رسول گراهی اسالم صلوات اهلل علیه و آله فرهودند :هرکس بشارت هاه
ربیع االول را به هن بدهد هن هن بشارت بهشت را به او هی دهن .
هاُ ربیع االٍل آغاز شذُ است؛ هاّی کِ در آى حَادث تاریخی هْوی اتفاق افتاادُ
است کِ از آى جولِ ،حادثِ هْن ٍ تاریخی لیلة الوبیتّ ،جرت حضرت هحواذ لالی
اهلل علیِ ٍ آلِ از هکِ بِ هذیٌٍِ ،الدت پیاهبر اکرم (ص) ٍ اهام جعفار لاادق علیاِ
السالم ،ازدٍاج حضرت هحوذ للی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن با حضارت دذیجاِ علیْاا
السالم ،آغاز اهاهت اهام هْذی عجل اهلل تعالی فرجِ ٍ ّالکت یسیذ باي هعاٍیاِ از
جولاااااِ حاااااَادث فردٌاااااذُ ایاااااي هااااااُ اسااااات
ّوچٌیي غسٍُ بٌی ًضیر در سال چْارم ّجری ،للح اهام حسي هجتبی علیِ السالم با هعاٍیاِ در
سال  ۱۴لوری ،شْادت حضرت اهام حسي عسگری علیِ السالم در سال  ۰۳۲لوریٍ ،العِ احاراق
هکِ در ٌّگام جٌگ یسیذ با عبذاهلل بي زبیر در سال  ۳۱لوری ،حادثِ لاحب زًج ٍ لتل ّ ۰۲۲سار
ًفر از هردم بصرُ بِ دست هَفك عباسی در سال  ۰۲۲از دیگر حَادث هْن هاُ ربیع االٍل اسات
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ٍلایع هاُ ربیع االٍل
 -۱خارج شذى پیاهبر اعظن از هکِ ٍ هخفی شذى آى حضرت در غار ثَر در آغاز ربیع االٍل.
 -۲رّسپار شذى پیاهبر (ص) بِ سَی هذیٌِ ٍ آغاز ّجرت آى بسرگَار بِ آى شْر.
 -۳ارتحال اهام حسي عسگری در سي  ۲۸سالگی در سال .ُ ۲۶۲ق
 -۴آغاز اهاهت حضرت بقیة اللَِّ اعظن در ًْن ربیع االٍل سال .ُ ۲۶۲ق
 -۵ازدٍاج پیاهبر (ص) با حضرت خذیجِ «ام الوَهٌیي» در دّن ربیع االٍل.
ٍ -۶فات عبذالوطلب در دّن ربیع االٍل.
ٍ -۷رٍد پیاهبر اعظن بِ هذیٌِ در دٍازدّن ربیع االٍل.
 -۸هیالد پیاهبر اکرم (ص) در سال عامالفیل در ّفذّن ربیع االٍل.

اعمال عثادی در ماٌ رتیع االيل
اعوال رٍز اٍل هاُ

-۱ريسٌ گزفته در ايل رتیعااليل.
 -۲خًاودن سیارت پیامثز (ص) ي علی (ع) در ایه ريس.
اعوال رٍز ّشتن هاُ

 -۱در ایه ريس خًاودن سیارت امام حسه عسگزی (ع) ي امام سمان (ع) مستحة است
اعوال رٍز ًْن هاُ

ایه ريس ،ريس عید ي جشه ي شادی تشرگ تزای مؤمىان تٍ مىاسثت تٍ امامت ي
خالفت رسیدن صاحة الشمان (ع) است .لذا اعمال سیز در ایه ريس پسىدیدٌ است.
 -۱اطعام تٍ ديستان ي ایجاد فزح ي شادی در تیه آوان.
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 -۲پًشیدن لثاس وً.
 -۳شکز ي عثادت خدايود متعال.
 -۴گشادٌ دستی ي فزاياوی تزای خاوًادٌ.
اعوال رٍز دٍازدّن هاُ

اعمال مستحة در ایه ريس تٍ شکزاوٍ اومزاض ديلت امًی دي مًرد است:
 -۱ريسٌ گزفته.
 -۲دي رکعت وماس مستحثی کٍ در رکعت ايل تعد اس حمد ،سٍ تار سًرٌ کافزين ي در
رکعت ديم تعد اس حمد سٍ تار سًرٌ تًحید خًاودٌ میشًد.
اعوال رٍز ّفذّن هاُ

اعمال مستحثی در میالد رسًل خدا(ص) ي امام صادق (ع) چىیه است:
 -۱غسل کزدن.
 -۲سیارت پیامثز ي امیزمؤمىان اس دير یا وشدیک
 -۳ريسٌ داری .طثك ريایت ،ريسٌداری در ایه ريس تزاتز تا ريسٌ یک سال است.
 -۴دي رکعت وماس َىگام تاال آمدن آفتاب.
در َز رکعت پس اس حمد ،دٌ تار سًرٌ لدر ي دٌ تار سًرٌ تًحید خًاودٌ شًد.
 -۵گزامی داشته مسلماوان ي صدلٍ دادن.
 -۶جشه ي شادی کزدن.
 -۷تٍ مشُد شزیفٍ رفته

واحد فرهنگی بامیرس تان ویل عرص(جع)
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