50041 - Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
Soru
Nâﬁle oruçta unutarak orucu bozmanın hükmü nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Ebu Hureyre'den -Allah râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu
konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻘَﺎهﺳ وﻪ اﻟﻪﻤﻃْﻌﺎ اﻧﱠﻤ ﻓَﺎ،ﻪﻣﻮ ﺻﻢﺘ ﻓَﻠْﻴ ﺷَﺮِبو اﻞﻛ ﻓَﺎﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ و ﻧَﺴﻦ] ﻣ
"Kim, oruçlu olduğu halde unutarak yer veya içerse,orucunu tamamlasın. Zirâ onu ancak Allah
yedirmiş ve içirmiştir."[1]
Yine unutarak yiyen veya içen kimseye keﬀâret ve kaza gerekmediğine dâir açık hadis de
gelmiştir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓ ] رواه اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ةﻔﱠﺎرﻻ ﻛ وﻪﻠَﻴﺎء ﻋ ﻗَﻀََﺎ ﻓﻴﺎن ﻧَﺎﺳﻀﻣﺮ ر ﺷَﻬ ﻓﻓْﻄَﺮ اﻦ] ﻣ
"Kim, Ramazan ayında unutarak orucunu bozarsa, kendisine ne kaza, ne de keﬀâret gerekir." [2]
Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellembu konuda şöyle buyurmuştur:
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 ] رواه اﻟﺪار ﻗﻄﻨ.ﻪﻠَﻴﺎء ﻋ ﻗَﻀََﺎ ﻓﻴﺎن ﻧَﺎﺳﻀﻣﺮ ر ﺷَﻬ ﻓﻞﻛ اﻦ]ﻣ
"Kim, Ramazan ayında unutarak yerse, kendisine kaza gerekmez."[3]
Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Bu hadisin isnadı zayıf olsa bile, (bu konudaki diğer hadislere) destek ve şâhit olmaya uygundur.
Bu sebeple hadisin bu ziyâdeyle birlikte en az (alt) derecesi, hasen durumundadır. Dolayısıyla
hadis, huccet olarak kabul edilebilir. Nitekim bu hadis, ondan daha az kuvvetli olan birçok
meselede huccet olarak gösterilmiştir.
Yine bu hadis, -İbn-i Münzir ve İbn-i Hazm gibi âlimlerin de dedikleri gibi- sahâbeden Ali b. Ebî
Tâlib, Zeyd b. Sâbit, Ebu Hureyre ve Abdullah b. Ömer -Allah onlardan râzı olsun- gibi bir grup bu
hadise göre fetvâ vermek sûretiyle bunu huccet olarak kabul etmişler, onlara hiç kimse de aykırı
görüş belirtmemiştir.
Ayrıca bu hadis, Allah Teâlâ'nın şu emrine muvâfıktır (mutâbıktır):
225 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻴﻢﻠ ﺣ ﻏَﻔُﻮرﻪاﻟ وﻢ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺖﺒﺴﺎ ﻛ ﺑِﻤﻢﺬُﻛاﺧﻮ ﻳﻦَﻟ وﻢﺎﻧﻤﻳ ا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻐْﻮِ ﻓﻪ اﻟﻢﺬُﻛاﺧﻮ ﻳ] ﻻ
"Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile
bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar.Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen
cezalandırmaz, mühlet verir)."[4]
Bu sebeple unutkanlık, kalbin kazandığı şeylerden değildir. Ayrıca namazda unutarak değil de
bilerek (kasten) yemekle namazın bozulacağına kıyas için nasıl muvâfık ise, oruç için de muvâfıktır.
Bu hadis, Allah Teâlâ'nın kullarına olan lütuf ve merhametine, onlara kolaylık dilediğine, onlardan
zorluk ve sıkıntıyı kaldırdığına delâlet eder."
Âlimlerin cumhuru, oruçlu iken unutarak orucunu bozan kimsenin orucunun sahih olduğuna bu
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hadisleri delil göstermişler, hatta bu kimsenin, orucunu tamamlamasını, bundan dolayı kendisine
ne kaza, ne de keﬀâret gerektiğini söylemişlerdir.
Hadisin genel oluşu, hem farz, hem de nâﬁle orucu kapsadığına, iki oruç arasında hiçbir fark
olmadığına delâlet eder.
İmam Şâﬁî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Oruçlu, Ramazan veyaadak (nezir) veya keﬀâret orucunda veya herhangi bir vâcip veyahut da
nâﬁle oruçta unutarak yer veya içerse, orucu tamdır ve kendisine kaza gerekmez."[5]
İmam Nevevî -Allah onda rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Bu hadis, çoğu âlimlerin görüşlerine delâlet etmektedir ki, o da şudur: Oruçlu kimse, unutarak yer
veya içer veyahut da eşiyle cinsel ilişkiye girerse, orucu bozulmaz.
Bu şekilde diyen âlimlerden bazıları şunlardır: Şâﬁî, Ebu Hanife, Davud ez-Zâhirî ve başkalarıdır."
Hâfız İbn-i Hacer -Allah onda rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Zarif ve nükteli olaylardan birisinde Abdurrezzak, Amr b. Dînar'dan şu olayı nakleder:
Bir adam, Ebu Hureyre'ye -Allah ona rahmet etsin- gelerek dedi ki:
- Ben, oruçlu olarak sabahladım. Fakat unuttuğum için yemek yedim.
Ebu Hureyre ona:
-Bir sakıncası yoktur, dedi.
Adam devamla şöyle dedi:
-Sonra ben, bir adamın yanına girdim ve oruçlu olduğumu unutarak yedim ve içtim.
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Ebu Hureyre ona:
-Bir sakıncası yoktur. Zirâ Allah sana yedirmiş ve içirmiştir, dedi.
Adam sonra tekrar şöyle dedi:
-Ben, başka bir adamın yanına girdim ve oruçlu olduğumu unutarak yedim, dedi.
Bunun üzerine Ebu Hureyre adama:
-Sen, oruca alışamamış bir insansın, dedi."

[1] Buhârî, hadis no: 6669. Müslim, hadis no: 1155

[2] İbn-i Huzeyme, hadis no: 1999. Elbânî, 'Sahih-i İbn-i Huzeyme'de hadisin hasen olduğunu
belirtmiştir.

[3] Dârekutnî rivâyet etmiştir.

[4] Bakara Sûresi: 225

[5] "el-Umm", c: 2, s: 284
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