dinkulturuahlakbilgisi.com
dinkulturuahlakbilgisi.com

amaz
Memduh ÇELMELİ

dinkulturuahlakbilgisi.com

NAMAZ: AYET ve HADİSLER
 «…Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78)

 “Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet göresiniz.” (Nûr, 56)
 «…Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…» (Ankebût, 45)

 “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin…” (Bakara, 153)
 "Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında
işlenen küçük günahlara keffârettir."(Hadis-i Şerif)
 “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli, namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa diğer
hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar…” (Hadis-i Şerif)
 “…Namaz dinin direğidir...” (Hadis-i Şerif)
 «Amellerin en hayırlısı, vaktinde kılınan namazdır» (Hadis-i Şerif)
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AYETLER
HADİSLER

NAMAZ NEDİR?

NİÇİN KILINIR?

Namaz, İslam’ın 5 şartından birisidir.
Akıllı ve ergen, kadın-erkek her Müslümana FARZ bir ibadettir.
Namaz; TEKBIR ile başlar, SELAM ile son bulur.
Kur’an’da, namaz emredilmiş ancak kılınış şekli bütün ayrıntıları ile açıklanmamıştır.
Namazın nasıl kılınacağının ayrıntısını Hz. Muhammed’den (sav) öğrendik.
Namazda akıl, zihin ve kalp aynı noktaya çevrilir. Namaz, akıl ve cismin, ruh ve bedenin ortak eylemidir.
Kur’an’da, Namaz kelimesi için «salâh / salât» kelimesi kullanılır.
Sabah ezanına, «es-Salatü hayrun minennevm» «Namaz uykudan hayırlıdır» ilave edilir.
Günlük 5 vakit namaz, Cuma ve Cenaze namazı farzdır. Cenaze namazı Farz-ı Kifayedir.
Namazın, «6 Hazırlık (Dışındaki)» «6 Kılınış (İçindeki)» olmak üzere toplam 12 farzı vardır.
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56)
“İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın
resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi
Kâbe’yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.” (Hz. Muhammed)
Niçin Namaz Kılarız ?
Allah’ın rızasını kazanmak için
Dinimizin bir emri olduğu için
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek için
Allah’a sevgi ve bağlılığımızı göstermek için

Namazın Faydaları
Namaz, planlı hareket etmeyi öğretir.
Kişinin davranışlarında bilinçli olmasını sağlar.
Cemaatle namaz toplumsal dayanışmayı pekiştirir.
İnsanı iyiye ve güzele yönlendirir.
Temizlik alışkanlığı kazandırır.

Namazda Yapıldığında Namazı Bozan Durumlar
Namazda konuşmak
Bir şey yemek-içmek
Yönünü kıbleden başka yöne döndürmek

“…Namaz dinin direğidir...” (Hadis)
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Farzlarından birini terk etmek
Başkası işitecek kadar gülmek
Abdesti bozacak bir durum olması
“Namazın anahtarı temizliktir.” (Hadis)

DIŞINDAKİ FARZLAR
(HAZIRLIK ŞARTLARI)

Setr-i avret, örtmektir örtülmesi gereken yerini,
İstikbali kıble, Kabe’ye doğru döndürmektir bedeni.

Vakit tamamsa artık namaza durulur,
Niyette mutlaka Allah’ın rızası bulunur.

6
6
İÇİNDEKİ FARZLAR
(KILINIŞ ŞARTLARI)

NAMAZIN FARZLARI

Hadesten taharet, ibadet için abdest almaktır,
Necasetten taharet, namaz için temiz olmaktır.

“Allahu Ekber” diyerek alınır Tekbir,
Kıyam, ayakta durmak demektir.
Kıraatte Fatiha ve bir sure daha okunur,
Rükûda eğilerek, eller dizlere dokunur.
Secde, kulun Allah’a en yakın olduğu zamandır,
Kâde-i ahire, son oturuş artık namaz tamamdır.
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NAMAZ ÇEŞİTLERİ ve NAMAZLARIN REKÂTLARI
VACİP NAMAZLAR

FARZ NAMAZLAR






SABAH  ÖĞLE
İKİNDİ  AKŞAM
 CUMA
YATSI
CENAZE NAMAZI (Farz-ı Kifaye)

NAMAZLAR ve
REKATLARI

SABAH
ÖĞLE
İKİNDİ

SÜNNET

FARZ

2
4

2
4

4

4
3
4
4

AKŞAM
YATSI

CUMA
VİTİR
BAYRAM
TERAVİH

CENAZE

4
4

 VİTİR NAMAZI
 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
 KURBAN BAYRAMI NAMAZI

SON SÜNNET

VACİP

TOPLAM

4
10

2
2
2
2

Yatsı namazından sonra kılınır
Ramazan ve Kurban Bayramında kılınır

20

NAFİLE NAMAZLAR

3
2

Ramazan’da Yatsıdan sonra kılınır

Ayakta kılınır. Rüku secde yok
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5 VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ
TAHİYYATÜL MESCİT
TERAVİH  TEHECCÜT
EVVABİN  KUŞLUK

Nafile namaz, sünnet namazlardır.
Revatip: Hz. Muhammed’in düzenli
yaptığı (5 vakit namazın sünnetleri)
Regîb: Hz. Muhammed’in bazen
yaptığı ibadetler.
5 vakit namaz ve Cuma, Farz-ı
Ayın’dır. Yani kişi mutlaka kendisi
yerine getirmelidir.
Cuma ve Bayram namazları mutlaka
cemaatle kılınmalıdır.

Cenaze namazı, Farz-ı Kifaye’dir. Bir
kişinin kılmasıyla diğerlerinden
sorumluluk kalkar.
Teravih, ülkemizde 20 rekat olarak
yaygınlık kazanmıştır. Tek başına,
evde de kılınabilir.

dinkulturuahlakbilgisi.com

Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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