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Hamd,Âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salât ve
selâm da peygamberlerin efendisi, Muhammed -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.
Hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın, sâlih kullarına yılın
belirli günlerini çokça sâlih amel işlemeleri için tahsis
etmesi,O'nun kullarına olan lütuf ve ihsanındandır.İşte bu
günlerden birisi de Zilhicce ayının ilk on günüdür.
Zilhicce'nin ilk on gününün fazîleti hakkında Kur'an
ve sünnetten deliller gelmiştir.
Bu âyet ve hadislerden bazıları şunlardır:
1. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ۡ َ ََ َ
ۡ َۡ َ
[ 2-1:  ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ اﻵﻳﺘﺎن٢ �
ٍ � و١ ﴿ وٱلفج ِر
ٖ ال ع

"Fecir vaktine ve on geceye (Zilhicce'nin ilk on
gecesine) yemîn olsun." 1
0F

1

Fecr Sûresi: 1-2

3

İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- âyetteki on
geceden kastın; İbn-i Abbas, İbn-i Zubeyr, Mücâhid ve
başkalarının dedikleri gibi- 1 :
1F

"Zilhicce'nin ilk on günüdür" demiştir.
2. İbn-i Abbas’tan -Allah ondan ve babasından râzı
olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

ْ ﺮ
ِْ ﻫَﺬ
ِ ُّ)) ْ �َﻳَّﺎمٍ اﻟْﻌَ ﻤَﻞُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ � ﻬﻴِﻦَّ أَﺣَﺐ
ﺸ
.ِ َاﻟْﻌ
ِِه اﻷَْﻳَّﺎم
إﻰﻟَ اﷲِ ﻣِﻦ
ِ
ْ
ُ�َ َﺎل
َ� 
ُ
َ
َُ
َ
 َ َوﻻ:ُ اﷲ
اﷲ! َو ـ
ِ  اﷲ ﻘَﺎلَ رﺳﻮل
ِﻴﻞ ؟
ِ  َﻘ ﻮا ﻳَﺎ رﺳﻮل
ِ ﻻَ الِﻬَﺎدُ ِ ﻲﻓ ﺳ ِب
ْ
ﺮ
ْ َ ِ� َﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮ ْ ﻣِﻦْ ذَلِﻚ
((.
 ٍﺸء
ِ ِ ، ﺠﻟﻬَﺎدُ  ﺳَبِﻴﻞِ اﷲِ إِﻻَّ رَﺟُﻞٌﺧََج َ ﺑِﻨَﻔْﺴِﻪ
ِ
ِ وَﻣَﺎﻪﻟ ْﺟِﻊ
ﻲ
[ ] واه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
"Bu
Teâlâ'ya

günlerde
daha

yapılan

sevimli

salih

olduğu

amelin,

bu

on

Allah
günden

(Zilhicce'nin ilk on gününden) başka günler yoktur.
Sahâbe:
-Ey Allah’ın Elçisi! Allah yolunda cihad da mı?
dediler. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi
ve sellem- buyurdu ki:

1

Buhârî

4

-Allah yolunda cihad bile...
Ancak Allah yolunda (savaşmak için) canı ve
malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri
dönmeyen (canını ve malını veren) kimse bunun
dışındadır." 1
2F

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

َ ُ ۡ ّ ّّ َ ۡ َ ُ ْ َ َٰ َ َُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ّ ٓ ي
َٰ َ ت
� َما
ٍ ٰ �� ََا ٖ� َعلو
ِ َِ﴿ ل ِيشهدوا م�فِع لهم و�ذكروا ٱسم ٱ
َ ۡ َ ۡ َ َ ۢ ِّ ُ َ َ َ
﴾ ... �يمةِ ٱ�ن�ٰ ِم
رز�هم من ب ِه
[ 28: ] ﺳﻮرة ﺤﻟﺞ ﻣﻦ اﻵﻳـة
"Kendilerine
âit
birtakım
(günahlarının
bağışlanması, hac ibâdetinin sevabını almaları ve ticârette
kâr etmeleri gibi) yararları yakînen görmeleri ve
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık
hayvanların üzerine (onları boğazlarken) belirli günlerde
(Zilhicce'nin ilk on gününde) Allah'ın adını anmaları
için..." 2
3F

İbn-i Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun-:

1

Ebu Dâvûd, Tirmizî ve İbn-i Mâce rivâyet etmişler, Elbânî de "hadis,
sahihtir" demiştir.
2
Hac Sûresi: 28

5

"Âyette

geçen

'belirli

günler'den

kasıt;

Zilhicce’nin ilk on günüdür" demiştir.
4. Abdullah b.Ömer’den -Allah ondan ve babasından
râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

ْ
َ ْ ََﺎ ﻣِﻦْ �َﻳَّﺎمٍ أ
ﻟْﻌَﻤَﻞِ �ِﻴﻬِﻦَّ ﻣ ْﻦ
 َ أَﺣَﺐُّ إِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦْ  ا،اﷲ
))
ِ
ِ �ﻈﻢ
ِ  َُ ﻋﻨﺪ
ا
�
ِ
ُِﺮ ْ ﺜ
ْ ّ
ِﺬ
ﺎ
 (( ] رواه. ﻴﺪ
�ِ ﺸ ؛ و ﻴِﻬِﻦَّ ﻣِﻦْ  اﺘﻟَّﻬْﻠِﻴﻞِ وَاﺘﻟَّﻜْﺒ
ِ وَاﺘﻟَﺤ ِﻤ
ِ َِه اﻷَْﻳَّمِاﻟْﻌ
  [ ﻤﺣﺪ
"Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel
işlenen bu on günden sevabı daha büyük ve O'nun
daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde,
bu günlerde bol bol tehlil 1, tekbir 2 ve tahmid 3 getirin."
4F

5F

6F

4
7F

1

Tehlîl: Lâ ilâhe illallah demektir.
Tekbir: Allahu Ekber demektir.
3
Tahmîd: Elhamdulillah demektir. Kısacası şöyle demektir: “Lâ ilâhe
illallahu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli
şey’in kadîr. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah, Vallahu Ekber, Allahu
Ekber, Ve lillahil-hamd.”
4
İmam Ahmed
2

6

5. Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin"Fethu'l-Bârî"de şöyle demiştir:
"Görüldüğü

kadarıyla

Zilhicce'nin

ilk

on

gününün diğer günlerden üstün meziyetlere sahip
olmasının sebebi; ibâdetlerin temeli olan namaz, oruç,
sadaka ve hac gibi ibâdetlerin aynı zamanda edâ
edilmesinden dolayıdır. Bu meziyetleri diğer günlerde
elde etmek mümkün değildir."
Zilhicce'nin ilk on gününde yapılması müstehap
olan ameller:
1. Bol bol nâfile namaz kılmak.
Farz namazları edâ etmek için câmiilere erken gitmek
ve bol bol nâfile namaz kılmak. Zirâ nâfile namazlar, insanı
Allah Teâlâ'ya yaklaştıran en fazîletli amellerdendir.
Nitekim Sevbân’dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurmuştur:

َ�َ
َّ َﺈِ ﻚ
َّ
 ُﺴْﺠُﺪُ �َِﺠْﺪَةًإِﻻَّ ر ﻌَﻚَ  اﷲ
َ� َﺜَْةِ الﺴُّﺠُﻮدِ �ِ َﻧَّ ﻻ
ِ
ِ؛
))َﻴْﻚَ ﺑِ�َﺮ
َْ ﻬَﺎ ﺧ
ﻬَﺎ دَ َ َ وَﺣَﻂ
[ (( ] رواه مﺴﻠﻢ. ًِﻄﻴﺌَﺔ
ِ َّ �َﻨﻚَ ﺑ، ًﺑِ رﺟﺔ
7

"(Namazda) Allah’a çokça secde et. Zirâ sen,
Allah’a her secde ettikçe, o secde vesilesiyle Allah da
senin (cennetteki) dereceni yükseltir, bir günahını da
siler."1
8F

Bu ecir, her zaman için geçerlidir.
2. Nâfile oruç tutmak.
Hiç şüphe yok ki bu günlerin hepsini veya gücü
yettiği kadarını, özellikle de Arefe gününü oruçla geçirmek,
amellerin en fazîletlisidir. Çünkü Allah, orucu kendisi için
seçmiştir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsunrivâyet olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:

ْ
َُ
ْ
ْ ََأَﻧَﺎ أ
 ُ ﻳَ َﺪعُ ﺷَﻬﻮَﺗَﻪُ وَأَ�ﻠَﻪ، ﺼَّﻮْمُ ﻲﻟ و ﺟ ِﺰي ﺑِ ِﻪ
:  ُ)) �ﻘﻮلُ اﷲ
ِ
ُ
َ ﻓَﺮﺣ
ْ ُ َﺮ
ْ ،  َُ � ْﻔﻄﺮ
ْ :  ﻓَﺮﺣَ ﺘَﺎن
ْ وَلِﻠﺼَّﺎﺋﻢ،  ٌَالﺼَّﻮْمُ ﺟُﻨ َّﺔ، �َﻪُ ﻣ ْﻦ أَ ْﺟ
 ٌوَﻓَﺮﺣَ ﺔ
ِ �ﺷ
ِ
ِ �ﺔٌ ﺣ
ِِ
ِ
ِ
ْ ْ َﺨﻟ َُﻠُﻮفُ الﺼَّﺎﺋﻢ أَ ْﻃﻴَﺐُ ﻋﻨْﺪَ اﷲ ﻣ ْﻦ ر، ُ�َ ﻳَﻠْﻰﻘَ رَ�َّﻪ
  ((.ﻚ
ِ
ِ �ﺢ الـ ِمﺴ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
 ِ ﻓَﻢ

[] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

1

Müslim

8

"Allah -azze ve celle- buyurur ki: Oruç, benim
içindir, onun mükâfatını da ben veririm.Çünkü o
(oruçlu), şehvetini, yemesini ve içmesini benim için
bırakmıştır.

Oruç,

cehenneme

(veya cehenneme

götüren şehvetlere) karşı bir kalkandır.Oruçlu için iki
sevinç

anı

vardır:

(Birincisi:)

İftarını

açtığında

sevinir.(İkincisi: Kıyâmet günü) Rabbinin huzurunda
orucunun sevabını bulduğunda sevinir. Yemîn olsun
ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk
kokusundan daha güzeldir." 1

َِ أ زْو
ﻫُﻨَﻴْﺪ
ﺒ
ّ اجِ اﻨﻟَّﻲ
ِ
َ َةَ ﺑْﻦِ ﺧَﺎﺪﻟٍِ ﻋَﻦِ امْﺮَأَﺗِﻪِ �َﻦْ �َﻌْﺾ
ِ
ْ ََﺎﻟ
َُ َ
 َ َو َ� ْﻮم،  ﺼُﻮمُ �ِﺴْﻊَ ذِي اﺤﻟِْﺠَّ ِﺔ اﷲ
ِ  ُ )) ﻛنَ رﺳﻮل: ﻗ ﺖ
ﺛﺔ
ِ ّ ْ َوَّلَ  ﺛْن
ُ َ
ْ َ َ ْ َﻤ
 (( ] رواه. �
ِ  ا َ�ِْ ﻣِﻦَ  الﺸَّﻬ ِﺮ: ٍﺛَﻼ َََ �َﻳَّﺎمٍ ﻣِﻦْ ﻞﻛُ ﺷَﻬﺮ، َﻋﺷﻮرَاء
ِ ﺧيﺴ
[�ﺣﺪ وأﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
9F

Huneyde b.Hâlid'den,o eşinden (hanımından),o da
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı hanımlarından rivâyet ettiğine göre, (Peygamber -sallallahu aleyhi
ve sellem-'in hanımlarından (Hafsa veya Ümmü Seleme)
şöyle dedi:

1

Buhârî ve Müslim

9

"Rasûlullah

-sallallahu

aleyhi

ve

sellem-

Zilhicce'nin ilk dokuz günü, Âşûrâ günü ve her (hicrî)
ayın ilk Pazartesi günü ile sonraki iki Perşembe
günleri olmak üzere 3 gün oruç tutardı." 1
10F

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle
demiştir:
"Zilhicce ayının ilk on günü tutulan oruç, çok
müstehaptır."
Ebû Saîd el-Hudrî’den -Allah ondan râzı olsunrivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:

ْ
 َ))  ﻣِﻦْ �َﺒْﺪٍ ﻳﺼُﻮمُ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ اﷲِ إِﻻَّ ﺑَﺎﻋَﺪ
ِاﷲُ ﺑِﺬَلِﻚَاﻴﻟَ ْﻮم
َ
  ((.�َ ﺧَﺮ�ﻔًﺎ
ﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﺎر ﺳَﺒْ ِﻌ
ِ
ِ

[] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"Bir kul, Allah için bir gün oruç tutarsa, o gün
tuttuğu oruç sebebiyle Allah onun yüzünü yetmiş
sene mesâfesi kadar cehennemden uzak tutar." 2
1F

1

Ahmed, hadis no: 21829. Ebu Davud; hadis no: 2437. Nasbu'r-Râye'nin
yazarı, (c:2,s:180'de) hadis zayıftır,demiş,fakat Elbânî;'hadis sahihtir', demiştir.
2
Buhârî ve Müslim
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe günü
orucu hakkında şöyle buyurmuştur:

ﺮ َ الﺴَّﻨَﺔَ اﻟَّﻲ
ُُ ﻳَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ أَﺣْتَﺴِﺐ
 ُِﺘ �َﺒْﻠَﻪ
ِّﷲِ أَنْ ﻳُ�َﻔ
ﻰﻠﻋََ ا
))
َ اﻟَّﻲ
ْ
[(( ]رواه مﺴﻠﻢ. ُِﺘ �َﻌﺪَه
لﺴَّﻨّﺔ

،

"Arefe gününün orucunun, (oruç tutan kimsenin)
bir önceki sene ile bir sonraki senenin (küçük)
günahlarına keffâret olmasını ümit ederim." 1
12F

Fakat Arafat'ta bulunan yani hac yapan kimsenin,
Arefe günü oruç tutması müstehap değildir.Çünkü
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arafat'ta oruçlu
olarak vakfeye durmamış, aksine insanlar kendisinin oruçlu
olmadığını görsünler diye bir kadeh süt içmiştir.
3. Hac ve umre yapmak.
Bu günlerde yapılan amellerin en fazîletlisi, hac ve
umredir.Hac ve umrenin en fazîletli amel olduğuna delâlet
eden birçok hadis vardır.
Nitekim bunlardan birisinde Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

1

Müslim

11

 َﻟْﻌُﻤْﺮَةُ إِﻰﻟ
ْ
َﺎ
ُورُ ﻟَيْﺲ
َ َّﻔﺎ
 َُ وَال ـُّ الْﻤَﺮﺒ ْ َ ﻪﻟ، ٌ لـﻣﺎَ ﺑَيْﻨَﻬُ ﻤ
))
ِ اﻟْﻌُﻤْﺮَةِ ﻛَ رة
ّ ْ َﻨ
[(( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. َُﺟﺰَاءٌ  ِﻻَّ الـ َﺔ
"İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu
iki umre keffâret olur (günahları siler). Kabul olunan
haccın karşılığı, ancak cennetir." 1
13F

4. Bu günlerde bol bol tekbir, tehlîl ve tahmîd
getirmek.
Nitekim İbn-i Ömer’in -Allah ondan ve babasından
râzı olsun- yukarıda geçen rivâyetinde

belirttiği gibi,

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

ْ
َ ْ ََﺎ ﻣِﻦْ �َﻳَّﺎمٍ أ
ﻟْﻌَﻤَﻞِ �ِﻴﻬِﻦَّ ﻣ ْﻦ
 َ أَﺣَﺐُّ إِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦَ  ا، اﷲ
))
ِ
ِ �ﻈﻢ
ِ  َُ ﻋﻨﺪ
ِ ْﺮ ْ ﺜُِ ا � ﻬِﻦَّ ﻣِﻦَ  ﺘﻟَّﻬْﻠِﻴﻞِ وَاﺘﻟَّﻜ
ْ ّ
ِﺬ
ﺎ
 (( ] رواه. ﻴﺪ
ا
ِﺸ ؛ و ﻴ
ِ ﺒ ِ� وَاﺘﻟَﺤ ِﻤ
ِ َِه اﻷَْﻳَّمِاﻟْﻌ
  [ ﻤﺣﺪ
"Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel
işlenen bu on günden sevabı daha büyük ve O'nun
daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde,
bu günlerde bol bol tehlil, tekbir ve tahmid getirin." 2
14F

1
2

Buhârî ve Müslim
İmam Ahmed
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İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda
şöyle demiştir:

ْ ﺮ
ﺎ
ِ
ََ ْ ُ َأَﺑُ ُﺮَ ْﺮ
ﺸ
ِ َُﺟَﺎنِ إِﻰﻟَ الﺴُّﻮق ﻲﻓِ �َﻳَّمِاﻟْﻌ َ)) ﻛنَ ا�ﻦُ �ﻤَﺮَ و ﻮ ﻫ � ة
ْ
ّ
  ((.
� ِﻫﻤَﺎ
ِ ِ�َﺮﺒ
ِ ُ�َﺮﺒُِّ اﻨﻟَّﺎسُ ﺑِﺘَﻜ ِﺒ،َان
[ ] واه اﺒﻟﺨﺎري
"İbn-i Ömer ve Ebu Hureyre -Allah ikisinden de
râzı olsun- Zilhicce'nin ilk on gününde çarşıya çıkıp
yüksek sesle tekbir getirirler, insanlar da onlarla
birlikte tekbir getirirlerdi." 1
15F

Yine, İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu
konuda şöyle demiştir:

ْ ْ َُﻪُ أ
َ ﻓ
ُ َ
 يَ ْﺴ َﻤﻌ ﻫﻞُ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ،  ً� ﺮﺒُِّ ﻲﻓِ �ُﺒَّ ِﺘ ِﻪ ﺑِ ِﻤ  ُ)) ﻛنَ �ﻤَﺮ
ْ
ْ ﻮَاقِ ﺣَﻰﺘَ ﺮ
ﺮ
[ (( ] واه اﺒﻟﺨﺎري.ْﺗَﺞَّ ﻣ�ً ﺗَ� ِﺒ�ًا
َّ ﺗ
ﺒُِّونَ وَ�ُ�َﺒُِّ أَﻫْﻞُ اﻷَْﺳ
ِ
"Ömer -Allah ondan râzı olsun- (bu günlerde)

Minâ’daki çadırında tekbir getirir, mescitte (Hayf
mescidinde) bulunan ve onu işiten müslümanlar,
onunla birlikte çarşı ve pazardaki insanlar Minâ

1

Buhârî
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tekbir sesleriyle inleyecek şekilde tekbir getirirlerdi."
1

İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsunMinâ’da bu günlerin hepsinde, farz namazlardan sonra,
yatağında, çadırında, meclisinde ve yolda tekbir getirirdi.
Ömer b. Hattab, oğlu Abdullah ve Ebu Hureyre'nin
-Allah hepsinden râzı olsun- fiilleri gereği, bu günlerde
açıktan ve yüksek sesle tekbir getirmek, müstehaptır.

Biz müslümanlar olarak,günümüzde kaybolan ve
terk edilen, hatta -üzülerek söylemek gerekirse- ilk müslümanların yaşadıklarının aksine, bazı salih kimselerin bile
neredeyse unuttuğu bu sünneti, tekrar yaşatmamız gerekir.
Bu günlerde getirilen tekbirin söyleniş şekilleri:
a). Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
b). Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah,
Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillâhil-Hamd.

1

Buhârî

14

c). Allahu Ekber, Allahu Ekber , Allahu Ekber, Lâ
ilâhe illallah, Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Velillâhil-hamd.
5. Kurban bayramının birinci gününün fazîletli
oluşu.
Kurban bayramının birinci gününün fazîleti çok
büyüktür. Birçok müslüman, bu günün fazîle-tinden, şânının
değerini bilmekten ve fazîletinin sayısız oluşundan habersizdir. Bâzı İslâm âlimleri bu günü, yılın tartışmasız en
fazîletli günü hatta Arefe gününden bile daha üstün
görmüşlerdir.

İmam İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu
konuda şöyle demiştir:
"Allah katında günlerin en hayırlısı, Hacc-ı
Ekber günü olan kurban günüdür."
Nitekim Abdullah b. Kurt'tan -Allah ondan râzı olsunrivâyet olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur:
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ﺮ
ْ
((. ِّ َُﻢَّ ﻳَﻮْمُ  اﻟْﻘ، ))  أَ�ْﻈَﻢَ اﻷَْﻳَّﺎمِ ﻋِ ﻨْﺪ َ اﷲِ �َﺒَﺎرَكَ وَ�َﻌ َﺎﻰﻟَ ﻳَﻮْمُ اﻨﻟَّﺤ ِﺮ

[ �] واه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

"Allah Tebâreke ve Teâlâ katında günlerin en
büyüğü;

kurban

günüdür.

Ondan

sonra

teşrik

günlerinin başlangıcı ve cemreleri taşlamak için
Minâ’da kalınmaya başlanılan gün olan onbirinci
gündür." 1
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Bâzı âlimler aşağıdaki sebeplerden dolayı
Arefe gününün daha fazîletli olduğunu söylemişlerdir:
1.Bu günde tutulan oruç, iki senenin küçük günahlarına keffâret olur.
2.Allah Teâlâ,bu günde kullarını cehennem azabından bağışladığı kadar başka bir günde bağışlamamıştır.
3. Allah Teâlâ'nın rahmet ve cömertliği, Arafat'ta
bulunan kullarına yakın olur ve Allah Teâlâ, meleklerine
karşı onlarla iftihar eder. Fakat doğru olan görüş, yılın en
fazîletli gününün kurban bayramının birinci günü olduğunu

1

Ebu Dâvud rivâyet etmiş, Elbânî de "hadis, sahihtir" demiştir.
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söyleyen birinci görüştür. Çünkü buna delâlet eden hadise
aykırı başka bir hadis rivâyet olunmamıştır.
İster kurban bayramının birinci günü, isterse Arefe
günü en fazîletli gün olsun, müslümana düşen görev; hacı
olsun, mukîm olsun, bu günlerin fazîletini idrak etmek ve
eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir.
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