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ِيم
ِ ِب ْس ِم ه
َّ الر ْح َم ِن
َّ ّللا
ِ الرح
الصيَا ُم َك َما
َ يََٓا اَيُّ َها الَّ ۪ذ
ِّ ب َعلَ ْي ُك ُم
َ ِين ٰا َمنُوا ُكت
ون
َ ُين ِمنْ قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّق
َ ب َعلَى الَّ ۪ذ
َ ُِكت
َّ صلَّي
:سلَّ َم
ُ َوقَا َل َر
َ َّللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ َّللا
ِ َّ سو ُل
سابا ً ُغ ِف َر لَهُ َما
ْ صام َر َمضا َ َن إِي َمانا ً َو
َ اح ِت
َ َْمن
تَقَ َّد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِه
ORUÇ İBADETİ VE ÖNEMİ

Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz okuduğumuz
ayet- kerimede şöyle buyuruyor: “Ey
iman
edenler!
Allah’a
karşı
gelmekten sakınmanız için oruç,
sizden evvelkilere farz kılındığı gibi
size de farz kılındı.” 1
Mübarek
Ramazan
ayında
yapabileceğimiz en değerli ibadet oruç
tutmaktır. Peygamber Efendimiz
(s.a.v) şöyle buyuruyor: “İslam beş
şey üzerine kurulmuştur: 1.
Allah’tan başka ilah olmadığına ve
Muhammed’in O’nun kulu ve resulü
olduğuna tanıklık edip itiraf etmek.
2. Namaz kılmak. 3. Zekât vermek.
4. Beytullah’ı ziyaret etmek. 5.
Ramazan orucunu tutmak.” 2
Oruç, riya ve gösterişin en az
karışabileceği bir ibadet olduğu için
sevabı en fazla olan ibadetlerden
sayılmıştır ve orucun mükâfatı
hususunda
Allah
(c.c.)
şöyle

buyurmuştur:
“Oruç
benim
içindir;
karşılığını ben vereceğim.” 3
Muhterem Müslümanlar!

Oruç sadece mide ile değil tüm
organlarla birlikte tutulur, oruçla kişi
nefsinin aşırı isteklerine karşı
koyabilmeli, öfkesini yenebilmeli,
dilinden
çıkacaklara,
bakışlarına
hâkim olabilmeli, başkalarına zarar
vermekten,
etrafındaki
insanları
huzursuz etmekten kaçınmalı, herkesle
iyi geçinmelidir. Peygamberimiz
(s.a.v.): “Kim yalan söylemeyi ve
yalanla iş yapmayı bırakmazsa,
Allah o kimsenin yemesini, içmesini
bırakmasına
değer
vermez” 4
buyurmuşlardır. Öyle ise, bizler de
oruç ibadetini bütün benliğimiz ve
samimiyetimizle yerine getirmeye
çalışmalıyız. Rabbim tutacağımız
oruçlarımızı,
ibadetlerimizi
ve
hayırlarımızı kabul eylesin, Ramazan
ayını en güzel şekilde ihya edebilmeyi
cümlemize nasip eylesin.
Hutbemi, Peygamber Efendimiz
(s.a.v)’in şu müjdesiyle bitirmek
istiyorum:
“Kim iman ederek ve sevabını
Allah’tan umarak ramazan orucunu
tutarsa önceki günahları affedilir.” 5
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