْﻠ:ُﻟَﻪ
ِ ن َﻣْﻨِﺰِﱄ إِ َﱃ َﺟْﻨ َﺮِﱐ أ َﻣﺎ ﻳَﺴ:ﺎل
ﱐ ِ إ.ﺐ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ
َ َ ﻗ.ﻀ ِﺎء
َ ﺮْﻣاﻟ
ُ
ِ
ِ
ﺖ
ُ أُِر
ُ ﺎي إِ َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َوُر ُﺟﻮﻋﻲ إِ َذا َر َﺟ ْﻌ
َ ﺐ ِﱄ ﳑَْ َﺸ
َ َﻳﺪ أَ ْن ﻳُ ْﻜﺘ
ِ ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
 ﻗَ ْﺪ َﲨَ َﻊ: َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ َ  ﻓَـ َﻘ.إ َﱃ أَ ْﻫﻠﻲ
ِ َاﷲ ﻟ
.ُﻪﻚ ُﻛﻠ
َ ﻚ ذﻟ
َ ُ
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 kendisine 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 tamamını senin için toplamıştır (her adımına karşılık sana sevap yazmıştır).» buyurdu.” (Müslim,
Mesâcid, 278)

ِ ُ ﺎل رﺳ
َ ﻮل اﷲ
ُﺻﻠَﻰ اﷲ
ُ َ َ َ ﻗ: َﻋﻦ أﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة؛ ﻗﺎل-١٩
ِِ
ﻚ
َ ِ أُوﻟﺌ،ﻠَ ِﻢﺸﺎءُو َن إِ َﱃ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺟﺪ ِﰲ اﻟﻈ  اَﻟْ َﻤ: َﻢَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
.ِاﺿﻮ َن ِﰲ َر ْﲪَِﺔ اﷲ
ْ
ُ ﻮَاﳋ
19. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“Karanlıklarda mescitlere çokça yürüyenler
var ya, işte onlar Allâh’ın rahmet deryâsına çokça dalan kimselerdir.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 14)
Karanlık, soğuk, kar, kış demeden cemaate
devam etmek, kişiyi Allâh’ın rahmetine erdirir.

ِ َ  ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري؛ أﻧﻪ ﲰﻊ رﺳ-٢٠
ﺻﻠَﻰ
َ ﻮل اﷲ
َُ
ِﻔﺮ اﷲ ﺑِﻪ  ُﻜﻢ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻳ َﻜ أَﻻَ أَدﻟ:ﻮل
ُ  َﻢ ﻳـَ ُﻘاﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
ُ ُ ُ َ َ ْ ُ
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ِ َاﳊﺴﻨ
ِ ِِ ُ اﳋَﻄَﺎﻳَﺎ وﻳَِﺰ
:ﺎل
َ َﻮل اﷲِ! ﻗ
َ  ﺑـَﻠَﻰ ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎت؟ ﻗَﺎﻟُﻮا
َ ْ
َ َْ ﻳﺪ ﺑﻪ ﰲ
ِ اﳋﻄَﻰ إِ َﱃ اﻟْﻤﺴ
ِ ِ إِﺳﺒﺎغُ اﻟْﻮ
ﺎﺟ ِﺪ
ُْ ُﺿﻮء ﻋْﻨ َﺪ اﻟْ َﻤ َﻜﺎ ِرِﻩ َوَﻛﺜْـَﺮة
ُ ُ َْ
ََ
.ِﺼﻼَة
 ﺼﻼَةِ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ
 َواﻧْﺘِﻈَ ُﺎر اﻟ
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 vereyim 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)

ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ-٢۱
 أَﺗَﻰ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ﻳـَ ْﺮ َﻋﻰُﺮ ُﺟ ُﻞ ﰒﻬَﺮ اﻟ َ إِ َذا ﺗَﻄ: َﻢ أﻧﻪ ﻗﺎلَو َﺳﻠ
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ٍ
ِ
ِ
ﻮﻫﺎ إِ َﱃ
 اﻟ
َ ُﻞ َﺧﻄْ َﻮة َﳜْﻄ ﺐ ﻟَﻪُ َﻛﺎﺗﺒَﺎﻩُ أَْو َﻛﺎﺗﺒُﻪُ ﺑِ ُﻜ
َ َﺼﻼََة َﻛﺘ
ِِ
ٍ
ِ ﺎت واﻟْ َﻘ
ِ ِﺼﻼََة َﻛﺎﻟْ َﻘﺎﻧ
ﺖ
 ﺎﻋ ُﺪ ﻳـَ ْﺮ َﻋﻰ اﻟ
َ َاﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َﻋ ْﺸَﺮ َﺣ َﺴﻨ
ِ َوﻳ ْﻜﺘ
ِ ْ ﲔ ِﻣ ْﻦ ِﺣ
ﱴ ﻳـَ ْﺮِﺟ َﻊ ﲔ َﳜُْﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ﺑـَْﻴﺘِ ِﻪ َﺣ
َ ﺼﻠ
َ ﺐ ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ
ُ َُ
.إِﻟَْﻴ ِﻪ
21. Ukbe bin Âmir -radıyallâhu anh-’den rivayet 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 adımına 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

 -٢٢ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
ِ
ﻳﺪ َﻋﻠَﻰ
ﺎﻋ ٍﺔ ﺗَ ِﺰ ُ
ﺻﻼَةُ اﻟﺮ ُﺟ ِﻞ ِﰲ َﲨَ َ
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠَ ﻢَ :
َ
ﺻﻼَﺗِِﻪ ِﰲ ﺑـﻴﺘِ ِﻪ وﺻﻼَﺗِِﻪ ِﰲ ﺳﻮﻗِ ِﻪ ﺑِ ْ ِ
ﻳﻦ َد َر َﺟﺔً،
َْ َ َ
َ
ُ
ﻀ ًﻌﺎ ًوﻋ ْﺸ ِﺮ َ
ِ
ِ
ﺿﻮءَ ﰒُ أَﺗَﻰ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ
َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ إِذَا ﺗَـ َﻮ 
َوذﻟ َ
ﺿﺄَ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ ُﻮ ُ
ﻚ أَ ن أ َ
ﻂ َﺧﻄْ َﻮةً إِﻻ
ﻳﺪ إِﻻ اﻟ 
ﻻَ ﻳـَْﻨـ َﻬ ُﺰﻩُ إِﻻ اﻟ 
ﺼﻼَةَ ،ﻓَـﻠَ ْﻢ َﳜْ ُ
ﺼﻼَةُ ،ﻻَ ﻳُِﺮ ُ
ُرﻓِ َﻊ ﻟَﻪُ َِﺎ َد َر َﺟﺔٌ َو ُﺣ 
ﻂ َﻋْﻨﻪُ َِﺎ َﺧ ِﻄﻴﺌَﺔٌ َﺣ ﱴ ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ
ِ
ﺼﻼَِة ﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ِ
ِ ِ
ﺖ
اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ .ﻓَﺈذَا َد َﺧ َﻞ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ َﻛﺎ َن ِﰲ اﻟ َ 
اﻟ ِ 
ِ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َﻣﺎ َد َام
ﺼﻼَةُ ﻫ َﻲ َْﲢﺒِ ُﺴﻪَُ .واﻟْ َﻤﻼَﺋ َﻜﺔُ ﻳُ َ
ﺼﻠﻮ َن َﻋﻠَﻰ أ َ
ِِِ ِ
ﺻﻠﻰ ﻓِ ِﻴﻪ ،ﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮ َن :اﻟﻠّ ُﻬ ﻢ ْارﲪَْﻪُ ،اﻟﻠّ ُﻬ ﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
ِﰲ َْﳎﻠﺴﻪ اﻟﺬي َ
ث ﻓِ ِﻴﻪ.
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻪَ ،ﻣﺎ َﱂْ ﻳـُ ْﺆِذ ﻓِ ِﻴﻪَ ،ﻣﺎ َﱂْ ُْﳛ ِﺪ ْ
ﻟَﻪُ ،اﻟﻠّ ُﻬ ﻢ ﺗُ ْ
22. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurdu:
“Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, 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 girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece
yükseltilir, bir hatası da silinir. Mescide girdiğinde ise, namazı beklediği sürece namazdaymış gibi
kabul edilir. Biriniz, hiç kimseye eziyet vermeden
ve abdestini bozmadan, namaz kıldığı yerde bulunduğu müddetçe, melekler onun için:
«Allâh’ım, ona merhamet et! Allâh’ım, onu
mağfiret et! Allâh’ım onun tevbesini kabûl buyur!» diye dua ederler.” (Müslim, Mesâcid, 272)

ِ
ِ

ﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﺻﻠ
َ  َﻫ ِﻞ اﲣَ َﺬ َر ُﺳﻮ ُل اﷲ:ﺲ
ٌ َ ُﺳﺌ َﻞ أَﻧ-٢٣
ﺻﻼََة اﻟْﻌِ َﺸ ِﺎء إِ َﱃ َﺷﻄْ ِﺮ
َ  َﻢ َﺧﺎﲤًَﺎ؟ ﻓَـ َﻘَو َﺳﻠ
َ ﺧَﺮ ﻟَْﻴـﻠَ ًﺔ َ أ، ﻧـَ َﻌ ْﻢ:ﺎل
ِ ِ
 َ :ﺎل
ﺎس
َ  ﻓَـ َﻘ،ﻰﺻﻠ
َ  أَﻗْـﺒَ َﻞ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑ َﻮ ْﺟ ِﻬﻪ ﺑـَ ْﻌ َﺪ َﻣﺎُْﻴ ِﻞ ﰒاﻟﻠ
ُ ﺻﻠﻰ اﻟﻨ
ﱐ أَﻧْﻈُُﺮ َ ﻓَ َﻜﺄ:ﺎل
َ َ ﻗ.ﺻﻼَةٍ ُﻣْﻨ ُﺬ اﻧْـﺘَﻈَْﺮﲤُُﻮَﻫﺎ
َ َوَرﻗَ ُﺪوا َوَﱂْ ﺗَـَﺰاﻟُﻮا ِﰲ
ِ إِ َﱃ َوﺑِﻴ
.ﺺ ِ◌ َﺧﺎَﲤِِﻪ
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 yüzünü bize doğru döndü ve şöyle buyurdu:
«–Đnsanlar namazlarını kendi başlarına kıldılar 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)

:ﺎل
َ َ َﻢ ﻗﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
 ِ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨ-٢٤
َ ﱯ
ِ ﻦ رﺟﻞ ﻣﺴﻠِﻢ اﻟْﻤﺴﻣﺎ ﺗَـﻮﻃ
ِ  ﺎﺟ َﺪ ﻟِﻠ
ﺶ
َ َ ﺗَـﺒَ ْﺸﺒﺬ ْﻛ ِﺮ إِﻻ ﺼﻼَة َواﻟ
َ َ ٌ ْ ُ ٌ َُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺶ أ َْﻫﻞ اﻟْﻐَﺎﺋ
.ﺐ ﺑِﻐَﺎﺋﺒِ ِﻬ ْﻢ إِ َذا ﻗَﺪ َم َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ُ ُ َاﷲُ ﻟَﻪُ َﻛ َﻤﺎ ﻳـَﺘَﺒَ ْﺸﺒ
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 gitmeyi alışkanlık hâline getirdiği, cemaatlere devam 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)

:ﺎل
َ َ َﻢ ﻗﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
 ِ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨ-٢٥
َ ﱯ
ﻪُ ا ِﻹ َﻣ ُﺎم اﻟْ َﻌ ِﺎد ُل ِﻇﻠﻞ إِﻻ  ِﻪ ﻳـَ ْﻮَم ﻻَ ِﻇ ُﻬ ْﻢ اﷲُ ِﰲ ِﻇﻠَﺳْﺒـ َﻌﺔٌ ﻳُ ِﻈﻠ
ِ ﻖ ِﰲ اﻟْﻤﺴِﻪ ورﺟﻞ ﻗَـ ْﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﺎب ﻧَﺸﺄَ ِﰲ ِﻋﺒﺎدةِ رﺑ
ﺎﺟ ِﺪ
َ  َو َﺷ
ٌ َ ُ ُُ ٌ ُ ََ َ َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ﺎ ِﰲ اﷲَوَر ُﺟﻼَن َﲢَﺎﺑ
ُﺮﻗَﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَر ُﺟ ٌﻞ ﻃَﻠَﺒَْﺘﻪاﺟﺘَ َﻤ َﻌﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ َوﺗَـ َﻔ
ِ اﻣﺮأَةٌ َذات ﻣْﻨ
ٍﺼ
ق
َ ﺐ َو َﲨَ ٍﺎل ﻓَـ َﻘ
َ ﺼﺪ
ُ َﺧ
َ ﱐ أ ِﺎل إ
َ َﺎف اﷲَ َوَر ُﺟ ٌﻞ ﺗ
َ ُ َْ
ﱴ ﻻَ ﺗَـ ْﻌﻠَ َﻢ ِﴰَﺎﻟُﻪُ َﻣﺎ ﺗُـْﻨ ِﻔ ُﻖ َﳝِﻴﻨُﻪُ َوَر ُﺟ ٌﻞ ذَ َﻛَﺮ اﷲَ َﺧﺎﻟِﻴًﺎ َﺧ َﻔﻰ َﺣ
ْأ
.ُﺖ َﻋْﻴـﻨَﺎﻩ
ْ ﺎﺿ
َ ﻓَـ َﻔ
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) gölgesinde 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 üzere 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 sadaka veren kimse, tenhâda Allâh’ı zikredip göz
yaşı döken kimse.” (Buhâri, Ezan, 36; Zekât, 16; Müslim,
Zekât 91)

ِ َاﳊﺼﺎ َة ﻟَﺘُـﻨ
. ِﺬي ُﳜْ ِﺮ ُﺟ َﻬﺎ ِﻣ َﻦ اﳌ ْﺴ ِﺠ ِﺪﺎﺷ ُﺪ اﻟ
ْ  إِ ّن-٢٦
َ
َ
َ
26- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellemşöyle buyurmuşlardır:
“Çakıl taşları, kendilerini mescitten çıkaranlara, «Allâh için bizi çıkarmayın!» diye yalvarırlar.”. (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

ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ
 -٢٧ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة :أن رﺳﻮل اﷲ َ
ِ
ﺼ َﻦ َﺷ ْﻮ ٍك َﻋﻠَﻰ
ﻗﺎل :ﺑـَْﻴـﻨَ َﻤﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ﳝَْﺸﻲ ﺑِﻄَ ِﺮ ٍﻳﻖَ ،و َﺟ َﺪ ﻏُ ْ
اﻟﻄِ ﺮ ِﻳﻖ ﻓَﺄَ ﺧَﺮﻩُ ،ﻓَ َﺸ َﻜَﺮ اﷲُ ﻟَﻪُ ﻓَـﻐَ َﻔَﺮ ﻟَﻪُ .ﰒُ ﻗَ َ
ﺎل :اَﻟ ﺸ َﻬ َﺪاءُ
ﲬَْﺴﺔٌ :اَﻟْﻤﻄْﻌﻮ ُن واﻟْﻤﺒﻄُﻮ ُن واﻟْﻐَ ِﺮﻳﻖ و ِ
ﻴﺪ
ﺐ ا ْﳍَْﺪِم َواﻟ ﺸ ِﻬ ُ
َْ
َ ُ ََ
َ َ ُ
ﺻﺎﺣ ُ
ِ
ِﰲ ﺳﺒِ ِﻴﻞ ِ
ﻒ
ﺼ
اﷲَ .وﻗَ َ
ﺎس َﻣﺎ ِﰲ اﻟﻨَ ﺪاء َواﻟ 
َ
ﺎل :ﻟَ ْﻮ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟﻨُ 
اْﻷَوِل ﰒَُ ﱂْ َِﳚ ُﺪوا إِﻻ أَ ْن ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻬ ُﻤﻮا ﻻَ ْﺳﺘَـ َﻬ ُﻤﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻪَ .وﻟَ ْﻮ
ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣﺎ ِﰲ اﻟﺘـ ْﻬ ِﺠ ِﲑ ﻻَ ْﺳﺘَﺒَـ ُﻘﻮا إِﻟَْﻴ ِﻪَ ،وﻟَ ْﻮ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣﺎ ِﰲ
ﺼْﺒ ِﺢ َ◌ﻷَﺗَـ ْﻮ ُﳘَﺎ َوﻟَ ْﻮ َﺣْﺒـ ًﻮا.
اﻟْ َﻌﺘَ َﻤ ِﺔ َواﻟ 
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, göçük 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, mutlaka böyle yaparlardı. Namaza erken gitmedeki
fazîleti bilselerdi birbirleriyle yarış ederlerdi.
Yatsı ile sabah cemaatlerindeki sevâbı bilselerdi
emekleyerek de olsa giderlerdi.” (Buhârî, Ezân, 32)

:ﺎل
َ َ َﻢ ﻗﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
 ِ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨ-٢٨
َ ﱯ
ِِ
ِ
 َﻤﺎﺔ ُﻛﻠِ اﳉَﻨ
ْ ﺪ اﷲُ ﻟَﻪُ ﻧـُُﺰﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ اح أ ََﻋ
َ َﻣ ْﻦ َﻏ َﺪا إ َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َوَر
.اح
َ َﻏ َﺪا أ َْو َر
28. Ebu Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular 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)

 َد َﺧ َﻞ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن:ﺎل
َ َ ﻗ. ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ َﻋ ْﻤَﺮَة-٢٩
ِ ﻔﺎ َن اﻟْﻤﺴ ِﺠ َﺪ ﺑـ ْﻌ َﺪ ﺻﻼَةِ اﻟْﻤ ْﻐ ِﺮ ﺑْﻦ َﻋ
.ُ ﻓَـ َﻘ َﻌ َﺪ َو ْﺣ َﺪﻩ.ب
َ
َ
َ
َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺻﻠَﻰ
َ ﺖ َر ُﺳ
َ  ﻓَـ َﻘ.ت إِﻟَْﻴﻪ
ُ ﻓَـ َﻘ َﻌ ْﺪ
ُ  ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أَﺧﻲ! َﲰ ْﻌ:ﺎل
َ ﻮل اﷲ
ِ
ﳕَﺎ ﻗَ َﺎمَﺎﻋ ٍﺔ ﻓَ َﻜﺄ
ُ  َﻢ ﻳـَ ُﻘاﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ َﻰ اﻟْﻌ َﺸﺎءَ ِﰲ َﲨﺻﻠ
َ  َﻣ ْﻦ:ﻮل
ٍ ﺼﺒﺢ ِﰲ َﲨ
ِ
ْﻴ َﻞﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﺼ
ََ
ْﻧ
َ ﳕَﺎَﺎﻋﺔ ﻓَ َﻜﺄ
َ  َوَﻣ ْﻦ.ْﻴ ِﻞﻒ اﻟﻠ
َ ْ  ﻰ اﻟﺻﻠ
.ُﻪُﻛﻠ
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, gecenin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah na36

mazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir.»” (Müslim, Mesâcid 260)

ٍ  ﻋﻦ ﺟْﻨ َﺪ-٣٠
ﺻﻠَﻰ
ُ ي ﻳَـ ُﻘ
 ب اﻟْ َﻘ ْﺴ ِﺮ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻮل
ُ
ِ
.ِﻣ ِﺔ اﷲ ﺼْﺒ ِﺢ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ ِذ
 ﺻﻼََة اﻟ
َ ﻰﺻﻠ
َ  َﻣ ْﻦ: َﻢاﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ
ﻣﺘِ ِﻪ ﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَﻄْﻠُْﺒﻪُ ِﻣ ْﻦ ِذ ﻓَِﺈﻧ.ﻣﺘِ ِﻪ ﺑِ َﺸ ْﻲ ٍء  ُﻜ ُﻢ اﷲُ ِﻣ ْﻦ ِذﻓَﻼَ ﻳَﻄْﻠُﺒَـﻨ
. َﻢﻪُ َﻋﻠَﻰ َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ِﰲ ﻧَﺎ ِر َﺟ َﻬﻨ ﻳَ ُﻜﺒُ ﰒ.ُﺑِ َﺸ ْﻲ ٍء ﻳُ ْﺪ ِرْﻛﻪ
30. Cündeb bin Abdullâh -radıyallâhu anhanlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle
buyurdular:
“Sabah namazını (cemaatle) kılan kimse
Allâh’ın himâyesindedir. Allâh, bizzat himâyesinde olan bir hususta sizi hesâba çekmesin. Allâh,
himâyesindeki bir hususta hesâba çektiği kimseyi
yakalayıp cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. ” (Müslim, Mesâcid 262; Tirmizî, Salât 51, Fiten 6;
Đbn Mâce, Fiten 6)
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ﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﺻﻠ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: وﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة ﻗﺎل-٣١
 ﻓَ َﻤ ْﻦ،ِﻣ ِﺔ اﷲ ﺎﻋ ٍﺔ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ ِذ
 ﻰ اﻟﺻﻠ
َ َﺼْﺒ َﺢ ِﰲ َﲨ
َ  َﻣ ْﻦ: َﻢَو َﺳﻠ
.ﺎ ِر ﻟَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪﻪُ اﷲُ ِﰲ اﻟﻨﻣ َﺔ اﷲِ َﻛﺒ أَ ْﺧ َﻔَﺮ ِذ
31. Ebû Bekre -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular 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)

ِ  ﻋﻦ ﺑـﺮﻳ َﺪ َة اﻷ-٣٢
ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
 ِﻲ َﻋﻦ اﻟﻨ َﺳﻠَﻤ
ْ َُ َ
ْ
َ ﱯ
ِ ﻠَ ِﻢ إِﱃ اﻟْﻤﺴﺎﺋِﲔ ﰲ اﻟﻈﺸ ِﺮ اﳌﺸ  ﺑ:ﺎل
م ﺎﻮِر اﻟﺘﺎﺟﺪ ﺑِﺎﻟﻨ
َ َ َ َ َ َﻢ ﻗَو َﺳﻠ
ََ
ِ ﻳـﻮم
.اﻟﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ َْ
32. Büreyde el-Eslemî -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:
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“Karanlıklarda câmilere yürüyen kimseleri,
kıyâmet gününde tam bir nûr ile müjdele!” (Tirmizî,
)Salât, 51/223

ُﰊ ﺑْ ِﻦ َﻛ ْﻌ ٍ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
ﺻﻠﻰ ﺑِﻨَﺎ ُ
 -٣٣ﻋﻦ أ َ
ﺐ ﻗﺎلَ :
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳـﻮﻣﺎً اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻘﺎل :أَﺷ ِ
ﺎﻫ ُﺪ ﻓُﻼَ ٌن؟ ﻗﺎﻟُﻮا :ﻻَ.
َ
َْ
ّْ َ
ﻗﺎل :أَﺷ ِ
اﻟﺼﻼَﺗَـ ْ ِ
ﺎﻫ ٌﺪ ﻓُﻼَ ٌن؟ ﻗﺎﻟُﻮا :ﻻَ .ﻗﺎل :إِ ّن َﻫﺎﺗَـ ْ ِ
ﲔ أَﺛْـ َﻘ ُﻞ
َ
ﲔ ّ
ِِ
ِ
ﻮﳘَﺎ
ﲔَ ،وﻟَ ْﻮ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣﺎ ﻓِﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻷَﺗَـْﻴﺘُ ُﻤ ُ
اﻟﺼﻠَ َﻮات َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﻨَﺎﻓﻘ َ
ّ
ِ
اﻟﺮَﻛ ِ
ﻒ
ﺼ 
ﺻ
ﺐَ ،وإِ ن اﻟ 
َوﻟَ ْﻮ َﺣْﺒﻮاً َﻋﻠَﻰ 
ﻒ اْﻷ َّو َل َﻋﻠَﻰ ﻣﺜْ ِﻞ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺻﻼََة اﻟﺮ ُﺟ ِﻞ
اﻟْ َﻤﻼَﺋ َﻜﺔ َوﻟَ ْﻮ َﻋﻠ ْﻤﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓَﻀﻴﻠَﺘُﻪُ ﻻَﺑْـﺘَ َﺪ ْرﲤُﻮﻩَُ ،وإِ ن َ
ِِ
ِ
ﺻﻼَﺗَﻪُ َﻣ َﻊ اﻟﺮ ُﺟﻠَ ْ ِ
ﲔ
ﺻﻼَﺗﻪ َو ْﺣ َﺪﻩَُ ،و َ
َﻣ َﻊ اﻟﺮ ُﺟ ِﻞ أ َْزَﻛﻰ ﻣ ْﻦ َ
ّ
أَْز◌ َﻛﻰ ِﻣﻦ ِِ
ﺐ إِ َﱃ اﷲ
َﺣ 
ْ
ْ َ
اﻟﺮ ُﺟ ِﻞَ ،وَﻣﺎ َﻛﺜـَُﺮ ﻓَـ ُﻬ َﻮ أ َ
ﺻﻼَﺗﻪ َﻣ َﻊ ّ
َﻋﺰ َو َﺟ ﻞ.
33. Übey bin Ka’b -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün 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 gelen namazdır. Bu iki namazda ne kadar çok ecir
ve sevap olduğunu bilseydiniz, diz üstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Birinci saf meleklerin safı gibidir. Ondaki fazîleti bilseydiniz ona
ulaşmak için yarışırdınız. Bir kimsenin başka bir
kimseyle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 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)

ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و
َ ﱯِ َﻋﻦ اﻟﻨ،ﺎب َﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اْﳋﻄ-٣٤
ٍِ
ِ
،ًﲔ ﻟَْﻴـﻠَﺔ
ُ ﻪُ َﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘﻢ أَﻧَﺳﻠ
َ َﻰ ِﰲ َﻣ ْﺴﺠﺪ َﲨﺻﻠ
َ ﺎﻋﺔً أَْرﺑَﻌ
َ  َﻣ ْﻦ:ﻮل
ِ ِ ِ
ِ َ ُاﻟﺮْﻛﻌﺔُ اْﻷ
َﺎِ ُﺐ اﷲُ ﻟَﻪ
َ وﱃ ﻣ ْﻦ
َ  ُﻻَ ﺗَـ ُﻔﻮﺗُﻪ
َ َ َﻛﺘ،ﺻﻼَة اﻟْﻌ َﺸﺎء
.ﺎ ِرِﻋْﺘﻘﺎً ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
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34. Ömer bin Hattab -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular 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 Getirmek Mü’minlerin Alâmetlerindendir

ِ ِ
ﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  َﻋﻦ َر ُﺳﻮل اﷲ، َﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ-٣٥
ِ
َ َ َﻢ ﻗَو َﺳﻠ
ُ َﺮ ُﺟ َﻞ ﻳـَ ْﻌﺘ إِ َذا َرأَﻳْـﺘُ ُﻢ اﻟ:ﺎل
ُ ﻓَﺎ ْﺷ َﻬ ُﺪوا ﻟَﻪ،ﺎد اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺟ َﺪ
ِ ِ
ِ ِ ﻤﺎ ﻳـ ْﻌﻤﺮ ﻣ إِﻧ:ﺎل اﷲ ﺗَـﻌ َﺎﱃ
آﻣ َﻦ
َ ﺴﺎﺟ َﺪ اﷲ َﻣ ْﻦ
َ ُ َ َ ﻗ.ﺑﺎ ِﻹﳝَﺎن
َ َ ُُ َ َ
ِ ﺑِﺎ
. اﻵﻳﺔ...ﷲ
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 buyurmuştur:
«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

ِ
ِ
ﺖ َواﻟﻨ ِ
َ -٣٦ﻋ ْﻦ ﻳَِﺰ َﻳﺪ ﺑ ِﻦ َﻋﺎﻣ ٍﺮ ﻗﺎل :ﺟْﺌ ُ
ﱯ َ
ﺻﻠﻰ اﷲُ
ِ
ِ
ﺖ َوَﱂْ أ َْد ُﺧ ْﻞ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﰲ
اﻟﺼﻼَة ،ﻓَ َﺠﻠَ ْﺴ ُ
َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ ِﰲ ّ
اﻟ ِ 
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ف َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ
ُ
ﺼَﺮ َ
ﺼﻼَة .ﻗﺎل :ﻓﺎﻧْ َ
وﺳﻠﻢ ﻓَـَﺮأَى ﻳَِﺰ َﻳﺪ َﺟﺎﻟِﺴﺎً ﻓﻘﺎل :أَ َﱂْ ﺗَ ْﺴﻠِ ْﻢ ﻳَﺎ ﻳَِﺰﻳﺪ؟ ﻗﺎل :ﺑـَﻠَﻰ
ﻚ أَ ْن ﺗَ ْﺪ ُﺧ َﻞ َﻣ َﻊ
ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺖ .ﻗﺎل :ﻓَ َﻤﺎ َﻣﻨَـ َﻌ َ
َﺳﻠَ ْﻤ ُ
ﻮل اﷲ ﻗَ ْﺪ أ ْ
ﺎس ِﰲ ِِ
اﻟﻨِ 
ﺖ ِﰲ َﻣْﻨِﺰِﱄ َوأَﻧَﺎ
ﺻﻠْﻴ ُ
ﺻﻼَْ ﻢ؟ ﻗﺎل :إِ ّﱐ ُﻛْﻨ ُ
ﺖ ﻗَ ْﺪ َ
َ
ِ
ِ
ت
اﻟﺼﻼَة ﻓَـ َﻮ َﺟ ْﺪ َ
ﺻﻠْﻴﺘُ ْﻢ ،ﻓﻘﺎل :إِ َذا ﺟْﺌ َ
ﺖ إِ َﱃ ّ
أْ
ﺐ أَ ْن ﻗَ ْﺪ َ
َﺣ َﺴ ُ
ﻚ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً
ﺖ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﻟَ َ
ﺻﻠْﻴ َ
ﺼ ﻞ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢَ ،وإِ ْن ُﻛْﻨ َ
ﺖ ﻗَ ْﺪ َ
ﺎس ﻓَ َ
اﻟﻨّ َ
َوَﻫ ِﺬ ِﻩ َﻣﻜْﺘُﻮﺑَﺔٌ.
36. Yezîd bin Âmir -radıyallâhu anh- anlatıyor:
“Allâh Rasûlü namaz kılarken yanına varmıştım. Oturdum ve cemaate iştirâk etmedim. Efendimiz namazdan sonra bize doğru dönünce, kenarda oturduğumu gördü:
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«–Ey Yezîd, sen müslüman olmadın mı?» buyurdu.
Ben:
«–Evet yâ Rasûlallâh, müslüman oldum!”
dedim.
Allâh Rasûlü:
«–Öyle ise cemaate katılmaktan seni alıkoyan
nedir?» buyurdu.
«–Sizin namazı kılmış olduğunuzu zannederek 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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ِ  ﻋﻦ ﺟﺎﺑِﺮ ﺑﻦ ﻳ ِﺰ َﻳﺪ ﺑ ِﻦ اﻷ-٣٧
ي َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ
 اﻟﻌ ِﺎﻣ ِﺮ
ْ
َ َﺳ َﻮد
َ
َ
ِ
ﻴﺖ
َ َﻗ
 ِت َﻣ َﻊ اﻟﻨ
ُ  َﺷ ِﻬ ْﺪ:ﺎل
ُ ﺼﻠ
َ َ ﻓ،ُﺠﺘَﻪ  َﻢ َﺣﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ
َ ﱯ
ِ ﺒﺢ ﰲ ﻣ
ِ ﺴﺠ ِﺪ اﳋَْﻴ
ﻀﻰ
ِﺼ
َ َ ﻗ،ﻒ
 ﺻﻼ َة اﻟ
َ َﻤﺎ ﻗ  ﻓَﻠ:ﺎل
َ َُﻣ َﻌﻪ
َ
ِ
ِ ْ َف إِ َذا ُﻫﻮ ﺑِﺮ ُﺟﻠ
،ُﻴَﺎ َﻣ َﻌﻪﺼﻠ
َ ﺻﻼﺗَﻪُ َواﳓََﺮ
ْﲔﰲأ
َ ُُﺧَﺮى اﻟ َﻘ ْﻮم َﱂْ ﻳ
َ
َ َ
ِ
ِِ ِ
ِِ
 َﻣﺎ:ﺎل
َ  ﻓَـ َﻘ،ﺼ ُﻬ َﻤﺎ
َ ﻓَـ َﻘ
ُ  َﻤﺎ ﺗَـ ْﺮ َﻋ ُﺪ ﻓَـَﺮاﺋ َ ﻓَﺠﻲء، َﻤﺎ ﻲ َ َﻋﻠ:ﺎل
ﺎ ﻗَ ْﺪﺎ ُﻛﻨ إِﻧ،ِﻮل اﷲ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:َﻴَﺎ َﻣ َﻌﻨَﺎ؟ ﻓَـ َﻘﺎﻻﺼﻠ
َ َُﻣﻨَـ َﻌ ُﻜ َﻤﺎ أَ ْن ﺗ
ْﻴﺘُ َﻤﺎ ﰲ ِر َﺣﺎﻟِ ُﻜ َﻤﺎﺻﻠ
َ َ ﻗ،ْﻴـﻨَﺎ ﰲ ِر َﺣﺎﻟِﻨﺎﺻﻠ
َ  إِ َذا.َ ﻓَﻼَ ﺗَـ ْﻔ َﻌﻼ:ﺎل
َ
ٍ  أَﺗَـﻴﺘُﻤﺎ ﻣﺴ ِﺠ َﺪ َﲨُﰒ
.ٌﻬﺎ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔَ  ﻓَِﺈﻧـ،ﻴَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢﺼﻠ
ََ
َ َﺎﻋﺔ ﻓ
َْ َْ
37. Câbir bin Yezid babasından şöyle rivâyet
etmiştir:
“Haccı esnâsında Rasûlullâh Efendimiz’in
yanında bulundum ve onunla birlikte Hayf mescidinde 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 aleyhi 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 Sünnetindendir

 َﻢﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
ٌ ِ ﻋﻦ َﻣﺎﻟ-٣٨
 ِ أَﺗَـْﻴـﻨَﺎ إِ َﱃ اﻟﻨ:ﻚ
َ ﱯ
ِ ِ
ِ
ﻳﻦ ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ َوﻟَْﻴـﻠَﺔً َوَﻛﺎ َن
َ َوَْﳓ ُﻦ َﺷﺒَﺒَﺔٌ ُﻣﺘَـ َﻘﺎرﺑُﻮ َن ﻓَﺄَﻗَ ْﻤﻨَﺎ ﻋْﻨ َﺪﻩُ ﻋ ْﺸ ِﺮ
ِ
ِ
ِ ُ رﺳ
ﺎﻦ أَﻧ َﻤﺎ ﻇ َ ﻓَـﻠ،ﻴﻤﺎ َرﻓِﻴ ًﻘﺎ
َ ﻮل اﷲ
َُ
ً  َﻢ َرﺣﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
ﻤ ْﻦ ﺗَـَﺮْﻛﻨَﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻧَﺎ  َﺳﺄَﻟَﻨَﺎ َﻋ،ﻗَ ْﺪ ا ْﺷﺘَـ َﻬْﻴـﻨَﺎ أ َْﻫﻠَﻨَﺎ أ َْو ﻗَ ْﺪ ا ْﺷﺘَـ ْﻘﻨَﺎ
ِ ِﺎل ارِﺟﻌﻮا إِ َﱃ أَﻫﻠِﻴ ُﻜﻢ ﻓَﺄَﻗ
ﻮﻫ ْﻢ
ْ ﻓَﺄ
ُ  ُﻤﻴﻤﻮا ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ َو َﻋﻠ
ُ ْ َ ََﺧﺒَـ ْﺮﻧَﺎﻩُ ﻗ
ُ ْ ْ
ﻮا َﻛ َﻤﺎﺻﻠ
ُ َوُﻣ ُﺮ
ْ َﺣ َﻔﻈُ َﻬﺎ أ َْو ﻻَ أ
ْ  َوذَ َﻛَﺮ أَ ْﺷﻴَﺎءَ أ- وﻫ ْﻢ
َ  َو-َﺣ َﻔﻈُ َﻬﺎ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
 ﻀَﺮ ِت اﻟ
َ ﻲ ﻓَِﺈ َذا َﺣُﺻﻠ
َ َرأَﻳْـﺘُ ُﻤ ِﻮﱐ أ
َ  ْن ﻟَ ُﻜ ْﻢ أﺼﻼَةُ ﻓَـ ْﻠﻴُـ َﺆذ
.ﻣ ُﻜ ْﻢ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮُﻛ ْﻢَوﻟْﻴَـ ُﺆ
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 bıraktığımızı sordu. Biz de haber verdik. Bunun üzerine
şöyle buyurdular:
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«–Ehlinizin yanına dönünüz. Đçlerinde bulununuz. Onlara gerekli şeyleri öğretiniz, onlara
şunları emrediniz:” dedi ve birçok şeyler söyledi
ki şimdi onların bir kısmını hatırlıyorum, bir kısmını 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)

ﺖ
َ َن أَﺑَﺎﻩُ ﻗ َ أ:َﺔ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ أَُﻣﻴ-٣٩
ُ ْ َرأَﻳ:ﺎل
ِ
ِ
ِ َ رﺳ
،ﺰ ِﻣْﻨـ َﻬﺎاﻋﺎ َْﳛﺘَـ
ً  َﻢ ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ ذ َرﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ
َ ﻮل اﷲ
َُ
ِ  ﻓَ ُﺪ ِﻋﻲ إِ َﱃ اﻟ
.ْﺿﺄ
 ﻰ َوَﱂْ ﻳـَﺘَـ َﻮﺼﻠ
َ ﻜ ﺴ ﺼﻼَة ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻓَﻄََﺮ َح اﻟ
َ َﲔ ﻓ
َ
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, elindeki bıçağı bir tarafa bıraktı ve yeniden abdest
almadan namaza durdu.” (Buhârî, Ezân, 43)
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ِ
ﱯ
َ َ ﻋﻦ اﻷَ ْﺳ َﻮِد ﻗ-٤٠
 ِ َﻣﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻨ:َﺖ َﻋﺎﺋ َﺸﺔ
ُ ْ َﺳﺄَﻟ:ﺎل
ِِ
ِ
 َﻛﺎ َن ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﰲ:ﺖ
ْ َﺼﻨَ ُﻊ ِﰲ ﺑـَْﻴﺘﻪ؟ ﻗَﺎﻟ
ْ َ َﻢ ﻳﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ
َ
ِ  ﻓَِﺈ َذا ﺣﻀﺮ، ﺗَـﻌ ِﲏ ِﰲ ِﺧ ْﺪﻣ ِﺔ أَﻫﻠِ ِﻪ،ِﻣﻬﻨَ ِﺔ أَﻫﻠِ ِﻪ
ﺼﻼَةُ َﺧَﺮ َج
 ت اﻟ
ْ َ
ْ ْ ْ
ََ َ
.ِﺼﻼَة
 إِ َﱃ اﻟ
40. Esved bin Yezîd şöyle dedi: Hz. Âişe radıyallâhu anhâ-’ya:
“–Peygamber -sallallâhu aleyhi ve selemevinde 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

َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻗَﺎﺋِ ٌﺪ

 ِ أَﺗَﻰ اﻟﻨ: ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة؛ ﻗﺎل-٤١
َ ﱯ
ُﺻﻠَﻰ اﷲ
ِ
ﺲ ِﱄ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎل
َ  َﻢ َر ُﺟ ٌﻞ أَ ْﻋ َﻤﻰ ﻓَـ َﻘَو َﺳﻠ
َ ﻪُ ﻟَْﻴﻮل اﷲ! إﻧ
ِ َ  ﻓَﺴﺄَ َل رﺳ.ﻳـ ُﻘﻮدِﱐ إِ َﱃ اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ
 َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
ُ َ
َ ﻮل اﷲ
َُ َ
َْ
ِِ
ُﱄ َد َﻋﺎﻩﻤﺎ َو َ ﻓَـﻠ.ُﺺ ﻟَﻪ
َ ُﺺ ﻟَﻪُ ﻓَـﻴ
َ ﺧ  ﻓَـَﺮ. َﻲ ِﰲ ﺑـَْﻴﺘﻪﺼﻠ
َ ﺧ أَ ْن ﻳـَُﺮ
:ﺎل
َ َ ﻗ. ﻧـَ َﻌ ْﻢ:ﺎل
َ ﺼﻼَةِ؟ ﻓَـ َﻘ
َ ﻓَـ َﻘ
  َﺪاءَ ﺑِﺎﻟ َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺴ َﻤ ُﻊ اﻟﻨ:ﺎل
ِ
.ﺐ
ْ ﻓَﺄَﺟ
41. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 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)

ٍ
ﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﺻﻠ
 ِﻪُ َﺳﺄ ََل اﻟﻨم َﻣﻜْﺘُﻮم أَﻧُ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ أ-٤٢
َ ﱯ
ِ ﱐ رﺟﻞ ﺿ ِﺮﻳﺮ اﻟْﺒﺼ ِﺮ َﺷ ِﻮل اﷲِ إ
ا ِرﺎﺳ ُﻊ اﻟﺪ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎل
َ  َﻢ ﻓَـ َﻘَو َﺳﻠ
َ َ ُ َ ٌ َُ
ِ
ِ
:ﺎل
َ َ َﻲ ِﰲ ﺑـَْﻴ ِﱵ؟ ﻗُﺻﻠ
َ ﺼﺔٌ أَ ْن أ
َ َوِﱄ ﻗَﺎﺋ ٌﺪ ﻻَ ﻳُﻼَﺋ ُﻤ ِﲏ ﻓَـ َﻬ ْﻞ ِﱄ ُر ْﺧ
ِ َ َ ﻗ:ﺎل ﻧـَﻌﻢ
.ًﺼﺔ
َ َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺴ َﻤ ُﻊ اﻟﻨ
َ َﺎل ﻻَ أَﺟ ُﺪ ﻟ
َ ﻚ ُر ْﺧ
ْ َ َ َﺪاءَ؟ ﻗ
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.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Salât, 46/552)
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 َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﱯِ َﻋﻦ اﻟﻨ، َﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس-٤٣
ِِ
ِ
. ِﻣ ْﻦ ُﻋ ْﺬ ٍرﺻﻼََة ﻟَﻪُ إِﻻ
َ َﻗ
َ َ ﻓَﻼ، َﺪاءَ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْﺗﻪ َﻣ ْﻦ َﲰ َﻊ اﻟﻨ:ﺎل
43. Đbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:
“Kim ezanı işitir de cemaate gelmezse kıldığı
namaz (kâmil bir namaz olarak) kabul edilmez.
Ancak kendini engelleyen bir özrü varsa o başka.” (Đbn-i Mâce, Mesâcid, 17)

ٍ  َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ-٤٤
ﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﺻﻠ
ُ ﺎل َر ُﺳ
َ َﺎل ﻗ
َ َﺎس ﻗ
َ ﻮل اﷲ
ِ ﺒ ﻣﻦ َِﲰﻊ اﻟْﻤﻨَ ِﺎدي ﻓَـﻠَﻢ ﳝَْﻨَـﻌﻪ ِﻣﻦ اﺗـ:ﻢوﺳﻠ
 َوَﻣﺎ:ﺎﻋ ِﻪ ﻋُ ْﺬٌر ﻗَﺎﻟُﻮا
َ ْ ُْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
.ﻰﺻﻠ
َ َاﻟْﻌُ ْﺬ ُر؟ ﻗ
 ض َﱂْ ﺗـُ ْﻘﺒَ ْﻞ ِﻣْﻨﻪُ اﻟ
ٌ  َﺧ ْﻮ:ﺎل
ٌ ف أ َْو َﻣَﺮ
َ ِﱵﺼﻼَةُ اﻟ
44. Đbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular 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.
(Ebû

”“–Korku veya hastalıktır!” buyurdu.
)Dâvud, Salât, 46/551

ﺎلُ :ﻛﻨﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ
َﺳ َﻮِد ﻗَ َ
َ -٤٥ﻋ ِﻦ اْﻷ ْ
ﻓَ َﺬ َﻛﺮﻧَﺎ اﻟْﻤﻮاﻇَﺒﺔَ ﻋﻠَﻰ اﻟ ِ 
ِ
ض
ﻴﻢ َﳍَﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ْ َُ َ َ
ﺖ ﻟَ ﻤﺎ َﻣ ِﺮ َ
ﺼﻼَة َواﻟﺘـ ْﻌﻈ َ
ِ
ِ
رﺳ ُ ِ
ﺎت ﻓِ ِﻴﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ َﻣَﺮ َ
ﺿﻪُ اﻟﺬي َﻣ َ
ﻮل اﷲ َ
َُ
ﺼ ﻞ ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ﺎس
ﺼﻼَةُ ﻓَﺄُ ذ َن ﻓَـ َﻘ َ
ﻀَﺮ ِت اﻟ 
ﻓَ َﺤ َ
ﺎل ُﻣ ُﺮوا أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَـ ْﻠﻴُ َ
ِ
ﻴﻞ ﻟَﻪُ إِ ن أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َر ُﺟ ٌﻞ أ َِﺳ ٌ
ﻴﻒ إِذَا ﻗَ َﺎم ِﰲ َﻣ َﻘ ِﺎﻣ َ
ﻚ َﱂْ
ﻓَﻘ َ
ِ
ﺼﻠﻲ ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ﺎل
ﺎدوا ﻟَﻪُ ﻓَﺄَ َﻋ َﺎد اﻟﺜﺎﻟِﺜَﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
َﻋ ُ
ﺎس َوأ ََﻋ َﺎد ﻓَﺄ َ
ﻳَ ْﺴﺘَﻄ ْﻊ أَ ْن ﻳُ َ َ
إِﻧُ ﻜ ﻦ ِ
ﺼ ﻞ ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ﺎس ﻓَ َﺨَﺮ َج
ﻮﺳ َ
ﻒ ُﻣ ُﺮوا أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَـ ْﻠﻴُ َ
َ
ﺐ ﻳُ ُ
ﺻ َﻮاﺣ ُ
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ ﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧـَ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
ﺼﻠﻰ ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ اﻟﻨِ 
ﱯ َ
أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَ َ
ِ
َﱐ أَﻧْﻈُﺮ ِرﺟﻠَﻴ ِﻪ َﲣُﻄِ 
ﲔ ر ُﺟﻠَ ْ ِ
ﺎن ِﻣ ْﻦ
ﲔ َﻛﺄ ْ ْ ُ 
ﺧ ﻔﺔً ﻓَ َﺨَﺮ َج ﻳـُ َﻬ َﺎدى ﺑـَ ْ َ َ
ِ
ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
اﻟْ َﻮ َﺟ ِﻊ ﻓَﺄ ََر َاد أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ أَ ْن ﻳـَﺘَﺄَ ﺧَﺮ ﻓَﺄ َْوَﻣﺄَ إِﻟَْﻴﻪ اﻟﻨِ 
ﱯ َ
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ِ ِِ
ِ َﱴ ﺟﻠ  أُِﰐ ﺑِِﻪ ﺣُﻚ ﰒ
ﻴﻞ
َ َ َﻢ أَ ْن َﻣ َﻜﺎﻧَو َﺳﻠ
َ ﺲ إ َﱃ َﺟْﻨﺒﻪ ﻗ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ﻟِﻸ َْﻋ َﻤ
ﻲ َوأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮﺼﻠ
 ِﺶ َوَﻛﺎ َن اﻟﻨ
َ ُ َﻢ ﻳﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﱯ
ِِ ِﻲ ﺑﻳﺼﻠ
ِ
ﺎل ﺑَِﺮأْ ِﺳ ِﻪ
َ ﺼﻼَةِ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَـ َﻘ
َ ﻮ َن ﺑﺼﻠ
َ ُﺎس ﻳ
َ
َُ
ُ ﺼﻼَﺗﻪ َواﻟﻨ
ِ َﻋ َﻤ
ﻀﻪُ َوَز َاد أَﺑُﻮ
ْ ﻧـَ َﻌ ْﻢ َرَواﻩُ أَﺑُﻮ َد ُاوَد َﻋ ْﻦ ُﺷ ْﻌﺒَ َﺔ َﻋ ْﻦ ْاﻷ
َ ﺶ ﺑـَ ْﻌ
ِ
ﻲﺼﻠ
َ ُﺲ َﻋ ْﻦ ﻳَ َﺴﺎ ِر أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻳ
َ َُﻣ َﻌﺎوﻳَﺔَ َﺟﻠ
.ﻗَﺎﺋِ ًﻤﺎ
45. Esved -radıyallâhu anh- şöyle dedi:
Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ-’nın yanında
idik. Namaza devâm etmekten ve ona tâzim göstermekten 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 kıldırsın!» buyurdular.
«–Ebû Bekir yufka yürekli bir kimsedir, senin
yerinde namaza duracak olursa (ağlamaktan) halka namaz kıldıramaz.» denildi.
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Efendimiz sözünü tekrar ettiğinde yine aynı
şeyleri söylediler. Üçüncü defâ tekrar etti ve şöyle 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 sellemEbu 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 rivâyet eder:
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“Ebû Bekir’in soluna oturdu, Ebû Bekir namazı ayakta kıldırıyordu.” (Buhârî, Ezân, 39)
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Cemaati Terk Hususunda Şiddetli
Tehdit

ِ َ ن رﺳ َ أ:ﻪ ﻋْﻨﻪ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ر ِﺿﻲ اﻟﻠ-٤٦
ﻰﺻﻠ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ ُ َ ُ َ َ ََْ ُ ْ َ
ِ َ َﻢ ﻗاﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ
ِِ ِ
آﻣَﺮ
ُ ﺬي ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﺑِﻴَﺪﻩ ﻟََﻘ ْﺪ َﳘَ ْﻤ َواﻟ:ﺎل
ُ ﺖ أَ ْن
َ ََ َْ ُ
ِ   آﻣﺮ ﺑِﺎﻟُﺐ ُﳛﺘﻄَﺐ ﰒ
ٍ ِ
مآﻣَﺮ َر ُﺟﻼً ﻓَـﻴَـ ُﺆ
ُ ُ َن َﳍَﺎ ﰒﺼﻼَة ﻓَـﻴُـ َﺆذ
َ ُ ُ َْ َﲝَﻄ
ٍ
ِ َ ُِﺧﺎﻟ
 ِﺬي َواﻟ،ﺮ َق َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑـُﻴُﻮﺗَـ ُﻬ ْﻢُﺣ
َ  أُﺎس ﰒ
َ ﻒ إ َﱃ ِر َﺟﺎل ﻓَﺄ
َ اﻟﻨ
ِ ْ ﻪُ َِﳚ ُﺪ ِﻋﺮﻗًﺎ َِﲰﻴﻨًﺎ أَْو ِﻣﺮَﻣﺎﺗَـﻧـَ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻟَﻮ ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ أَ َﺣ ُﺪ ُﻫﻢ أَﻧ
ﲔ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ
ِ ْ َﺣﺴﻨَﺘَـ
.َﲔ ﻟَ َﺸ ِﻬ َﺪ اﻟْﻌِ َﺸﺎء
َ
46. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’den rivayet 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 onlar 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- Efendimiz’in bu sözlerindeki maksadı, cemâate gelmeyenlerin evlerini yakmaya cevaz vermek değil,
cemâat mevzuunda ihmalkâr davranmanın ne
kadar büyük bir hatâ olduğunu bildirmektir.

ِ َ ن رﺳ َ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة أ-٤٧
 َﻢﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ ََْ ُ ْ َ
ِ
ِ
. ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪﺻﻼََة ِﳉَﺎ ِر اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ إِﻻ
َ َﻗ
َ َﺎل ﻻ
47. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:
“Câmiye komşu olan kimsenin namazı ancak
câmide (kâmil mânâsıyla) kabul olur.” (Hâkim, Müstedrek, I, 373-374)

ﻮدا ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﻣ َﻊ
َ َﺸ ْﻌﺜَ ِﺎء ﻗ  ﻋﻦ أَِﰊ اﻟ-٤٨
ً ُﺎ ﻗُـﻌ ُﻛﻨ:ﺎل
. ﻓَـ َﻘ َﺎم َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﳝَْ ِﺸﻲ. ُن َن اﻟْ ُﻤ َﺆذ ﻓَﺄَذ.أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة
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ﺎل أَﺑُﻮ
َ  ﻓَـ َﻘ.ﱴ َﺧَﺮ َج ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﺼَﺮﻩُ َﺣ
َ َﻓَﺄَﺗْـﺒَـ َﻌﻪُ أَﺑُﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﺑ
ِ
. َﻢﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
َ ﺼﻰ أَﺑَﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ
َ ﻣﺎ ﻫ َﺬا ﻓَـ َﻘ َﺪ َﻋَ أ:ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة
48. Ebû Şa’sâ şöyle dedi:
“Ebû Hüreyre ile birlikte oturuyorduk. O
esnâda müezzin ezânı okudu. Bir adam mescidden kalktı ve yürümeye başladı. Ebû Hüreyre, o
adamı, mescidden çıkıncaya kadar gözleriyle takip 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.

ِ
ٍ  َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ-٤٩
ﺻﻠَﻰ
 ِ ُﻬ َﻤﺎ َﲰ َﻌﺎ اﻟﻨﺎس َواﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤَﺮ؛ أَﻧـ
َ ﱯ
ﲔ أَﻗْـ َﻮ ٌام َﻋ ْﻦ َو ْد ِﻋ ِﻬ ُﻢ
 َ  ﻟَﻴَـْﻨﺘَ ِﻬ:ِﻮل َﻋﻠَﻰ أَ ْﻋ َﻮ ِادﻩ
ُ  َﻢ ﻳـَ ُﻘاﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
ِ اﳉﻤﺎﻋ
ﻦ ِﻣ َﻦ ُ ﻟَﻴَ ُﻜﻮﻧُِِ ْﻢ ﰒﻦ اﷲُ َﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠُﻮ ﺎت أَْو ﻟَﻴَ ْﺨﺘِ َﻤ
َ َ َْ
ِِ
.ﲔ
َ اﻟْﻐَﺎﻓﻠ
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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 Münâfıkların Alâmetlerindendir
ِ
ﺼﻼَِة
َ َ ﻗ-٥٠
 ﻒ َﻋ ْﻦ اﻟ
ُ  ﻟََﻘ ْﺪ َرأَﻳْـﺘُـﻨَﺎ َوَﻣﺎ ﻳـَﺘَ َﺨﻠ:ﺎل َﻋْﺒ ُﺪاﷲ
ِ
ِ ِ
ﻳﺾ ﻟَﻴَ ْﻤ ِﺸﻲ
ٌ  ُﻣﻨَﺎﻓ ٌﻖ ﻗَ ْﺪ ﻋُﻠ َﻢ ﻧ َﻔﺎﻗُﻪُ أ َْو َﻣ ِﺮإِﻻ
ُ  إِ ْن َﻛﺎ َن اﻟْ َﻤ ِﺮ.ﻳﺾ
ِ َ ن رﺳ ِﺎل إ
ِ ْ َﲔ ر ُﺟﻠ
 ﱴ ﻳَﺄِْﰐَ اﻟ ﲔ َﺣ
َ ﻮل اﷲ
ُﻰ اﷲﺻﻠ
ُ َ َ َ َوﻗ.ﺼﻼََة
َ َ ْ َﺑـ
ﺼﻼََة
 ن ِﻣ ْﻦ ُﺳﻨَ ِﻦ ا ْﳍَُﺪى اﻟ ِ َﻤﻨَﺎ ُﺳﻨَ َﻦ ا ْﳍَُﺪى َوإ َﻢ َﻋﻠَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
. ُن ﻓِ ِﻴﻪ ِﺬي ﻳـُ َﺆذِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ اﻟ
50. Abdullâh bin Mes’ud -radıyallâhu anhşöyle demiştir:
“Bizim zamanımızda, cemaatle namaz kılmaktan, 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 sellembize sünen-i Hüdâ’yı (hidayet yollarını) öğretmişti. 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 içinde 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 etmek, 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 sîretiyle alâkalı şeyler bu çeşit sünnete dâhildir. Bunlara ittibâ edenler, güzel bir davranış sergilemiş
olurlar. Ancak tâbî olmamak veya terketmekte
herhangi bir kerahet veya ceza mevzubahis değildir.

َ َ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﷲ ﻗ-٥١
ًﺮﻩُ أَ ْن ﻳـَْﻠ َﻘﻰ اﷲَ َﻏﺪا َﻣ ْﻦ َﺳ:ﺎل
ِ
ِ
ِ
ِ ﺼﻠَﻮ
،ﻦ ِِ ﺚ ﻳـُﻨَ َﺎدى
ُ ات َﺣْﻴ
َ  ُﻣ ْﺴﻠﻤﺎً ﻓَـ ْﻠﻴُ َﺤﺎﻓ ْﻆ َﻋﻠَﻰ َﻫ ُﺆﻻء اﻟ
ِ ن اﷲ ﺷﺮ ﻓَِﺈ
ﻦ ﻬُ  َﻢ ُﺳﻨَ َﻦ ا ْﳍَُﺪى َوإِﻧـﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠﺻﻠ
َ ََ
َ  ُﻜ ْﻢع ﻟﻨَﺒِﻴ
ِ
ِ
ﻲﺼﻠ
َ ُْﻴﺘُ ْﻢ ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ﻳﺻﻠ
َ  ُﻜ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ أَﻧ،ﻣ ْﻦ ُﺳﻨَ ِﻦ ا ْﳍَُﺪى
62

 َﺔ َوﻟَ ْﻮ ﺗَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ُﺳﻨ، ُﻜ ْﻢﺔَ ﻧَﺒِﻴﻒ ِﰲ ﺑـَْﻴﺘِ ِﻪ ﻟَﺘَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ُﺳﻨ
ُ َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻤﺘَ َﺨﻠ
ِ
ِ
ُﻮر ﰒ
َ َ ُﻜ ْﻢ ﻟﻧَﺒِﻴ
َ  ُﻬﻬ ُﺮ ﻓَـﻴُ ْﺤﺴ ُﻦ اﻟﻄ َ َوَﻣﺎ ﻣ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻳـَﺘَﻄ،ﻀﻠَْﻠﺘُ ْﻢ
ِِ ِ ٍ ِ
ِِِ
ِ ِ
ﻜﻞ
 ِﺐ اﷲ ﻟَﻪُ ﺑ
َ َ َﻛﺘﻳـَ ْﻌﻤ ُﺪ إ َﱃ َﻣ ْﺴﺠﺪ ﻣ ْﻦ َﻫﺬﻩ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺟﺪ إﻻ
 َُﺎ َد َر َﺟ ًﺔ َوَﳛِ َُﺧﻄْﻮةٍ َﳜْﻄﻮﻫﺎ َﺣﺴﻨَﺔً َوﻳـَ ْﺮﻓَـﻌُﻪ
،ًﺌَﺔَﺎ َﺳﻴِ ُﻂ َﻋْﻨﻪ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
 َوﻟََﻘ ْﺪ،ـ َﻔﺎقﻮم اﻟﻨ
ُ َوﻟََﻘ ْﺪ َرأَﻳْـﺘُـﻨَﺎ َوَﻣﺎ ﻳـَﺘَ َﺨﻠ
ُ ُ َﻣ ْﻌﻠ، ُﻣﻨَﺎﻓ ٌﻖﻒ َﻋْﻨـ َﻬﺎ إﻻ
ِ
ِ ْ َﺮ ُﺟﻠﲔ اﻟ
ﱴ ﻳـُ َﻘ َﺎم ِﰲ ﲔ َﺣ
َ ْ َﺮ ُﺟ ُﻞ ﻳـُ ْﺆﺗَﻰ ﺑِﻪ ﻳـُ َﻬ َﺎدى ﺑـَﻛﺎ َن اﻟ
.ﻒ
ﺼ
 اﻟ
51. Abdullâh bin Mes’ûd -radıyallâhu anhşöyle 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 yollarındandır. Şayet siz de cemaati terkedip şu adam gibi
namazları evinizde kılacak olursanız, Peygamberiniz’in sünnetini terketmiş olursunuz. Peygamberiniz’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 arasında namaza getirilir ve safa durdurulurdu.” (Müslim,
Mesâcid, 256-257)
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Namazı Cemaatle Kılmayanlara Şeytan
Gâlip Gelir

ِ
ِ َ َرد ِاء ﻗ ﻋﻦ أَِﰊ اﻟﺪ-٥٢
َْ
ُ  َﲰ ْﻌ:ﺎل
َ ﺖ َر ُﺳﻮ َل اﷲ
ُﻰ اﷲﺻﻠ
َْ
 َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﺛَﻼَﺛٍَﺔ ِﰲ ﻗَـ ْﺮﻳٍَﺔ َوﻻَ ﺑَ ْﺪ ٍو ﻻَ ﺗُـ َﻘ ُﺎم ﻓِﻴ ِﻬﻢ:ﻮل
ُ  َﻢ ﻳـَ ُﻘَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
ﺎﻋ ِﺔ
ْ ِﻚ ﺑ
 اﻟ
َ ﻴﻄَﺎ ُن ﻓَـ َﻌﻠَْﻴْاﺳﺘَ ْﺤ َﻮ َذ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ اﻟﺸ
َ ﺎﳉَ َﻤ
ْ  ﻗَ ْﺪﺼﻼَةُ إِﻻ
ِ ﺬﺋْﺐ اﻟْ َﻘ ﳕَﺎ ﻳﺄْ ُﻛﻞ اﻟﻓَِﺈ
.َﺎﺻﻴَﺔ
ُ
ُ َ
51. Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- şöyle dedi:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i şöyle buyururken işittim:
“Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur
da namazı cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara
musallat olur. Şu hâlde cemaate devam et. Muhakkak ki kurt, sürüden ayrılan koyunu yer.” (Ebû
Dâvûd, Salât 46/547)
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CEMAATLE NAMAZIN EHEMMĐYETĐNE DÂĐR SAHÂBE-Đ KĐRÂM’IN
SÖZLERĐ
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 ِباﳋَﻄﺎ
ْ ﺑﻦ
ُ  َﺧَﺮ َج ُﻋ َﻤ ُﺮ: ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﻗﺎل-١
ِ  إِ َﱃ اﻟ
َ َ َن ﻓَـ َﻘ َﺎم َوﻗﺎس ﻓَﺄََﻣَﺮ اﻟْ ُﻤ َﺆذ
َ ﻻ:ﺎل
ْ َﺼﻼَة ﻓ
َ ﺎﺳﺘَـ ْﻘﺒَ َﻞ اﻟﻨ
ِ ِﻧـَْﻨﺘَ ِﻈﺮ ﻟ
ِ ﺻﻼَﺗَﻪُ أَﻗْـﺒَﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
ُﺎس ﰒ
َ َﻤﺎ ﻗ َ ﻓَـﻠ،ﺼﻼَﺗﻨَﺎ أَ َﺣ ًﺪا
َ ﻀﻰ
َ ُ
َ
ِ واﷲ، ِﻔ ِﻬﻢ آﺧﺮو َنﻒ ﺑِﺘَﺨﻠ ُﻔﻮ َن ﻳـﺘَﺨﻠﺎل أَﻗْـﻮ ٍام ﻳـﺘَﺨﻠ
َ َﻗ
َ َ َ ُ َ َﻣﺎ ﺑ:ﺎل
َ َُ ْ َ ُ َ َ
:ﺎل
ُ  ﻳـُ َﻘُﺖ أَ ْن أُْرِﺳ َﻞ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـﻴُ َﺠﺎءُ ِﰲ أَ ْﻋﻨَﺎﻗِ ِﻬ ْﻢ ﰒ
ُ ﻟََﻘ ْﺪ َﳘَ ْﻤ
.ﺼﻼََة
 ا ْﺷ َﻬ ُﺪوا اﻟ

1. Sâbit bin Haccâc şöyle der:
Ömer bin Hattâb -radıyallâhu anh- namaz
için camiye geldi. Đnsanlara doğru döndü, müezzine 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)

ن ﻋُ َﻤَﺮ ﺑْ َﻦ َ َﻋ ْﻦ أَِﰉ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ِﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ أَِﰉ َﺣﺜْ َﻤﺔَ أ-٢
ِ ْ
ن َﺼْﺒ ِﺢ َوأ
 ﺻﻼَةِ اﻟ
َ ﺎب ﻓَـ َﻘ َﺪ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ َﻦ أَِﰉ َﺣﺜْ َﻤﺔَ ِﰱاﳋَﻄ
ِ
ِ اﳋَﻄ
ﲔ
ْ ﻋُ َﻤَﺮ ﺑْ َﻦ
َ ْ  َوَﻣ ْﺴ َﻜ ُﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑَـ- ﺴﻮق ﺎب َﻏ َﺪا إِ َﱃ اﻟ
ِ ﺴ اﻟ
م ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َنُﺸ َﻔ ِﺎء أ ﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﻓَ َﻤ- ى
 ﺒَ ِﻮﻮق َواﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪ اﻟﻨ
ﻰﺼﻠ
َ ﻓَـ َﻘ
  َﱂْ أ ََر ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ِﰱ اﻟ:ﺎل َﳍَﺎ
ْ َﺼْﺒ ِﺢ ﻓَـ َﻘﺎﻟ
َ َﻪُ ﺑ إِﻧ:ﺖ
َ ُﺎت ﻳ
ﺼْﺒ ِﺢ ِﰱ
َ  ﻓَـ َﻘ.ُﻓَـﻐَﻠَﺒَْﺘﻪُ َﻋْﻴـﻨَﺎﻩ
 ﺻﻼََة اﻟ
َ  ﻋُ َﻤ ُﺮ ﻷَ ْن أَ ْﺷ َﻬ َﺪ:ﺎل
ِ َ ِﺐ إ
ِ اﳉﻤ
.ًﻮم ﻟَْﻴـﻠَﺔ
 َﺣ
َ َ َْ
َ ُﱃ ﻣ ْﻦ أَ ْن أَﻗ
َ ﺎﻋﺔ أ
2. Ebû Bekir bin Süleyman bin Ebi Hasme
şöyle demiştir:
“Ömer bin Hattâb, Süleyman bin Ebi Hasme’yi sabah namazında camide göremedi. O gün
çarşıya gitti. Süleyman’ın evi de çarşı ile Mescidi Nebevî’nin arasında idi. Hz. Ömer Süleyman’ın
annesi Şifâ hanıma uğrayıp:
«–Süleyman’ı sabah namazında niçin göremedim?» 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, bana, gece boyu kıyamda kalmamdan daha sevimli
gelir.»” (Muvatta’, Salâtü’l-cemâa, 5, 7)

ﻲ ﺑـَْﻴ ِﱵ َ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠ: ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻟﺖ-٣
ِِ
ِ ْ ﻋُﻤﺮ ﺑﻦ
ِ ْ ﲔ ﻧَﺎﺋِﻤ
ِ
 َوَﻣﺎ:ﺎل
َ ﲔ ﻓَـ َﻘ
َ ْ َﺎب ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ ﻋْﻨﺪي َر ُﺟﻠاﳋَﻄ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﲔ
  َﻣﺎ َﺷ ِﻬ َﺪا َﻣﻌ َﻲ اﻟ،َﺷﺄْ ُن ﻫ َﺬﻳْ ِﻦ
َ ﺖ ﻳَﺎ أَﻣ َﲑ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ُ ﺼﻼََة؟ ﻗُـ ْﻠ
ِ
ِ ﻴ ﻓَـﻠَﻢ ﻳـﺰاﻻَ ﻳﺼﻠ،ﻀﺎن
ِ ﻴَﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻨﺻﻠ
ﺎن
َ  َوَﻛﺎ َن ذﻟ،ﺎس
َ ﻚ ِﰲ َرَﻣ
َ
َ َ ُ ََ ْ
 َﻲﺻﻠ
َ  ﻓَـ َﻘ.ﺼْﺒ َﺢ َوﻧَ َﺎﻣﺎ
 ﻴَﺎ اﻟﺻﻠ
ْ َﱴ أ َﺣ
َ ُ َﻷَ ْن أ:ﺎل ُﻋ َﻤ ُﺮ
َ ﺻﺒَ َﺤﺎ َو
ِ َ ِﺐ إ
.ﺻﺒِ َﺢ
 اﻟ
 ﺎﻋ ٍﺔ أَ َﺣ
َ َﺼْﺒ َﺢ ِﰲ َﲨ
ْ ُﱴ أ  َﻲ ﻟَْﻴـﻠَ ًﺔ َﺣﺻﻠ
َ ُﱄ ﻣ ْﻦ أَ ْن أ
3. Şifa bint-i Abdillâh şöyle demiştir:
“Ömer bin Hattâb evime gelmişti. Đki kişinin
uyuduğunu görünce:
«–Bunların neyi var ki benimle birlikte cemaate 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 yattılar» dedim. Ömer -radıyallâhu anh-:
«–Sabah namazını cemaatle kılmam, benim
için sabaha kadar namaz kılmamdan daha sevimlidir» dedi.” (Abdürrazzak, Musannef, I, 526)

ﺻﻼََة ِﳉَﺎ ِر
َ َ ﻻ: ﻋﻦ أﰊ ﺣﻴﺎن ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل-٤
ِ ِِ
ِِِِ
 َوَﻣ ْﻦ َﺟ ُﺎر اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ؟:ﻲ ِﻴﻞ ﻟِ َﻌﻠ
َ  ﻗ،اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ إﻻ ﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ
. َﻣ ْﻦ أَ ْﲰَ َﻌﻪُ اﻟْ ُﻤﻨَ ِﺎدي:ﺎل
َ َﻗ
4. Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- şöyle dedi:
“–Câmiye komşu olanın namazı, (vakti
müsâid ve sıhhati yerinde olduğu müddetçe) ancak 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)

ِ
ِ
ﺐ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُِﺮْد
ْ  َﺪاءَ ﻓَـﻠَ ْﻢ ُﳚ َﻣ ْﻦ َﲰ َﻊ اﻟﻨ: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ-٥
َﺧْﻴـًﺮا اَْو َﱂْ ﻳـَُﺮْد ﺑِِﻪ
5. Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle demiştir:
“Kim ezanı işitir de camiye gitmezse hayrı istememiş veya kendisi hakkında hayır murad
edilmemiş olur.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 57)

ِ
ﺻﻼَةِ اﻟْﻌِ َﺸ ِﺎء
َ ﺎ َﻣ ْﻦ ﻓَـ َﻘ ْﺪﻧَﺎﻩُ ﻣ ْﻦ ُﻛﻨ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل-٦
ﻦ َواﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ أَ َﺳﺄْﻧَﺎ ﺑِِﻪ اﻟﻈ
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 kapılırdık.)” (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 59)
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ٍ  ُﺷﻬﻮد: ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻗﺎل-٧
ﱄ
 ﺎﻋ ٍﺔ أَ َﺣ
َ ِﺐ إ
َ َﺻﻼَة ِﰲ َﲨ
َ ُ ُ
.ِﻣ ْﻦ ِﺻﻴَ ِﺎم ﻳـَ ْﻮٍم َوﻗِﻴَ ِﺎم ﻟَْﻴـﻠَ ٍﺔ
7. Atâ şöyle demiştir:
“Namazı cemaatle kılmak bana, gündüzleri
oruçla, geceleri namazla geçirmekten daha sevimlidir.” (Ali el-Müttakî, Kenz, VIII, 255/22810; Abdürrazzak, Musannef, I, 527)

ِ   أَﻓْﻀﻞ اﻟ:ﺎل
ٍِ
ﺻﻼَﺗُ ُﻜ ْﻢ ِﰱ
َ ﺼﻼَة
ُ َ َ َ َﻋ ْﻦ َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ ﺛَﺎﺑﺖ ﻗ-٨
ِ
.ﺻﻼََة اﻟْ َﻤﻜْﺘُﻮﺑَِﺔ
َ ﺑـُﻴُﻮﺗ ُﻜ ْﻢ إِﻻ
8. Zeyd bin Sâbit şöyle demiştir:
“Farzlar hâricinde en fazîletli namaz evinizde
kıldığınız namazdır.” (Muvatta’, Salâtü’l-cemâa, 4)

ﻒ َﻋ ِﻦ
َ ن َر ُﺟﻼً ﺗَـ َﻬ َﺎو َن أَْو َﲣَﻠ َ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺜﲑ أ-٩
ٍ ﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌ
ِ  اﻟ
 ﻟَ َﻤﺎ:ﻮد َواﺑْ ُﻦ ُﻋ َﻤَﺮ
ُ ْ َ ُ ْ َ َاﻹﻣ ُﺎم ﻗ
َ ـَﺮﱴ ﻳُ َﻜﺒ ﺼﻼَة َﺣ
ٍ ْﻚ ِﻣْﻨـﻬﺎ َﺧْﻴـﺮ ِﻣﻦ أَﻟ
ﻒ
ْ ٌ َ َ َﻓَﺎﺗ
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 anhümâona şöyle dediler:
“–Senin namazdan kaçırdığın ecir, bin (deve
kazanmak)tan daha hayırlıdır.” (Aburrazzak, Musannef, I,
528)

ٍ ِ  ﻗـُ ْﻠ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎل-١٠
ﺖ إِ ْن َِﲰ َﻊ
َ ْ أََرأَﻳ:ﺖ ﻟ َﻌﻄَﺎء
ُ
ِ
َ  أَ ﻳـَ ْﻘﻄَ ُﻊ،َﻰ اﻟْ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑَﺔﺼﻠ
َ ُ َﺪاءَ أَْو ا ِﻹﻗَ َﺎﻣﺔَ َوُﻫ َﻮ ﻳاﻟﻨ
َﺻﻼَﺗَﻪُ َوﻳَﺄْﰐ
ْ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ
َ َاﳉَ ِﺎﻣ َﻊ؟ ﻗ
ًﻪُ ُﻣ ْﺪ ِرٌك ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑَِﺔ َﺷْﻴﺌﺎﻦ أَﻧ َ إِ ْن ﻇ:ﺎل
ِ
ِ
ِ
ُ ﺖ إِ ْن َﲰ ْﻌ
َ ْ أََرأَﻳ:ﺖ
ُ  ﻗـُ ْﻠ،ﻓَـﻨَـ َﻌ ْﻢ
َﻲ أَ ْن آﰐ َﻖ َﻋﻠ ﺖ اﻹﻗَ َﺎﻣﺔَ أََﳛ
ِ
ِ
. ﻧـَ َﻌ ْﻢ:ﺎل
َ َ َﺪاءَ؟ ﻗﺖ اﻟﻨ
 اﻟ
ُ ﻖ إِذَا َﲰ ْﻌ ﺼﻼَةَ َﻛ َﻤﺎ َﳛ
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 duyduğum gibi namaza gelmem gerekiyor mu?” dedim.
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“–Evet” dedi. (Aburrazzak, Musannef, I, 514)

ِ ْ ﻰ رْﻛ َﻌﺘَـﺻﻠ
ﲔ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻜﺘُﻮﺑَِﺔ
َ َ ن اﺑْ َﻦ ُﻋ َﻤَﺮ َ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ أ-١١
. َِﲰ َﻊ ا ِﻹﻗَ َﺎﻣ َﺔ ﻓَ َﺨَﺮ َج إِﻟَْﻴـ َﻬﺎُِﰲ ﺑـَْﻴﺘِ ِﻪ ﰒ
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)

وﱃ ِﻣ َﻦ
َ ُاﻟﺮْﻛ َﻌﺔُ اﻷ
 َُﱂْ ﺗَـ ُﻔْﺘﻪ
ِ َﺑـﺮاءﺗ
ﺎ ِر َو ﺑـََﺮاءَةٌ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ،ﺎن
َ ََ

 َﻣ ْﻦ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل-١٢
ِ
ِ ِ  اﻟ
ْ َﲔ ﻳـَ ْﻮﻣﺎً( ُﻛﺘﺒ
َ ﺼﻼَة )أَْرﺑَﻌ
ُﺖ ﻟَﻪ
ِ ـ َﻔﺑـﺮاءةٌ ِﻣﻦ اﻟﻨ
.ﺎق
َ َ ََ

12. Enes -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:
“Kim (kırk gün arka arkaya cemaatle) namazın ilk rek’atini kaçırmazsa, onun için iki beraat
yazılır. Biri cehennemden, diğeri de münâfıklıktan kurtuluş beraatıdır.” (Aburrazzak, Musannef, I, 528)
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ﺐ إِ َﱃ َﻣ ْﺴ ِﺠ ٍﺪ
ْ ُ َوَﻛﺎ َن اﻷَ ْﺳ َﻮ ُد إِ َذا ﻓَﺎﺗَـْﺘﻪ-١٣
َ اﳉَ َﻤ
َ ﺎﻋﺔُ َذ َﻫ
ٍِ
ِِ
ﻰﺻﻠ
َ
َ  َن َوأَﻗَ َﺎم َو َﻲ ﻓﻴﻪ ﻓَﺄَذﺻﻠ
ُ ﺲ إِ َﱃ َﻣ ْﺴﺠﺪ ﻗَ ْﺪ
ْ َ َو َﺟﺎءَ أَﻧ.آﺧَﺮ
.ًﺎﻋﺔ
َ ََﲨ
13. Esved -radıyallâhu anh- cemaati kaçırdığında başka bir camiye giderdi. Hazret-i Enes radıyallâhu anh- ise namaz kılınmış olan bir camiye geldi, ezan okudu, kamet getirdi ve camaatle namaz kıldı. (Đbn-i Hacer, Tağlîku’t-ta’lîk, II, 275)

ﺪ ْرَد ِاء َوُﻫ َﻮ ﻲ أَﺑُﻮ اﻟ َ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠ:ﻮل
ُ ﺪ ْرَد ِاء ﺗَـ ُﻘ م اﻟُ ﻋﻦ أ-١٤
ﻣ ِﺔُف ِﻣ ْﻦ أ
َ ﻚ؟ ﻓَـ َﻘ
ُ  َواﷲِ َﻣﺎ أَ ْﻋ ِﺮ:ﺎل
َ َﻀﺒ
َ  َﻣﺎ أَ ْﻏ:ﺖ
َ ُﻣ ْﻐ
ُ  ﻓَـ ُﻘ ْﻠ،ﺐ
ٌﻀ
َِ ﻮ َنﻬﻢ ﻳﺼﻠ أَﻧـﻢ َﺷﻴﺌًﺎ إِﻻﻤ ٍﺪ ﺻﻠَﻰ اﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ ُﳏ
.ﲨ ًﻴﻌﺎ
ْ َ ََ َْ ُ َ َ
َ ُ ُْ
14. Ümmü’d-Derdâ -radıyallâhu anhâ- anlatıyor:
“Ebû’d-Derdâ -radıyallâhu anh- öfkeli bir şekilde 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 bilmiyorum. (Bu insanlar niçin cemaatle namaz konusunda ihmalkâr davranıyorlar.)»” (Buharî, Ezân, 31)

ِ َ َ ﻗ-١٥
ِ
ٍ اﺑﻦ َﻋﺒ
ﻮم
ُﺼ
ُ َﺎس َﻋﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻳ
ُ  َو ُﺳﺌ َﻞ:ﺎل ُﳎَﺎﻫ ٌﺪ
ٍ
 ُﻫ َﻮ ﰲ:ﺎل
َ َﺎﻋ ٍﺔ؟ ﻗ
َ َ ﻻَ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ ﲨُْ َﻌﺔ َوﻻَ َﲨ،ْﻴ َﻞﻮم اﻟﻠ
ُ ﻬ َﺎر َوﻳـَ ُﻘ
َ اﻟﻨـ
.ﺎ ِراﻟﻨ
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.
Salât, 48/218)
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(Tirmizî,

CEMAATLE ALÂKALI BAZI HÜKÜMLER
Cemâat namazı; bir araya gelen müslümanların bir imama uyarak topluca kıldıkları namaza
denilir.
Cemâatle namaz kılmak Kitap, Sünnet ve Đcmâ ile sabittir. Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’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” buyurmuşlardır. (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 namazları gibi sünnetler, cemâatle kılınabileceği
gibi münferid olarak da kılınabilir. Ancak cuma
namazı ile bayram namazlarının cemâatle kılınması şarttır. Zira bu iki namazın sıhhatinin şartlarından biri de cemâattir.
Bayram namazları için imamla birlikte bir kişinin daha bulunması yeterlidir. Cuma namazı
için ise bu sayı -imam hariç- ikiden az olamaz.
Hanefi mezhebinde kadınların kendi aralarında 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 istifade etmeleri ve teravih gibi uzun namazlarda
zorlanmamaları için mekruh kabul edilmemiştir.
Genç kadınların, erkeklerle kılınan cemâat
namazına gitmeleri de (fitneye sebep olduğu takdirde) mekruhtur. Ancak ihtiyar kadınlar için bir
sakınca yoktur. (Merginânî, I, 57)
Cemâatle namaz kılan sadece iki erkek ise,
imam kendisine uyan kişiyi sağ tarafında durdurur. Đki kişiye imam olduğu takdirde onların önüne geçer.
Đmamdan başka bir erkek ve bir kadın bulunursa erkek imamın sağında, kadın imamın arkasında biraz geride durur.
Đki erkek ve bir kadın bulunursa, erkekler
imamın arkasında saf olur, kadın da bu iki erkeğin arkasında durur.
Erkeklerin bir kadına veya çocuğa uyarak arkalarında namaz kılmaları caiz değildir. (Merginânî, I,
56) Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, saf düzenini belirlerken kadın ve çocukların yetişkin erkeklere imam olamayacağını da
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belirtmiştir. Bu konuda mezhepler arasında tam
bir ittifak vardır.
Safların sık ve düzgün olması, omuzların birbirine bitiştirilmesi, Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi
ve sellem-’in üzerinde önemle durduğu bir husustur. Bunun için imamın namaza başlamadan önce
safları kontrol etmesi gerekir.
Đmam olan kimsenin normal bir sürede namazı kıldırması gerekir. Uzatarak cemâati bıktırması
veya kısaltarak acele etmesi uygun değildir. Ancak husûsî bir cemâatin, namazlarının uzatılmasını istemeleri hâlinde namazın uzatılmasında bir
beis yoktur.
Cemâatte, kadınlarla küçük çocuklar bulunursa, 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. Kadınların 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, yanında ve arkasında olan erkeklerin namazını bozar. (Mergînânî, I, 57)
Namaz, üstün faziletinden dolayı Fahr-i
Kâinât -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’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 farzı 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 müslüman 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 fıkıhta: “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 başında bulunması gereken kişi v.s. gibi.
Cemâat saf halinde namaz kılarken hareketlerini imamdan sonra yapmak zorundadır. Meselâ
rükûa varışta, rükûdan kalkışta, secdeye varışta
vb. imamı takip eder. Đmamdan önce yapılan rükunlar geçerli olmaz. Bu yüzden cemaatin imamdan önce rükû ve secdeye gitmemesi veya rükû
ve secdeden kalkmaması gerekir.
Đmama iktidâ eden bir kimse şu üç hâlden birisine 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 yetişmişse “Sübhaneke”yi okumaz, tekbir alıp, susar.
Đmam ile birlikte son oturuşta yalnız “etTehiyyât”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 yetişirse; duruma bakar. Eğer “Sübhaneke”yi okuyunca,
rükû veya secdeden bir bölümüne yetişebileceğine 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. Mesela; 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 yetişen kimse şöyle yapar; cemaat selam verince ayağa kalkar. Burada birinci rekâtın kıraatini okur
yani fatiha ve ilave sûreyi okur. Rekât sayısı olarak ikinci rekât olduğundan ikinci rekâtın sonunda 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 çokluğundan dolayı bir zahmet arız olup veya abdesti
bozan bir durum ile karşılaşıp da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimseye “lâhik” denir.
Lahik olan kimsenin yapması gereken şeyler
konusunda ilmihal kitaplarında tafsilatlı bilgi ol85

makla birlikte çoğu kimse bunu doğru olarak yapamaz. 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 yanılmasından dolayı “sehiv secdesi” yapması gerekmez.
Çünkü imamın arkasında namaz kılan cemaat
kendi yanılmasından dolayı sehiv secdesi yapmaz.
Đmama uyan cemaatten birisinin, namaz içinde abdesti bozulsa, meselâ, burnu kanasa, saftan
ayrılır, namaza aykırı bir şeyle uğraşmaksızın
hemen abdest alır, tekrar cemaate dönerek yetiştiği yerden imama uyar. Mümkün ise önce kaçırdığı rekâtları veya rükûnları kaza eder, sonra imama tabi olarak onunla selâm verir. Bir kimse,
birinci rekâtın kıyamında uyuyup da imam secdeye vardığı anda uyansa, hemen rükûa varır, sonra
secdeye vararak imama tabi olur. Bir yere dayanmaksızın 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 secdeleri yapmaz. Önce namazı tamamlar, ondan
sonra bu sehiv secdelerini yapar. (Đbnül-Hümâm, FethulKadîr, I, 277 vd.)

CEMAATLE NAMAZIN BAZI
FAYDALARI
Cemaatle kılınan namazın, bilinen ve bilinemeyen 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 istifâde etmek,
- Namazı kâmilen ve huzurlu bir şekilde edâ
edebilmek,
- Meleklerin duâ, istiğfar ve şâhitliğine mazhar olmak,
- Şeytandan muhâfaza edilmek,
- Đslâm şiârını açığa vurmak,
- Allâh’ın câmilere lutfettiği feyiz ve bereketten istifâde ile mü’minin gönlünde içtimâîleşme
şuurunun kökleşmesi,
- Komşular arasında kaynaşmanın sağlanması,
- Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin buluşmaları,
- Müslümanlar arasında bulunması gerekli
olan birlik ve beraberliğin bir misâlini vermek ve
bunu pekiştirmek,
- Münâfıklık vasfından ve suizandan selâmete
ermek,
- Ameldeki nifak sıfatından arınmak,
88

- 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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