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 هایماه از و قمری هجری تقویم در ماه آخرین ماه، این

 حج مناسک که جا آن از. است سال برجسته و شریف

 ماه این. استگرفته نام الحجهذی شودمی انجام آن در

( رجب و محرم الحجه،ذی القعده،ذی) حرام هایماه جزو

 دلیل به آنها در جنگ و دارند خاصی احترام که است

 الحجهذی .است حرام بقره، سوره ۲۱۷ مانند آیات برخی

 به نیز( الحجهذی و القعدهذی شوال،) حج هایماه از

 حج آوردن بجا هایماه حج، هایماه .رودمی شمار

 در حجّ« مَُّعْلُومَاتٌ أَشْه رٌ الْحَج ُّ»آیه کریمه  در. هستند

 .است شده اشاره هاماه این به« .است معینی هایماه

 ویژه هایروز و سال معروف ایام از ماه این نخست دهه

 غدیر، عید قربان، عید. است خدا خانه زیارت و حج

 مهم هایمناسبت و رویدادها از بسیاری و مباهله ماجرای

 .اندگرفته قرار ماه این در مذهبی و دینی

 که ایدهگانه هایشب است، آمده روایات از بعضی در

 یاد سوگند آن به «عَشر لَیالٍ وَ وَالفجرِ» سوره در قرآن

 سوره در خداوند. است ماه این اوّل دهه هایشب کرده،

 أیام» از سخن حج، فریضه بیان ضمن ۲۸ آیه حج

 خدا یاد به آن در باید مؤمنان که است گفته «مَعْلُومات

 در «مَعْلُومات أیام» معروفِ تفسیرهای از یکی. باشند

 دهنده نشان که. است الحجّه ذی ماه اوّل روز ده روایات،

 .دارد دهه این شبهای و روزها عظمت

 ایامی هیچ در نیک کار و عبادت»: فرمود( ص)پیامبر

 فضیلت( الحجّه ذی ماه اوّل روز ده) ایام این اندازهبه

 «.ندارد

 شده نامیده معلومات ایام به که اول روز ده بر عالوه

 خاصی هاینام ماه این ویژه روزهای برخی برای است،

  تَروِیه روز جمله از است، رفته کار به روایات و قرآن در

 نهم، روز برای مشهود روز و عَرَفه روز هشتم، روز برای

 ایام دهم، روز برای نَحر روز یا اَضحی یا قربان عید

 و تَشریق ایام و( بقره سوره ۲۰۳ آیه مصداق) معدودات

 روز) قَر روز سیزدهم، تا یازدهم روزهای برای مِنا ایام

 نَفر و نَفر روز یازدهم، روز برای( مِنا در ح جّاج استقرار

 حَصبَه و صَدَر و ثانی نَفر روز و دوازدهم روز برای اول

 .سیزدهم روز برای

 نماز دهه اول ذی حجه

 

 

 

 

 

 نماز میان شب هر قربان، عید شب تا ماه اول شب از

 شریک باعث که بخواند را نماز رکعت دو این عشا و مغرب

 رکعت هر در:است ایام این حاجیان اعمال ثواب در شدن

 آیه آن از پس خوانی،می را اهلل هو قل سوره و حمد سوره

 لَیلَةً ثَلَاثِینَ م وسَی وَاعَدْنَا وَ: شودمی خوانده اعراف سوره ۱۴۲

 ونَهَار  لِأَخِیهِ م وسَی قَالَ وَ لَیلَةً بَعِینَأَرْ بُِّهِرَ مِیقَات  فَتَمَُّ بِعَشْرٍ وَأَتْمَمْنَاهَا

 الْم فْسِدِینَ .  سَبِیلَ تَتَُّبِعْالَ وَ وَأَصْلِحْ قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی



 از دیگر وقایع مهم این ماه

 (ق ۲السالم با حضرت فاطمه زهرا )ازدواج حضرت علی علیه  -۱

 (ق۹) رائتب سوره تبلیغ در ابوبکر جای به( ع) علی امام جایگزینی -۲

 (ق۱۰) الوداع حجة سفر در مکه به( ص) پیامبر ورود -۳

 (ق۲) سویق غزوه -۴

 (ق۱۱۴) عبدالملک بن هشام دستور به( ع)باقر امام شهادت -5

 (ق۱۷۹) بصره زندان به( ع)کاظم امام بردن -6

 ترویه روز -۷

 به مکه از( ع) حسین امام و حرکت( ع)حسین امام ترور توطئه -۸

 (ق 6۰) عراق

 عرفه روز -۹

 (ق۲) ابواب سد روز -۱۰

 قربان عید -۱۱

 (ق۷( )س) زهرا حضرت به فدک بخشیدن -۱۲

 (ق۲۱۲( )ع) هادی امام والدت -۱۳

 جانشینی به( ع) علی امام معرفی و غدیر واقعهنزول آیه تبلیغ و  -۱۴

 (ق۱۰( )ص) پیامبر

 (ق۱۰/۹) نجران مسیحیان با( ص) پیامبر مباهله -۱5

 (ق۱۰/۹) نماز رکوع در( ع)علی امام بخشیخاتم -۱6

 (ق۱۰/۹( )ص)پیامبر بر تطهیر آیه و مباهله آیه نزول -۱۷

 زندشفر دو و همسر و( ع) علی امام شان در اتی هل سوره نزول -۱۸

  ق(6۳) همدین مردم به معاویه بن یزید سپاهیان هجوم حره؛ واقعه -۱۹

 

 

 

 وز عرفهر

 مقدس اماکن از و دارد پیوند حج فریضه با عرفات،

 است تمتع حج ارکان از عرفات، در وقوف. است اسالمی

 گزارانحج اساس، این بر شود؛نمی ادا آن بدون حج و

 شرعی مغرب تا شرعی ظهر از الحجه، ذی ۹ روز در باید

 .کنند اقامت عرفات صحرای در

 

 را خود آنکه واسطه به مکه اهالی اسالم، از پیش

 از اعمال، برخی دانستند،می برگزیده و حرم اهل

 بنابر. دادندنمی انجام را عرفات در وقوف جمله

 سنت، اهل حدیثی مجامع در روایات برخی

 در وقوف نیز اسالم از قبل گزاریحج در( ص)پیامبر

 .است دادهمی انجام را عرفات

 در خداوند شده، نقل اسالم پیامبر از که روایتی بنابر

 در که کسانی به مالئکه برابر در عرفه روز غروب

 همه و کندمی مباهات اند،کرده وقوف عرفات

 در گزارحج وقوف و اقامت. بخشدمی را آنها گناهان

 شده دانسته گناهان شدن بخشوده مایة عرفات،

 گناهانی ،(ص)اکرم پیامبر از روایتی بنابر است؛

 بر .شوندمی بخشیده عرفات در تنها که دارند وجود

 گناهکارترین ،(ع)صادق امام از روایتی اساس

 گمان و بازگردد عرفات از که است کسی شخص

 .است نشده بخشیده کند

 االرض، دحو به مربوط روایات در همچنین عرفات

 که است هاییمکان از منا، سرزمین و کعبه کنار در

 ،(ع)حسین امام .است یافته گسترش آن از زمین

 از که کرد جاری زبان بر حالی در را عرفه دعای

 در و رفت بیرون عرفات سرزمین در خود چادر

 قرار الرحمة جبل یعنی عرفات، کوه چپ حاشیه

در مجامع روایی اعمال مخصوصی برای این .گرفت

  .روز ذکر شده است

 



 

 عید قربان

 بزرگ عیدهای از األضحی عید یا قُربان عید

 می،اسال روایات بنابر. حجهذی دهم در مسلمانان

 تا داد فرمان خلیل ابراهیم به خدا روز این در

 به را اسماعیل او. کند قربانی را اسماعیل فرزندش

 لناز «قوچی» با همراه جبرئیل ولی برد قربانگاه

. دکر قربانی اسماعیل جای به را آن ابراهیم و شد

 هب منا سرزمین در قربان عید روز در قربانی سنُّت

 به حج، برای که مسلمانانی. است رخداد آن یاد

 دارند هوظیف شروطی طبق روند،می خدا خانه زیارت

 .کنند قربانی منا در

 

 شده سفارش بسیار قربان عید روز و شب در عبادت

 نیایش و نماز دعا، به قربان عید شب احیای و

 مانند اعمالی قربان عید روز در. دارد فراوانی فضلیت

 ماما زیارت کردن، قربانی قربان، عید نماز غسل،

 بر. است مستحب ندبه، دعای خواندن و( ع)حسین

 ندمان قربان عید در گرفتن روزه دینی منابع اساس

 .است حرام فطر عید

 رسمی تعطیل اسالمی، کشورهای در قربان عید

 .گیرندمی جشن روز این در مسلمانان و است

 

 

 

 

  کشتار حجاج ایرانی در مکه

 (ش1۳۶۶ مرداد 11/ق1۴۰۷)

 توسط مکه شهر در حجاج کشتار خونین حج

 ش۱۳66 سال تمتع حج ایام در عربستان، نیروهای

 هبیانی اساس بر. است مشرکان از برائت مراسم در

 نای در ایران، اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت

 شتهک بودند، زن آنها بیشتر که ایرانی ۳۲5 واقعه،

 ایرانی مقامات شدید العملعکس رخداد، این. شدند

 طعق به منجر و داشت پی در را خمینی امام جمله از

 .شد حجاج اعزام توقف و کشور دو سیاسی رابطه

 بازتاب این کشتار

 عربستان پلیس توسط ایرانی حجاج شدن کشته

 انقالب رهبر خمینی، امام شدید واکنش سعودی،

 را واقعه این وی داشت. پی در را ایران اسالمی

 دانست. اسالم پیامبر دل شدن شکسته موجب

 :کرد اشاره خود سخنرانی در همچنین

 صدام از ما اگر بگذریم، قدس مسئله از ما اگر»

 دندکر بدی ما به که کسانی همه از ما اگر بگذریم،

. ذریمبگ حجاز مسئله( از) توانیمنمی بگذریم،

 .«است دیگری باب یک حجاز مسئله

 سفارت ایرانی، حجاج کشتار به اعتراض در

 یک و گرفت قرار حمله مورد تهران در عربستان

 رانای روابط حادثه، این از پس. شد کشته آن مأمور

 چهار مدت به ایرانی حاجیان اعزام و عربستان و

 . شد قطع سال

 

 

 



 

 علیه السالم ناتمام ماندن حج امام حسین

 :کنیم   می اشاااااره  فقهااا   در این باااره بااه دیاادگاااه 

از دیدگاه فقهی، این سااخن مشااهور که امام حسااین   
تمام گذاشاات، سااخن  السااالم( حج خود را نیمه)علیه

السااالم( در روز هشااتم نادرساات اساات؛ زیرا امام )علیه
الحجه )یوم ترویه( از مکه خارج شاااد؛ در حالی که       ذی

اعمال حج که با احرام در مکه و وقوف در عرفات شروع 
شب    می شود؛ بنابراین  الحجه آغاز مینهم ذیشود، از 

 السالم( اصوالً وارد اعمال حج نشده بود تا آن امام )علیه

شان در هنگام ورود به مکه، را نیمه عمره  تمام گذارد. ای
ها انجام داد. البته مشااهور اساات در برخی کتاب مفرده

شاد  مانند ضرت، حج خود را  آمده  شیخ مفید  االر که ح
به عمره کرد و     یل  بد جام داد و از   طواف ت و ساااعی ان

قادر نبود حج خود را        که  یل این به دل مد؛  احرام بیرون آ
 .تاامااام ناامااایااد کااه ایاان نااظاار بااعاایااد اساااات  

صادق )علیه  سالم(  روایتی نیز از امام  ست    ال شده ا ذکر 
سین بن علی )علیه  سالم( فی  که فرمود: قد اعتمر الح ال

ناس       یه الی العراق و ال جه ثم راح یوم الترو ذی الح
یروحون الی منی و ال باس باعمره فی ذی الحجه لمن    

  ال یرید الحج؛

الحجه عمره انجام السالم( در ماه ذی امام حسین )علیه  

حرکت  عراق سویداد و سپس در روز ترویه )هشتم( به 

تواند  خواهد حج انجام دهد، می   کرد و کسااای که نمی 

طور توان دالیل این خروج را به  عمره انجام دهد که می   

. شااکسااته  ۲. خطر جانی؛ ۱خالصااه چنین ذکر نمود: 

 .نشااااادن حااارمااات بااایااات اهلل الاااحااارام 

شان  سوگند! اگر   عبداهلل بن زبیر به ای فرمود: به خداوند 

ست       شوم، برای من دو شته  یک وجب خارج از مکه ک

ازه یک وجب در داخل اندکه بهتر اساات تا آنداشااتنی

سوگند! اگر من به النه      شوم. به خداوند  شته  ای مکه ک

شید   از النه جانوران پناه برم، مرا از آن بیرون خواهند ک

 .خواهند، به دست آورندتا آنچه را از من می

 

 فاجعه منا

 مهر ۲ که تمتع حج در حادثه مرگبارترین منا، فاجعه

( ۲۰۱5 سپتامبر ۲۴/ق۱۴۳6 الحجهذی ۱۰) ش،۱۳۹۴

 هزار هفت از بیش شدن مفقود و کشته به و داد روی

 این در جهان کشور ۳۹ از زائرانی. انجامید حاجیان از تن

 دولت مقامات. شدند زخمی یا مفقود کشته، حادثه

 رسمی تعداد حادثه، از هفته سه حدود از پس عربستان

 .کردند اعالم نفر ۷۴۷۷ را باختگانجان

 

 

 

 

 

 دلیل جمعیت، ازدحام و ۲۰۴ شماره گذرگاه شدن بسته

 آمار آخرین اساس بر. شد اعالم حادثه این وقوع اصلی

 جمهوری زخمی و کشته زائران شمار شده، منتشر

 .است بیشتر دیگر کشورهای همه از ایران، اسالمی

 اسالمی جمهوری رهبر ایخامنه علی سید اهلل آیت

 روز سه اعالم با منا، فاجعه به هاواکنش اولین در ایران،

 دولت ناشایسته اقدامات و غلط مدیریت عمومی، عزای

 .دانست فاجعه این عامل را سعودی عربستان
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