



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ


Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə.

Həqiqətən şükür va tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Allah kimə hidayət verərsə o, doğru yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.



يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٣:١٠٢]

Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün! (Ali-İmran, 102)


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [٤:١]


  Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun!




 Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir.(ən-Nisa, 1)


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا [٣٣:٧٠]

  Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, (əl-Əhzab, 70)

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [٣٣:٧١]

  O, sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar.(əl-Əhzab, 71)




1.Oruc-Günəş çıxandan batana qədər yeməyi, içməyi tərk etməklə Allaha edilən ibadətdir.

2. Ramazan orucu İslamın əzəmətli əsaslarından biridir. Peyğəmbar (Allahın Ona salavat va salamı olsun) demişdir:


  "İslam beş əsas üzərində bina edilmişdir: Allahdan başqa ilahın olmaması vəMuhəmmədin (s.a.s) Onun elçisi olmasına şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və Ramazan orucunu tutmaq". (Buxari, Muslim)


Orucun fəziləti


  Buxari və Muslimin rəvayət elədiyi hədisdə Abu Hureyra (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitmişdir: "Adəm övladnın hər bir əməli özü üçündür.




Hər bir yaxşı əməlinə görə ona, ondan yeddi yüzə qədər savab artırılır. Uca Allah buyurur : "Orucdan başqa. Oruc Mənim üçündür və bunun əvəzini də Mən verirəm. (Oruc tutan) şəhvətini və yeyib-içməyini Mənim üçün tərk etmişdir"


  "Oruc tutanın iki sevinci vardır: İftar edəndə və Rabbi ilə görüşəndə. Oruc tutanın ağzının qoxusu Allah yanında müşk qoxusundan daha ətirlidir"


Kimlər oruc tuta bilər?


1.Oruc, əqli və cismi sağlam olan həddi-buluğa çatmış və səfərdə olmayan hər bir müsəlmana vacibdir.
2. Kafİr oruc tutmur. Əgər İslami qəbul edərsə, o zaman tutmadığı orucların qəzasın da tutmur. 
3. Həddi-buluğa çatmamış olanlara və az yaşlı uşaqlara oruc tutmaq vacib deyil. Lakin oruca vərdiş edilməsi üçün onlara əmr oluna bilar.
4. Yaşından asılı olmayaraq ruhi xəstələr oruc tutmurlar və onun kəffarəsini də vermirlər. Həmçinin yaşlı və ağıldan zəif olanlara da oruc tutmaq vacib deyildir. 



5. Qocalıq səbəbiylə və əlac olmayan xəstələr kimi, daimi olaraq oruc tutmaqdan aciz olan kimsələr, kəffarə olaraq, hər gün bir kasıbı yedirtməlidirlər.
6. Əlacı olan xəstəliya tutulan kimsələr, oruc tutmaq çətin olduğu halda orucu poza bilərlər, lakin sağaldıqdan sonra oruc tutmadığı günlərin əvəzini tutmalıdırlar.


7. Hamilə və uşaq əmizdirən qadına oruc tutmaq çətin olarsa və orucun uşaqlara zərər verməsindən qorxarlarsa, oruclarını pozub, 




buraxdığı günlərin əvəzini oruc onlara asan olduğu zaman və qorxuları keçdikdan sonra tutmalıdrlar.
8. Heyz və nifas halında olanlar oruc tutmur va buraxdıqları günlərin orucunu bu hallar bitdikdən sonra tutmalıdırlar.
9. Boğulan və ya odda yanan insanın həyatını xilas etmək kimi zəruri hallarda 
orucu pozmaq olar, lakin, sonra əvəzini tutmaq lazımdır. Həmçinin, insan həyatını xilas etmək üçün həkimlərin qərarı ilə qan gərək olarsa, orucu pozub, sonradan əvəzini tuta bilər.
10. Buraxılan orucların əvəzini tutmaq şərti ilə, istər qısa səfərdə (məsələn, ümrə), istərsə də uzun müddətli səfərdə (məsələn, taksi və yük avtomobillərinin sürüculəri başqa ölkələrdə olduğu zaman) tutulub-tutulması onların öz ixtiyarındadır.


Faydalar


1.Oruc tutmaq üçün cünub halında belə oruca niyyət etmək və qüslu hətta gün çıxdıqdan sonra da almaq olar. 
2. Ramazan ayında gün çıxmazdan (Fəcr namazından) əvvəl
Heyz və ya nifasdan təmizlənmiş qadına oruc tutmaq vacib olur. Qüslü gün çıxdıqdan sonra da ala bilər.
3. Başa va bədənə yağ, dərman çəkmək, yaxşı ətir qoxulamaq, arxa va qabaq dişləri çəkdirmək, yaraları müalicə etmək, gözləri sürmələmək, qulaqlara və gözlərə dərman damcılatmaq boğazında hiss edilsə belə) icazəlidir va orucu pozmur.




4. Oruc tutan üçün günün əvvəlində və sonunda dişləri təmizləmək icazəlidir. Oruclu olmadığı günlərdə olduğu kimi, oruc ola-ola da bu əməli etmək sünnədir.
5. İstinin şiddətindən sərinləmək və ya susuzluğu yatırmaq üçün sudan (yuyunmaq üçün), kondinsionerdən va s. istifadə etmək olar.
6. Ürək və bronxial astma olan və ya digər xəstəliklər nəticəsində nəfəs daralması baş verərsə, bu halda oruc tutana boğaz yoluna sıçratmaq icazəlidir. 
7. Oruc tutana dodaqları va ağzı quruduğu təqdirdə boğaza getməmək şərti ilə dodaqları islatmaq və  ağız boşluğunu yaxalamaq icazalidir.
8. Səhuru fəcrin açılmasına qədər uzatmaq, iftarı isə ilk vaxtında açmaq sünnədir. İftarı ilk öncə təzə xurma, əgər olmasa quru xurma, o da olmasa su, o da olmasa istənilən halal qida ila açmaq olar. Bunların heç biri olmasa, yemək tapana qədər iftara niyyətli olmaq lazımdır.
9. Orucu ibadətləri artırmaq va bəyənilməyən işlərdən çəkinməklə kamilləşdirmək lazımdır.
10. Oruc tutana vacib olan əməllərə riayət etmək, haramlardan çəkinmək, beş vaxt vacib namazları vaxtında və mümkün olarsa, camaatla qılmaq, yalanı, qeybəti, insanları aldatmağı, faiz olan hər bir əməliyyatları və qadağan olunmuş bütün söz və əməlləri tərk etmək zəruridir. 
  Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: "Kim yalan danışmaqdan va ya yalana əməl etməkdən əl çəkməsə,





yeməyini va içməyini tərk etməsinə Allahın ehtiyacı yoxdur". (Səhih Buxari)



Orucu pozan amillər.


1. Oruc tutanın bilmədən, unutqanlıq üzündən va ya məcbur edilərək bir şey qəbul etməsi orucu pozmaz. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur :


ا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ [٢:٢٨٦]

 Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyir yalnız onun özünə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et!” (əl-Bəqara, 286)


Başqa bir ayədə isə :


مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [١٦:١٠٦]








Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə açsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır.(ən-Nəhl, 106)


Başqa bir ayədə isə belə buyurur :


ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٥]

  Oğulluğa götürdüyünüz uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın. Bu, Allah yanında daha ədalətlidir. Atalarını tanımasanız, onlar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır. Səhvən etdiyiniz əməllərdə sizə heç bir günah yoxdur. Lakin qəlbinizin qəsdlə etdiyi işlərdən ötrü sizə günah var. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.(əl-Əhzab, 5)










 Oruc tutan əgər unudaraq yeyər və ya içərsə, unutduğuna görə orucu batil olmaz.
  Günün çıxıb və ya batmasına etiqad edərək, yeyib və ya içərsə bilərəkdən etmədiyinə görə oruc tutanın orucu pozulmur.
  Ağızı yaxaladıqda, əgər boğaza ixtiyarsız olaraq su daxil olarsa, bilə-bilə etmədiyinə görə oruc pozulmur. Yatdiği halda məni (sperma) ixrac olarsa, oruc pozulmur. Çünki ixtiyarı olmadan olmuşdur.
2. Oruc vaxti cinsi əlaqəyə girarsə, onun üzərinə qəza va kəffarə vacib olur. Yəni bir qul azad etmək, qul yoxdursa, iki ay ardıcıl oruc tutmaq, bunu bacarmasa, 60 kasıbı doyurmaq (sahar, ya axşam





yedirmək ya da hər birinə 1 mud (510q) düyü və ya buğda vermək)

 a) Oyaq halda olarsa və məni şəhvətlə ixrac olarsa, oruc batil olur.
b) Xeyirli və ya zərərli olan, siqaret kimi qida qabul edilse, oruc pozulur. c) Qidanı əvəz edən, yəni aclığa və susuzluğa kömək edan, iynələr orucu pozur. Qidanı əvəz etməyən, yəni aclığa və susuzluğa kömək etməyən əzələdaxilinə və ya damara vurulan iynələr orucu pozmur, hətta onun dadı boğazda hiss olunsa belə.
d) Oruc tutanda qanaxma baş verərsə və əvazində ona qan vurularsa, oruc pozulur.
e) Heyz və nifas qanı çıxması orucu pozur.
f) Bədənə təsir edən zəli va ya qanalma vasitəsiylə çıxarılan böyük həcmda qan orucu pozur. Qan çıxarılma mənası daşımayan qanaxma, məsələn, burun qanaması, diş çıxarılması nəticəsində qanama va s. orucu pozmur, çünkü bunlar qan çıxarılma mənası daşımır va qan çıxarılma deyil.
g) Qəsdən qaytarma (qusmaq) orucu pozur. Əgər qaytarmaq qəsdən deyilsə, orucu pozmur.




Orucun bəzi fəzilətləri


Oruc günahların bağışlanmasına və pis əməllərin silinməsinə səbəbdir. Buxari və Muslimin rəvayət etdiyi hədisdə Abu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: "Kim Ramazan ayının orucunu imanla və savabını Allahdan umaraq tutaraq başlayarsa bütün keçmiş günahları bağışlanar, kim də Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan umaraq keçirərsə (namaz və digər əməllər nəzərdə tutulur)




bütün keçmiş günahları bağışlanar. 
  Yəni Allaha inanıb, orucun fərz olmağı ilə razı qalıb, savaba və əcrə ümid edənin (fərzi inkar etməmək, savab və əcrlərə şəkk gətirməməklə) Allah keçmiş günahlarını bağışlayır.
  Orucun savabları sayla məhdudlaşmır əksinə, oruc tutana verilən əcr hesabsızdır, necə ki, hədisdə rəvayət olunur: "İnsanın bütün yaxşı əməlləri üçün ona onun on qatından yeddi yüz qatı qədər artırılır." Uca Allah qüdsü hədisdə buyurur: 0, Mənə görə öz yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. Oruc isə Manim üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı amalin əvəzi on qat veriləcəkdir. "(Səhih Buxari)
  Oruc Qiyamət günü öz sahibinə şəfaətçi olacaq. Necə ki, Abdullah ibn Omardan (r.a) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (s.a.s) demişdir : "Həqiqətən, oruc və Quran Qiyamət günü qul üçün şəfaətçidirlər. Oruc deyəcək :-ey Rabbim! Mən onu yeməkdən və şəhvətdən  çəkindirdim və məni onun üçün şəfaətçi et. 
Quran deyəcək : -Gecələr onu yuxudan çəkindirmişəm və məni onun üçün şəfaətçi et. 
Uca Allah buyurdu : —Siz ikiniz şəfaətçisiniz. "




Muhəmməd ibn Saleh əl-Useymin




  Ramazan ayının başlanması və sona yetməsi təzə ayın görünməsindən asılıdır. 


•Orucu açarkən edilən dua :


ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ اْلأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[Zəhəbəz-zəməu, vəbtəllətil-uruq, və səbətəl-əcru inşə Allah]

 «Susuzluq getdi və damarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı!»


Əbu Davud, 2/306 və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: «Səhihul Cami», 4/209.


اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

{Allahummə inniy əs'əlukə birahmətikəl-ləti vasi'at kullə şey'in ən təğfira liy}

«Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə məni bağışlamanı diləyirəm!»




Abdullah ibn Amr ibnul-Asın Allah ondan razı olsun rəvayətindən. İbn Macə, 1/557 rəvayət etmiş və İbn Həcər onu “həsən” hesab etmişdir. Bax: «Şərhul-Əzkar», 4/342.


