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Namaz

Resimli İbadet Fıkhı

Birincisi: Namazın 
Mubahları
1. Namazda bir illetten dolayı kıbleden yönünü 

çevirmeden yürümek, kıble yönündeki kapıyı 
açmak gibi.

2. Namaz esnasında çocukları taşımak

3. Namaz esnasında yılan ve akrep öldürmek.

4. Bir zaruri ihtiyaçtan dolayı sağ ve sola bakmak

5. Namaz esnasında ağlamak

6. Namaz esnasında erkeklerin tesbih etmesi, 
kadınların da alkışlaması

7. İmama fetihte bulunmak

8. Namaz esnasında verilen selama karşılık için 
parmakla veya el ile işaret etmek (elin arkası 
üstte gelecek şekilde avucunu yere koyar).

9. Namaz kılan kimse namazda olduğunu işaretle 
belirtir.

10. Hamd etmek gerektiren bir durum olursa hamd 
etmek

11. Namazda iken sol tarafına tükürmek ve balgam 
çıkarmak

12. Namaz kılarken önünden geçeni engellemek 

İkincisi: Namazın 
mekruhları
1. Namaza başı meşgul olan kimse veya kendisini 

meşgul edecek yanınıda veya önünde veya 
namazdan kendisini alıkoyacak bir şeyin olması; 
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idararını zorla tutmak veya büyük 
abdestini veya teneffüs etmeyi 
veya aç ve susuz olarak namaza 
durmak, huzurunda canını çekecek 
bir yemeğin olması veya kendisini 
namazdan alıkoyacak bir şeye 
bakmasıdır.

2. İtminanı ve huşuyu yok edecek 
harekette bulunmak. Örneğin: ihtiyaç 
olmayan hareket etmek, gereksiz 
yere sakalıyla, elbisesiyle ve saatiyle oynamak, 
parmakları çatlatmak ve birbirine geçirmek ve 
benzeri şeyleri namazda yapmak.

3. Zorunlu olmadan beden hariç yüzünü sağa ve 
sola çevirmek, bedenini çevirecek olursa namaz 
bozulur.

4. Tahassur: Elini böğrüne koyma. İnsanın orta 
yerine bulunan kalçaların üst tarafında olan 
yerdir. Zira bu Yahudilerin adetlerindedir.

5. Namazda ağzı ve burnu kapatmak.

6. Kollarını ve elbiselerini önden ve arkadan 
kaldırmak.

7. Erkeklerin saçlarını bir bağ ile veya örgü yapmak. 
Elleri arkadan bağlı tutukluya benzeyecektir. 
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Eğer secde edecek olursa saçı onunla birlikte 
yere sarkmayacaktır.

8. Kıbleye doğru veya sağ tarafına balgamı 
tükürmek.

9. Gözlerini semaya dikip bakmak.

10. İhtiyaç olmaksızın gözlerini kapatmak.

11. Dirsekleri yere koymak.

Üçüncüsü: Namazı 
bozan şeyler
1. Namazın şartlarını bozacak bir durum oluşursa; 

abdesti bozacak bir durum veya kasten avert 
yerlerini açmak veya tüm bedeniyle kıbleden 
başka bir yöne dönmek veya niyeti kesmek.

2. Namazın rükünlerinden veya vaciplerinden 
birini kasten terk etmek.

3. Namaz cinsinden olmayan ameli kesir; yürümek 
ve çok hareket yapmak.

4. Gülmek ve kahkaha atmak

5. Kasten konuşmak.

6. Kasten yemek ve içmek.

7. Kasten bir rükün veya bir rekat fazla kılmak.

8. Muktedi (Tabi) olan kimsenin imamından önce 
kasten selam vermesi.
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