41633 - İçerisinde bayram günü de olmak üzere Zilhicce'nin ilk on gününde
oruç tutmak müstehap mıdır?
Soru

Ben, sitenizde Arefe günü orucunun fazîletini okudum.Fakat Zilhicce'nin ilk on gününün orucunun
da fazîletli olduğunu okudum. Bu doğru mudur? Bu doğru ise, bana 9 gün mü, yoksa 10 gün mü
oruç tutabileceğimi söyleyebilir misiniz? Çünkü 10. gün, bayram (kurban bayramı) günüdür?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehaptır.
Buna delâlet eden, İbn-i Abbas'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'den rivâyet ettiği şu hadistir:
ﻮلﺳ ر؟ ﻓَﻘَﺎلﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳ ﻓﺎد اﻟْـﺠِﻬﻻ! وﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا ﻳ.ِﺸْﺮ اﻟْﻌﺎمﻳ اﺬِه ﻫﻦ ﻣﻪ اﻟَﻟ اﺐﺣ اﻴﻬِﻦ ﻓﺢﺎﻟ اﻟﺼﻞﻤ اﻟْﻌﺎمﻳ اﻦﺎ ﻣﻣ
 ] رواه أﺑﻮ داود.ءَﻚَ ﺑِﺸ ذَﻟﻦ ﻣﺟِﻊﺮ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،ﻪﺎﻟﻣ وﻪ ﺑِﻨَﻔْﺴج ﺧَﺮﻞﺟ رﻻ ا،ﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳ ﻓﺎد اﻟْﺠِﻬﻻ و:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪاﻟ
] واﻟﺘﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
"Bu günlerde yapılan salih amelin, Allah Teâlâ'ya daha sevimli olduğu bu on günden (Zilhicce'nin
ilk on gününden) başka günler yoktur.
Sahâbe:
-Ey Allah’ın Elçisi! Allah yolunda cihad da mı? dediler.
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Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
-Allah yolunda cihad bile...
Ancak Allah yolunda (savaşmak için) canı ve malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri
dönmeyen (canını ve malını veren) kimse bunun dışındadır."[1]
ﻮمﺼ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ ر ﻛ: ﻗَﺎﻟَﺖﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒاجزْوﺾِ اﻌ ﺑﻦ ﻋﻪﺗاﺮ اﻣﻦﺪٍ ﻋ ﺧَﺎﻟﻦﺪَةَ ﺑﻨَﻴ ﻫﻦﻋ
 ] رواه أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ.ﻦﻴﻴﺴﺧَﻤﺮِ و اﻟﺸﱠﻬﻦ ﻣﻦ اﺛْﻨَﻴلو ا:ٍﺮ ﺷَﻬﻞ ﻛﻦ ﻣﺎمﻳﺛَﺔَ اََﺛ و،اءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮﻳ و،ﺔﺠ ذِي اﻟْﺤﻊﺴﺗ
]اﻷﻟﺒﺎﻧ
Huneyde b. Hâlid'den, o eşinden (hanımından), o da Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı
hanımlarından rivâyet ettiğine göre, (Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hanımlarından (Hafsa
veya Ümmü Seleme) şöyle dedi:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Zilhicce'nin ilk dokuz günü, Âşûrâ (Muharrem'in onuncu)
günü ve her (hicrî) ayın ilk Pazartesi günü ile sonraki iki Perşembe günleri olmak üzere 3 gün oruç
tutardı."[2]
Bayram günü orucuna (bayram gününde oruç tutmaya) gelince, bu haramdır. Bunun haram
olduğuna delâlet eden Ebu Saîd'in -Allah ondan râzı olsun- merfu' olarak rivâyet ettiği şu hadistir:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِﺮاﻟﻨﱠﺤﻄْﺮِ و اﻟْﻔمﻮ ﻳمﻮ ﺻﻦ ﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ] ﻧَﻬ
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazan bayramının (birinci) günü ile Kurban bayramının
(birinci) günü oruç tutmayı yasakladı."[3]
İslâm âlimleri, bu iki günde oruç tutmanın haram olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Zilhicce'nin
ilk on gününde yapılan salih ameller, diğer günlerde yapılan salih amellerden daha fazîletlidir.
Oruca gelince, sadece ilk dokuz gün oruç tutulur. Onuncu gün ise, bayram günüdür ve bu günde
oruç tutmak haramdır.
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Buna göre, 'Zilhicce'nin ilk on gününde tutulan orucun fazîletinden kastedilen; yalnızca ilk dokuz
günde tutulan oruçtur.'Zilhicce'nin ilk on günü' denmesinin sebebi ise; genelleme dolayısıyladır.[4]

[1] Buhârî; hadis no: 969.

[2] Ahmed, hadis no: 21829. Ebu Davud; hadis no: 2437. Nasbu'r-Râye'nin yazarı,(c: 2, s:180'de)
hadis zayıftır, demiştir.Fakat Elbânî hadis sahihtir, demiştir.

[3] Buhârî, hadis no:1992. Müslim, hadis no: 827.

[4] Bkz: Nevevî; 'Sahih-i Müslim Şerhi', hadis no: 1176.
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