222064 - Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı
sünnetleri
Soru

Orucun sünnetleri nelerdir?

Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Oruç, en kıymetli ibâdetlerdendir. Allah rızâsı için oruç tutan oruçlunun ecrini Allah Teâlâ'dan
başka kimse bilemez.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
َك ﺗَﺮ،ﺰِي ﺑِﻪﺟﻧﺎَ ا ا و ﻟﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،مﻮ اﻟﺼﻻ ا،ٍﻒﻌ ﺿﺔﺎﯨﻤﻌﺒ ﺳﻟﻬﺎَ اﺜﺎَﻟﻣﺸْﺮِ اﻨَﺔُ ﺑِﻌﺴ اَﻟْﺤ، ﻟَﻪم آدﻦ اﺑﻞﻤ ﻋﻞﻛ:‐ﻞﺟ وﺰ ‐ﻋﻪ اﻟﻘُﻮلﻳ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺐﻃْﻴ ا،ﻢﺎﺋ اﻟﺼﻟَﺨَﻠُﻮفِ ﻓَﻢ و،ِﻪﺑ رﻘﺎَءﻨْﺪَ ﻟﺔٌ ﻋﺣﻓَﺮ و،ﻄْﺮِهﻨْﺪَ ﻓﺔٌ ﻋﺣ ﻓَﺮ:ِﺘﺎَنﺣ ﻓَﺮﻢﺎﺋﻠﺼ ﻟ،ﻠﺟ اﻦ ﻣﻪاﺑﺷَﺮ وﻪﻃَﻌﺎَﻣ وﺗَﻪﻮﺷَﻬ
ﻚِ ] رواه ﻣﺴﻠﻢﺴ اﻟْﻤ رِﻳﺢﻦ] ﻣ
"Allah -azze vecelle-buyuruyor ki: Âdemoğlunun bütün amelleri kendisi içindir. İyilikler on katından
yedi yüz katına kadar karşılık görür. Ancak oruç bundan müstesnâdır. Orucun benim için olması ve
mükafatını da benim vermemin sebebi: Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk
etmiştir. Oruçlu için iki sevinç (anı) vardır: Birincisi iftar ettiğinde (açlık ve susuzluğunun gitmesi
ile) sevinir. İkincisi: (Âhiret günü) Rabbine kavuştuğunda (Rabbinin kendisine verdiği büyük sevap
ile) sevinir. Andolsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir."[1]
Ramazan orucu, İslâm dîninin bir rüknüdür (esasıdır). Müslümanın, karşılığında ecrini eksiksiz ve
tastamam alması için, ister farz, isterse nâﬁle olsun, orucunu devam ettirmesi ve orucu için
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ihtiyatlı davranması gerekir.
Orucun sünnetleri pek çoktur. Bunlardan bazılarını zikredelim:
Birincisi:
Oruçlunun, birisi kendisine kötü söz söylediği veya sataştığı zaman, onun kötülüğüne güzellikle
karşılık vermesi ve: 'Ben oruçluyum" demesi sünnettir.
İkincisi:
Oruçlunun sahur yemeği yemesi sünnettir. Çünkü sahur yemeği berekettir.
Üçüncüsü:
Oruçlunun, (güneşin batmasıyla birlikte) iftarı açmakta acele etmesi ve sahuru geciktirmesi
sünnettir.
Dördüncüsü:
Oruçlunun, iftarı taze (yaş) hurma ile, taze (yaş) hurma bulamazsa, kuru hurma ile, onu da
bulamazsa su ile açması sünnettir.
Beşincisi:
Oruçlunun, iftar etmek istediği zaman şöyle duâ etmesi sünnettir:
 إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓ وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ] رواه أﺑﻮ داود واﻟﺒﻴﻬﻘ.ﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﺮﺟ اْﻻﺖ ﺛَﺒ و،وقﺮﺘَﻠﱠﺖِ اﻟْﻌ اﺑ وﺎ اﻟﻈﱠﻤﺐ] ذَﻫ
"(Kuruluğun gitmesiyle) susuzluk gitti; damarlar ıslandı, (yorgunluk ortadan kalktı ve) Allah’ın
izniyle ecir sâbit oldu."[2]
Bu konuda gelen bütün hadisleri öğrenmek için (39462) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.
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Altıncısı:
Oruçlunun bol bol duâ etmesi müstehaptır.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 رواه أﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ ﻣﺤﻘﻘﻮ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﺑﻄﺮﻗﻪ وﺷﻮاﻫﺪه.ﻈْﻠُﻮمةُ اﻟْﻤﻮﻋد و،ﺮﻔْﻄ ﻳﺘﱠ ﺣﻢﺎﺋاﻟﺼ و، ﺎدِل اﻟْﻌﺎمﻣ ا: ﻢﺗُﻬﻮﻋ دد ﺗُﺮ ٌﺛَﺔََﺛ
]
"Üç sınıf kimsenin duâsı reddolunmaz (kabul olunur): Adâletli devlet başkanının duâsı, oruçlunun
iftar vaktindeki duâsı ve mazlumun duâsı."[3]
İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Oruçlunun, oruçlu iken hem kendisi, hem de müslümanlardan sevdiği kişiler için dünya ve âhiretle
ilgili önemli konularda duâ etmesi müstehaptır." [4]
Yedincisi:
Oruçlunun tuttuğu oruç Ramazan orucu ise, şunları yapması müstehaptır:
- Kur'an okumak ve Allah'ı anmak için mescitte oturmak.
- Ramazan'ın son on gününde itikafa girmek.
- Terâvih namazını (mescitte) kılmak.
- Bol bol sadaka vermek ve hayırlı ameller yapmak.
- Karşılıklı Kur'an okumak (ezberi gözden geçirmek).
Nitekim İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle
demiştir:
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ﻞ ﻛ ﻓﻠْﻘَﺎهﺎنَ ﻳﻛ و، ﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﻠْﻘَﺎه ﻳﻴﻦﺎنَ ﺣﻀﻣ رﻮنُ ﻓﺎ ﻳ ﻣدﻮﺟﺎنَ اﻛ و، ِ اﻟﻨﱠﺎسدﻮﺟ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻠَﺔﺳﺮ اﻟﻤِﻳﺢ اﻟﺮﻦﺮِ ﻣ ﺑِﺎﻟﺨَﻴدﻮﺟ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ﻓَﻠَﺮ، َآن اﻟﻘُﺮﻪﺪَارِﺳﺎنَ ﻓَﻴﻀﻣ رﻦ ﻣﻠَﺔ] ﻟَﻴ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- insanların en cömerdi idi. O’nun cömertliğinin coşup taştığı
zamanlar da Ramazan’da Cebrâîl -aleyhisselâm-’ın kendisi ile buluştuğu vakitlerdi. Cebrâîl aleyhisselâm-, Ramazan’ın her gecesinde O'nunla buluşur, (karşılıklı) Kur’ân okurlardı. Bu sebeple
Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- Cebrâîl ile buluştuğunda, hiçbir engel tanımadan esen
rahmet rüzgârlarından daha cömert davranırdı."[5]
- Oruçlu, çok uyumak ve çok şaka yapmak gibi vaktini kendisine fayda vermeyen, hatta orucuna
zarar verebilen şeylerle kaybetmemeli, iftarda tek düşüncesinin türlü yemekler yemek ve içecekler
içmek olmamalıdır. Çünkü bütün bunlar, oruç sırasında onu pek çok salih amelden mahrum
bırakabilir.
Bu konuda daha faydalı bilgi edinmek için (12468) ve (26869) nolu soruların cevaplarına
bakabilirsiniz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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