
 

 1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 های حرام ماهمعرفی 

الحجّه، محرم، رجب، حرمت  القعده، ذی ذی، در قرآن های حرام ماههای حرام،  : ماهها واژه کلید

  .اهلل ، سالک الیویژه مراقباتمضاعف شدن اثر حسنات و سیئات، العاده،  فوق

لین القعده اوّ ماه ذی .داریم قرار القعده ی ماه ذی طلیعهدر آخرین ساعات ماه شوال و و  آخرین روز در

 ؛های حرام اشاره كرده است ست. قرآن كریم هم به ماهچهارتاهای حرام  های حرام است. ماه ماه ماه از

ُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشَر َشْهرًا فیفرماید:  می َة الشُّ ماواِت َو اْْلَْرَض ِمْنها َاْربَ َعٌة ُحُرٌم    ِانَّ ِعدَّ ِكتاِب اهلِل يَ ْوَم َخَلَق السَّ

يُن اْلقَ  دوازده ماه ها  ماهی  عدّه ،كتاب الهی درنزد خدای متعال، در  1:يُِّم َفال َتْظِلُموا فيِهنَّ اَنْ ُفَسُكمْ ذِلَك الدِّ

هنگام آفرینش عالم  در ؛گونه بود این ،ا و زمین را خلق كرده روزی كه خدای متعال آسمان در .است

يُن اْلَقيِّمُ های حرامند.  ماه ،ها ماه این چهارتا از :ِمْنها َاْربَ َعٌة ُحُرمٌ  .شده بود مقدّر امر این  و این دینِ :ذِلَك الدِّ

 رابطه با اینها به خودتان ستم نكنید. بنابراین در :َفال َتْظِلُموا فيِهنَّ اَنْ ُفَسُكمْ قیّم و استوار و پابرجاست. 

 نخستین ماه .قرآن كریم اشاره شده است ی حرام در های چهارگانه ماهبه  ،ی شریفه به استناد این آیه

بعدی  حرام های و ماه محرم هم ماهالحجه  ماه ذی آن یعنی و دو ماه بعد از القعده است ماه ذی حرام

 . آخرین ماه حرام است ی نسبتاً زیادی ماه رجب یک فاصله عد باو ب هستند

ین اعراب، در باین رسم و سنّت بین اعراب شناخته شده بود. ظاهراً  های حرام در اسالم هم ماه قبل از

ه حّص آناسالم هم روی  .و ادیان قبلی دین حضرت ابراهیم خلیل از ؛بودباقی مانده از سایر ادیان 
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این  كرد و جنگیدن در ف میهای حرام عرب جاهلی هم جنگ را متوقّ ماه را پذیرفت. در آنگذاشت و 

يُن  دانست. ممنوع می را ها ماه رابطه با این  پس در :اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا فيِهنَّ اَنْ ُفَسُكمْ ِمْنها َاْربَ َعٌة ُحُرٌم ذِلَك الدِّ

 ها به خویشتن ستم روا ندارید. ماه

 های دیگر ماه از فراتر ؛ای دارد ت كه یک حرمت فوق العادهبه این معناس ،گوییم ماه حرام می كهاین

 لذا از ؛ای دارد العاده فوق حرمت ؛ماه نیست ن چهارایحرمت همپای  نظر از دیگر هشت ماه .سال است

شوند و هم  های حرام، هم گناهان مضاعف می ماه گونه استنباط كرد كه در شود این روایات می بعضی از

این  كلّ عملكرد ما دردرواقع،  كنند. مضاعفی را دریافت می فضلحسنات و اعمال نیک و شایسته 

شدّت حساس و  ها به این ماه .ها هم زیباها و هم زشت ؛رفته استگ بین الهی قرار یک ذرّه زیر ،ماه چهار

است. مراقباتی كه فرض اهلل   الی یک سالک ربماه  ی این چهار بنابراین مراعات حرمت ویژه ؛لطیف است

 است.  از مراقبات هشت ماه دیگر فراتر ،ماه مراعات كند این چهار درسالک باید 

  

 

 

 

ٍد وَ  مْ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ  آ ِل ُمَحمَّ


