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KEFFARET  ÖLÜMÜ

 Kaffaret;kasıtlı olarak yapılmaması gerekirken yapılan veya yapılmayan,yapılamayan bir
ibadetten dolayı ödenen bedeldir.
 Kefaret bir cezadan ziyade,yanlışın silinmesidir.
 Dinde ceza,verilen azab,eziyet ve sıkıntıdan ziyade,amelin cinsinden olan bir şeyle yanlışın
silinmesidir.
 Şerrin defedilmesiyle,hayrın celbi esastır.
 Keffaret,ya bir köle azad etmek,para vermek,üç gün oruç tutmak veya da tam bir samimi tövbe
ile mukabelede bulunmaktır. 
 Kasıtlı olarak oruçlu olduğu halde bir kimse orucunu bozduğu zaman,atmış gün ceza,bir günde
kaza olmak üzere keffareten oruç tutar.
 Keffaretüz zünub olmadığı takdirde,kessaretüz zünub olur.Yani günahlar tevbe veya mukabili
bir bedelle ödenmezse,borçlar birikir ve çoğalmış olur.
 *Köyün birinde bir ağanın uşağı,ağası için bulunmaz bir uşaktır.Sanki doğuştan uşak olarak
yaratılmış..biçilmiş bir kaftandır.
 Ağasının bir dediğini iki yapmaz,nereye gönderse gider,emri yerine getirir.Ağa onun için
babasından da ötedir.Babası her nekadar dünyaya gelmesine sebeb ise de,ağası onun için
yaşamasına sebebdir.
 O kadar da zalim bir kimsedir.Herkese zulüm ettiği gibi,babasına da zulüm etmekten geri
kalmaz.
 Babasının ve ailesinin işlerini yapmaması da işin cabası…
 Ailesi için değil,ağası için yaratılmış bir uşak.
 Babasına çok çektirmiştir.Babası oğlundan çektiği bu zulümler içerisinde dünyadan gider.
 Mahkeme kadıya mülk olmazmış..baba gider de çocuk kalır mı?
 Çocuk da daha doğrusu uşakta bir müddet sonra yatağa düşer.
 Köyün imamının da şehadetiyle;zulümkâr bu insan tam atmış bir gün yatakta ölü vaziyette
yatar.Babasına yaptığının kefaretini dünya cihetiyle atmış bir gün ölümle hayat arasında ceza
çekerek,daha doğrusu cezasını silerek bu dünyadan göçer gider.
 Öldükten sonra yıkaması için imam çağırılır.İmam böyle bir insanı yıkamak da pek istemez.
 Bahanesi hazırdır;ben yeni göreve başladım,hiç şimdiye kadar yıkamamışım, falan kişiye
söyleyin o yıkasın,der.
 İşin garib tarafı o kişinin de mahkemede işi olduğundan şehre gider.
 İmam bir başkasını bulup yıkatmalarını ve kendisinin de gelerek Kur’an okumasını söyler.
 Cenaze zorda olsa yıkanır,imam ise bildiği Kur’an-ı okumakta zorlanır.
 Hayatında herkese çektiren bu insan,ölümünde de çektirmekten geri kalmaz.Çünkü hayırsızdır.

 *Bir diğer Salih kişinin durumu ise;ölüm döşeğinde iken kalkar Yasin-i Şerifi okur ve
yatar,ruhunu Allah’a teslim eder.
 Kendi Yasin-i ni kendisi okurken,öbürüne okunacak bulunamaz.
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