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ا ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعددَََ الِّندِنَ  َواْلِسَِّداَم َمد    }

ِِ ِلَقوٍْ  َيْعَلُمو َ َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْلَسقن ُيَفصنُل اآل   ( 5آيه /)  يونسسورة     {            َيا

، والصالة والسالم على اشرف خلقه حممد وآله الطيبني رب العاملني احلمد هلل
 الطاهرين. 

 أن يقدم للمؤمنني الكرام(  دام ظله) وبعد، يسر مكتب مساحة السيد السيستاني
وفقًا  (1438لشهور القمرية للعام اهلجري )السنوي اخلاص مبعرفة أوائل ا التقويم

 طبقًا للحسابات العلمية اخلاصة حبركة القمر . شرف واأل ألفق مدينة النجف
ونصعر للمسعلمني    ،وبركة وسععادة  سائلني الباري جل شأنه أن جيعله عام خري

فلكية  ، بل جمرد توقعاتبات ال متثل رأي املرجعية الدينيةاهذه احلس إن كافة. علمًا
 ل شرعًا. حيث إن بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلال

املؤمنني كافة رصد أهلة الشهور وفقعًا للبيانعات املعذكورة ذ هعذا      لذا نأمل من
 وإعالمنا بالرؤية إن أمكن ذلك، الكراس 

 نسونا من صاحل الدعوات.ال ت وان
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 طريقة العمل بهذا الكراس 
السنوي العام موضحًا فيه أيام األسبوع حسعب الشعهور    يضّم الكراس التقويم :اًلأو

 امليالدي. ( 2017  –  2016 ) للعاميقابلها من التاريخ القمرية وما  اهلجرية
 ة الشعهور القمريعة  يع الكراس التوقععات اخلاصعة لوضععية اهلعالل ذ بدا     يوّضح ثانيًا:

احلسابات الفلكية الدقيقة وحسعب  ، وذلك مبوجب (  1438 ) للعام اهلجري
 تية:  األشرف واملتضمنة لألمور اآل أفق مدينة النجف

 ذ الليلة األوىل من الشهر القمري. ارتفاع اهلالل حلظة غروب الشمس -1
 قرص القمر. جملموع اهلالل من النور بالنسبة مقدار النسبة املئوية الكتساب -2

 ذلك اليوم. من حلظة غروب الشمس -3

  .ةتلك الليل ذ الل بعد غروب الشمساهل بقاء مدة -4

عمر اهلعالل منعذ حلظعة االقعاان املركعىي حتعى حلظعة غعروب الشعمس معن            -5
 ذلك اليوم.  

( يومععًا حاولنععا بيععان وضعععية اهلععالل ذ الليلععة   30تامععًا ) ذ حالععة كععون الشععهر  ثالثععًا:
  السابقة.

  .ذ ذلك الشهر الواقعة بيان أهم احلوادث الفلكية والتارخيية اإلسالمية رابعًا:
وتعععيني القبلععة مبراقبععة   ،وكسععوف الشععمس ،بيععان مواقيععو خسععوف القمععر  خامسععًا:

  الشمس.
 .وقو دخول القمر برج العقرب  سادسًا:

 تععىوج والقمععر ذ  العقععرب   يععر   سععافر او مععن : ( قععالعععن أبععي عبععد اهلل )
   .احلسنى
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 ذي احلجة/ 30  ) األحدم هالل شهر احملرم احلرام ذ مساء يو ُيتوقع ان يكون / 

م(  ذ أفق مدينة النجف األشرف عند  2016 /تشرين األول/2 هع( املوافق )1437
  كما يأتي:(   5:46غروب الشمس ذ الساعة )

 

   (م 2016 /تشرين األول / 2 ( = )  هع 1437 / احلرام احلجة يذ/  30 )

 املنار القسم بةنس الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 38 )
 دقيقة( 31 )و

 درجة(  11 )
 قيقةد( 28 )و

 %( 1.91) دقيقة( 57 )

  .واضحًا جدًا وذ هذه احلالة يتوقع أن يرى اهلالل 

املاضية ذ افق مدينعة النجعف االشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة         اهلالل ذ الليلة كما ُيتوقع ان يكون
 ( كما يأتي:5:47)

 ( م 2016 /تشرين األول  /  1 ( = )هع 1437 / احلرام احلجة يذ/  29 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  14)

 دقيقة(  32 )و
 درجات(  4 )
 قيقةد(  41 )و

 %(0.32) دقيقة(  23 )

 . ردةبالعني اجملرؤية اهلالل  من مكنيتوقع الت احلالة ال هذهوذ 

 م  2016 تشرين الثاني – ولاالتشرين           هع 1438احملرم احلرام 

  27 20 13 6  السبو
 8 15 22 29  

  28 21 14 7  األحد
 9 16 23 30  

  29 22 15 8 1 االثنني
3 10 17 24 31  

  30 23 16 9 2 الثالثاء
4 11 18 25 1  

   24 17 10 3 األربعاء
5 12 19 26   

   25 18 11 4 اخلميس
6 13 20 27   

   26 19 12 5 اجلمعة
7 14 21 28   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 هالل شهر احملرم احلرام
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  .اليوم األول منه بداية السنة اهلجرية 

 ( األول منه بداية احملاصرة على النيبذ شعب أبي طالب، سنة )( 3)  .قبل اهلجرة 

 الثاني ( منه ورود اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب أرض كربالء، سنة )(هع61)  

  (هع61)الثالث منه ورود عمر بن سعد مع جيشه أرض كربالء، سنة  . 

 ( العاشر منه واقعة ألطف واستشهاد اإلمام احلسني سنة ،)(هع61). 

 ( الثاني عشر منه دخول سبايا أهل البيو اىل الكوفة، سنة )(هع61). 

 ( الثاني عشر منه شهادة اإلمام زين العابدين علي بن احلسني ذ املدينة املنورة، سنة )
 ، على رواية. (هع95)

 ( الثالث عشر منه دفن أجساد شهداء الطف سنة ،)(هع61) . 

 ( التاسع عشر منه خروج سبايا أهل البيو من الكوفة اىل الشام، سنة )(هع61) . 

 الثاني والعشرون منه وصو( ل أمري املؤمنني اىل صفني، سنة)(هع37) . 

 ( الثالث والعشرون منه االعتداء األثيم بتفجري حرم اإلمامني العسكريني( سنة ،)1427 .)هع 

       (اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمعام زيعن العابعدين علعي بعن احلسعني  ذ املدينعة )
 ، على رواية . (هع95)املنورة، سنة 

  هع(. 146(، سنة )رمحه اهللشهادة علي بن احلسني املثلث )علي اخلري()السادس والعشرون منه 

 (سنة رمحه اهللالثامن والعشرون منه وفاة الصحابي اجلليل حذيفة بن اليمان ،)(هع36) . 

 (الثامن والعشرون منه إحضار اإلمام حممد اجلواد( من املدينة املنورة اىل بغداد، سنة )220)هع 

 
 

/احملعرم  3( املوافعق ) م2016/تشعرين االول/ 5العقرب يوم االربعاء ) خيرج القمر من برج
 صباحًا.  (11:27)ذ الساعة  (هع1438/امراحل

    ( املوافععق م2016/تشععرين االول/ 30ذ يععوم االحععد )  يععدخل القمععر ذ بععرج العقععرب
 . صباحًا (5:02ذ الساعة ) (م2016//حمرم احلرام28)

 احملرم /30م( املوافق )2016/ثاني/تشرين ال1ثاء )خيرج القمر من برج العقرب يوم الثال
 . مساءًا( 5:43هع( ذ الساعة )1438احلرام/

 

 ع التارخيية ذ شهر احملرم احلرامالوقائ أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام
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  1438 /احملرم احلرام / 30) ثالثاءهالل شهر صفر ذ مساء يوم ال ُيتوقع ان يكون

(  ذ أفعق مدينعة النجعف األشعرف عنعد      م 2016/  /تشرين الثاني 1 هع( املوافق )
 (  كما يأتي:  5:12عة )غروب الشمس ذ السا

 
 (م 2016/  الثانيتشرين  / 1 ( = ) هع 1438 / احلرام احملرم/  30 )

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  44 )
 دقيقة(  31 )و

 جةدر(  14)
 دقيقة(  42)و

 ( % 2.49) دقيقة (19ساعة   و) ( 1 )

  توقع ان يرى اهلالل واضحًا جدًاياحلالة  هذهوذ  

ذ افق مدينة النجف االشرف عند غروب الشمس ذ الساعة  كما ُيتوقع ان يكون اهلالل ذ الليلة املاضية

 ( كما يأتي:5:13)

 م(2016/تشرين االول/ 31هع( = )1438رم احلرام/احمل/29)

 ملنارا القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  20)
 دقيقة(  31 )و

 اتدرج(  7)
 دقيقة(  56)و

 (%0.63) دقيقة (41)

 وذ هذه احلالة يتوقع بعض اخلرباء التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة مع صفاء اجلو متامًا

 م 2016تشرين الثاني                                     هع   1438صفر 

  25 18 11 4  السبو
 5 12 19 26  

  26 19 12 5  األحد
 6 13 20 27  

  27 20 13 6  االثنني
 7 14 21 28  

  28 21 14 7  الثالثاء
 8 15 22 29  

  29 22 15 8 1 األربعاء
2 9 16 23 30  

   23 16 9 2 اخلميس
3 10 17 24   

   24 17 10 3 اجلمعة
4 11 18 25   

 تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا  بداية الشهور القمرية 

 صفرهالل شهر 
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  (هع37)اليوم األول منه واقعة صفني، سنة . 

 ( األول منه دخول سبايا آل البيو اىل بالد الشام، سنة )(هع61)  . 

 ( الثاني منه شهادة زيد بن علي بن احلسني سنة ،)(هع121) . 

 ( الثالث منه والدة اإلمام حممد الباقر سنة ،)(هع57)رواية .  ، على 

 ( اخلامس منه شهادة رقية بنو اإلمام احلسني سنة ،)(هع61 .) 

 ( السابع منه شهادة اإلمام احلسن بن علي بن أبي طالب سنة ،)(هع50) . 

  ( الثامن منه وفاة الصحابي اجلليل سلمان الفارسي سنة ،)(هع35). 

   ( التاسع منه شهادة الصحابي اجلليل عمار بعن ياسعر  سعنة، )(عهع 37)  ذ معركعة ،
 .صفني  

  (هع38)التاسع منه واقعة النهروان، سنة . 

 ( ذ مصر، سنة رضوا َ اهلل تعالي عليهالرابع عشر منه شهادة حممد بن أبي بكر )(هع38) . 

 ( السابع عشر منه شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا سنة ،)(هع203) .على رواية، 

 العشرون منه ورود السبايا من آل بيو الر( سول أرض كربالء، سنة )(هع61)  . 

 ( الثامن والعشرون منه وفاة الرسول األكرم سنة ،)(هع11) . 

 
 
  م(  املوافععق    2016/تشععرين الثععاني/26) السععبو يععدخل القمععر ذ بععرج العقععرب ذ يععوم
 .  صباحًا(  11.02لساعة)اذ ( هع1438/صفر/25)

   املصعادف  ( م2016تشعرين الثعاني /  /28معن بعرج العقعرب  يعوم االثعنني )     وخيرج القمعر
 . ( مساءًا 11:45( ذ الساعة )هع1438/صفر/ 27)

 
 
 
 
 

 الوقائع التارخيية ذ شهر صفر أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام
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 االربععععععاءهعععععالل شعععععهر ربيعععععع األول ذ مسعععععاء يعععععوم   ُيتوقعععععع ان يكعععععون 
( ذ أفق مدينة النجف م 2016/ تشرين الثاني/30املوافق )  ( هع1438صفر//29)

 ي:(  كما يأت4:58األشرف عند غروب الشمس ذ الساعة )

 

 (م  2016 /تشرين الثاني/ 30 ( = ) هع 1438 / صفر/  29) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(   25 )
 دقيقة(37 )و

درجات               ( 10 )
 ةقيدق(  14 )و

 %( 0.95) دقيقة(  56 )

 . وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل ضعيفًا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2016كانون االول                               هع  1438ع األول ربي

  24 17 10 3  السبو
 3 10 17 24  

  25 18 11 4  األحد
 4 11 18 25  

  26 19 12 5  االثنني
 5 12 19 26  

  27 20 13 6  الثالثاء
 6 13 20 27  

  28 21 14 7  األربعاء
 7 14 21 28  

  29 22 15 8 1 اخلميس
1 8 15 22 29  

  30 23 16 9 2 اجلمعة
2 9 16 23 30  

 بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 ربيع االولهالل شهر 
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  ( اليوم األول منه مبيو اإلمام علي بن أبي طالعب  ( ذ فعرا  العنيب )  وهجعرة )
 ( اىل املدينة املنورة. النيب )

 هع(  64راق الكعبة املشرفة باملنجنيق بأمر حصني بن منري قائد جيش يىيد،سنة)الثالث منه إح 

 (الرابع منه خروج النيب. من غار ثور متوجهًا اىل املدينة املنورة السنة األوىل من اهلجرة) 

 ( اخلامس منه وفاة السيدة سكينة بنو اإلمام احلسنيسنة ،) (هع117) . 

 الثامن منه شهادة اإلمام احلسن ( العسكري سنة ،)(هع260)  وبداية إمامة بقية اهلل ،
 ( ، على رواية. وأرواحنا فداه( )عجاألعظم احلجة بن احلسن العسكري )

 ( العاشر منه وفاة عبد املطلب جد الرسول األكرم ذ السنة الثامنة من والدته سنة ،)
 قبل اهلجرة . (45)

 (العاشر منه زواج الرسول األكرممن خدجية ا)( لكربى سعنة ،) (25)    معن عمعر
 قبل اهلجرة.  (28)(، سنة الرسول)

 ( الثاني عشر منه والدة الرسول األكرم .على رواية ،) 

 ( الثاني عشر منه دخول الرسول األكرم .املدينة املنورة، السنة األوىل من اهلجرة ) 

  ( السابع عشر منه والدة سيد الرسل حممد بن عبعد اهلل  سعنة ،)(53)  ل اهلجعرة،  قبع
 على الرواية املشهورة. 

 ( السابع عشرة منه والدة سبط النيب األكرم( اإلمام جعفر بن حممد الصادق)( سنة ،)83 .)هع 

  للهجرة . (  4)الثاني والعشرون منه غىوة بين النضري ، سنة 

  (هع95)اخلامس والعشرون منه استشهاد سعيد بن جبري على يد احلجاج، سنة . 

 السادس وال( عشرون منه إبرام معاهدة الصلح بني اإلمام احلسن بن علي ومعاوية )
 . (هع41)بن أبي سفيان، سنة 

 

 

 (  املصعادف  م 2016/كعانون االول / 23 )دخل القمر ذ برج العقعرب ذ يعوم اجلمععة    ي
 . مساءًا ( 5:33) ذ الساعة (هع1437/ األولربيع / 23)

     املصععادف  م( 2016/كععانون االول/26ني )االثععنخيععرج القمععر مععن بععرج العقععرب  يععوم
 .صباحًا( 6:18الساعة) ذ (هع1438ول/اال/ربيع 26)

 الوقائع التارخيية ذ شهر ربيع األول أهم

 هذا الشهر احلوادث الفلكية ذ أهممن 
 احلرام
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 ربيع األول   /30 ) اجلمعةهالل شهر ربيع اآلخر  ذ مساء يوم  ُيتوقع ان يكون
( ذ أفق مدينة النجف األشرف م  2016/ كانون األول /30 هع( املوافق ) 1438 /

 ما يأتي:  ك (5:08 )عند غروب الشمس ذ الساعة 

 
 

 (م 2016/كانون األول / 30 ( = ) هع 1438 / األول ربيع/ 30 )

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 31 )
 دقيقة( 13 )و

 درجة(  12 )
 دقيقة(  43 )و

 ساعة  (1)

 ائقدق( 10 )و
(1.40 )% 

 . رى اهلالل واضحًا مرتفعًا ٌي وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن
ألشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة      كما ُيتوقع أن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ أفق مدينة النجعف ا 

 (  كما يأتي:  5:07)
 (م2016 / كانون األول/  29 ( = )هع  1438/  ربيع األول/ 29)

 املنار سمالق نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 اتساع(7 )
 دقيقة ( 12)و

 درجات( 3)
 دقيقة( 32)و

 %(0.17) دقيقة( 19)

 وذ هذه احلالة ال ٌيتوقع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة . 

 م2017كانون الثاني  – م2016كانون األول  هع 1438ربيع اآلخر 

  29 22 15 8 1 السبو
31 7 14 21 28  

  30 23 16 9 2 األحد
1 8 15 22 29  

   24 17 10 3 االثنني
2 9 16 23   

   25 18 11 4 الثالثاء
3 10 17 24   

   26 19 12 5 األربعاء
4 11 18 25   

   27 20 13 6 اخلميس
5 12 19 26   

   28 21 14 7 اجلمعة
6 13 20 27   

 بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا  

 ربيع اآلخرهالل شهر 



 
                                                                                                        (13) 

 

 
 
 ( الثامن منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة الىهراء سنة ،)(هع11) .على رواية ، 

 ( العاشر منه والدة اإلمام احلسن العسكري سنة ،)(هع232) .على رواية ، 

 ( العاشر منه وفاة السيدة فاطمة املعصومة بنو اإلمام الكاظم سنة ،)(هع201) على ،
 رواية. 

 الرابع عشر منه خرو( ج املختار ذ الكوفة لألخذ بثأر احلسني سنة ،)(هع66). 
 
 
 

 
    م ( املوافععق 2017كععانون الثععاني //20) معععةاجليععدخل القمععر ذ بععرج العقععرب ذ يععوم
 ( بعد منتصف الليل.  1:12( ذ الساعة )هع1438/ربيع االخر/21)

 ( املو2017//كانون الثاني22خيرج القمر من برج العقرب يوم األحد )ربيع 23فق )ام/
 ( ظهرًا.1:47هع( ذ الساعة )1438االخر/

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الوقائع التارخيية ذ شهر ربيع اآلخر أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (14) 

 
 ربيعع    /30 ) االحعد  يعوم هعالل شعهر دعادى األوىل ذ مسعاء      ُيتوقع ان يكون

(  ذ أفععق مدينععة النجععف م 2017/كععانون الثععاني/29 هععع( املوافععق )1438/اآلخععر
 ( كما يأتي: 5:33 األشرف عند غروب الشمس ذ الساعة )

 
 

 ( 2017/ كانون الثاني/  29 ( = ) هع 1438/ اآلخر ربيع/  30) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  38 )
 دقيقة ( 24 )و

 درجة(  16 )
 دقيقة( 39)و

  ساعة(   1 )
 دقيقة( 28)و

(2.40)% 

 .جدًا مرتفعًا واضحًا وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل
 كما ُيتوقع أن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ أفق مدينة النجعف األشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة      

 ( كما يأتي:  5:32)
 (م2016 / الثانيكانون /  28 ( = )هع  1438/  اآلخرربيع / 29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 14 )
 دقيقة (24)و

 درجات( 5)
 دقيقة( 38)و

 %(0.34) دقيقة( 30)

 وذ هذه احلالة ال ٌيتوقع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة . 

 م2017 شباط --كانون الثاني             هع   1438دادى األوىل 

  27 20 13 6  السبو
 4 11 18 25  

  28 21 14 7   األحد
 5 12 19 26  

  29 22 15 8 1 ثننياال
30 6 13 20 27  

   23 16 9 2 الثالثاء
31 7 14 21   

   24 17 10 3 األربعاء
1 8 15 22   

   25 18 11 4 اخلميس
2 9 16 23   

   26 19 12 5 اجلمعة
3 10 17 24   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 هالل شهر دادى األوىل



 
                                                                                                        (15) 

 

 
 
 اليوم اخلامس منه ( والدة السيدة زينب بنو أمري املؤمنني علي بن أبي طالب سنة ،)
 .  (هع5)

 ( اليوم السادس منه حرب مؤته واستشهاد جعفر ابن أبي طالب سنة ،)(هع8) . 

  (هع36)العاشر منه واقعة اجلمل ، سنة  . 

 ( الثالث عشر منه شهادة الصديقة الكربى فاطمة الىهراء سنة ،)(هع11)على رواية ، . 

 ( اخلامس عشر منه فتح البصرة على يد أمري املؤمنني سنة ،)(هع36)  

 ( التاسع عشر منه شهادة زيد بن صوحان ذ حرب اجلمل، سنة )(هع36) . 

 ( الثاني والعشرون منه وفاة القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر،)( 192سنة)على  هع
  .رواية

 السابع والعشرون منه جتدد االعتداء على مرق ( د اإلمامني العسعكريني  ذ سعامراء )
 .   (هع1428)بتفجري املئذنتني الشريفتني، سنة 

 ( آخر الشهر وفاة حممد بن عثمان بن سعيد اخلالني( السفري الثاني لإلمام املهدي ) عجل

 .(هع304)(، سنة اهلل تعاىل فرجه الشريف
 
 
 
 18(  املصعادف ) م 1438شعباط/  /16) معيس  اخلالقمر ذ برج العقرب ذ يوم  يدخل /    

  . صباحًا (9:41ذ الساعة)   (هع1438/دادى األوىل

  املصعععادف  (م 2017/شعععباط/18) رج القمعععر معععن بعععرج العقعععرب  يعععوم السعععبو  وخيععع    
 . مساءًا (9:52( ذ الساعة )هع1438/دادى األوىل/20)

 
 
 
 

 الوقائع التارخيية ذ شهر دادى األوىل أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (16) 

 
دعادى  / 29 ) االثعنني ذ مسعاء يعوم    ةهالل شهر دادى اآلخر ُيتوقع ان يكون

ذ أفق مدينة النجف األشعرف  م( 2017/ شباط /27 هع( املوافق ) 1438/األوىل
 (  كما يأتي:   5:58عند غروب الشمس ذ الساعة )

 
 (م  2017/شباط /27 ( = ) هع  1438 / األوىل دادى/  29 )  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  23)
 دقائق( 58)و

 رجاتد(  10)
 دقيقة(   27 )و

 %( 1.13)  دقيقة(  54)

 وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل واضحًا .
 
 
 
 
 
 
 

 م 2017ذار آ –شباط                            هع   1438 ةدادى اآلخر

  26 19 12 5  السبو
 4 11 18 25  

  27 20 13 6  األحد
 5 12 19 26  

  28 21 14 7  االثنني
 6 13 20 27  

  29 22 15 8 1 الثالثاء
28 7 14 21 28  

  30 23 16 9 2 األربعاء
1 8 15 22 29  

   24 17 10 3 اخلميس
2 9 16 23   

   25 18 11 4 اجلمعة
3 10 17 24   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 ةدادى اآلخرهالل شهر 



 
                                                                                                        (17) 

 

 
 

  اليوم( الثالث  منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة الىهراء  سعنة ،)(هعع 11)  علعى ،
 رواية. 

 ( سنةسالٍ اهلل تعاىل عليهم أمجع الثالث عشر منه وفاة أم البنني أم العباس وإخوته ،)(هع64) . 

 ( التاسع عشر منه زواج عبد اهلل وآمنة والدي النيب .) 

 العشرون منه والدة سيدة نساء العا( ملني فاطمة الىهراء سنة ،)(قبل اهلجرة 8) . 

 ( الواحد والعشرون منه رجوع أمري املؤمنني من حرب اجلمل، سنة )(هع36)  . 

 ( الواحد والعشرون منه وفاة أم كلثوم بنو أمري املؤمنني سنة ،)(هع61). 
 
 
 
 
    16صعادف )  (   املم 2017/آذار  / 15 ) االربععاء  يدخل القمر ذ بعرج العقعرب ذ يعوم  

 .  مساءًا ( 6:03ذ الساعة)( هع1438/ة دادى اآلخر

  دادى / 19املصادف )  م(2017 /آذار/ 18)السبو خيرج القمر من برج العقرب  يوم
   صباحًا. (6ذ الساعة )  (  هع 1438 /ةاآلخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دادى اآلخرةشهر الوقائع التارخيية ذ  أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام ج ج



 (18) 

 
 ةردادى اآلخ /30) األربعاءهالل شهر رجب ذ مساء يوم  ُيتوقع ان يكون/ 

( ذ أفق مدينة النجف األشرف عند غروب م 2017/آذار/29ملوافق )هع ( ا1438
 كما يأتي:  (  6:20الشمس ذ الساعة )

 
 

 (م 2017/آذار /29( = ) هع  1438 / ةاآلخر دادى/ 30 )

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  36 )

 ( دقيقة18و)
 درجة( 17)
 دقيقة( 53)و

 %( 3.19 ) ةقيدق(  29)و( ساعة 1)

 . جدًا مرتفعًا واضحًا  وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل
كما ُيتوقع أن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ أفق مدينة النجعف األشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة       

 كما يأتي:   (6:19)
 (م2017/آذار/  28 = ) (هع  1438/  ةاآلخر دادى / 29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 12)
 دقيقة (17)و

 درجات( 4)
 دقيقة( 35)و

 %(0.43) دقيقة( 23)

 .  كن من رؤية اهلالل وذ هذه احلالة ال ٌيتوقع التم

 م 2017نيسان   – آذار                                   هع  1438رجب 

  24 17 10 3  السبو
 1 8 15 22  

  25 18 11 4  األحد
 2 9 16 23  

  26 19 12 5  االثنني
 3 10 17 24  

  27 20 13 6  الثالثاء
 4 11 18 25  

  28 21 14 7  األربعاء
 5 12 19 26  

  29 22 15 8 1 اخلميس
30 6 13 20 27  

   23 16 9 2 اجلمعة
31 7 14 21   

 بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا

 رجبهالل شهر 



 
                                                                                                        (19) 

 

 
 

 ( اليوم األول منه والدة اإلمام حممد بن علي الباقر سنة ،)(هع57) .على رواية ، 

 ( الثاني منه والدة اإلمام علي بن حممد اهلادي سنة ،)(هع212) . 

  (هع9)الثالث منه غىوة تبوك، سنة . 

  الثالث منه( شهادة اإلمام علي بن حممد اهلادي سنة ،)(هع254) . 

 ( العاشر منه والدة اإلمام حممد بن علي اجلواد سنة ،)(هع195) . 

 ( احلادي عشر منه وصول أمري املؤمنني اىل الكوفة بعد حرب اجلمل، سنة )(هع36)  

 ( الثاني عشر منه دخول اإلمام عليالكوفة واختاذها مقرًا للخالفة، س ) (هع36)نة . 

 ( الثالث عشر منه والدة أمري املؤمنني علي بن أبي طالبسنة ،)(23)  .قبل اهلجرة 

  على رواية.(هع2)اخلامس عشر منه حتويل القبلة من بيو املقدس اىل الكعبة، سنة ، 

 ( اخلامس عشر منه وفاة السيدة زينب بنو علي بن أبي طالب سنة ،)(هع62) على ،
 رواية. 

 الثامن عشر ( منه وفاة إبراهيم بن الرسول األكرم سنة ،)(هع10) . 

 ( الرابع والعشرون منه فتح خيرب على يد اإلمام علي بن أبي طالب سنة ،)(هع7)  ،
 ( من احلبشة. وعودة جعفر بن أبي طالب )

 ( اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم سنة ،)(هع183) . 

  السادس والعشرون( منه وفاة أبي طالب عم النيب األكرم سنة ،)(3)  ،قبل اهلجرة
 على رواية. 

 ( السابع والعشرون منه بعثة النيب األكرم سنة ،)(13)   .قبل اهلجرة 

 ( الثامن والعشرون منه خروج اإلمام احلسني من املدينة اىل مكة، سنة )(هع60). 
 
 
     14(   املصعادف )  م 2017/نيسعان/ 12) األربععاء  يدخل القمر ذ بعرج العقعرب ذ يعوم 

 بعد منتصف الليل.  ( 1:43ذ الساعة) (هع1438/رجب 

  16املصععادف ) ( م2017// نيسععان14اجلمعععة )وخيععرج القمععر مععن بععرج العقععرب  يععوم  /
 . بعد الظهر( 1:27ذ الساعة ) (هع1438/رجب

 الوقائع التارخيية ذ شهر رجب  أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (20) 

 
 ب رجعع  / 29 )اخلمععيس هععالل شععهر شعععبان ذ مسععاء يععوم   وقععع ان يكععونُيت
ذ أفق مدينة النجف األشرف عند   م(2017/نيسان/ 27هع( املوافق )     1438/

 (  كما يأتي:  6:40غروب الشمس ذ الساعة )

 
 

 (م 2017/نيسان/27 ( = ) هع  1438 / رجب/  29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  27 )
 يقةدق(  21)و

 ةدرج ( 12 )
 دقيقة(  35 )و

(  ساعة  1)
  قئادق( 4)و

(2.12)% 

 
 .  مرتفعًا  واضحًا و وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل

 
 
 
 
 
 

 م 2017آيار  - نسيان                                  هع     1438شعبان

  23 16 9 2   السبو
 29 6 13 20  

  24 17 10 3  األحد
 30 7 14 21  

  25 18 11 4  االثنني
 1 8 15 22  

  26 19 12 5  الثالثاء
 2 9 16 23  

  27 20 13 6  األربعاء
 3 10 17 24  

  28 21 14 7  اخلميس
 4 11 18 25  

  29 22 15 8 1 اجلمعة
28 5 12 19 26  

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 شعبانهالل شهر 



 
                                                                                                        (21) 

 

 
 الثاني منه ( خروج النيب لغىوة بين املصطلق، سنة )(هع5) . 

 ( الثالث منه والدة سبط النيب األكرم( اإلمام احلسني بن علي ) سنة ،)(هع4). 

 ( الثالث منه دخول اإلمام احلسني مكة، سنة )(هع60)  . 
 ( الرابع منه والدة العباس بن علي بن أبي طالب سنة ،)(هع26). 

 اخلامس منه والدة اإلم( ام علي بن احلسني زين العابدين سنة ،)(هع38)  . 

 ( احلادي عشر منه والدة علي األكرب بن اإلمام احلسني سنة ،)(هع33)  . 

 ( الثاني عشر منه وفاة احلسني بن روح( السفري الثالث لإلمام املهدي )    عجدل اهلل تعداىل فرجده

 .  (هع326)(، سنةالشريف

 (، عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف األعظم احلجة بن احلسن العسكري)اخلامس عشر منه والدة بقية اهلل
 .  (هع255)سنة 

 ( اخلامس عشر منه وفاة علي بن حممد السمري( السفري الرابع لإلمام املهدي ) عجل اهلل

 وذ هذا اليوم بدأت الغيبة الكربى.    (هع329)(،  سنةتعاىل فرجه الشريف

 (هع6)ق، سنة التاسع عشر منه غىوة بين املصطل . 
 
 
 
 
    12( املصععادف ) م 2017/ آيععار/ 9الثالثععاء ) يععدخل القمععر ذ بععرج العقععرب ذ يععوم /
   صباحًا.(8:03ذ الساعة) (هع1438/عبانش

       14( املصععادف )م2017/ آيععار/ 11)اخلمععيس وخيععرج القمععر مععن بععرج العقععرب  يععوم 
 .مساءًا (8:02الساعة )ذ  (هع1438/شعبان

 
 
 
 

 الوقائع التارخيية ذ شهر شعبان أهم

فلكية ذ هذا الشهر احلوادث ال أهممن 
 احلرام



 (22) 

 
 شعبان / 29 ) اجلمعة هالل شهر رمضان املبارك ذ مساء يوم يكون ُيتوقع ان /

شرف عنعد غعروب   أل( ذ أفق مدينة النجف ام 2017آيار/ /26)هع( املوافق 1438
 كما يأتي:  (  7الشمس ذ الساعة ) 

   

 (م2017/ آيار/26 ( = ) هع 1438 / شعبان/  29)

 املنار القسم نسبة وبالغر بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 20) 
 دقائق (11)و

 اتدرج( 7)
 دقيقة(  16 )و

 %( 1.27)  دقيقة ( 38 ) 

  . بصعوبة بالغة مع صفاء اجلو متامًا أن ٌيرى اهلالل عدد من اخلرباء وذ هذه احلالة ٌيتوقع
 
 
 
 
 

 

 

 م   2017حىيران  –آيار                   هع 1438شهر رمضان 

  29 22 15 8 1 السبو
27 3 10 17 24  

  30 23 16 9 2 األحد
28 4 11 18 25  

   24 17 10 3 االثنني
29 5 12 19   

   25 18 11 4 الثالثاء
30 6 13 20   

   26 19 12 5 األربعاء
31 7 14 21   

   27 20 13 6 اخلميس
1 8 15 22   

   28 21 14 7 اجلمعة
2 9 16 23   

 الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا  بداية 

 رمضان املباركهالل شهر 



 
                                                                                                        (23) 

 

 
 ( اليوم األول منه وفاة عثمان بن سعيد ( النائب األول لإلمام املهعدي ) سعنة ،) 
 .(هع 267)

 ( الثاني منه تولي اإلمام الرضا( والية عهد املأمون العباسي، سنة )على رواية.  201 )هع 

  (هع9)الثالث منه غىوة تبوك، سنة. 

 ا(لسادس منه بيعة الناس لإلمام الرضا سنة ،)(هع201)  .على رواية ، 

 ( الثامن منه خروج النيبلغىوة بدر الكربى، سنة ) ( هع2)  . 

 ( العاشر منه وفاة الصديقة خدجية الكربى سنة ،)(3)    .قبل اهلجرة 

 سنة األوىل للهجرة. الثاني عشر منه املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ذ املدينة املنورة، ال 

  (هع67)الرابع عشر منه مقتل املختار الثقفي، سنة . 

 ( اخلامس عشر منه والدة سبط النيب األكرم   ( اإلمام احلسعن بعن علعي )  سعنة ،)
 . (هع3)

 ( اخلامس عشر منه خروج مسلم بن عقيل( رسواًل عن اإلمام احلسني )  ألهعل )
 .  (هع60)الكوفة، سنة 

 السابع عشر منه ع( روج الرسول األكرم  . اىل السماء قبل ستة اشهر من اهلجرة ) 

  (هع2)السابع عشر منه معركة بدر، سنة . 

 ( التاسع عشر منه جرح اإلمام علي( على يد أشقى األولني واآلخرين ابن ملجم ) لعنُه

 .  (هع40)( ، سنة اهلل

  (هع8)العشرون منه فتح مكة، سنة . 

 احلادي والعشرون منه شهاد( ة موىل املتقني علي بن أبي طالب سنة، )(هع40) . 

   .ليلة الثالث والعشرون منه ليلة القدر على اقرب االحتماالت فيها 
 

   

  ( املصعععادف م 2017/ / حىيعععران5) االثعععنني يعععدخل القمعععر ذ بعععرج العقعععرب ذ يعععوم
  . بعد الظهر( 1:48ذ الساعة) (هع1438/رمضان/10)

  13املصعادف )   (م 2017/حىيعران/ 8)اخلمعيس   عقرب  يعوم وخيرج القمر من برج ال/ 
  .بعد منتصف الليل( 2ذ الساعة )  (هع1438 رمضان

 الوقائع التارخيية ذ شهر  رمضان أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (24) 

 
 1438/رمضعان    /30 ) االحعد هالل شهر شوال ذ مساء يوم  ُيتوقع ان يكون 

( ذ أفعق مدينعة النجعف األشعرف عنعد غعروب       م2017/حىيران/25 ملوافق )ا هع(
 ا يأتي: ( كم7:12الشمس ذ الساعة )

 

 (م2017//حىيران25 ( = ) هع  1438/ رمضان/ 30 )

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  37 )

 يقهدق(37)و
 ةدرج( 14)
 دقائق( 8)و

 %(3.59 ) دقيقة(   13 )(ساعة و 1) 

 ً. جدًاواضحًا مرتفعًا وذ هذه احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل 
كما ُيتوقع أن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ أفق مدينة النجعف األشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة       

 ( كما يأتي:  7:12)
 (م2017/حىيران/  24 ( = )هع  1438/  رمضان / 29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 13)
 دقيقة(37)و

 ةدرج( 2)
 دقيقة( 45)و

 %(0.58) دقيقة( 14)

 من رؤية اهلالل وذ هذه احلالة ال ٌيتوقع التمكن 

 م 2017متوز  –حىيران                                  هع   1438شوال 

  27 20 13 6  السبو
 1 8 15 22  

  28 21 14 7  األحد
 2 9 16 23  

  29 22 15 8 1 االثنني
26 3 10 17 24  

   23 16 9 2 الثالثاء
27 4 11 18   

   24 17 10 3 األربعاء
28 5 12 19   

   25 18 11 4 اخلميس
29 6 13 20   

   26 19 12 5 اجلمعة
30 7 14 21   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 شوالهالل شهر 



 
                                                                                                        (25) 

 

 

 
  . اليوم األول منه عيد الفطر املبارك 

 على رواية .  (هع5)نه معركة اخلندق، سنة الثالث م ، 

  على رواية.  (هع8)الرابع منه غىوة حنني، سنة ، 

 ( اخلامس منه توجه أمري املؤمننياىل صفني، سنة ) (هع36)  . 

 ( الثامن منه هدم قبور أئمة البقيع سنة ،)(هع1344) . 

 عظيم احلسالرابع عشر منه وفاة السيد عبد ال( ين سنة ،)(عه252) . 

 (هع 3) اخلامس عشر منه معركة احد وشهادة محىة سيد الشهداء، سنة . 

 ( اخلامس عشر منه رد الشمس ألمري املؤمنني   ذ املدينة املنورة ذ مسعجد الفضعيخ )
 .    (هع3)واملعروف مبسجد رد الشمس، سنة 

  (هع2)اخلامس عشر منه غىوة بين القينقاع، سنة  . 

  (هع2)سليم، سنة السابع عشر منه غىوة بين  . 

 ( اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام جعفر بن حممد الصادق سنة ،)(هع148) . 

 ( السابع والعشرون منه خروج النيب   .اىل الطائف لدعوتهم اىل اإلسالم ) 

 
 
 
 
  شعوال  /7( املصعادف ) م2017/متوز/ 2) االحد يدخل القمر ذ برج العقرب ذ يوم /

 .مساءًا (8) ذ الساعة (هع1438

    شعوال /10املصعادف )  (م2017/متعوز/ 5االربععاء ) وخيرج القمر من برج العقرب  يعوم 
 . صباحًا (8:10 الساعة )ذ (هع1438/

 
 
 
 

 الوقائع التارخيية ذ شهر شوال أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (26) 

 
 1438 /شوال/29 ) االثننيهالل شهر ذي القعدة ذ مساء يوم  يكون  ُيتوقع ان 

د غروب الشمس م( ذ أفق مدينة النجف األشرف عن2017/متوز/24 هع( املوافق )
 (  كما يأتي:  7:05ذ الساعة )

 

 (م 2017/ متوز/ 24 ( = ) هع 1438شوال //  29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة(  30 )
 دقائق( 16 )و

 درجات(  9 )
 دقيقة(  29) و

 %( 2.09)  دقيقة(  48 ) 

   .رى اهلالل ضعيفًاه احلالة ٌيتوقع أن ٌيوذ هذ
 
 
 
 
 
 
 

 م2017آب  –متوز                                 هع    1438ذي القعدة 

  26 19 12 5  السبو
 29 5 12 19  

  27 20 13 6  األحد
 30 6 13 20  

  28 21 14 7  االثنني
 31 7 14 21  

  29 22 15 8 1 الثالثاء
25 1 8 15 22  

  30 23 16 9 2 األربعاء
26 2 9 16 23  

   24 17 10 3 اخلميس
27 3 10 17   

   25 18 11 4 اجلمعة
28 4 11 18   

  بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 ذي القعدة احلرامهالل شهر 



 
                                                                                                        (27) 

 

  
 

      ( اليععوم األول منععه والدة السععيدة فاطمععة املعصععومة بنععو اإلمععام الكععاظم سععنة ،)
 ، على رواية.   (هع173)

 اخل( امس منه جتديد بناء الكعبة املعظمة على يد إبراهيم اخلليل وإمساعيل     .) 

 ( التاسع منه إرسال مسلم بن عقيل  ( رسالة اىل اإلمعام احلسعني )   ععن أحعوال )
 .     (هع60)الكوفة وأهلها، سنة 

 ( احلادي عشر منه والدة اإلمام علي بن موسى الرضا سنة ،)(هع148)      . 

 هع(.5سنة ) ة،غىوة بين قريضالعشرون منه الثالث و 

      .اخلامس والعشرون منه يوم دحو األرض من حتو الكعبة 

 ( اخلامس والعشرون منه خروج الرسول األكرممن املدينة ألداء فريضة احلج، سنة ) 
 .(هع10 )

        ( اخلعامس والعشعرون منعه خععروج اإلمعام علعي بعن موسععى الرضعا  معن املدينععة اىل )
 .    (هع200)ة خراسان سن

 ( اخلامس والعشرون منه والدة حممد بن أبي بكر سنة ،)(10  )     .للهجرة 

  ( آخر يوم منه شهادة اإلمام حممد بن علي اجلواد سنة ،)(هع220)   . 
 

 

   ذي / 6( املصعادف )  م 2017/متعوز / 30 ) االحعد  وميدخل القمر ذ برج العقعرب ذ يع
 ( .3:25ذ الساعة) (هع1438/القعدة

    ذي  /8ملصععادف )ا(م2017/ آب /1)الثالثععاء  وخيععرج القمععر مععن بععرج العقععرب  يععوم
 . بعد الظهر( 3.05ذ الساعة )   (هع 1438/القعدة

 
 
 
 
 

 

 الوقائع التارخيية ذ شهر ذي القعدة أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر   أهممن 
 احلرام



 (28) 

 
/ ذي القععدة   /30 ) االربععاء  هالل شهر ذي احلجة ذ مساء يوم ُيتوقع ان يكون

األشرف عند غروب ذ أفق مدينة النجف  م( 2017/ آب/23 هع( املوافق  ) 1438
 (  كما يأتي:6:37الشمس ذ الساعة )

 

 (م2017/آب /23 ( = ) هع 1438/احلرام القعدة يذ/ 30 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ( ساعة45)
 قائدق (4 ) و

 درجة(  14 )
 دقيقة( 30)و

 %( 3.85) دقيقة(  12 )( ساعة و1)

 . احلالة ٌيتوقع أن ٌيرى اهلالل واضحًا ومرتفعًا جدًا هوذ هذ
كما ُيتوقع أن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ أفق مدينة النجعف األشعرف عنعد غعروب الشعمس ذ السعاعة       

 كما يأتي:   ( 6:38)
 (م2017/آب/  22( = )هع  1438/ ذي القعدة احلرام / 29)

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االرتفاع العمر
 ساعة( 21)
 دقائق(6)و

 درجات( 6)
 دقيقة( 21)و

 %(0.91) دقيقة( 31)

 .  ضعيفًا جدًا مع صفاء اجلو متامًا التمكن من رؤية اهلاللحيتمل بعض اخلرباء  وذ هذه احلالة

 م 2017 ايلول -آب                                  هع  1438ذي احلجة 

  24 17 10 3  السبو
 26 2 9 16  

  25 18 11 4  األحد
 27 3 10 17  

  26 19 12 5  االثنني
 28 4 11 18  

  27 20 13 6  الثالثاء
 29 5 12 19  

  28 21 14 7  األربعاء
 30 6 13 20  

  29 22 15 8 1 اخلميس
24 31 7 14 21  

   23 16 9 2 اجلمعة
25 1 8 15   

  الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًابداية  

 ذي احلجة احلرامهالل شهر 



 
                                                                                                        (29) 

 

 
 

 ( اليوم األول منه زواج اإلمام علي( من فاطمة الىهراء ) سنة ،)(هع2)     . 

 ( الثالث منه دخول النيب األكرم مكة ذ حجة الوداع، سنة )(هع10)   . 

 ( الرابع منه سجن اإلمام موسى بن جعفر سنة ،)(هع179)  . 

 السابع م( نه شهادة اإلمام حممد الباقر سنة ،)(هع114)  . 

   . الثامن منه يوم الاوية 

 ( الثامن منه خروج اإلمام احلسني بن عليمن مكة اىل الكوفة، سنة )(هع60)    . 

      .التاسع منه يوم عرفة 

 (التاسع منه شهادة العبد الصاحل سفري احلسني(ألهل الكوفة مسلم بن عقيل)   معع هعاني )
 .    (هع60)(، سنة بن عروة )

    .العاشر منه عيد األضحى املبارك 

 (هع73)احلادي عشر منه رمي احلجاج بن يوسف الثقفي الكعبة املشرفة باملنجنيق، سنة   . 

 ( الرابع عشر منه حنلة النيب( فدك للىهراء ) سنة ،)(هع7)   .على رواية ، 

  ع.ه10الثامن عشر منه عيد الغدير األغر، سنة 

  التاسع عشر منه بيعة املسلمني أمري املؤمنني علي بن أبي طالب( باخلالفة، سنة )(هع35)    . 

 ( الثاني والعشرون منه شهادة ميثم ألتمار سنة ،)(هع60)   . 

 ( الثالث والعشرون منه شهادة طفلي مسلم بن عقيلوامسهما حممد وإبراهيم، سنة )(هع62)   

 الرابع والعشرون منه خرو( ج النيب( بأهل بيته )( للمباهلة مع نصارى جنران، سنة )10.)هع 

  اخلامس والعشرون منه نىول سورة هل أتى         ( ذ املدينة ذ شأن أهل البيو.) 

 ( السابع والعشرون منه وفاة علي بن جعفر الصادقسنة ،)( هع210)( عريضيال ، امللقب   .) 

 هع(.        63رة اليت استباح فيها جيش يىيد بن معاوية املدينة املنورة، سنة )الثامن والعشرون منه وقعة احل 
 

 

   ذي  /3املصععادف )  م(2017آب// 26السععبو ) يعدخل القمععر ذ بععرج العقعرب ذ يععوم
 صباحًا (11:55ذ الساعة)   ع(هع1438/احلجة 

   ذي احلجة/ 5املصادف ) م 2017/آب/28االثنني )وخيرج القمر من برج العقرب  يوم 
 .مساءًا( 10:49( ذ الساعة )هع1438

 الوقائع التارخيية ذ شهر ذي احلجة أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (30) 

 تعيني القبلة بصورة دقيقة ذ مدينة النجف األشرف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميكن تعيني القبلة بصورة دقيقة ذ النصف الشمالي للكرة األرضية ذ يومني من كل سنة 
الشهر ميالدية هما: اليوم التاسع والعشرون من الشهر اخلامس )أيار( والسادس عشر من 

 السابع )متوز( . 
وذلك الن قائم الشمس يكون عموديًا على الكعبة املشرفة عند الىوال ذ هذين اليومني 
أي انه إذا وضع عمود مستقيم متامًا على األرض ذ مكة املكرمة سوف ال يكعون لعه ظعل    

 أصاًل. 
فععاذا وضععع شععاخل شععاقولي متامععًا ذ أي مكععان أخععر ذ النصععف الشععمالي مععن الكععرة 

وقو الىوال ذ مكة املكرمة تبني اجتعاه ظلعه جهعة القبلعة بصعورة      األرضية ولوحظ ظّله ذ 
 دقيقة جدًا. 

( بععد الظهعر   18( والدقيقعة ) 12هو ذ السعاعة )  29/5ووقو الىوال ذ مكة املكرمة ذ 
( 27( والدقيقعة ) 12هو ذ الساعة ) 16/7بتوقيو النجف األشرف ووقو الىوال فيها ذ 

 بتوقيو النجف األشرف.  بعد الظهر
 
 
 

 شاخص شاقولي تمامًا شعاع الشمس 
س 

شم
 ال

ع
عا

ش
 

وهو اتجاه  ظل الشاخص على األرض

 القبلة



 
                                                                                                        (31) 

 

 مالحظات:
 ( االعتدال الربيعي ذ آذار. 1

دعادى اآلخعرة    /21بعد الظهر املوافعق ) ( 1:27م( ذ الساعة )2017 /آذار /20) االثنني
 هع(.1437/
 ( االعتدال اخلريفي ذ ايلول.2

 احلرامرم احمل 1( بعد الظهر املوافق )11:01م( ذ الساعة )2017 /ايلول /22) اجلمعة
  .هع(1438

 م(2017شباط  11يوم السبو ) ( ظل ه( حيصل خسوف للقمر ) شب3
 بعد منصف الليل. ( 1:31الساعة ) :االبتداء

 ( بعد منتصف الليل. 3:49الساعة ) :احلد االقصى
 ( صباحًا.5:54الساعة ) :االنتهاء
 ( يرى ذ النجف%99القدر )

 ( :م2017 /آب/ 7) ( حيصل خسوف للقمر يوم االثنني4
  مساءًا( 6:52االبتداء: الساعة )

 ( مساءًا.9:22احلد االقصى : الساعة )
 ( مساءًا.11:57االنتهاء: الساعة )

 يرى ذ النجف  . %(25القدر)
 مساًءا( 8:24لدخول ذ الظل الساعة )ا

 مساءًا( 10:19اخلروج من الظل الساعة )
 مساًء  (7:57) الساعة ابتداء اخلسوف الكلي

 ( مساءًا10:46اخلسوف الكلي الساعة) انتهاء
===================================== 

 


