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! 

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

  (5/ـةآي)  يونسسورة     {       اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْلَسقن ُيَفصنُل 

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

 أن يقدم للمؤمنني الكرام( دام ظله) وبعد، يسر مكتب مساحة السيد السيستاني
وفقًا  (4193 ور القمرية للعام اهلجري )الشهئل السنوي اخلاص مبعرفة أوا التقويم

سائلني ، طبقًا للحسابات العلمية اخلاصة حبركة القمرشرف واأل ألفق مدينة النجف
 علمًا ،كافةونصر للمسلمني  وبركة وسعادة أن جيعله عام خري (شأنه جّل)الباري 

 ّنة أليـ فلك جمـرد ووععـات  هـي  ، بل بات ال متثل رأي املرجعية الدينيةاهذه احلس ّنأ
 ل شرعًا. بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلال

املؤمنني كافة رصد أهلة الشهور وفقـًا للبيانـات املـذكورة ذ هـذا      لذا نأمل من
 نسونا من صاحل الدعوات.يال  نأو وإعالمنا بالرؤية إن أمكن ذلك،الكراس 
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 طريقة العمل بهذا الكراس 
سب الشهور حبالسنوي العام موضحًا فيه أيام األسبوع  يضّم الكراس التقويم :واًلأ

 (امليالدي. 2018ــ 2017) للعاميقابلها من التاريخ القمرية وما  اهلجرية

 ة الشـهور القمريـة  يـ الكراس التوععات اخلاصة لوضعية اهلالل ذ بدا يوّضح ثانيًا:
سـب  وحبابات الفلكية الدعيقة وذلك مبوجب احلس ،( 4193) للعام اهلجري

 وية: األشرف واملتضمنة لألمور اآل أفق مدينة النجف
عمر اهلالل منذ حلظة االعرتان املركـيي حتـى حلظـة بـروب الشـمس مـن        -4

 ذلك اليوم. 

 اروفاع اهلالل حلظة بروب الشمس ذ الليلة األوىل من الشهر القمري. -2
 مدة بقاء اهلالل بعد بروب الشمس ذ ولك الليلة.  -9

 عرص القمر. جملموع اهلالل من النور بالنسبة مقدار النسبة املئوية الكتساب -1

 ذلك اليوم. من حلظة بروب الشمس

( يومـًا حاولنـا بيـان وضـعية اهلـالل ذ الليلـة       93وامـًا )  ذ حالـة كـون الشـهر    ثالثًا:
  السابقة.

  .لك الشهرالواععة ذ ذ بيان أهم احلوادث الفلكية والتارخيية اإلسالمية رابعًا:
ووعـيني القبلـة مبراعبـة     ،وكسـوف الشـمس   ،بيـان مواعيـخ خسـوف القمـر     خامسًا:

  الشمس.
الصادق عن أبي عبد اهلل ، فقد روي وعخ دخول القمر برج العقرببيان  سادسًا:

( ) (احلسنى ويوج والقمر ذ  العقرب مل يَر سافر او من) :  عالأّنه.  
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 ذي احلجـة /   /23)  اخلميس مساء يوم شهر احملرم احلرام هالل  ُيتوعع ان يكون
شـرف عنـد   م(  ذ أفـق مدينـة النجـف األ    2342/ يلـول  أ/  24هـ( املوافـق )   4191

  كما يأوي:( 0:33بروب الشمس ذ الساعة )

 

   (م 2342 /يلولأ  / 24( = )  هـ 4191 / احلرام احلجة يذ/ 23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد لبقاءا مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة ( 99 )

 دعيقة(   23و) 
 درجة( 44 )
 عيقةد(  49)و

 ( % 4939 ) دعيقة( 50 )

 ًواضحاوذ هذه احلالة يتوعع أن يرى اهلالل 

 

 

 

 

  

 (م2342وشرين االول  /يلول أ)      -     هـ (4193احملرم احلرام ) 

 23 22 61 9 2  السبخ
 23 30 7 14 21 

  22 61 63 2  األحد
 24 1 8 15  

  22 61 66 2  االثنني
 25 2 9 16  

  21 69 62 2  الثالثاء
 26 3 10 17  

  21 23 62 1  األربعاء
 27 4 11 18  

  21 26 62 1  اخلميس
 28 5 12 19  

  29 22 62 1 6 اجلمعة
22 29 6 13 20  

 ى ثبوت رؤية اهلالل شرعًا بداية الشهور القمرية وعتمد عل 

                  احملرم احلرام هالل شهر
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  .اليوم األول منه بداية السنة اهلجرية 

  األكرم لنيب ل األول منه بداية احملاصرة((ذ شعب أبي طالب، سنة )عبل اهلجرة. 9 ) 

 ( الثاني منه ورود اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب( أرض كربالء، سنة )04 )هـ 

 هـ( . 04ه أرض كربالء، سنة )الثالث منه ورود عمر بن سعد مع جيش 

 العاشر منه واععة ا(لطف واستشهاد اإلمام احلسني( سنة ،)04.)هـ 

 ( الثاني عشر منه دخول سبايا أهل البيخ) ( 04اىل الكوفة، سنة.)هـ 

 ( الثالث عشر منه دفن أجساد شهداء الطف( سنة ،)04 .)هـ 

 ( التاسع عشر منه خروج سبايا أهل البيخمن الكوفة ) ( 04اىل الشام، سنة .)هـ 

  اإلمام الثاني والعشرون منه وصول( أمري املؤمنني( اىل صفني، سنة)92 .)هـ 

 ( الثالث والعشرون منه االعتداء األثيم بتفجري حرم اإلمامني العسكريني( سنة ،)4122 .)هـ 

   زيـن العابـدين    اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام علي بـن احلسـني()  ة ذ املدينـ
 . هـ(35املنورة، سنة )

 ()هـ(. 410(، سنة )رمحه اهللالسادس والعشرون منه شهادة علي بن احلسني املثلث )علي اخلري 

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

  بن علي الثامن والعشرون منه إحضار اإلمام حممد(اجلواد من املدينة ) املنورة اىل بغداد، سنة
 هـ(223)

 
 
 

 

 ( 1:12)  ذ السـاعة  )م 2342يلـول / أ / 22اجلمعـة )  يوم  يدخل القمر ذ برج العقرب
 .  مساًء

 ( 2:32ذ السـاعة )   م(2342يلـول / أ/   25لعقرب يـوم االثـنني )   خيرج القمر من برج ا
   .صباحًا 

     (  ذ السـاعة  م2342ول / ألرين ا/ وشـ  23يدخل القمر ذ برج العقرب يـوم اجلمعـة )
 ( صباحًا . 1:19)

 

 الوعائع التارخيية ذ شهر احملرم احلرام  أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (8) 

 
 4193احملـرم احلـرام/   /93) السـبخ مساء يوم  صفر هالل شهر ُيتوعع ان يكون  

 م(  ذ أفق مدينة النجف األشرف عند 2342/ وشرين  االول  / 24املوافق )  هـ(
  كما يأوي: (5:21بروب الشمس ذ الساعة )

 

    م( 2342 / ولاأل/ وشرين  24)   ( = هـ  4193 / احلرام احملرم / 93 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (19 )
 ائقدع( 43)و

 درجة( 41 )
 عيقةد (91 )و

 ساعة  ( 4 )
 دعيقة ( 42 )

 (2923) % 

 . وذ هذه احلالة يتوعع أن يرى اهلالل  واضحًا جدًا

 ن يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ افق مدينة النجف االشرف عند بروب الشمس كما ُيتوعع ا

  كما يأوي:  (5:21ذ الساعة ) 

   (م2342 /ول األوشرين  /23 ( = )هـ 4193 / احلرام احملرم/  23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة( 43)
 دعيقة( 44 )و

 درجات( 2)    
 عيقةد( 11)و

 %( 3902) دعيقة( 13 )

 احلالة ال يتوعع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة.  هذهوذ 

 (م2342ثاني الوشرين  / شرين االولو)    -        هـ  4193صفر 

  21 26 62 1  السبخ
 28 4 11 18  

  29 22 62 1 6 األحد
22 29 5 12 19  

   22 61 9 2 االثنني
23 30 6 13   

   22 61 63 2 الثالثاء
24 31 7 14   

   22 61 66 2 األربعاء
25 1 8 15   

   21 69 62 2 اخلميس
26 2 9 16   

   21 23 62 1 اجلمعة
27 3 10 17   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 صفر   هالل شهر
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 هـ(. 92، سنة )اليوم األول منه واععة صفني 

 ( األول منه دخول سبايا آل البيخ( اىل بالد الشام، سنة )04  .)هـ 

 ( الثاني منه شهادة زيد بن علي بن احلسني( سنة ،)424 .)هـ 

  بن علي الثالث منه والدة اإلمام حممد(الباعر( سنة ،)على رواية . 52 ،)هـ 

 (اخلامس منه شهادة رعية بنخ اإلمام احلسني سنة ،)(04 .)هـ 

 ع منه شهادة اإلمام احلسن اجملتبىالساب(( سنة ،)53 .)هـ 

  (الثامن منه وفاة الصحابي اجلليل سلمان الفارسي( سنة ،)95.)هـ 

   ( التاسع منه شهادة الصحابي اجلليل عمار بـن ياسـر ( سـنة، )ذ معركـة   92 ،)هــ
 صفني  .

 ( 91التاسع منه واععة النهروان، سنة .)هـ 

  هـ(. 91( ذ مصر، سنة )رضوان اهلل تعالي عليهمنه شهادة حممد بن أبي بكر )الرابع عشر 

 ( السابع عشر منه شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا( سنة ،)على رواية. 239،)هـ 

 نيبالعشرون منه ورود السبايا من آل بيخ ال(( أرض كربالء، سنة )04  .)هـ 

 نيبالثامن والعشرون منه وفاة ال ( األكرم( سنة ،)44 .)هـ 

 
 
 
   ذ الســاعة  (م2342ول /أل/ وشــرين ا 22)  االحـد مـن بــرج العقـرب يــوم   خيـرج القمــر
 . ( مساًء2:51)

 م( ذ الساعة 2342ثاني/ال/ وشرين 40)   يدخل القمر ذ برج العقرب يوم اخلميس 

 ( صباحًا. 44:24) 

   م( ذ السـاعة 2342/ ثـاني  ال/ وشـرين   41)  السبخخيرج القمر من برج العقرب  يوم       
 .مساًء( 43:33 )

 
 

 الوعائع التارخيية ذ شهر صفر أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام
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 4193/ صفر/ 23) حداأل  يوممساء  ول ألربيع اشهر   هالل  يكون  نا  ُيتوعع 

(  ذ أفـق مدينـة النجـف األشـرف عنـد       م2342/  ثانيال وشرين/ 43هـ( املوافق ) 
  ( كما يأوي: 5:34بروب الشمس ذ الساعة ) 

 
 

  (م2342/ثانيالوشرين  /43 ( = ) هـ 4193صفر/  / 23) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (20)
 دعيقة(  40 )و

 اتدرج( 43)
 عيقةد( 2)و

 %( 3933) دعيقة( 51)

  . ضعيفًا وذ هذه احلالة يتوعع أن يرى اهلالل

 

 

 

 

 

  

 (م2342ول ألكانون ا /اني ثالين روش )     -     هـ 4193ول ألربيع ا  

  21 23 62 1  السبخ
 25 2 9 16  

  21 26 62 1  األحد
 26 3 10 17  

  29 22 62 1 6 االثنني
20 27 4 11 18  

  23 22 61 9 2 الثالثاء
21 28 5 12 19  

   22 61 63 2 األربعاء
22 29 6 13   

   22 61 66 2 اخلميس
23 30 7 14   

   21 69 62 2 اجلمعة
24 1 8 15   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

       ربيع األول          هالل شهر 
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  أمري املؤمننياليوم األول منه مبيخ اإلمام (  ذ فراش الـنيب )  األكـرم(  وهجـرة )
 ( اىل املدينة املنورة. ) النيب

  هـ(  01عائد جيش يييد،سنة)الثالث منه إحراق الكعبة املشرفة باملنجنيق بأمر حصني بن منري 

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

 ( اخلامس منه وفاة السيدة سكينة بنخ اإلمام احلسني( سنة ،)442 .)هـ 

 ( الثامن منه شهادة اإلمام احلسن العسكري( سنة ،)وبداية إمامة بقية ا203 ، )هلل هـ
 ( ، على رواية. وأرواحنا فداه( )عجاألعظم احلجة بن احلسن العسكري )

 كرم ذ السـنة الثامنـة مـن والدوـه    األ نيبالعاشر منه وفاة عبد املطلب جد ال(  سـنة ،)
 ( عبل اهلجرة .15)

 األكـرم)  نيبالعاشر منه زواج ال   ( (مـن خدجيـة الكـ)ى ( سـنة ،)مـن عمـر  25 ) ه
(( سنة ،)عبل اهلج21 ) .رة 

 نيبالثاني عشر منه والدة ال ( األكرم .على رواية ،) 

 نيبالثاني عشر منه دخول ال ( األكرم ،املدينة املنورة ) السنة األوىل من اهلجرة. ذ 

  ( السابع عشر منه والدة سيد الرسل حممد بن عبـد اهلل ( سـنة ،)عبـل اهلجـرة،   59 )
 على الرواية املشهورة. 

 السابع عشرة منه والدة ( اإلمام جعفر بن حممد الصادق( سنة ،)19 .)هـ 

 ( للهجرة . 1الثاني والعشرون منه بيوة بين النضري، سنة ) 

  اخلامس والعشرون منه استشهاد سعيد بن جبري( )هـ( .35، سنة ) على يد احلجاج 

 ( السادس والعشرون منه إبرام معاهدة الصلح بني اإلمام احلسن بن علي ومعاوية )
 هـ(. 14سفيان، سنة ) بن أبي

 

 

  ذ الساعة م ( 2342/ول/ كانون األ 49 ) االربعاءيدخل القمر ذ برج العقرب يوم 

 .  مساًء( 5:34)  

   ذ الســاعة م( 2342ول/األ/كــانون  40)  الســبخ خيــرج القمــر مــن بــرج العقــرب يــوم          
 .صباحًا( 1:31 )

 الوعائع التارخيية ذ شهر ربيع األول أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (02) 

 
 ولألربيـع ا  /93)ثالثـاء  ال ء يـوم مسـا  اآلخـر ربيع هالل شهر  ُيتوعع ان يكون /

رف م( ذ أفق مدينة النجف األشـ  2342ول / ألكانون ا/  43هـ( املوافق )  4193
  ( كما يأوي:5:39عند بروب الشمس ذ الساعة )

 

  (م 2342 /ول ألكانون ا / 43( = )  هـ 4193 / ولألربيع ا /93)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة ( 94 )
 دعيقة(  23 )و

 درجة(  44 )
 عيقةد(  22 )و

 ساعة (4)
 دعائق ( 5) و

( 4922 )% 

 .وذ هذه احلالة يتوعع أن يرى اهلالل  واضحًا 

 الشمس االشرف عند بروبكما ُيتوعع ان يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ افق مدينة النجف     
 (م2342/ ولألاكانون  /41 ( = )هـ 4193/ولألربيع ا/23 ):( كما يأوي5:34ذ الساعة ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 اتساع(  2 )
 دعيقة(   21 )و

 درجات(  9  )
 عيقةد(   25 )و

 %( 3945 ) دعيقة(  41 )

  املسلحة توعع التمكن من رؤية اهلالل حتى بالعني احلالة ال ي هذهوذ 

 (م2341ثاني الكانون  /م 2342ول ألكانون ا)  -   هـ  4193 خراآلربيع   

  22 61 66 2  السبخ
 23 30 6 13  

  21 69 62 2  األحد
 24 31 7 14  

  21 23 62 1  االثنني
 25 1 8 15  

  21 26 62 1  الثالثاء
 26 2 9 16  

  29 22 62 1 6 األربعاء
20 27 3 10 17  

  23 22 61 9 2 اخلميس
21 28 4 11 18  

   22 61 63 2 اجلمعة
22 29 5 12   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 اآلخر              ربيع  هالل شهر
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 ( الثامن منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة اليهراء( سنة ،)على رواية. 44 ،)هـ 

  العاشر منه والدة اإلمام احلسن العسكري(( سنة ،)على رواية. 292 ،)هـ 

 ( العاشر منه وفاة السيدة فاطمة املعصومة بنخ اإلمام الكاظم( سنة ،)على 234 ،)هـ
 رواية. 

 اإلمام ذ الكوفة لألخذ بثأر  الثقفي الرابع عشر منه خروج املختار( احلسني سنة ،)
 هـ(.00)

 
 
 

 
  (44:33( السـاعة ) م 2341الثـاني/ / كانون 3) الثالثاءيدخل القمر ذ برج العقرب يوم 

 .  مساًء

       السـاعة   ذ م(2341/كـانون الثـاني/  42اجلمعـة )  وخيرج القمر مـن بـرج العقـرب  يـوم
 .  صباحًا (43:32)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوعائع التارخيية ذ شهر ربيع اآلخر أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (04) 

 
 ربيع  /93)  ميساخلمساء يوم ىل ومجادى األ هالل شهر ُيتوعع ان يكون

 (  ذ أفق مدينة النجفم2341كانون الثاني/ / 41 هـ( املوافق ) 4193/ خراآل

  ( كما يأوي: 5:29األشرف عند بروب الشمس ذ الساعة )

 (م 2341 / كانون الثاني /41( = ) هـ 4193 /خرربيع اآل/  93) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (90)
 دعائق( 1 )و

 درجة( 49)
 عيقةد(  21 )و

   ساعة  ( 4 )
 دعيقة ( 41 (و

( 4903 )% 

 . رى اهلالل  واضحًا جدًاتوعع أن ُيوذ هذه احلالة ُي

 كما ُيتوعع ان يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ افق مدينة النجف االشرف عند بروب   
 ( كما يأوي:5:29ذ الساعة )  الشمس 

 ( م 2341 كانون الثاني/ /42 ( = )هـ  4193خر /ربيع اآل / 23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة(  42 )
 ائق دع(  9 )و

 درجات( 9 )
 عيقةد(  54 )و

 %( 3941) دعيقة(  24 )

 احلالة ال يتوعع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة.  هذهوذ 

 (م 2341شباط  /ثاني الكانون )     –      ـ ه 4193 مجادى األوىل

 23 22 61 9 2  السبخ
 20 27 3 10 17 

  22 61 63 2  األحد
 21 28 4 11  

  22 61 66 2  االثنني
 22 29 5 12  

  21 69 62 2  الثالثاء
 23 30 6 13  

  21 23 62 1  األربعاء
 24 31 7 14  

  21 26 62 1  اخلميس
 25 1 8 15  

  29 22 62 1 6 اجلمعة
19 26 2 9 16  

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 مجادى األوىلهالل شهر 



                                                                                                         (05) 

 
 
  اإلمام اليوم اخلامس منه والدة السيدة زينب بنخ( أمري املؤمنني( سنة ،)5  .)هـ 

 او ةاليوم السادس منه حرب مؤو(ستشهاد جعفر بن أبي طالب( سنة ،)1 .)هـ 

 ( 90العاشر منه واععة اجلمل، سنة)هـ  . 

  سّيدة نساء العاملنيالثالث عشر منه شهادة   ( فاطمـة اليهـراء ( سـنة ،)علـى   44 ،)هــ
 رواية. 

 ( اخلامس عشر منه فتح البصرة على يد أمري املؤمنني( سنة ،)90 )هـ 

 ( التاسع عشر منه شهادة زيد بن صوحان( ذ حرب اجلمل، سنة )90 .)هـ 

  بن اإلاالثاني والعشرون منه وفاة القاسم( مام موسى بن جعفر( سنة،)على 432 )هـ
 رواية. 

  ( السابع والعشرون منه جتدد االعتداء على مرعد اإلمامني العسـكريني  ذ سـامراء )
 هـ(  . 4121ذنتني الشريفتني، سنة )أبتفجري امل

  يوم منهآخر ( وفاة حممد بن عثمان بن سعيد اخلالني   السفري الثاني لإلمـام املهـدي )
 هـ(.931(، سنة )عاىل فرجه الشريفعجل اهلل ت)

 
 
 
  ( 0:51) ذ السـاعة م( 2341 / شـباط  / 0 ) الثالثـاء  يدخل القمر ذ برج العقرب يـوم 

 .  صباحًا

   ( 1:50م( ذ السـاعة )  2341/ شـباط  / 1 )اخلمـيس خيرج القمر من برج العقرب  يـوم
 .مساًء

  وذلك %( 92بقدر ) رهُيرى ذ مدينة النجف األشرف ذ آخ للقمر كّلي حيصل خسوف
 (.94)راجع صفحة م(2341/كانون الثاني/94يوم األربعاء )

 

 
 

 ة ذ شهر مجادى األوىلالوعائع التارخيي أهم

 من أهم احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر
 احلرام



 (06) 

 
 مجـادى   /93) السـبخ مسـاء يـوم    ةخـر مجـادى اآل  هالل شهر  ُيتوعع ان يكون

م(  ذ أفق مدينة النجف األشرف 2341/  شباط / 42هـ( املوافق )  4193/ األوىل
  ي:(  كما يأو 5:54ند بروب الشمس ذ الساعة ) ع

 

   ( م  2341/شباط   /  42( = )  هـ  4193 /مجادى األوىل /  93)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (14 )
 دعيقة( 19)و

 درجة(  40 )
 عيقةد(  51 )و

 ( ساعة 4) 
 دعيقة(  22) و

( 2953 )% 

 . واضحًا جدًاروفعًا م رى اهلاللوذ هذه احلالة يتوعع أن ُي

 كما ُيتوعع ان يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ افق مدينة النجف االشرف عند بروب الشمس  

 كما يأوي: ( 5:53ذ الساعة ) 
 ( م 2341/ شباط /40 ( = )هـ 4193 / وىلادى األمج/  23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة( 42)
 دعيقة(  12 )و

 درجات (0 )
 دعائق( 1)و

 %(3915)  دعيقة( 92 )

 احلالة ال يتوعع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة.  هذهوذ 

 (م2341ذار آ /شباط )               -      هـ  4193 ةخرآلمجادى ا

  21 26 62 1  السبخ
 24 3 10 17  

  29 22 62 1 6 األحد
18 25 4 11 18  

   22 61 9 2 االثنني
19 26 5 12   

   22 61 63 2 الثالثاء
20 27 6 13   

   22 61 66 2 األربعاء
21 28 7 14   

   21 69 62 2 اخلميس
22 1 8 15   

   21 23 62 1 اجلمعة
23 2 9 16   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

                  مجادى اآلخرة هالل شهر



                                                                                                         (07) 

 
 

 ال( يوم الثالث  منه شهادة سيدة نساء العاملني فاطمة اليهراء ( سـنة ،)علـى   44 ،)هــ
 رواية. 

 ( 01(، سنة)سالم اهلل تعاىل عليهم أمجع الثالث عشر منه وفاة أم البنني أم العباس وإخووه .)هـ 

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

 العشرون منه والدة سيد( ة نساء العاملني فاطمة اليهراء( سنة ،)1)  .عبل اهلجرة 

 اإلمام والعشرون منه رجوع  ادياحل( أمري املؤمنني( من حرب اجلمل، سنة )90  .)هـ 

 اإلمام والعشرون منه وفاة أم كلثوم بنخ  ادياحل( أمري املؤمنني( سنة ،)04.)هـ 
 
 
 
  ( مساًء. 1:25 ) م( ذ الساعة 2341 /آذار /5)  االثننييدخل القمر ذ برج العقرب يوم 

  ( 4:35 م( ذ الســاعة )2341 /آذار/1)اخلمــيس وخيــرج القمــر مــن بــرج العقــرب  يــوم
 . صباحًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجادى اآلخرةشهر الوعائع التارخيية ذ  أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام ج ج



 (08) 

 
 

 ةخــرمجــادى اآل /23) حــداأل مســاء يــومرجــب هــالل شــهر  ُيتوعــع ان يكــون 
 ف األشـرف عنـد  (  ذ أفق مدينـة النجـ   م 2341/ ذارآ/  41 هـ( املوافق ) 4193/

  كما يأوي:(  0:49بروب الشمس ذ الساعة )

 

   (م 2341 آذار / / 41 ( = ) ـه 4193 /خرةمجادى اآل/ 23)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة ( 25 )
 دعيقة(  51) و

 اتدرج( 43) 
 عيقةد(  93 )و

 %( 4921)  دعيقة( 59)

 ضعيفًا.  رى اهلاللهذه احلالة يتوعع أن ُيوذ 
  

 

 

 

 

 

  (م2341نيسان  / ذارآ)              -                 هـ 4193رجب   

  21 23 62 1  السبخ
 24 31 7 14  

  21 26 62 1  األحد
 25 1 8 15  

  29 22 62 1 6 االثنني
19 26 2 9 16  

  23 22 61 9 2 الثالثاء
20 27 3 10 17  

   22 61 63 2 األربعاء
21 28 4 11   

   22 61 66 2 اخلميس
22 29 5 12   

   21 69 62 2 اجلمعة
23 30 6 13   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

                 رجب هالل شهر 



                                                                                                         (09) 

 
 

 ( اليوم األول منه والدة اإلمام حممد بن علي الباعر( سنة ،)على رواية. 52 ،)هـ 

 ال( ثاني منه والدة اإلمام علي بن حممد اهلادي( سنة ،)242 .)هـ 

 ( 3الثالث منه بيوة وبوك، سنة .)هـ 

 ( الثالث منه شهادة اإلمام علي بن حممد اهلادي( سنة ،)251 .)هـ 

 ( العاشر منه والدة اإلمام حممد بن علي اجلواد( سنة ،)435 .)هـ 

  اإلمام احلادي عشر منه وصول( أمري املؤمنني( اىل الكوفة بعد حرب اجلمل، سنة )90)هـ.  

 أمري املؤمنني الثاني عشر منه دخول اإلمام (( الكوفة واختاذها مقرًا للخالفة، سنة )90 .)هـ 

  اإلمام أمري املؤمنني الثالث عشر منه والدة(سنة ،) (عبل اهلجرة. 29 ) 

 هـ(، على رواية.2، سنة )املشرفة اىل الكعبة اخلامس عشر منه حتويل القبلة من بيخ املقدس 

  أمري املؤمنني  اإلماماخلامس عشر منه وفاة السيدة زينب بنخ(( سنة ،)على رواية. 02 ،)هـ 

 نيّبالثامن عشر منه وفاة إبراهيم بن ال ( األكرم( سنة ،)43 .)هـ 

  أمري املؤمننيالرابع والعشرون منه فتح خي) على يد اإلمام (سن ،)( وعودة جعفر بن 2ة ، )هـ
 ( من احلبشة. أبي طالب )

 ( اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم( سنة ،)419 .)هـ 

 السادس والعشرون منه وفاة أبي طالب () ( عم النيب األكرم ( سـنة ،)عبـل اهلجـرة،   9 )
 على رواية. 

 ( السابع والعشرون منه بعثة النيب األكرم ،)( عبل اهلجرة.  49سنة ) 

   الثامن والعشرون منه خروج اإلمام احلسني( بن علي ) املكّرمـة  اىل مكـة املنورة من املدينة ،
 هـ(.03سنة )

 

 

 
 
   ــوم ( 2:33)  ( ذ الســاعةم2341/ نيســان/ 2ثــنني )اال يــدخل القمــر ذ بــرج العقــرب ي

 صباحًا. 

 ( 3:52م( ذ السـاعة  ) 2341يسـان/  / ن1) ربعاءوخيرج القمر من برج العقرب  يوم األ
 صباحًا.

 ر رجب الوعائع التارخيية ذ شه أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (21) 

 
 هـ (4193/رجب /93)  ثالثاءالمساء يوم  شعبان هالل شهر  ُيتوعع ان يكون

( ذ أفق مدينة النجف األشرف عند بروب الشمس  م2341/ نيسان / 42املوافق ) 
  ( كما يأوي:0:99ذ الساعة )

 

   (م 2341 / نيسان / 42( = )  هـ 4193 /رجب /93)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (92 )
 ( دعيقة93 )و

 درجة( 42)
 ائقعد( 9)و

 ( ساعة  4) 
 ( دعيقة 25) و

 (9932) % 

  ً.واضحًا مروفعًارى اهلالل وذ هذه احلالة يتوعع أن ُي

 مدينة النجف االشرف عند بروب  فقذ أان  يكون اهلالل ذ الليلة املاضية  كما ُيتوعع

 ( كما يلي: 0:92) الشمس ذ الساعة

 (م 2341 / نيسان / 40 ( = ) هـ 4193 / رجب / 23) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (49 )
 ( دعيقة93 )و

 درجات ( 1 )
 عيقةد(  91 )و

 % (3959)  ( دعيقة 29)  

 ال يتوعع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة هذه احلالةوذ 

 (م2341 أيار / نيسان)              -                   هـ 4193شعبان 

  22 61 66 2  السبخ
 21 28 5 12  

  21 69 62 2  األحد
 22 29 6 13  

  21 23 62 1  االثنني
 23 30 7 14  

  21 26 62 1  الثالثاء
 24 1 8 15  

  29 22 62 1 6 األربعاء
18 25 2 9 16  

   22 61 9 2 اخلميس
19 26 3 10   

   22 61 63 2 اجلمعة
20 27 4 11   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

                 شعبانهالل شهر 



                                                                                                         (20) 

 
 ( الثاني منه خروج النيب( لغيوة بين املصطلق، سنة )5 .)هـ 

  الثالث منه والدة( سبط النيب األكرم( اإلمام احلسني بن علي )( سنة ،)1.)هـ 

 ( الثالث منه دخول اإلمام احلسنيمكة ) هـ(.  03، سنة )املكّرمة 
 ( الرابع منه والدة العباس بن علي بن أبي طالب( سنة ،)20.)هـ 

 ( اخلامس منه والدة اإلمام علي بن احلسني زين العابدين( سنة ،)91  .)هـ 

 بن اإلمام احلسني ) احلادي (عشر منه والدة علي األك( سنة ،)99  .)هـ 

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

 هـ(.  920(، سنة)الشريف

        عجدل اهلل تعداىل فرجده    ) اخلامس عشر منـه والدة بقيـة اهلل األعظـم احلجـة بـن احلسـن العسـكري

 هـ(.  255(، سنة )شريفال

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

 هـ( وذ هذا اليوم بدأت الغيبة الك)ى.   923(،  سنة)تعاىل فرجه الشريف

 ( 0التاسع عشر منه بيوة بين املصطلق، سنة .)هـ 

 
 
 
    ( 43:45)  ( ذ السـاعة م2341/ نيسـان / 23)  االحـد  يدخل القمر ذ برج العقـرب يـوم

 صباحًا.  

      ( 3:52) ذ السـاعة  م( 2341/ أيـار /  4الثالثـاء ) وخيرج القمر مـن بـرج العقـرب  يـوم
 .صباحًا

 
 
 
 
 

 الوعائع التارخيية ذ شهر شعبان أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (22) 

 
 4193 /شعبان  /23) ربعاء األيوم  مساء  هالل شهر رمضان  ُيتوعع ان يكون 

ة النجف األشرف عند بروب (  ذ أفق مدين م 2341/يارأ / 40 هـ( املوافق )
  (  كما يأوي: 0:59الشمس ذ الساعة ) 

 

   ( م 2341 / يارأ / 40= )   ( هـ  4193 / شعبان /  23)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (21)

 دعيقة( 4)و
 درجة(  44 )
 عيقةد( 14)و

 ساعة ( 4)
 (دعيقة4و )  

( 4930 )% 

 رى اهلالل  واضحًا وذ هذه احلالة يتوعع أن ُي
 

 

 

 

 

 (م2341حييران  /يارأ)          -        هـ    4193شهر رمضان 

  22 61 63 2  السبخ
 19 26 2 9  

  22 61 66 2  األحد
 20 27 3 10  

  21 69 62 2  االثنني
 21 28 4 11  

  21 23 62 1  الثالثاء
 22 29 5 12  

  21 26 62 1  األربعاء
 23 30 6 13  

  29 22 62 1 6 اخلميس
17 24 31 7 14  

  23 22 61 9 2 اجلمعة
18 25 1 8 15  

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 
 

                  رمضان هالل شهر



                                                                                                         (23) 

 
 ( اليوم األول منه وفاة عثمان بن سعيدال )تعاىل فرجده   عجل اهللاألول لإلمام املهدي ) سفري

 هـ(. 202(، سنة )الشريف

 علي بن موسى الثاني منه وولي اإلمام ( الرضا    ( والية عهـد املـأمون العباسـي، سـنة )234  )هــ
 على رواية.  

 ( 3الثالث منه بيوة وبوك، سنة.)هـ 

 (السادس منه بيعة الناس لإلمام الرضا( سنة ،)على رواية.  234 ،)هـ 

 رماألك الثامن منه خروج النيب ( ( 2( لغيوة بدر الك)ى، سنة  .)هـ 

 ( ى(العاشر منه وفاة الصديقة خدجية الك( سنة ،)عبل اهلجرة.   9 ) 

 السنة األوىل للهجرة.  ذ الثاني عشر منه املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ذ املدينة املنورة 

 ( 02الرابع عشر منه مقتل املختار الثقفي، سنة .)هـ 

 اخلامس عشر م( نه والدة سبط النيب األكرم   ( اإلمام احلسـن بـن علـي )  سـنة ،)
 هـ(. 9)

 ( اخلامس عشر منه خروج مسلم بن عقيل( رسواًل عن اإلمام احلسني )  ألهـل )
  هـ(.  03الكوفة، سنة )

 نيّبالسابع عشر منه عروج ال ( األكرم اىل السماء عبل ستة )شهر من اهلجرة .  أ 

 هـ(. 2بدر، سنة ) السابع عشر منه معركة 

  أمري املؤمننيالتاسع عشر منه جرح اإلمام ( على يد أشقى األولني واآلخرين )بـن  ا
 هـ(.  13( ، سنة )لعنُه اهللملجم )

 هـ(. 1، سنة )املكّرمة العشرون منه فتح مكة 

  أمري املؤمننياإلمام والعشرون منه شهادة موىل املتقني احلادي (( سنة، )13 .)هـ 

 حتماالت فيها.  عرب االين منه ليلة القدر على ألثالث والعشرليلة ا 
 

   

  مساًء( 1:19) ( ذ الساعةم 2341/يارأ /20) السبخيدخل القمر ذ برج العقرب يوم .  

 ( 4:94ذ الساعة )   (م 2341 /يارأ/ 23 ) الثالثاء وخيرج القمر من برج العقرب  يوم 

 . صباحًا

 الوعائع التارخيية ذ شهر رمضان أهم

ذ هذا الشهر احلوادث الفلكية  أهممن 
 احلرام



 (24) 

 

 هـ( 4193رمضان/ /93)  معةجلامساء يوم شوال  رهالل شه ُيتوعع ان يكون
ند بروب م( ذ أفق مدينة النجف األشرف ع 2341/ حييران/  45املوافق )

  كما يأوي:( 2:43الشمس ذ الساعة )

 

 ( م2341 /حييران /45( = ) هـ 4193 /رمضان/ 93) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة ( 11 )
 دعيقة(  21 )و

 درجة(  43 )
 ساعة  ( 4) 

 دعيقة( 91)و
( 1933 )% 

 . واضحًا جدًا مروفعًارى اهلالل وذ هذه احلالة يتوعع أن ُي

 رف عند بروب كما ُيتوعع ان يكون اهلالل ذ الليلة املاضية ذ افق مدينة النجف االش    
 كما يأوي: ( 2:43ذ الساعة  ) الشمس   

 (  م 2341 /حييران /41 ( = )هـ 4193 /نمضار /23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة(  23 )
 دعيقة  (21 )و

 درجات(  0 )
 عيقةد(  13 )و

 %( 4942)  دعيقة(  92 )

 احلالة ال يتوعع التمكن من رؤية اهلالل بالعني اجملردة.  هذهوذ 

 (م2341متوز  / حييران)               -                هـ 4193شوال 

  29 22 62 1 6 السبخ
16 23 30 7 14  

   22 61 9 2 األحد
17 24 1 8   

   22 61 63 2 االثنني
18 25 2 9   

   22 61 66 2 الثالثاء
19 26 3 10   

   21 69 62 2 األربعاء
20 27 4 11   

   21 23 62 1 اخلميس
21 28 5 12   

   21 26 62 1 اجلمعة
22 29 6 13   

 الل شرعًا بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهل 

 

شوال هالل شهر   
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  . اليوم األول منه عيد الفطر املبارك 

 ( على رواية .  5الثالث منه معركة اخلندق، سنة ،)هـ 

 ( على رواية.  1الرابع منه بيوة حنني، سنة ،)هـ 

  اإلمام ووجه اخلامس منه( أمري املؤمنني( اىل صفني، سنة )90  .)هـ 

 ( الثامن منه هدم عبور أئمة البقيع( سنة ،)4911 .)هـ 

 ( الرابع عشر منه وفاة السيد عبد العظيم احلسين( سنة ،)252 .)هـ 

  حد وشهادة محية سيد الشهداءأاخلامس عشر منه معركة ()( 9، سنة  .)هـ 

 اخلامس عشر منه رد ال( شمس ألمري املؤمنني   ذ املدينة املنورة ذ مسـجد الفضـيخ )
 هـ( .   9واملعروف مبسجد رد الشمس، سنة )

 ( 2اخلامس عشر منه بيوة بين القينقاع، سنة  .)هـ 

 ( 2السابع عشر منه بيوة بين سليم، سنة  .)هـ 

 ( اخلامس والعشرون منه شهادة اإلمام جعفر بن حممد الصادق( سنة ،)411)هـ . 

 األكرم السابع والعشرون منه خروج النيب (   .اىل الطائف لدعووهم اىل اإلسالم ) 

 
 
 
 
 (43:41ذ السـاعة ) ( م2341/ حييـران  /22)  اجلمعـة  يدخل القمر ذ برج العقرب يوم  

 .مساًء

   (2:94  الساعة )ذ (م2341/حييران /25 ) االثننيوخيرج القمر من برج العقرب  يوم 
 . صباحًا

 
 
 
 

 الوعائع التارخيية ذ شهر شوال أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام



 (26) 

 
 

  هـ(  4193/شوال/23) سبخالمساء يوم  القعدة  ذيهالل شهر يكون  ان ُيتوعع
م( ذ أفق مدينة النجف األشرف عند بروب الشمس  2341 /متوز / 41املوافق ) 

  كما يأوي:( 2:43ذ الساعة )

 

   (م 2341 / متوز / 41( = )  هـ  4193 / شوال/  23 ) 

 املنار القسم نسبة الغروب بعد قاءالب مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة (92 )
 دعيقة( 41 )و

 درجة( 41 )
 عيقةد( 21 )و

 ساعة ( 4) 
 دعيقة( 41 )و

(9902 )% 

 . واضحًا جدًامروفعًا رى اهلالل  وذ هذه احلالة يتوعع أن ُي

 

 

 

 

 

 (م2341ب آ / متوز )                     -                هـ   4193 ذي القعدة  

  21 26 62 1  السبخ
 21 28 4 11  

  29 22 62 1 6 األحد
15 22 29 5 12  

   22 61 9 2 االثنني
16 23 30 6   

   22 61 63 2 الثالثاء
17 24 31 7   

   22 61 66 2 األربعاء
18 25 1 8   

   21 69 62 2 اخلميس
19 26 2 9   

   21 23 62 1 اجلمعة
20 27 3 10   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 

                 ذي القعدةهالل شهر 
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      ( ــاظم ــام الك ــخ اإلم ــومة بن ــة املعص ــيدة فاطم ــه والدة الس ــوم األول من ــنة الي (، س
 هـ(، على رواية.   429)

 ولده اخلامس منه جتديد بناء الكعبة املعظمة على يد إبراهيم اخلليل و( إمساعيل     .) 

  التاسع منه إرسال ( مسلم بن عقيـل   رسـالة اىل اإلمـام احلسـني )(   عـن أحـوال )
 هـ(.     03الكوفة وأهلها، سنة )

 والدة اإلمام علي بن موسى الرضا احلادي عشر منه(( سنة ،)411      .)هـ 

 ( 5الثالث والعشرون منه بيوة بين عريضة، سنة.)هـ 

 ةاملشّرف اخلامس والعشرون منه يوم دحو األرض من حتخ الكعبة     . 

 نيّباخلامس والعشرون منه خروج ال ( األكرم من املدينة ) ألداء فريضة احلج، املنّورة 

 هـ(.43)  سنة   

 ( اخلامس والعشرون منه خروج اإلمام علي بن موسى الرضامن املدينة ) اىل  املنّورة
 هـ(.    233خراسان سنة )

 ( اخلامس والعشرون منه والدة حممد بن أبي بكرس ،)( للهجرة.     43نة ) 

  ( آخر يوم منه شهادة اإلمام حممد بن علي اجلواد( سنة ،)223   .)هـ 
 

 

   (1:40)  ذ السـاعة    (م 2341/ متـوز /  23 ) اجلمعـة  وميدخل القمر ذ برج العقـرب يـ 
 .صباحًا

     (  4:45 ذ السـاعة )   (م2341/متـوز / 22) االحـد  وخيرج القمر من بـرج العقـرب  يـوم
 .مساًء

  وذلك يوم اجلمعة  %(433بقدر ) ُيرى ذ مدينة النجف األشرفحيصل خسوف كلي للقمر
 (.94)راجع صفحة م(2341/ متوز/22)

 
 
 
 

 الوعائع التارخيية ذ شهر ذي القعدة أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر   أهممن 
 احلرام



 (28) 

 

 
 القعـدة/  ذي  /23) حـد األ مسـاء يـوم   ذي احلجـة  هـالل شـهر    ُيتوعع ان يكون

م(  ذ أفق مدينة النجف األشرف عند بروب  2341 /بآ/  42هـ( املوافق ) 4193
  كما يأوي: ( 0:53مس ذ الساعة ) الش

 

   ( م 2341ب/ آ /  42 ( = )  هـ  4193 /القعدة  يذ/  23)  

 املنار القسم نسبة الغروب بعد البقاء مّدة األفق عن االروفاع العمر
 ساعة ( 23 )
 دعيقة(  53 )و

 درجة(  44 )
 دعائق(  3 )و

 %(2993)  دعيقة(  50) 

 .  رى اهلالل  واضحًاوذ هذه احلالة يتوعع أن ُي
 
 

 
 

 

 (م2341يلول أ /آب)                -            هـ  4193ذي احلجة 

  21 23 62 1  السبخ
 18 25 1 8  

  21 26 62 1  األحد
 19 26 2 9  

  29 22 62 1 6 االثنني
13 20 27 3 10  

   22 61 9 2 الثالثاء
14 21 28 4   

   22 61 63 2 األربعاء
15 22 29 5   

   22 61 66 2 اخلميس
16 23 30 6   

   21 69 62 2 اجلمعة
17 24 31 7   

  بداية الشهور القمرية وعتمد على ثبوت رؤية اهلالل شرعًا 

 
 

                 ذي احلجة  هالل شهر 
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 اليوم األول منه زواج اإلمام أمري املؤمنني (( من فاطمة اليهراء )( سنة ،)2     .)هـ 

 الثالث منه دخول النيب( األكرم  مكة ) هـ(.   43ذ حجة الوداع، سنة )املكّرمة 

  الكاظم الرابع منه سجن اإلمام موسى بن جعفر(( سنة ،)423  .)هـ 

  بن علي السابع منه شهادة اإلمام حممد( الباعر( سنة ،)441  .)هـ 

   . الثامن منه يوم الرتوية 

 ( الثامن منه خروج اإلمام احلسني بن علي من مكة ) هـ(.    03اىل الكوفة، سنة)املكّرمة 

      .التاسع منه يوم عرفة 

  اإلمام التاسع منه شهادة العبد الصاحل سفري(احلسني(ألهل الكوفة مسلم بن عقيل) مع هاني )
 هـ(.    03(، سنة )بن عروة )

    .العاشر منه عيد األضحى املبارك 

 هـ(.   29عبة املشرفة باملنجنيق، سنة)احلادي عشر منه رمي احلجاج بن يوسف الثقفي الك 

 األكرم الرابع عشر منه حنلة النيب ( ) البنته افدك أرض( ليهراء( سنة ،)على رواية.   2 ،)هـ 

  هـ.43الثامن عشر منه عيد الغدير األبر، سنة 

  إلمام لالتاسع عشر منه بيعة املسلمني( أمري املؤمنني( باخلالفة، سنة )95    .)هـ 

 الثاني ( والعشرون منه شهادة ميثم ألتمار( سنة ،)03   .)هـ 

  الثالث والعشرون منه شهادة( حممد وإبراهيمولدي ) ( مسلم بن عقيل)(02، سنة)هـ.   

  األكرم الرابع والعشرون منه خروج النيب( بأهل بيته )األطهار( ،للمباهلة مع نصارى جنران )
 هـ(.43سنة )

 سورة  اخلامس والعشرون منه نيول هل أتى       املنورة ذ املدينة( ذ شأن أهل البيخ.) 

 ( السابع والعشرون منه وفاة علي بن جعفر الصادق (سنة ،)امللقب 243 ،)(.   عريضيال )بـهـ 

 ( 09الثامن والعشرون منه وععة احلرة اليت استباح فيها جيش يييد بن معاوية املدينة املنورة، سنة  .)هـ 

       
 

 
 

  (44:52م(  ذ السـاعة)   2341آب//  40 ) اخلمـيس   يدخل القمر ذ برج العقرب يـوم 
 .صباحًا

   ( 2:12 ذ السـاعة ) (  م 2341/آب/ 41 ) السـبخ وخيرج القمر من برج العقرب  يوم
 .مساًء

 الوعائع التارخيية ذ شهر ذي احلجة أهم

احلوادث الفلكية ذ هذا الشهر  أهممن 
 احلرام
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 وعيني القبلة بصورة دعيقة ذ مدينة النجف األشرف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النصف الشمالي للكرة األرضية ذ يومني من كل سنة  ميكن وعيني القبلة بصورة دعيقة ذ
السادس عشر من اليوم ميالدية هما: اليوم التاسع والعشرون من الشهر اخلامس )أيار( و

ن عائم الشمس يكـون عموديـًا علـى الكعبـة املشـرفة عنـد       ، وذلك ألالشهر السابع )متوز(
امًا على األرض ذ مكة املكرمة اليوال ذ هذين اليومني أي انه إذا وضع عمود مستقيم مت

 سوف ال يكون له ظل أصاًل. ف
خــر ذ النصــف الشــمالي مــن الكــرة آفــاذا وضــع شــاخل شــاعولي متامــًا ذ أي مكــان 

القبلـة بصـورة    اجتاه ظلـه جهـة   ُيبّين األرضية ولوحظ ظّله ذ وعخ اليوال ذ مكة املكرمة 
 دعيقة جدًا. 

الظهـر  ( بعـد  41( والدعيقـة ) 42السـاعة ) هـو   (23/5)ووعخ اليوال ذ مكة املكرمة ذ 
( 22( والدعيقـة ) 42هو الساعة ) (40/2)بتوعيخ النجف األشرف ووعخ اليوال فيها ذ 

 بعد الظهر بتوعيخ النجف األشرف. 
 
 
 
 

 شاخص شاقولي تماما   شعاع الشمس 
س 

شم
 ال
ع
عا
ش

 

ظل الشاخص على األرض وهو اتجاه 

 القبلة
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 :مالحظات
 : االعتدال اخلريفي ذ أيلول (4

 ( صباحًا.4:29م( ذ الساعة )2342/ ايلول/22اجلمعة )

 : ي ذ آذاراالعتدال الربيع (2

 ( مساًء.2:40م( ذ الساعة )2341/ آذار/23الثالثاء )
 :م(2341/كانون الثاني/94للقمر وذلك يوم األربعاء ) كليحيصل خسوف  (9

   . %( ُيرى ذ مدينة النجف األشرف ذ آخره92القدر : )     

 الوقت مراحل الخسوف  وضع القمر

 مساء   6523 ضاألرظّل  دخول القمر في منطقة شبه تحت األفق

 مساء   2522 األرض ظّل الدخول في منطقة  تحت األفق

 مساء   2521 بداية الخسوف الكلي تحت األفق

 مساء   2522 الحد األقصى )ذروة خسوف القمر( تحت األفق

 مساء   2566 نهاية الخسوف الكلي تحت األفق

 مساء   1562 األرض ظّل الخروج من منطقة  فوق األفق

 مساء   1539 األرض ظلّ  الخروج من منطقة شبه فوق األفق

 

 :م( 2341/متوز/22( حيصل خسوف كّلي للقمر وذلك يوم اجلمعة )1
 .ُيرى ذ مدينة النجف األشرف%( 433القدر: )    

 الوقت  مراحل الخسوف  وضع القمر 

 مساء    1562 األرضظّل دخول القمر في منطقة شبه  فوق األفق

 مساء   9526 األرض ي منطقة ظلّ الدخول ف فوق األفق 

 مساء   63522 بداية الخسوف الكلي فوق األفق 

 مساء   66522 الحّد األقصى )ذروة خسوف القمر( فوق األفق

  (بعد منتصف الليل)33562 م(2361/تموز/21نهاية الخسوف الكلي ) فوق األفق

 صباحا   6523 الخروج من منطقة ظّل األرض فوق األفق

 صباحا   2522 األرض ظلّ  الخروج من منطقة شبه فوق األفق

===================================== 
 
 



 (32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


