
 

 

 

Şevval ayından 6 günlük 
orucun fazileti 

[ Türkçe – Turkish – ريك ]  
 
 
 
 
 
 

Muhammed Salih el-Muneccid 

 
 
 

 

Terceme : Muhammed Şahin 

Tetkik : Ali Rıza Şahin 

 
 
 
 

 
2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 فضل صيام الست من شوال
 »االغةة ارت�ية « 

 
 
 
 
 
 
 

 نج مد  صار  ال
 
 
 
 
 
 

 مسغم شاه�مد   :ريجة
 ع رضا شاه� :مياجعة

 
 
 

 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 3 

 

 

Soru:  

Şevval ayından 6 günlük orucun hükmü nedir? 

Bu oruç farz veya vâcip midir? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Ramazan orucundan sonra Şevval ayında 

tutulan 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir 

sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Fazîleti ve 

ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç 

müslümana meşrû kılınmıştır. Zirâ her kim, bu orucu 

tutarsa, kendisine tam bir yıllık orucun sevabı yazılır. 

Nitekim Ebu Eyyub el-Ensârî'nin -Allah ondan 

râzı olsun- rivâyet ettiği sahih hadiste Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

 )) ْ�
َ
ْهـيِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن َو أ َّ ـيَاِم ا ـِ .)) ََُعًت ِاِما ِمـْن َشـّوالك َنَن َص

 ]ووو وارتمي  وارسسائ واان ماجترواه مسغم وأاو [
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"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den 

de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş 

gibi olur."1 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu 

şu sözüyle açıklamıştır: 

ـِي َنَن َ�َدـاَم الّسـنَةِ ((  ـْ ِط
ْ
ـّـامك َعْعـَ  ار

َ
َمـْن َجـاَء {   : َمْن َصاَم ِاّمَة َ
ْمثَالَِها 

َ
ْشً أ ََ ََسنَِة فَغًَت 

ْ
 ]رواه اان ماجت [ )) .}اِاْ

"Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan 

sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, 

senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı 

bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun 

(yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir." 1F

2 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur: 

ََسنََة اَِعْشِ  ((
ْ
، َجَعَل اً  اْ ْشـًهيك

َ
ـِة أ ـْهًي َرَمَضـاَن اَِعْشَ ََ ْمثَالَِهـا، فَ

َ
أ

ِي َ�َداًم الّسنَةِ  ـْ ِط
ْ
ـّامك َعْعَ  ار

َ
 .)) وَِاّمًة َ

 ]رواه ارسسائ [ 

                                                 
1  Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce 
2  İbn-i Mâce, Sıyâm, 33 
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"Allah Teâlâ bir iyiliğe karşılık on mislini 

vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, 

Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise 

senenin tamamına denktir."1 

İbn-i Huzeyme'nin rivâyeti ise şöyledir: 

ْمثَالَِها((
َ
ِة أ ْهَي�ِْن، فََيلَِك ، ِصيَاًم َشْهِي َرَمَضاَن اَِعَشَ ََ

ِ ـّامك �
َ
وَِصيَاًم ِاّمِة َ

 ]رواه اان خز�دة [ .)) ِصيَاًم الّسنَةِ 

"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan 

sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, 

bir senelik oruç demektir." 3F

2 
Hanbelî ve Şâfiî fakihleri, Ramazan orucundan 

sonraki altı günlük Şevval orucunun bir senelik farz 

oruca denk olduğunu belirtmişlerdir. Zirâ genel olarak 

nâfile oruçta bile kat kat ecir sâbittir. Çünkü yapılan 

her iyilik, on misliyle karşılık görür. 

Ayrıca altı günlük Şevval orucunun faydalarından 

birisi de, Ramazan ayındaki farz oruçta meydana 

gelen kusur ve noksanlıkları, bu orucun telâfi etmesidir. 

                                                 
1  Nesâî ve İbn-i Mâce 
2  İbn-i Huzeyme 
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Öyle ki hiç bir oruçlu, orucuna aksi yönde tesir eden 

kusur ve günah işlemekten uzak değildir.Bilindiği üzere 

kıyâmet günü farz ibâdetlerde meydana gelen kusur 

ve noklanlıklar, nâfile ibâdetlerle telâfi edilecektir. 

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ْ�َدـالِِهمْ ((  
َ
ِقيَاَمِة ِمْن أ

ْ
َّاًس اِِت ـَْوَم ار َاَاً  ا ًَ ّوَل َما 

َ
ـَالًة، : ِّّن أ ـّ ال

غَمً : قَاَل  َْ َ
ّز لَِدَالئَِ�ِمِت وًَهَو أ ََ ًقوًل َرَننَا َجّل َو َ�ّدَها : َُ

َ
ِِ َصَالِة َ�ُِْ   أ اْظًرًيوا 

َها؟فَ  ـَ ْم َظَق
َ
ً رَاّمًة، َوِِْن َنَن اْظمََقَص ِمنَْهـا َشـيْئًا، قَـاَل أ

َ
: اِْن َن َْت رَاّمًة ًصِمَُْت ُ

َوٌع، قَاَل  ـَ �َ ً
َ

، فَاِْن َنَن ُ َوعك ـَ رَِدوا ِرَعُِْ   فَِي�َضـمًَت : اْظًرًيوا َهْل ِرَعُِْ   ِمْن َ�
َ
أ

ْ�َدـاًل َعَ ذَ 
َ ْ
ِت، ًمـّم رًخَْخـًي اَ َِ َو ـَ رواه أاـو واوو وصـححت [ .)) اً�ـمْ ِمْن َ�
  ]اَ�اي ِ صحي  أب واوو 

"Şüphesiz ki insanların kıyâmet günü amellerin-

den hesaba çekileceği ilk şey, namazdır. Rabbimiz 

celle ve azze -bildiği halde- meleklerine şöyle 

buyurur:  

- Kulumun farz namazına bakın! Tam ve doğru 

olarak mı, yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Eğer tam 

ve doğru olarak kılmışsa, kendisi için tam kılmış 
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olarak yazılır. Yok eğer namazından bir şeyi noksan 

olarak kılmışsa, (Allah -azze ve celle-) şöyle buyurur:  

- Kulumun nâfile namazları var mı ona bakın! 

Eğer nâfile namazları varsa, (Allah -azze ve celle-) 

şöyle buyurur:  

- Kulumun noksan olan farz namazını, nâfile 

olan namazıyla tamamlayın! 

Sonra diğer amelleri de noksan olarak 

yapmışsa,o ameller de nâfile amellerle tamamlanır."1  

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

=
           

                                                 
1  Ebu Davud 
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