232352 - Mastürbasyon orucu bozan şeylerden sayıldığı gibi neden
kadınların açılması ve diğer günahlar orucu bozan şeylerden sayılmıyor?
Soru
(221471) nolu sorunun cevabında mastürbasyonun haram olduğunu bilen ancak bunun orucu
bozduğunu bilmeyen kimse Ramazan ayında mastürbasyon yaparsa orucu bozulduğunu
demiştiniz. Ancak (107624) nolu sorunun cevabında başörtüsüz gezmenin haram olduğunu bilen
kadın, oruçta başı açık gezerse orucu bozulmadığını söylemiştiniz. Bu iki durum arsında fark nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
Orucu bozan şeyler Kur’an ve Sünnette belirlenmiştir. Orucu bozan hususlar şunlardır: Cinsel ilişki,
yeme ,içme; besleyici enjeksiyon gibi yeme içme anlamından olan şeyler, mastürbasyon, hacamat,
bilerek kusma, adet görmek. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi (38023) nolu sorunun cevabında
bulabilirsiniz.
Oruç açısından mastürbasyon ile oruçluyken başı açık gezmenin arasındaki fark: mastürbasyonun
orucu bozan hususlardan olmasıdır. Bunun delili ise: Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet
edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “
Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim. Kul yemeğini, içeceğini ve şehvetini benim için
bırakır" (Buhari/1894, Ahmed 9112)
İbn Hacer el Haytemi Rahimehullah şöyle dedi: mastürbasyonun kendisi orucu bozan şeylerdendir.
(el Fetava el fıkhiyye el Kubra 2/73)
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Şeyh Muhammed el Mukhtar el Şangiti şöyle dedi: Hadiste geçen “şehvet” sözcüğü ister bu şehvet
cinsel ilişkiyle olsun ister mastürbasyon ile olsun her iki türü kapsamaktadır. Bunun üzerine
mastürbasyon yapan kimse oruçlu sayılmaz çünkü bırakması gereken şehveti bırakmamış olur.
(zad el Mustanki 4/104)
El ile mastürbasyon yapmak Maliki, Şaﬁi, Hanbeli ve Haneﬁlerin çoğuna göre orucu bozmaktadır.
Kadınların başı açık gezmeleri; gıybet, yalan vb. günahlar gibi orucun sevabını azaltır ama orucu
bozmaz.
(50063) nolu sorucun cevabına geçtiği gibi kadının başı açık gezmesi, güzelliklerini yabancı
erkeklere göstermesi gibi günahlar orucun sevabını azaltır. Bu günahlar orucun tüm sevabını
giderecek şekilde çok olabilir. Ancak orucu bozmaz ve bu şekilde tutulan oruç farzı düşürür ve kaza
gerektirmez.
En iyisini Allah bilir.
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