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ÖN SÖZ
Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun… Rasûlullah
Muhammed’e salât ve selam olsun… Ve yine selamların en güzeli onun âl ü ashabına ve Allah’ın tüm sâlih
kullarının üzerine olsun…
Değerli dost; huzur insanın en çok ihtiyaç duyduğu
bir yaşam kaynağıdır. Yaşamın hem fiziğinde hem de
fizik ötesi manevî dünyasında “huzur” mutlaka gereklidir. Biz kutlu dinimizde, huzurun yegâne kaynağının
“namaz” olduğunu biliyoruz. Namaz, Allah’ı en büyük
zikirdir. Zikir ise kalplerin en büyük gıdasıdır.
Namaz zikri, sonsuz huzurun en kutsî kapısıdır.
Bu kapıların her birinin ardında ışıklı merdivenler vardır. Aşamalı olarak ortaya çıkan bu kapılar, imanın
yücelişi ile ilgili olarak ardına kadar açılır. Hz. Pey-
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gamber bu olayı “Namaz müminin miracıdır.”1 ve “Namaz ışıktır.”2 buyrukları ile en güzel bir şekilde anlayışımıza sunmuştur.
İşte şu anda elinizde bulunan bu kitap size bir el
feneri gibi pratik bir ışık sağlayacaktır. Çünkü o, tam
bir nur olan namazın özünden temin edilmiştir. Namazın ışığı; hem sözde, hem gözde, hem özde, hem
kulakta, hem ayakta ve hem de tüm vücudun atomlarında kendini gösterir. İnsan bu ışıkla, hayatının tümünü, görünen ve görünmeyen yanıyla kutsiyet doruklarına çıkarır.
Yüce Allah hepimizin nurunu artırsın! Bu kısa
yazımı Yüceler Yücesi Rabbimizin şu buyruğu ile bitirmek istiyorum.
“(Dirilme günü) onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için
tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter.”3
Bu “ışık kitabın” derleme ve düzenlemesinde
emeği geçen tüm talebelerime ve dostlarıma teşekkürler eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.
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