50692 - Sayısını ve hükmünü bilmediği çok sayıda günleri oruçsuz geçiren
kişinin durumu
Soru

Geçmiş senelerde köyde yaşarken kaç gün oruç yediğimi bilmiyorum. O zamanlarda orucun
hükümlerini de bilmiyordum. Yediğim günler için para verdim, daha sonra yediğim günleri kaza
etmem gerektiğini duydum bu durumda ne yapmam gerekir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Bir Müslümanın gerekli şer’i hükümlerinin öğrenmesi vaciptir. İster bu hükümler akideyle alakalı
olsun ister taharet ve namaz gibi konularda olsun. Müslüman mal ve mülk sahibiyse zekat
hükümlerini; ticaret ehliyse ticaret fıkhını öğrenmesi gerekir. Ramazan ayı yaklaştığında mükellef
olan Müslüman, oruç tutamazsa bile orucun hükümlerini öğrenmesi vaciptir. Çünkü oruç tutamazsa
bile orucun yerine geçecek veya ne yapılması gerektiğini öğrenmiş olacaktır.
Size ve aileniz gerekli ilim talebinde bulunmamanızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeniz gerekir.
Para vermek, yaşlı ve kronik hastalara bile caiz değil. Çünkü bu durumda olanlar Ramazan ayında
oruç yediklerinde yedikleri her gün için bir yoksula yemek yedirmeleri gerekir. Yemek yedirmenin
yerine para vermek caiz değildir.
Bunun üzerine verdiğiniz para sevabını kıyamette göreceğiniz bir sadaka olmasını temenni ederiz.
Ama sizin o günleri kaza etmeniz vaciptir. Sakin bir şekilde kesin bir sayıya varıncaya kadar
düşünüp hesaplayabilirsiniz. Bunu yapamazsanız takribi bir sayı belirleyin. Sizin düşüncenize göre
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30 gün ağır basıyorsa bu günleri oruç tutmanız vaciptir. Daha fazla veya daha az ise vardığınız
sayıyı tutmak vaciptir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah, kimseye gücünün üstünde bir
sorumluluk yüklemez. “ Bakara/286
Bu günleri peş peşe tutmanız gerekmez. Gücünüz ve imkanınız elverdiği şekilde farklı günlerde
tutabilirsiniz. Ancak bir daha geciktirme sorununa girmeden bir an önce tutmaya koyulmanız
gerekir.
Kazaya başlarken ikinci Ramazan gelmeden geçen Ramazan ayının orucunu tamamlamaya özen
gösteriniz.
Bazı alimler kazayla birlikte geciktirdiğin her gün için bir fakiri yerdirmeyi vacip görmüşler. Ancak
bu konuda tercihli görüşe göre size vacip olan sadece oruçtur. Ancak imkanınız varsa kazayla
birlikte fakirleri yedirmek güzel olur.
Daha detaylı bilgi için ( 39742 ), ( 26212 ) , ve ( 40695 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.
Söz konusu kaza, sizin adet gibi şer’i bir mazaretten dolayı orucunuzu bozmanız durumundadır.
Fakat şer’i bir mazaretiniz yoksa size vacip olan tövbe ve istiğfardır kaçırdığınız oruçları naﬁle
oruçlarla telaﬁ etmeye çalışınız.
En iyisini Allah bilir.
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