
بررسی  و  تأمل  قابل  ایام  اسالم  نشیب  و  پرفراز  تاریخ  در 
و  شعبان  و  رجب  ماه  سه  اما  دارد.  وجود  فراوانی  بهره گیری  و 
ماه های هجری  برترین  از  نیز هستند،  حرام  که شهور  رمضان، 
قمری به شمار می روند که رحمت واسعة پروردگار بر بندگانش 
بیش از هر زمان دیگر گسترده است و امکان قرب الی اهلل بیشتر. 
و  شعبان  و  رجب  ماه های  می فرماید  اکرم)ص(  رسول  حضرت 

رمضان ماه های امت من است. 
برخی وقایع مهم این ماه را مرور می کنیم:

195 هجری  در  جواداالئمه  تقی  محمد  امام  والدت حضرت   -
قمری. 

- والدت امام علی علیه السالم در 23 سال پیش از هجرت.

- وفات حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها در سال 62 هجری 
قمری.

به مکه معظمه در سال  بیت المقدس  از  قبله مسلمانان  تغییر   -
دوم هجری. 

- مبعث حضرت رسول اکرم )ص( در 13 سال قبل از هجرت.

شعبان  در  علیه السالم  حسین  امام  سیدالشهدا  میالد حضرت   -
سال 4 هجری.

- میالد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم در سال 26 هجری.

ماه ها و روزهای بهشتی
محمدتقی سرمدی
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- شهادت امام علی النقی به سال 256 هجری.

- والدت حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین به سال 
38 هجری.

- والدت حضرت مهدی قائم عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
به سال 255 هجری.

در  علیه السالم  علی  شهادت حضرت  و  خوردن  - ضربت 
رمضان سال 40 هجری. 

و  رجب  ماه  در  »بیض«  برکت  و  پرفیض  ایام  همچنین 
شهور  معنوی  منزلت  و  اهمیت  بر  رمضان  ماه  در  »قدر« 
حرام افزوده است به طوری که نقل شده از حضرت رسول 
رجب  ماه  در  می فرمودند  تأکید  که  علیه  صلوات اهلل  اکرم 

مؤمنان، حتی اگر شده یک روز را روزه بگیرند.
اگرچه این ماه ها و ایام هر سال تکرار می شوند و می توان 
فرصتی  همین  اما  گرفت  بهره  آنها  از  آینده  سال های  در 
که اکنون در اختیار ماست نقدترین فرصت است و از هین 
ما  و  آمدند  اگر  هم  فرداها  و  برد  وافی  بهره  باید  امروزها 
بودیم به مانند امروز فرصتی است که خدای تعالی به ما 
اعطا کرده و می توانیم از آنها هم فایده ای بیندوزیم. پس به 
امید سال دیگر امسال را وانگذاریم که به قول مالی رومی 

»هین مگو فردا، که فرداها گذشت«.
ماه های  این  فرارسیدن  گرامیداشت  ضمن  سرمد  نشریه 
بندگی  در  برای همگان  روزافزون  توفیق  برکت،  و  پرخیر 
حضرت حق و تزکیه نفس در این وانفسای تاریخ را آرزو 

دارد.    


