
 1397هاي فصل بهار سال مناسبت

 نوروز عید :فروردین اول (1

 همان این .دهند می قرار یکدیگر به محبّت و کدورتها رفع و بازدید و دید برای ای بهانه را روزها این )مردم(...است عبادت ما برای نوروز

می  شاد ها دل آن با که است ای وسیله .است خوبی چیزِ نوروز عید...است خوب بسیار است، اسالم رحم صله همان و عطوفت و برادری

  .کند برقرار ارتباط یعنی کند؛ صله ارحام با باید انسان...کنند می احباب صله و رحم صله .کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با ها انسان شود،

 هشتم فروردین: والدت امام محمد باقر)علیه السالم( (2

مری در مدینه متولد شد، نام مبارکش محمد و ق 58یا 57 باشد، آن حضرت در اول رجب سالمیامام پنجم معروف به باقرالعلوم 

 پدر بزرگوارش علی و مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی)ع( است. کنیه اش ابوجعفر و اما در لقب معروف به باقر است.

 57سال امامت کرد و عمر شریف ایشان  19 هجری به امامت رسیده و حدود 94سالگی پس از شهادت پدر در سال  37در سن 

سال بود . امامت حضرت در زمان درگیری بنی العباس و بنی امیه واقع شد. حضرت در این مدت دانش پژوهان بسیاری را با علوم 

 ها ملقب شدند.مختلف آشنا نمودند؛ لذا به باقرالعلوم یعنی شکافنده دانش

 نام و لقبش محمد است و باقر                          شاهی که علوم حق از او شد ظاهر       

 دریای سخای او ندارد اول                                             صحرای والی او ندارد آخر

 یازدهم فروردین : والدت امام علی) علیه السالم( (3

 مکه در که قحطی اثر در سال شش از پس و شد متولّد بعثت از پس سال ده که بود اکرم پیامبر عموی هاشم، بنی شیخ ابوطالب، فرزند ایشان

 حضرت آن مستقیم پرورش و سرپرستی تحت و رفته ایشان خانه به  )وآله علیه اهلل صلی(اکرم پیغمبر درخواست به بنا افتاد، اتفاق آن حوالی و

 و که آمده ایشان :» شد کعبه وارد پس گرفت؛ فرا را او زایمان درد که بود طواف حال در اسد، بنت ، فاطمه والدت چگونگی در.درآمد

 .آورد دنیا به درکعبه را امیرالمؤمنان

 علیست درخشان روی از گر جلوه حق بیت                علیست فراوان اسرار خلوتگه کعبه

 علیست میزان و کفه عمل ترازوی که        بشناس را علی و باش عمل مرد جهان در

 اسالمی جمهوری روز :فروردین دوازدهم (4

 بر ایران اجتماعی سیاسی جدید ساختار ، برکت پر روز این در .است اسالمی انقالب تثبیت روز و ایران مردم واقعی شخصیّت ظهور روز

 تثبیت مردم خواست و الهی اراده با اسالمی جمهوری مقدّس نظام و درصد برقرار گردید، 2/98 یعنی ایران مردم اتّفاق به قریب آرای مبنای

 .شد

 طبیعت روز :فروردین سیزدهم  (5

 داشت. خواهد خدا نزد پاداشی دهد، میوه تا بکوشد آن نگهداری در و بکارد درختی کس هر :فرماید می )آله و علیه اهلل صلی( اسالم پیامبر

 فکر مولود  » بدر سیزده « مراسم رسد، می نظر به.کنند طی را خود روز طبیعت دامن در تا رفته طبیعت به مردمان ، فروردین سیزدهم روز

 و سعد برای جدولی بیرونی ریحان ابو الباقیّه آثار کتاب 266 صفحه در که حالی در .است سیزده عدد دانستن نحس ی درباره مردم ای خرافه

 است. آمده» سعد «  هکلم نوروز سیزده روز آن در که شده آورده روزها بودن نحس

 )علیها اهلل سالم(زینب حضرت وفات سیزدهم فروردین: (6

 به عقیله، لقبش.نهاد زینب را مولود این نام )آله و علیه اهلل صلی(اسالم پیامبر .آمد دنیا به مدینه در هجرت پنجم سال االول جمادی پنجم در

 عالمه که گرفت فرا علم چندان .یافت پرورش )السالم علیه(علی توجه وتحت )سالم علیها(فاطمه دامان در ایشان.است خردمند بانوی معنای

 و رفت کربال به )السالم علیه(حسین امام کاروان همران قمری هجری 01 سال در ایشان.کرد ازدواج جعفر بن عبداهلل با وی.گرفت شهرت



 نمودند فوت همانجا در و شدند تبعید شام به دوباره و بازگشته مدینه به سرانجام که شد برده اسارت به شام و کوفه به عزیزانش شهادت از پس

 .شدند سپرده خاک به دمشق حوالی در و

 گریان شده دلها همه زینب تو نام با حیران                                            شده عالم همه زینب تو صبر از

 خرابات دنیاست همه شیفتگانت بر سادات                                                 عمه توای غمهای و غصّه از

 !کشیدی؟ آه چقدر تو حیدر دختر ای                               دیدی؟ چه غصّه و غم و رنج جز کودکی از

 

 

 : شهادت امام موسی کاظم)علیه السالم(بیست و سه فروردین (7

 اینکه تا کردند زندانی بغداد و بصره در را امام سالها اینان بود معاصر عباسی خلفای از تن چهار زمامداریِ  با حضرت امامت سال 35 دوران

 رسید شهادت به سالگی 55 سن در و شد مسموم بغداد زندان در زهرآلود خرمای با 183 سال رجب 95 در ها، شکنجه تحمل از پس حضرت

 .شد سپرده خاک به کاظمین در مطهرش پیکر و

  پا به شد غریبان شام جعفر بن موسی بر که غربتا                 وا ی زمزمه کاظمین از بیاید

 پدر بر غریبان شام بگیرد امشب رضا      سحر تا سوزان شمع چون سوزد معصومه دل

 )سلم و آله و علیه اهلل صلوات( اکرم رسول مبعثبیست و پنجم فروردین:  (8

 پیامبری به خداوند سوی از الفیل عام 40 سال رجب 27 در سالگی چهل سنّ  در )آله و علیه اهلل صلی(مصطفی محمد مرتبت ختمی حضرت

 چنین در.گذراند مدینه در را باقیمانده سال ده و نموده سپری مکه در را سال 13 .انجامید طول به سال 93 حضرت پیامبری مدت .شد مبعوث

 .بخوان )وآله علیه اهلل صلی(محمد ای :گفت دادو تکان و گرفت را پیامبر بازوی شده، نازل )السالمعلیه(جبرئیل حضرت حراء غار در روزی

 .نمود نازل خداوند جانب از را علق سوره آغازین آیات )السالم علیه( جبرئیل بخوانم؟ چه :فرمود پیامبر

 امشب است برات گرفتن اوقات                   امشب است برکات نزول هنگام

 امشب است صلوات بهار که زیرا                   صلوات محمّد بر مدام بفرست

 و یکم فروردین: والدت امام حسین)علیه السالم(سی  (9

 سالگی 49 سنّ  در.شد واقع مدینه شهر در هجری چهارم سال شعبان سوم ایشان تولد.است معروف النجات وسفینه سیّدالشهداء به حضرت آن 

 های نامه خاطر به ولی فرماید حجرت مکه سوی به شد ناچار یزید با نکردن بیعت خاطر به امام .کرد امامت سال 11 مدت و رسید امامت به

 قمری 61 سال محرم دوم روز ایشان .شد عراق عازم و کرد عمره به مبدّل را خود واجب حج ؛ بوده حضرت با بیعت از ناشی که کوفیان زیاد

 اهل همراه به )السالم علیه(سجاد امام و رسیدند شهادت به اش خواره شیر فرزند حتی ، فرزندان و یاران تمام با محرم دهم و شد کربال وارد

 .شدند برده اسارت به حضرت بیت

 اول اردیبهشت: والدت حضرت ابوالفضل)علیه السالم( (10

 و شده مجروح سرزمین، این شرف و دین از پاسداری راه در که مقدس دفاع سال هشت قهرمانان های جانفشانی و ایثار از دانی قدر پاس به

 جانباز روز را )السالم علیه(العباس ابالفضل هاشم بنی قمر نینوا، صحرای پرچمدار میالد روز اند؛ کرده دوست نثار را خویش پیکر از عضوی

 .اند نهاده نام

 است حسین علمدار است، حسین یار این که                                                    عباس گهواره به یاس گل بریزید

 دستش به بوسه بزن برآور، خنده علی                الستش                               عهد سرو مستش، ی دیده دلو

 



 )السالم علیه(العابدین زین امام والدت دوم اردیبهشت:  (11

 مدینه در قمری 38 سال شعبان4 مشهور به بنا یا االول جمادی 15 روز حضرت آن .است معروف سیّدالسّاجدین و العابدین زین به چهارم امام

 دیگرمخالفان و امیّه بنی خلفای با مبارزه حال در مدت این تمام در و نمودند عمر سال 59 و داشتند عهده به را امامت سال 35 ایشان .شد متولد

 مدینه شهر در و رسیدند شهادت به زهر ی وسیله به عبدالملک بن هشام توسط محرّم سیزدهم یا دوازدهم قمری، 95یا 94 سال در .بود

 .شدند مدفون بقیع درقبرستان

  طرف هر از آید خدا عطر بوی                    شعف و شور غرق سماء و ارض شد

 پسر جمال از پدر گیرد بوسه قمر                        قرص داده حسین بر حق ذات   

 الحسین ابن علی مولود آمده                               عالمین در شده پا به محشر شور

 

 )السالم علیه( اکبر علی حضرت سعادت با میالد  :اردیبهشتهشتم  (12

 از هم و قیافه لحاظ از هم . داشت )آله و علیه اهلل صلی(اسالم پیامبر به بسیاری شباهت که است)السالم علیه(حسین امام بزرگ فرزند ایشان

 تجلی عاشورا روز در ویژه به کربال، سفر در وی سیاسی و دینی بصیرت و آوری رزم و حضرت دالوری و شجاعت .گفتار و اخالق جهت

 امام با که است شهیدی نزدیکترین  )السالم علیه(اکبر علی طلبید. میدان اجازه بود؛ کسی اولین امام، یاران شهادت از پس عاشورا روز .کرد

 .است گوشه شش امام ضریح خاطر این به و دارد قرار بزرگوارشان پدر پای پایین او مدفن .است شده دفن )السالم علیه(حسین

 احمد میالد دیگر بار                        باشد احمد گلزار در شد وا خنده با گل

 تماشا بهر از مالئک بسته صف                               لیال ز برده دل جمالش خورشید

 زهرا بوی آید تو گهواره از                              صحرا مجنون عشقت ز لیال صد

 )الشریف فرجه تعالی اهلل عج(زمان امام بشریّت عالم منجی سعادت با میالددوازدهم اردیبهشت:   (13

 به معروف مادرش و یازدهم امام گرامیش پدر .باشد می )آله و علیه اهلل صلوات(اسالم پیامبر با نام هم پنهان؛ دیدگان از عزیز آن مبارک نام

 پدر آنکه از بهد سالگی پنج سن در و گشود جهان به دیده سامراء شهر هجری در 955 شعبان 15 در نازنین آن .است )علیها اهلل سالم(نرجس

 طول او امامت بخواهد، خدا وقت هر تا این از بعد و کنون تا زمان آن از و گرفت عهده به را امامت 260 سال در رسید؛ شهادت به مظلومش

 .کشید خواهد

 مهدی حضور در بهشت ماراست مهدی                                                  نور ز نور پر شده عالم

 مهدی ظهور روز بود نزدیک شاءاهلل                                                ان که چون شوید آماده

 معلم روز و )علیه اهلل رحمه(مطهری استاد شهادت :اردیبهشت دوازدهم (14

 مجاهدت عمری از بعد و گشوده جهان به دیده ش ه 1978 بهمن 13 در امام یاران از مطهری مرتضی استاد اهلل آیه دانشمند، متفکر و فیلسوف

 فرقان گروه کوردالن دست به 1358 اردیبهشت 11 شامگاه در مذهبی، و سیاسی فرهنگی، های عرصه در ناپذیر خستگی تالش و خدا راه در

 .است شده نامگذاری معلم روز عنوان تقوابه ی اسوه و نمونه معلّم این خاطر به را روز این و گردید نائل شهادت به

 نمود ساز بدن به تقوا ی جامه کسی چه نمود                                        باز الف به را لبم دو هر کسی چه

 نمود راز تشنه مرا که جا بدان تا نمود                                            آغاز من بهر قل سوره خواندن

 داد می شهادت و عشق کسی چه بهشتی به                              داد می فقاهت علم کسی چه مطهری به

 

 



 خدیجه)سالم اهلل علیها(وفات حضرت پنجم خرداد:  (15

یشان اولین همسر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، اولین مسلمان و مدافعی بزرگ برای ایشان بود. او دختر خویلدبن اسد، در مکه به دنیا آمد. ا

لمانان فروگذاری نکرد. مرگ اولین زنی بود که به پیامبر اسالم ایمان آورد و تا آخر عمر از بذل مال و آبروی خود در حمایت از پیامبر و مس

آن بانوی بزرگ در هفتم بعثت ضربه سختی برای رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( بود. حضرت خدیجه در قبرستان ابوطالب در مکه مدفون 

 است.

 مادر مظلومه اش بر خدا مهمان شده                 یا رسول اهلل ببین فاطمه گریان شده      

 بر رخ پاکش                   در سوگ مادر می شود خون دل زارشاشک یتیمی می چکد 

 

 )علیه اهلل رحمه(خمینی امام رحلت :خرداد چهاردهم (16

 بود موسوی مصطفی سید مرحوم پدرش .گشود جهان به دیده خمین در قمری 1396 الثانی جمادی بیستم در ایران اسالمی انقالب فرزانه رهبر

 این از سالگی پانزده سن در ولی گرفت عهده به بزگوارش مادر را او سرپرستی پس این از و شد کشته اشرار دست به امام ماهگی پنج در که

 .شد محروم هم نعمت

 در سرانجام و رسانید پیروزی به را اسالمی شکوهمند انقالب و ریخته هم در را ساله پنج و بیست دیکتاتوری یک بنیاد قوی ایمان با ایشان

 نفر میلیون نه تا را خرداد 15 در امام کننده تشییع جمعیت .پیوست اعلی ملکوت به خدا روح ، 99:36 ساعت 1308 سال خرداد 13 روز

 .آید می حساب به تاریخ طول در تشییع بزرگترین که اند کرده برآورد
 

 ما توان برده سر به تحمّلها کف از ربود                             ما جان به آتش زده هجرانت سوز اماما

 ما جوان و پیر شود تو رسم و راه فدای                                 شد فزونتر تو بعد ز قرآن امّت خروش

 دهم خرداد: میالد امام حسن مجتبی) علیه السالم( (17

و هفت سال و ایشان فرزند امیرالمؤمنین علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( بودند. سال سوم هجرت در مدینه متولد شده 

 ای جد خود را درک نمود و در آغوش پر مهر آن حضرت به سر برد.خورده

امام حسن)ع( پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا  و طبق وصیت آن حضرت، به امامت رسید ایشان در تمام مدت امامت 

تی حتی در داخل خانه نداشت و باالخره در طول کشید، در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیسال  10خود که 

 هجری به تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم و شهید شد. 50سال 

 میالد حسن آمد و دل مسرور است                         عالم ز فروغ روی او پر نور است

 عشق و شور است  در کون و مکان از این والدت یکسر                     جشن است، به لب سرور و

 سیزدهم، پانزدهم و هفدهم خرداد: شب قدر (18

خداوند بزرگ ماه مبارک رمضان را و از آن میان، شبهای قدر را برای عبادت بندگانش برگزید. شب قدری که هیچ شبی به 

است. شبهایی که گناهان بندگانش را محو و نابود می  ترش دانستهبرتری و عظمت آن، نمی رسد و خداوند از هزار ماه برتر و عزیز

 مند شوند.های عزیز بهرههای قدر را بدانند و از برکات و نعمات این شبکند. خوشا به حال آنان که قدر شب

 گنهکاری نباشد بدتر از من                               شده اعمال من مانند دشمن

 نمودم خرج شهوت نعمتت را                           ندانستم خدایا حرمتت را      



 چهاردهم خرداد: شهادت امام علی)علیه السالم( (19

سال بعد از عام الفیل در  30رجب،  13، رهبر شیعه و پدر یازده امام است. در روز جمعه او اولین خلیفه منصوب رسول خدا)ص(

ها رنجحضرت در اجرای حق و عدالت . مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش عمران معروف به ابی طالب بود. آن میان کعبه متولد شد

 گیر بود.ن و چپاولگران قاطع و سختومان و محرومان و مبارزه با ظالماکشیده و در حمایت از مظل

سیله شخصی پلید به نام عبدالرحمن کوفه به و ماه مبارک رمضان و در محراب 19پس از هجرت در شب  40آن حضرت در سال 

زنی به نام قطامه با ضربت شمشیر مسموم گردید و در آن لحظه فرمود: فزت و رب الکعبه و بعد از دو فکری ابن ملجم مرادی با هم

 رمضان به شهادت نایل آمد و در نجف اشرف دفن گردید. 21روز در شب 

 گریبان فلک را چاک کردند             زمین را از عدالت پاک کردند                   

 زچشمان مالئک اشک می ریخت                              بمیرم مرتضی را خاک کردند

 فطرسعید  بیست و پنجم خرداد: عید  (20

رمضان را یکی از اعیاد بزرگ اسالمی عید سعید فطر است. این عید پاداشی است که خدای تعالی به همه بندگان صالحش که ماه 

اند، عنایت می فرماید. این عید، برای کسانی مبارک است که ضیافت الهی به عبادت و انس با خدا و طهارت جسم و روح گذرانده

 را با طاعت از فرامین الهی  به خوبی درک کرده باشند.

 فتعید صیام آمد و ماه صیام رفت                              لطف تمام آمد و فیض تمام ر

 شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد                     گرد غم گناه ز جان عوام رفت

 

 


