كانون الثاني
 26ربيع األول 8/كانون الثاني
صلح اإلمام الحسن)ع( ومعاوية

 8ربيع الثاني  18/كانون الثاني
والدة اإلمام الحسن العسكري)ع( سنة232ھـ.

 10ربيع الثاني  20/كانون الثاني
وفاة السيدة فاطمة المعروفة بالمعصومة بنت اإلمام موسى الكاظم)عليھما السالم( سنة 201ھـ .

 14ربيع الثاني  24/كانون الثاني
ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة سنة 66ھـ .

شباط
 5جمادى األولى 14/شباط
والدة السيدة العقيلة زينب الكبرى )ع(

 10جمادى األولى 19/شباط
واقعة الجمل عام  36ھـ.

 13جمادى األولى 22/شباط
وفاة الصديقة الطاھرة فاطمة الزھراء)ع( سنة  11ھـ على رواية.

آذار
 3جمادى الثانية 12/آذار

وفاة الصديقة الطاھرة فاطمة الزھراء)ع( على رواية.

 13جمادى الثانية22/آذار
وفاة أم البنين السيّدة فاطمة بنت حزام سنة 64ھـ .

 20جمادى الثانية 29/آذار
مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزھراء)ع( سنة  5للبعثة.

نيسان
 1رجب 8/نيسان
والدة اإلمام محمد باقر)ع( سنة  75ھـ.

 3رجب 10/نيسان
وفاة اإلمام علي الھادي)ع( عام 254ھـ

 10رجب 17/نيسان
مولد اإلمام محمد الجواد)ع( عام 195ھـ

 13رجب 20/نيسان
مولد أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب»ع« بعد ثالثين سنة من عام الفيل

 15رجب 22/نيسان
وفاة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين)ع( سنة 62ھـ

آيار
 25رجب 2/آيار
شھادة اإلمام موسى الكاظم)ع( سنة 183ھـ.

 27رجب 4/آيار
المبعث النبوي الشريف سنة 13قبل الھجرة
 اإلسراء والمعراج سنة  12للبعثة.-خروج اإلمام الحسين)ع( من المدينة إلى مكة سنة 60ھـ

 28رجب 5/آيار
شھادة الصحابي مالك االشتر سنة 37ھـ .

 3شعبان 10/آيار
مولد اإلمام الحسين)ع( سنة  3ھـ.

 4شعبان 11/آيار
مولد العباس بن اإلمام علي)ع( سنة  26ھـ

 5شعبان 12/آيار
ميالد اإلمام زين العابدين)ع( سنة 38ھـ.

 11شعبان 18/آيار
ميالد علي األكبر  33ھـ.

 15شعبان 22/آيار

مولد اإلمام الحجة بن الحسن)عج( سنة  255ھـ.

حزيران
 2رمضان  7/حزيران
فتح مكة المكرمة سنة  10ھـ.

 7رمضان  12/حزيران
وفاة أبي طالب)ع( ع ّم النب ّي)ص( سنة 10ھـ.

 10رمضان  15/حزيران
وفاة أ ّم المؤمنين خديجة بنت خويلد)ع( سنة  10للبعثة.

 12رمضان  17/حزيران
المؤاخاة بين المھاجرين واألنصار السنة األولى من الھجرة.

 15رمضان  20/حزيران
 مولد اإلمام الحسن المجتبى)ع( سنة 2ھـ.ـ خروج مسلم بن عقيل)ع( إلى الكوفة سنة 60ھـ.

 17رمضان  22/حزيران
معركة بدر الكبرى سنة  2ھـ.

 18رمضان  23/حزيران
الليلة التاسعة عشرة ،ليلة القدر األولى.

 19رمضان  24/حزيران
يوم جرح اإلمام علي أمير المؤمنين)ع( سنة  40ھـ.

 20رمضان  25/حزيران
الليلة الحادية والعشرون ،ليلة القدر الثانية.

 21رمضان  26/حزيران
شھادة اإلمام علي بن أبي طالب)ع( سنة 40ھـ.

 22رمضان  27/حزيران
الليلة الثالثة والعشرون:
 1ـ ليلة القدر المباركة.
 2ـ نزول القرآن الكريم سنة  1للبعثة.

تموز
 1شوال  5/تموز
عيد الفطر السعيد

 3شوال  7/تموز
 1ـ غزوة الخندق سنة  5ھـ .
 2ـ غزوة حنين وحصار الطائف  8ھـ.

 4شوال  8/تموز
الغيبة الكبرى لإلمام المھدي)عج( سنة 329ھـ.

 8شوال  12/تموز
ھدم قبور أئمة البقيع)ع( سنة 1344ھـ

 15شوال  19/تموز
معركة أُحد وشھادة حمزة عم النبي)ص( سنة 3ھـ.

 17شوال  21/تموز
غزوة الخندق سنة  5ھـ.

 25شوال  29/تموز
وفاة اإلمام جعفر الصادق)ع( سنة 148ھـ.

آب
 29شوال  2/آب
وفاة إبراھيم بن النبي محمد)ص(.

 1ذي القعدة  4/آب
صلح الحديبية عام  6ھـ.
والدة السيدة فاطمة المعروفة بالمعصومة)رض(.

 11ذي القعدة  14/آب
مولد اإلمام علي الرضا)ع( سنة 148ھـ.

أيلول
 29ذي القعدة  1/أيلول

وفاة اإلمام محمد الجواد)ع( سنة220ھـ.

 1ذي الحجة  2/أيلول
زواج أمير المؤمنين)ع( من فاطمة)ع( سنة 2ھـ.

 3ذي الحجة  4/أيلول
دخول النبي)ص( مكة للحج سنة 10ھـ ،حجة الوداع .وتبليغ سورة براءة من قِبل أمير المؤمنين
بأمر من النبي)ص(  9ھـ.

 7ذي الحجة  8/أيلول
وفاة اإلمام محمد الباقر)ع( سنة 114ھـ.

 8ذي الحجة  9 /أيلول
خروج اإلمام الحسين)ع( من مكة إلى العراق سنة 60ھـ.

 9ذي الحجة  10 /أيلول
يوم عرفة.
شھادة مسلم بن عقيل وھاني بن عروة سنة60ھـ.

 10ذي الحجة  11 /أيلول
عيد األضحى المبارك.

 15ذي الحجة  16 /أيلول
والدة اإلمام علي الھادي)ع( سنة 212ھـ.

 18ذي الحجة  19 /أيلول

بأمر من ﷲ تعالى اإلمام علي )ع( مول ًى على
مناسبة الغدير ،حيث نصّب النبي »ص«
ٍ
المسلمين وخليفة عليھم من بعده »ص« .

 24ذي الحجة  25 /أيلول
يوم المباھلة سنة  9ھـ.
تص ّدق اإلمام أمير المؤمنين)ع( بالخاتم.

 25ذي الحجة  26 /أيلول
البيعة ألمير المؤمنين علي)ع( بالخالفة سنة30ھـ.-نزول سورة الدھر في حق أھل البيت)ع(.

 29ذي الحجة  30 /أيلول
وفاة أبي ذر الغفاري في الربذة بعدما نفي إليھا 23ھـ.

تشرين األول
 1محرم  2 /تشرين األول
رأس السنة الھجرية.

 2محرم  3 /تشرين األول
وصول اإلمام الحسين)ع( إلى كربالء عام  61ھـ.

 3محرم  4 /تشرين األول
ورود جيش عمر بن سعد أرض كربالء عام  61ھـ.

 7محرم  8 /تشرين األول
منع اإلمام الحسين)ع( من الماء عام 61ھـ

 10محرم  11 /تشرين األول
شھادة اإلمام الحسين وأھل بيته وصحبه)ع( عام 61ھـ.

 11محرم  12 /تشرين األول
خروج سبايا اإلمام الحسين)ع( من كربالء إلى الكوفة عام  61ھـ.

 12محرم  13 /تشرين األول
وصول سبايا اإلمام الحسين)ع( إلى الكوفة عام  61ھـ.

 13محرم  14 /تشرين األول
دفن اإلمام الحسين)ع( وباقي شھداء الطف عام 61ھـ
واقعة الحرة في المدينة المنورة عام 63ھـ.

 19محرم  20 /تشرين األول
خروج سبايا اإلمام الحسين)ع( من الكوفة إلى الشام عام 61ھـ.

 25محرم  26 /تشرين األول
وفاة اإلمام زين العابدين)ع( عام 95ھـ.

تشرين الثاني
 1صفر  1 /تشرين الثاني
وصول سبايا اإلمام الحسين)ع( إلى الشام عام 61ھـ.

 3صفر  3 /تشرين الثاني
شھادة زيد بن اإلمام زين العابدين)ع(.

 7صفر  7 /تشرين الثاني
شھادة اإلمام الحسن المجتبى)ع(،ووالدة اإلمام موسى الكاظم)ع( عام 128ھـ على رواية.

 17صفر  17 /تشرين الثاني
وفاة اإلمام علي الرضا)ع( عام 203ھـ.

 20صفر  20 /تشرين الثاني
أربعينية اإلمام الحسين)ع(.

-20
 -28وفاة رسول ﷲ)ص( سنة 11ھـ.
أربعينية اإلمام الحسين)ع(.

كانون األول
 -4وفاة السيدة سكينة بنت اإلمام الحسين)ع( سنة 117ھـ.
 -7وفاة اإلمام الحسن العسكري)ع( سنة 260ھـ.
 -16والدة النبي األكرم )ص( عام الفيل.
ووالدة اإلمام جعفر الصادق)ع( سنة 83ھـ

-17
 -25والدة النبي عيسى)ع(

مباشرة بناء مسجد النبي)ص( في المدينة المنورة  1ھـ.

صلح اإلمام الحسن)ع( ومعاوية سنة  41ھـ.

