306 - Yasak vakitte Tehiyyetu'l-Mescid namazı
Soru
Bir kimse, namaz kılmaktan nehyedilen bir vakitte mescide girerse, Tehiyyetu'l-Mescid namazını
kılabilir mi?
Detaylı cevap

Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bu meselede ilim ehli arasında ihtilaf vardır. Doğru olan görüşe göre sabah namazı ile ikindi
namazından sonra da olmak üzere bütün vakitlerde Tehiyyetu'l-Mescidi kılmak meşrûdur.
Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu konudaki şu emri geneldir:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻦﺘَﻴﻌﻛ رّﻠﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺲﻠﺠ ﻳََﺠِﺪَ ﻓﺴ اﻟْﻤﻢﺪُﻛﺣ اﺧَﻞذَا د] ا
"Biriniz mescide girdiği zaman iki rekât (nâﬁle) namaz kılmadan oturmasın." (Buhârî; hadis no:
1167. Müslim; hadis no: 714)
Ayrıca Tehiyyetu'l-Mescid, Tavaf namazı ve Husûf namazı gibi bir sebebe binâen meşrû kılınan bir
namazdır. Dolayısıyla bu meselede doğru olan görüş; yasak vakitlerde farz namazlar nasıl kaza
ediliyorsa, Tehiyyetu'l-Mescid de bu yasak vakitlerde kılınabilir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Tavaf namazı hakkında şöyle buyurmuştur:
 ] رواه أﺣﻤﺪ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ ﺑﺈﺳﻨﺎد.ٍﺎر ﻧَﻬو اﻞ ﻟَﻴﻦ ﻣ ﺷَﺎءﺔﺎﻋﺔَ ﺳﻳ اﻠﱠﺻ و،ِﺖﻴﺬَا اﻟْﺒ ﺑِﻬﺪًا ﻃَﺎفﺣﻮا اﻨَﻌ ﺗَﻤﻨَﺎفٍ! ﻻﺪِ ﻣﺒ ﻋﻨﺎ ﺑﻳ
] ﺻﺤﻴﺢ
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"Ey Abdi Menaf oğulları! Gece ve gündüz, hangi saatte olursa olsun, bu Beyti (Beytullah'ı)tavaf
edip de namaz (tavaf namazı)kılan hiç kimseye engel olmayın." (Ahmed ve Sünen sahipleri sahih
bir senedle rivâyet etmişlerdir.)
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Küsûf namazı hakkında ise şöyle buyurmuştur:
] .ةﻼ اﻟﺼَﻟا وﻪﺮِ اﻟ ذِﻛَﻟﻮا اﻋﻚَ ﻓَﺎﻓْﺰ ذَﻟﺘُﻢﻳاذَا ر ﻓَﺎ،ﻪﺎﺗﻴﺤ ﻟﻻﺪٍ وﺣتِ اﻮﻤﻔَﺎنِ ﻟﺴْﻨ ﻳ ﻻﻪﺎتِ اﻟ آﻳﻦﺘَﺎنِ ﻣ آﻳﺮاﻟْﻘَﻤ وﺲنﱠ اﻟﺸﱠﻤا
] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
"Şüphesiz güneş ve ay, Allah'ın (kudretine ve hikmetine delâlet eden) âyetlerinden iki âyettir. (O
ikisinin doğal düzeninin değişmesi, câhiliye halkının inandığı gibi büyük) bir kimsenin ölümü veya
dünyaya gelişi yüzünden tutulmazlar. (Bu, ancak kulları korkutmak ve onların Allah'a tevbe edip
yeniden O'na dönmeleri içindir). Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman, tutulma sona
erinceye kadar Allah'ı anın ve namaz kılın." (Buhârî; "Küsûf";hadis no: 1, 3, 8,13,15,17.Müslim;
"Kusûf"; hadis no:10)
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