13480 - Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
Soru

Ramazan nedir?

Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Ramazan; oniki Arap aylarından birisidir ve İslâm dîninde yüceltilen, saygıdeğer bir aydır. Nitekim
birtakım hususiyetler ve fazîletlerle diğer aylardan ayrı tutulmuştur.
Bu hususiyetler ve fazîletler şunlardır:
1. Allah Teâlâ bu ayın orucunu, İslâm dîninin dördüncü rüknü (esası) kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ, Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmuştur:
(( َﺎن ﻛﻦﻣ وﻪﻤﺼ ﻓَﻠْﻴﺮ اﻟﺸﱠﻬﻢْﻨ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻦﻗَﺎنِ ﻓَﻤاﻟْﻔُﺮﺪَى و اﻟْﻬﻦِﻨَﺎتٍ ﻣﻴﺑﻠﻨﱠﺎسِ وﺪًى ﻟآنُ ﻫ اﻟْﻘُﺮﻴﻪ ﻓﻧْﺰِل اﺎنَ اﻟﱠﺬِيﻀﻣ رﺮﺷَﻬ
ﻢﺪَاﻛﺎ ﻫ ﻣَﻠ ﻋﻪواْ اﻟِﺮﺒُﺘﻟﺪﱠةَ وﻠُﻮاْ اﻟْﻌﻤُﺘﻟ وﺮﺴ اﻟْﻌﻢِﺮِﻳﺪُ ﺑ ﻳﻻ وﺮﺴ اﻟْﻴﻢِ ﺑﻪﺮِﻳﺪُ اﻟ ﻳﺧَﺮ اﺎمﻳ اﻦﺪﱠةٌ ﻣﻔَﺮٍ ﻓَﻌ ﺳَﻠ ﻋوﺎ اﺮِﻳﻀﻣ
185 :(( ] ﺳﻮرة اﻟﻴﻘﺮة اﻵﻳﺔ185َونﺮْ ﺗَﺸﻢﻠﱠﻟَﻌ] و
"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden ayırt etmenin
açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indirildiği aydır. O halde sizden kim, Ramazan ayını
idrak ederse, onda oruç tutsun.Kim de onda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca)
başka günlerde kaza etsin. Allah, sizin için (dîninde) kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar,
orucu bir aya tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine, orucun sonunda (Ramazan
bayramında tekbir getirip) Allah’ın adını yüceltmeniz, sizi doğru yola iletmesi (ve size kolaylık
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sağlamasına karşılık Allah’a) şükretmeniz içindir."[1]
İbn-i Ömer'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- bu rükünleri şöyle açıklamıştır:
،َﺎنﻀﻣ رمﻮﺻ و،ﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺎءا و،ةﻼ اﻟﺼﻗَﺎما و،ﻮﻟُﻪﺳر وﺪُهﺒﺪًا ﻋﻤﺤنﱠ ﻣا و،ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ انْ ﻻ اةﺎد ﺷَﻬ:ٍﺲ ﺧَﻤَﻠ ﻋمﻼﺳ اﻨﺑ
 ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ِﺖﻴ اﻟْﺒﺞﺣ] و
"İslâm, beş esas üzerine bina olunmuştur: Allah'tan başka hak ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik etmek, namaz kılmak, zekât
vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Beytullah'ı haccetmektir."[2]
2. Allah -azze ve celle- bu ayda Kur'an'ı indirmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ yukarıda geçen âyette şöyle buyurmuştur:
185 : ] ﺳﻮرة اﻟﻴﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ... ِﻗَﺎناﻟْﻔُﺮﺪَى و اﻟْﻬﻦِﻨَﺎتٍ ﻣﻴﺑﻠﻨﱠﺎسِ وﺪًى ﻟآنُ ﻫ اﻟْﻘُﺮﻴﻪ ﻓﻧْﺰِل اﺎنَ اﻟﱠﺬِيﻀﻣ رﺮ] ﺷَﻬ
"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden ayırt etmenin
açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indirildiği aydır..."[3]
Başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
1 : اﻟْﻘَﺪْرِ ] ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر اﻵﻳﺔﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻟْﻨَﺎهﻧْﺰﻧﱠﺎ ا] ا
"Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik."[4]
3. Allah Teâlâ, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bu ayda kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
(( ِﻬِﻢﺑذْنِ رﺎ ﺑِﺎﻴﻬ ﻓوحاﻟﺮﺔُ وﺋَ اﻟْﻤل ﺗَﻨَﺰ3 ٍﺮﻟْﻒِ ﺷَﻬ اﻦ ﻣﺮﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﻴ ﻟَﻴ2 ِﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرﺎ ﻟَﻴاكَ ﻣردﺎ اﻣ و1 ِ اﻟْﻘَﺪْرﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻟْﻨَﺎهﻧْﺰﻧﱠﺎ اا
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(( ] ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر5 ِﺮ اﻟْﻔَﺠﻄْﻠَﻊ ﻣﺘﱠ ﺣ ﻫمَ ﺳ4 ٍﺮﻣ اﻞ ﻛﻦ] ﻣ
"Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
Kadir gecesi (içerisinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail)
o gecede, Rablerinin izniyle (bu gecede takdir olunan) her türlü iş için iner de iner.O gece, tan
yerinin ağarıncaya kadar esenlikle doludur."[5]
Yine şöyle buyurmuştur:
(( (( ]ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن5 ﻴﻦﻠﺳﺮﻨﱠﺎ ﻣﻧﱠﺎ ﻛﻨْﺪِﻧَﺎ ا ﻋﻦﺮاً ﻣﻣ ا4 ﻴﻢﺮٍ ﺣﻣ اﻞ ﻛقﻔْﺮﺎ ﻳﻴﻬ ﻓ3 ﻨﺬِرِﻳﻦﻨﱠﺎ ﻣﻧﱠﺎ ﻛ اﺔﻛﺎرﺒ ﻣﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻟْﻨَﺎهﻧْﺰﻧﱠﺎ اا
5-3 :]اﻵﻳﺎت
"Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) mübârek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz, (Allah'ın
hucceti kulları üzerinde ikâme olsun diye elçiler gönderip kitaplar indirerek insanlara fayda ve
zarar veren şeylerle insanları) uyarırız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş (eceller ve rızıklar) o
gecede ayırt edilir (takdir edilir). Rabbinden bir rahmet olarak biz (insanlara) elçiler göndeririz."[6]
Allah Teâlâ, Ramazan ayını, Kadir gecesi ile üstün kılmıştır. Bu mübarek gecenin konumunu ve
önemini beyan etmek için de Kadir sûresi inmiş ve pek çok hadis gelmiştir.
Bunlardan birisi de Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadistir. Bu hadiste
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
ُةدﺮ ﻣﻴﻪ ﻓﺗُﻐَﻞ وﻴﻢﺤ اﻟْﺠابﻮﺑ اﻴﻪ ﻓﺗُﻐْﻠَﻖ وﺎءﻤ اﻟﺴابﻮﺑ اﻴﻪ ﻓ ﺗُﻔْﺘَﺢﻪﺎﻣﻴ ﺻﻢﻠَﻴ ﻋﻞﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟضكٌ ﻓَﺮﺎرﺒ ﻣﺮﺎنُ ﺷَﻬﻀﻣ رﻢﺗَﺎﻛا
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓ وأﺣﻤﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ] رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ.ﺮِمﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﻫﺮ ﺧَﻴﺮِم ﺣﻦﺮٍ ﻣﻟْﻒِ ﺷَﻬ اﻦ ﻣﺮﻠَﺔٌ ﺧَﻴ ﻟَﻴﻴﻪ ﻓﻪ ﻟﻴﻦﺎﻃاﻟﺸﱠﻴ
]
"Size, bereket ayı olan Ramazan ayı geldi. Allah -azze ve celle- (bu ayın) orucunu üzerinize farz
kıldı. Bu ayda (kullara rahmeti yaklaştırmak için) semânın kapıları açılır, (kulları azaptan
uzaklaştırmak için) cehennem kapıları kapanır ve inatçı şeytanlar zincire vurulur. Bu ayda Allah için
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bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Bu gecenin hayrından (rahmetinden) mahrum bırakılan
kimse, gerçekten her türlü hayırdan mahrum bırakılmış demektir."[7]
Yine Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ. ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣﺎﻧًﺎ وﻳﻤﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْرِ ا ﻟَﻴ ﻗَﺎمﻦ] ﻣ
"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Kadir gecesini
namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."[8]
4. Allah Teâlâ, vâdettiği sevâba inanarak ve sevâbını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutmayı
ve gecelerini ibâdetle geçirmeyi, geçmiş (küçük) günahların bağışlanması için bir vesile kılmıştır.
Nitekim Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ. ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣﺎﻧًﺎ وﻳﻤﺎنَ اﻀﻣ رﺎم ﺻﻦ] ﻣ
"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu
tutarsa, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."[9]
Yine Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ. ذَﻧْﺒِﻪﻦ ﻣﺎ ﺗَﻘَﺪﱠم ﻣ ﻟَﻪﺮﺎ ﻏُﻔﺎﺑﺴﺘاﺣﺎﻧًﺎ وﻳﻤﺎنَ اﻀﻣ ر ﻗَﺎمﻦ] ﻣ
"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan gecelerini
namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."[10]
Müslümanlar, Ramazan gecelerini kıyamla geçirmenin sünnet oluşu konusunda ittifak etmişlerdir.
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Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin-, Ramazan gecelerini kıyamla geçirmekten kastın;
Terâvih namazı olduğunu, yani kıyam maksadının, Terâvih namazını kılmakla hâsıl olacağını
belirtmiştir.
5. Allah -azze ve celle- Ramazan ayında cennetlerin kapılarını açar, cehennem kapılarını kapatır ve
şeytanları zincirlere vurur.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﻴﻦﺎﻃﺪَتِ اﻟﺸﱠﻴّﻔﺻ و،ِ اﻟﻨﱠﺎرابﻮﺑ اﻘَﺖّﻏُﻠ و،ﻨﱠﺔ اﻟْﺠابﻮﺑ اﺖﺤّﺎنُ ﻓُﺘﻀﻣ رﺎءذَا ﺟ] ا
"Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar
bağlanır."[11]
6. Ramazan'ın her gecesinde Allah'ın cehennemden azad ettiği kimseler vardır.
Nitekim Ebu Ümâme'den -Allah ondan râzı olsun- merfû olarak rivâyet olunduğuna göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓ ] رواه أﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﺘَﻘَﺎءﻄْﺮٍ ﻋ ﻓﻞﻨْﺪَ ﻛ ﻋﻪنﱠ ﻟ] ا
"Şüphesiz Allah'ın, her iftar vaktinde (cehennemden) azat ettiği kimseler vardır."[12]
Yine Ebu Said el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- merfû olarak rivâyet olunduğuna göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه.ًﺔﺎﺑﺘَﺠﺴةً ﻣﻮﻋ دﻠَﺔﻟَﻴ ومﻮ ﻳﻞ ﻛ ﻓﻢﻠﺴ ﻣﻞنﱠ ﻟا و،‐َﺎنﻀﻣ ر ﻓﻨﻌ ‐ﻳﻠَﺔﻟَﻴ ومﻮ ﻳﻞ ﻛ ﻓﺘَﻘَﺎء ﻋَﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪنﱠ ﻟا
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓ] اﻟﺒﺰار وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Şüphesiz Allah'ın, Ramazan'ın her gece ve gündüzünde(cehennemden) azat ettiği kimseler vardır.
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Yine Ramazan'ın her gece ve gündüzünde her müslümanın kabul olunan bir duâsı vardır."[13]
7. Ramazan orucu, geçen yılki Ramazan ayından sonra işlenen küçük günahlara -büyük
günahlardan kaçınılırsa- keﬀâret olur.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺮﺎﺋﺒْﺖِ اﻟﺒﺘُﻨذَا اﺟ اﻦﻨَﻬﻴﺎ ﺑﻤ ﻟاتﺮّﻔ ﻣ،َﺎنﻀﻣ رَﻟﺎنُ اﻀﻣر و،ﺔﻌﻤ اﻟْﺠَﻟﺔُ اﻌﻤاﻟْﺠ و،ﺲاتِ اﻟْﺨَﻤﻠَﻮ] اَﻟﺼ
"Büyük günahlardan kaçınılırsa, beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan orucu,
aralarında işlenen günahlara keﬀâret olur."[14]
8. Ramazan orucu, on ayın orucuna denktir.
Nitekim Ebu Eyyub el-Ensârî'nin -Allah ondan râzı olsun-, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ettiği şu hadis buna delâlet etmektedir:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ِﺮ اﻟﺪﱠﻫﺎمﻴﺼﺎنَ ﻛالٍ ﻛ ﺷَﻮﻦﺎ ﻣﺘ ﺳﻪﻌﺗْﺒ اﺎنَ ﺛُﻢﻀﻣ رﺎم ﺻﻦ] ﻣ
"Kim, Ramazan orucunu tutar, sonra ona Şevval'den altı gün eklerse (Şevval'den de altı gün oruç
tutarsa), bütün sene oruç tutmuş gibi olur."[15]
Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﻨﺴﺎﺋ.ﻨَﺔ اﻟﺴﺎمﻄْﺮِ ﺗَﻤﺪَ اﻟْﻔﻌ ﺑﺎمﻳﺘﱠﺔُ اﺳ و،ٍﺮﺷْﻬ اةﺸْﺮﺎنَ ﺑِﻌﻀﻣ رﺮ ﻓَﺸَﻬ،ﺎﻬﺜَﺎﻟﻣﺸْﺮِ اﻨَﺔَ ﺑِﻌﺴ اﻟْﺤﻪ اﻟﻞﻌ] ﺟ
"Allah Teâlâ bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan
bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise, (iki aya, toplamda) senenin tamamına denktir."[16]
Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ.ﻨَﺔ اﻟﺴﺎمﻴﻚَ ﺻ ﻓَﺬَﻟ،ﻦﻳﺮ ﺑِﺸَﻬﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳﺎمﻴﺻ و,ﺎﻬﺜَﺎﻟﻣ اةﺸَﺮﺎنَ ﺑِﻌﻀﻣﺮِ ر ﺷَﻬﺎمﻴ] ﺻ
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"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı günlük oruç ise, iki aya denktir ki bu,
bir senelik oruç demektir."[17]
9. Ramazan gecelerinde imam, Terâvih namazını bitirinceye kadar onunla birlikte namaz kılan
kimseye gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş gibi ecir yazılır.
Nitekim Ebu Zer'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﻠَﺔ ﻟَﻴﺎمﻴ ﻗ ﻟَﻪﺐﺘ ﻛﺮِفﻨْﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺎمﻣ اﻊ ﻣ ﻗَﺎمﻦ] ﻣ
"Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan kimseye, o geceyi bütünüyle ibâdetle
geçirmiş gibi sevap yazılır."[18]
10. Ramazan'da yapılan umre, bir hacca denktir.
Nitekim İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle
demiştir:
 ﻟَﻢ:ﻨَﺎ؟ ﻗَﺎﻟَﺖﻌ ﻣِﺠنْ ﺗَﺤﻚِ اﻨَﻌﺎ ﻣ ﻣ:ﺎﻬﻤ اﺳﻴﺖﺎسٍ ﻓَﻨَﺴﺒ ﻋﻦﺎ اﺑﺎﻫﻤﺎرِ ﺳﻧْﺼ اﻦ ﻣةاﺮﻣ :ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
نﱠ ﻓَﺎ،ﺮِيﺘَﻤﺎنُ ﻓَﺎﻋﻀﻣ رﺎءذَا ﺟ ﻓَﺎ: ﻗَﺎل،ﻪﻠَﻴ ﻋﺢﺎ ﻧَﻨْﻀﺤكَ ﻟَﻨَﺎ ﻧَﺎﺿﺗَﺮ وﺢ ﻧَﺎﺿَﻠﺎ ﻋﻨُﻬاﺑﺎ وﻟَﺪِﻫﻮ وﺑ اﺞﺎنِ ﻓَﺤﺤ ﻧَﺎﺿ ﻟَﻨَﺎ اﻦﻳ
 ] اﻟﺒﺨﺎري ورواه ﻣﺴﻠﻢ.ًﺔﺠ ﺣﺪِل ﺗَﻌﻴﻪةً ﻓﺮﻤ] ﻋ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Ensâr'dan bir kadına:
-Senin bizimle beraber haccetmene engel olan şey nedir? diye sordu.
(Hadisin râvisi İbn-i Cüreyc; İbn-i Abbâs, bu kadının adını söyledi, fakat ben adını unuttum, dedi.)
Kadın:
-Bizim su taşıyan iki devemizden başka malımız yoktur. Oğlum ile babası develerin birine binerek
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hacca gittiler. Bize su taşımak için yalnız bir deve bıraktılar, dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
-Öyleyse Ramazan geldiği zaman umre yap.Çünkü Ramazan'da yapılan umre, hacca denktir."[19]
Müslim'in başka bir rivâyeti ise şöyledir:
... ﻌﺔً ﻣﺠ ﺣوﺔً اﺠ ﺣﺎنَ ﺗَﻘْﻀﻀﻣ رةٌ ﻓﺮﻤﻓَﻌ.
"Ramazan'da yapılan bir umre, bir hac iktiza eder veya benimle bir hacca denktir."
11. Ramazan'da itikafa girmek sünnettir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hayatının sonuna kadar
itikafa girmeye devam etmiştir.
Nitekim Âişe'nin -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:
] .ﺪِهﻌ ﺑﻦ ﻣﻪاﺟزْو اﻒَﺘ اﻋ ﺛُﻢ, َﺎﻟ ﺗَﻌﻪ اﻟﻓﱠﺎه ﺗَﻮﺘﱠﺎنَ ﺣﻀﻣ رﻦ ﻣﺮاﺧو اﻻﺸْﺮ اﻟْﻌﻒَﺘﻌﺎنَ ﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛ اﻟ ﺻﻠِنﱠ اﻟﻨﱠﺒا
] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazan'ın sonongününde, Allah onu vefât ettirinceye kadar
itikâfa girdi.O'nun vefatından sonra da hanımlarıitikâfagirmeye devam ettiler." [20]
12. Ramazan'da Kur'an'ı karşılıklı okumak ve bol bol tilâvet etmek müekked müstehaptır. Kur'an'ı
karşılıklı okumak; kendisi başkasına, başkası da kendisine okumasıdır.
Bunun müstehap olduğuna delil şu hadistir:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.َآن اﻟْﻘُﺮﻪﺪَارِﺳﺎنَ ﻓَﻴﻀﻣ رﻦ ﻣﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ اﻟ ﺻﻠِ اﻟﻨﱠﺒَﻠْﻘﺎنَ ﻳ ﻛﺮِﻳﻞنﱠ ﺟِﺒ] ا
"Cebrâîl -aleyhisselâm-, Ramazan’ın her gecesinde O'nunla buluşur, (karşılıklı) Kur’ân okurlardı."
[21]
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Kur'an okumak, mutlak olarak müstehaptır. Fakat Ramazan'da Kur'an okumak, daha müstehaptır.
13. Ramazan'da oruçluya iftar vermek (iftar ettirmek) müstehaptır.
Nitekim Zeyd b. Halid el-Cuhneî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ﻓ ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﺎﯩ ﺷَﻴﻢﺎﺋﺮِ اﻟﺼﺟ اﻦ ﻣﻨْﻘُﺺ ﻳ ﻧﱠﻪ اﺮ ﻏَﻴ,ﺮِهﺟ اﺜْﻞ ﻣﺎنَ ﻟَﻪﺎ ﻛﻤﺎﺋ ﺻ ﻓَﻄﱠﺮﻦﻣ
] ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي
"Kim, bir oruçluyu iftar ettirirse, ona oruçlunun sevabının aynısı verilir (onun kadar sevap kazanır).
Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."[22]
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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