
 ربيع األولأحداث شهر 

 :ربيع األول 1
  لى هللا عليو وآلو(صاجلسد الطاىر للنيب األكرم )دفن. 
 )مبيت اإلمام علي بن أيب طالب )عليو السالم( يف فراش النيب األكرم )صلى هللا عليو وآلو. 
 ( إىل ادلدينة ادلنورة سنة )بعد البعثة( 35ىجرة النيب )ص. 
 ( وبداية إمامة بقية هللا األع482شهادة اإلمام احلسن العسكري سنة ،)ظم احلجة بن احلسن العسكري )عليو ىـ

 .السالم( على رواية
 .حصول أول ىجوم على دار أمري ادلؤمنني )عليو السالم( ألخذ البيعة منو ابإلكراه 
 
 :ربيع األول 2
  اإلمام احلسن )عليو السالم( مع معاوية )لعنو هللا(ىدنة. 
 ة.جتلي النور للنيب موسى )عليو السالم( الذي ظل صعقاً ليوم وليل 
 
 :ربيع األول 4
 ( من غار ثور متوجهاً إىل ادلدينة ادلنورةنيب )صلى هللا عليو وآلوخروج ال. 
  ىـ( ودفن يف كربالء ادلقدسة.33:8اة العالمة الشيخ يوسف البحراين صاحب كتاب )احلدائق الناظرة(، سنة )و 
 
 :ربيع األول5
  ىـ(.339)وفاة السيدة سكينة بنت اإلمام احلسني )عليو السالم( سنة 
 
 :ربيع األول8
 ( سنة )ىـ(، وقيل يف اليوم الرابع من ىذا الشهر482شهادة اإلمام احلسن العسكري )عليو السالم. 
  فاة عبد ادلطلب جد الرسول األعظم )ص(، وقيل يف اليوم العاشر من ىذا الشهرو. 
 ( 33:8وفاة الشيخ أمحد آل عصفور صاحب كتاب احلدائق سنة.)ىـ 
 
 :ربيع األول 9
 ( اخلالفة العظمى سنة )ىـ(.482يوم تويل اإلمام احلجة )عجل هللا تعاىل فرجو الشريف 
 

 :ربيع األول 11
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 ( )سنة  ادلوافق( من عمر الرسول األكرم )ص(، 47زواج الرسول األعظم )ص( من خدجية الكربى )عليها السالم
 .قبل البعثة( 37)

  ن والدة النيب )ص(، وقيل يف اليوم السابع والعشرين من سنوات م :وفاة عبد ادلطلب جد رسول هللا )ص( بعد
 شهر مجادي األوىل.

 
 :ربيع األول 11
  وفاة الفقيو الرجايل احملدث السيد حسن ابن السيد ىادي الصدر الكاظمي صاحب كتاب )هناية الدراية يف شرح

 ىـ(.347ىـ(، والدة السيدة نفيسة سنة )3576الوجيز للشيخ البهائي( سنة )
 

 :ربيع األول 12
 ( ادلدينة ادلنورة سنة )م(، على رواية.;83ىـ ادلصادف لعام 3دخول النيب األكرم )ص 
 

 :ربيع األول 13
 ( سنة ،)ىـ(، وقيل يف اليوم اخلامس عشر من ىذا الشهر. 3بناء أول مسجد يف اإلسالم )مسجد قباء 
 

 :ربيع األول 16
 ىـ(568عاصر للكليين والصدوق سنة )وفاة ادلؤرخ علي بن احلسني بن علي ادلسعودي ادل. 
  مخود نريان فارس إذ مل ختمد منذ ألف عام، وتصدع إيوان ِكسرى، وجفاف حبرية ساوة، ليلة والدة الرسول األعظم

 )ص(.
 

 :ربيع األول 17
 ( وقيل يف اليوم الثاين عشر من ىذا الشهر، وذلك يف عام ،)عام  م(792والدة الرسول األعظم )صلى هللا عليو وآلو

 .الفيل
 ( سنة )ىـ(.5:والدة اإلمام جعفر بن دمحم الصادق )عليو السالم 
 

 :ربيع األول 18
 بناء ادلسجد النبوي يف ادلدينة ادلنورة يف سنة اذلجرة ادلكرمة. 
 .حرب إبراىيم اخلليل )عليو السالم( مع منرود وإرسال البعوض من قبل هللا وىالك جيش منرود 
 

 :ربيع األول 19
 ود )عليو السالم( حملاربة جالوتخروج دا. 
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 ( 363وفاة السيد دمحم احلسيين الروحاين سنة:.)ىـ 
 

 :ربيع األول 21
 ( 449وفاة الصحايب اجلليل بشر احلايف يف عام)ىـ، وقيل يف اليوم العاشر من شهر حمرم احلرام. 
 ( 4غزوة األبواء سنة.)ىـ 
 

 :ربيع األول 21
 .ىالك قوم لوط 
 

 :ربيع األول 22
  ىـ(، إلجالء اليهود من ادلدينة ادلنورة بعد نقضهم العهد مع الرسول )ص(.5ة بين النضري سنة )غزو 
 

 :ربيع األول 23
 45)( عّق أبو طالب )عليو السالم( عقيقة عن النيب األعظم )صلى هللا عليو وآلو. 
 .)والدة السيد فاطمة ادلعصومة بنت اإلمام موسى بن جعفر )عليهم السالم 
 

 :ألولربيع ا 25
  وفاة السيد أيب القاسم الشريف، علي بن احلسني بن موسى بن دمحم بن موسى بن إبراىيم بن اإلمام موسى الكاظم

 .ىـ(658)ع( العالمة ادلرتضى، ادللقب بعلم اذلدى )رضوان هللا عليو( سنة )
 .)قصف الروس لقبة اإلمام الرضا )عليو السالم 
 

 :ربيع األول 26
  ىـ(63بني اإلمام احلسن بن علي )عليهما السالم( وبني معاوية بن أيب سفيان )لعنو هللا( سنة ) اذلدنةإبرام معاىدة. 
 ( سنة )ىـ(، وقيل يف اليوم اخلامس والعشرين من ىذا 2;35وفاة السيد حمسن الطباطبائي احلكيم )قدس سره

 الشهر.
 

 :ربيع األول 27
 .معراج النيب )ص( على رواية 
 ىـ(2;35بري السيد حمسن احلكيم )قدس سره( سنة )وفاة ادلرجع الديين الك. 
 

 :ربيع األول 28
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 ( سنة )وفاة السيد ادلرعشي النجفي )قدس سره ،  ىـ(.3634استقرار سفينة نوح )عليو السالم( على اجلوديِّ
 
 


