232031 - Oruçluyken açık kadınlara bakmanın belirli bir cezası var mı?
Soru

Dar elbise giyen ve açık kadınlara bakan oruçlunun orucu kabul edilir mi?
Böyle davranan kişinin ahirette cezası nedir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Şüphesiz kadınları detaylıca bakmak haram olduğu gibi Ramazan ayında daha da haram olur.
Çünkü faziletli bir zamanda veya faziletli bir mekanda günah daha da büyük olur. Bu konu (38213)
nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.
Söz konusu haram olan bakışlar kalpteki imanı zayıﬂatır, orucu zedeler ve sevabı azaltır. Ancak
orucu bozmaz, bu günahı işleyen kimse bir an önce tövbe etmesi gerekir.
Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi:
Kadınlara bakmak haramdır. şayet şehvetle bakılırsa haramlığı daha büyüktür. Yüce Allah şöyle
buyurdu: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu
davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”
(Nur/30)
Bakışları serbest bırakmak, günaha girmenin bir vesilesidir. Bu nedenle ﬁtnenin sebeplerinden
sakınmak için gözü nazardan alıkoymak vaciptir. Bununla birlikte kadınlara bakan oruçludan meni
akmadığı müddetçe orucu bozulmaz. Fakat meni akarsa orucu bozulur ve kaza etmesi gerekir.
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(Mecmu Fetava bin Baz 15/269) daha detaylı bilgi için (37654 ) nolu sorunun cevabına bakınız.
Bu günahı işleyen kimse Allah’tan korkması ve haramlardan gözünü sakındırması gerekir. Mahrem
olmayan kadınlarla bir arada kalınmaması için aile fertlerine nasihat edilmesi Müslümanın
görevidir. Şüphesiz Ramazan ayında Allah’ın emirlerinde gevşek davranan kimse Allah’ın gazabına
ve cezasına maruz kalabilir. Bu tür günahları işleyen kimse sevap fırsatlarını kaçırmış ve hüsrana
uğramıştır.
Orucun meşru olmasının amacı takvayı oluşturmaktır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey iman
edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de
farz kılındı.” (Bakara 183)
Bu tür günahın ahirette ne tür cezası olduğunu bilmiyoruz. Umarız bu tür günahlar; namaza bağlı
kalmak, büyük günahlardan kaçınmak ve küçük günahlara ısrar etmemek şartıyla, Allah’ın aﬀetiği
küçük günahlardan olur.
En iyisini Allah bilir.
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