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   افغانســـتانامارت اســـــالمی               

 حج واوقافوزارت ارشــاد،                      

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                     

 آمریت ارشاد ودعوت                      

            مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی11/5/1141هجری قمری مطابق7/1/1111:رخؤ مجمعه روز  خطبهرهنامی 

 فضائل ومسائل روز عاشورا
 

هلل الذی جعل لعباده مواسم یتقربون الیه فیها با نواع الطاعات فیغفر لهم الذنوب ویرفع لهم الدرجات،وأشـهد أن الحمد 

ال إله إالهللا، حکم فقدر، ورشع فیرسوالیزال یفیض علی عباده من انواع الربوالربکات، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله 

صحابه الذین کانوا یحافظون علی طاعة ربهم فی جمیع االوقـات وسـلم سابق إلی الخیرات، صلی هللا علیه وعلی آله وا

 تسلیامً کثیراً .

 وبعد:  مسلامنان متدین !

، یم که عبارت ازماه محرم الحرام، قرار دارجایگاه ومقام شامخی در دین دارد درماه مبارک پرمیمنت یکی از اشهر الحرم که ما

تااریخ  عاشرراویا دهم محرم زا است، م از جایگاه زرریی زر وررداردرتاریخ اسل اولین ماه سال هجری قمری میباشد.این ماه 

 .است  ت مخصرصاً تاریخ اسلم یره ورردهزرشی

، رهاایی مللرماان ازچنگاال واستبدادع وحرادثیکه درین ماه رخ داده است، داللت زر پیروزی حق و زرچیدن زساط ظلم یوقا

 ظاملان و......میکند .

 عاشورا:فضائل 

 لهمالیهود صیاماً یوم عاشورا، فقال قدم املدینة فوجد م رضی هللا عنه  أن رسول هللا  صلی هللا علیه وسلعن أبن عباس 

هذایوم عظیم ، أنجی هللا فیه موسی وقومه وغـر  هذا الیوم الذی تصومونه ؟ فقالوا:مارسول هللا  صلی هللا علیه وسلم :

ولـی ووسـی فـنحن أحـق وأ :»رسول هللا  صلی هللا علیه وسلم  ، فقالاً فنحن نصومهه ، فصامه موسی شکر فرعون وقوم

إن شاء هللا فان کان العام املقبل :»سول هللا صلی هللا علیه وسلم قال رفصامه رسول هللا، وأمربصیامه، وفی روایة:« منکم

 صحیح مسلم «  صمناالیوم التاسع 

هجرت منرد وارد مدینه منرره درصحیح مسلم آمده است که رسرل هللا  صلی هللا علیه وسلم  هنگامیکه ازمکه مکرمه  ترجمه :

وساابر روزه یار ن آدهااا جریااا  ، ایشاان ازعلااتی دهاام مااه محاارم را روزه میگر تناادیااان روز عاشاررا ی نااشاددد، کااه یهرد

، داد است که وداودد مت ال مرسی علیاه السالم  وزنای ایاییا  را دجاات، روزی روز عاشررا:درپاسخ یفتند شددد،یهردیان

 ودشمن ایشان ،  رعرن را در دریاغرق کرد، وما زه شکر ادۀ این درصت وکمک الهی روز عاشررا را روزه میگیریم .
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صالی هللا زیان پیاامب پا  ا، م مرسی علیه السلم دردیکرت هساتممن دسبت زه شام زه زرادر  رمرد دد: علیه وسلم صلی هللاپیامب 

  .هم روز عاشررا را روزه یر تندعلیه وسلم 

ایر داد:،  رمردمقاصاد یی ات محمادی اساتایشان وسایر کفااریکی از  خالفت زاد که موزخاطر دشان دادن مخالفت زا یهر 

 ، تاسرعا ی نی دهم محرم رادیر روزه میگیرم .تاسال آینده زدده مبادم

عن أيب هريـر  ر  هللا عنـه : أن رسـول هللا ) :آمده کهدرمحرم وعاشررا درحدیث همچنان درمررد  ضیلت روزه یر ن 

َياِم بَْعَد رََمَضاَن َشْهُر هللِا الُْمَحرَّمُ    رواه مسلم  .(صلی هللا عليه وسلم قال : )أْفَضُل الصِّ

 . ، روزه ماه محرم استزهرتین روزه ز د از رمضان ترجمه:

رسـول هللا صـلی هللا أنَّ )عن أيب قتاد  ر  هللا عنه: : رمردهللا صلی هللا علیه وسلم  رسرل ودر مررد  ضیلت روزه عاشررا

نََة الاَْمِضيََة(  رواه مسلم عليه وسلم ُسئَِل َعْن ِصيَاِم يَْوِم َعاُشورَاَء فََقاَل: يُكَفُِّر السَّ

 .شته رامحر ودازرد میکند سا ل یذ ی نی روزه یر ن در روز عاشررا، یناهان

 رسرل هللا صلی هللا علیه وسلم در روزه یر ن عاشررا چهار حالت داشت :

يَتَحرَّي ِصياَم يـْوم   صلی هللا عليه وسلمَما َرأَيُت النَِّبي قال :  امعن ابن عباس ر  هللا عنه) :در حدیث دیگری میفرماید

لَُه علی  َغريِِه إِالَّ َهَذا الیوم   رواه البخاري  يْوَم َعاُشوَراَء . ،َفضَّ

قال: )يوم عاشوراء كانت  -صىل هللا عليه وسلم  -عن أيب هرير  ر  هللا عنه عن النبي در حدیث ییف دیگر می آید:)

 مصنف ابن أيب شيبةتصومه األنبياء فصوموه أنتم( 

 مکه مکرمه عاشررا را روزه میگر ت وکسی را زه روزه یر ن امر منی کرد.رسرل هللا صلی هللا علیه وسلم در :الت اولح

فلـام قـدم املدینـه ن نبی صلی هللا علیه وسلم یصومه قالت کان عاشورا یوماً تصومه قریش فی الجاهلیه وکا)عن عائشه 

 فلیصمه ومن شاء افطر(متفق علیهصامه وامره بصیامه  وفی روایة بخاری من شاء 

حرضت عایشه رضی هللا عنها روایت میکند که عاشررا روزی است که قریش آن را درجاهلیت روزه میگر ت ورسارل ترجمه:

هللا صلی هللا علیه وسلم هم روزه میگر ت وقتیکه رسرل هللا صلی هللا علیه وسلم زه مدینه هجرت کرد عاشررا را روزه میگر ات 

 زه روزه یر ن امر میکرد. ومردم را

دیدداد کاه اها  کتاان ایان روز را روزه میگیارد و زه مدینه هجرت کردداد  وقتیکه رسرل هللا صلی هللا علیه وسلمحالت دوم:

 وت لیم میکنند.

هاذ الیارم التای لام قدم املدینه ورای صیام اه  الکتاان لاه وت لایمهم  قاال لهام ماا وسلم عليه هللا صىل النبي قدم قال عباس ازن عن)

تصرمرده قالرا هذا یرم علیٌم ادجی هللا  یه مرسی وقرمه واغرق  رعرن وقرمه  صامه مرسی شکراً  نحن دصرمه  قال رسارل هللا صالی هللا 

 زخاری  )مه رسرل هللا صلی هللا علیه وسلمعلیه وسلم  نحن احق واولی مبرسی منکم  صا
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 ن دازل شد رسرل هللا صلی هللا علیه وسلم روزه عاشررا ترک کرد.وقتیکه  رضیت روزه ماه مبارک رمضاحالت سوم:

يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنـده  -صىل هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا )عن جابر بن سمر  قال: 

  الصحيحني بني ( الجمعفلام فرض رمضان مل يأمرنا ومل ينهنا عنه ومل يتعاهدنا عنده

 رسرل هللا صلی هللا علیه وسلم   رمرددد که عاشررا وروز دهم محرم را روزه میگیرم.چهارم:حالت 

)عن ابن عباس حین صام رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عاشورا وامر بصیامه  قال یا رسول هللا انه یـوم تعظمـه الیهـود 

 «ابن رجب»ان شاء هللا صمنام الیوم التاسع(مسلم والنصاری فقال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فاذا کان العام املقبل

، روزه یر تاه زاشادمحارم الحارام مای ویاازدهم  ، دهم ماه محرم راکه هامدا روزهای دهم روز سه پ  هرمسلامن را می زاید تا

 : مناید، ازآن ورد ید و ضای  که ذیلً ترضیح میگرددتا را

  .ثران روزه یک ماه کام  رادصیر میگردد .1

ثاران روزه ، ز ماه محرم الحرام را روزه زگیرد، پ  کسیکه سه رو را وداودد مت ال ده زرازر میدهد ثران هرحسنه ودیکیچرن 

زهمین اساس رسرل هللا  صلی هللا علیه وسلم  از هرماه سه روز آن را روزه یر ته ومردم رادیار زاه آن  ،یک ماه را دصیر میگردد

 امر  رمرده ادد.

 .مبارک رمضان زهرتین روزه، روزه ماه محرم است وزه ماهز د از ر .2

، روزه مااه محارم زهرتین روزه ز اد از رمضاانرددد: رمرسرل هللا  صلی هللا علیه وسلم  یردید که چنادچه درحدیث قبلی تذکر

 است .

 مخالفت زایهرد..3

از وصرصیت های دیان مقادس اسالم  زایر ن روزه روزدهم ، دهم و یازدهم میتران مخالفت زایهرد منرد، ومخالفت زا آدها

 زشامر میرود.

 .متاز ت وپیروی از پیامباسلم  صلی هللا علیه وسلم .1

، پ  دریر ن ر تند ومردم را زه آن امر منردددت آمده است که رسرل هللا  صلی هللا علیه وسلم  این سه روز را روزه یاروای در

 ق میازد. تحق روزه این روزها متاز ت وپیروی ازپیامب اسلم

ِ أُْسَوٌ  َحَسَنةٌ  }وداودد مت ال می  رماید:  االحزاب { لََقْد كَاَن لَكُْم ِِف َرُسوِل هللاَّ
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، قسمیکه درحدیث قبلای تاذکر ز ما  آماده، روزه یار ن دریان قب  راکفاره وجبان میکند روزه یر ن یناهان یک سال.5

 عروج  محر ودازرد می سازد .روزها یناهان صغیره یک سال یذشته را وداودد 

 وقایع تاریخی روز عاشورا:

( ثُـمَّ 21َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِنَساَن ِمـن ُسـاَللَة  مِّـن ِطـني  ) رضی هللا عنها اسات:  که از آن جمله ولقت آدم علیه السلم وحراء.1

َعلََقًة َفَخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاًما َفكََسْونَا الِْعظَـاَم لَْحـاًم ثُـمَّ  ( ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفةَ 21َجَعلَْناُه نُطَْفًة ِِف َقَرار  مَِّكني  )

ُ أَْحَسُن الَْخالِِقنَي {املومنون:)  (21-21أَنَشأْنَاُه َخلًْقا آَخَر َفَتَبارََك هللاَّ

ن را زصررت دطفه در قرار یاه استرار)رحم مادر(قرار دادیم شکی دیست که ما ادسان را از ولصه ی  آ ریدیم سپ  آ ترجمه:

 زاز آن دطفه را زه صررت ورن زسته سپ   ورن زسته را زه صررت 

پ  استخران هارا زه یرشات پرشاادیدیم، ساپ  آن را زاه زه صررت استخرادهایی یردادیدیم  یرشت پاره پ  یرشت پاره را

 هللا که زهرتین آ ریننده یان است.وواال مقام است  رینش تازه ایجاد کردیم پ  زسیارزازرکت آ 
ـالِِحنَي )دجات درح علیه الصلة والسلم از طر ان طرریکه قرآن کریم میفرماید:.2 ُه ِمـَن الصَّ ( 57} َوأَْدَخلَْناُه ِِف َرْحَمِتَنـا إِنَـّ

ْيَناُه  بُوا ِبآيَاتَِنا إِنَُّهْم كَانُوا 57َوأَْهلَُه ِمَن الْكَرِْب الَْعِظيِم )َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفَنجَّ ( َونَََصْنَاُه ِمَن الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

 (55-51َقْوَم َسْوء  َفأَْغرَْقَناُهْم أَْجَمِعنَي{االنبیاء )
قارمش  ریااد کارد پا  ماا دعاای اورا   را که پیش از ازراهیم پروردیار وریش را زه غرض دازردیدرح  زیاد آور قصهترجمه:

قرمیکه آیات مارا تکذیر کرددد درصت دادیم واق اً آدهاا قارم اددوه زررگ  دجات دادیم اورا زر  اجازت کردیم او واهلش را از

 زدی زرددد، لذا همه ایشان را غرق کردیم.

لَْنا يَا نَاُر كُوِِن بَرًْدا َوَسـاَلًما َعـىَل إِبْـَراِهيَم قُ  }آتش: طرریکه وداودد مت ال میفرماید:جات حرضت ازراهیم علیه السلم از د .1

يَن )76) ْيَناُه َولُوطًا إََِل اأْلَْرِض الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها لِلَْعالَِمنَي{االنبیاء )57( َوأََراُدوا ِبِه كَْيًدا َفَجَعلَْناُهُم اأْلَْخرَسِ  (52-276( َونَجَّ
حق ازراهیم دیردگ زرریای را سانجیده اداد پا  آدهاارا ودر  وسلمت زخش زاش زرازراهیم، تش یدیفتیم ای آ پ  ماترجمه:

زیادگار ترین مردم یردادیدیم وما دجات زخشدیدیم ازراهیم ولرط ره زاه ساری یمینیکاه در آن زارای جهادیاان زرکات دهااده 

 زردیم.

ـ رمایاد:کشف ودور منردن زل از حرضت ایرن علیه السلم :طرریکه وداودد میف .1 ُّ ـِنَي الُُّّ ُه أَِنِّ َمسَّ } َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَـّ

ـْن ِعنـِدنَا َوذِ 31َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمنَي ) َعُهـْم َرْحَمـًة مِّ كْـَرى ( َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفكََشْفَنا َما ِبـِه ِمـن ٍُّو َوآتَْيَنـاُه أَْهلَـُه َوِمـْثلَُهم مَّ

 (31-31لِلَْعاِبِديَن{االنبیاء: )
دعای ایرن را یاد کان هنگامیکاه پروردیاار واریش را  ریااد کارد کاه مارا زایامری رسایده اسات وترمهرزاان تارین ترجمه:

ساوتیم ووادراده  از دست ر ته اش را ومادند ایشان یم وزیامری راکه یر تارش زرد دور مهرزادادی.پ  ما دعای اورا اجازت کرد

 .وپندی زرای عبادت کنندیان زاشدمرحمت  از جادر ما را همرای آدها زه او دادیم تا  ض  و 
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َوإِْذ َفرَْقَنـا ِبكُـُم الَْبْحـَر میفرمایـد:}چنانچـه هللا تبـارو وتعـالی دجات حرضت مرسی علیه السلم وغرق شادن  رعارن: .5

 (77َفأَنَجْيَناكُْم َوأَْغرَْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنُتْم تَنظُُروَن {البقره:)
آورید که دریا را زرای شام شگا تیم پ  شامرا دجات زخشیدم و رعردیان را غارق مناردیم در حالیکاه شاام مای زیاد ترجمه:

 دیدید.

 ورود حرضت آدم وحرا علیهام السلم زه زهشت. .7

در زلند زردن حرضت ادری  علیه السلم زه آساامدها و ، حرضت داود علیه السلم در عاشررا ،قبرلیت ترزه آدم علیه السلم .5

 درروز عاشررا رخ میدهد.هم قیام قیامت آمده که  زروی روایات 

 اج ه املناک که دری زمین کرزل دراین روز ی نی دهم محر م الحرام رخ داده ، قلر های متام عامل اسلم راجریحه دار  .8

اززغا  یر تاه مای شاردچرن ساوته ،وامروززاذکر ویاد این حادثه املناک قلر مسلامدان پر ورن می یردد،ویلرهای ایشاان 

شهادت دراده پیامب زرریرار اسلم وهمراهادش دردی است که هیچ مسلامن اورا تحم  کرده منی ترادد وتا روز قیامت دفارت 

 وادرجار درمقاز  عاملین این  اج ه از قلر وواطرهای مسلامدان دور منی یردد .

 ازن علی رضی هللا عنه چنین  رمرده:امام ازن حجر رحمه هللا علیه  در مررد قصه حرضت حسین 

دریسااندیان یذشااته درمااررد شااهادت حرضاات حسااین رضاای هللا عنااه مختلااف درشااته هااای چاااق ، الغاار راساات ودرو  

 ( 2/18.)االصازةمنرددد.

 حقيقي حُّت حسین ابن عيل ر  هللا تعالی عنهم اجمعین:واقعه  

هنگامیکه مردم عرا  از وفات حُّت معاویه رضی هللا تعالی عنه خرب شدند ونیز از این واقعه که حسین ابن علی رضـی 

برای حُّت حسین  ابن علی مناینـده ونوشـته هللا تعالی عنه از بیعت کردن به حُّت معاویه  انکار ورزیده خرب شدند 

ا آنکه همرای وی بیعت کند، وی نوشته کرد که  ما معاویه وفرزند وی های فرستادند واز او خواستند که به عرا  بیاید ت

یزید را میخواهیم  برای حُّت امام حسین رضی هللا تعالی عنه  زیاد تر از پنجاه مکتوب فرستادند در این وقـت امـام 

ای وی خـرب دهـد  حسین  مسلم ابن عقیل را بخاطر این مشکل  به عرا  فرستاد که  حاالت درست را معلوم منایـد وبـر 

هنگامیکه مسلم ابن عقیل به کوفه رسید واستقبال گرم آنهارا دید متیقن شد که واقعاً مردم  عـرا  حُّـت حسـین ابـن 

 علی رضی هللا عنه را میخواهند.

مردم کوفه همرای وی در خانه هانی بن عروه جمع شدند وهمرای مسلم ابن عقیل به بیعت کردند با حسـین بـن علـی 

عنه رشوع  کردند، مسلم ابن عقیل هنگامیکه عالقه ورغبت مردم را دید برای حسین امام رضی هللا تعالی عنـه  رضی هللا

احوال فرستاد که حاالت سازگار وآماده است واز  وی تقاضا منود که به عرا  برود، هنگامیکه یزید بـن معاویـه از ایـن 

ت که برای این  کار عالجی را تالش مناید ومردم  کوفه را از خارج  واقعه خرب شد برای والی بَصه عبدهللا ابن زیاد را گف

شدن منع کند واز بیعت کردن مردم را همرای حسین ابن علی رضی هللا عنه  برگرداند وبرای وی امر کشنت حُّت امام 

 حسین را نداده بود.
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سین رضی هللا تعالی عنه  مردم  با مسلم ابن ابن زیاد بخانه هانی ابن عروه رسید هامنجائیکه برای بیعت منودن با امام ح

آنهـارا  از لشـکر شـام  عقیل جمع شده بودندکه طرفداران مسلم ابن عقیل ابن زیاد را محارصه کردند عبدهللا ابن زیـاد 

(نفر همرای وی بـاقی مانـدآ آفتـاب هنـوز 34ترسانید که طرفداران مسلم ابن عقیل  ترسیدند وبه عقب رفتند تا آنکه )

ب نکرده بود  که متام مردم  از مسلم بن عقیل به عقب رفتند که ابن زیاد او را اسیر گرفت  وامر کشنت وی را صـادر غرو 

منود اما مسلم ابن عقیل از این زیاد خواست که برای من آنقدر فرصت بده که من برای امام حسین رضی هللا تعالی عنه 

رضی هللا عنه احوال فرسـتاد وبـرای  حسین  بول کرد ووی برای اماممکتوبی بفرستم  ابن زیاد این درخواست وی را ق

همرای اوالد هایت واپ  زریرد وكذزرين( كذزرك قد الكر ة أه   إن الكر ة أه  يغردّك وال زأهلك : )ارجعوی چنین نوشت 

من درو  یفتند که ازن زیااد وزه یفته های مردم  کر ه  ریر مخرر  که مردم کر ه زرای تر درو  میگریند هامن یرده که زرای 

 اورا در روز عر ه زه قت   رسادید.

امام حسین رضی هللا ت الی عنه در روز ترویه از مکه زه طرف کر ه حرکت کرد،زسیاری اصحان جلی  القدر وی را از ر ن زه 

از سفر زه عراق منع می منرددد  عراق منع کرددداما وی زه اراده  ورد زه عراق ر ت کسادیکه امام حسین رضی هللا ت الی عنه را

 حنفیه.وزرادر وی  عبدهللا ازن عباس رض، عبدهللا ازن عمررض، عبدهللا ازن ززیررضاسامی ایشان قرار ذی  ایت:

زرای امام حسین رضی هللا عنه در راه کر ه وب رسید که پرس کاکای مسلم ازن عقی  در راه کر زلء از طرف سرارادی محااهه 

عنه از سراری ورد پایین شاد  امام حسین ريض هللامیکرد، عمروازن س د او شمرازن ذي الجرشن شده که زررگ آن سرران را 

 از سه پیشنهاد یکی آن را قبرل مناید: وزرای آدها سه پیشنهاد منرد تا اینکه

 اجازه زدهید زه درد یرید ازن م اویه زروم وزا  او زی ت منایم. -1

 زگرارید دوزاره زه مدینه منرره زریردم. -2

 .)ازن جریرزسند حسن(اجازه  زدهید زه سنگر اسلم زروم  وهمرای کفار جهاد منایم  -3

ان زرد این سخن را شنید روی ورد را یردادید ویفت آیا شام سخنان امام حسین را هنگامیکه حر ازن یرید که یکی از قرمنداد

 رضی هللا ت الی عنه را قبرل منی کنید؟ 

هنگامیکه حر ازن یرید  همید که این دروراست امام حسین را قبرل منی کند روی اسپ ورد را زه سری وی یردادید همارای 

 )ازن جریر( کرددد تا آدکه شهید شد.لشکر شمر ازن ذی الجرشن جنگ را یوع 

مدا  ین امام حسین رضی هللا زیاد جنگیددد واز وی زیاد د اع کرددد مگر اینکه ت داد مدا  ین اماام حساین رضای هللا ت االی 

 عنه دسبت زه ت داد دشمنان وی  کم زرد که همگی آدها زه شهادت رسیددد.

ن جنگ لشکر کر ه از جنگ ورد داری میکرددد  تا اینکاه دسات حرضت امام حسین شخص وردش زیاد جنگید اما در ای

 آدها زه ورن امام حسین رضی هللا ت الی عنه ردگین دشرد.

اماشمشیر، شمر ازن ذی الجرشن ل نه هللا زه جان امام حسین رضی هللا عنه اصازت منرد وزه زمین ا تاد ودست وی زخرن اماام 

 این هامن چیری .  ]ازن جریر، البداية والنهاية[ دد ووی را زه شهادت رسادددد.آلرده شد  که همه لشکر وی زروی جمع شد
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کدام ثبارتی اصالی واساسای است در روایات صحیح ذکر شده وآن قصه ای که در مصادر اه  تشیع ومراجع آدها ذکر است 

 ددارد.  

اعاث ا اراط وتفاریط میشارد ودر اسالم جاای دین مبارک اسلم در میان ا راط وتفریط قرار دارد پ  ما زاید از کارهای که ز

   ددارد  ورد داری مناییم.

أللهم احرشنامعهم فی زمر  الشهداء وارزقنا أتباع هدی نبینا محمد صلی هللا علیه وسلم ، آمین یارب العلمین ، وصلی هللا 

 .یوم الدین تعالی علی خیرخلقه وعلی آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الی


