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 ســــالمي امارتا  انافغانستــــ                                        

 د ارشـــــاد، حج او اوقافو وزارت                      

 د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست                        

                                    د ارشــــــاد او دعوت آمريت                                               

   د خطبو د تنظيم عمومي مديريت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هجری شمسی10/4/1401هجری قمری مطابق 1۲/1443/  ۲خطبې الرښود  مؤرخ:دجمعې د 
 لفضائل او اعامد لومړیو لسو ورځو  ېالحجې میاشتو د ذ

 

الحمدلله الغفور الشکور، الذي يثيب علی العمل الصالح بأعظم األجور، وأصيل وأسلم علی سيدنا محمد 

 ىل يوم البعث والنشور، أما بعد :اماتعاقبت األيام والدهور، وريض الله عن الصحابة والتابعني لهم بإحسان 

 ۲-1:  )َوالَْفْجِر، َولَيَاٍل َعْْشٍ ( الفجرقال الله سبحانه وتعالی: 

 الحجې(.و دی پر سهار او پر لسو شپو ) د ذ قسم  :ترجمه

  ګرانو مسلامنانو!

دالله جل  .ته شامل دی د ژوند هری برخې دهغه رحمت خپل رحمت پراخه کړی دی اوخپلو بندګانو ته الله جل جالله 

جالله د رحمت او مهربانۍ يوه منونه داده چې مسلامنانو ته دهغوی ګناهونه بښي او دمسلامنانو لپاره يي داسې ورځې راليږيل 

 عمل په کې زيات ثواب لري. کم  اوغوره دي  زیاتېدي چې 

دده د امت  مهربانۍ له مخېدخپلې  الله جل جالله  دي ؛لنډ دامت عمرونه صلی الله علیه وسلم  محمدحرضت د همدا راز

همداراز  .ه د زيات اجر مستحق ګرځيکم عمل س کې په په مسلامن چې  راولیږيل؛ورځې بابرکته  د ذوالحجې په شان لپاره

که له يو طرف الله جل جالله مونږ ته درحمت پیغمرب راستولی دی له بل طرف يي زمونږ لپاره دکال په اوږدو کې داسې 

 بيلګې دي.او رحمت  ۍمهربان د ټول دالله تعالیپه حقيقت کې دا  ځې راليږيل دي، چېمبارکې او بهرته ور 

د کال ترټولو غوره بلکې د دنیا ترټولو غوره ورځې دي ځکه الله تعالی په دې ورځو  د ذوالحجې مياشتې لومړۍ لس ورځې

ې د الله په وړاندې نیک عملونه د دې  کې څوچنده دی او هیڅ داسې ورځ نشته چه قسم یاد کړی او د نیکو عملونو ثواب پ

دی اوالله  خوښکې زیات  غوره وي او بیا په دې لسو ورځو کې تر ټولو غوره عمل چې د الله په وړاندې ډیر ه ورځو څخه پ

او  قرباين د اسالم د نښو نښانو څخه یوه نښه ده کول دي.تعالی ته د نژدیواىل المل کیږي هغه د الله د رضا لپاره د قربانۍ 

په دې لسو ورځو په اوږدو کې ورباندې همیشوالی کړی دی او  ژوندم په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسل

دې  ورځې روژه نیول د  کې د حاجي نه پرته چې په عرفات کې وي، سنت ده او ده نهمه ورځ عرفه ده چې روژه نیول پڅخه 

ه د الله تعالی ذکر ګړې تو ګپه ځانمستحب دی، نیک عمل  کې هرورځو  پع لومړيو لسود ذوالحجې   ناهونه رژوي.ګدوو کالو 

 ملونځونهکړي يعنې و کې ه ڼي او مختلف نیک عملونه پګده چې دا ورځې غنیمت و  په کارته  مسلامنًء بنااو روژې نیول، 

 کړي .و  دې په کې ذکر تعالی وکړي او د اللهدې ڼې ګښی ،ورکړي دې وکړي، صدقې دې
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 لسو ورځو دفضيلت دالئل:لومړيو ددمياشتې د ذوالحجې 

 فضيلت دالئل زيات دي؛ چې ځينې يي په الندې ډول دي: ې دلومړيو لسو ورځو دد ذوالحجې مياشت

 الله جل جالله د ذوالحجې په لومړيو لسو ورځو قسم ياد کړی دی.-۱

 قسم دی په لسو شپو باندې.ترجمه: .  ۲:الفجر{  َعْْشٍ  َولَيَالٍ } :الله تعالی فرماييل دي

 صحیح خربه داده چې ددې لسو شپو څخه داخرت لس ورځې مراددي.: امام طربي )رح( وايي

 ابن کثیر وايي: ددې لسو شپو څخه د ذوالحجې لس شپې مراددي.

 ددې لسو ورځو دفضيلت دليل دی. او عظيم ذات قسم نه خوري؛ مګر په عظيم شی باندې؛ چې دا

 د يادولو او ذکر امر کړی دی. تعالی ورځې دي چې الله تعالی په کې مونږ ته د اللهدا هغه معلومې  -۲

 َمنَاِفعَ  لِيَْشَهُدوا َعِميقٍ  َفج   كُلِّ  ِمن يَأْتنِيَ  َضاِمرٍ  كُلِّ  َوَعَل  ِرَجاالا  يَأْتُوكَ  ِبالَْحجِّ  النَّاِس  ِف  َوأَذِّن}: الله جل جالله فرماييل دي 

ْعلُوَماٍت  أَيَّامٍ  ِف  اللَّهِ  اْسمَ  َويَْذكُُروا لَُهمْ   ۲۸-۲۷: الحج  {الَْفِقيَ  الْبَائَِس  َوأَطِْعُموا ِمنَْها َفكُلُوا األَنَْعامِ  بَِهيَمةِ  مِّن َرزََقُهم َما َعَل  مَّ

سپاره  اوښ کمزوري ری مزل څخه پلی او پهاعالن وکړه چې هغوی تاته د هر ل او خلکو ته دحج لپاره عمومي ترجمه:

ويني چې دلته دهغو لپاره موجودې دي او په څو  ټاکلو  ورځو کې پر هغو څارويو باندې د الله تعالی و رايش.ترڅو هغه ګټې 

نوم واخيل )دالله تعالی په نوم سه يي حالل کړي( چې هغه ورته روزي کړي دي ، په خپله يي هم وخورئ او تنګالسو 

 محتاجو ته يي هم ورکړئ.

] البخاري ه ابن عباس ريض الله عنه فرماييل دي: ددې معلومو ورځو څخه مراد دذوالحجې لس ورځې دي. حرضت عبدالل

 معلقا بصیغة الجزم(

 .نیک عمل ثواب په کې څو چنده دیدا لس هغه مبارکې ورځې دي چې  د -۳

 َما: )َقاَل  أَنَّهُ  النَِّبيِّ  َعنِ  َعبَّاٍس  ابْنِ  َعنِ .دابن عباس ريض الله عنه په روایت سه حدیث رشیف راغلی دی  کې په بخاري

 يَرِْجعْ  َفلَمْ  َوَمالِهِ  ِبنَْفِسهِ  يَُخاِطرُ  َخَرجَ  َرُجل   إاِلا  الِْجَهاُد، َوال: )َقاَل  الِْجَهاُد؟ َوال: َقالُوا ،(َهِذهِ  ِف  ِمنَْها أَْفَضَل  أَيَّامٍ  ِف  الَْعَمُل 

ءٍ  الِحُ  الَْعَمُل  أَيَّامٍ  ِمنْ  َما: )وللرتمذي صحیح البخاری. (ِبََشْ  يَا: َفَقالُوا ،(الَْعْْشِ  األَيَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  اللَّهِ  إىَِل  أََحب   ِفيِهنَّ  الصَّ

 يَْرِجعْ  َفلَمْ  َوَمالِهِ  ِبنَْفِسهِ  َخَرجَ  َرُجل   إِالا اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  الِْجَهادُ  َوال: ) اللَّهِ  َرُسوُل  َفَقاَل  اللَِّه؟ َسِبيلِ  ِف  الِْجَهادُ  َوال اللَِّه، َرُسوَل 

ءٍ  َذلِكَ  ِمنْ   سنن الرتمذی .(ِبََشْ

 . صحابه کرامو وويل: او جهاد همپه نورو ورځو کې نیک عمل د ذوالحجې د ورځو دنیک عمل څخه غوره نه دي ترجمه:

؟ پیغمربعلیه السالم و فرمایل: جهاد هم غوره نه دی؛ مګر داچې يو سړی په جهاد کې ووزي او ځان او مال په غوره نه دی

  سه را ونه ګرځي.خطر کې واچوي او بیرته هيڅ شی 
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وي  خوښ زيات الله تعالی تهکې هغو ورځو په  ېزي: داسې ورځې نشته چې نیک عمل دترمذی په روایت کې داسې را د

رځو دنیک عمل څخه . صحابه کرامو عرض وکړ ای دالله رسوله! د الله تعالی په الر کې جهاد هم غوره نه دی؟. ددې لسو و 

وفرمايل: دالله تعالی په الر کې جهاد هم غوره نه دی؛ مګر داچې يو څوک په جهاد کې خپل ځان او مال  علیه السالمپیغمرب 

 ګرځي .هم وبايس او ددې څخه بیرته هیڅ شی سه را و نه 

الُِح ِفيَْها أَحب  اىل )عليه وسلم : ، قال : قال رسول الله صلی الله اموعن ابن عباس ريض الله عنه َما ِمْن أيَّاٍم الَْعَمُل الصَّ

َوالَ أْعظَُم أْجراا ِمْن َخْيٍ يَْعَملُُه ِف َماِمْن َعَمٍل أْزََك ِعنَْد اللِه )وف رواية :  . (اِم : يَْعِني أيَّاَم الَْعْْشِ اللِه َعزََّوَجلَّ ِمْن َهِذِه األيَّ 

 سنن الدارمي(.َعْْشِ األْضَحي

 لیه وسلم وفرمایل : نشته داسېصلی الله ع الله رسول چې وایي؛ هغه خه روایت دیله ابن عباس ريض الله عنهام څ :ترجمه

او په یوه بل روایت کې  . څخه و ورځولسدې الحج ود ذ وي خوښ ډیر تعالی تهالله  کېه پدې چې نیک عمل  ېورځ

داسې بهرت او لوی عمل دالله تعالی په نزد دثواب له نګاه څخه چې هغه دې بهرته وي د ذوالحجې د لسو ورځو  نشته  :راځې

 دعمل څخه .

 دذوالحجې لس ورځې ددنيا له غوره ورځو څخه دي. -۴

أَفَضُل أَياِم )عليه وسلم قال : رسول الله صلی الله ر بن عبدالله ريض الله عنه : أن عن جاب په حدیث رشیف کې رازي:

نيا الَعْشِ  ةِ الد   وابو یعلی .البزار فی کشف االستار ( ، يعِني : َعِْش ِذي الِحجَّ

 بهرتهټولو  صلی الله علیه وسلم وفرمایل : د دنیا ترالله رسول  ؛ چېوایيهغه له جابر ريض الله عنه څخه روایت دی   :ترجمه

 لس ورځې . ۍلومړ  ېالحجې د میاشت ویعنی د ذ .ورځې لس دي

 د ذوالحجې په لسو ورځو کې هغه ورځ ده چې الله تعالی ته زياته خوښه ده چې هغه داخرت ورځ ده. -۵

  داود أبو رواه( النَّْحرِ  يَْومُ  َوتََعاىَل  تَبَارَكَ  اللَّهِ  ِعنْدَ  األَيَّامِ  أَْعظَمَ  إِنَّ )په حدیث رشیف کې راځي: 

 بیشکه دالله تعالی په نزد ترټولو بهرته ورځ داخرت ورځ ده. ترجمه:

دا هغه لس ورځې دي چې په دې ورځو کې دحج مهم کارونه ترسه کیږي لکه دعرفات وقوف، په مشعر الحرام کې وقوف ، 

 د جمرو ويشتل ، دهديې ذبح او دس خریل او يا کمول.

ذوالحجې د لومړيو لسو ورځو د غوره وايل امتیاز له دې کبله دی چې په دې ورځو کې لوی امام ابن حجر )رح( فرمايي: د 

لوی عبادتونه سه يوځای کیږي؛ لکه ملونځ، روژه،د صدقه ، حج؛ چې داسې عبادتونه په نورو ورځو کې نه يوځای 

 ]فتح الباری[کیږي.

 لومړيو لسو ورځو اعامل: مياشتې دد ذوالحجې 

کې د ذوالحجې د لومړيو لسو ورځو فضیلت زيات راغلی دی؛ په دې ورځو کې نیک عملونه کول هم  داچې په رشیعت

 ځينو علامء کرامو به  ددې ورځو  زيات ثواب لري؛ په همدې اساس علامء کرامو او بزرګانو به ددې ورځو خاص خيال ساته.
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ې رارسیدی په توبې سه استقبال يش، ممکن چې لپاره خاص تیاری نيولو او ويل به يي: په کارده کله چې د فضيلت ورځ

توبه دنيکو عملونو دانجام لپاره وسیله يش. بله داچې دداسې ورځو لپاره دمخکې نه کلک عزم په کاردی چې دغه مبارکې 

 ورځې په نيکو عملونو سه ډکې يش. 

او درناوی کولو، يو درمضان املبارک  امام عبدالرحمن النهدی وايي: سلفو علامؤ او بزرګانو به د دريو لسیزو زيات قدر

 ]لطائف املعارف[.اخريي لس ورځې. دوهم د ذوالحجې لومړۍ لس ورځې او دریم دمحرم الحرام لومړۍ لس ورځې

سنن .(يَكَاُد يُْقِدُر َعلَيْهِ ی َما َوكَاَن َسِعيُْد بُْن ُجبَْيٍ إَذا َدَخَل أيَّاُم الَْعْْشِ اْجتََهَد إْجتَِهاداا َشِديْداا حت) :په يو روایت کې رازي

 الدارمی

او  په عبادت کې داسې کوښښ، سعید بن جبیر ريض الله عنه به شوی لس ورځې داخلی الحجېو کله به چې د ذ ترجمه:

 . هلې ځلې کولې تردې چې خپل توان او قدرت به یې له السه ورکړ

 ورځو کې نیک او مستحب علمونه ويش؛ چې ځينې يي په الندې توګه دي:  ولس يولومړ په په کارده چې د ذوالحجې

 . که دچا په توان کې وي چې په دې لسو ورځو کې عمره وکړي، عمره کول هم زيات ثواب لري.عمره کول -۱

 دفرائضو او نوافلو اهتامم.ځکه په فرائضو سه بنده الله تعالی ته زيات نږدی کیږي. -۲

ءٍ  َعبِْدي إَِلَّ  تََقرََّب  َوَما:) په حدیث رشیف کې رازي  ِبالنََّواِفلِ  إَِلَّ  يَتََقرَُّب  َعبِْدي يَزَاُل  َوَما َعلَيْهِ  اْفرَتَْضُت  ِمامَّ  إَِلَّ  أََحبَّ  بََِشْ

 ...(. صحیح البخاريأُِحبَّهُ  َحتَّى

څخه زيات خوښ وي. او تل زما بنده او نه نږدی کیږي ماته زما بنده په بل داسې څه باندې چې هغه ماته دفرضو  ترجمه:

 ماته په نوافلو باندې نږدی کیږي ؛ تر دې چې زه ورسه محبت وکړم.

. ځکه په نوافلو سه بنده د الله تعالی محبوب ګرځي .لکه چې په پورتني حدیث کې ذکر شول نفيل عبادات زيات کول -۳

 درجو څښنت کیږي.دنفيل عباداتو په کولو سه بنده دالله محبوب ګرځي او لويو 

صدقه صدقه کول...، دبې وزلو سه مرسته کول، ښه خربه صله رحمي نفيل عبادات لکه نفيل ملونځ، دقرآن کريم تالوت،

صدقه دانسان په وړاندې بندی دروازی برسیره کوي او له رش څخه يي سايت. همدا راز  کول انسان نيکو کارونو ته رسوي،

صدقه انسان ددرهم او دینار له بندګۍ څخه سه دانسان ګناهونه بښل کیږي ،  صدقه دانسان ځان او مال پاکوي او په صدقې

 سايت. 

يَا َرُسوَل اللَِّه أَنِْبئِْني َعْن أَْمٍر إَِذا أََخْذُت ِبِه  :َقاَل ُقلُْت وسلم  تی النبی صلی الله علیهرضی الله عنه أنه أ أَِِب ُهَريْرََة  َعنْ )

اَلَم َوأَطِْعْم الطََّعاَم َوِصْل اأْلَْرَحاَم َوُقْم ِباللَّيِْل َوالنَّاُس نِيَام  ثُ    أحمد مسند (مَّ اْدُخْل الَْجنََّة ِبَساَلمٍ َدَخلُْت الَْجنََّة َقاَل أَْفِش السَّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلم او ورته مې د زه  لله عنه څخه روایت دی هغه فرمايي؛ اله ابوهریره ريض ترجمه:

 وويل ای دالله رسوله ! ماته داسې کار وښايه چې هغه وکړم او جنت ته داخل شم.
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پاڅيږه ته عبادت لوانو سه خپلويل وساته او دشپې پخ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: سالم عام کړه. طعام ورکړه او

 بیا جنت ته په سالمتیا سه داخل شه. ،په داسې حال کې چې خلک ویده وي

ْعلُوَماٍت  أَيَّامٍ  ِف  اللَّهِ  اْسمَ  َويَْذكُُروا.  الله جل جالله فرمايي:)زيات ذکر کول -۴  ۲۸الحج: (مَّ

َويَْذكُُروا ): رشیف ن کريم داآیتآ د زيات ذکر په استحباب باندې دقر امام ابن رجب وايي: د ذوالحجې په لسو ورځو کې 

ْعلُوَماٍت(   دجمهورو علامؤ په نزد د ذوالحجې لومړنۍ لس ورځې دي. (ایام املعلومات)ځکه داللت کوي.  اْسَم اللَِّه ِف أَيَّاٍم مَّ

 ه دې لسو ورځو کې نسبت نورو ورځو ته زيات ذکر کول مستحب دی بالخصوص دعرفې په ورځ. امام نووی )رح( وايي: پ

 النووي[ –]األذكار 

يَك لَهُ  :)په يو بل روایت کې رازي  (. موطأ مالکَوأَْفَضُل َما ُقلُْت أَنَا َوالنَِّبي وَن ِمْن َقبِْل الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ ََشِ

ول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي : دعرفې په ورځ  بهرتینه ذکر هغه چې ما او زما څخه مخکې پیغمربانو رس ترجمه:

يَك لَهُ ویلی دی هغه دا کلمه ده:   (. الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ ََشِ

أَيَّاٍم أَْعظَُم ِعنَْد اللَِّه َوال أََحب  إِلَيِْه ِمْن  )َما ِمنْ :په حدیث رشیف کې رازيپه ذکر کې تکبیر، تهلیل او تحمید ټول شامل دي .

، َفأَكِِْثُوا ِفيِهنَّ ِمْن التَّْهلِيِل َوالتَّكِْبيِ َوالتَّْحِميِد(   رواه أحمد الَْعَمِل ِفيِهنَّ ِمْن َهِذِه األَيَّاِم الَْعْْشِ

الله ته په کې عمل کول غوره وي ددې لسو ورځو په داسې لوی اوبهرته ورځې نشته چې دالله جل جالله په نزد  ترجمه:

 ولله الحمد، زيات وواياست.  الله اکربپس په دې ورځو کې الاله االالله ،  نسبت.

 ليدل وتابعین دي  ء او فقها القدر سعید ابن جبیر، عبدالرحمن ابن ابی لیلی او مجاهد چې جلیل ابن ابی زياد فرمايي مایزید 

)الله أكرب الله أكرب، ال إله إال الله والله أكرب. الله أكرب ولله :ذکر کولومړيو لسو ورځو کې به يي داسې چې د ذوالحجې په لو 

 بن رجب[ال ]فتح الباری الحمد( . 

چې  تکبیرونه ویلداسې زيات لسو ورځو کې  يويدل چې دوی به د ذوالحجې په لومړمیمون ابن مهران وايي : مونږ خلک ول

  ]فتح الباری البن رجب[ . زه د امواجو سه مشابه بومل

 روژه نيول. کې  وورځ ونهپه د ذوالحجې  -۵

 َرُسوُل  كَانَ  َقالَْت  -وسلم عليه الله صل- النَِّبىِّ  أَْزَواجِ  بَْعِض  َعنْ  اْمَرأَتِهِ  َعنِ  َخالِدٍ  بْنِ  ُهنَيَْدةَ  َعنْ  په حدیث رشیف کې رازي:

ِة َويَْوَم َعاُشوَراَء َوثَ الَثََة أَيَّاٍم ِمْن كُلِّ َشْهٍر(سنن أىب داود  -سلمو عليه الله صل- اللَّهِ   والنسايئ.يَُصوُم تِْسَع ِذى الِْحجَّ

يانو څخه روایت کوي هغه ينو بيبځد ، دهغه ښځه دپیغمربعلیه السالمښځې څخه روایت کويهنیده ابن خالد دخپلې  ترجمه: 

دعاشوراء ورځ روژه به ذوالحجې نهو ورځو روژه نیوله او  الله علیه وسلم دا عادت ؤ چې هغه به د د رسول الله صلی فرمايي:

 مياشتې څخه . یدری ورځې دهر يې نیوله او 
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  .روژه نيش نيوالی د عرفې ورځ روژه باید هیره نيش ېنهه ورځ د ذوالحجې څوک که چريې 

 .یعبادت کول مستحب د و کېشپپه د ذوالحجې  -۶

 ترجمه: د ذوالحجې په شپو کې خپل چراغونه مه وژنئ. (العْش ليال رسجكم تطفئوا ال) امام سعید ابن جبیر فرمايي: 

 والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

 


