
 

 

 

(Ramazan orucundan üzerinde kaza olan) bir 

kadın, ilk önce Ramazan orucunun kazasına mı, 

yoksa altı günlük Şevval orucuna mı başlamalı? 
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Soru:  

Ramazan bayramının birinci gününden sonra 

tutulan 6 günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, 

âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri 

mi önce kaza edip sonra da 6 günlük Şevval orucuna 

başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır?  

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Bu kadın, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in şu hadisinde zikredilen sevabı istiyorsa, önce 

Ramazan orucunu tamamlaması,ardından da 6 günlük 

Şevval orucunu tutması gerekir. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

َ ش َشَوامل  َكَن ((  ـن َا ا  دََعِس تن
َش ِّما أَ ََ َرَمَضاَن  ـَ ش َاا

ين 
لش َا َن م يَا  ]رومه مسغم [ .)) َصين



 

 4 

"Kim, Ramazan orucunu tutar, sonra da ona 

Şevval'den altı gün eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş 

gibi olur."1 

Böylelikle bu kadın,hem yukarıdaki hadise göre 

hareket etmiş olsun, hem de hadiste zikredilen 

sevaba nâil olsun. 

Câiz olup-olmaması meselesine gelince, bu 

kadının,bir sonraki Ramazan orucunun öncesine kadar 

Ramazan orucunun kazasını ertelemesi câizdir. 

=
           

                                                 
1  Müslim; hadis no:1984 





(Ramazan orucundan üzerinde kaza olan) bir kadın, ilk önce Ramazan orucunun kazasına mı, yoksa altı günlük Şevval orucuna mı başlamalı?
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Soru: 


Ramazan bayramının birinci gününden sonra tutulan 6 günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri mi önce kaza edip sonra da 6 günlük Şevval orucuna başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır? 


Cevap:


Hamd, yalnızca Allah'adır.


Bu kadın, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisinde zikredilen sevabı istiyorsa, önce Ramazan orucunu tamamlaması,ardından da 6 günlük Şevval orucunu tutması gerekir.


Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:


(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.)) [ رواه مسلم ]

"Kim, Ramazan orucunu tutar, sonra da ona Şevval'den altı gün eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur."


Böylelikle bu kadın,hem yukarıdaki hadise göre hareket etmiş olsun, hem de hadiste zikredilen sevaba nâil olsun.


Câiz olup-olmaması meselesine gelince, bu kadının,bir sonraki Ramazan orucunun öncesine kadar Ramazan orucunun kazasını ertelemesi câizdir.


(  (  (  (  (  (

�  Müslim; hadis no:1984
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