
 

 

 

ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUCU VE MUSA İLE FİRAVUN KISSASI 

    

 ﴾صو� يو� �شو��� �قصة مو� مع فرعو�فضل ﴿ 
[  Türkçe – Turkish – �  [ تر

    

Hazırlayan 

Muhammed Şahin  

    

 

Tetkik : Ali Rıza Şahin 

 

 
2009 - 1430 

    

    

    

 

 

 



 1111    

 

 

 

 

    

 ﴾ صو� يو� �شو��� �قصة مو� مع فرعو�فضل ﴿ 
 »باللغة �ل"!ية « 

    

    

  بن مسلم شاه-,مد 

    

    

    

  ع6 �ضا شاه-: مر�جعة

 

 

2009 - 1430 

    

 

 

 

 

 



 2222    

 

 

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salât ve selâm, Peygamberimiz Muhammed 

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in, âlinin ve ashabının hepsinin üzerine olsun. 

Hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın kulları üzerindeki nimetlerinden birisi de, onlara 

mükâfatlarını vermek ve onları lütfundan fazlalaştırmak için günler ve aylar boyu hayır ve 

bereket mevsimlerini birbiri ardınca peşpeşe onlara bahşetmesidir. Mübârek hac mevsimi 

biter birmez, onu kıymetli ay olan Allah'ın Muharrem ayı takip etmiştir. 

Peygamber -sallallahu aelyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

ُُ :فضل �لصيا� نعد �مضا� شهر  :فضل �لصيا� نعد �مضا� شهر  :فضل �لصيا� نعد �مضا� شهر  :فضل �لصيا� نعد �مضا� شهر (((((((( ُُ
ْ َْ َْ َْ َََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ >َ >َ >َ >ََ ََ

ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ
ُُ ُُ ْْ ْْ
ََ ََ

�هللا�هللا�هللا�هللا
ِِ ِِ

َ �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

FF FF ُُ ُُ ْْ ْْ
ََ ََ

ََ ََ
ُ ُُ ُُ ُُ ُFF FF ََ ََ
ْْ ْْ

    

�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل
ِِ ِِ

ْ ُْ ُْ ُْ ُ
FF FF ََ ََ

ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ
ْْ ْْ

    ]]]]��� مسلم ��� مسلم ��� مسلم ��� مسلم [ [ [ [     .)).)).)).))

"Ramazan'dan s"Ramazan'dan s"Ramazan'dan s"Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur.onra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur.onra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur.onra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur.    Farz Farz Farz Farz 

namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır."namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır."namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır."namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır."1111    

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, Muharrem ayını, Allah'ın ayı olarak 

adlandırması, bu ayın şeref ve fazîletine delâlet eder. Çünkü Allah Teâlâ, yaratmış olduğu 

kimi varlıklara özellikler verir, kimisini de kimisinden üstün tutar. 

 Hasan Basrî -Allah ona rahmet etsin- Muharrem ayı hakkında şöyle demiştir: 

"Allah Teâlâ seneyi, mukaddes bir ayla açmış, yine mukaddes bir ayla sona "Allah Teâlâ seneyi, mukaddes bir ayla açmış, yine mukaddes bir ayla sona "Allah Teâlâ seneyi, mukaddes bir ayla açmış, yine mukaddes bir ayla sona "Allah Teâlâ seneyi, mukaddes bir ayla açmış, yine mukaddes bir ayla sona 

erdirmiştir. Allah katında 12 ay içerisinde kudsiyeti Ramazan ayından daha büyük başka erdirmiştir. Allah katında 12 ay içerisinde kudsiyeti Ramazan ayından daha büyük başka erdirmiştir. Allah katında 12 ay içerisinde kudsiyeti Ramazan ayından daha büyük başka erdirmiştir. Allah katında 12 ay içerisinde kudsiyeti Ramazan ayından daha büyük başka 

bir ay yoktur."bir ay yoktur."bir ay yoktur."bir ay yoktur."    

Âşûrâ orucunun fazîleti hakkında şu hadis rivâyet edilmiştir: 

 )) )) )) ))Dسئل قن صو� يو� �شو���Dسئل قن صو� يو� �شو���Dسئل قن صو� يو� �شو���Dََسئل قن صو� يو� �شو��� ََ ََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ْ َ ْ ْْ َ ْ ْْ َ ْ ْْ َ ْ ََْ ََ ََ ََ
ََ ََ

ِِ ِِ

ُُ ُُ    NفقاNفقاNفقاNفقا
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ

يكيكيكيك: : : : 
ََ ََ ُُ فر �لسنة �لماضيةفر �لسنة �لماضيةفر �لسنة �لماضيةفر �لسنة �لماضيةُُ

َ ََ ََ ََ َ
َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ََ ََ FF FF ُُ ُُ
>> >>

    ]]]]�S مسلم �S مسلم �S مسلم �S مسلم �������� [  [  [  [ .)).)).)).))

"Rasûlullah"Rasûlullah"Rasûlullah"Rasûlullah    ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----    Âşûrâ günü orucu hakkında sorulÂşûrâ günü orucu hakkında sorulÂşûrâ günü orucu hakkında sorulÂşûrâ günü orucu hakkında sorulmumumumuş, bunun ş, bunun ş, bunun ş, bunun 

üzerine oüzerine oüzerine oüzerine o şöyle buyurmuştur:  şöyle buyurmuştur:  şöyle buyurmuştur:  şöyle buyurmuştur:     

----    Geçmiş yılın Geçmiş yılın Geçmiş yılın Geçmiş yılın (küçük)    günahlarına keffâret olur."günahlarına keffâret olur."günahlarına keffâret olur."günahlarına keffâret olur."2222    
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 } } } } Nسو� �: Nسو� �: Nسو� �: Nسو� �:
ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ FF FF
ََ ََ

�هللا�هللا�هللا�هللا
ِِ ِِ

َ قد� �لمدينة فوجد �VهوU صياما يو� قد� �لمدينة فوجد �VهوU صياما يو� قد� �لمدينة فوجد �VهوU صياما يو� قد� �لمدينة فوجد �VهوU صياما يو�����         َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َْ َْ َْ َ ً ًَ ًَ ًَ َ

ِِ ِِ

ََ ََ ُُ ُُ
ََ ََ

ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ
َ ََ ََ ََ َََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ْْ ْْ

ْْ �شو���D فقاN لهم  �شو���D فقاN لهم  �شو���D فقاN لهم  �شو���D فقاN لهم  ْْ ُُ ُُ
َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ ََ ََ

ََ ََ ََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ

 Nسو� Nسو� Nسو� Nسو�
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ �هللا  �هللا  �هللا  �هللا  ََ

ِِ ِِ
ما هذ� �Vو� �\] تصومونهX فقالو�ما هذ� �Vو� �\] تصومونهX فقالو�ما هذ� �Vو� �\] تصومونهX فقالو�ما هذ� �Vو� �\] تصومونهX فقالو�: : : : ����

ُُ ُُ
ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُُ ُُ ُُ ُُ

ِِ ِِ

FF FF
ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ

ْْ ْْ
ََ ََ
ََ ََ

 : : : : ^Aن: DيمAهذ� يو� عظ ^Aن: DيمAهذ� يو� عظ ^Aن: DيمAهذ� يو� عظ ^Aن: DيمAَهذ� يو� عظ ََ ََ ََ َْْ ْْ

ََ ََ

ٌٌ ٌٌ

ِِ ِِ

ٌٌ ٌٌ ْ َْ َْ َْ َ
ََ ََ ََ ََ

ُُ�هللا �هللا �هللا �هللا  ُُ

فيه مو� �قومهفيه مو� �قومهفيه مو� �قومهفيه مو� �قومه
ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ
ََ ََ

ََ ََ
ََ ََ ُُ ُُ

ِِ ِِ ِِ ِِ
DDDDصومهAنحن نAكر� فAفصامه مو� ش Dفرعو� �قومه bصومه �غرAنحن نAكر� فAفصامه مو� ش Dفرعو� �قومه bصومه �غرAنحن نAكر� فAفصامه مو� ش Dفرعو� �قومه bصومه �غرAنحن نAكر� فAفصامه مو� ش Dفرعو� �قومه bغر� ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ َ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ َُُ ُُ ََ ََ

ََ ََ

ً َ ًَ َ ًَ َ ًَ َ َ

ْْ ْْ
ُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ

َ ََ ََ ََ َ
ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ََ ََ
FF FF
ََ ََ

 . . . .

 Nسو� Nفقا Nسو� Nفقا Nسو� Nفقا Nسو� Nفقا
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ

�هللا  �هللا  �هللا  �هللا  
ِِ ِِ

���� : : : : NوAصامه �سAف DنكمAبمو� م d�:� فنحن :حق NوAصامه �سAف DنكمAبمو� م d�:� فنحن :حق NوAصامه �سAف DنكمAبمو� م d�:� فنحن :حق NوAصامه �سAف DنكمAبمو� م d�:� فنحن :حق
ُُ ُُ
ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َََ ََ

ََ ََ
ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ

ِِ ِِ

َ َْ َْ َْ ْ

ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َ

ََ ََ
gg gg ُُ ُُ ََ ََ

ََ ََ

�هللا  �هللا  �هللا  �هللا  
ِِ ِِ

����    

�:مر بصيامه�:مر بصيامه�:مر بصيامه�:مر بصيامه
ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ

ِِ ِِ
ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ

ََ ََ

    ]]]]متفق عليه متفق عليه متفق عليه متفق عليه [ [ [ [     .)).)).)).))

"Rasûlullah"Rasûlullah"Rasûlullah"Rasûlullah    ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----    Medine'ye hicret ettiği zaman yahûdileri Medine'ye hicret ettiği zaman yahûdileri Medine'ye hicret ettiği zaman yahûdileri Medine'ye hicret ettiği zaman yahûdileri 

Âşûrâ günü oruç tutarlarken gördü. Bunun üzerine RasÂşûrâ günü oruç tutarlarken gördü. Bunun üzerine RasÂşûrâ günü oruç tutarlarken gördü. Bunun üzerine RasÂşûrâ günü oruç tutarlarken gördü. Bunun üzerine Rasûlullahûlullahûlullahûlullah----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----    

onlara: onlara: onlara: onlara:     

----    Bugün tuttuğunuz oruç nedir? diye sordu. Bugün tuttuğunuz oruç nedir? diye sordu. Bugün tuttuğunuz oruç nedir? diye sordu. Bugün tuttuğunuz oruç nedir? diye sordu.     

Onlar: Onlar: Onlar: Onlar:     

----    Bugün Allah'ın, Musa ve kavmini Firavun'dan kurtardığı,Firavun ve kavmini Bugün Allah'ın, Musa ve kavmini Firavun'dan kurtardığı,Firavun ve kavmini Bugün Allah'ın, Musa ve kavmini Firavun'dan kurtardığı,Firavun ve kavmini Bugün Allah'ın, Musa ve kavmini Firavun'dan kurtardığı,Firavun ve kavmini 

(denizde) boğduğu büyük bir gündür. boğduğu büyük bir gündür. boğduğu büyük bir gündür. boğduğu büyük bir gündür.    Musa, Allah'a şükrün Musa, Allah'a şükrün Musa, Allah'a şükrün Musa, Allah'a şükrün bir bir bir bir ifâdesi olarak bugün ifâdesi olarak bugün ifâdesi olarak bugün ifâdesi olarak bugün oruç oruç oruç oruç 

tuttuğu için, biz de oruç tutuyoruz, dediler.tuttuğu için, biz de oruç tutuyoruz, dediler.tuttuğu için, biz de oruç tutuyoruz, dediler.tuttuğu için, biz de oruç tutuyoruz, dediler.    

Bunun üzerine RasûlullahBunun üzerine RasûlullahBunun üzerine RasûlullahBunun üzerine Rasûlullah----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:     

----    Biz Musa'ya, sizden daha hak sahibi ve layıkız. Biz Musa'ya, sizden daha hak sahibi ve layıkız. Biz Musa'ya, sizden daha hak sahibi ve layıkız. Biz Musa'ya, sizden daha hak sahibi ve layıkız.     

RasûlullahRasûlullahRasûlullahRasûlullah    ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- bugün oruç tuttu ve bugün oruç tuttu ve bugün oruç tuttu ve bugün oruç tuttu ve    (ümmetine)    bugünde bugünde bugünde bugünde 

oruçoruçoruçoruç tutmayı emretti." tutmayı emretti." tutmayı emretti." tutmayı emretti."1111    

Rivâyetin devamında şöyle buyurmuştur:  

)))))))) ij بقيت lل  ij بقيت lل  ij بقيت lل  ij بقيت lل 
ََ ََ

ِِ ِِ

ُُ ُُ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ ْْ ْْ
ََ ََ

ََقابل ألصومن �mاسعقابل ألصومن �mاسعقابل ألصومن �mاسعقابل ألصومن �mاسع ََ

ِِ ِِ

FF FF FF FF ََ ََ ُُ ُُ

ََ ََ
ََ ََ

ٍٍ ٍٍ ِِ ِِ

ََ ََ

    ]]]]���S مسلم ���S مسلم ���S مسلم ���S مسلم [ [ [ [ .)) .)) .)) .)) 

"Şayet gelecek yıla kavuşursam, onuncu gün ile birlikte dokuzuncu günü de oruç "Şayet gelecek yıla kavuşursam, onuncu gün ile birlikte dokuzuncu günü de oruç "Şayet gelecek yıla kavuşursam, onuncu gün ile birlikte dokuzuncu günü de oruç "Şayet gelecek yıla kavuşursam, onuncu gün ile birlikte dokuzuncu günü de oruç 

tutacağım."tutacağım."tutacağım."tutacağım."2222 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:              

 )) )) )) ))UهوV� خالفو�UهوV� خالفو�UهوV� خالفو�UهوV� خالفو�
ُُ ُُ
ََ ََ

ْْ ْْ
ُُ ُُ

ِِ ِِ

ََ ََ

 D D D Dصومو� يوما قبلهصومو� يوما قبلهصومو� يوما قبلهصومو� يوما قبله
ْْ ْْ
ََ ََ ًً ًً ْ َْ َْ َْ َ ُُ ُُ ُُ ُُ    Sيوما نعد �:Sيوما نعد �:Sيوما نعد �:Sيوما نعد �:ْْ ْْ َ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ ًًَ ًً ْْ ْْ

ََ ََ

    ]]]]���s: Sد ���s: Sد ���s: Sد ���s: Sد [ [ [ [     .)).)).)).))

"Yahûdilere aykırı hareket edin.Âşûrâ günü ile birlikte bir gün önce veya bir gün "Yahûdilere aykırı hareket edin.Âşûrâ günü ile birlikte bir gün önce veya bir gün "Yahûdilere aykırı hareket edin.Âşûrâ günü ile birlikte bir gün önce veya bir gün "Yahûdilere aykırı hareket edin.Âşûrâ günü ile birlikte bir gün önce veya bir gün 

sonra da oruç tutun."sonra da oruç tutun."sonra da oruç tutun."sonra da oruç tutun."3333 
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 4444    

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:                 

صومو� يصومو� يصومو� يصومو� ي(( (( (( (( 
ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُDو� �شو���Dو� �شو���Dو� �شو���Dََو� �شو��� ََ ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ    DUهوV� خالفو� فيه�DUهوV� خالفو� فيه�DUهوV� خالفو� فيه�DUهوV� خالفو� فيه�
َ ََ ََ ََ َُُ ُُ
ََ ََ

ْْ ْْ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ُُ ُُ

ِِ ِِ

ََ ََ     SدAصومو� قبله يوما :� نع SدAصومو� قبله يوما :� نع SدAصومو� قبله يوما :� نع SدAُُصومو� قبله يوما :� نع ُُ ََ ََ ْْ ْْ َ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ َْْ ْْ

ََ ََ

ًً ًً ُ ُْ ُْ ُْ ْ
ََ ََ
ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ

يومايومايومايوما
ًً ًً ْ َْ َْ َْ َ

    ]]]]���s: Sد ��بن خزيمة ���s: Sد ��بن خزيمة ���s: Sد ��بن خزيمة ���s: Sد ��بن خزيمة  [  [  [  [ .)).)).)).))

"Âşûra günü oruç tutun ve o günde yahûdilere aykırı hareket edin."Âşûra günü oruç tutun ve o günde yahûdilere aykırı hareket edin."Âşûra günü oruç tutun ve o günde yahûdilere aykırı hareket edin."Âşûra günü oruç tutun ve o günde yahûdilere aykırı hareket edin.    O günden bir gün O günden bir gün O günden bir gün O günden bir gün 

önce veya bir gün sonra da oruç tutun."önce veya bir gün sonra da oruç tutun."önce veya bir gün sonra da oruç tutun."önce veya bir gün sonra da oruç tutun."1111    

Bu sebeple müslümanın aşağıdaki birçok faydaları elde edebilmesi için 9, 10 ve 11. 

günler olmak üzere üç gün oruç tutmalıdır: 

1. Üç gün oruç tutmakla kendisine tam bir aylık oruç sevabı yazılır. Çünkü her iyilik, 

on katıyla mükafatlandırılır. 

Nitekim Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- her aydan üç gün oruç tutar ve 

ashâbına da tutmalarını emrederdi. 

2.  Bu aydaki oruç, Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruçtur. 

Nitekim Peygamber -sallallahu aelyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

ََ :فضل �لصي :فضل �لصي :فضل �لصي :فضل �لصي(((((((( ََ >> >>
ُُ ُُ
ََ ََ
ْْ ْْ

ََ ََ

ُُا� نعد �مضا� شهر ا� نعد �مضا� شهر ا� نعد �مضا� شهر ا� نعد �مضا� شهر  ُُ
ْ َْ َْ َْ َََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ

ْْ ْْ ََ ََ

ِِ �هللا�هللا�هللا�هللاِِ
ِِ ِِ

َ �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد �لمحر�D �:فAضل �لAصالB نعAد ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

FF FF ُُ ُُ ْْ ْْ
ََ ََ

ََ ََ
ُ ُُ ُُ ُُ ُFF FF ََ ََ
ْْ ْْ

    

�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل�لفريضة صالB �لليل
ِِ ِِ

ْ ُْ ُْ ُْ ُ
FF FF ََ ََ

ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ
ْْ ْْ

    ]]]]��� مسلم ��� مسلم ��� مسلم ��� مسلم [ [ [ [     .)).)).)).))

"Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur."Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur."Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur."Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur.    Farz Farz Farz Farz 

namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır.namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır.namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır.namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır.""""2222    

3. Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. ve 11. günlerini tutmakla yahûdilere 

aykırı hareket edilmiş olur. 

4.  Peygamber -sallallahu aelyhi ve sellem- örnek alınmış olur. 

Nitekim Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunan hadiste, Peygamber -sallallahu aelyhi ve sellem- bu gün oruç tutmuş ve ashâbına 

da o günde tutmalarını emretmiştir.    3333    

5. Bu oruç, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla bir yıl boyunca işlenen küçük 

günahlara keffâret olur. 

                                                 
1
  Ahmed ve İbn-i Huzeyme rivâyet etmişlerdir.Hadisin senedinde İbn-i Ebî Leylâ vardır ki bu şahsın ezberi zayıftır. Ayrıca hadisi 

Abdurrezzak da rivâyet etmiştir. Beyhakî de İbn-i Abbas'tan mevkûf olarak şu lafızla rivâyet etmiştir: 

"Dokuz ve onuncu günleri oruç tutun ve yahûdilere aykırı hareket edin." Hadisin senedi sahîhtir. Abdulkâdir el-Arnaût'un tahkik ettiği 

İbn-i Kayyim'in 'Zâdu'l-Meâd' adlı eserine (c: 2, s: 69) bakınız. 
2
  Müslim 

3
  Buhârî ve Müslim 
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Aslında orucun sevap ve mükâfatı, sınırsızdır. 

Nitekim Peygamber -sallallahu aelyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

 | قمل �بن }�U يضاقف x� Dyسنة بعwA :مثالهAا ij سAبع مائAة  | قمل �بن }�U يضاقف x� Dyسنة بعwA :مثالهAا ij سAبع مائAة  | قمل �بن }�U يضاقف x� Dyسنة بعwA :مثالهAا ij سAبع مائAة  | قمل �بن }�U يضاقف x� Dyسنة بعwA :مثالهAا ij سAبع مائAة ((((((((
ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ْْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْْ ْْ

ََ ََ

ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ

ُُ ُُ
َ ََ ََ ََ َََ ََ
ََ ََ

ْْ ْْ

ُُ ُُ
ُُ ُُ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

gg gg ُُ ُُ

ٍٍضعفضعفضعفضعف ٍٍ
ْْ ْْ

ِِ ِِ
 . . . . Nقا Nقا Nقا Nقا
ََ ََ
ََ ََ

ُُ�هللا�هللا�هللا�هللا  سبحانه سبحانه سبحانه سبحانهُُ
ُ ُْ ُْ ُْ ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ

jََال �لصو�jال �لصو�jال �لصو�jال �لصو�: : : :  ََ ْْ ْْ FF FF
FF FF

ِِ ِِ

 فإنه  فإنه  فإنه  فإنه ~~~~
ُُ ُُ FF FF

ِِ ِِ

ََ ََ

����ِِِِDDDDنا :جز] به �:نا :جز] به �:نا :جز] به �:نا :جز] به:� 
ِِ ِِ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َ

ََ ََ
ََ ََ

    ]]]]متفق عليه متفق عليه متفق عليه متفق عليه [ [ [ [ .)) .)) .)) .)) 

"Adem oğlunun her ameli için kendisine kat kat sevap verilir. Her iyilik, on katından "Adem oğlunun her ameli için kendisine kat kat sevap verilir. Her iyilik, on katından "Adem oğlunun her ameli için kendisine kat kat sevap verilir. Her iyilik, on katından "Adem oğlunun her ameli için kendisine kat kat sevap verilir. Her iyilik, on katından 

yedi yüz katına kadar mükafatlandırıyedi yüz katına kadar mükafatlandırıyedi yüz katına kadar mükafatlandırıyedi yüz katına kadar mükafatlandırıllllıııır.r.r.r.    

Allah TeâAllah TeâAllah TeâAllah Teâlâ buyurdu ki: lâ buyurdu ki: lâ buyurdu ki: lâ buyurdu ki:     

----    Oruç bunun dışınOruç bunun dışınOruç bunun dışınOruç bunun dışındadır. Zirâ oruç benim içindir ve onun mükadadır. Zirâ oruç benim içindir ve onun mükadadır. Zirâ oruç benim içindir ve onun mükadadır. Zirâ oruç benim içindir ve onun mükafatını da ben veririm."fatını da ben veririm."fatını da ben veririm."fatını da ben veririm."1111    

Bu da orucun sabırdan olmasından dolayıdır., 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

{{{{............    ���ë��ê��é��è��ç���æ���å���ë��ê��é��è��ç���æ���å���ë��ê��é��è��ç���æ���å���ë��ê��é��è��ç���æ���åzzzz  ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� B١٠: : : :  من �آلية من �آلية من �آلية من �آلية�لزمر�لزمر�لزمر�لزمرسو�[[[[      

""""(Âhirette) sadece sabredenlere, mükâfatlarısadece sabredenlere, mükâfatlarısadece sabredenlere, mükâfatlarısadece sabredenlere, mükâfatları    (tarafımızdan) hesapsız olarak  hesapsız olarak  hesapsız olarak  hesapsız olarak 

verilecektir."verilecektir."verilecektir."verilecektir."2222    

Kışın tutulan oruç; gündüzü kısa ve soğuk ve sevabı yorulmadan kolayca elde edilen 

ganimettir. Aynı şekilde yazın tutulan oruç, amellerin en fazîletlisidir. 

Musa -aleyhisselâm- ile Firavun Arasındaki Kıssa: 

Musa -aleyhisselâm---- ile kendisine îmân edenler, yola çıktıkları zaman Firavun ve 

askerleri, onları takip etmeye başladılar.Nitekim iki topluluk birbirini gördüklerinde, Musa -

aleyhisselâm---- ile kendisine îmân edenler denize doğru, Firavun ve askerleri de onlara 

doğru ilerlediler. Musa -aleyhisselâm----'a îmân edenler:  

----    İşte yakalandık! İşte yakalandık! İşte yakalandık! İşte yakalandık! dediler. 

Musa-aleyhisselâm---- onlara:  

----    Asla! Asla! Asla! Asla! (Durum, sizin belirttiğiniz gibi değildir. Onlar bizi yakalayamazlar.) Şüphesiz  Şüphesiz  Şüphesiz  Şüphesiz 

ki Rabbim ki Rabbim ki Rabbim ki Rabbim (yardımıyla) benimle beraberdir. O bana,  benimle beraberdir. O bana,  benimle beraberdir. O bana,  benimle beraberdir. O bana, (benim ve sizin kurtuluşunuz için) yol  yol  yol  yol 

gösterecektir.gösterecektir.gösterecektir.gösterecektir.""""    

Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselâm----'a: 

----    Asân ile denize vur!' Asân ile denize vur!' Asân ile denize vur!' Asân ile denize vur!' diye vahyetti.  

                                                 
1
  Buhârî ve Müslim 

2
  Zümer Sûresi: 10 
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(Musa -aleyhisselâm---- asâsı ile denize vurunca, deniz) derhal yarıldı ve İsrailoğulları 

topluluğu sayısınca denizde on iki yol açıldı. Musa -aleyhisselâm---- ile kendisine îmân 

edenler, açılan yollara girip diğer taraftan çıktılar. Firavun ve askerleri de denizde açılan 

bu yollara girip onları takip etmeye başladılar. Allah Teâlâ denize emredince, deniz 

onların üzerine kapandı. Böylelikle bedenleri denizde boğulmaya, ruhları da sabah-akşam 

cehennemde ateşle azap görmeye maruz kaldı. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n
��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��zzzzz  ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� Bآلية �آلية �آلية �آلية�فر�فر�فر�فرسو��  : : : :IIIIIIII[[[[  

""""Onlar Onlar Onlar Onlar (Firavun âilesi, kabirlerinde azap olunurlar ve hesap gününe kadar) sabah sabah sabah sabah----    

akşam ateşe sunulurlar:akşam ateşe sunulurlar:akşam ateşe sunulurlar:akşam ateşe sunulurlar:1111 Kıyâmetin kopacağı gün de  Kıyâmetin kopacağı gün de  Kıyâmetin kopacağı gün de  Kıyâmetin kopacağı gün de (yaptıkları kötü amellerine karşılık 

olarak) Firavun âilesini en şiddetli azaba sokun!"Firavun âilesini en şiddetli azaba sokun!"Firavun âilesini en şiddetli azaba sokun!"Firavun âilesini en şiddetli azaba sokun!"2222    

Firavun ve askerleri, günahlarının âkibeti sebebiyle, alanlar için bir ibret olmuştur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��X��WV��U��T��S��R������Q��P��O��N��M��X��WV��U��T��S��R������Q��P��O��N��M��X��WV��U��T��S��R������Q��P��O��N��M��X��WV��U��T��S��R������Q��P��O��N��M
��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y

��j��i��j��i��j��i��j��izzzz     ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� Bآلية �آلية �آلية �آليةيونسيونسيونسيونسسو��  : : : :IIIIIIII[[[[@ @@ @@ @@ @

"Biz, İsrâiloğullarını denizden geçirdik."Biz, İsrâiloğullarını denizden geçirdik."Biz, İsrâiloğullarını denizden geçirdik."Biz, İsrâiloğullarını denizden geçirdik.    Firavun ve askerleri, zulmetmek ve düşmanlık Firavun ve askerleri, zulmetmek ve düşmanlık Firavun ve askerleri, zulmetmek ve düşmanlık Firavun ve askerleri, zulmetmek ve düşmanlık 

etmek etmek etmek etmek için onları takip ettiler.Nihâyet onu boğulma çepeçevre kuşatınca, için onları takip ettiler.Nihâyet onu boğulma çepeçevre kuşatınca, için onları takip ettiler.Nihâyet onu boğulma çepeçevre kuşatınca, için onları takip ettiler.Nihâyet onu boğulma çepeçevre kuşatınca, (Firavun): : : : 

Gerçekten, İsrâiloğullarının îmân ettiği ilâhtan başka bir ilâhıGerçekten, İsrâiloğullarının îmân ettiği ilâhtan başka bir ilâhıGerçekten, İsrâiloğullarının îmân ettiği ilâhtan başka bir ilâhıGerçekten, İsrâiloğullarının îmân ettiği ilâhtan başka bir ilâhın olmadığına ben de îmân n olmadığına ben de îmân n olmadığına ben de îmân n olmadığına ben de îmân 

ettim.Ben de müslümanlardanım, dedi.ettim.Ben de müslümanlardanım, dedi.ettim.Ben de müslümanlardanım, dedi.ettim.Ben de müslümanlardanım, dedi.""""3333    

Bunun üzerine Allah Teâlâ Firavun'a şöyle seslendi: 

�{�{�{�{��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k
���b��a��̀ ��_��~��}����������|��{��zy��x���w���b��a��̀ ��_��~��}����������|��{��zy��x���w���b��a��̀ ��_��~��}����������|��{��zy��x���w���b��a��̀ ��_��~��}����������|��{��zy��x���wzzzz  ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� Bآليتا� �آليتا� �آليتا� �آليتا�يونسيونسيونسيونسسو��  : : : :IIIIIIII    –    IIIIIIII[[[[  

                                                 
1
 Bu âyet, kabir azabının delillerinden birisidir. Ehl-i sünnet ve cemaat'in ittifakıyla kabir azabı hem ruh, hem de bedene olur. 

(Tahâviye Akîdesi Şerhi, s: 385)  
2
 Ğâfir (Mü'min) Sûresi: 46 

3
 Yunus Sûresi:90 
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""""(Ey Firavun! Ölüm sana gelip çattıktan sonra Allah'ın ibâdete lâyık yegâne ilâh 

olduğuna) şimdi mi îmân ettin. Oysa şimdi mi îmân ettin. Oysa şimdi mi îmân ettin. Oysa şimdi mi îmân ettin. Oysa (ölüm gelmeden önce) s s s sen, Allah'a karşı gelmiş ve en, Allah'a karşı gelmiş ve en, Allah'a karşı gelmiş ve en, Allah'a karşı gelmiş ve 

(O'nun yolundan yüz çeviren) bozgunculardan olmuştun.  bozgunculardan olmuştun.  bozgunculardan olmuştun.  bozgunculardan olmuştun. (Dolayısıyla can çekiştiğin ve 

ölümü gördüğün anda tevbe etmen sana hiçbir fayda vermez.)    Bugün, Bugün, Bugün, Bugün, (helâk olmanı 

yalanlayanın sana bakması için) senden sonra gelecek olanlara isenden sonra gelecek olanlara isenden sonra gelecek olanlara isenden sonra gelecek olanlara ibret olman için seni bret olman için seni bret olman için seni bret olman için seni 

bedeninle yüksek bir yere koyacağız. Şüphesiz ki insanların bir çoğu, âyetlerimizden bedeninle yüksek bir yere koyacağız. Şüphesiz ki insanların bir çoğu, âyetlerimizden bedeninle yüksek bir yere koyacağız. Şüphesiz ki insanların bir çoğu, âyetlerimizden bedeninle yüksek bir yere koyacağız. Şüphesiz ki insanların bir çoğu, âyetlerimizden 

habersizdirler habersizdirler habersizdirler habersizdirler (âyetlerimizi ne düşünürler, ne de onlardan ibret alırlar)."."."."1111    

Firavun: 

�{�{�{�{��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��hzzzz  ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� Bسو��  ]]]]IIIIIIII: : : :  �آلية �آلية �آلية �آلية��ا�����ا�����ا�����ا��

    """"(Firavun:)    Ben, Ben, Ben, Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedsizin en yüce Rabbinizim! dedsizin en yüce Rabbinizim! dedsizin en yüce Rabbinizim! dedi.i.i.i.""""2222        

ve: 

    �{�{�{�{��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��o��n��m��l��k����j��i�������h��gzzzz  ] ] ] ] Bسو� Bسو� Bسو� Bمن �آلية من �آلية من �آلية من �آلية�لقصص�لقصص�لقصص�لقصصسو�  : : : :IIIIIIII[[[[        

        "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka (ibâdeti hak eden) bir ilâh  bir ilâh  bir ilâh  bir ilâh 

bilmiyorum/tanımıyorum."bilmiyorum/tanımıyorum."bilmiyorum/tanımıyorum."bilmiyorum/tanımıyorum."3333    

Deyip durduktan sonra, insanların, onun ölümünün gerçek olduğundan emîn olmaları 

için deniz onu ölü olarak dışarı attı. İşte zulmün ve haddi aşmanın âkibeti, böyle olur.  

Âhiret azabı ise daha çetin ve daha kalıcıdır. 

Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, kendisine Âşûrâ günü orucu hakkında sorulduğunda o şöyle demiştir: 

FFما �:يت ��� ما �:يت ��� ما �:يت ��� ما �:يت ��� (( (( (( ((  FF

ِِ ِِ

FF FF ُُ ُُ ْْ ْْ

ََ ََ

ََ ََ ََ ََ

َفتحر� صيا� يو� فضله � ل�j Sال هذ� �Vو� يAو� فتحر� صيا� يو� فضله � ل�j Sال هذ� �Vو� يAو� فتحر� صيا� يو� فضله � ل�j Sال هذ� �Vو� يAو� فتحر� صيا� يو� فضله � ل�j Sال هذ� �Vو� يAو�     ���� َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ
ََ ََ

ْْ ْْ
ََ ََ َ Fَ Fَ Fَ F
FF FF

ِِ ِِ
ِِ ِِ

ِِ ِِ

ْ ُْ ُْ ُْ ُ
ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ

ٍٍ ٍٍ
ِِ ِِ

FF FF ََ ََ ََ ََ
ََ ََ

ََ�شو����شو����شو����شو��� ََ ََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ

DDDDهذ� �لشهر فع� شهر �مضا� �هذ� �لشهر فع� شهر �مضا� �هذ� �لشهر فع� شهر �مضا� �هذ� �لشهر فع� شهر �مضا�� َ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ََْ ََ ََ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ
ََ ََ

ِِ ِِ

ْ َْ َْ َْ َََ ََ FF FF ََ ََ

NNNN (( (( (( (( ] ] ] ]خا�] �مس�� Sخا�] �مس����� Sخا�] �مس����� Sخا�] �مس����� S��� لم لم لم لم[[[[    

"Peygamber "Peygamber "Peygamber "Peygamber ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----'i, bu Âşûrâ günü orucu ile bu Ramazan 'i, bu Âşûrâ günü orucu ile bu Ramazan 'i, bu Âşûrâ günü orucu ile bu Ramazan 'i, bu Âşûrâ günü orucu ile bu Ramazan ayı ayı ayı ayı 

orucunun dışında, üstün tuttuğu başka bir günün orucunun fazîletini ararken görmedim."orucunun dışında, üstün tuttuğu başka bir günün orucunun fazîletini ararken görmedim."orucunun dışında, üstün tuttuğu başka bir günün orucunun fazîletini ararken görmedim."orucunun dışında, üstün tuttuğu başka bir günün orucunun fazîletini ararken görmedim."4444    

Âşûrâ gününün büyük bir fazîleti ve geçmişten gelen bir kudsiyeti vardır. Âşûrâ günü 

orucunun fazîleti, peygamberler -Allah'ın salât ve selâmı onların üzerine olsun- arasında 

bilinmekteydi.  
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Nitekim Nuh ve Musa -Allah'ın salât ve selâmı, her ikisinin üzerine olsun- bu günde 

oruç tutmuşlardı. 

Yine Ehl-i Kitab bu günde oruç tutmuştur. Aynı şekilde Kureyş kabilesi de câhiliye 

döneminde bu günde oruç tutardı. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Âşûrâ orucu konusunda dört hâli vardı: 

1.    Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke'de iken bu orucu tutar, ancak 

insanlara tutmalarını emretmezdi. 

Nitekim Âişe -Allah ondan râzı olsun- bu konuda şöyle demiştir: 

�� يو� �شو��� تصومه قريش � ��اهلية�� يو� �شو��� تصومه قريش � ��اهلية�� يو� �شو��� تصومه قريش � ��اهلية�� يو� �شو��� تصومه قريش � ��اهلية    ((((((((
ِِ ِِ

F ُF ُF ُF ُ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ٌ ْ ٌَ ْ ٌَ ْ ٌَ ْ َ
َ ََ ََ ََ َ
ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ْ َْ َْ َْ َ

ََ ََ

DDDD     ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���gg gg

ِِ ِِ

F َF َF َF َََ ََ
ََ ََ

���� DصومهAي  DصومهAي  DصومهAي  DصومهAي 
ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

Dفلما قد� �لمدينة صامهDفلما قد� �لمدينة صامهDفلما قد� �لمدينة صامهDُُفلما قد� �لمدينة صامه ُُ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ
ََ ََ
ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ْْ ْْ
َ ََ ََ ََ َFF FF
ََ ََ

    Aم� NزAا نAفلم DصيامهAر بAم:�Aم� NزAا نAفلم DصيامهAر بAم:�Aم� NزAا نAفلم DصيامهAر بAم:�Aم� NزAا نAفلم DصيامهAر بAم:�َ ََ ََ ََ َََ ََ

َ ََ ََ ََ َ

ََ ََ
ََ ََ FF FF ََ ََ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ

ِِ ِِ
ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ

ََ ََ

ضا� �� �مAضا� ضا� �� �مAضا� ضا� �� �مAضا� ضا� �� �مAضا� 
ُ ُُ ُُ ُُ َُ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ

ََ ََ ََ ََ

Dف�� من شا� صامه Dتر� �شو���� Dلفريضة�Dف�� من شا� صامه Dتر� �شو���� Dلفريضة�Dف�� من شا� صامه Dتر� �شو���� Dلفريضة�Dف�� من شا� صامه Dتر� �شو���� Dُُ�لفريضة ُُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ ََ َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ ْْ ْْ
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ
ُُ ُُ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُُ ُُ
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ
ْْ ْْ

ُ�من شا� لم يصمه�من شا� لم يصمه�من شا� لم يصمه�من شا� لم يصمه     ُْ ُْ ُْ ْ ُُ ُُ َ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ْ

ََ ََ

َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ ََ ََ

.... (( (( (( ((        

    ]]]]���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم [ [ [ [ 

"Kureyş, câhiliye döneminde Âşûrâ günü oruç tutardı. Peygamber "Kureyş, câhiliye döneminde Âşûrâ günü oruç tutardı. Peygamber "Kureyş, câhiliye döneminde Âşûrâ günü oruç tutardı. Peygamber "Kureyş, câhiliye döneminde Âşûrâ günü oruç tutardı. Peygamber ----sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi 

ve sellemve sellemve sellemve sellem---- de bu orucu tutardı. Pe de bu orucu tutardı. Pe de bu orucu tutardı. Pe de bu orucu tutardı. Peygamber ygamber ygamber ygamber ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- Medine'ye  Medine'ye  Medine'ye  Medine'ye 

geldiğinde bu orucu tutmayı emretti.geldiğinde bu orucu tutmayı emretti.geldiğinde bu orucu tutmayı emretti.geldiğinde bu orucu tutmayı emretti.    Ramazan orucu farz kılınınca, Ramazan orucu farz Ramazan orucu farz kılınınca, Ramazan orucu farz Ramazan orucu farz kılınınca, Ramazan orucu farz Ramazan orucu farz kılınınca, Ramazan orucu farz 

olarak kaldı, Âşûrâ orucu ise olarak kaldı, Âşûrâ orucu ise olarak kaldı, Âşûrâ orucu ise olarak kaldı, Âşûrâ orucu ise (tutulması emri) terkedildi. Dileyen onu tutar, dileyen de  terkedildi. Dileyen onu tutar, dileyen de  terkedildi. Dileyen onu tutar, dileyen de  terkedildi. Dileyen onu tutar, dileyen de 

tutmazdı."tutmazdı."tutmazdı."tutmazdı."1111    

2.  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine'ye geldiği zaman Ehl-i Kitab'ın 

bu günde oruç tuttuklarını ve bu güne tâzim gösterdiklerini gördü. Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem- de bu konuda emrolunmadıkça Ehl-i Kitab ile mutabık kalmaktan 

hoşlanırdı. Bu sebeple kendisi bu günde oruç tutmuş, insanlara da bu günde oruç 

tutmalarını emretmiş ve onları bu konuda teşvik etmiştir. Hatta sahâbe -Allah onlardan râzı 

olsun-, çocuklarına bile bu günde oruç tuttururlardı. 

Nitekim Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet 

olunan hadiste o şöyle demiştir: 

 )))))))) Nسل �سو�: Nسل �سو�: Nسل �سو�: Nسل �سو�:
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ ْْ ْْ

ََ ََ

�هللا �هللا �هللا �هللا 
ِِ ِِ

غد�B �شو��� ij قر� �ألنصا� �ل� حوN �لمدينة غد�B �شو��� ij قر� �ألنصا� �ل� حوN �لمدينة غد�B �شو��� ij قر� �ألنصا� �ل� حوN �لمدينة غد�B �شو��� ij قر� �ألنصا� �ل� حوN �لمدينة     ����
ِِ ِِ

َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ ََ ََ

ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

FF FF

ِِ ِِ

ََ ََ
ْْ ْْ

ََ ََ
ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َ
ُُ ُُ
ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ

FFمن �� :صبح صائما فليتم صومهD �من �� :صبح مفطر� فليتم بقيمن �� :صبح صائما فليتم صومهD �من �� :صبح مفطر� فليتم بقيمن �� :صبح صائما فليتم صومهD �من �� :صبح مفطر� فليتم بقيمن �� :صبح صائما فليتم صومهD �من �� :صبح مفطر� فليتم بقي FF

ِِ ِِ

َ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ْF FF FF FF F

ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ

ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ْ ْْ ْْ ْْ ْ
َ ََ ََ ََ َ

ً ًَ ًَ ًَ َ
ْْ ْْ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ ََ َ ً َ ََ َ ً َ ََ َ ً َ ََ َ ً َ َْ ُ ْْ ُ ْْ ُ ْْ ُ ْ

َ ََ ََ ََ َ

َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ
َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ِِ ِِ
 Dة يومه Dة يومه Dة يومه Dة يومه
ِِ ِِ ِِ ِِ

ْ َْ َْ َْ َ
ََ ََ

َفكنا نعد  لك نصومه �نصو� صبياغنا �لصغا� منهم �j شا� فكنا نعد  لك نصومه �نصو� صبياغنا �لصغا� منهم �j شا� فكنا نعد  لك نصومه �نصو� صبياغنا �لصغا� منهم �j شا� فكنا نعد  لك نصومه �نصو� صبياغنا �لصغا� منهم �j شا�  ََ ََ ََ َ
َ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ َْ َْ َْ َْ َ

ِِ ِِ

ْ َْ َْ َْ َُ ُُ ُُ ُُ ُ

ِِ ِِ

ََ ََ
ََ ََ >> >> َ ََ ََ ََ َََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُ

ِِ ِِ

ُُ ُُ >> >> ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ َ ْ Fَ ْ Fَ ْ Fَ ْ F

ِِ ِِ

ََ ََ ُُ ُُ
ََ ََ

Dهللا�Dهللا�Dهللا�Dُُ�هللا ُُ ij نذهب�  ij نذهب�  ij نذهب�  ij نذهب� 
ََ ََ

ِِ ِِ

ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َ
ْْ ْْ

ََ ََ
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ُُ�لمسجد فنجعل لهم�لمسجد فنجعل لهم�لمسجد فنجعل لهم�لمسجد فنجعل لهم ُُ ُُ ُُ
ََ ََ ُُ ُُ
ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
ََ ََ

ِِ ِِ
ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ

ْْ ْْ

ََ �للعبة مAن �للعبة مAن �للعبة مAن �للعبة مAن ََ

ِِ ِِ

ََ ََ
ََ ََ ْْ ْْ
gg gg

DنAلعه� DنAلعه� DنAلعه� DنAلعه� 
ِِ ِِ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

ِِفAإ � بكAى :حAدهم � �لطعAا� فAإ � بكAى :حAدهم � �لطعAا� فAإ � بكAى :حAدهم � �لطعAا� فAإ � بكAى :حAدهم � �لطعAا�      ِِ

ََ ََ F ْ َF ْ َF ْ َF ْ َ
ََ ََ
َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

ََ ََ

ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

j قطيناها:j قطيناها:j قطيناها:j قطيناها:
ِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
ْْ ْْ

ََ ََ

ياS عنياS عنياS عنياS عن
ْْ ْْ

ِِ ِِ

ُُ ُُ FF FFد �إلفطا�د �إلفطا�د �إلفطا�د �إلفطا�
ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

ََ ََ

    ]]]]���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم ���S ��خا�] �مسلم [ [ [ [ )) )) )) )) ....

"Rasûlullah "Rasûlullah "Rasûlullah "Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- Âşûrâ günü sabahı Medine'nin çevresindeki  Âşûrâ günü sabahı Medine'nin çevresindeki  Âşûrâ günü sabahı Medine'nin çevresindeki  Âşûrâ günü sabahı Medine'nin çevresindeki 

Ensâr'ın köylerine elçiler yollar Ensâr'ın köylerine elçiler yollar Ensâr'ın köylerine elçiler yollar Ensâr'ın köylerine elçiler yollar (ve onlara şöyle söylemelerini emrederdi): : : :     

----    Kim bugün oruçlu halde sabahladıysa, orucunu tamamKim bugün oruçlu halde sabahladıysa, orucunu tamamKim bugün oruçlu halde sabahladıysa, orucunu tamamKim bugün oruçlu halde sabahladıysa, orucunu tamamlasın.lasın.lasın.lasın.    Kim de bugün yemiş Kim de bugün yemiş Kim de bugün yemiş Kim de bugün yemiş 

veya içmişse, günün geri kalan kısmını oruçlu olarak tamamlasın.veya içmişse, günün geri kalan kısmını oruçlu olarak tamamlasın.veya içmişse, günün geri kalan kısmını oruçlu olarak tamamlasın.veya içmişse, günün geri kalan kısmını oruçlu olarak tamamlasın.    

Bu emirden sonra biz de buBu emirden sonra biz de buBu emirden sonra biz de buBu emirden sonra biz de bu    günde oruç tutar, çocuklarımızdan küçük olanlara Allah'ın günde oruç tutar, çocuklarımızdan küçük olanlara Allah'ın günde oruç tutar, çocuklarımızdan küçük olanlara Allah'ın günde oruç tutar, çocuklarımızdan küçük olanlara Allah'ın 

izniyle oruç tuttururduk.izniyle oruç tuttururduk.izniyle oruç tuttururduk.izniyle oruç tuttururduk.    Onları alıp mescide götürür ve onlara yünden oyuncak yOnları alıp mescide götürür ve onlara yünden oyuncak yOnları alıp mescide götürür ve onlara yünden oyuncak yOnları alıp mescide götürür ve onlara yünden oyuncak yapardık.apardık.apardık.apardık.    

Çocuklardan birisi yemek için ağladığı zaman, iftara kadar oyalanması için o oyuncağı Çocuklardan birisi yemek için ağladığı zaman, iftara kadar oyalanması için o oyuncağı Çocuklardan birisi yemek için ağladığı zaman, iftara kadar oyalanması için o oyuncağı Çocuklardan birisi yemek için ağladığı zaman, iftara kadar oyalanması için o oyuncağı 

kendisine verirdik."kendisine verirdik."kendisine verirdik."kendisine verirdik."1111    

3.    Ramazan orucu farz kılınınca, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sahâbeye 

Âşûrâ orucunu tutmalarını emretmeyi ve bunun üzerinde durmayı bıraktı.  

Nitekim bu konuda Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadis, daha 

önce geçmişti.İslâm âlimlerinin çoğunluğu, Âşûrâ orucunun müstehap olduğundan emin 

değillerdir. 

4.        Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hayatının sonunda, Âşûrâ orucunu 

sadece onuncu günde tutmamaya, hatta orucunda Ehl-i Kitab'a aykırı hareket etmek için 

bu güne başka bir gün eklemeye karar vermiştir. 

Nitekim İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasindan râzı olsun- rivâyet olunan 

hadiste, o şöyle demiştir: 

ح-ح-ح-ح-((((((((
ََ ََ

ِِ ِِ
 Nصا� �سو  Nصا� �سو  Nصا� �سو  Nصا� �سو 
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ �هللا�هللا�هللا�هللاَ

ِِ ِِ
ََيو� �شو���يو� �شو���يو� �شو���يو� �شو���    ����     ََ ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َ    Dمر بصيامه:�Dمر بصيامه:�Dمر بصيامه:�Dمر بصيامه:�
ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ

ِِ ِِ
ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ

ََ ََ

قالو�قالو�قالو�قالو�    
ُُ ُُ
ََ ََ

 : : : : Nيا �سو Nيا �سو Nيا �سو Nيا �سو
ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ ََ �هللا�هللا�هللا�هللاََ
ِِ ِِ

 ! ! ! !

jََنه يو� يعظمه �VهوU ���صا��jنه يو� يعظمه �VهوU ���صا��jنه يو� يعظمه �VهوU ���صا��jنه يو� يعظمه �VهوU ���صا�� ََ َ ََ ََ ََ َF َF َF َF َ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

ْْ ْْ

ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ >> >> ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ ْ َْ َْ َْ َ FF FF

ِِ ِِ

DDDD Nسو� Nفقا  Nسو� Nفقا  Nسو� Nفقا  Nسو� Nفقا 
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ

�هللا�هللا�هللا�هللا
ِِ ِِ

فإ � �� �لعا� �لمقبل فإ � �� �لعا� �لمقبل فإ � �� �لعا� �لمقبل فإ � �� �لعا� �لمقبل  :  :  :  : ����    
ُُ ُُ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ْْ ْْ

ََ ََ

ْْ ْْ
ََ ََ ََ ََ
ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

�jََ شا� �j شا� �j شا� �j شا�  ََ
ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ُُ�هللا�هللا�هللا�هللا َ صمنا �Vو� �mاسع صمنا �Vو� �mاسع صمنا �Vو� �mاسع صمنا �Vو� �mاسعُُ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

FF FF ْْ ْْ ََ ََ

ْْ ْْ

ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ

قققق. . . . 
ََ ََ

NاNاNاNا
ََ ََ

FFفلم يأ� �لعا� �لمقبل ح§فلم يأ� �لعا� �لمقبل ح§فلم يأ� �لعا� �لمقبل ح§فلم يأ� �لعا� �لمقبل ح§: : : :  FF ََ ََ
ُُ ُُ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ْْ ْْ

ََ ََ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

َ َْ َْ َْ ْ

ََ ََ
ََ ََ

     NوAتو© �س NوAتو© �س NوAتو© �س NوAتو© �س
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ
ََ ََ

>> >>
ُُ ُُ ُُ ُُ

�هللا�هللا�هللا�هللا
ِِ ِِ

    ]]]]���S مسلم ���S مسلم ���S مسلم ���S مسلم [ [ [ [ )) )) )) )) ....����    

"Rasûlullah "Rasûlullah "Rasûlullah "Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- Âşûrâ günü oruç tuttuğu ve ashâbına da bu  Âşûrâ günü oruç tuttuğu ve ashâbına da bu  Âşûrâ günü oruç tuttuğu ve ashâbına da bu  Âşûrâ günü oruç tuttuğu ve ashâbına da bu 

günde oruç tutmalarını emrettiğinde, onlar şöyle dediler: günde oruç tutmalarını emrettiğinde, onlar şöyle dediler: günde oruç tutmalarını emrettiğinde, onlar şöyle dediler: günde oruç tutmalarını emrettiğinde, onlar şöyle dediler:     

----    Ey Allah'ın elçisi! ÂEy Allah'ın elçisi! ÂEy Allah'ın elçisi! ÂEy Allah'ın elçisi! Âşûrâ günü, yahûdi ve hıristiyanlarışûrâ günü, yahûdi ve hıristiyanlarışûrâ günü, yahûdi ve hıristiyanlarışûrâ günü, yahûdi ve hıristiyanların yücelttiği bir gündürn yücelttiği bir gündürn yücelttiği bir gündürn yücelttiği bir gündür....        

Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:  şöyle buyurdu:     
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----    O halde gelecek yıl olursa, inşaallah O halde gelecek yıl olursa, inşaallah O halde gelecek yıl olursa, inşaallah O halde gelecek yıl olursa, inşaallah (onuncu gün ile birlikte) dokuzuncu günü de  dokuzuncu günü de  dokuzuncu günü de  dokuzuncu günü de 

tutarız.tutarız.tutarız.tutarız.    

İbnİbnİbnİbn----i Abbas dei Abbas dei Abbas dei Abbas dedidididi ki:  ki:  ki:  ki:     

----    GelecekGelecekGelecekGelecek yıl gelmeden Rasûlullah  yıl gelmeden Rasûlullah  yıl gelmeden Rasûlullah  yıl gelmeden Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- vefât etti." vefât etti." vefât etti." vefât etti."1111    

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

"Âşûrâ günü orucunun dereceleri üç şekildedir: 

Birincisi: En mükemmeli: 9, 10 ve 11. günlerin tutulmasıdır. 

İkincisi: 9 ve 10. günlerin tutulmasıdır. Hadislerin çoğu da buna delâlet etmektedir. 

Üçüncüsü: Sadece 10 gün oruç tutulmasıdır. 

İbn-i Abbas gibi ilk müslümanlardan bir topluluk, Âşûrâ orucunu yolculuk halinde de 

tutarlardı. 

Nitekim bu konuda şöyle demişlerdir:  

"Ramazan orucundan yolculukta tutulmayan günler sayısınca, Ramazan dışında yılın 

başka günlerinde kaza edilebilir.Fakat Âşûrâ orucu kaza edilemez." 

Âşûrâ orucu hakkında rivâyet edilen en ilginç şey ise, vahşi hayvanlar, sürüngenler 

ve karıncalar bile bu günde oruç tutarlardı. Bu orucun fazîletlerinden birisi de bu gün, Allah 

Teâlâ'nın bir topluluğu bağışladığı, başka bir topluluğu da bağışlayacağı bir gündür. 

Nitekim aşağıdaki hadis bu konuda delildir: 

 )) )) )) ))Nقن ع6 قاNقن ع6 قاNقن ع6 قاNقن ع6 قا
ََ ََ
ََ ََ

ªª ªª

ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

 : : : :Nجل فقا� yسأNجل فقا� yسأNجل فقا� yسأNجل فقا� yسأ
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ

ََ ََ
ََ ََ

ََ ََ

 : : : :Aهر تAش [:Aهر تAش [:Aهر تAش [:Aهر تAش [:
ََ ََ

ٍٍ ٍٍ

ْْ ْْ ََ ََ gg gg
ََ ََ

أمر» :� :صAو� نعAد شAهر أمر» :� :صAو� نعAد شAهر أمر» :� :صAو� نعAد شAهر أمر» :� :صAو� نعAد شAهر 
ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ

َ ََ ََ ََ َ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ُُ ُُ ُُ ُُ

ْْ ْْ

y Nقا Xمضا��y Nقا Xمضا��y Nقا Xمضا��y Nقا Xُُ�مضا� ُُ

ََ ََ ََ ََ
ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

 : : : :NوAس� Nال �جال سمعته يسأj قن هذ� Nما سمعت :حد� يسأNوAس� Nال �جال سمعته يسأj قن هذ� Nما سمعت :حد� يسأNوAس� Nال �جال سمعته يسأj قن هذ� Nما سمعت :حد� يسأNوAس� Nال �جال سمعته يسأj قن هذ� Nما سمعت :حد� يسأ
َ ًَ ًَ ًَ ً
ُ ُُ ُُ ُُ َُ ََ ََ ََ َ

ُ ُُ ُُ ُُ ُ
َ ََ ََ ََ َ

ْ ْْ ْْ ْْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُْ َ َ ْْ َ َ ْْ َ َ ْْ َ َ ْ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

َ ََ ََ ََ َ

FF FF

ِِ ِِ

ََ ََ
ْْ ْْ ًً ًً

ََ ََ

    

�هللا�هللا�هللا�هللا
ِِ ِِ

    ����Nفقا DSنا قاعد عند:� Nفقا DSنا قاعد عند:� Nفقا DSنا قاعد عند:� Nفقا DSنا قاعد عند:� 
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ
ْْ ْْ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َََ ََ
ََ ََ

ََ ََ

 : : : : Nيا �سو Nيا �سو Nيا �سو Nيا �سو
ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ ََ �هللا�هللا�هللا�هللاََ
ِِ ِِ

:] شهر تأمر» :� :صو� نعد شهر:] شهر تأمر» :� :صو� نعد شهر:] شهر تأمر» :� :صو� نعد شهر:] شهر تأمر» :� :صو� نعد شهر! ! ! ! 
ِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍ

ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َََ ََ ْ َْ َْ َْ َََ ََ ََ ََ ُُ ُُ

َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ُُ ُُ ُُ ُُ

ْْ ْْ

gg gg    

Nقا Xمضا��Nقا Xمضا��Nقا Xمضا��Nقا Xمضا��
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

�jََ كنت صائما ن�j كنت صائما ن�j كنت صائما ن�j كنت صائما ن: : : :  ََ ً َ ًَ َ ًَ َ ًَ َ َ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ُُ ُُ
ْْ ْْ

ِِ ِِ

عد شهر �مضا�D فصمعد شهر �مضا�D فصمعد شهر �مضا�D فصمعد شهر �مضا�D فصم
ِِ ِِ

ُُ ُُ ََ ََ َ َْ َْ َْ َْ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ُُ �لمحر�~ فإنه شهر  �لمحر�~ فإنه شهر  �لمحر�~ فإنه شهر  �لمحر�~ فإنه شهر ْْ ُُ
ْ Fْ Fْ Fْ Fََ ََ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ََ ََ
ََ ََ FF FF ََ ََ ُُ ُُ
ْْ ْْ

Dهللا�Dهللا�Dهللا�Dهللا�
ِِ ِِ

    

ََفيه يو� تا فيه � قو�D �يتو فيه � قو� }خرينفيه يو� تا فيه � قو�D �يتو فيه � قو� }خرينفيه يو� تا فيه � قو�D �يتو فيه � قو� }خرينفيه يو� تا فيه � قو�D �يتو فيه � قو� }خرين ََ

ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ

ٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍ

ْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ
َ ََ ََ ََ َ
َ ََ ََ ََ َ
َ ََ ََ ََ َ

ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ

ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ََ ََ

ََ ََ ٌٌ ٌٌ

    ]]]]���S �ل"مذ] ���S �ل"مذ] ���S �ل"مذ] ���S �ل"مذ] [ [ [ [     ))))))))....

"Ali b. Ebî Tâlib'den"Ali b. Ebî Tâlib'den"Ali b. Ebî Tâlib'den"Ali b. Ebî Tâlib'den    ----Allah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsun---- r r r rivâyet olunduğuna göre, o şöyle ivâyet olunduğuna göre, o şöyle ivâyet olunduğuna göre, o şöyle ivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

dedededemiştimiştimiştimiştir: r: r: r:     

Bir adam kendisine: Bir adam kendisine: Bir adam kendisine: Bir adam kendisine:     

----Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu. Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu. Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu. Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu.     
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AliAliAliAli    ----Allah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsunAllah ondan râzı olsun---- ona dedi ki:  ona dedi ki:  ona dedi ki:  ona dedi ki:     

----Ben, RasûlullahBen, RasûlullahBen, RasûlullahBen, Rasûlullah    ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----'in yanında otururken bir adamd'in yanında otururken bir adamd'in yanında otururken bir adamd'in yanında otururken bir adamdan an an an 

başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim. başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim. başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim. başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim.     

Adam: Adam: Adam: Adam:     

----    Ey Allah'ın elçisi! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? Ey Allah'ın elçisi! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? Ey Allah'ın elçisi! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? Ey Allah'ın elçisi! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? 

diye sordu.diye sordu.diye sordu.diye sordu.    

RasûlullahRasûlullahRasûlullahRasûlullah    ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- buyurdu ki:  buyurdu ki:  buyurdu ki:  buyurdu ki:     

----    Ramazan ayından sonra oruç tutmak istersen, MuhRamazan ayından sonra oruç tutmak istersen, MuhRamazan ayından sonra oruç tutmak istersen, MuhRamazan ayından sonra oruç tutmak istersen, Muharrem ayında oruç tut.arrem ayında oruç tut.arrem ayında oruç tut.arrem ayında oruç tut.    Çünkü Çünkü Çünkü Çünkü 

Muharrem ayı, Allah'ın ayıdır.Muharrem ayı, Allah'ın ayıdır.Muharrem ayı, Allah'ın ayıdır.Muharrem ayı, Allah'ın ayıdır.    Bu ayda öyle bir gün vardır kiBu ayda öyle bir gün vardır kiBu ayda öyle bir gün vardır kiBu ayda öyle bir gün vardır ki,,,, Allah o günde bir topluluğu  Allah o günde bir topluluğu  Allah o günde bir topluluğu  Allah o günde bir topluluğu 

bağışlamış, yine o ayda başka bir topluluğu bağışlayacaktır."bağışlamış, yine o ayda başka bir topluluğu bağışlayacaktır."bağışlamış, yine o ayda başka bir topluluğu bağışlayacaktır."bağışlamış, yine o ayda başka bir topluluğu bağışlayacaktır."1111    
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 Tirmizî. Daha geniş bilgi için: İbn-i Receb'in: "Letâifu-l-Meârif" (s:45-53) adlı eseri ile İbn-i Kayyim'in "Zâdu'-l-Meâd" (c:1, s:349) 

adlı eserine bakınız. 


