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ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

قُوا   ِ َج۪ميعاً َوََل تَفَره  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللٰاه

ِ َعلَْيُكْم ...  َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللٰاه  
 

ALLAH’A BİRLİKTE YÖNELİŞ: 

CEMAATLE NAMAZ 

(06 Ekim 2017) 
 

Kıymetli Müminler! 

Yüce Rabbimiz Kerim kitabında “Hep birlikte, 

Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp 

bölünmeyin”1 buyurarak bizlere birlik ve 

beraberliği tavsiye etmiştir. Birlik ve 

beraberliğimizin dini hayatımız açısından en 

mücessem hali ise cemaat olmaktır.  
 

Değerli Mü’minler! 

Mensubu olduğumuz Yüce dinimiz İslam; 

cemaate, cemaatle namaz kılmaya büyük 

önem vermiştir. İnananlar, cemaatle namaz 

kıldıkları vakit birbirlerini daha yakından 

tanıma fırsatı bulurlar. Bu sebeple birbirlerinin 

durumlarından, hallerinden haberdar olurlar. 

Birbirlerinin dertleriyle dertlenip sevinçlerine 

ortak olurlar. Cemaat olmakla sevgi, saygı, 

ülfet ve muhabbet duyguları gelişir; kardeşlik, 

paylaşma, dayanışma duygu ve düşüncesi 

kuvvetlenir.  
 

Aziz Mü’minler! 

Cemaatle namaz kılmanın birlik ve 

beraberliğimize katkısı yanında büyük uhrevî 

mükâfatları vardır. Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.v.)’in ifadesine göre;  

- “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan 

namazdan 27 derece daha faziletlidir.”2  

- “İki kişi de olsa birlikte namaz kılmak, yalnız 

başına namaz kılmaktan daha faziletlidir. 

Cemaat ne kadar çoğalırsa kılınan namaz, 

Cenâb-ı Hak katında o kadar sevimli olur.”3 

- "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece 

yarısına kadar namaz kılmış gibi olur. Sabah 
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namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi 

namaz kılarak geçirmiş gibi olur."4 

- “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, Allah’ın 

farzlarından birini yerine getirmek için Allah’ın 

mescitlerinden birine giderse; attığı her 

adımdan birisi günahlarının silinmesine, diğeri 

de derecesinin yükselmesine vesile olur.”5 

- “İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta yer 

almanın sevabını bilselerdi, ön safta 

durabilmek için kura çekmekten başka yol 

bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın 

sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. 

Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini 

bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları 

cemaatle kılmaya gelirlerdi.”6  

- “Cemaate devam eden şeytana galip 

gelmiştir. Cemaatten ayrılan ise sürüden 

ayrılan koyun gibi mahvolmuştur.”7 

- “Kalbi camilere bağlı olan kimse, kıyamet 

gününde Allah’ın arşının gölgesinde 

olacaktır.8  

- Cemaatte rahmet, ayrılıkta ise azap vardır.”9  

 

Değerli Müminler! 

Bu hususta bize en güzel örnekliği miras 

bırakan Allah Resulü (s.a.v.), hayatı boyunca 

cemaate namaz kıldırmış, hastalandığında 

ise cemaate katılarak Hz. Ebu Bekir (ra)'in 

arkasında namaz kılmıştır. Bundan dolayı 

cemaatle namaz kılma, sosyal ve dini 

hayatımız açısından İslâm'ın bir şiarı ve 

sembolü olarak değerlendirilmiştir.  

 

Camiler Haftası vesilesiyle, siz kardeşlerimi, 

bir kez daha, çocuklarınızla birlikte vakit 

namazlarında da camilerimizde cemaate 

katılmaya davet eder,  namazlarımızın birlik 

ve beraberliğimize, huzur ve mutluluğumuza, 

dünya ve ahiret saadetimize vesile olması 

temennisiyle Cumanızı tebrik ederim. 
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