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Soru:
Kendisinin ve elinin altındakilerinin (eşinin ve çocuklarının) nafakasını temin etmek
için Ramazan orucunu terk eden (tutmayan) kimsenin hükmü nedir?

Cevap:
Kendisinin ve çocuklarının nafakasını temin etmek gerekçesiyle Ramazan orucunu
terk eden (tutmayan) bu kimse, eğer, hastanın oruç tutmamasının câiz olduğu gibi, oruç
yemeden yaşayamayan kimsenin de oruç tutmamasının câiz olduğunu te’vîl ederek bunu
yaptığını zannederse, böyle düşünüp de oruç tutmayan te’vîlci bir kimsedir. Bu kimse
hayatta ise orucunu kaza eder, ölmüş ise onun adına oruç tutulur. Velisi konumunda olan
kimse onun yerine oruç tutamazsa, tutamadığı her bir gün için onun yerine bir yoksulu
doyurur.
Te’vîl yapmaksızın orucu terk etmişse, bu takdirde ilim ehlinin tercihli görüşüne göre
her ibâdetin belli bir zamanı vardır, insan o ibâdeti herhangi bir mazereti olmaksızın
belirlenen vaktinin dışına çıkardığı zaman bu ibâdet kendisinden kabul edilmez. Oysa bu
kimsenin sâlih amel işlemesi, çokça nâfile ve istiğfarda bulunması yeterliydi.
Bunun delili; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen şu
hadis-i şeriftir:
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Vakti belirlenmiş bir ibâdet vaktinden önce yapılmadığı gibi, vaktinden sonra da
yapılamaz. Eğer bilgisizlik ve unutkanlık gibi bir mazeret varsa, Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
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Müslim; hadis no:1718.
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"Kim bir namazdan uykuya kalırsa veya onu unutursa,
unutursa, hatırladığı zaman namazını
kılsın. O namazın bundan başka keffâ
keffâreti
reti yoktur (kendisine bu namazdan başka bir şey
1
gerekmez)."
."
Bununla birlikte bilgisizlik (cehâlet) mazeretinin daha ayrıntılı anlatılmasına gerek
vardır ama onun yeri burası değildir.

 

     

1

Müslim; 'Kitâbu’l-Mesâcid, kaçırılan namazın kazası bâbı'.

4

