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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                      
 حج واوقاف اد،ــوزارت ارش                         

 مساجدریاست ارشاد وانسجام امور                            

 آمریت ارشاد ودعوت                           

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هجری شمسی16/2/1401هجری قمری مطابق6/10/1443 :رخجمعه مؤروز خطبهرهنمای 

 ادا نمودن فريضه حج ومسائل آن
 

ام، ن، والصالة والسالم علي سيد األسببًا لرفع الدرجات ومحو اآلثام ، وجعلهلذي فرض لعباده حجَّ بيته الحرامهلل االحمد

 :، أما بعد وصحبه البررة الکرام ، وعلي آلهوخير من طاف بالبيت الحرام

ّ َعلَى النَّاّس ّحجُّ اْلبَْيّت َمّن اْستََطاَع إّلَْيّه َسبّيالً َوَمن َكفََر فَإّنَّ هللا َغنّيٌّ َعّن }:هللا سبحانه وتعالی فی کتابه الفرقان قال َولِّله

  97آل عمران : {اْلعَالَّميَن 

هُ  َولَدَتْهُ  َكيَْومّ  َرَجعَ  يَْفُسقْ  َولَمْ  يَْرفُثْ  فَلَمْ  لِّلّ  َحجَّ  َمنْ ) :صلی هللا عليه وسلموقال رسول هللا   البخاري صحيح (أُمُّ

 !حضار محترم

واديان اداء شده است، خانه كعبه اولين خانه اي است كه بخاطر  حج همان مناسکی است که در طی قرون واعصار

  استفاده دنيوي واخروي انسانها تهداب گذاري شده است.

ازمبادی واصول استواراست وتحقق حج بدون تحقق آن مبادی ممکن حج يک وظيفه ای دينی است که بربسياری 

نيست، اگر حج همگانی وهميشگی بودهمه آن اصول اعتقادی ومبادی فکری دارای کليت ودوام ميباشد چون حج يک 

 دستور جدای از آن اصول اعتقادی نيست وبدون آنها مقبول نخواهد بود.

 ای جهان شمول اسالم هست.حج يکی از بارزترين وظاهر ترين برنامه ه

ماه مبارك رمضان گذشت خداوند طاعات وعبادات تان را به درگاه خود قبول نمايد، وحال ماه شوال المكرم چون که 

 است كه از جمله ماه هاي حج شمرده ميشود. 

ه سفر حج بايد ب در اين شروع اين ماه آمادگي براي حج گرفته ميشود كساني كه  در اين سال نوبت حج شان است

 آمادگي وياد گرفتن مسائل مربوط به حج وتدابير الزم  را داشته باشند 

 :تعریف لغوي واصطالحي حج

 حج در لغت به معني قصد كردن را گويند.

 المختار(در.)التبيين/ ودر اصطالح قصد مكان خاص، در زمان خاص وبه افعال خاص ادا ميگردد

احرام، طواف، نماز، سعي بين صفا ومروه، وقوف در عرفات، سپری نمودن افعال حج عبارت است از نيت واراده، 

 شب در مزدلفه، ايام تشريق، جمرات، قربانی کردن که با انجام اين افعال خود را به خزائن عبوديت ميرساند.
 : حکم حج

متعال حج را يک بار درعمر فرض ساخته  وند، خدام و رکني از ارکان دين استحج شعيره اي از شعاير بزرگ اسال

 حج باالی مسلمان آزاد ومکلف که توان جسمي ومالی داشته باشد فرض است. .است 

ّ َعلَى النَّاّس ّحجُّ اْلبَْيّت َمّن اْستََطاعَ اليه َسبّيالً َوَمن َكفََر فَإّنَّ هللا َغنّيٌّ َعّن اْلعَالَّمينَ }فرمايد:خداوند متعال مي عمران  آل{َولِّله

 :97 

 ،سوي آن راه يابد و هرکه کفر ورزد، حج آن خانه برعهدهء مردم است ) البته بر( کسي که بتواند به و براي خداترجمه:

 پس ) بداند که ( خدا از جهانيان بي نياز است .
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ّ يَأْتُوَك ّرَجاالً َوَعلَىفرموده است:خداوند جل جالله و ن فّي النَّاّس بّاْلَحجه ٍ َعّميٍق ، ّليَْشَهدُوا  )َوأَذهّ ُكلهّ َضاّمٍر يَأْتّيَن ّمن ُكلهّ فَجه

ن بَّهيَمّة األَْنعَاّم فَُكلُو ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهم مهّ ّ فّي أَيَّاٍم مَّ وا ا ّمْنَها َوأَْطّعُموا اْلبَائَّس اْلفَّقيَر ، ثُمَّ ْليَْقضُ َمنَافَّع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسمَ َّللاَّ

فُوا بّاْلبَْيّت اْلعَتّيّق (تَفَ   {29 – 27} الحج : ثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْليَطَّوَّ

ودرميان مردم اعالن کن که برای  ادای فريضه حج پياده وسواره بر هرشتری الغری که راه های دور ور ترجمه:

ونام هللا را در روزهای  معينی برآنچه که  ودرازی را می پيمايند، بيايند؛ تا به منافع دنيوی ودينی شان حاضر شوند

هللا جل جالله از چهارپايان به  ايشان داده است ببرند، پس ازذبح اين حيوانات شما خودتان ازآن بخوريد ونيازمند بی 

نوارا بخورانيد؛ بعد از آن حجاج بايد آلودگيها)وچروک وکثافات بدن وموی وناخن(را از خود بر طرف سازند وبه نذر 

 ائی  که کرده اند وفا کنند، وبايد در اطراف خانه قديمی يعنی کعبه طواف کنند.ه

 قَالَ فَ  ، - وسلم عليه هللا صلى - هللاّ  رسولُ  َخَطبَنَا:  قَالَ  ، - عنه هللا رضي - هريرة أَبي : وعندرحديث شريف آمده است

وا الَحجَّ  َعلَْيُكم هللاُ  فََرضَ  قَدْ  النَّاُس، أيَُّها) :  رواه مسلم (فَُحجُّ

روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  يکبار به ما وعظ ونصيحت می ابوهريره رضی هللا عنه از :ترجمه

 نمود واينطور فرمودند که يقيناً هللا تعالی حج را باالی شما فرض گردانيده پس حج نمائيد.

 حج:  فضایل

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:)عن ابی  هريره رضی هللا عنه : طوريکه حج از جمله افضل االعمال است -1

ان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سئل ای االعمال افضل؟ فقال: ايمان باهلل ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد فی سبيل 

 هللا؟ قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبروٌر( بخاری

ايت است که از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  سوال شدکه کدام اعمال از ابی هريرة رضی هللا تعالی عنه روترجمه:

بهتر است پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: ايمان به هللا تعالی ورسول آن، باز سوال شد بعد از آن چی است: گفت 

 جهاد در راه هللا باز سوال شد بعد از آن چيست؟ گفت حج مبرور.

هريره رضی هللا عنه روايت است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود:)العمرة الی العمرة درحديث ديگر آمده:از ابی 

 کفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاٌء اال الجنة (متفق عيه

عمره تاعمره ديگر کفاره بين آن دو است حج مقبول)که با اخالص وطبق روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ترجمه:

 الل ودر آن گناه نباشد(جز بهشت پاداشتی ندارد.واز مال ح

 حج گناهان را محو میکند: -2

َمن َحجَّ َهذَا البَيَت فَلَم يرفُث َولَم يفُسق ؛ َرَجَع َکيوّم َولَدَتهُ : »  صلي هللا عليه وسلموعن أبي هريرة رض قال : قال النبي 

هُ   متفق عليه « .أمُّ

فرمود: کسي که به اين خانه ) خدا ( حج نمايد و  صلي هللا عليه وسلمابوهريره رضي هللا عنه گفت : پيامبر ترجمه :

 سخن فحش نگويد و فسق نورزد ، مانند روزي كه مادرش او را زاده است به خانه برگردد . 

ّ َواْلعُْمَرةّ فَإنَُّهَما يَ » عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه ، قال : قال  رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : ْنفيَاّن تَابّعُوا بَْيَن اْلَحجه

ة اْلَمْبُروَرةّ  ّة َولَْيَس ّلْلَحجَّ  النسايیالترمذی و« .ثََواٌب إالَّ اْلَجنَّةَ اْلفَْقَر َوالذُّنُوَب َكَما يَْنّفي اْلّكْيُر َخبََث اْلَحّدْيّد َوالذََّهّب َوالّفضَّ

عود رضي هللا عنه گفت:  رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمود: حج و عمره را پيهم ادا کنيد ، زيرا اين عبدهللا بن مس ترجمه :

دو فقر وگناهان را چنان دور كند كه كوره آهنگران چرك آهن و طال و نقره را دور كند، وحج مبرور  ثوابي جز بهشت ندارد 

 . 

اُر َوفدهللُاّ ؛ دََعاُهم فَأَجابُوهُ ، َوَسأَلُوهُ فَأعَطاُهم » وعن جابر ، قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :  اُج َوالعُمَّ  «الُحجَّ

 رواه البزار وقال الهيثمی : رجاله ثقات
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فرمود: حج کننده ها و عمره کننده ها مهمانان خدا اند،  صلي هللا عليه وسلمجابر رضي هللا عنه گفت : پيامبر ترجمه :

 خداي متعال آنهارا دعوت نمود اجابت کردند و از او سوال كردند خداي متعال براي شان عطا کرد . 

 حج جهاد شمرده شده است: -3

فضل الجهاد حج عن عائشة رضی هللا عنها قالت يا رسول هللا نری الجهاد افضل العمل افال نجاهد؟ قال ال لکن ا

 (بخاریمبرور

از ام المومين عايشه رضی هللا عنها روايت است که گفت يا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ديدم که جهاد بهترين ترجمه:

 عمل هست ايا ما جهاد نکنيم؟ نبی عليه السالم فرمود: برای زنان بهترين جهاد حج مبرور است .

رضی هللا عنها قالت قلت يا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اال نخرج فنجاهد  در حيدث ديگرروايت شده:) عن عائشة 

 معک؟ فانی ال ارای عمالً فی القرآن افضل من الجهاد قال ال ولکن احسن الجهاد واجمله حج البيت حج مبرور(نسائی

 بيرون نشويم وجهاد نمائيمازحضرت عايشه رضی هللا عنها روايت است فرموده : که گفتم يا رسول هللا آيا ما ترجمه:

همراه شما؟ من نديده ام در قرآن کريم هيچ عملی را افضل تر از جهاد نبی عليه السالم فرمود: نخيربرای شما زنان 

 بهترين ونيکو ترين جهاد حج بيت هللا وحج مبرور است.

با آن يکجا نشود ، پاداش چنين همان است که شائبه اي ازگناه اعمال خوانده شده است .حج مبرور حج از جمله بهترين

 حجي بهشت است .

 ه،مهمانان خداوند عالم الغيوب اند ، خداوند آنها را دعوت نمودحجاجي که گناهان شان بخشيده شده وپس خوشا به حال 

 .شان را برآورده ساخت  درخواست اوند نمودند خد درخواست از او و ، کردند آنها دعوت هللا جل جالله را اجابت 

 انواع حج:

 حج قرآن: عبارت از آن حج است که حاجی نيت عمره وحج را يکجای نمايد.-1

 حج افراد: حج مفرد عبارت ازآن حج است که حاجی تنها نيت حج  می نمايد. -2

 را مينمايد.حج تمتع عبارت ازآن حج است که حاجی اول نيت عمره نموده وبعداً نيت حج -6

 مناسک حج:

عی صفا ومروه، وقوف عرفات، مبيت در مزدلفه ، رمی جمرات، تراشيدن يا کوتاه نمودن موی طواف کعبه معظمه، س

 سر، قربانی وشب گذاری درمنا که همه اين امور از خود زمانی معين ومکانی معين، ترتيب  معين ومقدار معين دارند.

 حکمت وفلسفه حج:

جتماع تمام مسلمانان جهان تعاون، همکاری دين مقدس اسالم بخاطر اداء نمودن رکن بزرگ اسالم؛ حکمت ا

 وهمديگرپذيری است .

مانند جمع شدن مسلمانان درنمازهای پنج گانه، نمازهای جمعه، ادای نمازهای عيدين، که درهرکدام اينها حکمت های 

 مختلف وجود دارد که يکی از آن جمله اجتماع مسلمانان برای ادا کردن فريضه حج است.

يکی ازحکمتهای ادای فريضه حج جمع شدن در وقت معين که همرای نيک بختی اخروی، نيک بختی دنيوی را 

 نيزهمراه دارد. 
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حج ازبرای مسلمانان بهترين وسيله تعارف است چونکه مسلمانان از نقاط مختلف دنيا، به زبان های مختلف از اقوام 

شناخت يک ديگروبرای آگاهی از مشکالت يکديگر وپيدا کردن  مختلف جمع ميشوند، اين بهترين فرصت است برای

 راه حل برای آن مشکالت.

وحج برای مسلمانان جهان اسالم اين درس را ميدهد که در برابردشمن مانند وقوف درعرفات دريک صف واحد قرار  

 گرفته از شعاير دينی خويش در سراسر دنيا حمايت کنند.

صت است که مسلمانان يکی دست ديگری راچگونه بگيرند وهمچنان مراسم حج موسم حج برای مشوره بهترين فر

 برای حل مشکالت امت اسالمی راه های بيرون رفت بخاطرجلو گيری ازهرنوع دسيسه دشمنان اسالم است. 

ه دوهمچنان مراسم حج برای مسلمان ها برای تبادله منافع اقتصادی بهترين موقع است، دين مبارک اسالم بخاطر فائ

 گرفتن از اين فرصت مسلمانان را رهنمائی های نموده است.

مراسم حج  برای مسلمانان جهان بهترين تعبير اخوت دينی است ودرس مساوات برای جهانيان است که رنگ، نژاد، 

 زبان، قوم، قبيله معيار نيست بلکه معيار برتری ميان انسانها تقوا است.

 ن فراهم ميکند.حج زمينه دعوت اسالمی را درسطح جها

حج هم اظهار عبوديت درو ،عبوديت است ويا شکر نعمتحکمت درتمام عبادات يا اظهار:ميفرمايدامام کاساني رح 

 .وهم شکر نعمتاست 

درحج اظهار عبوديت بخاطری است که مسلمان به معبود خود تضرع وعاجزی مينمايد ودر ادای حج هم اظهار تضرع 

که حاجی احرام ميپوشد وعاجزی وخاکساری خود را اظهار ميکند واسباب زينت را از وتذلل برای  معبود هست زيرا 

خود دور ميکند ازخود، چنان تصوير پيش ميکند مانند يک غالم به مالک خود درحاليکه او باالی وی قهرباشد 

ين مانند غالمی بخاطريکه مالک باالی وی مهربان شود وبراو رحم نمايد. هنگاميکه حاجی درعرفات وقوف ميکند ا

است که ازموالی خويش نافرمانی کرده ودر حضور وی به عاجزی ايستاده وستايش اورا ميکند واز خطاء های خود 

 بخشش ميخواهد.

طواف بيت هللا به اين معنی است که در جای ايستاده ميشود که آن به پروردگارمنسوب است مانند غالمی به دروازه 

 او پناه ميخواهد.موالی خود ايستاده است واز 

در ادای فريضه حج شکر گذاری بخاطری است که اين مجموعه ای ازعبادات مالی وبدنی است. به اين لحاظ درحج 

 هم ادای شکر گزاری عبادت مالی وبدنی هردو است.

 

 والسالم عليکم ورحمت هللا وبرکاته                                    

 


