3452 - Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
Soru
Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti:
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ﺎﻧًﺎﻳﻤﺎنَ اﻀﻣ ر ﻗَﺎمﻦ ﻣ:ﻘُﻮل ﻓَﻴ،ﺔﺰِﻳﻤ ﺑِﻌﻴﻪ ﻓﻢﻫﺮﻣﺎنْ ﻳﺮِ ا ﻏَﻴﻦﺎنَ ﻣﻀﻣ رﺎمﻴ ﻗ ﻓﺐّﻏﺮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
ﻓَﺔَ ﺧﻚَ ﻓ ذَﻟَﻠ ﻋﺮﻣﺎنَ ا ﻛ ﺛُﻢ،َﻚ ذَﻟَﻠ ﻋﺮﻣا وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رّ ﻓَﺘُﯘﻓ. ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣو
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.َﻚ ذَﻟَﻠ ﻋﺮﻤ ﻋﻓَﺔَ ﺧﻦا ﻣﺪْرﺻﺮٍ و ﺑِﺑ] ا
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- insanları, -farz olduğunu emretmeksizin- Ramazan
gecelerini namaz kılarak geçirmeye teşvik eder ve şöyle derdi:
- Kim, vâdettiği sevâba inanarak ve sevâbını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namaqz kılarak
geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- vefât edinceye kadar durum bu şekilde devam etti
(insanlar, Terâvih namazını cemaatle kılmayı bırakıp tek başına evinde kılmaya devam ettiler).
Sonra Ebubekir'in hilâfeti ile Ömer'in hilâfetinin başına kadar durum bu şekilde devam etti. (Sonra
Ömer -Allah ondan râzı olsun-, insanları Ubeyy b. Ka'b'ın kıraati üzere birleştirip onun arkasında
Terâvih namazını cemaatle kılmaya başlamıştır.)" (Müslim)
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Amr b. Murra el-Cuhenî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
َﻧﱠﻚا و، ﻪ اﻟ إَﻻﻟﻪ انْ ﻻ انْ ﺷَﻬِﺪْت اﺖﻳار! اﻪ اﻟلﻮﺳﺎ ر ﻳ:  ﻟَﻪ ﻓَﻘَﺎل، ﺔﺎﻋ ﻗُﻀﻦ ﻣﻞﺟ رﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺎءﺟ
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻓَﻘَﺎل، َﺎةﻛ اﻟﺰﺖآﺗَﻴ و، َﺎنﻀﻣ رﺖﻗُﻤ و، اﻟﺸْﻬﺮﺖﻤﺻ و، ﺲاتِ اﻟْﺨَﻤﻠَﻮ اﻟﺼﺖﻠﱠﻴﺻ و، ﻪ اﻟﻮلﺳر
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻓ ] رواه اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﺪاءاﻟﺸُﻬ وﻴﻦﺪِّﻳﻘ اﻟﺼﻦﺎنَ ﻣ ﻛ،ﺬَا ﻫَﻠ ﻋﺎت ﻣﻦ ﻣ:ﻠﱠﻢﺳ] و
"Kudâa kabilesinden bir adam, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek:
- Ey Allah'ın elçisi! Ben, Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve senin
Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik edersem, beş vakit namazları kılarsam, bu ayı (Ramazan'ı) oruç
tutarsam, Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirirsem ve zekâtı verirsem, buna ne dersin? diye
sordu.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
- Bu hal üzere ölen kimse, (kıyâmet günü) sıddıklar ve şehitlerden olur."(Sahih-i İbn-i Hüzeyme,
hadis no:2212. Elbânî; "Sahihi't-Terğîb ve't-Terhîb", hadis no:749'da hadisin sahih olduğunu
belirtmiştir.)
Kadir gecesi ve bu gecenin tayini:
Ramazan gecelerinin en fazîletlisi; Kadir gecesidir.
Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري. ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣﺎﻧًﺎ وﻳﻤﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْرِ ا ﻟَﻴ ﻗَﺎمﻦ] ﻣ
"Kim, vâdettiği sevâba inanarak ve sevâbını Allah'tan umarak Kadir gecesini namaz kılarak
geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır." (Buhârî)
Kadir gecesi, en tercihli görüşe göre Ramazan'ın yirmi yedinci gecesidir ve hadislerin çoğu da
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böyle olduğunu göstermektedir.
Bunlardan birisi, Zirr b. Hubeyş'in rivâyet ettiği şu hadistir:
Zirr b. Hubeyş demiştir ki:
ﻟَﻪ ا  اﻟﱠﺬِيﻪاﻟ و:ﺑ ا ﻓَﻘَﺎل،ِﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْر ﻟَﻴﺎبﺻﻨَﺔَ ا اﻟﺴ ﻗَﺎمﻦ ﻣ:ﻘُﻮلﻮدٍ ﻳﻌﺴ ﻣﻦ ﺑﻪﺪَ اﻟﺒنﱠ ﻋ ا: ﻟَﻪﻴﻞﻗ و:ﻘُﻮلﺐٍ ﻳﻌ ﻛﻦ ﺑﺑ اﺖﻌﻤﺳ
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻧَﺎ ﺑِﻬﺮﻣ اﻠَﺔُ اﻟﱠﺘ اﻟﻠﱠﻴ ﻫ، ﻫﻠَﺔ ﻟَﻴي اﻠَﻢﻋ ّﻧ اﻪاﻟ و وﺘَﺜْﻨﺴﺎ ﻳ ﻣﻒﻠﺤ ﻳ،َﺎنﻀﻣ رﺎ ﻟَﻔﻧﱠﻬ اﻮ ﻫا
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺎﺎعَ ﻟَﻬ ﺷُﻌ ﺎءﻀﻴﺎ ﺑﻬﻣﻮ ﻳﺔﺒِﻴﺤ ﺻ ﻓﺲ اﻟﺸﱠﻤنْ ﺗَﻄْﻠُﻊﺎ اﺗُﻬﺎرﻣا و،ﺸْﺮِﻳﻦﻋ وﻊﺒ ﺳﺔﺒِﻴﺤﻠَﺔُ ﺻ ﻟَﻴﺎ ﻫﻬﺎﻣﻴ ﺑِﻘﻠﱠﻢﺳ] و
"Ben, Ubeyy b. Ka'b'in şöyle dediğini işittim:
Ubeyy'e:
- Abdullah b. Mes'ud: 'Kim yılın gecelerini namaz kılarak geçirir de Kadir gecesine isâbet ederse,...
denilince, bunun üzerine Ubeyy b. Ka'b şöyle demiştir:
- Kendisinden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmayan Allah'a yemîn olsun ki, o gece
Ramazan ayındadır.
(Ubeyy b. Ka'b ) istisnâ kıldığı şeye yemîn ediyordu.
(Sonra dedi ki):
- Allah'a yemîn olsun ki, o gecenin hangi gece olduğunu da çok iyi biliyorum. O gece, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-'in bize, namaz kılarak geçirmemizi emrettiği, yirmi yedinci günün
sabahının gecesidir.O gecenin alâmeti; gündüzünün sabahında güneşin şuâsız, bembeyaz
doğmasıdır." (Müslim)
Bu hadis, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den merfû olarak rivâyet edilmiştir.
Ramazan gecelerinde namazı cemaatle kılmanın meşrû oluşu:
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Ramazan gecelerinde namazı cemaatle kılmak meşrû kılınmıştır.Hatta cemaatle kılmak, tek başına
kılmaktan daha fazîletlidir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bizzat kendisi
cemaatle kıldırmış ve Ramazan gecelerinde namazı cemaatle kılmanın fazîletini sözüyle
açıklamıştır.
Nitekim Ebu Zerr'in -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, o şöyle demiştir:
 ﺛُﻠُﺚﺐ ذَﻫﺘﱠ ﺑِﻨَﺎ ﺣ ﻓَﻘَﺎم،ﻊﺒ ﺳﻘ ﺑﺘﱠﺎ ﺣﯩﺮِ ﺷَﻴ اﻟﺸﱠﻬﻦ ﺑِﻨَﺎ ﻣﻘُﻢ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،َﺎنﻀﻣ رﺮ ﺷَﻬﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻊﻨَﺎ ﻣﻤﺻ
 ﻧَﻔﱠﻠْﺘَﻨَﺎ! ﻟَﻮﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳ،ﺮﺧ اﻞ اﻟﻠﱠﻴ ﺷَﻄْﺮﺐ ذَﻫﺘﱠ ﺑِﻨَﺎ ﺣﺔُ ﻗَﺎمﺴﺎﻧَﺖِ اﻟْﺨَﺎﻣﺎ ﻛ ﻓَﻠَﻤ، ﺑِﻨَﺎﻘُﻢ ﻳﺔُ ﻟَﻢﺎدِﺳﺎﻧَﺖِ اﻟﺴﺎ ﻛ ﻓَﻠَﻤ،ﻞاﻟﻠﱠﻴ
، ﺑِﻨَﺎﻘُﻢ ﻳﺔُ ﻟَﻢاﺑِﻌﺎﻧَﺖِ اﻟﺮﺎ ﻛ ﻓَﻠَﻤ،ﻪﻠَﺘ ﻟَﻴﺎمﻴ ﻗ ﻟَﻪﺐﺴ ﺣﻪﺗَ ﺻﻦ ﻣﺮِفﻨْﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺎمﻣ اﻊ ﻣذَا ﻗَﺎم اﻞﺟنﱠ اﻟﺮ ا:؟ ﻓَﻘَﺎلﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎمﻴﻗ
 ﻟَﻢ ﺛُﻢ: ﻗَﺎل، ﻮرﺤ اﻟﺴ:؟ ﻗَﺎلحََﺎ اﻟْﻔﻣ و: ﻗُﻠْﻨَﺎ،حََﻔُﻮﺗَﻨَﺎ اﻟْﻔنْ ﻳﻴﻨَﺎ ا ﺧَﺸﺘﱠ ﺑِﻨَﺎ ﺣ ﻓَﻘَﺎماﻟﻨﱠﺎس وهﺎءﺴﻧ وﻠَﻪﻫ اﻊﻤﺜَﺔُ ﺟﺎﻧَﺖِ اﻟﺜﱠﺎﻟﺎ ﻛﻓَﻠَﻤ
 ] رواه أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ.ِﺮﺔَ اﻟﺸﱠﻬﻴﻘ ﺑِﻨَﺎ ﺑﻘُﻢ] ﻳ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Ramazan orucunu tuttuk. Ramazan'dan yedi
gece kalıncaya kadar bize namaz (Terâvih namazını) kıldırdı. Sonra gecenin üçte birlik bölümü
gidinceye kadar bize namaz kıldırdı. Ramazan'dan altı gün kalınca bize namaz
kıldırmadı.Ramazan'dan beş gün kalınca, gecenin son yarısı gidinceye kadar bize namaz kıldırdı.
Biz:
-Ey Allah'ın elçisi! Bu gecede de bize fazladan kıldırsaydın, dedik.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
- Bir kimse, imam namazını bitirinceye kadar imamla birlikte namaz (Terâvih namazını) kılarsa, o
gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi ecir alır.
Daha sonra Ramazan'dan dört gün kalınca bize namaz kıldırmadı.
Ramazan'dan üç gün kalınca âilesini, eşlerini ve insanları topladı ve bize öyle bir namaz kıldırdı ki
felâhı kaçırmaktan korktuk.
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(Ebu Zerr'den rivâyet eden râvî) dedi ki:
(Ebu Zerr'e) dedim ki:
-Felah nedir?
Ebu Zerr dedi ki:
Felah, sahur yemeğidir.
Ebu Zerr dedi devamla şöyle dedi:
Sonra Ramazan'ın geri kalan gecelerinde bize namaz kıldırmadı." (Sünen sahipleri rivâyet
etmişlerdir.Hadis sahihtir.)
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in cemaatle namaz kıldırmaya devam etmemesinin sebebi:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Ramazan'ın geri kalan gecelerinde sahâbeye cemaatle
namaz kıldırmamasının sebebi; gece namazı (Terâvih namazı) onlara farz kılınır da onlar da bunu
yerine getiremezler diye endişe etmesinden dolayıdır.
Nitekim Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun-, Buhârî ve Müslim'in sahihleri ile diğer hadis kitaplarında
rivâyet ettiği hadiste böyle gelmiştir.
Allah Teâlâ,İslâm şeriatını kemâle erdirdikten sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
vefât etmesiyle bu endişe (Terâvih namazının farz kılınması endişesi) ortadan kalkmıştır.Ramazan
gecelerinde Terâvih namazını cemaatle kılmayı terk etme gerekçesi böylece ortadan kalkmış ve
eski hüküm; yani cemaatle kılmanın meşrûluğu kalmış oldu. Bunun içindir ki Ömer b. Hattab -Allah
ondan râzı olsun- bu sünneti yeniden ihyâ etmiştir (Yani Terâvih namazını cemaatle kıldırmaya
başlamıştır.) Nitekim Buhârî'nin sahihi ile diğer hadis kitaplarında böyle gelmiştir.
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Terâvih namazını cemaatle kılmanın kadınlara meşrû oluşu:
Kadınların Terâvih namazında hazır bulunmaları ve namazı cemaatle edâ etmeleri meşrû
kılınmıştır.
Nitekim yukarıda geçen Ebu Zerr'in hadisinde böyle gelmiştir. Hatta erkeklere namaz kıldıran
imamdan ayrı olarak, kadınlara namaz kıldıracak bir erkeğin imam olarak tahsis edilmesi de
câizdir.
Nitekim Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun-, Terâvih namazı için insanları biraraya
topladığında, erkekler için Ubeyy b. Ka'b'i, kadınlar için ise, Süleyman b. Ebî Hasme'yi imam tayin
etmiştir.
Nitekim Arfece'den rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
ٍﺐ ﻃَﺎﻟﺑ اﻦ ﺑﻠﺎنَ ﻋ ﻛh ﺎمﻣﻧَﺎ ا اﻨْﺖَ ﻓ: ﻗﺎل ﻋﺮﻓﺠﺔ،ﺎﺎﻣﻣ اﺎءﺴّﻠﻨﻟ و،ﺎﺎﻣﻣﺎلِ اِﺟﻠﺮ ﻟﻞﻌﺠﻳ و،َﺎنﻀﻣﺮِ ر ﺷَﻬﺎمﻴ ﺑِﻘ اﻟﻨﱠﺎسﺮﻣﺎﻳ
 ]رواه اﻟﺒﻴﻬﻘ.ﺎءﺴّ))اﻟﻨ
"Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun-, insanlara, Ramazan ayının gecelerinde Terâvih namazını
kılmalarını emrediyor ve erkekler için bir imam, kadınlar için de bir imam tayin ediyordu.
Arfece dedi ki:
- Ben de kadınlara imam idim." (Beyhakî)
Ben derim ki:
Eğer mescit (câmii) büyük ve geniş ise ve erkeklerin imamının kıraati ile kadınların imamının
kıraatı birbirine karışmıyorsa ve biri diğerini rahatsız etmiyorsa, kanımca bu şekilde yapılabilir.
(Ama günümüzde mikrofon sistemi olduğu için buna gerek yoktur.)

6 / 15

Gece namazının rekâtlarının sayısı:
Gece namazının rekâtlarının sayısı; onbir rekâttır.
Biz, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine uymak için gece namazının bundan fazla
olmamasını tercih ederiz. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dünyadan ayrılıncaya
kadar bu sayıdan fazla kılmamıştır.
Nitekim Âişe'ye -Allah ondan râzı olsun- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Ramazan
gecelerindeki namazı nasıldı? diye sorulduğu zaman o şöyle cevap vermiştir:
ََﺎ ﻓﻌﺑر اّﻠﺼ ﻳ ﺛُﻢ،ﻬِﻦﻃُﻮﻟ وﻬِﻦﻨﺴ ﺣﻦ ﻋﻞ ﺗَﺴََﺎ ﻓﻌﺑر اّﻠﺼ ﻳ،ًﺔﻌﻛةَ رﺸْﺮﺪَى ﻋﺣ اَﻠ ﻋﺮِه ﻏَﻴ ﻓﺎنَ وﻀﻣ رﺰِﻳﺪُ ﻓﺎنَ ﻳﺎ ﻛﻣ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺛًﺎََ ﺛّﻠﺼ ﻳ ﺛُﻢ،ﻬِﻦﻃُﻮﻟ وﻬِﻦﻨﺴ ﺣﻦ ﻋﻞ] ﺗَﺴ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne Ramazan gecelerinde, ne de başka gecelerde, (sabah
namazı hariç) on bir rekâttan fazla namaz kılmazdı. Önce dört rekât namaz kılardı ki, o rekâtları ne
kadar güzel ve uzun kıldığından hiç sorma! Sonra dört rekât kılardı ki, o rekâtları ne kadar güzel ve
uzun kıldığından hiç sorma! Sonra üç rekât kılardı." (Buhârî ve Müslim)
Gece namazını on bir rekâttan az da kılabilir. Hatta sadece bir rekât bile kılabilir ki o da Vitir
namazıdır. Çünkü bunun delili; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ﬁili ve sözüdür.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ﬁiline gelince:
Âişe'ye -Allah ondan râzı olsun-:
ﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ ر ﻛﻢِ ﺑg ﻧْﻘَﺺ ﺑِﺎﺮﻮﺗ ﻳﻦ ﻳﻟَﻢ و،ٍثََﺛﺸْﺮٍ وﻋ و،ٍثََﺛﺎنٍ وﺛَﻤ و،ٍثََﺛٍ وﺖﺳ و،ٍثََﺛ وﻊﺑر ﺑِﺎﺮﻮﺗﺎنَ ﻳ ﻛ:؟ ﻗَﺎﻟَﺖﺮﻮﺗﻳ
 ] رواه أﺑﻮ داود وأﺣﻤﺪ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.َةﺸْﺮ ﻋثََ ﺛﻦ ﻣﺜَﺮﻛ ﺑِﺎ و،ﻊﺒ ﺳﻦ] ﻣ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç rekât vitir kılardı? Diye sorulduğunda o şöyle cevap
vermiştir:
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- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazını, dört ve üç rekât (4+3), altı ve üç rekât
(6+3), sekiz ve üç rekât (8+3), on ve üç rekât (10+3) olarak kılardı.Vitir namazını, yedi (4+3)
rekâttan daha az, on üç (10+3) rekâttan daha fazla kılmazdı." (Ebu Dâvud, Ahmed ve başkaları
rivâyet etmişlerdir.)
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sözüne gelince:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وأﺣﻤﺪ ] رواه أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋ.ﺪَةاﺣ ﺑِﻮﺗَﺮو ا ﺷَﺎءﻦﻣ و،ٍ ﺑِﺜَﻼثﺗَﺮو ا ﺷَﺎءﻦﻣ و،ٍﺲ ﺑِﺨَﻤﺗَﺮو ا ﺷَﺎءﻦ ﻓَﻤﻖ ﺣ] اَﻟْﻮِﺗْﺮ
"Vitir haktır. Dileyen beş rekât vitir kılsın. Dileyen üç rekât vitir kılsın.Dileyen bir rekât vitir kılsın."
(Ebu Dâvud, Nesâî, İbn-i Mâce ve Ahmed)
Ramazan geceleri ile diğer gecelerde kılınan namazlarda okunan kıraat:
Ramazan gecelerindeki kılınan namaz (Terâvih namazı) ile diğer gecelerde kılınan namazlarda
okunan kıraata gelince, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu, ne az, ne de çok olacak
şekilde herhangi bir şeyle sınırlandırmamıştır. Aksine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
gece namazlarındaki kıraatı uzunluk ve kısalık bakımından farklılık arz ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem- kimi zaman her rekâtta 20 âyet olan "Müzzemmil" sûresini okurdu.
Kimi zaman elli âyet kadar okurdu.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه.ﻴﻦﺨْﻠَﺼ اﻟْﻤﻴﻦﺘ اﻟْﻘَﺎﻧﻦ ﻣﺘَﺐ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ، ﺔ آﻳَﺘﺎﯨ ﺑِﻤﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻠﱠ ﺻﻦﻣ و، ﻴﻦﻠ اﻟْﻐَﺎﻓﻦ ﻣﺘَﺐ ﻳ ﻟَﻢ، ﺔ آﻳﺔﺎﯨ ﺑِﻤﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻠﱠ ﺻﻦﻣ
] اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘ
"Kim, bir gecede yüz âyetle namaz kılarsa, adı gâﬁller zümresine yazılmaz.Kim de bir gecede ikiyüz
âyetle namaz kılarsa, Allah nezdinde, gece namaz kılan, ihlasa erdirilmiş kullar zümresinden
yazılır. " (Hâkim ve Beyhakî).
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, hasta olduğu halde bir gece namazında Bakara, Âl-i
İmrân, Nisâ, Mâide, En'âm, A'râf ve Tevbe sûrelerini okumuştur.
Huzeyfe b. Yemân'ın Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in arkasında namaz kıldığı kıssada
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir rekâtta önce Bakara sûresini, sonra Nisâ sûresini, daha
sonra da Âl-i İmrân sûresini tertili ve yavaş yavaş okuyordu.
En sahih isnadla sâbit olduğuna göre, Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun-, Ubeyy b. Ka'b'i,
Ramazan'da insanlara terâvih namazını onbir rekât kıldırmasını emrettiği zaman Ubeyy -Allah
ondan râzı olsun-, namazda âyet sayısı yüzün üzerinde olan sûreleri okurdu. Öyle ki onun
arkasında namaz kılanlar, uzun süre ayakta kalmaktan dolayı değnek ve bastonlara yaslanırlar,
buna rağmen arkasında namaz kılanlar, fecrin ilk vakitlerine kadar namazdan ayrılmazlardı!!!!
Yine, Ömer b. Hattab'tan -Allah ondan râzı olsun- sahih olarak haber verildiğine göre o,
Ramazan'da Kur'an okuyanları (Kurrâ'yı) çağırmış ve içlerinden en hızlı okuyana (namaz kıldırırken
bir rekâtta) otuz âyet okumasını, orta hızla okuyana yirmi beş âyet okumasını, yavaş okuyana ise
yirmi âyet okumasını emretmiştir.
Buna göre bir kimse, kendi başına namaz kılıyorsa dilediği şekilde kıraatını uzun tutabilir (uzun
okuyabilir). Aynı şekilde arkasında namaz kılan ve uzun okumasına onay verenler varsa, bu şekilde
uzun okuyabilir.Namazda ne kadar uzun okunursa, o kadar fazîletlidir.Fakat gecenin tamamını ihyâ
etmek için kıraatı uzun tutmada aşırıya gitmemeli, bunu nâdir olarak yapmalıdır.Bu konuda
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu sözüne uymalıdır:
"Yolların en hayırlısı, Muhammed'İn yoludur."
Fakat bir kimse imam ise, arkasında namaz kılanlara zorluk verecek şekilde kıraatını
uzatmamalıdır. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﺪَهﺣ وذَا ﻗَﺎما و،ﺔﺎﺟذَا اﻟْﺤ و،ﺮِﻳﺾاﻟْﻤ وﻴﻒﻌ اﻟﻀﻴﻬِﻢ ﻓ وﺒِﻴﺮْاﻟ وﻴﺮﻐ اﻟﺼﻴﻬِﻢنﱠ ﻓةَ؛ ﻓَﺎَﻒِ اﻟﺼّﺨَﻔﻠﻨﱠﺎسِ ﻓَﻠْﻴ ﻟﻢﺪُﻛﺣ اﺎ ﻗَﺎمذَا ﻣا

9 / 15

 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺎ ﺷَﺎء ﻣﺗَﻪَ ﺻﻞﻄ] ﻓَﻠْﻴ
"Biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman namazını haﬁf tutsun.Çünkü onların arasında küçükler ve
yaşça büyük olan vardır.Yine onlar arasında bünyesi zayıf olan, hasta ve ihtiyaç sahibi olan
vardır.Biriniz tek başına namaz kıldığı zaman, namazını dilediği kadar uzun tutsun." (Buhârî ve
Müslim)
Gece namazının vakti:
Gece namazının vakti; yatsı namazından sonra başlar, sabah namazına kadar sürer.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه أﺣﻤﺪ.ِﺮ اﻟْﻔَﺠﻼة ﺻَﻟ اﺸَﺎء اﻟْﻌةَ ﺻﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﻓﻠﱡﻮﻫ ﻓَﺼ، اﻟْﻮِﺗْﺮﻫةً وَ ﺻﻢﻛ زَادﻪنﱠ اﻟ] ا
"Allah Teâlâ, bir namazı size fazlalaştırmıştır ki, o da Vitir olan) namazıdır (rekâtlarının adedi tek
olan namazdır). Onu, yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılın." (Ahmed)
Gece namazını, imkânı olanın gecenin sonunda kılması daha fazîletlidir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
،ٌةﻮدﺸْﻬ ﻣﻞﺮِ اﻟﻠﱠﻴﻼةَ آﺧنﱠ ﺻ؛ ﻓَﺎﻞ اﻟﻠﱠﻴﺮ آﺧﺮﻮﺗ ﻓَﻠْﻴهﺮ آﺧﻘُﻮمنْ ﻳ اﻊ ﻃَﻤﻦﻣ و،ﻟَﻪو اﺮﻮﺗ ﻓَﻠْﻴﻞﺮِ اﻟﻠﱠﻴ آﺧﻦ ﻣﻘُﻮمنْ ﻻ ﻳ ا ﺧَﺎفﻦﻣ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻞﻓْﻀﻚَ اذَﻟ] و
"Kim, gecenin son bölümünde kalkıp namaz kılamamaktan (uykuya kalmaktan) endişe ederse,
vitiri (tek rekâtlı namazı) gecenin başında kılsın.Kim de gecenin son bölümünde kalkacağından
emîn olursa, vitiri gecenin son bölümünde kılsın.Çünkü gecenin son bölümünde kılınan namazda
melekler hazır bulunurlar. Bu ise daha fazîletlidir." (Müslim)
Eğer gece namazının gecenin ilk bölümünde cemaatle kılınması ile son bölümünde tek başına
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kılınması arasında bir durum sözkonusu olursa, namazın cemaatle kılınması daha fazîletlidir. Çünkü
bir kimse cemaatle kıldığı zaman, gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi sevap kazanır.
Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- hilâfeti zamanında insanlar bu hal üzere devam
etmişlerdir.
Nitekim Abdurrahman b. Ubeyd el-Kârî şöyle demiştir:
ﻞﺟ اﻟﺮّﻠﺼﻳ و،ﻪﻨَﻔْﺴ ﻟﻞﺟ اﻟﺮّﻠﺼ ﻳ:َِﻗُﻮنﺘَﻔَﺮزَاعٌ ﻣو اذَا اﻟﻨﱠﺎس ﻓَﺎ،ِﺠِﺪﺴ اﻟْﻤَﻟﺎنَ اﻀﻣ رﻠَﺔً ﻓ اﻟْﺨَﻄﱠﺎبِ ﻟَﻴﻦ ﺑﺮﻤ ﻋﻊ ﻣﺖﺟﺧَﺮ
 ﺛُﻢ،ٍﺐﻌ ﻛﻦ ﺑﺑ اَﻠ ﻋﻢﻬﻌﻤ ﻓَﺠمﺰ ﻋ ﺛُﻢ،ﺜَﻞﻣﺎنَ اَﺪٍ ﻟاﺣ ﻗَﺎرِئٍ وَﻠ ﻋءﻮ ﻫﺖﻌﻤ ﺟى ﻟَﻮر اّﻧ ا:ﺮﻤ ﻋ ﻓَﻘَﺎل،ُﻂﻫ اﻟﺮﻪﺗَ ﺑِﺼّﻠﺼﻓَﻴ
،َﻮنﻘُﻮﻣ ﻳ اﻟﱠﺘﻦ ﻣﻞﻓْﻀﺎ اﻨْﻬﻮنَ ﻋﻨَﺎﻣ ﻳاﻟﱠﺘ و،ﺬِهﺔُ ﻫ اﻟْﺒِﺪْﻋﻢﻌ ﻧ:ﺮﻤ ﻋ ﻗَﺎل،ﻬِﻢ ﻗَﺎرِﺋةَﻠﱡﻮنَ ﺑِﺼﺼ ﻳاﻟﻨﱠﺎسى وﺧْﺮﻠَﺔً ا ﻟَﻴﻪﻌ ﻣﺖﺟﺧَﺮ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻟَﻪوﻮنَ اﻘُﻮﻣ ﻳﺎنَ اﻟﻨﱠﺎسﻛ و،ﻞ اﻟﻠﱠﻴﺮﺮِﻳﺪُ آﺧ] ﻳ
"Ramazan'da bir gece mescide gitmek üzere Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- ile birlikte
çıktım.Mescide varınca orada ne görelim! İnsanlar, gruplara ayrılmış halde kimisi tek başına namaz
kılıyor, kimisi de birkaç kişiye namaz kıldırıyordu.
Bunun üzerine Ömer:
- Bu insanları bir imamın arkasında biraraya getirirsem daha güzel olacağını düşünürüyorum, dedi.
Sonra Ömer insanları biraraya getirmeye karar verdi ve Ubeyy b. Ka'b'i onlara imam olarak tayin
etti.
Sonra başka bir gece onunla birlikte çıktım.Mescide varınca insanları imamlarının arkasında namaz
kılarlarken gördüm.
Ömer dedi ki:
- Ne güzel bir bid'at bu! Gecenin ilk vaktinde bu namazı kılanlar, uykudan uyanıp da kalanlardan
daha fazîletlidirler.

11 / 15

Ömer, bununla gecenin sonunu kast ediyordu.Böylece insanlar, namazlarını gecenin ilk
bölümünden kılıyorlardı."
Zeyd b. Vehb şöyle demiştir:
 ﻣﺼﻨﻔﻪﺒﻴﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻓ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟ ﻓ ] رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧ.ﻞ ﺑِﻠَﻴﺮِفﻨْﺼﺎنَ ﻓَﻴﻀﻣﺮِ ر ﺷَﻬ ﺑﻨﺎ ﻓّﻠﺼ ﻳﻪﺪُ اﻟﺒﺎنَ ﻋ] ﻛ
"Abdullah, Ramazan ayında bize namazı (terâvih namazını) kıldırır, ardından da gece ayrılıp
giderdi." (Taberâni; el-Mu'cemu'l-Kebîr, Abdurrezzak; el-Musned).
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazını, arada selâm olmaksızın üç rekât kılmayı
yasaklayınca, bunun sebebini şöyle açıklamıştır:
 ] رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ.ِﻐْﺮِب اﻟْﻤﻼةﻮا ﺑِﺼﻬ] ﻻ ﺗَﺸَﺒ
"Vitir namazını, akşam namazına benzetmeyin." (Hâkim)
Buna göre vitir namazını üç rekât kılan kimsenin, bu benzetmeden çıkması (vitir namzını, akşam
namazına benzetmemesi) için şu iki şekilde kılması gerekir:
Birincisi: İkinci rekâtı kıldıktan sonra selâm vermesi, üçüncü rekâtı tek olarak kıldıktan sonra da
selâm vermesidir.
İkincisi:İkinci rekâtı kıldıktan sonra teşehhüde oturmayıp üçüncü rekâta kalkması ve üç rekâtı bir
selâmda kılmasıdır. Allah Teâlâ en iyi bilendir.
Vitir namazının üç rekâtındaki kıraat:
Bir kimsenin, üç rekâtın birincisinde (Fâtiha sûresinden sonra) A'la sûresini, ikinci rekâtında Kâﬁrûn
sûresini, üçüncü rekâtında da İhlas sûresini okuması, kimi zaman İhlas sûresi ile birlikte Felak ve
Nas sûrelerini okuması da, sünnettendir.
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak rivâyet olunduğuna göre o, Vitir
namazının bir rekâtında Nisâ sûresinden yüz âyet okumuştur.
Kunut duâsı:
Vitir namazında, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, Hasan b. Ali'ye öğrettiği kunut duâsını
okur. O duâ da şudur:
ﻧﱠﻚَ ﺗَﻘْﻀ ﻓَﺎ،ﺖﻴﺎ ﻗَﻀ ﻣ ﺷَﺮﻨﻗ و،ﺖﻄَﻴﻋﺎ اﻴﻤ ﻓﺎرِكْ ﻟﺑ و،ﺖﻟﱠﻴ ﺗَﻮﻦﻴﻤ ﻓﻟﱠﻨﺗَﻮ و،ﺖﺎﻓَﻴ ﻋﻦﻴﻤ ﻓﻨﺎﻓﻋ و،ﺖﺪَﻳ ﻫﻦﻴﻤ ﻓﺪِﻧ اﻫﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ] رواه أﺻﺤﺎب.َﻚﻟَﻴﻻ اﻨْﻚَ اﺎ ﻣﻨْﺠ ﻣ ﻻ،ـﺖﺎﻟَﻴﺗَﻌﻨَﺎ وﺑ رﺖﻛﺎر ﺗَﺒ،ﺖﻳـﺎد ﻋﻦ ﻣﺰﻌ ﻳﻻ و،ﺖاﻟَﻴ وﻦ ﻣﺬِل ﻳ ﻻﻧﱠﻪا و،َﻚﻠَﻴ ﻋﻘْﻀ ﻳﻻو
] اﻟﺴﻨﻦ
"Allahım! Hidâyet verdiklerinin arasında bana da hidâyet ver. Âﬁyet verdiklerinin arasında bana da
âﬁyet ver. Dost edindiklerinin arasında beni de dost edin.Verdiğini benim için bereketli kıl.Ttakdir
ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz ki ancak sen hükmedersin ve sana
hükmedilmez.Sen, kimi dost edinirsen, o zelil olmaz.Kimi de düşman edinirsen, o asla aziz olmaz.
Rabbimiz, mübârek ve yücesin.Senden başka sığınılacak kimse yoktur." (Sünen sahipleri)
Bu duânın sonuna geldiğinde kimi zaman, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve selâmda bulunur.Bu duâya ilâve olarak meşrû ve sahih olan başka güzel duâlar
okumakta bir sakınca yoktur.

Kunut duâsını rükûdan doğrulduktan sonra yapmakta, kâﬁrlere lânet okumakta,

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve

selâmda bulunmakta ve Ramazan'ın ikinci yarısında müslümanlar için duâ etmekte bir sakınca
yoktur. Çünkü Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- hilâfeti zamanında imamların böyle
yaptıkları sâbittir.
Nitekim Abdurrahman b. Ubeyd el-Kârî, rivâyet ettiği hadisin devamında şöyle demiştir:
((

...، َﺪِكﻋﻨُﻮنَ ﺑِﻮﻣﻮﻻ ﻳ و،َﻠَﻚﺳﻮنَ رﺬِّﺑﻳ و،َﻚﺒِﻴﻠ ﺳﻦﺪﱡونَ ﻋﺼ ﻳةَ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔَﺮْ اﻟﻞ ﻗَﺎﺗﻢ اﻟﻠﱠﻬ:َﻘُﻮﻟُﻮنﺦَ ﻳﻠﻨْﺴ ﻳﺘﱠﺎنَ ﺣﻀﻣ رﻦﻒِ ﻣﺼّ اﻟﻨةَ ﻓﻔَﺮْﻨُﻮنَ اﻟﻠْﻌﺎﻧُﻮا ﻳﻛ

ِ اﻟﻨﱠﺒَﻠ ﻋّﻠﺼ ﻳ ﺛُﻢ.ﻖ اﻟْﺤﻟَﻪ ا، َﻚﺬَاﺑﻋكَ وﺰ رِﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻟْﻖا و، ﺐﻋ اﻟﺮ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻓﻟْﻖا و، ﻬِﻢﺘﻤﻠ ﻛﻦﻴ ﺑﻒﺧَﺎﻟ وg ﺎ ﺑِﻤﻴﻦﻤﻠﺴﻠْﻤﻮ ﻟﺪْﻋﻳو
ﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤ ﻟﻐْﻔَﺎرِهﺘاﺳ وِﺒ اﻟﱠﻨَﻠ ﻋﻪﺗَﺻ وةﻔَﺮْ اﻟﻨَﺔ ﻟَﻌﻦغَ ﻣذَا ﻓَﺮ اﻘُﻮلﺎنَ ﻳﻛ و: ﻗَﺎل.ﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤ ﻟﺮﺘَﻐْﻔﺴ ﻳ ﺛُﻢ، ِﺮ اﻟْﺨَﻴﻦﺘَﻄَﺎعَ ﻣاﺳ
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َﻚﺬَاﺑ ﻋﻧَﺨَﺎف و،ﻨَﺎﺑﺘَﻚَ رﻤﺣﻮ رﺟ ﻧَﺮ،ُﺪﻔﻧَﺤ وﻌﻚَ ﻧَﺴﻟَﻴاو

،ُﺪﺠﻧَﺴ وّﻠﻟَﻚَ ﻧُﺼ و،ُﺪﺒﺎكَ ﻧَﻌﻳ اﻢ اَﻟﻠﱠﻬ: ﻪﻟَﺘﺎﺴﻣﻨَﺎتِ وﻣﻮاْﻟْﻤو

(( ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﺎﺟِﺪًاﻮِى ﺳﻬﻳ و،ِﺮﺒ ﻳ ﺛُﻢ.ﻖﻠْﺤ ﻣﺖﻳﺎد ﻋﻦﻤﻚَ ﻟﺬَاﺑنﱠ ﻋ ا،] اﻟْﺠِﺪﱠ
"İnsanlar, ikinci yarısından itibaren Ramazan çıkıncaya kadar kâﬁrlere lânet okuyorlar ve şöyle
diyorlardı:
- Allahım! Senin yolundan çeviren, elçilerini yalanlayan ve va'dine inanmayan kâﬁrlere lânet
et.Onların arasını aç (müslümanlara karşı sözbirliği etmelerine engel ol), kalplerine korku sal ve
onların üzerine azabını gönder. Ey hak ilah!
Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât eyler ve gücü yettiğince müslümanlar için
hayır duâsında bulunur, ardından da mü'minler için istiğfarda bulunur.
Râvi dedi ki:
(Ömer, kunut duâsında), kâﬁrlere lânet okuduktan, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât
eyledikten, erkek ve kadın mü'minlere istiğfarda bulunduktan ve Allah'a şöyle yalvarırdı:
- Allahım! Ancak sana ibâdet ederiz. Yalnızca senin için namaz kılar ve secde ederiz.Yalnızca sana
koşar ve yöneliriz. Rabbimiz! Rahmetini ümit eder ve hak olan azabından korkarız. Şüphesiz senin
azabın, düşmanlık ettiğin kimseye erişir.
Ardından tekbir getirir ve secdeye varırdı."(Buhârî)
Vitirin sonunda yapılan duâ:
Bir kimsenin, vitir namazının sonunda selâmdan önce veya selâmdan sonra şöyle duâ etmesi
sünnettendir:
َﻠ ﻋﺖﺛْﻨَﻴﺎ اﻤ ﻛﻧْﺖ ا،َﻚﻠَﻴ ﻋ ﺛَﻨَﺎءﺼﺣ ا ﻻ،َﻨْﻚﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا و،َﻚﺘﻘُﻮ ﺑ ﻋﻦﻚَ ﻣﺎﻓَﺎﺗﻌ ﺑِﻤ و،َﻚﺨَﻄ ﺳﻦﺎكَ ﻣﻮذُ ﺑِﺮِﺿﻋ اﻧ اﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.َﻚ] ﻧَﻔْﺴ
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"Allahım! Gazabından rızâna, cezalandırmandan aﬀına; senden yine sana sığınırım. Sana olan
övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin."(Müslim)
Vitir namazının sonunda selâm verdikten sonra 3 defa şöyle duâ etmesi sünnettendir:
ﻚُ اﻟْﻘُﺪﱡوسﻠﺎنَ اﻟْﻤﺤﺒﺳ.
"Her türlü noksanlıklardan uzak olan mutlak hükümdar Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim."
Üçüncüsünde sesini uzatarak yükseltir.
Vitir namazından sonra iki rekât namaz kılmak:
Bir kimse, dilerse Vitir namazından sonra iki rekât namaz kılabilir. Çünkü bu ﬁil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbittir. Hatta Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda
şöyle buyurmuştur:
 واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ واﻟﻄﺤﺎوى ] رواه اﻟﺪارﻣ.ﺎﻧَﺘَﺎ ﻟَﻪﻻ ﻛاﻘَﻆَ وﺘَﻴنِ اﺳ ﻓَﺎ،ﻦﺘَﻴﻌﻛ رﻊﻛﺮ ﻓَﻠْﻴﻢﺪُﻛﺣ اﺗَﺮوذَا ا ﻓَﺎ،ﻘَﻞﺛ و،ٌﺪﻬ ﺟﻔَﺮﺬَا اﻟﺴنﱠ ﻫا
 واﻟﺒﻴﻬﻘ واﻟﻄﺒﺮاﻧ] واﻟﺒﺰار واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﺪارﻗﻄﻨ
"Şüphe yok ki bu yolculuk, bir zorluk ve ağırlıktır.Biriniz vitir namazını kıldıktan sonra (dilerse) iki
rekât namaz kılsın. Eğer gece uykudan uyanamazsa, bu iki rekât onun için gece namazının yerine
geçer." (Dârimî, İbn-i Huzeyme, Tahâvî, Bezzâr, İbn-i Hibbân, Dârekutnî, Taberânî ve Beyhakî
rivâyet etmişlerdir.)
Vitir namazından sonra kılınan bu namazın birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra Zelzele
sûresini, ikinci rekâtında ise, Fâtiha sûresinden sonra Kâﬁrûn sûresini okumak sünnettendir.
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