78376 - Ramazan'ın gündüzünde (oruçluyken) şeytana küfretmenin hükmü
Soru
Ramazan'ın gündüzünde (oruçluyken) şeytana küfreden kimsenin hükmü nedir?
Detaylı cevap

Hamd, Allah'a mahsustur.
Müslümanın, dilini küfretmeye ve kötü söz söylemeye alıştırmaması gerekir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ ] رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ﺬِيءﻻ اﻟْﺒ و،ِﺶﻻ اﻟْﻔَﺎﺣ و،ِﺎنﻻ اﻟﻠﱠﻌ و،ِﺎن ﺑِﺎﻟﻄﱠﻌﻦﻣﻮ اﻟْﻤﺲ] ﻟَﻴ
"Kâmil mü'min; insanları devamlı ayıplayan, çok lânet eden, çirkin söz söyleyen ve hayâsız kimse
değildir." (Tirmizî rivâyet etmiş, Elbânî de "Sahih-i Tirmizî"de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
Oruçlu kimse, başkasından daha çok güzel ahlaklı olmakla emredilmiştir. Bundan dolayıdır -haklı
da olsa- küfretmeyi ve kötü söz söylemeyi bırakması, oruçlu kimse için gerekli ve kaçınılmaz olur.
Bunun içindir ki Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu kimseye, kendisine haksızlık
yapıldığı zaman aynısıyla karşılık vermemesini, aksine kendisine birisi kötü söz söylediği veya
kendisiyle tartıştığı zaman ona: Ben oruçluyum, ben oruçluyum, demesini emretmiştir. (Buhârî ve
Müslim)
Bununla birlikte oruçlu kimsenin kendisine yapılan haksızlığa aynısıyla karşılık vermesi câizdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
... 194 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ﻢﻠَﻴﺘَﺪَى ﻋﺎ اﻋ ﻣﺜْﻞ ﺑِﻤﻪﻠَﻴﺘَﺪُواْ ﻋ ﻓَﺎﻋﻢﻠَﻴﺘَﺪَى ﻋ اﻋﻦ] ﻓَﻤ
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"Kim size saldırırsa, siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın." (Bakara Sûresi: 194)
Fakat oruçlu kimse, başkasından daha fazla fazîletli amelleri yerine getirmek, kötü ve çirkin
amellerden de uzak durmakla emrolunmuştur.
Mü'min, şeytanın kışkırtması ve vesvesesine maruz kaldığı zaman,şeytana küfretmesi kendisine
hiçbir fayda sağlamaz.Aksine bu konuda onun için meşrû olan davranış; Allah'ın rahmetinden
kovulmuş şeytandan, Allah'a sığınmasıdır (Eûzu billahi mineş-şeytânir-racîm demesidir).
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮ ﻫﻧﱠﻪ اﻪﺬْ ﺑِﺎﻟﺘَﻌغٌ ﻓَﺎﺳﻄَﺎنِ ﻧَﺰ اﻟﺸﱠﻴﻦﻏَﻨﱠﻚَ ﻣﻨﺰﺎ ﻳﻣاو
[ 36 :] ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ اﻵﻳﺔ
"Şeytan, seni bir vesvese ile dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Doğrusu O, (senin istâzeni)
hakkıyla işiten ve (kullarının bütün işlerini) hakkıyla bilendir." (Fussilet Sûresi: 36)
Ebi'l-Melih, bir adamdan rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
َﻚ ذَﻟذَا ﻗُﻠْﺖﻧﱠﻚَ اﻄَﺎنُ؛ ﻓَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺲ ﺗَﻌ ﻻ ﺗَﻘُﻞ:ﻄَﺎنُ! ﻓَﻘَﺎل اﻟﺸﱠﻴﺲ ﺗَﻌ: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ٌﺔاﺑ دتﺜَﺮ ﻓَﻌﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒدِﻳﻒ رﻨْﺖﻛ
] رواه أﺣﻤﺪ.ِﺎب اﻟﺬﱡﺑﺜْﻞﻮنَ ﻣ ﻳﺘﱠ ﺣﺎﻏَﺮﻚَ ﺗَﺼ ذَﻟذَا ﻗُﻠْﺖﻧﱠﻚَ ا؛ ﻓَﺎﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴ ﻗُﻞﻦَﻟ و،ﺗ ﺑِﻘُﻮﻘُﻮلﻳﺖِ وﻴ اﻟْﺒﺜْﻞﻮنَ ﻣ ﻳﺘﱠ ﺣﺎﻇَﻢﺗَﻌ
 داود ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ] وأﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bineğinin terkisine binmiştim. Bineğin ayağı
tökezledi. Bunun üzerine ben:
- Şeytan helâk olsun, mahvolsun, dedim.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hemen bana:
- Şeytan helâk olsun, mahvolsun, deme! (Zirâ bineğin tökezlemesinde onun hiçbir etkisi yoktur.)
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Çünkü sen, böyle söylediğin zaman şeytan büyüklenir, hatta kendisini bir ev gibi görür ve şöyle
der:
-Bu benim kuvvetimle oldu (bu iş benim gücümle oldu). Fakat sen, 'Bismillah' (Allah'ın adıyla) de.
Zirâ sen, böyle söylediğin zaman şeytan küçülüp zelil olur, hatta bir sinek gibi olur." (Ahmed ve
Ebû Davud rivâyet etmişler, Elbânî de "Sahih-i Ebî Davud'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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