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“Recep ayı girdiği zaman 
Sevgili Peygamberimiz

 şöyle dua ederdi: Allahım! 
Recep ve Şaban aylarını 

hakkımızda mübarek eyle, 
bizi Ramazan ayına ulaştır!” 

“İnanarak ve karşılığını
Allah’tan umarak Ramazan

gecelerini namaz kılarak
ihya eden kimsenin geçmiş 

günahları bağışlanır.” 

"Sevgili Peygamberimiz
 vefat edinceye kadar

Ramazan'ın son on gününü 
itikâfta geçirmişti.” 

“Sevgili Peygamberimiz  
fıtır sadakasının
insanlar bayram

namazına çıkmadan
önce verilmesini

emretti.”

Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173

Buhârî, Zekât, 76

Buhârî, Savm, 20

Tirmizî, Savm, 82

“Kişi büyük günahlardan
kaçındığı takdirde, beş 

vakit namazlar, cumadan
 cumaya ve Ramazan’dan
Ramazan’a, aralarında 

işlenen günahlara
kefarettir.”

“Sevgili Peygamberimiz
akşam namazını kılmadan
önce orucunu birkaç taze

hurma ile şayet yoksa kuru
hurma ile iftar ederdi, o da
yoksa birkaç yudum suyla

açardı.”

Müslim, Tahâret, 16

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21

Bir Çocuk Selamı

“Kim Allah'a inanarak
 ve karşılığını Allah’tan

bekleyerek Ramazan
orucunu tutarsa geçmiş
günahları bağışlanır.” 

“Yolculukta oruç
tutmak iyilik

değildir.” 

“Sahur yemeği
yiyiniz. Çünkü

sahur yemeğinde
bereket vardır.” 

“Oruçlu için 
biri iftar ettiğinde, 
diğeri ise Rabbiyle

karşılaştığında olmak
üzere iki sevinç 
zamanı vardır.” 

“Kim Ramazan
orucunu tutar, 

sonra buna Şevval
ayında altı gün daha

eklerse bütün yıl oruç 
tutmuş gibi olur.” 

“Kadir Gecesini
(Ramazan'daki) son yedi

(gece) içerisinde
arayınız.” 

Ebu Dâvûd, Şehru Ramazan, 5

“Her kim bir oruçluya
 iftar verirse, kendisine 

onun sevabı kadar sevap 
verilir; oruçlunun ecrinden 

de hiçbir şey eksilmez.”

Taberânî, el-Mu’cemü’l-esvat, IV, 189

Buhârî, Îmân, 28

"Oruç sabrın
yarısıdır.” 

“Sevgili Peygamberimiz
iftar ederken şöyle dua
ederdi: Allah'ım Senin
rızan için oruç tuttum 

ve senin rızkınla
 orucumu açtım.” 

“Yalan söylemeyi 
ve yalan amel etmeyi
bırakmayanın yemeyi,
içmeyi terk etmesine

Allah'ın ihtiyacı 
yoktur.” 

“Sevgili Peygamberimiz
Ramazanın son on gününde

itikâfa gireceği yere çekilir ve
“Kadir Gecesini Ramazanın son
on gününde araştırın” derdi.”

“Her kim inanarak 
ve karşılığını Allah’tan
umarak Kadir Gecesini
ibadetle ihya ederse,

geçmiş günahları
bağışlanır.”

“Sevgili Peygamberimiz
insanlarla birlikte iftar
yaptığında şöyle derdi:
“Yanınızda oruçlular 
iftar etsin, yemeğinizi

iyiler yesin ve üzerinize 
melekler insin.” 

Müslim, Tahâret, 2

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 23

Buhârî, Savm, 8

Buhârî, İ’tikâf, 1

Buhârî, Savm, 35

Dârimî, Savm, 51

Buhârî, Fadlu Leyleti’l-kadr, 3

Buhârî, Savm, 6

Müslim, Sıyâm, 164

“Sevgili Peygamberimiz
 iftar yaptığı zaman şöyle

buyururdu: “Susuzluk
gitti, damarlar suya

kavuştu. İnşallah orucun
ecri de hâsıl olmuştur.” 

“Cennet’te Reyyân denilen bir
kapı vardır. Oruç tutanlar o

kapıdan çağrılacaklardır. Kim
oruç tutanlardan ise o kapıdan
Cennete girecektir. Kim         
Kim de, o kapıdan girerse        

     ebedi olarak susuzluk               
çekmeyecektir.”         

         

“Oruç (sahibini koruyan)
 bir kalkandır. Oruçlu,
saygısızlık yapmasın,

ahlaksızca konuşmasın. 
Eğer biri kendisiyle 

dövüşmeye veya sövüşmeye
kalkışırsa, iki defa, “Ben

oruçluyum.” desin.” 

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 22

Tirmizî, Savm, 55

Buhârî, Savm, 2

“Her şeyin bir zekatı
vardır. Bedenin de
zekâtı da oruçtur.”

İbni Mâce, Sıyam,44

“Oruçluyken unutarak
yiyip içen kimse,

orucunu tamamlasın.
Zira onu ancak Allah

yedirmiş ve içirmiştir.”
Müslim, Sıyâm, 171

“İtikâfa giren,
günahlardan uzak 
kalır ve kendisine 

tüm iyilikleri
işleyen gibi sevap

yazılır.” 

“Nice oruçlu vardır ki onun
orucu sadece açlık (ve

susuzluktur). Nice gece
ibadete kalkan vardır ki 
onun bu kalkışı sadece

uykusuzluktur.” 

“Ramazan'ı yaşadığı
hâlde günahlarını
bağışlatamayan

kimsenin burnu yerde
sürünsün!” 

Müslim, Sıyâm, 204

“İnsanlar (vakti
girince)  iftar 
etmekte acele

ettikleri sürece 
hayır üzeredirler.”

Buhârî, Savm, 45

İbn Mâce, Sıyâm, 67

İbn Mâce, Sıyâm, 21
Tirmizî, Deavât, 100


