79345 - Sabah namazı ile fecir namazı arasında fark var mıdır?
Soru
Fecir namazı ile sabah namazı arasındaki fark nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Fecir namazı, sabah namazının tâ kendisidir. İki namaz arasında hiçbir fark yoktur.
Sabah namazının farzı iki rekâttır.
Sabah namazının vakti, fecr-i sâdık'ın doğuşuyla başlar, güneşin doğuşuyla sona erer.
Sabah namazının farzından önce iki rekât sünneti vardır. Bu iki rekâtlık namaza; fecrin sünneti
veya sabahın sünneti veyahut da fecrin iki rekâtı adı verilmektedir.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bu kıymetli farz namaz için; "Sabah namazı"
ve "Fecir namazı" isimleri geçmiştir.
"Sabah namazı" diye gelen hadislerden bazıları:
Abdurrahman b. Ebî Umra şöyle demiştir:
ﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻌﻤ! ﺳﺧ اﻦﺎ اﺑ ﻳ: ﻓَﻘَﺎلﻪﻟَﻴ اﺪْت ﻓَﻘَﻌﺪَهﺣﺪَ و ﻓَﻘَﻌ،ِﻐْﺮِب اﻟْﻤةَﺪَ ﺻﻌﺠِﺪَ ﺑﺴﻔﱠﺎنَ اﻟْﻤ ﻋﻦﺎنُ ﺑﺜْﻤ ﻋﺧَﻞد
] .ﻠﱠﻪ ﻛﻞ اﻟﻠﱠﻴﻠﱠﺎ ﺻﻧﱠﻤﺎَ ﻓﺔﺎﻋﻤ ﺟ ﻓﺢﺒ اﻟﺼﻠﱠ ﺻﻦﻣ و،ﻞ اﻟﻠﱠﻴﻒﺼ ﻧﺎ ﻗَﺎمﻧﱠﻤﺎَ ﻓﺔﺎﻋﻤ ﺟ ﻓﺸَﺎء اﻟْﻌﻠﱠ ﺻﻦ ﻣ:ﻘُﻮل ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻋ
] رواه ﻣﺴﻠﻢ
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"Osman b. Aﬀân -Allah ondan râzı olsun- akşam namazından sonra mescide girdi ve tek başına
oturdu. Ben de onun yanına gidip oturdum.
Bunun üzerine Osman -Allah ondan râzı olsun-(bana) şöyle dedi:
- Ey kardeşimin oğlu! Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’i şöyle derken işittim:
-Her kim, yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibâdetle geçirmiş (ihyâ etmiş) gibi
olur.Her kim sabah namazını da cemaatle kılarsa, gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi
olur." (Müslim; hadis no: 656)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
نْ ﺗَﻄْﻠُﻊ اﻞ ﻗَﺒﺢﺒ اﻟﺼﻼة ﺻﻦﺪَةً ﻣﺠكَ ﺳردذَا اا و،ﻼﺗَﻪ ﺻﻢﺘ ﻓَﻠْﻴﺲ اﻟﺸﱠﻤبنْ ﺗَﻐْﺮ اﻞﺮِ ﻗَﺒﺼ اﻟْﻌﻼة ﺻﻦﺪَةً ﻣﺠ ﺳﻢﺪُﻛﺣكَ اردذَا اا
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻼﺗَﻪ ﺻﻢﺘ ﻓَﻠْﻴﺲ] اﻟﺸﱠﻤ
"Biriniz güneş batmadan önce ikindi namazının farzından bir secdeye yetiştiği zaman namazını
tamamlasın.Güneş doğmadan önce de sabah namazının farzından bir secdeye yetiştiği zaman
namazını tamamlasın." (Buhârî; hadis no: 556. Müslim; hadis no: 608)
"Fecir namazı" diye adlandırılmasına gelince, bu konudaki hadislerden bazıları:
Câbir b. Semura'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻨًﺎﺴ ﺣﺲ اﻟﺸﱠﻤ ﺗَﻄْﻠُﻊﺘﱠ ﺣﻼهﺼ ﻣ ﻓﻠَﺲ ﺟﺮ اﻟْﻔَﺠﻠﱠذَا ﺻﺎنَ ا ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒ] ا
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- fecirnamazını kıldığı zamangüneş doğduktan sonra iyice
yükselinceyekadar namaz kıldığıyerde otururdu." (Müslim; hadis no: 670)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
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(( ﻦ ﻣﻴﻦﺎنِ ﺣﻧْﺴ اﻻَﻠ ﻋَﺗ اﻞﻫ و، َﺪَةﺠ اﻟﺴﺮِ )اﻟﻢ( ﺗَﻨْﺰِﻳﻞ اﻟْﻔَﺠﻼة ﺻ ﻓﺔﻌﻤ اﻟْﺠ ﻓاﻘْﺮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎنَ اﻟﻨﱠﺒﻛ
(( ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِﺮ] اﻟﺪﱠﻫ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Cuma günü, fecir namazında Elif-lâm-mim Tenzîl es-Secde,
ve Hel etâ ale'l-insânî hînun mine'd-dehr (İnsan) sürelerini okurdu." (Buhârî; hadis no: 891. Müslim;
hadis no: 880)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
ﻮﻫ وﻢﻟُﻬﺎﺴ ﻓَﻴﻢﻴﺎﺗُﻮا ﻓ ﺑ اﻟﱠﺬِﻳﻦجﺮﻌ ﻳ ﺛُﻢ،ِﺮﺼ اﻟْﻌﻼةﺻﺮِ و اﻟْﻔَﺠﻼة ﺻﻮنَ ﻓﻌﺘَﻤﺠﻳ و،ِﺎرﺔٌ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﻼﺋﻣ وﻞﺔٌ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻼﺋ ﻣﻢﻴﻮنَ ﻓﺎﻗَﺒﺘَﻌﻳ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.َﻠﱡﻮنﺼ ﻳﻢﻫ وﻢﻨَﺎﻫﺗَﻴا و،َﻠﱡﻮنﺼ ﻳﻢﻫ وﻢﻨَﺎﻫﻛ ﺗَﺮ:َﻘُﻮﻟُﻮنﺎدِي؟ ﻓَﻴﺒ ﻋﺘُﻢﻛ ﺗَﺮﻒﻴ ﻛ: ﺑِﻬِﻢﻠَﻢﻋ] ا
"Birtakım melekler geceleyin, diğer birtakımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda
bulunurlar. Onlar fecir namazı ile ikindi namazında bir araya gelirler. Geceleyin aranızda kalmış
olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah, kullarının halini en iyi bildiği halde, meleklere:
-Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar.
Melekler:
- Onları namaz kılarken bıraktık; yanlarına da namaz kılarken gelmiştik, derler." (Buhârî; hadis no:
555. Müslim; 632)
Fecir namazının vaktini öğrenmek için (65941) ve (26763) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.
Fecir namazının sünneti hakkında daha faydalı ve detaylı bilgi edinmek için (65746) nolu sorunun
cevabına bakabilirsiniz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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