157230 - Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var
mıdır?
Soru
Cenâze namazı kılan kimsenin, ölü için, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen şekilde
mi duâ etmesi gerekir, yoksa bu konuda belirli bir duâya bağlı kalmaksızın istediği şekilde duâ
edebilir mi?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Ölünün cenâze namazını kılmaktan maksat; onun için duâ etmektir.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den cenâze namazında okunan duâlar gelmiştir.
Bu duâlardan bazıları şunlardır:
ﺖﺎ ﻧَﻘﱠﻴﻤﺎ ﻛ اﻟْﺨَﻄَﺎﻳﻦ ﻣﻪّﻧَﻘ و،ِدﺮاﻟْﺒ واﻟﺜﱠﻠْﺞ وﺎء ﺑِﺎﻟْﻤﻠْﻪاﻏْﺴ و،ﺪْﺧَﻠَﻪ ﻣﻊﺳو و،ﻟَﻪ ﻧُﺰﺮِمﻛا و،ﻨْﻪ ﻋﻒاﻋ وﻪﺎﻓﻋ وﻪﻤﺣار و ﻟَﻪﺮ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
َﺘْﻨَﺔ ﻓﻪﻗ و،َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻠْﻪﺧدا و، ﺟِﻪ زَوﻦا ﻣﺮﺎ ﺧَﻴﺟزَو و،ﻪﻠﻫ اﻦا ﻣﺮ ﺧَﻴًﻫا و،ارِه دﻦا ﻣﺮا ﺧَﻴار دﺪِﻟْﻪﺑا و،ِ اﻟﺪﱠﻧَﺲﻦ ﻣﺾﻴﺑ اباﻟﺜﱠﻮ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ِ اﻟﻨﱠﺎرﺬَابﻋﺮِ و] اﻟْﻘَﺒ
"Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona âﬁyet ver ve onu aﬀet. Onu hoş karşıla ve yerini
genişlet. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Onu, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi günahlardan
temizle. Ona; yurdundan daha hayırlı bir yurt, âilesinden daha hayırlı bir âile, eşinden daha hayırlı
bir eş ver. Onu cennete koy. Onu kabir azabından ve cehennem azabından koru." (Müslim, hadis
no: 963)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
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ﺪِﻧَﺎﺷَﺎﻫﻧْﺜَﺎﻧَﺎ واﺮِﻧَﺎ وذَﻛﺒِﻴﺮِﻧَﺎ وﻛﻴﺮِﻧَﺎ وﻐﺻﻨَﺎ وِﺘﻴﻣِﻨَﺎ وﻴﺤ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢ اَﻟﻠﱠﻬ: ﻓَﻘَﺎل ﺟِﻨَﺎزَةَﻠ ﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠﱠﺻ
] .ﺪَهﻌﻠﱠﻨَﺎ ﺑ ﺗُﻀ و،هﺮﺟﻨَﺎ اﺮِﻣ ﺗَﺤ ﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،مَﺳ اَﻠ ﻋﻓﱠﻪﻨﱠﺎ ﻓَﺘَﻮ ﻣﺘَﻪﻓﱠﻴ ﺗَﻮﻦﻣ و،ِﺎنﻳﻤ اَﻠ ﻋﻴِﻪﺣﻨﱠﺎ ﻓَﺎ ﻣﺘَﻪﻴﻴﺣ اﻦ ﻣﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ﺒِﻨَﺎﻏَﺎﺋو
 داود ﺳﻨﻦ أﺑ ﻓ] رواه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir cenâzenin namazını kılarken şöyle duâ etti:
-Allahım! Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, hazır
olanımıza ve olmayanımıza mağﬁret eyle.Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu îmân üzere yaşat.
Kimi de öldürürsen, onu İslâm üzere öldür.Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan
sonra saptırma." (Ebu Davud, hadis no: 3201. Elbânî, Sünen-i Ebî Davud'da hadisin sahih olduğunu
belirtmiştir.)
Cenâze namazını kılan kimsenin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen bu duâları okuması
daha fazîletlidir. Fakat bu duâlardan başka duâlar okursa, bunda günah yoktur. Zirâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu emri buna delâlet etmektedir:
 داود ﺳﻨﻦ أﺑ ﻓ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ، ] رواه أﺑﻮ داود.ﺎء اﻟﺪﱡﻋﻮا ﻟَﻪﺼﺧْﻠِﺖِ ﻓَﺎﻴ اﻟْﻤَﻠ ﻋﺘُﻢﻠﱠﻴذَا ﺻ] ا
"Ölünün üzerine namaz kıldığınız (yani cenâze namazı kıldığınız) zaman, ona ihlasla duâ edin!"
(Ebu Davud, hadis no: 3199. Elbânî, Sünen-i Ebî Davud'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
İmam Şevkânî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Bu hadis, (cenâze namazında ölü için) bu duâlardan belirli birisiyle duâ etmenin gerekli
olmadığına delâlet etmektedir." ("Neylu'l-Evtâr", c: 4, s: 79)
İbn-i Abdilberr -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Ölü için duâ etmek, ona istiğfarda bulunmak ve duâ edenin, onunla ölüye rahmet ve
bağışlanmasını ümit ettiği aklından gelen sözüdür. Âlimlerin çoğunluğuna göre ölü için duâda belirli
bir şey yoktur." ("el-İstizkâr", c: 3, s: 38)
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el-Haccâvî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"(Cenâze namazında) üçüncü tekbirden sonra aklına gelen en güzel duâlarla duâ edebilir. Bu
duâda herhangi bir sınırlama yoktur. Ama Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen
duâlarla duâ etmesi sünnettir." ("el-İknâ'", c: 1, s: 224)
Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Bu konuda en fazîletli olan şu duâyı okumasıdır:
ﺘَﻪﻓﱠﻴ ﺗَﻮﻦﻣ و،ِﺎنﻳﻤ اَﻠ ﻋﻴِﻪﺣﻨﱠﺎ ﻓَﺎ ﻣﺘَﻪﻴﻴﺣ اﻦ ﻣﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ﺒِﻨَﺎﻏَﺎﺋﺪِﻧَﺎ وﺷَﺎﻫﻧْﺜَﺎﻧَﺎ واﺮِﻧَﺎ وذَﻛﺒِﻴﺮِﻧَﺎ وﻛﻴﺮِﻧَﺎ وﻐﺻﻨَﺎ وِﺘﻴﻣِﻨَﺎ وﻴﺤ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺪَهﻌﻠﱠﻨَﺎ ﺑ ﺗُﻀ و،هﺮﺟﻨَﺎ اﺮِﻣ ﺗَﺤ ﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،مَﺳ اَﻠ ﻋﻓﱠﻪﻨﱠﺎ ﻓَﺘَﻮﻣ.
-Allahım! Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, hazır
olanımıza ve olmayanımıza mağﬁret eyle.Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu îmân üzere yaşat.
Kimi de öldürürsen, onu İslâm üzere öldür.Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan
sonra saptırma.
Çünkü bütün bu duâlar, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelmiştir. Eğer ölü için
başka duâlarla duâ ederse, bunda bir sakınca yoktur." ("Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz", c: 13, s: 142)
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"(Cenâze namazı kılan kimse) biliyorsa, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen duâlarla duâ
etmelidir. Eğer bilmiyorsa, hangi duâ ile duâ ederse, câizdir. Fakat ölü için duâ ederken ihlasla duâ
etmelidir." ("eş,Şerhu'l-Mumti'", c: 5, s: 154)
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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