146190 - Lohusalık kanaması dokuz ay boyunca süren kadının durumu ve
bu süre zarfında namazı bırakmanın hükmü
Soru
Arkadaşımın lohusalık kanaması dokuz ay sürdü, bu sürede nadiren namaz kılardı, bu durumda ne
yapması gerekir? Çünkü lohusalığın en fazlası 60 gün olsa bile altı ay kaza yapması gerekir.
Namazları nasıl kaza edebilir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
Birincisi: Alimler, lohusalığın maksimum süresinde ihtilafa düştüler, bu konuda tercihli görüş kırk
gün olmasıdır.
İkincisi: Lohusalık dönemi bittikten sonra kanama, şayet adet döneminde oluyorsa bu kanama adet
kanaması olarak itibar edilir. Bu süre zarfında adet süresi sona erinceye kadar kadın, namaz
kılmadığı gibi oruçta tutmaz ve eşi ona yaklaşmaz. Adet dışında oluşan kanama ise istihaze kanı
olarak itibar edilir. İstihaze geçiren kadın, oruç tutar, namaz kılar ve eşi de onunla ilişkiye girebilir.
Ancak her farz namaz vakti girdiğinde abdest alır, bu abdestle bir farz ve dilediği kadar naﬁle
kılabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için (106464) nolu sorunun cevabına bakınız.
Üçüncüsü: İstihaze döneminde olan kadın, namazı bilmeden bırakırsa namazı kaza eder mi?
Alimler bu konuda iki farklı görüş bildirmişlerdir.
Birinci görüş: Kaza yapması gerekir.
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İkinci görüş: Kaza yapmaz, Şeyhulislam rahimehullah bu sözü tercih etmiştir. Şeyhulislam İbn
Teymiye rahimehullah şöyle dedi: “ İstihaze kanaması geçiren kadın, namazın vacip olmadığını
düşünerek namazı bırakmasıyla ilgili iki görüş bulunmaktadır. Birincisi: İmam Malik ve başkasından
aktarıldığına göre namazın kazası yoktur. Çünkü İstihaze geçiren bir kadın Rasulullah sallallahu
aleyhi veselleme şöyle dedi: Beni namaz ve oruçtan engelleyen çok kötü bir adet yaşıyorum.
Bunun üzerine Rasulullah gelecekte ne yapması gerektiğini emretmiş fakat geçmiş namazların
kazasını emretmemiştir. (Mecmu fetava 21/102)
Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Bu konuda en doğrusu ilk günlerde bıraktığı
namazları kılmasıdır. Bunu yapamazsa sakıncası yoktur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi
vesellem istihaze geçiren kadına kaza yapmasını emretmemiştir. Ancak bıraktığı namazları kaza
etmesi iyidir. kaza etmezse onun üzerine her hangi bir yükümlülük yoktur. (Mecmu Fetava İbn
Useymin 11/276)
Senin arkadaşın için en ihtiyatlısı gücü yettiğince kaçırdığı namazları kaza etmesidir. Çünkü bu
uzun sürede soru sormayı ihmal ettiği görülmektedir. Oysa normal şartlarda namaz terk edilmez.
Dahası bazen namaz kıldığını söylediniz bu durum, onun namaz kılması gerektiğini biliyor anlamına
gelmektedir.
Daha fazla bilgi için 31803 olu sorunun cevabına bakınız.
En iyisini Allah bilir.
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