39462 - Orucun bazı sünnetleri
Soru
Orucun sünnetleri nelerdir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Orucun sünnetleri çoktur. Bazıları şunlardır:
Birincisi:
Oruçlunun, birisi kendisine kötü söz söylediği veya sataştığı zaman, onun kötülüğüne güzellikle
karşılık vermesi ve: 'Ben oruçluyum" demesi sünnettir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
ﻢﺎﺋ اﻟﺼ ﻓَﻢ ﻟَﺨُﻠُﻮفﺪِه ﺑِﻴاﻟﱠﺬِي ﻧَﻔْﺴ و، ﻦﺗَﻴﺮ ﻣ. ﻢﺎﺋ ﺻّﻧ اﻘُﻞ ﻓَﻠْﻴﻪ ﺷَﺎﺗَﻤو ا ﻗَﺎﺗَﻠَﻪوﺮنِ اﻣا و، ﻞﻬﺠ ﻳﻻ وﻓُﺚﺮ ﻳ ﻓَﻼ، ٌﻨﱠﺔ ﺟﺎمﻴاﻟﺼ
ِﺸْﺮﻨَﺔُ ﺑِﻌﺴاﻟْﺤ و، ﺰِي ﺑِﻪﺟﻧَﺎ اا و،  ﻟﺎمﻴ اﻟﺼ،ﻠﺟ اﻦ ﻣﺗَﻪﻮﺷَﻬ وﻪاﺑﺷَﺮ وﻪﺎﻣكُ ﻃَﻌﺘْﺮ ﻳ،ِﻚﺴ اﻟْﻤ رِﻳﺢﻦ ﻣَﺎﻟ ﺗَﻌﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺐﻃْﻴا
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺎﻬﺜَﺎﻟﻣ] ا
"Oruç kalkandır.(Oruçlu) kötü söz söylemesin ve câhillik etmesin. Eğer birisi kendisine söverse
veya kendisiyle kavga etmek isterse:
-İki defa- Ben oruçluyum, desin.
-Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan
daha güzeldir.Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk etmiştir. Oruç benim içindir ve
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mükafatını da ben vereceğim. İyilikler on katıyla karşılık görür."[1]
İkincisi:
Oruçlunun sahur yemeği yemesi sünnettir.
Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
(( ( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ًﺔﻛﺮﻮرِ ﺑﺤ اﻟﺴنﱠ ﻓ ﻓَﺎ،واﺮﺤ] ﺗَﺴ
"Sahuryemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır."[2]
Üçüncüsü:
Sahuru geciktirmek sünnettir.
Nitekim Enes b. Mâlik -Allah ondan râzı olsun-, Zeyd b. Sâbit'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
ettiğine göre,Zeyd b. Sâbit şöyle demiştir:
 ] رواه.ًﺔ آﻳﻴﻦﺴ ﺧَﻤ ﻗَﺪْر:ﻮرِ؟ ﻗَﺎلﺤاﻟﺴذَانِ و اﻻﻦﻴﺎنَ ﺑ ﻛﻢ ﻛ: ﻗُﻠْﺖ،ةﻼ اﻟﺼَﻟ ا ﻗَﺎم ﺛُﻢ،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻊﻧَﺎ ﻣﺮﺤﺗَﺴ
] اﻟﺒﺨﺎري
"Biz, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- namaza kalktı.
(Enes der ki: Zeyd b. Sâbit'e:)
-Ezân ile sahur yemeği arasında ne kadar zaman vardı? dedim.
(Zeyd b. Sâbit):
-Elli âyet okunacak kadar süre idi, dedi."[3]
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Dördüncüsü:
(Güneşin batmasıyla birlikte) iftarı açmakta acele etmektir.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﻄْﺮﻠُﻮا اﻟْﻔﺠﺎ ﻋﺮٍ ﻣ ﺑِﺨَﻴ اﻟﻨﱠﺎسالﺰ ﻳ ]
"İnsanlar iftarlarınıerken yaptıkları (iftarda aceleettikleri) sürece hayır üzeredirler."[4]
Bu konuda (49716) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.
Beşincisi:
Oruçlunun, iftarı taze (yaş) hurma ile, taze (yaş) hurma bulamazsa, kuru hurma ile, onu da
bulamazsa su ile orucunu açması sünnettir.
Nitekim Enes b. Mâlikten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ﻦاتٍ ﻣﻮﺴﺎ ﺣﺴ ﺣﻦَ ﺗنْ ﻟَﻢ ﻓَﺎ،ٍاتﺮ ﻓَﺘَﻤﻦَ ﺗنْ ﻟَﻢ ﻓَﺎ، ٍﺎتﻃَﺒ رَﻠ ﻋّﻠﺼنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﺮﻔْﻄ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
 داود ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ ] رواه أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﺎء] ﻣ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze (yaş)
hurma ile orucunu açardı (iftar ederdi). Eğer taze (yaş) hurma yoksa, birkaç kuru hurma ile
orucunu açardı (iftar ederdi). Birkaç kuru hurma da yoksa, birkaç yudum su yudumlardı."[5]
Altıncısı:
Oruçlunun, iftar etmek istediği zaman sünnette belirtilen duâ ile iftarı açması sünnettir.Sünnette
belirtilen ise Besmele'dir. Doğru olan görüşe göre; -Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu konuda
emri gereği- Besmele farzdır.
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Sünnette şu duâ da gelmiştir, fakat hadis zayıftır:
 زاد اﻟﻤﻌﺎد ] رواه أﺑﻮ داود وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓ.ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻧْﺖﻧﱠﻚَ ا اّﻨ ﻣﻞ ﺗَﻘَﺒ،تﻓْﻄَﺮﻚَ ا رِزْﻗَﻠﻋ و،ﺖﻤ ﻟَﻚَ ﺻﻢ] اﻟﻠﱠﻬ
"Allahım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.Bunu benden kabul
buyur.Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin."[6]
Yine sünnette şu duâ da gelmiştir:
 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."[7]
Oruçlunun duâsının fazîleti hakkında hadisler gelmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:
1. Enes b. Mâlikten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
 ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ] رواه اﻟﺒﻴﻬﻘ.ِﺮﺎﻓﺴةُ اﻟْﻤﻮﻋد و،ﻢﺎﺋةُ اﻟﺼﻮﻋد و،ِﺪاﻟةُ اﻟْﻮﻮﻋ د،د ﺗُﺮاتٍ ﻻﻮﻋ دثﺛَﻼ
] اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
"Üç duâ reddolunmaz (kabul olunur):Babanın (evladına) duâsı, yolcunun duâsı ve oruçlunun
duâsı."[8]
2. 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."[9]
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3. 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.
Yine Ramazan'ın her gece ve gündüzünde her müslümanın kabul olunan bir duâsı vardır."[10]
Bu konuda (37745), (37720), (13999) ve (14103) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.
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