103055 - Özürsüz olarak Cuma namazından geri kalmak câiz değildir
Soru
Ben, Amerikan Norton Üniversitesi'nden Ray teknisyeni olarak mezun oldum. Geçen hafta bana bir
iş tekliﬁnde bulundular. Görünen o ki Cuma namazını edâ etmek için Cuma günü bana izin
verilmeyecektir.
Bu konudaki hüküm nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Birincisi:
Cuma günü ezânı işiten ve Cuma namazı üzerine farz olan; yani erkek, müslüman, dînen mükellef
ve hür olan kimsenin bu çağrıya derhal icâbet etmesi gerekir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻮنَ ] ﺳﻮرةﻠَﻤ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢنْ ﻛ اﻢَ ﻟﺮ ﺧَﻴﻢ ذَﻟﻊﻴوا اﻟْﺒذَر وﻪﺮِ اﻟ ذِﻛَﻟا اﻮﻌ ﻓَﺎﺳﺔﻌﻤ اﻟْﺠمﻮ ﻳﻦ ﻣﻼةﻠﺼ ﻟذَا ﻧُﻮدِيﻨُﻮا ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
9 :] اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻵﻳﺔ
"Ey îmân edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah’ı zikretmeye (hutbe
dinlemeye ve namaz kılmaya) gidin ve alış-verişi bırakın.Eğer bilirseniz, (Allah tarafından
günahlarınızın bağışlanması ve mükafatlandırılmanız olan) bu (emrolunduğunuz şey), sizin için
daha hayırlıdır." (Cuma Sûresi: 9)
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻴﻦﻠ اﻟْﻐَﺎﻓﻦ ﻣﻮﻧُﻦ ﻟَﻴ ﺛُﻢ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢَﻠ ﻋﻪ اﻟﻦﻤﺨْﺘ ﻟَﻴوﺎتِ اﻌﻤ اﻟْﺠﻬِﻢﻋد وﻦ ﻋامﻗْﻮ اﻦﻨْﺘَﻬِﻴ] ﻟَﻴ
“Birtakım insanlar, ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar, ya da Allah onların kalplerini
mühürler.Sonra da onlar gâﬁllerden olurlar." (Müslim; 865)
İkincisi:
Hastalık ve zorunlu bir işte çalıştığından dolayı Cuma namazı için işini bırakamayan kimse gibi,
örneğin; bir hastayı tedâvi eden veya hastanede âcil durumlardaki hastaları karşılayan veyahut da
çok önemli bir yerde güvenlik görevlisi olarak veya buna benzer bir işte çalışan kimse gibi,
müslümanın, Cuma namazından geri kalmasını mübah kılan mazeretler (özürler) bulunmaktadır.
Nitekim (36530) nolu sorunun cevabında bunun açıklaması geçmişti.
Buna göre; eğer âcil durumdaki hastaları ve traﬁk kazalarında yaralananları tedâvi etmek için
Cuma namazı vaktinde hastanede bulunmanız zorunlu ise ve bu işi sizden başka yapacak kimse de
yoksa, bu durumda Cuma namazını terk etmenizde size bir günah yoktur. Cuma namazını, öğle
namazı olarak kılarsınız.
Yok eğer bu vakitte (Cuma namazı vaktinde) hastanede bulunmanız zorunlu değilse ve bu işi sizin
yerinize yapacak başka birisi varsa, Cuma namazını terk etmekte sizin için bir mazeret (özür)
yoktur.
Bu arada dînî emirlerle çakışmayan başka bir işi araştırmanız gerekir. Zirâ kim, Allah Teâlâ için bir
şeyi terk ederse, Allah Teâlâ daha hayırlısını ona verir.
Allah Teâlâ'dan size nerede olursa her türlü hayrı size kolay kılmasını dileriz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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