106423 - Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü
Soru
Mescidin içinde cenaze namazı kılmak câiz midir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Sünnet olan; cenaze namazının, mescidin dışında, cenaze namazı için tahsis edilen yerde
kılınmasıdır.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- sâbit olduğuna göre o şöyle demiştir:
 ]رواه.ﺎﻌﺑر اﺮﺒﻛ و ﺑِﻬِﻢﻒ ﻓَﺼﻠﱠﺼ اﻟْﻤَﻟ اج ﺧَﺮﻴﻪ ﻓﺎت اﻟﱠﺬِي ﻣمﻮ اﻟْﻴ ﻓﺎﺷ اﻟﻨﱠﺠ ﻧَﻌﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را
] اﻟﺒﺨﺎري
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Necâşî'nin vefatını öldüğü günde haber verdi. Ashâbıyla
musallâya gitti, orada saf tutup dört tekbir getirerek namaz kıldırdı." (Buhârî, hadis no: 1245)
Fakat cenaze namazı mescitte kılınırsa, bunda bir sakınca yoktur.
Bunun delili şu hadistir:
:ﺎ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖﻬﻠَﻴﻚَ ﻋ ذَﻟ اﻟﻨﱠﺎسﺮْﻧ ﻓَﺎﻪﻠَﻴ ﻋّﻠﺠِﺪِ ﻓَﺘُﺼﺴ اﻟْﻤﻗﱠﺎصٍ ﻓ وِﺑ اﻦﺪِ ﺑﻌ ﺳﻨَﺎزَة ﺑِﺠﺮﻤنْ ﻳ اتﺮﻣﺎ اﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺸَﺔَ رﺎﺋنﱠ ﻋا
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ِﺠِﺪﺴ اﻟْﻤ ﻓ اﺎءﻀﻴ اﻟْﺒﻦ ﺑﻞﻴﻬ ﺳَﻠ ﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠﱠﺎ ﺻ! ﻣ اﻟﻨﱠﺎسﺎ ﻧَﺴعَ ﻣﺮﺳﺎ ا] ﻣ
"Âişe -Allah ondan râzı olsun- (kendisinin de cenaze namazını kılmak istediğini bildirmek için) Sa'd
b.Ebî Vakkas'ıncenazesinin mescide getirilmesini emretti.İnsanlar onun bu davranışını ayıplayınca
Âişe onlara şöyle dedi:
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-Şu insanlar bilmedikleri bir şeyi ayıplama hususunda ne de acele ederler. (Bir cenazenin mescitten
geçirilmesi hususunda bizi ayıplamışlar.) Oysa Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Süheyl b.
Beydâ'nın cenaze namazını mescidin içinden başka bir yerde kılmadı." (Müslim; hadis no: 973)
İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Mescidi kirletmesinden endişe edilmiyorsa, cenaze namazının mescitte kılınmasında bir sakınca
yoktur. Şâﬁî, İshak, Ebu Sevr ve Davud böyle demişlerdir." (el-Muğnî, c: 2, s: 186)
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:
"Cenaze namazının mescitte kılınmasının hükmü konusunda doğru olan görüş nedir?" diye
sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:
"Doğru olan görüşe göre ölünün cenaze namazının mescitte kılınmasında bir sakınca yoktur. Çünkü
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Süheyl b. Beydâ'nın cenaze namazını mescitte kıldırmıştır."
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