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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                   

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                       

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                         
 

 موضوع خطابت روز جمعه و                                                                      

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 به هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال میګردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/میزان/8 ق مطابق ـه1444/ربیع االول /4

 مرهبجا آوردن ع  فضائل واحکام 
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من يهده الله، فال مضلَّ له، 

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .ومن ي ضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، 

{عزوجل :}قال الله  أمابعد: ْمرََة لملّهم ُّواْ الَْحجَّ َوالْع   (169البقرة:){االیهَوأمَتم

اَم  وقال رسوالله صلی الله علیه وسلم:) ارٌَة لماَم بَْيَنه  ْمرَةم كَفَّ ْمرَة  إمََل الْع   صحیح البخاری( الْع 

 : عمره تعریف

 طلبة الطلبة، أنيس)گویند.به طریقه مخصوصه را اصطالح زیارت کردن بیت اللهباد راگفته میشود ودر آ جای غت قصد لدر عمره 

 (الفقهاء
کسانیکه توان حج فرضی را ندارند ویا زمینه حج فرضی به آنها مساعد منی شود مناسب است کـه هموـون اشـخاز از 

چراکه از یک طرف به زندگی اعتبار نیست واز طـرف دیرـر رشائـج حـج فرضـی  زندگی خود فائده گرفته عمره منایند

 سخت است، برای هرکس زمینه آن مساعد منیشود که حج مناید.

حج واقاف امارت اسالمی افغانستان دررشائج دشوار فعلی کوشش کرد تا زمینه رفنت وسهولت ها را بـرای ارشاد، وزارت 

 .منایدمات بهرتی فراهم وخدماده مردم خود جهت ادای عمره آ 

{حج یکجـا ذکرکرده:}یلت دارد که اللـه تعـالی آن را بـاعمره آنقدر فض فضائل عمره: ْمـرََة لملّهم واْ الَْحـجَّ َوالْع  ُـّ االیـه  َوأمَتم

 (ترجمه: وپوره کنید حج وعمره را خاز از برای الله .169البقرة:)

يَنت َها ِفم كمَتابم اللهم می فرماید: ) امعبدالله ابن عباس رضی الله عنهحرضت   صحیح البخاري( إمنََّها لََقرم

 .]عمدة القاري[.ترجمه: عمره با حج یکجادر قرآن کریم ذکرشده است اگر چه حکم یکی از دیرر جدا است

 عمره آن عبادتی است که به اثر ادای آن گناهان بخشیده میشود، در یک حدیث رشیف آمده است:) 

ْمـرَةم  میربد وگناهان را محو میکند دریک حدیث مبارک اینطور آمده است:)عمره فقر را از بین  َ الَْحـَج َوالْع  َْ وا بَـ تَـابمع 

َهبم  يْدم َوالذَّ ْْي  َخَبَث الَْحدم ن وَب كَاَم يَْنفمي الْكم اَم يَْنفَيانم الَْفْقَر َوالذُّ  رواه الرتمذي والنسايئ .(َفإنَّه 

لم فرمودند:حج وعمره الله عنه روایت است میروید که رسول الله صلی الله علیه وس ازعبدالله ابن مسعود رضی -مه:ترج

کوره آهنرری چرک آهن وطال را  بین میربد طوریکهقب دیرر اداء کنید چراکه این هردوفقر وگناهان را از عرا  یکی در 

 بین میربد.از 

 .مصداق این حدیث قرار گیرند کنند تا اداء هم  بناًمناسب است که کسانیکه حج کرده اند، عمره را
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ْمـرَةٌ ) :ده رسول الله صلی الله علیه وسلممعادل حج است بدلیل فرمو  در اجر وثواب عمره کردن درماه مبارک رمضان  ع 

ل   رََمَضانَ  ِف ةً  تَْعدم   . عليه متفق( َحجَّ

اجر وپاداش عمـره نبی علیه السالم فرموده اند که ادای عمره درماه مبارک رمضان برابرحج فرضی است، یعنی  -ترجمه:

 است. در رمضان معادل اجر وپاداش حج فرضی

ال رسول اللـه صـلی : قجابر، قالعن  اند.درحدیث دیرری آمده است:)ره کننده گان وفود الله تعالی نامیده شده عم

اللهم :)الح  وسلمالله عليه  ر  َوفد  امَّ اج  َوالع  م(جَّ ، َوَسأَل وه  َفأعطَاه  م َفأَجاب وه   رجاله ثقات. البزار وقال الهيثمي:  َدَعاه 

ترجمه:از حرضت جابررضی الله عنه روایت شده میروید که رسول الله صلی الله علیه وسـلم فرمودنـد: حجـاج وعمـره 

 الله قبول میکند وآنوه سوال کنند الله تعالی برایشان میدهد. را ، دعای شان کنندگان وفود)مهامنان( الله تعالی اند

 .عمره عمل رسوالله صلی الله علیه وسلم است پیامربصلی الله علیه وسلم چهار مرتبه برای ادای عمره احرام بسته کرده اند

در  طـرف مکـکین مکـهوحج احرام بسته کردند کـه از  درسال ششم هجری درماه ذی القعده  بخاطر ادای عمره -:اول

سال هفتم هجری درماه ذی القعده بجای آوردنـد کـه ایـن ها اجازه داده نشد وقضائی آن را دربرای آن منطقه حدیبیه 

نه احـرام عمـره سال هشتم هجری درماه  ذی القعده برای ادای عمره ازجعرادر م: دو عمره را بنام عمرة القضاء گویند، 

که متام عمره های که پیامربعلیه السالم  آن در سال دهم هجری درحجة الوداع  صورت گرفتهته کردند وعمره  سوم :بس

 الله ريض أَنًَسا َسأَلْت   َقَتاَدةَ  َعنْ ) حدیث رشیف آمده:در که انجام داده سه عمره میشود واین داللت به فضیلت عمره میکند 

َديْبمَيةم ( ع ْمرَةَ ) أَْربَعٌ  َقاَل  النَّبميُّ  اْعَتَمرَ  كَمم  عنه ه   َحْيث   الَْقْعَدةم  ذمي ِفم  الْح  ْکمك ونَ  َصدَّ ـنَ  َوع ْمـرَةً   الْم  ْقبمـلم  الَْعـامم  مم  الَْقْعـَدةم  ذمي ِفم  الْم 

ْعَرانَةم  َصالََحه مْ  َحْيث   ن  أ َراه   َغنميَمةَ  َقَسمَ  إمذْ  َوع ْمرََة الْجم َْ َن َدًة(.َوا َقاَل  َحجَّ  كَمْ  ق لْت   ح   النجاة طوق ط:البخاري  صحيح حم

حرضت انس رضی الله عنه پرسیدیم که رسول الله صلی الله علیه وسـلم چنـد قتاده رضی الله عنه میروید ما از  -ترجمه:

عمره کرده اند: اوبرایم گفت که پیامربصلی الله علیه وسلم چهار مرتبه عمره کـرده انـد:اول، عمـره حدیبیـه درمـاه ذو 

درسال ششم  وقتیکه مککین پیامرب علیه السالم  را ازرفنت به  بیت الله منع کردند، وصلح صورت گرفـت  دوم : القعده 

 جعرانه احرام بسـته کردنـد بعـدوسوم : عمره که در سال هشتم  از  بعداز صلح حدیبیه در سال هفتم درماه ذی القعده،

پرسیدم که پیامربعلیه السالم چند حج کـرده انـد حرضـت انـس من ازتقسیم غنایم  فکر میکنم که غنائم)حنین( بود، باز 

 .اند برایم گفت یک حج کرده اند. وعمره چهارم را درحجة الوداع ادا منوده

وقتیکه به اثر صلح حدیبیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح نصیب شد بعد ازآن زیاد عمره کردند، امروز که به ما 

انه به ادای عمره روی بیاوریم وکوشـش کنـیم ت نصیب کرده ماهم باید در پهلوی جهاد مسلحوشام الله تعالی فتح ونص 

 که عمره زیاد اداء کنیم تا اینکه شکر این نعمت را بجاآوریم.

عمره اجر وپاداش به  اندازه زحمت ومصف میباشد، پس مناسب است که بخاطر بجا آوردن عمره مال حالل خود را در 

  . اجر وثواب بیشرت را بدست بیاورید تا که منایندمصف 

ول  اللهم  -ريض الله عنها  -َعْن َعائمَشَة ) َن اْْلَْجرم َعـىَل َقـْدرم  -صىل الله عليه وسلم  -َقالَْت: َقاَل ِلم َرس  : إمنَّ لَكم مم ِفم ع ْمَرِتم

 سنن الدارقطني (.نََصبمكم َونََفَقتمكم 
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میروید که رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره عمره مـن بـرایم گفـت، یقینـاً  ارضی الله عنه حرضت عائشه -ترجمه:

 است ازبرای تو اجر وپاداش به اندازه زحمت وخرچ کردن مال تو.

پس مناسب است کسی را  که الله تعالی صحت ومال نصیب کرده باید به زیارت بیت الله رشیف برود  وخود را از ثواب 

 محروم نکند. 

: إمنَّ َعْبـًدا ) قدسی آمده است: درحدیث  ه  وَل اللَّهم َصىلَّ اللَّه  َعلَْيـهم َوَسـلََّم َقـاَل: َقـاَل اللَـّ ْدرمَي أَنَّ َرس  يدن الْخ  َعْن أَِبم َسعم

يَشةم ََيِْضم َعلَْيهم َخْمَسة  أَْعـَوامن ال يفـد إِل رحـرو  ْعت  َعلَْيهم ِفم الَْمعم ، َوَوسَّ ْسَمه  ْحت  لَه  جم  .... . صـحيح ابـن حبـان(مَصحَّ

از ابوسعید الخدری روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودنـد اللـه تعـالی میفرمایـد:یک  -ترجمه:

بیت اللـه نکند)یعنی سال با اوبرذرد وبه طرف ما سفر  وپنجاش را هم فروان کنم بنده ای را که جسم سامل بدهم وروزی 

  .روم استثواب محرشیف( یقینا این شخص از 

 علیه وسلم  به عمـرو ابـن الحـزم اینطـور نوشـت :صلی الله عمره را پیامرب علیه السالم حج کوچک شمرده، رسول الله 

 . ترجمه:عمره حج کوچک است.السنن الصغرى للبيهقي( العمرة  الحج اْلصغر 

از دعای خود فرامـوش مکـن در  رسول الله صلی الله علیه وسلم ازحرضت عمر تقاضاکرد که در وقت ادای عمره من را

صـىل اللـه عليـه -قال: اْسَتأَْذنْت  رسـوَل اللـه  -ريض الله عنه  -عمر بن الخطاب  یک روایت دیرر اینطور آمده است:)

عائك  -وسلم َن ِل ، وقال ِل: ال تَْنَسنا يا أ َخيَّ من د  ْمرة ، فأَذم ، وأبـو  . أحمـد(أو قال: أرْشمكْنا يا أ َخيَّ ِف دعائك -ِف الع 

 وابن ماجه داود ، والرتمذى

حرضت عمر میروید من از رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاطر ادای عمره اجازه خواستم ورسول الله صلی  -ترجمه:

الله علیه وسلم برایم اجازه داد وبرایم گفت ای برادر من را از دعای خود فراموش مکن یا اینطور گفت ای برادر مرا در 

 یک کن.دعای خود رش

  :حکم عمره

باالی مسلامن در طول عمر یکبارعمره کردن سنت مؤکد است.)درارختار(. عمره های بیشـرت را انجـام دادن فضـیلت 

ومن اعتمـر  بواجبة ليست العمرة قال حنيفة أِب عن عن محمد) وامر مستحب است. امام ابوحنیفه رحمه الله میفرماید:

 اهل اردینة  الحجة عىل] فقد احسن واخذ بالفضل وال بأس ان يعتمر الرجل ما احب من العمرة(

امام محمد ازامام ابوحنیفه نقل قول میکند که ایشان فرمودند عمره واجب نیست وکسیکه عمره میکند یقینا یـک نیکـی 

 عمره بکند به اندازه که خوش دارد.مسلامن آنقدر  ه  وباک نیست که یکزیادی را انجام داده وبه فضیلت عمل کرد

 از یک بار بیشرت عمره کردن:

جمهور فقهاء میرویند زیاد عمره کردن عمل مستحب است مسلامنان میتوانند در یکسال حتی در یک ماه چند بار عمره 

 شـده اسـت مطلـق انـد. بکنند واین مذهب بیشرت اصحاب وتابعین است چرا که احادیثیکه در باره فضیلت عمـره وارد

 الكويتية[ الفقهية ]اروسوعة
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.حرضت انس ابن مالک رضی الله عنـه وقتیکـه ا او سـیاه حرضت علی رضی الله عنه گفت در هر ماه یک عمره است

 ]اْلم للشافعی[ میشد یعنی موی های اش بلند میشد عمره میکرد.

 [وعبدالرزاق ، شيبة أِب ]ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در هر سال یک عمره میکرد.

میروید: که حرضت عائشه رضی الله تعالی عنها در یک سال دو عمره میکرد یکی  رضی الله عنه  حرضت سعید ابن مسیب

 از ذا الحلیفه ودیرر از جحفه یعنی مکه تنعیم. }مسند الشافعی{

عمره کند چراکه به ما روایت رسیده اسـت کـه امام محمد رحمه الله میفرماید باک ندارد یک نفر در یک سال چندبار 

  ] الحجة علی اهل اردینة[ حرضت عائشه رضی الله عنها در یک سال چند عمره کرد.

 عطا ابن ابی رباح میرفت کسیکه خوش داردباید درهرماه دوبار عمره کند.

ویـا کـم کنـد ودر مـدت ده روز  امام احمد رحمه الله میفرماید: کسیکه عمره میکند باید موی های اخود را برتاشـد

 ]ارغني البن قدامة[         تراشیدن ا امکان پذیر است.

در یکسال چند بار عمره کردن وتکرار عمره کدام مانع رشعی وجود ندارد.چرا که این یک عبادت نفلی است بنده به اثر 

ائشه، عبدالله ابن عمر رضی اللـه عـنهم از این رو صحابه کرام مثل حرضت ع آن تقرب به سوی الله تعالی حاصل میکند

 اجمعین در یکسال چندبار عمره کردند.

امام نووی میفرماید: دو یا سه بار عمره کردن مکروه نیست  وحتی در یک روز انجام دادن مکروه نیست بلکه به مذهب 

 ]ارجموع[ ما زیاد عمره کردن مستحب است.

جائز است چرا که این یک کار خیـر ونیـک  دهیک شبانه روز زیاد عمره کر  امام ابن عبدالربرحمه الله میفرماید: که در

 .]االستذکار[ است.

ادای مناسک حج ضعیف نشود در البته اگرکسی به حج میرود واز عمره کردن پی در پی خود داری کند بخاطر این که 

 وقتیکه از مناسک حج فارغ شدمیتواند که عمره های زیادی را بجا آورد.

  کردن برای شخص دیرر:عمره 

عمره مانند حج یک عبادت مالی وبدنی است طوریکه حج کردن برای شخص دیرر جائز است عمره کردن نیز از بـرای 

شخص دیرر جائز است به رشط اینکه شخص دیرر اورا برای اداء کردن عمره از طرف خود امرکنـد در حـدیث رشیـف 

َ )آمده است: َقْيلم ينن الْع  ـجَّ  أَنَّه  َقاَل  َعْن أَِبم َرزم ْمرََة َوالظَّْعَن َقاَل ح  يع  الَْحجَّ َواَل الْع  وَل اللَّهم إمنَّ أَِبم َشْيٌخ كَبمْيٌ اَل يَْسَتطم يَا َرس 

رْ        سنن النسايئ(. َعْن أَبميَك َواْعَتمم

عرض کردم که ای رسـول عقیلی روایت است میروید که من  به رسول الله صلی الله علیه وسلم از ابی زرین  -ترجمه:

 در راه رفته منی توانـد وبـه ا سـواری ،حج وعمره را اداء کندریش سفید است ومنی تواند خود او  خدا پدر من زیاد

   خود را گرفته منی تواند، پیامربعلیه السالم فرمودند به عوض پدر خود حج وعمره را اداء کن. )مرکب(

 

 



 
5 

 

 افعال ادای عمره:

  .استکار رضوری  پنج  افعال عمرهبرای  ادای 

 .احرام بسنت از میقات ویا از زمین حل -1

  .طواف کعبه -2

 .دو رکعت مناز در عقب مقام ابراهیم علیه السالم اداء کردن  ونوشیدن آب زم زم -3

 صفا ومروه.سعی بین  -4 

                                                                             حلق یا قص. -5

 میقات های اداء کردن عمره:

 میقات مکانی. از برای حج وعمره دو نوع میقات است  میقات زمانی 

پـنج روز،  به نزد احناف در طول سال عمره کردن بدون کراهیت جواز دارد به اسـتثنایمتام سال در  میقات زمانی: -1

روز عرفه،  روز عید قربان وسه روز ایام التکیق عالمه رشنباللی مینویسد کل سـال وقـت از بـرای عمـره اسـت بـدون 

  ]نوراالیضاح[ کراهیت بغیر از پنج روزفوق الذکر.

َ  َعائمَشةَ  )َعنْ در یک روایت اینطور آمده است:  ْمرَة   َحلَّتم :  َقالَْت  َعْنَها اللَّه   رَضم َنةم  فم  الْع  امن  أَْربََعةم  فم  إمالَّ ك لََها السَّ  يَـْوم  :  أَيَـّ

 للبيهقي الكربى السنن .َذلمَك( بَْعدَ  َويَْوَمانم  ، النَّْحرم  َويَْوم   ، َعرََفةَ 

از حرضت عائشه رضی الله عنها روایت است که میفرماید:در طول سال عمره کردن حالل است مرـر درچهـار  -ترجمه: 

 ه، روز عید قربان ودو روز بعد از عید.روز، روز عرف

بـدون میشود که برای حـاجی ومعتمرعبـور کـردن ازآن جا آن حدودی بنام میقات یادمراد ازمیقات  میقات مکانی: -2

 کند دم باالی او الزم می شود.عبور  از این حدود  ومیقات بدون احرام احرام  جواز ندارد واگر 

امر  ه وسلم به عبدالرحمن ابن ابی بکرتنعیم است  چرا که رسول الله صلی الله علی میقات اهل مکه  درعمره  نزد احناف

 واز تنعیم  احرام بسته کند.را بربد  رضی الله عنها که عائشهکردند 

مواضع  همینند واز یآ جای های دور میمیقات است ویاکسانیکه از  بیرونمردم آفاقی یعنی کسانی منازل شان برای واز 

- النَّبمـ َّ  أَنَّ :  َعبَّاسن  ابْنم  َعنم ) روایت میکند: امعباس رضی الله عنه بنطوریکه امکان است میقات شان پنج  دنمیکن عبور

يَنةم  ْلَْهلم  َوقََّت  -وسلم عليه الله صىل لَْيَفةم  َذا الَْمدم امم  َوْلَْهلم  الْح  ْحَفةَ  الشَّ يَلَْملَـَم(  الْـَيَمنم  َوْلَْهلم  الَْمَنازملم  َقْرنَ  نَْجدن  َوْلَْهلم  الْج 

. صـحیح البخـاری و  عـرق( ذات مـن العـراق أهـل )ومهل عنهام قال: الله ريض الله عبد بن وِف روایة مسلم عن جابر

 مسلم صحيح

میقات مکانی له صلی الله علیه وسلم تعین منود رسول الکه است  از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهام روایت  -ترجمه:

در روایـت ن یلملـم اهل نجد قرن منازل، برای اهل یمـ اهل شام جحفه، برای مدینه ذا الحلیفه، وبرایرا برای اهل 

 . تعین منود عراق ذات عرق رامسلم برای اهل 
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کسانیکه از افغانستان بخاطر ادای عمره میروند میتوانند از میدان هوائی کابل احرام بسته مناینـد ویـا اینکـه در داخـل 

 اعالن شد، احرام بسته منایند.طیاره هنرامیکه 

 طریقه ادای عمره:

نامید ومیروید:)اللهم انـی میعمره ببنددد ودو رکعت منازخوانده نیت ت احرام می وضومنوده ازمیقاویااول معتمرغسل 

يكَ  ال لَبَّْيكَ  ، لَبَّْيكَ  اللَّه مَّ  )لَبَّْيكَ را:این تلبیه  میروید(سپس ارید العمرة فیرسهالی وتقبلهامنی   الَْحْمـدَ  إمنَّ  لَبَّْيَك، لَكَ  رَشم

لْكَ  لَكَ  َوالَنْعَمةَ  يكَ  ال َوالْم  محرم می شودوهنرامیکه به مکه داخل می شود، هفت دور که یقیناً  بعد ازتلبیه گفنت لََك( رَشم

ایـد  وآب زمـزم بعد ازآن دو رکعت مناز در مقام ابراهیم ویا هرجائی که میرس بود بـرایش اداء منطواف  عمره می مناید

خود را می تراشد ویاقص می کند که بعد کند بعد ازختم  سعی، ا میان صفاومروه سعی نوشیده بعد از آن هفت دور در 

 از انجام این امور عمره اش به پایان میرسد.

 

 محضورات ویاممنوعات عمره:

بی هودگی، جنـ  وجـدل، اسـتعامل قابل ذکر است  که هامن  ممنوعات احرام  حج فرضی  که عبارت اند از فسق، 

ممنوعـات  اشاره ورهنامئی به صید ایـن همـه خوشبوئی، پوشانیدن ا وروی، قطع کردن ناخونها، شکارصید حرم ویا

 عمره نیز هستند.
 

 احکام متفرقه عمره: 

  : ادا کردن عمره درماه مبارک رمضان بهرت ازغیررمضان است بدلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم

ْمرَةٌ )  ل   رََمَضانَ  ِف ع  ةً  تَْعدم  متفق علیه. عليه متفق( َحجَّ

نبی علیه السالم فرموده اند که ادای عمره درماه مبارک رمضان برابرحج فرضی است، یعنی اجر وپاداش عمـره   -ترجمه:

 در رمضان معادل اجر وپاداش حج فرضی است.

رمضان فضیلتش به اندازه است که حج کرده باشدبه همرای رسول درحدیث دیرری آمده است که عمره درماه مبارک 

ل   أَنََّها ) الله صلی الله علیه وسلم: ةً  تَْعدم ْمرَةً  يَْعنم  .َمعم ( َحجَّ  داود أىب سنن .رََمَضانَ  فم  ع 

ان همرای من پیامربصلی الله علیه وسلم فرموده اند: عمره را در رمضان ادا کردن معادل  این است که یک انس -ترجمه:

 حج کرده باشد.

دم را الزم  احرام حج وعمره درجنایت فرق ندارد هرجنایتی که دراحرام حج دم را الزم میررداند دراحـرام عمـره هـم

 د.انمیررد

ازمتام خطباء، امئه وامامان مساجد احرتامانه خواهش میشود که درهرمناز جمعـه از امـارت اسـالمی افغانسـتان  -نوت:

این نعمت بزرگ وکار  در برابرعلیه امارت اسالمی ناشکری را بر  همه جانبه منایند، مخالفت وخیزش پشتیبانی وحامیت

 مسلامنان باید دشمن خود را بشناسند.. دنیا بدانند واکوب منانارو 

 

 السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

 


