NAMAZ
Sevgili Çocuklar;

Namaza başlamadan önce:

Namaz kılmak, Hazret-i Allâh’ın
yapmamızı istediği en önemli ibadetlerden
bir tanesidir. Yüce Rabbimiz “Namazı
dosdoğru kılın” ve “Namazlara dikkat edin”
buyurarak bizleri uyarmıştır.
Peygamberimiz Hazret-i Muhammed
Mustafa (sallallahü aleyhi ve sellem)
Efendimiz “Namaz dinin direğidir”
buyurmuştur. Namaz kılarak dinimizi
ayakta tutar, imanımızı daha da
kuvvetlendiririz. Cenneti kazanmamızın
yolu da namazdan geçmektedir. Çünkü
Peygamberimiz “Cennet'in anahtarı
namazdır” buyurmuştur.
Her Müslümanın namaz kılması
farzdır, yani namaz Allah’ın emridir.
Bir günde kılmamız gereken beş vakit
namaz vardır. Bunlar: Sabah, Öğle,
İkindi, Akşam ve Yatsı namazlarıdır.

• Abdest alırız. Abdestimiz olmadan
namaz kılamayız.
• Namaz kılacağımız yerin ve
üzerimizdeki elbiselerin temiz
olmasına dikkat ederiz.
• Vücudumuzun örtünmesi gereken
yerlerini örteriz.
• Kıblemiz olan “Kâbe”ye döneriz.
• Namazımızı vaktinde kılarız,
namazın vaktini geçirmeyiz.
• Hangi namazı kılacaksak o namaza
niyet ederiz.

Şimdi namazın nasıl kılınacağını
beraber öğrenelim…

İftitâh Tekbiri
Namaz kılarken yapmamız
gereken ilk farz “İftitâh Tekbiri”dir.
İftitâh Tekbiri “Allâhü Ekber”
demek ile olur. Ellerimizi resimdeki
gibi kaldırmak Peygamberimizin
sünnetidir.
Bu tekbirle namaza başlamış
oluruz.

Namazda bizi yoktan var
eden Rabbimizin huzurunda
olduğumuzu düşünerek edepli bir
şekilde hareket ederiz. Sadece
namazımız ile ilgilenir, başka bir
şey düşünmeyiz.

Allâhü Ekber, “Allah en büyüktür” demektir.

"Namaz, insanı
bütün edepsizlik
ve kötülüklerden
alıkoyar.”
(Ankebût Sûresi, 45. Âyet)

Kıyâm (Ayakta durmak)
Namazın farzlarından ikincisi kıyâm,
yani ayakta durmaktır. İftitâh Tekbiri'nden
sonra ellerimizi resimdeki gibi bağlayarak
Sübhâneke, Fâtiha ve Kurân-ı Kerîm’den bir
miktar âyet okuruz. Bu okuma, yapmamız
gereken farzların üçüncüsüdür. Buna
“Kırâat” (Okuma) denir.

Çocuklar!
Kurân-ı Kerîm’in
sonundaki kısa sûreleri
ezberlemek daha
kolaydır.

Namaz çok ciddi bir ibadettir. Namazda Allâh’ın huzurunda olduğumuzu
unutmamalı ve okuduğumuz âyetlerden başka bir şey düşünmemeliyiz.

“Allâh’ın en çok
sevdiği ibadet,
vaktinde kılınan
namazdır.”
(Hadîs-i Şerîf)

Rükû
“Allâhü Ekber” diyerek rükûya
gideriz. Yani resimdeki gibi
eğiliriz. Rükûda üç kere “Sübhâne
rabbiye’l-azîm” (Manası: Şânı
büyük olan Rabbimi tesbîh
ederim) deriz. Sonra “Semiallâhü
limen hamideh” (Manası: Allâhü
Teâlâ, hamd edenin hamdini işitir.)
diyerek rükûdan doğruluruz.
yanlarımızda durur.

Okuduğumuz duaların
manalarını bilmek güzeldir
ama namazda hiçbir
zaman manalar söylenmez,
okunmaz.

“Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dinin
direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa
şüphesiz dinin direğini yıkmış olur.”
(Hadîs-i Şerîf)

Secde
Rükûdan sonra “Allâhü Ekber” diyerek
secdeye gideriz. Yani alnımızı, burnumuzu,
iki ayağımızın parmak uçlarını, iki elimizi
ve iki dizimizi yere koyarız. Secdede üç
defa “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ” (manası: En
yüce olan Rabbimi tesbîh ederim) deriz.
Sonra “Allâhü Ekber” diyerek oturur, tekrar
secdeye gideriz. Secdede yine üç defa
“Sübhâne rabbiye’l-a’lâ” deriz.
Secde, kulluğun en güzel ifadesidir.

Çocuklar!
Secdede ayaklarımızın
yerden kalkmamasına
dikkat etmeliyiz.

