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Баъзе ривоятҳо дар мавриди моҳи
зулҳиҷҷа
 الﺴﻨﺔ إﺛﻨﺎ ﻋﺮﺸ،»إن الﺰﻣﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪار ﻛﻬﻴئﺘﻪ ﻳﻮم ﺧﻠﻖ اﷲ الﺴﻤﻮات واﻷرض
ً
 رﺟﺐ مﺮﻀ، ﻼث ﻣﺘﻮاﻴﻟت ذواﻟﻘﻌﺪه وذواﺤﻟﻪ واﻤﻟﺤﺮم: ﻣﻨﻬﺎ أر�ﻌﺔ ﺣﺮم،ﺷﻬﺮا
. اﻟﺦ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ... ﺬﻟي ﺑ�ﻤﺟﺎدي وﺷﻌﺒﺎن
Аз Абӯбакри Сиддиқ (р) ривоят шудааст ки
Паёмбар (с) фармуд: Аз рузе ки Худованд замину
осмонҳоро офаридааст, асру замон ба монанди
шаклу ҳайати худ давр мезанад, сол дувоздаҳ моҳ
аст, чаҳор моҳи аз ин моҳҳо моҳҳои ҳаром
мебошанд, се моҳи ҳаром пушти сари ҳам
меоянд: Зулқаъда, Зулҳиҷа, Муҳарам, ва моҳи
Раҷаб миёни Ҷимоди ва Шаъбон қарор дорад.
(ривояти Бухори ва Муслим)
. مﻀﺎن وذواﺤﻟﺠﺔ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﺷﻬﺮا ﻋﻴ ٍﺪ،»ﺷﻬﺮان ﻻﻳﻨﻘﺼﺎن
Аз Абубакри Сиддиқ (р) ривоят шудааст ки
Паёмбар (с) фармуд: Ду моҳе аст ки аз фазилати
онҳо кам намешавад, ду моҳи ид яъне моҳи
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Рамазон ва моҳи Зулҳиҷа. (ривояти Бухори ва
Муслим)
 ﻳﺎ أﻣ�ﻤﻟﺆﻣﻨ� آﻳ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑ�ﻢ ﺗﻘﺮؤوﻧﻬﺎ لﻮ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌﺮﺸ:»ن رﺟﻼً ﻣﻦ اﻴﻟﻮد ﻗﺎل ﻪﻟ
ً
: ﻗﺎل، أي آﻳﺔ: ﻗﺎل.ﻴﻟﻬﻮد ﻧﺰﻟﺖ ﻻﺗﺬﻧﺎ ذلﻚ ﻴﻟﻮم ﻋﻴﺪا
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ٱ� ۡس� ٰ َم
ِ ﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��ممت علي�م ن ِعم ِ� ورضِ يت ل�م
[٣ :﴾ ]اﳌﺎﺋﺪة٣ د ِٗينا

«Имрӯз дини шуморо ба камол расонидам ва
неъмати худ бар шумо тамом кардам ва
исломро дини шумо баргузидам». (Ал моида 3)

، وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺮﻓﺔ »ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ذلﻚ ﻴﻟﻮم اﻤﻟﻜ اﺬﻟي ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻲﻠﻋ ﻟﻲﺒ:ﻗﺎل ﻋﻤﺮ
ﻳم ﻤﺟﻌﺔ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Аз Умар ибни Хатоб (р.з) ривоят шудааст, ки
марде аз яҳудиён ба у гуфт: Эй амири муъминон!
дар китоби шумо ояте вуҷуд дорад, ва шумо доим
онро мехонед, агар барои мо яҳудиён чунин оят
нозил мешуд, мо он рузро ҷашн мегирифтем,
Умар (р.з) гуфт кадом оят? Он мард гуфт:
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«Имрӯз дини шуморо ба камол расонидам ва
неъмати худ бар шумо тамом кардам ва
исломро дини шумо баргузидам». (Ал моида 3)
Умар (р.з) гуфт: Замон ва маконеро ки ин оят дар он
нозил шуд комилан ёд дорем, дар саҳрои Арафа дар
ҳоле ки истода буд ва рузи ҷумъа бар Паёмбар (с)
нозил шуд. (Бухори ва Муслим)
 »ﻣﺎ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ الﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﻦ  ل اﻨﻟﻲﺒ:اﺑﻦ ﻋﺒﺎس – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻗﺎل
،!  اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﻓﻘﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮلاﷲ،ﺣﺐ إﻲﻟ اﷲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻳم اﻟﻌﺮﺸ
 ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ، ﻻّرﺟﻞ ﺧﺮج ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻪﻟ،  اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ:ﻓﻘﺎل رﺳﻮلاﷲ
. واه اﺒﻟﺨﺎري.«ذلﻚ ﻲﺸ ٍء
Аз ибни Абос (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с)
фармуд: Ҳеҷ рузе вуҷуд надорад ки амали солеҳ
дар он аз ин даҳ руз (манзур даҳ рузи моҳи
Зулҳиҷа) назди Худованд маҳбубтар бошад,
саҳобаҳо гуфтанд: Эй расули Худо! Аз ҷиҳод дар
роҳи Худо ҳам маҳбубтар мебошанд? Паёмбар (с)
фармуд: Ҷиҳод дар роҳи Худо ҳам аз он
маҳбубтар нест, магар касе ки бо ҷону молаш ба
ҷиҳод рафта бошад ва чизе аз онҳо боз нагардад
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яъне дар роҳи Худо ҷону молашро аз даст дода
бошад. ( Бухори)

 « ﻣﺘﻔﻖ...  ﻋﻦ ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ و�م اﻨﻟﺤﺮ »ﻧ� ﻟﻲﺒ:  ﻳﻘﻮلأﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪري
ﻋﻠﻴﻪ
Абусаъиди Худри (р.з) мегуяд: Паёмбар (с) аз руза
доштани рузи иди Рамазон ва иди Қурбон манъ
намудааст. ( Бухори ва Муслим)
« ﺎﺋﻤﺎً ﻲﻓ ﻟﻌﺮﺸ ﻗﻂ »ﻣﺎ رأﻳﺖ رﺳﻮلاﷲ:ﻋ�ﺸﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ– ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ – ﻗﺎﻟﺖ
ﺻﺤﻴﺢ مﺴﻠﻢ
Аз Оиша (р.з) ривоят шудааст ки гуфт: Ҳеҷгоҳ
надидам ки Паёмбар (с) даҳ рузи Зулҳиҷаро руза
бигирад. ( Муслим)
 »ذا دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮﺸ وأراد أﺣﺪ�ﻢ أن: ﻗﺎلﻋﻦ ام ﺳﻠﻤﺔ – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ –  اﻨﻟﻲﺒ
ً
 و ﻟﺮﺘﻣﺬي ﻓ ﺳنﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﺲ ﺷﻌﺮه و�ﺮﺸه ﺷيﺌﺎ« واه مﺴﻠﻢ ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ،ﻳﻲﺤ
Аз Умми Салама (р.з) ривоят шудааст ки Паёмбар
(с) гуфт: Ҳаргоҳ рузи аввали моҳи Зулҳиҷҷа фаро
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расид ва касе аз шумо хост ки қурбони кунад
набояд муйҳо ва нохунҳояшро бигирад ва ё кам
кунад. ( Муслим ва Тирмизи)
Абуқатода (р.з) мегуяд: Марде назди Паёмбар (с)
омаду гуфт: Шумо чигуна рӯза мегиред? Паёмбар
(с) асабони шуд, сипас гуфт: Ба ин сурат руза
мегирем: се руз аз ҳар моҳ, моҳи Рамазон, то
Рамазони баъди ҳар кас ба ин сурат рӯза бигирад,
мисли ин аст ки тамоми солро рӯза гирифта
бошад, рӯзаи рӯзи Арафа, ки боиси каффораи
гуноҳони соли қабли ва баъди мешавад, рӯзаи
рӯзи ошуро ки боиси каффораи гуноҳони соли
қабли мешавад.(Муслим ва Аҳмад)

 »ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮمٍ أ�ﺜ ﻣﻦ أن: ﻗﺎل إن رﺳﻮلاﷲ:ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ – ﻗﺎﻟﺖ
: ﻓﻴﻘﻮل. �ﻧﻪ ﻴﻟﺪﻧﻮ ﻳﺒﺎ� ﻬﻢ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ،ﻳﻌﺘﻖ اﷲ ﻓﻴ ﻋﺒﺪاً ﻣﻦ اﻨﻟﺎر ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ
« رواه مﺴﻠﻢ.أراد ﻫﺆﻻء
Аз Оиша (р.з) ривоят шудааст ки Паёмбар (с)
фармуд: Ҳеҷ рӯзе Худованд бештар аз рӯзи Арафа
бандагони худро аз оташи дӯзах озод намекунад,
ва сипас малоикаҳо ба онҳо наздик мешаванд ва
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ифтихор намуда мегуянд, оё Худованд инҳоро
дар назар дорад?. (Муслим)
Аз Омир ибни Уқба (р.з) ривоят шудааст ки
Паёмбар (с) фармуд: Рӯзи Арафа ва рӯзи иди
қурбон ва се рӯз баъд аз рӯзи иди қурбон (аёми
ташриқ) рӯзҳои хурдану ошомидан ва шоди
ҳастанд. (Муслим ва Аҳмад)
 اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ دو، وارد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺪ ﺑﻴﻣﺮﺒ: ﻣﻴﻜﻮ�ﺪأ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
 »إن اﷲ ﺗﺒﺎرك ﺗﻌﺎﻰﻟ: ﻓﺮمﻮد ﺑﻴﻣﺮﺒ،روز داﺷتﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺷﺎدي و ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ
ً
 رواه أﺪ ﻲﻓ مﺴﻨﺪه.«ﻗﺪ أﺑﺪﻟ�ﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﺧ�ا ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ و�م اﻨﻟﺤﺮ
Анас ибни Молик мегуяд: Паёмбар (с) вориди
Мадина гашт: Мардуми Мадина дар замони
чоҳилият ду рузе доштанд ки дар он шодиву бози
мекаррданд, Паёмбар (с) фармуд: «Худованди
бузург ба ҷои ин ду рӯз, ду рӯзи беҳтар ва
хубтарро барои шумо қарор додааст, рӯзи иди
Фитр ва иди Қурбон». (Аҳмад)
 ﻧﺰد ﺑﺪرم ﻋﻤﺮ�ﻦ ﺎﻋص:ﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو�ﻦ ﺎﻋص – ﻲﺿاﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻣﻴﻜﻮ�ﺪ
: ﻛﻔﺖ، ﻛﻔﺘﻢ روزه ﻫﺴﺘﻢ، مﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﻛ ﺑﺎ او ﺨﺑﻮرم، دﻳﺪم ﻛﻪ ﺟ�ي �ﺧﻮرد،رﻓﺘﻢ
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 )� أﻳﺎم: ﻗﺎل ﻣﺎلﻚ.( وأمﺮن ﺑﻔﻄﺮﻫﻦ، ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻣﻬﻦ»ﻫﺬه اﻷﻳم اﻟﻲﺘ ﻧﻬﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﻟتﺮﺸ�ﻖ« رواه ﻣﺎلﻚ ﻓ ﻤﻟﻮﻃﺄ
Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ъос (р.з) мегуяд: Назди
падарам (Амр ибни Ъос) рафтам ва дидам ки чизе
мехурд, манро даъват намуд ки бо у бихурам, ман
гуфтам ки рӯзадор ҳастам, гуфт: ин рӯзҳо, рӯзҳое
ҳастанд ки Паёмбар (с) аз рӯза гирифтанашон
манъ намудааст, ва амр намудааст ки ин рузҳоро
ифтор намоем, имом Молик мегуяд: манзур аз ин
рӯзҳо се рӯзи баъди иди қурбон мебошад (аёми
ташриқ). (Молик)
أﺑﻮ�ﻴﺢ ﻣﻴﻜﻮ�ﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – در مﻮرد روزه ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ؟
 وﺣﺠﺠﺖ، ﺣﺠﺠﺖ ﻣﻊ اﻲﺑﺑ�ﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻪ  »ﺠﺖ ﻣﻊ اﻨﻟﻲﺒ:ﻛﻔﺖ
 وﻻآمﺮ ﺑﻪ وﻻ، وأﻧﺎ ﻻ أﺻﻮﻣﻪ، وﺣﺠﺠﺖ ﻣﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻪ،ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻪ
  رواه اﺪﻟار� ﻓ ﺳنﻨﻪ،  رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي ﻓ ﺳنﻨﻪ،أﻧ� ﻋﻨﻪ« اه اﻤﺣﺪ ﻲﻓ ﺳنﻨﻪ
Абу Нуҷайҳ мегуяд: аз ибни Умар дар мавриди
рӯзаи рӯзи Арафа суол шуд, дар ҷавоб гуфт: Бо
Паёмбар (с) ҳаҷ кардам ин рӯзро рӯза нагирифт,
бо Абубакр (р) ҳаҷ кардам ин рӯзро рӯза
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нагирифт, бо Умар (р.з) ҳаҷ кардам ин рӯзро рӯза
нагирифт, бо Усмон (р.з) ҳаҷ кардам ин рӯзро
рӯза нагирифт, ва ман ҳам ин рӯзро рӯза
намегирам, ва ба рӯза доштани ин рӯз на амр
мекунам ва на манъ мекунам. (Тирмизи ва
Доруми)
 »إن أﻋﻈﻢ اﻷﻳﺎم ﻋﻨﺪاﷲ ﺗﺒﺎرك ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻳﻮم: ﻗﺎل ﻋﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻗﺮط ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
  رواه اﺑﻮداود ﻲﻓ ﺳنﻨﻪ، اه اﻤﺣﺪ ﻲﻓ مﺴﻨﺪه.« ﺛﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﺮ،ﻨﻟﺤﺮ
Аз Абдуллоҳ ибни Қарат (р.з) ривоят шудааст ки
фармуд: Бузургтарин рӯз дар назди Худованд рӯзи
иди қурбон аст, ва сипас баъд аз он рӯзе ки пас аз
иди қурбон меояд, ёздаҳуми Зулҳиҷа. (Аҳмад ва
Абудовуд)
 ر ﺣﻲﺠ ﻛﻪ ا�ﺎم داد روز ﺑﻴﻣﺮﺒ:ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻣﻴﻜﻮ�ﺪ
 »ﻫﺬا: ﻗﺎل،( )ﻳم اﻨﻟﺤﺮ: »أي ﻳﻮم ﻫﺬا؟« ﻓﻘﺎلﻮا:ﻋﻴﺪ ﻗﺮ�ﺎن ﻣﻴن ﻤﺟﺮات ا�ﺴﺘﺎد و ﻛﻔﺖ
ﻳم اﺤﻟﺞ اﻷ�ﺒ« واه اﺒﻟﺨﺎري
Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) мегуяд: Паёмбар (с) дар
ҳаҷҷе ки анҷом дод рӯзи иди қурбон миёни
10

ҷамарот истод ва гуфт: имрӯз чи рӯзе аст?
Гуфтанд: рӯзи иди қурбон, фармуд: имрӯз рӯзи
ҳаҷҷи акбар аст. (Бухори)
ُ
 »أمﺮت ﺑﻴم اﻷﺿﻰﺤ: ﻗﺎلﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – أن رﺳﻮلاﷲ
  رواه اﺑﻮداود ﻲﻓ ﺳنﻨﻪ، « اه اﻤﺣﺪ ﻲﻓ مﺴﻨﺪه... ﻋﻴاً ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻬﻟﺬه اﻷﻣﺔ
Абдуллоҳ ибни Амр (р.з) мегуяд: Паёмбар (с)
фармуд: Ба ман дастур дода шудааст ки рӯзи
қурбониро ид бикунам, Худованд онро барои ин
уммат ид қарор додааст….(Аҳмад ва Абудовуд)
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ  ﻌﺜﻪ ﻲﻓ ﻟﺠﺔ اﻟﻲﺘ ّﺮه اﻨﻟﻲﺒ »أن أﺑﺎﺑ�ﺮ الﺼﺪﻳﻖ:ﻋﻦ أﺑ ﻫﺮ�ﺮه
 وﻻ ﻳﻄﻮف، ﻻ �ﺞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ﺮﺸك:ﺣﺠﺔ الﻮداع ﻳ اﻨﻟﺤﺮ ﻲﻓ رﻫﻂ ﻳذن ﻲﻓ ﻨﻟﺎس
« »و ﻳم اﺤﻟﺞ اﻷ�ﺒ ﻳ اﻨﻟﺤﺮ واﺤﻟﺞ اﻷ� اﺤﻟﺞ:ﺎﺒﻟﻴﺖ ﻋﺮ�ﺎن« و� رواﻳ ﻷﻲﺑ داود
واه اﺑﻮداود ﻲﻓ ﺳنﻨﻪ
Абуҳурайра (р.з) мегуяд: Абӯбакри Сиддиқ манро
дар ҳаҷе ки Паёмбар (с) пеш аз ҳаҷатул видоъ
Абӯбакрро роҳбар таъин карда буд, фиристод то
дар рӯзи иди Қурбон бо ҷамоъати дигаре дар
миёни мардум фарёд бизанем ва бигуем: баъд аз
ин сол набояд ҳеҷ мушрике ҳаҷ кунад, ва ҳеҷ
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шахси луче атрофи хонаи Каъба тавоф намояд.
(Абудовуд)
 »ﻛﻧﻮا ﻳون أن اﻟﻌﻤﺮة ﻲﻓ ﺷﻬﺮ اﺤﻟﺞ ﻣﻦ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻗﺎل
ً
، وﻋﻔﺎ اﻷﺛﺮ، ذا ﺑﺮأ اﺪﻟﺑﺮ: و�ﻘﻮلﻮن، و�ﻠﻮن اﻤﻟﺤﺮم ﺻﻔﺮا،ﻓﺠﺮ اﻟﻔﺠﻮر ﻲﻓ اﻷرض
� وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﺒﻴﺤﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﻬﻠ  م اﻨﻟﻲﺒ. ﻠﺖ اﻟﻌﻤﺮة ﻤﻟﻦ اﻋﺘﻤﺮ،وا�ﺴﺦ ﺻﻔﺮ
،! أي ﺤﻟﻞ ﻳﺎ رﺳﻮلاﷲ: ﻓﻘﺎلﻮا، ﻓﺘﻌﺎﻇﻢ ذلﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ،ﺎﺤﻟﺞ ﻓﺄمﺮﻫﻢ أن �ﻌﻠﻮﻫﺎ ﻋﻤﺮة
 »ﺣﻞ ﻛﻪ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:ﻗﺎل
Ибни Абос мегуяд: Баъзеҳо умра карданро дар
моҳҳои

ҳаҷ

аз

хатарноктарин

гуноҳон

медонистанд, моҳи Муҳарамро моҳи сафар қарор
медоданд, ва мегуфтанд: ҳаргоҳ захми пушти
уштурҳо хуб шавад ва машақат ва нороҳати сафар
бартараф шавад, асар ва аломатҳои захмҳо куҳна
ва қадим гашт, ва моҳи сафар ба охир расид, умра
барои умракунанда ҳалол мегардад. Паёмбар (с)
субҳи рӯзи чаҳорум вориди Мака шуданд ва садои
таҳлилашро ба мақсади анҷом додани ҳаҷ баланд
кард, ва ба асҳобаш дастур дод ки Умраро анҷом
бидиҳанд, саҳобаҳо ки ин кор барояшон сахту
номафҳум буд, гуфтанд: эй расули Худо куҷо
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ҳалол шудааст? Паёмбар (с) гуфт: ҳамааш ҳалол
аст ва ишколе надорад. (Бухори ва Муслим)
﴾ ﴿ﻴﻟلٍ ﻋﺮﺸ، ﺠﺮ اﻨﻟﻬﺎر: »﴿واﻟﻔﺠﺮ﴾ ﻗﺎل:– ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
. ﺸ اﻷﺿﻲﺤ« واه اﺤﻟﺎ� ﻲﻓ ﻤﻟﺴﺘﺪر:ﻗﺎل
Ибни Абос (р.з) мегуяд (валфаҷр) яъне: рӯшноии
авали субҳидам, ва (ва лаёлин ъашр) яъне: даҳ
рузи

моҳи

Зулҳиҷа

ва

рӯзи

қурбони

мебошад.(Ҳоким)
 والﻮﺗﺮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ والﺸﻔﻊ ﻳﻮم، »اﻟﻌﺮﺸ ﻋﺮﺸ اﻷﺿﻰﺤ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
 اه اﻤﺣﺪ ﻲﻓ مﺴﻨﺪه.«ﻨﻟﺤﺮ
Ҷобир (р.з) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад ки
манзур аз (ъашр) дар Қурон, даҳ рӯзи моҳи
Зулҳиҷа мебошад, ва (витр) яъне рӯзи Арафа
мебошад, ва (шафъ) яъне рузи ид ва қурбони
кардан мебошад. (Аҳмад)
Дар мавриди баъзе амалҳо ва фазилати онҳо
ҳадисҳои заъифу мавзуъе ворид шудааст ки онҳоро
бароятон баён хоҳам кард
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 ﻪﻟ ﺑﺼﻮم ﻳﻮم، ﻪﻟ ﺑﺼﻮم ﻳم اﻟﺮﺘو�ﺔ ﺳﻨﺔ،»ﻣﻦ ﺻﺎم ﻟﻌﺮﺸ ﻓﻠﻪ ﺑ�ﻞ ﻳﻮم ﺻﻮم ﺷﻬﺮ
.«ﻋﺮﻓﺔ ﺳنﺘﺎن
Ҳадиси якум: Ҳар ки даҳ рузи моҳи аввали моҳи
Зулҳиҷҷаро рӯза бигирад, дар баробарии ҳар рӯзи
рӯза гирифтааш барояш савоби як моҳа рӯзадори
навишта мешавад, ва дар муқобили рӯзаи рӯзи
ҳаштуми ин моҳ савоби як сола барояш навишта
мешавад, ва барояш рӯзадории рӯзи Арафа
савоби дусола навишта мешавад. (ҳадис заъиф
аст)
 ﻓﻘﺪ ﺧﺘﻢ الﺴﻨﺔ، وأول ﻳم ﻣﻦ اﻤﻟﺤﺮم، »ﻣﻦ ﺻﺎم آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ ذي ﺤﻟﺠﺔ:ﺣﺪﻳﺚ
« واﻓﺘﺘﺢ ﻠﺴﻨﺔ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﺼﻮم ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻛﺎرة ﻤﺧﺴ� ﺳﻨﺔ،ﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
Ҳадиси дувум: Ҳар кас ки охирин рӯзи моҳи
Зулҳиҷаро ва авалин рӯзи моҳи Муҳаррамро рӯза
бигирад, гуё ки соли гузаштаро бо рӯзадори ба поён
расонидааст ва соли ояндаро бо рӯзадори шуруъ
кардааст, ва Худованд онро каффораи гуноҳони
панҷоҳсоалааш қарор додааст. (ҳадис заъиф аст)
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 ﻳﺮأ ﻲﻓ ﻛ ر�ﺔ ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب،»ﻣﻦ ﺻ� ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﺑ�اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺮﺼ أر�ﻊ ر�ﻌﺎت
«... ﻛﺐ اﷲ ﻪﻟ أﻟﻒ أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ، ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ ﻤﺧﺴ� مﺮة،مﺮة
Ҳадиси севум: Ҳарки рӯзи Арафа байни намози
пешин ва намози аср чаҳор ракаъат намоз
бихонад, дар ҳар ракаъат сураи Фотиҳаро як бор
ва сураи Қул ҳува аллоҳро панҷоҳ маротиба
бихонад, Худованд барои у ҳазор, ҳазор савоб
менависад. (ҳадис заъиф аст)
...  »ﻣﻦ ﺻ� ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ر�ﻌﺘ� ﻳﺮأ ﻲﻓ ﻛ ر�ﺔ ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب ﺛﻼث مﺮات:ﺣﺪﻳﺚ
ّ إﻻ ﻗﺎل اﷲ
.« أﺷﻬﺪ�ﻢ أ� ﺪ ﻏﻔﺮت ﻪﻟ:ﻋﺰ وﺟﻞ

Ҳадиси чаҳорум: Ҳар ки рӯзи Арафа ду ракаъат
намоз бихонад, ва дар ҳар ракаъат сураи
Фотиҳаро се маротиба бихонад….. Худованд
мефармояд: шуморо шоҳид мегирам ки бе шаку
шубҳа уро бахшидам. (ҳадис заъиф аст)
 وﻗﻞ، ر�ﻌﺘ� ﻳﺮأ ﻲﻓ ﻛ ر�ﺔ ﺑﻔﺎﺤﺗﺔ الﻜﺘﺎب ﺲ ﻋﺮﺸة مﺮة،»ﻣﻦ ﺻ� ﻟﻠﺔ ﻨﻟﺤﺮ
.« اﻟﺦ...  ﻌﻞ اﷲ اﺳﻤﻪ ﻲﻓ ﺻﺤﺎب اﺠﻟﻨﺔ... ﻫﻮ اﷲأﺣﺪ ﻤﺧ ﻋﺮﺸة مﺮة
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Ҳадиси панҷум: Ҳар ки шаби иди Қурбон ду
ракаъат намоз бихонад, ва дар ҳар ракаъат сураи
фотиҳаро понздаҳ маротиба ва сураи Қул
ҳуваллоҳро

понздаҳ

маротиба

бихонад…

Худованд номи уро дар байни аҳли биҳишт қарор
медиҳад. (ҳадис заъиф аст)
...  ﻓﺈذا ﻛ ﻴﻟﺔ اﻤﻟﺰدﻟﻔﺔ ﻏﻔﺮ اﷲ لﻠﺘﺠﺎر، »إذا ﻛن ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﻏﻔﺮاﷲ لﻠﺤﺎج:ﺣﺪﻳﺚ
.«اﻟﺦ
Ҳадиси шашум: Ҳаргоҳ рузи Арафа фаро расид
Худованд ҳоҷиёнро афв ва мавриди бахшиш
қарор медиҳад, ва ҳаргоҳ ки шаби Муздалифа
фаро

расид

Худованд

тоҷиронро

мавриди

бахшиш қарор медиҳад….(ҳадис заъиф аст)
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