
 ربیع االولماه اعمال و وقايع 

 

 

  

 روز اول ربیع االول را روزه بگیرید و صدقه و انفاق نمایید  مستحب است،

  

 :االولوقايع ماه ربیع 

 .خارج شدن پيامبر اعظم از مكه و مخفي شدن آن حضرت در غار ثور در آغاز ربيع االول -1

 .رهسپار شدن پيامبر )ص( به سوي مدينه و آغاز هجرت آن بزرگوار به آن شهر -2

 ه.ق 260سالگي در سال  28ارتحال امام حسن عسگري در سن  -3

 ه.ق 260ول سال آغاز امامت حضرت بقية اللَّه اعظم در نهم ربيع اال -4

 .در دهم ربيع االول« ام المومنين»ازدواج پيامبر )ص( با حضرت خديجه  -5

 .وفات عبدالمطلب در دهم ربيع االول  -6

 .ورود پيامبر اعظم به مدينه در دوازدهم ربيع االول -7

 .الفيل در هفدهم ربيع االول ميالد پيامبر اكرم )ص( در سال عام -8

  

 الولاعمال ماه ربیع ا

   :روز اوّل ماه ربیع االول

علما گفته اند مستحب است، به شکرانه هجرت موفّقيت آميز رسول خدا )صلى هللا عليه وآله( این روز را روزه 

 .بگيرند و صدقه و انفاق و احسان نمایند، و همچنين زیارت آن بزرگوار، در این روز مناسب است

 

 : ن روز در کتاب اقبال نقل کرده است، دعایى را براى ای«سيّد بن طاووس»مرحوم 

اللهم ال اله إال انت، یا ذا الطول والقوة، والحول والعزة، سبحانک ما أعظم وحدانيتک، وأقدم صمدیتک، وأوحد إلهيتک، 

(، وأعظمک فی کبریائک، وأقدمک فی 1وأبين ربوبيتک، وأظهر جاللک، وأشرف بهاء آالئک وأبهى کمال صنائعک )

فی أرض، وسمائک، وأقدم ملکت، وأدوم عزک، وأکرم عفوک، وأوسع حلمک، وأغمض علمک،  سلطانک، وأنورک

 . وأنفذ قدرتک، وأحوط قربک .أسألک بنورک القدیم، وأسمائک التی کونت بها کل شئ، أن تصلی
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  : روز دوازدهم ربیع االول

و در « قل یا ایّها الکافرون»سوره  در این روز دو رکعت نماز مستحب است که در رکعت اوّل بعد از حمد، سه مرتبه

  .خوانده شود« توحيد»رکعت دوم بعد از حمد، سه مرتبه سوره 

 

 هفدهم ربیع االول مصادف با والدت رسول خدا )ص( و امام صادق )ع( می باشد

 

  :روز هفدهم ربیع االول

فته شد این روز مطابق نظر مشهور علماى اماميّه، روز والدت رسول خدا )ص( و همچنين همان گونه که قبال گ

 :ميالد امام صادق )ع( است و روز بسيار مبارکى است و داراى اعمالى مى باشد

 

 .غسل; به نيّت روز هفدهم ربيع االوّل (1 

ائّمه معصومين)عليهم السالم(آمده  روزه; که براى آن فضيلت بسيار نقل شده است، از جمله در روایاتى از (2

 .است: کسى که این روز را روزه بدارد، خداوند براى او ثواب روزه یکسال را مقرّر مى فرماید

 .دادن صدقه، احسان نمودن و خوشحال کردن مؤمنان و به زیارت مشاهد مشرّفه رفتن (3

زیارت رسول خدا)صلى هللا عليه وآله( از دور و نزدیک; در روایتى از آن حضرت آمده است: هر کس بعد از وفات ( 4

هنگام حياتم به سوى من هجرت کرده باشد، اگر نمى توانيد مرا  من، قبرم را زیارت کند مانند کسى است که به

 .(يد )که به من مى رسداز نزدیک زیارت کنيد، از همان راه دور به سوى من سالم بفرست

زیارت امير مؤمنان، على)عليه السالم( نيز در این روز مستحب است با همان زیارتى که امام صادق)عليه  (5

السالم( در چنين روزى کنار ضریح شریف آن حضرت)عليه السالم( وى را زیارت کرد. )این زیارت در بخش زیارات، 

 (آمده است 301صفحه 

، در اقبال، در تکریم و تعظيم «سيّد بن طاووس»و بزرگداشت این روز بسيار بجاست، مرحوم تکریم، تعظيم  (6

این روز به خاطر والدت شخص اوّل عالم امکان و سرور همه ممکنات حضرت نبّى اکرم)صلى هللا عليه وآله( 

 .سفارش بسيار کرده است

 

ات، هرچه بيشتر با شخصيّت نبّى مکرّم بنابراین، سزاوار است مسلمين با برپایى جشن ها و تشکيل جلس

اسالم)صلى هللا عليه وآله(، سيره و تاریخ زندگى او آشنا شوند و از آن، براى ساختن جامعه اى اسالمى و 

  .محّمدى بهره کامل گيرند

 

 «کمیته فرهنگی فدراسیون ورزش های ناشنوايان» 
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