دافغانستـان اسـ ــالمی جمــهوریت
وزارت ارشـ ـ ــاد،ح ــج واوقاف
ریاست ارشاد وانسجام مساجد
آمریت ارشاد ودعوت

دخطبو عمـومی مدیریت
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رهنمای خطبه روزجمعه مورخ0411/4/52 :

فضیلت دهه اول ذوالحجه پیام آورصلح وقطع جىگ وخىوریزی می باشد
دلدددلدعهللا دددیحد

الحمدددحمدامدددحاد نبغدددجدلضددده دعصیدددلدعنهدددأشددددد آلإلل دعهللا دددیحدهللاردک لدددلد د دعادددح دد ددد
هللارددأحلإدمحمحادردو د د ال یشدصلدعد شدن جددأحلإدمحمحدعن جدآللدعصحبلدهللاصمعأن .د
هللامإدبعحد:د د
ْ
ْ
َّ
قددددإ دحعدددددإلجد :عالفضْ ددددد د.دعلأدددددإ ْ دن ْ ددددد ْد.دعال َّ ددددد ْفادعالدددددو ْح د.عال أْددددلد ياد ْ ددددد د.دهدددددلْ دَدددددَديلددددد دق دددددشدلددددد د
اضْ ْ}الفض ( .)5-1د
ح صمل:ددددددوهنحدبدددددلدصدددددبحح دعددددددوهنحدبدددددلد دددددبیإ د دهإلدددددلد دعددددددوهنحدبدددددلدصفدددددجدع دددددإ (ه أ ) د
عدددددوهنحدبددددلد دددد د ددددوردرعارد ددددو (عنإ إرددبددددد ) دآ ددددإ ردآلفددددلدهفخددددلد ددددح دبدددد ا دن منددددحارددددددوهنحد
میمجدادج؟ د
م ا دازد(علأإ دن )دل دبأ خ ندمف ند درعزدلخ جدي دالحضلددادجد عهمأندقو دازابندنبإسدعابند
ال بأ درضجد دننیشدعازدمضإهحدعصمإنلدز إ دازدد فدعن فدلقلد ح دادجدعهمأندحف أ راصحدادجد د
ز ادازدابندنبإسدرضجد دحعإلجدننیمإدرعا جدادجدکلدنأغمب ص جد دن ألدعد شدَ مو دالح(:دمإدمندهللا إ د
العملدالصإلحدَأیإدهللاا د لىد دمنده داأل إ د».د عنىدهللا إ دالع .دقإلواد إدردو د دعددالضیإ دَىددبألد ؟د
قإ :دعددالضیإ دَىددبألد د ددرصلدن سدبنف لدعمإللدَ شد صادمنديل دب ىءد)ددنندابَد اع .د د
ح صمدددددل :عنجدبضدددددإ دآعر دنمدددددلدصدددددإلحد ردهدددددأشدرعز دلددددد د دمحبدددددوبخ دازدالضدددددإ د ا ردآرد ر دددددند
رعزهددددإ د دهإلددددلد(يعالحضددددل)دلأ ددددجد صددددحإبلدهفخنددددحد إردددددو د دعصیددددإ د ردرا د دلأدددد دمحبددددوبخ دازد
نمدددددلد ر دددددندرعزهدددددإدلأ دددددج؟دَ مو لدددددحدصیدددددإ دَدددددجدددددددبألد دلأددددد دمحبدددددوبخ دازنمدددددلدصدددددإلحد ردا دددددند
رعزهإلأ جدمگ د خصجدکلدبإدصإردعمإلشد ردرا د دبأ عرد و دعبإهأچدکحا دآردب لگ  .د
عندددددجدهددددددأچدنم ددددددجد ردا دددددإ ددددددددإ دبیخدددددد دازالضدددددإ دآرد ردا ددددددندا ددددددإ د( هدددددلداع دي دالحضددددددل)دلأ ددددددجد
ن ددددأحلح:اخجدصیدددإ دَ مو :صیدددإ دلأددد دبدددإدانمدددإ دلأددد دا دددندرعزهدددإدب ابددد دلمأمندددحمگ دک دددأملدبدددإدصدددإرد
عمإ دنو د ردرا د دبأ عرد و دعبإهأچد أ دب لگ  .د
صدددحإبجدص أدددلدالقدددحردنزمدددإردلیدددح دمدددجدَ مإ دددح:دصدددحإبلدکددد ا دددددلدن ددد درادحعهدددأشدمدددجدلمو لدددح:د هدددلد
اع دازديعالحضل د هلدانأ دازدرمضإر د هلداع دازدمإ دمح (.الخبص ةددبندالضوز ) د
پس ای همىطىان عزیز! د
نأدددإمب دندددحادندددو دع دددمإرادبدددلدرنإ دددجدحقدددو دالیدددجدع دددإنخشدحوصدددألدمأمندددأشدندددقدحقدددوا دالیدددجدرادبدددلدصدددإد
آعر دددحدحدددإدا نمدددلدب لدددح دددددعإ ثدا دددند لأدددإدعلعمخیدددإ دآنددد ثدبإ دددأح دع رالیدددإدعرعزهدددإراردنأ علأمدددجدراد
مغخددددنشدب ددددمإر حدعآردرادبددددإدانمددددإ دصددددإلحلدمددددور دادددددخقبإ دقدددد ارد هأددددح دنحاعلددددحمخعإ د رقدددد آردکدددد شد
َ
هام مهعْ لُو َما ٍ
ت} الحج(.)82
َ مو دادجَ {:و َي ْذ ُكرُوا اسْ َم ه ِ
َّللا فِي أي ٍ
ترجمه :ودر روزگاران مشخص نام خداوند را ذکر می کنند .د
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نبددح دابددندنمدد درضددَد دننددلدازددددو د دصدد جد دن أددلدعددد شدرعلأددجدمددجدکنددحدکددلدآلحضدد ثدصدد جد
دن أدددلدعدددد شدَ مدددو دالدددح(:مإدمدددندهللا دددإ دهللانهدددشدنندددحد دعددهللااددد د لأدددلدمدددندالعمدددلدَدددأیندمدددندهددد داد دددإ د
الع دَأکز عادَأیندمندالخی ألدعالخمبأ عالخمضأح) دم نحداامح .4156د
نبح دابندنبإسدرضجد دننلدمجدَ مإ حدکلدم ا دازدا إ دمع ومإث :ع ك عادادشد دََدهللا إ دمع ومإث}د
هلداع دمإ ديعالحضلدادج.د(ع إ دکنأحدلإ د دراد ردرعزهإ دمعأن) .د
ح صمل:ازنبدددددح دبدددددندنمددددد درضدددددجد دنندددددلدرعا دددددجداددددددجدکدددددلدرددددددو د دصددددد جد دن أدددددلدعدددددد شد
َ مو لدددح:هأچدرعز دبإ دددمو دحددد دعمحبدددو دحددد د ردحمدددإ دالضدددإ دانمدددإ دلأددد دلددد دنحاعلدددحدازد درعزداع د
ي دالحضلدعصو دلحار .د د
بنإءدب ا دم مإردددز دکلدا ندا إ درادغنأمجد م دق آردرادحهعثدلمإ ح دلمإزهإ ددلف جدرادز إ دالضإ د هحدد
نأ اثدعصحقإثدرادا ادلمإ نح .د
د
 ازدصم دددلدانمإلأمدددلد ردا دددندا دددإ دمأخدددواردالضدددإ د ا دنوالدددحردايکدددإرداددددجدمإلندددح:ددالدددلدادد دع داکبددد د
عمدالحمددددحدادددددج دم ددددخح دادددددجدکددددلدبنددددح دل ددددبجدبددددلدرعزهددددإ د گدددد د را ددددندا ددددإ دايکددددإردرادز ددددإ د
بخوالح .د
 همفنإردازدصم لدانمإ دا نلدکلد را ندا إ دصورثدهأ ده َخندرعز دادج .د
راح ذد فدآمح دادج(:نندهللابَده ةدنندالنبَدص ىد دن ألدعدد شد:دقإ دمإدمندهللا إ دهللاا د لىد دهللارد
خعبحدللدَأیإدمندن ي دالحضتد عح دصأإ دكلد و دمنیإدبصأإ ددنتدعقأإ دكلدلأ تدمنیإدبقأإ دلأ تدالقحر).الخ م د
دح صمل:ابوده ةدرضجد دحعإلجدننلدازدردو د درعا جدلمو دکلدردو د دص جد دن ألدعد شدَ مو د
الحدهأچدرعز دل دنحاعلحدصلدصهللدمحبوبخ دلأ جدکلداعد ردآردرعز دن دخشدحودازد هلداع ديعالحضلد
ک دکلدرعز ده َخند آردمعإ درعز د م إ دعلمإزدآردمعإ دلمإزد دقحردمحإدبلدمأ و  .د
د
 همفنإرد ردن درعزدن َلدمجدبإ حدکلد ر عجدادهمجدَضأ جدز إ د ار دعده َخندرعز د رد
رعزدن َلدنملدم نوردمجدبإ ح.
راح ذد فدراصادبلدَضأ جده َخندرعز دلیشديعالحضلد نأندآمح دادج(:رُع دنندبعضدهللازعاسدالنبَد
ص ىد دن ألدعد ش-دقإلج:كإردردو د دص ىد دن ألدعد شد-د صو دح ادي دالحضتد دع و دنإ وراءد د
عرهرتدهللا إ دمنددكلد ْی ).السىه الصغري للبیهقي د
ح صمل:دب نَدازدازعاسدمآلی اثدرعا جد ح دکلدردو د دص جد دن ألدعد شد رحإر خدلیشديعالحضلد
عرعزدنإ ورادعددلدرعزدازده مإ درعز دمأگ َج .د
ازدنإئ ددلدرضدددجد دننیددإدرعا دددجدادددجدکدددلدرددددو د د–صدد جد دن أدددلدعددد ش-دَ مدددو دالددح:د(مدددإمند دددو د
اکزددد دمدددندهللارد د عخددد د دَأدددلدنبدددحادمدددندالندددإردمدددند دددو دن َدددلددعاردلأدددحلورشد بدددإهجدبیدددشدالمهئمدددلددَأقدددو د
مندارا دهودء)درعا دم ش .د
ح صمددددلد:دهددددأچدرعز دبأ ددددخ دازدرعزدن َددددلدلأ ددددجدکددددلد ردآردنحاعلددددحدبنددددحهإردرادازدآحددددشدآزا دمأ ددددإز د
عندددحا دمخعدددإ دل ددد دمأ دددو ددددددقدبدددلدا دددندصمدددادآزا د دددحهإردب َ دددخگإردندددو داَخخدددإردمدددجدکندددحدندددقد
هو حدا نیإد لدنوادخنح .د
رداددح ذد گددد دنأدددإمب دصدد جد دن أدددلدعدددد شدمأف مإ دددح:دعنددند حدددلدبدددندنبأددح دبدددنددک ددد :اردرددددو د
دص جد دن ألدعد شدقإ داَضلدالحنإءد نإءد و دن َلد .د
ح صمددددل:دازد حددددلدابددددندنبأددددح دبددددندک دددد درعا ددددجدادددددجدکددددلدردددددو د دصدددد جد دن أددددلدعددددد شدَ مددددو د
بیخ ندد نإءد نإ درعزدن َلدادج .د
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رادددح ذد گددد د ندددأندآمدددح د:دندددندابدددجدقخدددإ درضدددجد دنندددلداردرددددو دد دصددد جد دن أدددلدعدددد شددددد لد
نندصو د و دن َلدقإ د( مف دال نۀدالمإضألدعالبإقأل)د .د
ح صمدددل:دابوقخدددإ درضدددجد دنندددلدهفدددجدرددددو د دصددد جد دن أدددلدعدددد شدازدرعز دهددد َخندن َدددلدددددوا د
حدَ مو :رعز درعزن َلدهنإهإرددإ ده خلدعا نح درادمحودمجددإز  .د
َضدددألدابدددندنأدددإ دهفخدددلداددددج(:مندافدددسدل دددإللدعددددمعلدعبصددد د دددو دن َدددتدغف لدددلدمدددندن َدددلدالدددجد
ن َل) .د
ح صمدددل:ه کقدزبدددإردعهدددوخدع دددمإردندددو دراد ردرعزدن َدددلددازدهندددإ دبدو دددإلحدهمدددلدهنإهدددإلشدازدا دددند
رعزدن َلدحإدرعزدن َلد گ دبخ و دمجد و  .د
قطع جىگ وخىوریزی
َّللا َيد ْ
دددو َم َخ َلدددد َ ال هسدددد َم َاوات
دددر َشددددنْرَ ا ِفددددي ِك َتددددا ِ ّ ِ
ُور عِ ندددد َد ّ ِ
َّللا ا ْ َنددددا َع َشد َ
دقددددإ د دن عصددددل{:إِنه عِ دددد هد َل ال رشددددن ِ
ل الددد فدينُ ْال َْددد في ُم َفدددََّ َت ْفلِمُدددو ْا ف ِ َ
ض ِم ْن َندددا أَرْ ََ َع م
ِين َكك هف َ
دددُ َك َمدددا
دددرك َ
دددُ حُددد ُر مم َذلِددد َ
َواألَرْ َ
ِددديننه أن ُ َسددد ُك ْم َو َقدددا ِتلُو ْا ْال ُم ْش ِ
ِين}التوَه(.)36
َّللا َم َع ْال ُم هتْ َ
ُي َْا ِتلُو َن ُك ْم َكك هف َُ َواعْ لَمُو ْا أَنه ّ َ
ح صمل:د حعدحا دمدإ دهدإدلد د د ردکخدإ درإبدجدالیدجدازدآردرعز مدلدآددمإلیإدعزمدأندرادآَ دح داددجد یدإردمدإ د
ازآلیإدمإ دهإ دا ا دادج (ع ردآلیإدصنگدممنوعدادج)حح شدا ندمإ دهإد رد ندرإبجدعب ق اردادجدندقد رد
ا ندمإ دهإدب دنو خنددخشدممنأحدعبإدم کإردبدلدصدورثد ددخلدصمعدجدبضنگأدح همإردهولدلدکدلدآلیدإدبدإد دمإبلد
صورثد دخلدصمعجدمأضنگنحدعبحالأحدکلد دبإدن هأ دهإراردادج .د
مإ دهإ دا ا دکلدقإبلدااخ ا دالحد یإدرمإ دادج:ديعدالقعح ديعدالحضتد دمح دعمإ درص دالم ص  .د
البخلدقإبلدح ک دادجدکلدا ند یإرمإ دللدحنیإد رد ندمقحسداده ددقإبلدااخ ا دالح؛دب ملد ردهملدا دإردآددمإلجد
دبخإ دااخد ا ده ا دخندبدلدا دندمدإ د
قإبلدااخ ا دبو لحد دم کأندهشد ردا ندمإ دهإدازدصنگ دصحا دعنول
ص وهأ دمجدلمو لحدنقدب مإدم مإلإرددز دادجدکلد ردا ندمإ دهإدنصوصإدد داع دمإ ديعدالحضدلدازدصندگد
درادرع د دجدهأ شدحإدبإ حدم مو درامدجد
د دجدک أح ؛درا دص حدعآ خجدعهمح گ دن
عقخلدعنول
الیجدد ردا ندمإ دق اردهأ ش .د
همإلگوللدکلدالضإ د ا ردنملدلأ د ردا ندا إ دروا دز إ دادج دبإلعمقدالضإ د ا ردنملدا ا دعلدإرعاد را دند
رعزهإ دمبإرکدص ا ددنگأند ار  .د
حمدددإ داامدددإ دعقدددوالأندادددده دبددد ا دافدددسدعا اددددجدازدارز دددیإ دننضگإلدددلدآمدددح داددددجدز ددد ادا دددند همدددح د
م ددددخ کدصیددددإلجدکددددلدمددددإدال ددددإلیإدبدددد آردزلددددحهجدمأمنددددأشدبددددإد دهمددددأندارز ددددیإدادددددخواردادددددجددعاأددددإثد
ددلدآردافددسدالدددنفقد
دد اَخمنحاللدا ددندال دددإردمنددو ددعم بدددو دبددلدهمدددأندارز ددیإ دننضگإلددلداددددجدکددلدازدصم د ظ
عمإ دادج .د
عهددحاداددده دازدقددإلوردهددد ار دهددإ دنددو دصددد دمحإَهددجدعن ددخأبإلجدازدا ددندمصدددإلحد أدد د گدد دلأ دددجد
رع دهمددأندن ددجدحضددإعزدعدددخشدبددلدهدد د دد دازدا ددندمصدد حجدهددإدازدلهدد داددده دصدد دح قددجد ددح دعصدد ا د
مخنإدبجد ار د .د
بندددإءددک دددخندم ددد مإرددبدددلدهدددأچدعصدددلدصدددإئ دلأ دددج؛دب مدددلداددد ا دقآلعدددجدبدددو دعاهددد دک دددجدا دددندرااددده دد
بگو حداز ندنإرسد ح دادج.د د
دئددلدا مددجدآرد ردقدد آردعاددح ذدبآلددوردلمولددلدقدد اردي ددلدادددج :قُدد ْ َت َعددالَ ْو ْا أَ ْتدد ُ َمددا َحددره َم َر رَ ُكدد ْم َعلَدد ْي ُك ْم
أَاله ُت ْش ِر ُكو ْا َِ ِه َش ْي َئا} االنعام(.)151
ترجمدددهَ :گدددو َيائيدددد تدددا هنپددده را کددده شدددرور دگارتدددان َرشدددما حدددرام نمدددود اسدددت َرخوانمکهنچددده پيدددز را
َه او شريک نسازيد .د
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عرددددو د دصددد جد دن أدددلدعدددد شدَ مدددو دالدددح(د حلد دامددد ءدم ددد شد دددیحدارددالدددلداد دعالدددجدرددددو د
دبإاح درهددال أ دال الجدعالنفقدبإلنفقدعالخإرکددلح نلدالخإرکدالضمإنل)د.دمخف دن أل
ح صمددددل:دردددددو د دصدددد جد دن أددددلدعددددد شدَ مددددو دالحکددددلدادددده دلأ ددددجدر خخإلددددحردنددددوردم دددد مإلجدکددددلد
هدددواهجدمأحهدددحدبددد دا نمدددلدمدددندَ ددددخإ د ده دددخشدمگددد دبدددلد مدددجدازدددددلدصدددورث:م دزرد اردکدددلدزلدددإدکندددحد
ع إک جدقصحادبلدقخلدب دإلحدع إد نداده درادالعأإيبإمدح کدک  .د
دمصدددد ورد
ع َددددإعدازدمددددإ دهددددشد مددددجدازدمقإصددددحدننضگإلددددلداددددده دکددددلدمددددإ دم دددد مإردعابدددد ع شدازدحعدددد
ادددجدعاهدد دک ددجدبددلدمددإ دم دد مإردحضددإعزدمددجدکنددحدعصددإا دمددإ دبددلداردد د َددإعدازدمددإ دک ددخلدمددجد ددو د
یأحدادج .د
رددددو د دصددد جد دن أدددلدعدددد شدمأف مإ دددح(مندقخدددلد عردمإلدددلدَیدددود دددیأحدعمدددندقخدددلد عرداه دددلدَیدددود دددیأحدد
عمندقخلد عرد ملدَیود یأح).ابو اع  .د
ح صمل:آلمددددلدبدددد ا د َددددإعدازمددددإلشدک ددددخلد ددددو د ددددیأحدادددددج عآلملد ردب اب َددددإعدازنددددإلوا داخدک ددددخلد
و د یأحادجدعآلملد ردب اب َإعدازصإلشدک خلد و د یأحدادج.د د
دددولهَ َسددد َعَ فِدددي
عهمفندددإرد ر دددندمقدددحسدادددده دنددد ا دکدددإر داددد ا داددددجد دمخعدددإ دمأف مإ دددحَ :وإِ َذا َت َ
ث َوال هنسْ َ َو ّ
ل ْال َحرْ َ
َّللا ُ الَ ُي ِح ر ال َ َسا َد}بق د .205د
ض لِ ُي ْ سِ َد ف ِِي َنا َو ُي ْنلِ َ
األَرْ ِ
ح صمل:عهنگإمأملدبلدقحرثدعر إدجدردحد د ردزمأندحهخدمأورز دحإد ردآردحبلدکإر دکنحدعک جدزرانجد
عموا جدرادلإبو ددإز دع دَ إ دعحبإهجدراد عدجدلمأحار  .د
ن أفل دردو د داض ث دابوبم دصح درضج د دحعإلج دننل دزمإلأمل دارحش داده درا دبآل ا د إ دب أشد
مأنمو دبلدآلیإ دهفجد:دإنخمإردهإرادع ار دلمنأحدزرانجدرادک إعرز درادن ا دلمنأحاأوالإثدرادلم أحد
رنجدهإ دمأو د اردرادقآلادلمنأحدازدصنگدنق دل أنجدلمنأح زلإردا فإ دب رگددإدردرالم أحدبإ رله د
ا جد دئلدَو ددصنگد َع جدکلد ردع ندمإداز اد دجدهإ دبأ علجدرا دالحاز دمأ و دکلدم مإلإردراد
بلدقخلدمجدردإلنحدعمإ دم درادبغإرثدمجدب لحدعابإ دهإرادع اردمأمننح عنإللدهإدع کإکأندرادبلدآحشد
مأم نحدا ا دقآلعجدبو دبلداده ددهأچدربآلجدلحار دص دب دادعر ددإنخنداهحااد منإردبأ عردم ز دا ند
ع ندبأإ حدازدنحاعلحدنهأشدال إردبخ دأحدقأإمجدرادبأإ دبأإعر حدعبلددور دزل ا دمخوصلد و ح .د
از دا ن دم مإر دک ج دعع ار ده دهإ د دج دب ار ح دبل د دحإئ د و ح دعآحش دبق دکنأح داز درع دمفإهملد
عمصإلحلدم ملدَع جدرادالدلمإئأح.دعا مجدمإ دهإ دمح درا ردله دبأگأ حدعمإ د ع دالحضلدمإ دمح د
ادجدم کأندزمإردصإه أجدبلدا ندمإ دهإدااخ ا د ا خنحدعصنگدرادبنحدمأم لحاَ وسدبلداإ دم مإردکلدللد
بلدمح دااخ ا د ار دعللدبلداامإ د ندا مجدقإئلده ج .د
عال ه دن أمش د
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