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Баъзе ривоятҳо дар мавриди моҳи 
зулҳиҷҷа 

والسا  إناا رش  ،وم خلق اهللا السموات واألرضيته ئيهكإن الزمان قد استدار «

ورب  رض  ،هه والحرمات وواقععد  وووالنث  متوال: ماها أر�ع  حرم ،شهراً 

 .هيمتفق رل »اقخ... وشعبان  ي جاد�ب يال

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) 

 

 .هيمتفق رل »رراان ووواله : دٍ يشهرا ر ،اعصانيشهران ال«

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) 

اا معش يم تعرؤونها لو رل�تابك   في آ�الؤما�ا أمي: هود قا  لأن ربًث م  ال«

  :قا  ، يآ يأ: قا . داً يوم رال كتذنا ولالهود نزقت ال

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم ﴿
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

 ]٣: املائدة[ ﴾٣ا دِينٗ 

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

 

 ،وهو قائم بعرف  ايب ه عينزقت ف ين الكوالوم ال كقد ررفاا ول«: قا  رمر

 هيمتفق رل »وم جع ي

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: 



 

5 
 

«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) 

 

ه  يالصاقح ف ام اقعمليما م  أ« قا  ايب  :قا  –اهللا راهما  رض –اب  رباس 

 ،اهللا  ليسب وال اههاد ف! اهللا ا رسو يفعالوا  ،ام اقعشياهللا م  هذ  األ أح  إل

ربع م  يفلم  ،إال  ربل خر  بافسه ومال ،ل اهللايسب وال اههاد ف: اهللا فعا  رسو 

 .يروا  الخار .»ءٍ يش كول

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  »... وم ايحر �وم اقفطر وير  صوم  ايب ن�«: يعو   يد خدريبوسعأ

  هيرل

Абусаъиди Худри (р.з) мегуяд: Паёмбар (с) аз руза 
доштани рузи иди Рамазон ва иди Қурбон манъ 

намудааст. ( Бухори ва Муслим)  

 

 »اقعش قط صائماً ف اهللا ت رسو يما رأ«: قاقت –اهللا راها   رض – عيصد  ش�ع

 ح رسلميصح

Аз Оиша (р.з) ривоят шудааст ки гуфт: Ҳеҷгоҳ 
надидам ки Паёмбар (с) даҳ рузи Зулҳиҷаро руза 
бигирад. ( Муслим) 

 

م أن �إوا دخلت اقعش وأراد أحد«: قا  أن ايب –اهللا راها   رض –ر  ام سلم  

 سناه ف ياقتمذو  ،حهيصح روا  رسلم ف »ئاً يم  شعر  ويش  شيفث  ،احي

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) 

 

ث م  أن �وٍم أيما م  «: قا  اهللا إن رسو : قاقت –اهللا راها   رض –ش  �ر  ع

: عو يف.  �بهم الثئ با�يدنو وننه ل ،وم ررف يه ربداً م  ايار م  يعتق اهللا في

 روا  رسلم ».أراد هؤالء

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) 

 

ت دو يمان باهلاه در زياهل مد ،شد  ايوارد مد امببي: د�ويكم ك�  ب  مالأ

 وتعال كإن اهللا تبار«: فررود امببي ،ردنديكم يو باز يه در آن شادكروز داشتاد 

 رساد  دد فأروا  . »وم ايحر�وم اقفطر وياً ماهما �م بهما خ�قد أبدق

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) 

 

 و�  عصدرم رمربنزد : د�ويكم –اهللا راهما  رض –ربداهللا ب  رمرو�  عص 

: فتك ،فتم روز  هستمك ،ه با او بورمكررا فراخواند  ،خورد � يب�ه كدم يد ،رفتم
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ام يأ �: (كقا  مال). وأررن بفطره  ،امه ير  ص اهللا  نهانا رسو  ام اقتيهذ  األ«

 الوطأ ف كروا  مال »ق�اقتش

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) 

 

 ؟ررفه سؤا  شد  در رورد روز –اهللا راهما   رض –د از اب  رمر �ويكح ميبو�أ

وحههت  ،صمهير فلم �ب وحههت مع اب ،صمهيفلم   حههت مع ايب«: فتك

والآرر به وال  ،وأنا ال أصومه ،صمهيوحههت مع رثمان فلم  ،صمهيمع رمر فلم 

 سناه ف و روا  الار� ،سناه ف يو روا  اقتمذ  ،سناه روا  ادد ف »راه أن�

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) 

 

وم ي وتعال ركام راداهللا تبايإن أرظم األ«: قا     ربداهللا ب  قرع ر  ايبر

 سناه و روا  ابوداود ف  ،رساد  روا  ادد ف. »وم اقعرينم  ،ايحر

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) 

 

ه ا�ام داد روز  كدر حج امببي: د�ويكم –اهللا راهما   رض –ربداهللا ب  رمر 

هذا «: قا  ،)وم ايحري(: فعالوا »؟وم هذاي يأ«: فتكستاد و �ان جرات ايد قر�ان مير

 يروا  الخار »ب�وم الج األي

Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) мегуяд: Паёмбар (с) дар 
ҳаҷҷе ки анҷом дод рӯзи иди қурбон миёни 
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ҷамарот истод ва гуфт: имрӯз чи рӯзе аст? 
Гуфтанд: рӯзи иди қурбон, фармуд: имрӯз рӯзи 
ҳаҷҷи акбар аст. (Бухори) 

 وم األىحيأررُت ب«: قا  اهللا أن رسو  –اهللا راهما   رض –ر  ربداهللا ب  رمرو 

 سناه و روا  ابوداود ف  ،رساد  روا  ادد ف »... داً بعله اهللا لذ  األم  ير

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) 

 

ر  ايب اله  اقت بعثه ف قير الصد�أن أباب«: ر �هر بأر   ها قبل يرل  أر 

طوف يوال  ،كرشج بعد اقعام �ال : اياس ؤون فيرهط  وم ايحر فيحه  الوداع 

 »ب الج�ج األوم ايحر واليب �وم الج األي و«: داود   ألبيروا و� »ان�ت رريبال

 سناه روا  ابوداود ف

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) 

أشهر الج م   رون أن اقعمر  فينوا ك«: قا  –اهللا راهما   رض –ر  اب  رباس 

 ،ألنرورفا ا ،إوا برأ البر: عولون�و ،علون الحرم صفراً �و ،األرض أفهر اقفهور ف

 �ح  رابع  مهليوأصحابه صب  قدم ايب. حلت اقعمر  ل  ارتمر ،وا�سخ صفر

 ،الل يأ! اهللا ا رسو ي: فعالوا ،رادهم كفتعاظم ول ،علوها رمر �بالج فأررهم أن 

 هيمتفق رل »هكحل «: قا 

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) 

 ﴾اٍ  رشول﴿ ،فهر ايهار: قا  ﴾واقفهر﴿«: –اهللا راهما   رض –ر  اب  رباس  

 .الستدر م ف�روا  الا  »رش األىح: قا 

Ибни Абос (р.з) мегуяд (валфаҷр) яъне: рӯшноии 
авали субҳидам, ва (ва лаёлин ъашр) яъне: даҳ 
рузи моҳи Зулҳиҷа ва рӯзи қурбони 
мебошад.(Ҳоким) 

 

وم يوم ررف  والشفع يوالوتر  ،إن اقعش رش األىح«: قا   ر  ايب ر  بابر

 رساد   روا  ادد ف. »ايحر

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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وم يول بصوم  ،  سا �وم اقتويول بصوم  ،وم صوم شهريل �اقعش فله بم  صام «

 .»ررف  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) 

 

فعد ختم السا   ،وم م  الحرميوأو   ،اله  ي وم م  ويم  صام آخر «: ثيحد

 » سا �فار  خسك للسا  الستعبل  بصوم بعله اهللاوافتتح  ، يالاى

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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تاب كع  بفات  ال� رك عرأ في ،عات� اقظهر واقعص أر�ع ر�وم ررف  بي م  ص�«

 »...ت  اهللا ل أقف أقف حسا ك ،رر  �وقل هو اهللا أحد خس ،رر 

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) 

 

...  تاب نث  رراتكع  بفات  ال� رك عرأ في �عت�وم ررف  ري م  ص�«: ثيحد

 .»قد ففرت ل م أ��أشهد:  رز  وبلإال قا  اهللا

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  ،خ  رش  رر تاب كع  بفات  ال� رك عرأ في �عت�ر ،ايحرل  ل م  ص�«

 .»اقخ... أصحاب اها   بعل اهللا اسمه ف...   رش  رر   أحد خهو اهللا
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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) 

 

... ل  الزدقف  ففر اهللا للتهار ن لكفإوا  ،ففراهللا للحا وم ررف  ين كإوا «: ثيحد

 . »اقخ

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) 


