Yeni Fetvalar (Temmuz Ayı) - 1 /Jul/ 2019
Kunuttan Sonra Eli Yüze Sürmek
Soru 1: Kunuttan sonra eli yüze sürmek mekruh mudur?
Cevap: Bunun farz namazlarda yapılması mekruhtur.
Oruçluyken Aşı Yaptırma
Soru 2: Kas veya deri altına vurulan aşılar, orucu batıl eder mi?
Cevap: Batıl etmez.
Yenilmeyen Şeyleri Ağıza Koyma
Soru 3: Dişçi araç ve tedavi aletleri gibi yenmeyen şeylerin ağıza götürülmesiyle oruç batıl olur mu?
Cevap: Hayır, ancak ıslaklıkla birlikte (rutubet ağız suyunda yok olmazsa) ağza konulur ve ıslaklık yutulursa oruç batıl olur.
Oruç ve Ağız Kanaması
Soru 4: Ben dün dişime dolgu yaptırdım ve bugün oruç olduğum halde ağzımda biraz kanama oldu. Bu durumda ağızdaki (kanla
karışmış olan) ağız suyunu yutmak caiz midir? Orucumun hükmü nedir?
Cevap: Diş etinden gelen kanı, bilerek yutmadığınız sürece, orucunuz batıl olmaz, ancak eğer ağız suyu içinde kaybolup yok olursa,
pak hükmündedir ve yutulmasında bir sakınca yoktur ve orucu batıl etmez.
Susuzluğu Gidermek İçin Gargara Yapmak
Soru 5: Oruçlu kimse susuzluğunu gidermek / azaltmak için suyu (azıcık bile boğazından aşağıya inmeyecek şekilde) ağzında
çalkalayıp dışarı tükürürse (gargara yaparsa) hükmü nedir?
Cevap: Sakıncası yoktur.
Adetlinin Orucu:
Soru 6: Mübarek Ramazan ayında sabah ezanından önce adetten temizlenen adetli kadının vazifesi nedir?
Cevap: Eğer gusül almak için vakti varsa, sabah ezanından önce gusül almalıdır ve eğer vakit darsa, teyemmüm etmelidir ve orucu
sahihtir. Eğer bilerek gusül almaz veya teyemmüm etmezse, orucu batıldır ve orucun kazası ve bilerek orucu bozma keffaresi
farzdır.
Oruçluyken Hacamat Yaptırmak
Soru 7: Oruçluyken hacamat yaptırmak caiz midir?
Cevap: Sakıncası yoktur, ancak oruçlunun zaaf ve halsizleşmesine neden olursa mekruhtur.
Fitre Zekâtının Şia Olmayan Fakire Verilmesi
Soru 8: Fitre zekâtının verilmesi gereken fakirin şartları nelerdir?
Cevap: On iki imam Şia’sı olmalıdır, ancak fitre zekâtının kendisine verilmesi onun yakınlaşmasına ve dikkatinin celbine neden
olursa başka fakire de verilebilir.
Hayattayken Kaza Oruçları İçin Ecir Tutmak
Soru 9: Hasta ve iyileşeceğinden ümitsiz olan ve sağlıklı olduğu zamandan da oruç kazası bulunan kimse, hayattayken kaza oruçları
için ecir tutabilir mi?
Cevap: Hayattayken kazaya kalmış oruçları için ecir tutamaz ancak, ölümünden sonra yerine getirmeleri için vasiyet etmelidir.
Fitre Zekâtı Parasının Yerine Fakire, İhtiyacı Olan Malzemeleri Vermek

Sayfa 1 / 2

Soru 10: Fitre zekâtının parası yerine, fakirin ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemeleri temin edip ona verebilir miyiz?
Cevap: Zikredildiği şekilde yeterli değildir, ama fakirden, fitre zekâtını onun adına almak ve ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemeleri
temin etmek için vekâlet almalısınız.
Fetvayı Yanlış Nakletme
Soru 11: Taklit mercinin fetvasını yanlış nakleden kimsenin vazifesi nedir?
Cevap: Taklit mercinin fetvasını yanlış nakleden kimsenin, mümkün olduğu takdirde yanlışını düzeltmesi farzdır.
Veliyyi-i Fakihle Taklit Mercinin Görüş Farklılığı
Soru 12: Veliyy-i fakihle taklit mercinin görüşünün farklı olduğu hükümlerde ne yapılmalıdır?
Cevap: Veliyy-i fakihle taklit mercinin görüşlerinin farklı olduğu meselelerde bakılır; eğer (farklı görüş) ülke yönetimi ve
Müslümanların genelini ilgilendiren (örneğin İslam ve Müslümanları savunmak gibi) konulardansa, veliyy-i fakihin görüşüne itaat
edilmelidir ve eğer ferdi ve şahsi konularla ilgiliyse, taklit mercinin görüşüne göre amel edilmelidir.
Yerin Temizleyici Olması
Soru 13: Hangi şartlarda yer necaseti temizler?
Cevap: Yer temizleyicilerden biridir. Yolda yürürken ayak veya ayakkabısının altı necis şeyle temas etmesi sonucunda necis olan
kimse, yaklaşık on adım yürürse üç şartla ayak ve ayakkabısının altı temiz olur; Birincisi: Yer temiz olursa. İkincisi: Yer kuru
olursa. Üçüncüsü: Kan ve idrar gibi necisin kendisi veya necis olmuş çamur gibi necis şey, ayağın veya ayakkabının altında olur ve
yol yürümekle bertaraf olursa.
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