نوروز در آیات و روایات

نوروز از منظر امام صادق علیه السالم :
معلّى می گوید  :در صبحگاه نوروز به حضور امام صادق علیه السالم رسیدم  .حضرت از من پرسید  :معلّى آیا از امروز چیزى مزی
دانى ؟ گفتم  :خیر  ،لیکن ایرانیان امروز را بىرگ می دارند  ،به همدیگر تبریک می گویند  .امزام ررمزود  :گرامیدا زم امزروز بزه
سبب وقایعى اسم که برا تو بازگو می کنم :

" نوروز " همان روز اسم که خداوند از بندگان خود میثاق گررم که بنده خدا با ند  ،بزرا او زریک قایزش ندزوند و ایزر از
خداوند کسى را عبادت نکنند ؛ یعنى روز آزاد اسم .

" نوروز " همان روز اسم که برا اولین مرتبه خور ید طلوع نمود ؛ یعنى روز رو نایى و درخدش اسم .

" نوروز " روز اسم که کدتى نوح بر " جود " ندسم ؛ یعنى روز نجات از عذاب الهى اسم .

" نوروز " روز اسم که حضرت ابراهیم علیه السالم بم ها را کسم ؛ یعنى روز مبارزه با رک و بم پرستى اسم .

" نوروز " همان روز اسم که جبرئیش امین بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله هبوط نمود ؛ یعنى روز دریارم پیام الهى اسم .

" نوروز " همان روز اسم که رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله حضرت على علیه السالم را بر دوش گررم و بم هزا قزریش را از
باال کعبه به زمین ریخم ؛ یعنى روز پیراستن خانه ها پاک از آلودگی هاسم .

" نوروز " روز اسم که پیامبر صلی اهلل علیزه و آلزه حضزرت علزى علیزه السزالم را در محزش " ازدیر خزم " بزه مزردم بزه عنزوان
امیرمؤمنین معررى کرد ؛ یعنى روز پیمان با والیم اسم .

" نوروز " همان روز اسم که قائم آل محمد صلی اهلل علیه و آله  ،حضرت مهد علیه السالم  ،ظهور پیدا می کند و بر د زمنان
عدالم پیروز می گردد و حکومم عدل اسالمى تدکیش می دهد .

قال الصادق (ع)  :ما من یوم نیروز اال و نحن نتوقع ریه الفزر النزه مزن ایامنزا و ایزام زیعتنا  ،حفظتزه العجزم و ضزیعتموه انزتم (
بحاراالنوار جلد ) 59
امام صادق (ع) ررمودند  :نوروز که می آید ما منتظر رر آل محمد (ص) هستیم  ،زیرا نوروز از روزها ما و روزها

زیعیان مزا

اسم  .ما آن را از دسم دادید و پارسیان آن را نگه دا تند .

عید از منظر حضرت علی (ع)
عید از نظر علی (ع) این اسم که  :هر روزی که در آن روز  ،معصیم خدا ندود و گنزاهی انجزام نگیزرد  ،آن روز را عیزد خوانزده
اسم  " .کش یوم ال یعصی اهلل تعالی ریه رهو یوم عید "

عید نوروز در پیام مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال  1369مسی ررمودند  " :تحویش سال جدید مسی که مصادف با نزوعی تحزول در عزالم
طبیعم می با د  ،ررصتی اسم برای این که انسان به تحول درونی و به اصالح امور روحی  ،معنوی و مادی خود بپزردازد  ،ایجزاد
تحول کار خداسم  ...اما ما موظفیم که برای این تحول در درون خود  ،در زندگی خود و در جهان اقدام کرده و همم و تالش به
عمش آوریم " .

