
NAMAZIN ŞARTLARI

Dokuz tane şartı var, namaz denen mi’râcın
Yok olursa bu şartlar, sahîh olmaz namazın

Şartların ilki İslâm, olman gerek müslüman
Kâfirden kabûl etmez, mustağnîdir yaradan

Akıl olmazsa olmaz, ameli yok delinin
Kalem kalkmış üstünden, hükmü olmaz işinin

Temyîz yaşı yedidir, emret namazı ona
Küçüğün ameli yok, hac  ve zekât müstesnâ

Hades hâli kalkmalı, kişi tâhir olmalı
Namaz kılmak isteyen, hemen abdest almalı

Necâset varken olmaz, tümüyle izâle et
Bedende elbisede, yerde olur necâset

Namazı fâsid olur, avreti örtmeyenin
Göbekten dize kadar, avreti erkeklerin

Kadın tümden avrettir, nâ-mahrem karşısında
Yüzü eli müstesnâ, namazda ve ihrâmda

Vakti tam girmedikçe, etme sakın acele
Son vaktine bırakma, erteleme ecele

Dön yüzünü kıbleye, sahîh olsun namazın
Kıblesi Beyt-i Atîk, bütün ehl-i îmânın

Şimdi başla namaza, kalbinde niyyet ile
Şart oldu her amele, ‘Umer’in hadîsiyle

     

NAMAZIN ŞARTLARI

1- İSLÂM

2- AKIL

3- TEMYÎZ

4- REFU’L-HADES

5- İZÂLETU’N-NECÂSE

6- SETRU’L-AVRE

7- DUHÛLU’L-VAKT

8- İSTİKBÂLU’L-KIBLE

9- NİYYET



NAMAZIN ERKÂNI

On dört tanedir eğer, sorarsan erkânını
Rukünleri terk eden, mahveder namazını

Biri bile olmasa, bu farz olan erkânın
Kıldığın boşa gider, bâtıl olur namazın

Erkânın ilki kıyâm, farzdır ayakta durman
Eğer kâdir değilsen, câiz olur oturman

Allahu Ekber deyip, getir tekbîr-i ihrâm
Hariçte helâl olan, namazda olsun harâm

Rukünlerden biri de, Fâtiha okumaktır
İmâm ve münferide, farz olan kıraattır

Rukû ederek eğil, Rabb-i Azîm önünde
Hayırdan eser yoktur, rukû olmayan dînde

Rukûdan kaldır başı, yere koymadan önce
A’zalar geri dönsün, hepsi yerli yerince

Secde et ulu Rabb’e, yedi a’za üstüne
Sakın ola bırakma, yukşef an sâk gününe

İtmâm edip tesbîhi, doğrulu ver secdeden
Tâ ki varabilesin, bir kez daha yeniden

Farzdır oturmak kula, secdeler arasında
Sukûnet ve vakarla, Allah’ın karşısında

Huşûlu ol namazda, hakkını ver her ruknün
Amelin kabûl olsun, reddedilmesin o gün

Namazında tertîbe, riâyet etmelisin
Her Ruknün sırasını, iyice bilmelisin

Namazın teşehhüdü, ettahiyyâtu lillâh
Her namazın sonunda, farz kıldı onu Allah

NAMAZIN ERKÂNI

1- KIYÂM MEA’L-KUDRE

2- TEKBÎRU’L-İHRÂM

3- KIRAATU’L-FÂTİHA

4- RUKÛ

5- RUKÛDAN DOĞRULMAK

6- YEDİ AZA ÜZERE SECDE

7- SECDEDEN DOĞRULMAK

8- İKİ SECDE ARASINDA OTURMAK

9- TUMA’NİNE (TA’DİL-İ ERKÂN)

10- TERTÎB

11- SON TEŞEHHÜD



Otur teşehhüd için, namazın âhirinde
Kalbinde yakîn ile, şehâdet et tevhîde

Salât eyle Nebî’ye, namazın tamam olsun
Sevmiyorlar Rasûlü,  diyene cevâb olsun

Kıl beş vakit namazı, namazdadır selâmet
Namazdan çıkmak için, sağa sola selâm et

     

12- TEŞEHHÜD İÇİN OTURMAK

13- NEBÎ ' E SALÂT ETMEK

14- İKİ SELÂM



NAMAZIN VÂCİBLERİ

Rükunların dışında, sekiz tane vâcib var
Vâciblerin terkinde, iki ayrı hüküm var

Namazın  bâtıl olur, terk etme sakın amden
İki secde yeterli, terk etmiş isen sehven

Bütün tekbirler vâcib, iftitâhın dışında
Allah’ı tekbir eyle, her iniş kalkışında

Azîm olan Rabbini, tesbîh eyle rukûda
Vâcib oldu bu tesbîh, rukû eden her kula

Semiallah diyerek, kaldır başı rukûdan
Vâcibtir bu herkese, amma sâkıt me’mûmdan

Rabbenâ velekel hamd, doğrulanın zikridir
İmâma münferide, hem me’mûma vâcibdir

En yüksek olan zâtı, alçalarak tesbîh et
Secdeye vardığında, vâcib zikre dikkat et

Rabbiğfirlî vâcibtir, gafil olma sakın ha 
Oku oturduğunda, secdeler arasında

Allah’ın tevhîdine, şehâdettir  teşehhüd
Sonuncusu rukûnken, vâcibdir ilk teşehhüd

Namazının içinde, teşehhüd için otur
Namazın vâcibler, böylece tamam olur

Hüseyin Cinisli
Şevval 1433

     

NAMAZIN VÂCİBLERİ

1- İHRÂM TEKBİRİ HARİÇ 
BÜTÜN TEKBİRLER

2- SUBHANE 
RABBİYEL AZÎM

3- SEMİALLAHU LİMEN 
HAMİDEH

4- RABBENÂ VELEKEL
HAMD

5- SUBHÂNE
RABBİYEL A’LÂ

6- RABBİĞFİRLÎ

7- BİRİNCİ TEŞEHHÜD

8- TEŞEHHÜDE OTURMAK
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