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 افغانســـتانامارت اســـــالمی                 

 حج واوقافوزارت ارشــاد،                           

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                       

 آمریت ارشاد ودعوت                                                         

            مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی۱۰/4/۱4۰۱هجری قمری مطابق۲/۱۲/۱443 :رخؤ مجمعه روز  خطبهرهنامی 

 اعامل آن الحجه واول ذو  فضائل ده روز
 

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

)َوالَْفْجِر،  :قال الله سبحانه وتعالی:ىل يوم البعث والنشور، أما بعداوالدهور، وريض الله عن الصحابة والتابعني لهم بإحسان 

 (2-1):الفجر َعْْش  ( َولَيَال  

 الحجه(قسم به صبح وشبهای ده گانه)ذو  :ترجمه

 مسلامنان گرامی!

رحمت  پروردگار وسیع وفراخ است که همه چیز را در بر گرفته است. یکی  از منونه رحمت ومهربانی پروردگار این  است که 

ن کرده که بهرتین روزهای سال اند که عمل یرا تعی گناهان مسلامنان را در صورت توبه می آمرزد،واز برای مسلامن ها روز های

 اندک در آن روزها ثواب زیاد در قبال خود دارد.

چونکه  عمر های امت محمد صلی الله علیه وسلم کوتاه میباشد الله جل جالله بنا برمهربانی خود ازبرای این امت روزهای را 

 یگردند.ن کرد که به عمل اندک ثواب  واجر زیاد را مستحق میتعی

الله جل جالله برای ما پیامربرحمت فرستاده واز طرف دیگر  طرف اول ذو الحجه میباشد. از یک که ازجمله آن روزها ده روز

ن کرده که در این  روزها اعامل نیک ثواب زیاد دارد که به اساس این الله تعالی بندگان خود را یروزهایی را تعی چنینبرای ما 

 ه  در حقیقت این همه نشانه رحمت ومهربانی الله تعالی  است .مستحق جنت میگرداند ک

است وثواب اعامل نیک در این  قسم یاد کرده شبهای آن  که الله تعالی به  زیرا .بهرتین روزهای سال اند ده روز اول ذوالحجه

 شبها وروزها چند برابر است )بنابرنیت(و چنین  روزهای دیگر نیست که به نزد پروردگار اعامل نیک در آن روزها بهرت از ده روز

 ذو الجحه باشد.اول 

کی ورضای پروردگار در این ده روز بهرتین عمل به نزد الله جل جالله که آن عمل را خداوند زیاد دوست دارد که سبب نزدی

 میگردد قربانی وریختاند خون است.
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به این منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم در دوران اقامت شان در مدینه ای از نشانه های دین اسالم است،  قربانی یک نشانه

که در عرفات اند  حجاجیفه است که روزه گرفنت آن بغیر از وروز نهم ذوی الحجه روز عر  همیشگی کرده اندو عمل مداومت 

 سنت است وروزه گرفنت این روز گناهان دوساله را محو میکند.

است که این روزها را غنیمت شمرده  مستحبخصوصاً ذکر پروردگار وروزه گرفنت  به عموم مسلامن دراین روزها هرعمل نیک 

اقدام منایند، یعنی مناز اداکنند، صدقه بدهند، خیرخواهی به یک دیگر وذکر پرودگار را بیشرت  گونا گون پسندیدهوبه اعامل 

 منایند.

 اول ذو الحجه : دالئل فضیلت ده روز

 :اول ذو الحجه بیشرت است که برخی آنها قرارذیل است دالئل فضائل ده روز

 اول ذو الحجه سوگند یاد کرده است . به ده روز الله جل جالله  -۱

 . قسم به شبهای ده گانهترجمه: . ۲:الفجر{  َعْْش   َولَيَال  }:میفرمایدالله تعالی 

 .اول ذوالحجه مراداست روزی ده گانه ده ح این است که مراد از این شبهاقول راج :میگویدامام طربي )رح( 

 ده شب اول ذو الحجه مراد است .مراد از این شبهای ده گانه : میگو.یدابن کثیر 

 ذات عظیم الشأن سوگند یاد منی کند مگر به یک چیز بزرگ که این خود بیانگر فضیلت این  شبها وروزها است.

 معینی است که الله تعالی در آن مارا به ذکر امر منوده . هایهامن روز دهه اول ذو الحجه این  -۲

 لَُهمْ  َمنَاِفعَ  لِيَْشَهُدوا ؛َعِميق   َفج   كُلِّ  ِمن يَأْتنِيَ  َضاِمر   كُلِّ  َوَعَل  رَِجاالً يَأْتُوكَ  ِبالَْحجِّ  النَّاِس  ِف  َوأَذِّن}:می فرمایدالله جل جالله 

ْعلُوَمات   أَيَّام   ِف  اللَّهِ  اْسمَ  َويَْذكُُروا  ۲۸-۲۷: الحج  {الَْفِقيَ  الْبَائَِس  َوأَطِْعُموا ِمنَْها َفكُلُوا األَنَْعامِ  بَِهيَمةِ  مِّن َرزَقَُهم َما َعَل  مَّ

پیاده وسواره بر هر شرت الغری راه های دور ودرازی را می پیامیند  ( حج فریضهیان مردم اعالن کن که برای )ادای ودر م ترجمه:

بیایند.تابه منافع )دینی  ودنیوی( شان حارض شوند ونام الله را در روزهای معینی بر آنچه که الله از چهارپایان به ایشان داده است 

 ا را بخورانید. بربند، پس )از ذبح این حیوانات( شام خودتان از آن بخورید ونیازمند وبی نو 

بخاري معلقا بصیغة ال ]. ذو الحجه است مراد از این روزهای معین ده روز اول:میفرمایدحرضت عبدالله ابن عباس ريض الله عنه 

 (الجزم

  ند برابر میباشد.چاین ده روز هامن روزهای مبارکی اند که ثواب اعامل نیک در آن  -۳

  ِمنَْها أَْفَضَل  أَيَّام   ِف  الَْعَمُل  َما):قَاَل  أَنَّهُ  النَِّبيِّ  َعنِ  َعبَّاس   ابْنِ  َعنِ آمده است:)در بخاری به روایت ابن عباس حدیث رشیف    
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ء   يَرِْجعْ  َفلَمْ  َوَمالِهِ  ِبنَْفِسهِ  يَُخاِطرُ  َخَرجَ  َرُجل   إِالّ الِْجَهاُد، َوال: )َقاَل  الِْجَهاُد؟ َوال: َقالُوا ،(َهِذهِ  ِف   البخاری.صحیح  (ِبََشْ

الِحُ  الَْعَمُل  أَيَّام   ِمنْ  َما: )وللرتمذي  َسِبيلِ  ِف  الِْجَهادُ  َوال اللَِّه، َرُسوَل  يَا: َفَقالُوا ،(الَْعْْشِ  األَيَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  اللَّهِ  إىَِل  أََحب   ِفيِهنَّ  الصَّ

ء   َذلِكَ  ِمنْ  يَْرِجعْ  َفلَمْ  َوَمالِهِ  ِبنَْفِسهِ  َخَرجَ  َرُجل   إِالّ اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  الِْجَهادُ  َوال: ) اللَّهِ  َرُسوُل  َفَقاَل  اللَِّه؟  سنن الرتمذی (.ِبََشْ

آیا جهاد هم اصحاب کرام گفتند:بهرت ازعمل دهه  اول ذو الحجه  نزد الله جل جالله  نیست.  هیچ روزیدر هیچ عملی  ترجمه:

جهاد هم بهرت نیست مگر اینکه یک شخص به جهاد براید،جان ومال خود را به امربصلی الله علیه وسلم فرمودند:پی ؟بهرت نیست

 هیچ چیزی برنگردد. بدون خطر بیندازد ودوباره 

اول ذو این ده روز  عمل نیک در در روایت ترمذی چنین می آید:چنین عمل نیست که الله تعالی را زیاد خوش بیایدنسبت به

پیغمرب علیه السالم فرمودند: در ؟ اصحاب کرام عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا جهادهم بهرت نیست  .الحجه

راه الله تعالی جهاد هم بهرت نیست مگر اینکه یک شخص  در راه جهاد جان ومال خویش را قربان مناید که از آن همراه خود 

 هیچ چیزی را برنگرداند .

الُِح ِفيَْها أَحب  اىل اللِه )، قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : امريض الله عنهوعن ابن عباس  َما ِمْن أيَّام  الَْعَمُل الصَّ

ِمْن َخْي  يَْعَملُُه ِف َعْْشِ َماِمْن َعَمل  أْزََك ِعنَْد اللِه َوالَ أْعظَُم أْجراً )وف رواية: . (َعزََّوَجلَّ ِمْن َهِذِه األيَّاِم : يَْعِني أيَّاَم الَْعْْشِ 

 سنن الدارمي (األْضَحي

که اعامل نیک  از ابن عباس رضی الله عنهام روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده :نیست هیچ روزی :ترجمه

 الحجه کرده .به نزد الله بهرت باشد از ده روز اول ذو  در ان

الله تعالی هیچ عملی پاکیزه تر وبزرگ تر از روی اجر وثواب از کارهای خیری که در ده  در روایت دیگر آمده که نیست به نزد

 روز عید قربان انجام میشود.

 ده روز ذو الحجه بهرتین روزهای دنیا است : -4

نيا أَفَضُل )عن جابر بن عبدالله ريض الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :  درحدیث رشیف آمده: أَياِم الد 

ةِ   وابو یعلی .البزار فی کشف االستار ( الَعِْش، يعِني : َعِْش ِذي الِحجَّ

بهرتین روزهای دنیا ده روز اول  حرضت جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:از  :ترجمه

 الحجه است.ذو 

 ودگار محبوب است روز عید ضحی است:در دهه اول ذو الحجه روزی که  به نزد پر  -۵

  داود أبو رواه( النَّْحرِ  يَْومُ  َوتََعاىَل  تَبَارَكَ  اللَّهِ  ِعنْدَ  األَيَّامِ  أَْعظَمَ  إِنَّ ): در حدیث رشیف آمده

انجام این هامن ده روزی اند که درآن افعال مهم حج   به تحقیق بزرگ ترین روزها نزد الله جل جالله روزنحر است . ترجمه:

 میشود مانند: وقوف عرفات، وقوف در مشعر الحرام ، زدن جمرات، ذبح هدیه، حلق یا قرص و طواف زیارت.
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ذو الحجه از این جهت است که در این روزها عبادات بزرگ یکجا میشوندمانند:  دهه اولافضلیت :میگویدامام ابن حجر )رح( 

 [الفتح] .ها یک جای منی شوندمناز، روزه، صدقه، حج که این عبادتها در دیگر روز 

 :اول ذو الحجه اعامل ده روز

دررشیعت فضیلت ده روز اول ذو الحجه بیشرت آمده است  ودر این روزها انجام اعامل نیک هم زیاد ثواب دارد به اساس این 

ومیگفتندمناسب علامء کرام وبزرگان دین به این روزها توجه خاص داشتند.برخی علامی کرام برای این روزها آمادگی میگرفتند 

 را به توبه استقبال کنیم ، ممکن که توبه وسیله انجام اعامل نیک شود.  است که فرار رسیدن روزهای پر فضیلت

 دیگر اینکه برای این روزها یک اراده قوی به کار است که این روزهای پر برکت به اعامل نیک انجام یابد.

رمضان ودهه اول ذو که علامی سلف سه دهه را زیاد قدر واحرتام میکردند، یکی دهه اخیر :میگویدامام عبدالرحمن النهدی 

 ]لطائف املعارف[. الحجه ودهه اول محرم الحرام.

َوكَاَن َسِعيُْد بُْن ُجبَْي  إَذا َدَخَل أيَّاُم الَْعْْشِ اْجتََهَد إْجِتَهاداً َشِديْداً حتی َما يَكَاُد يُْقِدُر ) :در یک روایت آمده است

 الدارمیسنن.(َعلَيْهِ 

درعبادت کوشش  وتالش میکرد تا اینکه متام توان وقدرت خود  داخل میشد سعید ابن جبیروقتیکه دهه اول ذو الحجه  :ترجمه

  را از دست میداد.

 اول ذو الحجه کارهای نیک ومستحب صورت گیرد که بعضی آنها قرار ذیل است: مناسب است در ده روز

 زیاد دارد.کسی توان عمره کردن را در این ده روز داشته باشد ثواب اگر  :ادای عمره -۱

 .دبنده مسلامن به الله نزدیک میشو  ا که بواسطه انجام فرایضتوجه به ادای فرایض ونوافل زیر  -۲

ء   َعْبِدي إَِلَّ  تََقرََّب  َوَما:) حدیث رشیف آمده استدر    ِبالنََّواِفلِ  إَِلَّ  يَتََقرَُّب  َعبِْدي يَزَاُل  َعلَيِْه َوَما اْفرَتَْضُت  ِمامَّ  إَِلَّ  أََحبَّ  ِبََشْ

 صحیح البخاري ...(أُِحبَّهُ  َحتَّى

وقریب منی شود بنده به سوی من به چیزی محبوب تر به من از آنچه که باالی او فرض گردانیده ام  وهمیشه میباشد  ترجمه:

 بنده من که تقرب حاصل میکند به واسطه نوافل تا اینکه اورا دوست میگیرم.

که ده های خود محبت میکند چنانچه درحدیث فوق ذکرشد به بنراکه به واسطه نوافل الله تعالی چ:نوافل را زیاد انجام دادن -3

 بیشرت میشود.نده دوست الله میگردد ومستحق اجربواسطه انجام عبادات نفلی ب
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انسان زیرا وصدقه... ، صله رحمی، کمک وهمکاری همرای بینوایان ای نفلی، تالوت قرآن کریمعبادات نفلی مانند: مناز ه

باصدقه دادن به نیکو کاری میرسد وصدقه درهای خیر ونیکی را به روی انسان می گشاید وابواب رش را می بندد وهمچنین 

 صدقه پاکی مال ونفس انسان را به دنبال دارد وگناهان را محو میکند وانسان را از بندگی درهم ودینار باز میدارد.

يَا َرُسوَل اللَِّه أَنِْبئِْني َعْن أَْمر  إَِذا أََخْذُت ِبِه َدَخلُْت  :َقاَل ُقلُْت أنه أتی النبی صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه َعْن أَِِب ُهَريْرََة )

اَلَم َوأَطِْعْم الطََّعاَم َوِصْل اأْلَْرَحاَم َوُقْم ِباللَّيِْل َوالنَّاُس نِيَام  ثُمَّ اْدخُ    أحمد مسند (َة ِبَساَلم  ْل الَْجنَّ الَْجنََّة َقاَل أَْفِش السَّ

: خرب بده مرا بر امری که مآمد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم وگفتوی از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که  ترجمه:

ا ورحم ر  وقتیکه به آن عمل کنم داخل بهشت شوم ، پیامرب علیه السالم فرمود: سالم دادن را عام بساز وطعام بده )به فقراء(

 پیوست کن  ومناز بخوان در حالیکه مردم خواب باشدباز تو داخل میشوی به جنت به سالمتی .

( أَيَّام   ِف  اللَّهِ  اْسمَ  َويَْذكُُروا:)الله تعالی میفرماید :ذکر بیشرت -4 ْعلُوَمات   ۲۸الحج: مَّ

():میکندداللت استحباب ذکر در دهه اول ذو الحجه به میگوید:که این آیت امام ابن رجب  ْعلُوَمات   َويَْذكُُروا اْسَم اللَِّه ِف أَيَّام  مَّ

  .ده  روز اول ذو الحجه میباشد ءبه نزد جمهور علام (معلومات ایام)ا که زیر 

 ]األذكار[کر کردن مستحب است بخصوص در روزه.این ده روز اول ذو الحجه ذ در :میگویدامام نووی )رح( 

يَك لَهُ  در روایت دیگری آمده است:)  (. موطأ مالکَوأَْفَضُل َما ُقلُْت أَنَا َوالنَِّبي وَن ِمْن َقبِْل الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ ََشِ

این کلمه )ال اله اال الله وحده انبیا گفته اند در آخر روز عرفه  : بهرت آنچه که من وسائره پیامربصلی الله علیه وسلم فرمودترجمه:

 له امللک وله الحمد وهو علی کل شی قدیر(. ال رشیک له

الَْعَمِل  إِلَيِْه ِمنْ )َما ِمْن أَيَّام  أَْعظَُم ِعنَْد اللَِّه َوال أََحب  :ومتحید میباشد در حدیث رشیف آمده است  لیلهذکر شامل تکبیر، ت

، َفأَكِِْثُوا ِفيِهنَّ ِمْن التَّهْ   رواه أحمد  لِيِل َوالتَّكِْبيِ َوالتَّْحِميِد(ِفيِهنَّ ِمْن َهِذِه األَيَّاِم الَْعْْشِ

زیاد یاد پس  روزهای دهه اول ذوالحجهعمل کردن در به نزد پروردگار از رت ومحبوب تربزرگاز روزها نیست هیچ روزی ترجمه:

 تهلیل، تکبیر وتحمید. کنید در این روزها ازقبیل:

از جمله فقهای جلیل القدر  کهسعید ابن جبیر، عبدالرحمن ابن ابی لیلی و مجاهد که من دیدم که میفرماید:یزید ابن ابی زياد 

 ]فتح الباری ابن رجب[)الله أكرب الله أكرب، ال إله إال الله والله أكرب. الله أكرب ولله الحمد( . :اینطور ذکر میکردندهستند، وتابعی

به امواج تشبیه تکبیرهایش من که  ه اول ذو الحجه تکبیر میگفتدرده خالد ابن ولید را دیدم کهمن :میگویدمیمون ابن مهران 

 ]فتح الباری البن رجب[  .می کنم
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 ذو الحجه را روزه گرفنت:روز  نه -۵

- اللَّهِ  َرُسوُل  كَانَ  َقالَْت  -وسلم عليه الله صل- النَِّبىِّ  أَْزَواجِ  بَْعِض  َعنْ  اْمَرأَتِهِ  َعنِ  َخالِد   بْنِ  ُهنَيَْدةَ  َعنْ :در حدیث رشیف آمده

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

هنیده ابن خالد از زوجه خود روایت میکند که  زوجه او از بعضی ازواج مطهرات روایت میکند ومیگوید: که عادت  ترجمه: 

 ذو الحجه ، عاشورا ودر هرماه سه روز را روزه میگرفت. نه روزرسول الله صلی الله علیه وسلم این بود که 

 گیرد.ا روزه بعرفه ر روزه گرفته منیتواند باید روز اگر نه روز ذو الحجه را 

چراغ ترجمه: العْش( ليال رسجكم تطفئوا )ال:میفرمایدامام سعید ابن جبیر در شبهای ذو الحجه عبادت کردن مستحب است.  -۶

  تان را در شبهای ذو الحجه خاموش نکنید.

 والسالم عليکم ورحمة الله وبرکاته                                                                                   


