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 ))تقـــــــــديم((

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 : وبعد الدين يوم اىل هبديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 للناس مواقيت هي قل األهلة عن يسألونك: )سبحانه قال كما للناس مواقيت األهلة جعل قد تعاىل اهلل فإن 

 صوموا) وسلم : عليه اهلل صلى النيب قال كما الرؤية هو األهلة إثبات يف املعتمد أن على السنة دلت وقد ،( واحلج

 ( .عليه متفق)،(ثالثني العدة فاكملوا عليكم غم فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته

 تكن ومل , الناس لعموم املتيسرة السهلة األمور من اإلسالمية العصور من مضى فيما األهلة رؤية كانت وقد

 ! عام كل تراه اليت هي الناس من فئة به خيتص الذي احملري كاللغز

لقد برزت إشكالية رؤية األهلة لدى املسلمني يف وقتنا احلاضر بشكل كبري حتى وصل االختالف فيما بينهم إىل 

 أن يصل الفارق يف دخول شهر رمضان وخروجه إىل ثالثة أيام !

 مقرونا األهلة لرؤية بالنسبة املاضية العصور يف املسلمون عليه كان ملا تارخيي رصد وجود أمتنى كنت وقد

 الصعب حممد بن صاحل/االستاذ الفاضل أخونا قام وقد ، مكثه ومقدار وارتفاعه اهلالل حلالة فلكي برصد

 – سابقا – السعودية العربية باململكة والتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك مبدينة للفلك الوطين املركز على املشرف

 اهلالل حالة فيها بني حالة(  0033)  من ألكثر فلكي تارخيي برصد البحث هذا يف فقام ، امتناه ماكنت بتحقيق

 ومتميزا كبرياُ جهداً الدراسة هذه يف بذل وقد ، هـ0303 عام إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد من الرتائي وقت

 فقد ، متوقعة كانت بل مفاجئة تكن مل يل بالنسبة لكنها الناس لبعض مفاجئة تكون رمبا بنتيجة منها وخرج ،

)  وسلم عليه اهلل صلى النيب عنها قال اليت – املفضلة الثالثة القرون يف الرتائي وقت اهلالل درجة متوسط كان

 ، درجة( 01)  اىل ونصف درجات عشر بني ما يرتاوح كان –(  يلوهنم الذين ثم يلوهنم الذين ثم قرني خريكم

 ، دقائق( 03)و ساعة إىل دقائق( 0)و ساعة بني ما يرتاوح الرتائي وقت الشمس غروب بعد اهلالل ومكث

 لكثري متيسرة رؤيته جيعل ساعة من اكثر الشمس غروب بعد ومكثه الدرجات هبذه اهلالل ارتفاع أن والشك
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 إىل اهلجري عشر اخلامس القرن من االول الثلث يف النسبة هذه متوسط اخنفض بينما ، الشهور معظم يف الناس من

 يف اإلشكالية سبب الذي هو االخنفاض وهذا ، (دقيقة 10)  إىل اهلـــالل مكث متوسط واخنفض ، درجة(  0.3)

 و ،كبريا تقدما احلاضر الوقت يف الفلك علم تقدم من الرغم على احلاضر الوقت يف االسالمي العامل يف األهلة رؤية

 .. االسالم صدر يف الناس عليه  ملا مقاربا ليكون الرؤية ضبط يف الفلك علم من اإلفادة ينبغي كان

 عليه اهلل صلى النيب هلم شهد الذين وهم االسالم صدر يف األوائل املسلمون عليه كان مبا التأسي إىل أحوجنا فما 

 قبول يف والتدقيق والتحري الضبط من مزيد االسالمي العامل يف املختصة اجلهات لدى يكون وان ، باخلريية وسلم

 ووجود ، حتقق غري من بالشهادة اإلدالء يف املتعجلني كثرة من يرى ما مع خاصة األهلة برؤية الشهود شهادات

 ودخان الصناعية كاألقمار املاضية العصور يف موجودة تكن مل األهلة رؤية على تؤثر قد األفق يف أجرام

 أوهلا أصلح ما إال األمة هذه آخر يصلح ولن ، الرؤية ضبط يف احلديث الفلك علم من اإلفادة مع وحنوها، الطائرات

.. 

 ،،، السبيل سواء إىل واهلادي املوفق واهلل                                                             

 

 الناخلــثــــ تركي بن سعد/ د.أ                                                                                        

 السعودية العربية اململكة يف العلماء كبار هيئة عضو                                                                                         

 هـ01/0/0301 الرياض                                                                                        
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 مقدمــة المـؤلف

التاريخ ذاكرة األمم، وما من أمة تستطيع أن تعيش بدون ذاكرة، فال بد لكل أمة من أن 
سالمـة توجهها وسيرها، وألخذ العبرة من وقائع ذلك ترجع إلى قراءة تاريخها للمحافظة على 

 التاريخ وأحداثه كلما حزبها أمر أو حيرتها نازلة، قال أمير الشعراء أحمد شوقي:

ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــه عب ـــــــــــــــــــــاريخ إذ في ـــــــــــــــــــــرأ الت  اق
 

ــــــــــــر   ضـــــــــــل قـــــــــــوم لـــــــــــي  يـــــــــــدرون الخبــ
ن وقد قيض اهلل المتنا اإلسالمية في مختلف عصورها عددا كبيرا من المؤرخين الذي      

حرصوا على تدوين األحـــداث والوقائع التي جرت خالل القرون الماضية تدوينا دقيقا، ثم 
قيض بعد ذلك من اعتنى بما دونه أولئك المؤرخون وعمل على تحقيقه و طباعته إلى أن 

 وصلت إلينا تلك الكنوز النفيسة في هذا العصر، فجزا اهلل الجميع عنا خير الجزاء.

في وقتنا الحاضر فيما بينهم بشأن إمكانية )رؤيـة هالل أول الشهر(  لقد اختلف المسلمون
اختالفا متكررا يظهر جليا في بداية شهر رمضان ونهايته وشهر ذي الحجة، وكان هذا 

 الخالف بين فريقين :

بالعين المجـردة ال تكون ممكنة إال بعد الجديد الشهر ، يرى أن رؤية هالل الفريق األول
خاصة من اكتمال اقترانه بالشم  وبعده عنها، وارتفاعه عن األفق بدرجة تحقق الشروط ال

كافية تتفق مع الدرجات التي حددها الفلكيون السابقون خالل العصور المختلفة الماضيـة 
 وأيدتها نتائج األرصاد المعاصرة في أرجاء العالم اإلسالمي.

كنــة مهما كان قريبا من الشم  ، يرى أن رؤية الهالل بالعين المجـردة ممالفريق اآلخـر
 . !  ومهما كان ارتفاعه فوق األفق، بل حتى قبل اقترانه بالشم 

األشخاص برؤية أهلة تعد رؤيتها  عدد منوبعد أن تكررت في وقتنا الحاضر إفادة   
مستحيـلة حسب المعايير العالمية القديمة والحديثة، مما سبب حيرة شديدة لكثير من 

هذا التناقض بين ما أقره الفلكيون في أنحاء العالم وأجمعوا عليه على مر المهتمين أمام 
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العصور، وبين ما يقوله هؤالء من مخالفة واضحة لهذا اإلجماع ، رأيت أن أفضل حل 
للخروج من هذه الحيرة هو الرجوع إلى التاريخ واالطالع على ما كان عليه سلفنا الصالح 

هلل والتابعين ومن تبعهم في هذا الشأن، ألنهم هم األقرب من الصحابة الكرام عليهم رضوان ا
إلى صاحب التوجيه األصـلي عليه الصالة والسالم بهذا األمر، وهم األكثر فهما لمقاصده 
 وهم األشد حرصا على االلتزام بتنفيذها على الوجه األكمل ، وذلك بإجراء دراسة )تاريخيـة

فلكيـة( يمكن من خاللها التعرف على العنصرين األساسيين ، في نظري، في رؤية الهالل و 
خالل العصور الماضيـة، وبعبارة أخرى استخدام رؤي  حينمامكثـه وارتفاع الهالل وهما: 

السؤال الرئيسي كل ما يمكن أن يقدمه البحث العلمي للمساعدة في التوصل إلى إجابة 
 التـالي:

عن األفـق كان أسالفنا الكرام في عهد النبوة، والخالفة الراشدة، فاع عند أي ارت 
 والعصرين األموي والعباسي وما بعدهما يرون الهالل ؟

 ذلك على مر العصور ؟ تغيروهل  

عليه باعتبارهم القدوة التي  أولئك األسالف من أجل االستئنا  بما كان بطبيعة الحال هذا
 يجب أن نسير على نهجها،،

الفلكيـة( التي وفقني اهلل تعالى إلى تنفيذها، وسيجد القارئ  -فكانت هذه الدراسـة )التاريخية 
 الكريم نتائجها مفصلـة في نهاية هذا الكتـاب .

                               واهلل من وراء القصـد،،

 )المؤلف(                                                
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 التقــويـم اإلســالمي                            
 

 (،781سورة البقرة ). َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَْج  قال اهلل تعالى :

ا ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُموا َعَدَد الس ِننَي َواْلَِْساَب مَ :وقال جل شأنه
ِلَك ِإَّلَّ بِاْلَْق    (.5.سورة يون  )َخَلَق اللَُّه ذََٰ

َة الشُُّهوِر ِعنَد اللَِّه اثْ َنا َعَشَر :وقال عز من قائل َشْهرًا ِف ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِإنَّ ِعدَّ
َها أَْربَ َعٌة ُحُرمٌ   (.43سورة التوبـة ).ِمن ْ

 التقويم اإلسالميلقد وضع اهلل تعالى في اآليات الكريمة السابقة األسا  الذي يعتمد عليه 
ة هي )الشهر(، وفي )القمري( الذي يعتمد على دوران القمر حول األرض كوحدة أساسي

اللغة العربية يعرف الشهر بأنه الفترة الزمنية التي تمتد بين هاللين، وهذه الفترة تحتكم إلى 
رؤية كال الهاللين، األولى للتأكد من دخول الشهر والثانية للتأكد من انتهائه، وال تتجاوز 

الواحدة بشهورها  هذه الفترة ثالثين يوما وال تنقص عن تسعة وعشرين، ويبلغ طول السنة
 ثانية(. 43دقيقة و 38ساعات و3يوما و 453االثني عشر )

 عن التقاويم األخرى التي منها: القمريويختلف هذا التقويم 

، الذي يرتبط بدوران األرض حول الشم  كالتقويم )الجريجوري( السائد  التقويم الشمسي
الدي نسبة إلى ميالد المسيح ابن على مستوى العالم في هذا العصـر والمعروف بالتقويم المي

مريم عليه السالم، والتقويم اليولياني الذي هو أصل هذا التقويم ، والتقويم السيرياني 
والصيني والفرنسي والفارسي والجاللي وغيرها، ويزيد عدد أيام السنة في التقاويم الشمسية 

 ( يوما تقريبا عن عددها في السنة القمرية.77)

الذي يرتبط بطلوع نجم معين في وقت محدد، مثل نجم الشعرى عند  التقويم النجمي
 المصريين قديما ويزيد عدد أيام السنة فيه يوما واحدا عن عدد أيام السنة الشمسية.

لقد طبق المسلمون تلك التوجيهات اإللهية فور نزولها على المصطفى عليه الصالة  
ر و والشهيام والسالم مقتصرين في بادئ األمـر في التأريخ للوقائع واألحـــداث على ذكر األ
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على نهج أسالفهم الذي كان سائدا قبل اإلسالم حين بشأنها فقد ساروا  ، أما األعوام فقط
السنين بأسماء األحـــداث التاريخية البارزة التي حدثت فيها مثل بناء الكعبة كانوا يعرفـون 

الشريفة على يد سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم، ثم بانهيار سد مأرب ثم بعام 
الفيل وهكذا، فسمى المسلمون سنواتهم في تلك الفترة بأحد األحـــداث اإلسالمية البارزة التي 

أو فيما قبلها فسميت السنة األولى للهجرة )سنة اإلذن( والثانية )سنة األمر(  حدثت فيها
والثالثة )سنة التمحيص( والرابعة )سنة الترفئـة( والخامسة )سنة الزلزال( وهكذا حتى )سنة 
الوداع( وهي العاشرة  دون وجود للترتيب العددي الذي نعرفه اآلن، واستمر العمل بهذا 

رت الحاجة لتحديد السنة المقصودة بصورة أكثر دقة وذلك في عهد األسلوب إلى أن ظه
موسى األشعري  ين كتب إليه عامله على البصرة أبوالخليفة الراشـد عمر بن الخطاب، ح

رضي اهلل عنهما كتابا قال فيه: إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب فال ندري على أيها نعمل، 
ري أهو شعبـان الذي نحن فيه أم هو الماضي، فأدرك وقد قرأنا كتابا محله شعبان فما ند

الفاروق رضي اهلل عنه أهمية ذلك، وجمع كبار الصحابة في يوم األربعاء العشرين من 
جمادى اآلخـرة من السنة السابعة عشرة، وطلب منهم اختيار سنة محددة يبدأ منها التأريخ 

ة( مرجعا ومبتدأ لهذا التاريخ فظهر ألحداث األمة فوافقوا وأجمعوا على اختيار سنة )الهجر 
الذي انطلق في اليوم األول من محرم للعام األول من الهجرة  بهذا)التقويم الهجري القمري(

النبوية على صاحبها أفضل الصالة والتسليم ، ويصادف هذا اليوم السابع عشر من يوليو 
 في التقويم الميالدي. 366عام 

جعـا لكثير من الدول اإلسالمية تحدد به المناسبات الدينيـة وما زال هذا التقويم الهجري مر  
من صيام وحج ونحوهما، وتتخذه المملكة العربية السعودية تقويما رسميا لها باسم )تقويم أم 

 هـ.7433القرى( منذ تأسيسه في عهد الملك عبد العزيز رحمه اهلل عام 

لبشر وأنها صالحة ومناسبة لكل وغني عن القول إن الشريعة اإلسالمية قد جاءت لعموم ا
زمان ومكان ومستوعبة لمصالح النا  في كل عصر من العصور ألن الذي شرعها هو 

 األعلم سبحانه بما يناسب خلقه في كافة شؤون حياتهم.

وألهمية العبادة في حياة المسلمين فقد حدد الشارع جل وعال أوقاتها بدقة وعناية، وعلق 
واهر الفلكية الواضحة والمعروفة لدى كثير من النا  والتي أوقات معظمها بعدد من الظ
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ترتبط غالبا بحركة الشم ، منها على سبيل المثال: ظهور الفجر الصادق لدخول وقت 
فطار  مساك الصائم، والزوال لصالة الظهر، والغروب لصالة المغرب وا  صالة الفجر وا 

ية البصرية من قبل عامة النا  الصائم، ونحو ذلك من الظواهر التي يسهل إدراكها بالرؤ 
دون عناء، كما حدد أوقات عبادات أخرى بظهور عالمات فلكية أخرى ترتبط بالقمر 
أهمها)رؤية الهالل( كدليل على دخول شهري الصيام والحج وخروجهما وكذلك الشهور التي 

مور ونحو ذلك من األ ةكفار نذر واليتعلق بها أحكام أو آجال شرعية كالزكاة والعدة وال
 الشرعية األخرى.

 

 تـــرائي الهـــالل في اإلسالم                          

 :في بداية صيام رمضان قال عليه الصالة والسالم 

 ( رواه مسلم، وقال أيضا:صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين)

، رواه البخاري (، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثنيتروهَّل تصوموا حىت تروا اهلالل وَّل تفطروا حىت ) 
 (.أحصوا هالل شعبان لرمضانوعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال:)

في شريعتنا  لشهور القمريةات الشرعية لبدايهذا التوجيه النبوي الكريم جاء ارتباط المن و 
بعد الجديد رؤية الهالل عالمة فلكية بسيطة ومتيسرة لكل ذي بصر سليم وهي باإلسالمية 

 في اليوم التاسع والعشرين من الشهر، فإن لم ير الهالل لزم إتمام الثالثين. غروب الشمس

وللتثبت من دخول الشهر الكريم فقد درج المسلمون في أرجاء الدولة اإلسالمية على الخروج 
رتفعات الجبلية وأسطح المساجد أو مناراتها ونحو ذلك لترائي الهالل لألماكن المناسبة كالم

ترائينا )في ليلة مظنته ابتداء من عصر النبوة الشريف، قال ابن عمر رضي اهلل عنهما : 
، واستمر المسلمون على االهتمام (اهلالل فرأيته فأخربته صلى اهلل عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام.

ل العصور المتعاقبة وكان هذا يجري عادة بحضور بعض األمراء واألعيان خالبهذا األمر 
والقضاة ونحوهم، ففي مكة المكرمة كان بعض أئمة الحرم الشريف يخرجون مع عدد من 
األعيان والقضاة إلى جبل )أبي قبي ( القريب من المسجد الحرام لترائي الهالل، كما ثبت 
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عاوية المزني لهذا الغرض، و كان القاضي أبو عبد خروج قاضي البصرة التابعي إيا  بن م
الرحمن عبد اهلل بن لهيعة يعتاد الخروج لترائي الهالل عندما تولى القضاء في مصر عام 

 هـ. 755

العلماء  عدد من ومن الشواهد األخرى لالهتمام برؤيـة الهالل كثرة المؤلفات التي كتبها
مية من كتب ورسائل ومقاالت في هذا المجال في والقضاة والفلكيون في أرجاء الدولة اإلسال

 لنا . لمختلف العصور، بقصد تفقيه المسلمين وتوعيتهم بهذه المسألة وتوضيحها 

اكتمال متطلباتها الكونية، وأول هذه المتطلبات  بعد تتحقق إال يمكن أن ال الهالل رؤيةإن   
مفارقته لها متجها إلى الشرق، وهذه  بالشم  ثم قمر( الاقتران)، وأهمها، هو اجتماع 

المفارقة تعني بداية دورة اقترانية جديدة فيغرب بعد غروب الشم  بمدة ال بد أن تكون كافية 
الذي رؤية الهالل الجديد  عتبر واحدا من معوقاتالباهر الذي يها وهج لخروجه وابتعاده عن

 كما هو معروف. وخفوت نورهالشديدة دقته يتصف ب

فإن رؤية الهالل ال تكون ممكنة إال إذا كان ارتفاعه فوق األفق وقت غروب  وعلى هذا
الشم  كافيا لذلك ، ومن البديهي تبعا لهذا أن تكون رؤية الهالل الذي يمكث مدة طويلة 
بعد غروب الشم  ممكنة ومتيسرة لكثير من النا ، على خالف الهالل الذي يكون مكثه 

ة أو ممكنة ولكن بصعوبة بالغة لقربه الشديد من األفق قصيرا حيث تكون رؤيته غير ممكن
 ومن وهج الشم .

الحضارات  اعتمدها كثير منعديد من التقاويم التي لبا )رؤية الهالل(الرتباطهاونظرًا ألهمية 
كعالمة على بدايات الشهور  خالل العصور الماضيةاإلسالمية وغير اإلسالمية المختلفة 
بالعين  الشروط الالزمة لرؤية الهاللتحديد العصور ب على مرن الفلكيو  اهتمفقد القمرية 

 )معايير رؤية الهالل(وترتب على هذا ظهور ما يسمى بـ المجردة بعد غروب الشم  
سليم  التي يجب أن تتحقق كي يتمكن المتحريحدود الدنيا، أو الشروط الفلكية ال ويقصد بها:

المجردة بعد غروب الشم  في الظروف الجوية رؤية حقيقية بالعين البصر من رؤية الهالل 
 المناسبة.
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الغربي وقت  األفقفوق  ارتفاعه : لهالل من حيثحال اوتتطرق هذه المعايير إلى وصف 
  ه، وكذلك عمر بالدرجات القوسية عنها الزاوي ومدة مكثه بعد غروبها، وبعده غروب الشم ،

، وسيأتي ت غروب الشم  يوم التحريالفترة بين وقت االقتران ووق ذابالساعات ويقصد به
 الحديث عن هذه المعايير بشيء من التفصيل بإذن اهلل.

 : المعاييرساس الفلكي لهذه األ

 من أجل فهم سليم لهذه المتغيرات البد من أن نوضح للقارئ الكريم الحقائق الفلكية التاليــة :

متوسط بعده  يبلغ الشرق في مدار )فلك( إهليجي إلىالغرب  من األرضيدور القمر حول 
، وعلى  يوم (61.54في )حولها ويكمل دورة واحدة ، ( كيلومتر483.333) األرضعن 

وهو كروي  ( كيلو مترا في الساعة الواحدة،4383هذا فإن متوسط سرعته في هذا المدار )
 أي ربع قطر األرض تقريبًا. ا،و متر ل( كي4313الشكل يبلغ قطره )

فإننا نقصد أنه يستغرق ،  يوم (61.54)في حول األرض ة واحدة ر وعندما نقول إنه يكمل دو 
أن  إلىبها(  اقترانهمن نقطة محاذاته للشم  ) في مداره حول األرض هذه المدة لينطلق 

 فيما يسمى بـ )الدورة االقترانية (. ثانيةى هذه النقطة مرة يعود إل

نهاية كل شهر من الشهور القمرية، حيث يعود القمر  وبديهي أن هذا االقتران يحدث في
هالال في أواخر ليالي الشهر القمري ثم يختفي عن األنظار مع اقترابه من محاذاة الشم  
فيما يسمى بـ )االستسرار( ويبقى مختفيا عن األنظار إلى أن يتجاوزها إلى الجانب اآلخر 

 لسببين : ويبتعد عنها ابتعادا كافيا، ويحدث هذا االختفاء

ضاءتها إلى النصف )الجزء( المقابل لنا من القمر األول ، عدم وصول أشعة الشم  وا 
وسقوطها على نصفه اآلخر البعيد عنا منه فقط، مما يجعل القمر أمام أنظارنا جرما معتما 

 ال نور فيه ، فال يرى.

عن رؤية  ، وقوع القمر قريبا جدا من الشم  المتوهجة الذي تعجز العين معهالثاني 
األجرام السماوية الالمعة القريبة منها كالنجوم وبعض الكواكب ناهيك عن الهالل الذي 
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يتميز بضعف نوره ، ويسمى هذا الطور من أطوار القمر بـ )المحاق( ألن نور القمر ينمحق 
 فيه ويزول، قال تعالى:

  ُيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ  ََيَْحُق اللَُّه الر بَا َويُ ْرِب الصََّدقَاِت َواللَُّه ََّل.( 613سورة البقـرة.) 

 

 

 
 الشمس وحركة القمر حول األرض

 

، الهيئة الحقيقية التي وضع الخالق جل وعال هذه  تمثل الصورة التوضيحية السابقة

األجرام عليها والتي يبدو فيها مدارا القمر حول األرض واألرض حول الشمس في مستوى 

أفقي، ولكننا على األرض ال نرى هذه األجرام بهذه الهيئة بسبب اختالف زاوية المنظر 

ا تقريبا وليس بموازاة األفق فالذي اعتدنا مشاهدته أن الشمس والقمر يمران فوق رؤوسن

كما يظهر في الرسم السابق، ويعود هذا إلى أن أجسامنا ونحن نقف على األرض تكون 

متعامدة )تقريبا( مع محور الكرة األرضية وموازية لمستوى مدار القمر حول الشمس ،إلى 

رأس حد ما، فنرى ما يقع في مستوى المدارين المذكورين من األجرام السماوية فوق ال

 تقريباً،،، 

 )أنظر الشكل التالي(:
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وال العلم بحدوثها، مشاهدتها  ال يمكنمن األمور الخفية التي  االقتران في الماضي كان لقد
الذي يظهر بعد االستسرار كعالمة على رؤية الهالل باالعتماد فقد وجه الشارع الحكيم لهذا 

، وهكذا فقد جعل اهلل لدخول الشهر القمري، وهي أول رؤية للقمر في دورته االقترانية الجديدة
الشهور القمرية بطريقة بسيطة بدايات ة تعرف بها جلي كونية عالمةتعالى هذا القمر 
آخر الشهر بعد ى مرة أخر  تهرؤيثم رؤية الهالل بعد غروب الشم   ومتيسرة تعتمد على

 غروب الشم  أيضا لمعرفة نهاية هذا الشهر وبداية الشهر التالي.
وبسبب دوران القمر، الذي قدره اهلل تعالى، حول األرض من الغرب إلى الشرق )تتضح هذه 
الحركة من مراقبة القمـر ليلة بعد أخرى، أما سيره إلى الغرب كاألجرام السماوية األخرى 

غروب له بعد االقتران مع  ن الهالل يغرب في أولألرض حول نفسها( فإفيرجع إلى دوران ا
الثاني  وموفي الي)دقائق قليلة قد ال تكون كافية لرؤيته(، بمدة قصيرة  هبعد غروب الشم  أو

كاملة(، الساعة ال)قد تتجاوز  يغرب بعد الشم  بمدة أطوليكون أكثر ارتفاعا في السماء و 
يكون في كما أسلفنا، فبتعد عنها متجها إلى الشرق القمر مع مرور الوقت ي وسبب هذا أن
 : حجمًا وأكثر علوًا في السماء هذه الليلة أكبر
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 )أبصــره مرتقيـا على درجاتـــه     مثــل الهــالل إذا جرى بمنــازلـه (

ف الليل أن يغرب منتص في كل ليلة عن الليلة السابقة إلى يتأخرهكذا فغروب الهالل و 
ثم يكون  ثم مع طلوع الشم  في منتصف الشهر،من الشهر، تقريبا في الليلة السابعة 

، ثم قبل غروب الشم  النهار ثم آخر ،غروبه وقت الضحى ثم يتأخر إلى وسط النهار
بقليل ألنه بدأ يقترب منها من الجهة الغربية فيغرب قبلها بوقت قصير، أي أنه يكون 

ثم يتجاوزها  حول األرض،في آخر الشهر فيقترن بها مكماُل دورته   ثم يدرك الشم أمامها،
 معلنا بداية شهر قمري جديد.الشرق ليغرب بعدها  إلى

ر فقد يكون و شهاللي  ثابتًا في كل  األفق في اليوم األول بعد االقتران الهالل فوق ارتفاعإن 
شهر الفي  قوسية جات( در 73الشهور وقد يتجاوز )أحد واحدة في قوسية  درجة ارتفاعه

( جزءا من الدائرة(،  ويعود هذا 433الذي يليه )تعرف الدرجة القوسية الواحدة بأنها جزء من)
إلى عوامل عديدة أهمها )عمـر الهـالل( ويقصد به الفترة الزمنية الممتدة بين وقت االقتران 

آلخر ألن ووقت غروب الشم  الذي يلي هذا االقتران، وتتفاوت هذه الفترة من شهر 
االقتران الذي يحدث غالبا في اليوم التاسع والعشرين من الشهر لي  لحدوثه موعد ثابت ، 
فقد يحدث في أي وقت من الليل أو النهار وتبعا لهذا يتفاوت عمر الهالل عند غروب 
شم  هذا اليوم بين دقائق قليلة وساعات عديدة، وعلى سبيل المثال، فقد كان عمر الهالل 

( ساعة وقت غروب 64هــ أكثر من )7344ع والعشرين من شهر رمضان في التاس
( دقائق فقط بسبب 5هـ )7343الشم ، بينما كان في التاسع والعشرين من شهر رجب عام 

 اختالف عمر الهالل، هذا في مكة المكرمة.

وهكذا فإن ارتفاع الهالل )ومكثه أيضا( يتناسب تناسبا طرديا مع عمره الزمني، وقد يبدو   
الهالل في ليلة مظنته أعـلى في السماء وأكبر حجما من المعتاد مما قد يوهم بأنه هالل 
الليلة الثانية من الشهر، ولكن ال عبرة بمنازل القمر كما يقال ، فهو هالل الليلة التي رؤي 

 ألن سبب ارتفاعه هو طول عمره فقط، ،فيها
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 ولعلنا نتوقف عند هذه الحادثة التاريخية الهامة : 

 حـديث الـركـــب:

قال أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي  
القوم:  ينا الهالل فرأيناه وقال بعضءخرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترا)البختري قال : 

هو ابن ثالث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال فلقينا عبد اهلل بن عبا  رضي اهلل عنه 
فقلنا: إنا رأينا الهالل فقال بعض القوم هو ابن ثالث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال: 

اهلل مده  أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا ليلة كذا فقال: إن رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال: إن
 ( رواه مسلم..للرؤية، فهو لليلة رأيتموه ،وفي رواية أمده،

أي أنه هالل تلك الليلة حتى لو ظن بعضهم أنه هالل الليلة الثانية أو الثالثة لعلوه  
 ووضوحه.

أصعب كثيرًا من رؤية الهالل المنخفض فوق األفق الغربي أن رؤية الهالل  طبيعيومن ال
 والملوثات ألن العوالقوهج الشم  من جهة، ومن جهة أخرى لقرب األول من  المرتفع
مل تعفمن األرض  تكون أكثر كثافة في الطبقات السفلى من الغالف الجوي القريبة الجوية

عين وصول إلى هذه العوالق على تشتيت األشعة الضوئية القادمة من الهالل ومنعها من ال
األخرى من نجوم وكواكب ونحوها، يؤكد هذا ما نالحظه  األجرام السماويةأسوة بالراصد 

يوميا على الشم  من انخفاض شدة وهجها بشكل واضح )وقد ينعدم تماما( عند اقترابها من 
األفق قبيل الغروب بعد أن كانت في غاية سطوعها قبل ذلك، ومن المفيد معرفة أن التأثير 

من األجرام قادمة إلينا عة الضوئية الالسلبي للغالف الجوي القريب من األفق على األش
 ( ضعفا. 43السماوية يتجاوز التأثير السلبي له فوق الرأ  بأكثر من )

ولكي تتخيل أيها القارئ الكريم قيمة الدرجة القوسية الواحدة في الطبيعة ومدى ارتفاع الهالل 
 )أو أي جرم سماوي آخر( عن األفق يمكنك إجراء ما يلي:

تجاه األفق الغربي بحيث يتجه طرف اإلبهام إلى السماء مع ثني مد يدك كاملة با  -
 الكف قليال إلى الداخل.
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 ضع الحافة السفلى للكف على خط األفق.  -

( درجات قوسية 73)عن األفق عندها تكون الحافة العليا للكف مقابلة لما ارتفاعه   -
 على وجه التقريب.

لطبيعي أيضا أن تتفاوت إمكانية رؤية الهالل بتفاوت المواقع الجغرافية للراصدين، ا ومن
،  )اختالف المطالع(فمن الممكن أن يرى في بلد دون بلد في اليوم نفسه، وهذا ما يعرف بـ 

ومن القواعد األساسية في هذه المسألة أن الهـالل إذا رؤي في بلد فإن رؤيته في بلد غربي 
ون أيسر، والسبب هنا أن غروب الشم  في البلد الغربي يتأخر عن غروبها ذلك البلد تك

في البلد األول وبهذا يكون عمر الهالل أطول وارتفاعه ومكثه أكبر، إضافة إلى ما قد يكون 
 موجودا من اختالف الظروف الجوية ووجود بعض موانع الرؤية في بعض األماكن.

عبد اهلل مولى  حديث كريبجاء في ومن الحوادث التاريخيـة المشهورة في هذا المجال ما  
رضي اهلل  بالشامبن أبي سفيان أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية  أن"  بن عباس

، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، عنهم أجمعين
معة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اهلل بن عبا  فرأيت الهالل ليلة الج

رضي اهلل عنهما، ثم ذكر الهالل فقال: متى رأيتم الهالل؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: 
أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه النا ، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فال 

ين، أو نراه فقلت: أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: ال، نزال نصوم حتى نكمل ثالث
 (.7381مسلم صحيح ) هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"

هذه الحادثـة ومعرفة السنة التي حدثت فيها فقمت بتتبع شهور  تحقيق قد رغبت فيو    
ء من والية معاوية بن أبي رمضان التي يمكن أن تكون قد بدأت بيوم الجمعة في الشام ابتدا

هـ حتى وفاة أم الفضل بنت الحارث التي توفيت في خالفة عثمان 67سفيان على الشام عام 
هـ( رضي اهلل عنهم، فوجدت أن السنة المعنية بهذا الحدث هي  45بن عفان )أي قبل عام 

منه في  هـ، حيث كان الهالل ليلة الجمعـة في تلك السنة أحرى بالرؤية في دمشق 46سنة 
 المدينة المنورة من حيث ارتفاع الهالل ومكثـه، واهلل تعالى أعلم.
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في تحديد دخول  من أهمية خاصة (وبعده عن الشم  ) ارتفاع الهاللينلمتغير للما ونظرا 
والتي التي ظهرت في هذا الشأن الرؤية  كثير من معايير مافقد بني عليه الشهور القمرية،

 بعد قليل بإذن اهلل تعالى. سيأتي الحديث عنها مفصـال

 

 كيف يظهر الهالل                              

بعد ليالي االبدار واكتمال القمر في منتصف الشهر القمري ومع بداية النصف األخير منه 

يبدأ حجم القمر بالتناقص فيصغر يوماً بعد يوم ويتأخر شروقه أيضا يوماً بعد يوم إلى أن 

يل، ثم يتأخر إلى الفجر فيبدو هالال رقيقا ال تخلو رؤيته من الصعوبة يطلع عند منتصف الل

ٰى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن في فجر اليوم األخير، قال تعالى :  ْرَناهُ َمَناِزَل َحتَّ َواْلَقَمَر َقدَّ

(، ثم يكون طلوعه قبيل شروق الشمس آخر الشهر فتتعذر رؤيته 39.سورة يس)اْلَقِديمِ 

ضوئها الساطع الذي ينتشر حولها، فتنعدم رؤيته تماما وهذا ما يسمى بـ  لقربه منها ومن

)االستسرار( حيث ال يرى الهالل ال صبحاً وال عشاءاً، وإضافة إلى هذا فهناك سبب آخر 

ال يقل أهمية هو أن أشعة الشمس التي هي أصل إنارة القمر يكون سقوطها في هذه الحال 

د عنا( وال تصل إلى أي جزء من نصفه المقابل لنا على على النصف المقابل للشمس )البعي

األرض وقت االقتران فيختفي عن األنظار عددا من الساعات وتتعذر رؤيتـه إلى أن يبتعد 

 يبدأ النور بالظهور هذا االبتعادمع األرض فالجديدة حول  رحلته الشهريةفي الشم   عن

على الجزء  الخافت يرى دقيق من النورقو   هيئةشيئا فشيئا على النصف المواجه لنا على 

وهذا هو الهالل الذي يعتد برؤيته ويعتمد  بعد أن تغرب الشم ، األسفل من جرم القمر

 عليها لبداية الشهر القمري الشرعي حسب التوجيه النبوي الكريم.

 تتطلب تحقق عدد من الشروط منها : رؤية حقيقية وهكذا فإن رؤية الهالل
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فاإلهالل منزلة تلي االقتران وال تسبقه، قال بعضهم: )ال دلوك قبل االقتران، حدوث  -7
 الزوال وال هالل قبل االقتران( .

ابتعاده عن الشم  وضوئها الباهر مسافة كافية ،ألن رؤية األشياء الخافتة تمتنع إذا  -6
 .كانت قريبة من أجرام ساطعة مثل الشم 

ملوثات والعوالق الجوية تحد من رؤية ارتفاعه فوق األفق ارتفاعا كافيا، ألن كثافة ال -4
 األجرام الفلكية خالل الطبقات المنخفضة من الغالف الجوي بشكل عام.

، ألن األجرام السماوية تكون أكثر وضوحا بعد مكثه بعد غروب الشم  فترة تكفي لذلك -3
 .أن تنخفض الشم  تحت األفق وتزداد ظلمة السماء بقدر أكبر

 
 آلخـر: اختالف شكل الهالل من شهر

كما يختلف ارتفاع الهالل بين شهر وآخر تختلف أيضا الهيئة التي يرى الهالل عليها في 
الليلة األولى من شهر آلخر وذلك بسبب موقع الهالل من الشم  التي هي مصدر النور 

 فيه ويظهر دائما على أحد األشكال التالية :

 مغيب الشم  تماما: يكون موقعه فوقسماوي ، قرناه إلى األعلى وذلك عندما  - أ

 

 
 

شامي ، قرناه إلى األعلى مع ميل إلى الشمال وذلك عندما يكون موقعه  - ب
 :شمال مغيب الشم 
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ندما يكون موقعه جنوب يماني ، قرناه إلى األعلى مع ميل إلى الجنوب وذلك ع -ج 
 مغيب الشم :

 
 

 لرؤية الهالل  تي وضعتأشهر المعايير العالمية ال

خالل العصور التاريخية في العديد من المجتمعات ًا وجودبرؤية الهالل م االهتماملقد كان 
وتواريخها حيث اعتمد كثير  األمم المختلفة تقاويمفي ضبط  هذه الرؤية لدور وذلك  السابقة

ولعل منها الشهور القمرية، لهذا فقد ظهر من معايير الرؤية ما هو موغل جدا في القدم، 
 ما يلي : الهالل المعروفة رؤيةأقدم معايير 

 :البابلي المعيار  -7
على دراسات تعود إلى الحضارة البابلية، تلك الحضارة التي  اختياره اعتمادا الذي تم

هذا  يشترطو  وأسهمت فيها إسهاما واضحا، خاصًا بالعلوم الفلكية اهتمت اهتماما
وسية ) تعادل ق( درجة 76المعيار أن يبتعد الهالل عن الشم  مسافة ال تقل عن )

والدرجة القوسية هي  بعد غروب الشم ، تهللتمكن من رؤيدقيقة زمنية تقريبا(  38
الفلكي المسلم  واعتمده هذا المعيار أيدوقد  ( جزء من الدائرة ،433جزء واحد من )

في زيجه الذي سماه وطبقه هـ( 646الخوارزمي )ت أبو عبد اهلل محمد بن موسى 
هذا المعيار هندية تعني الجداول الفلكية( ثم أعتمد كلمة والزيج ) ،زيج الخوارزمي

، (هـ 471)ت:أبو عبد اهلل محمد بن جابر البتاني  من قبل الفلكيين المسلمينالحقا 
( مع تطوير بسيط تمثل بإدخال ـه 333البيروني )تأبو الريحان محمد بن أحمد و 

 عنصر جديد هو )سمك الهالل( على هذا المعيار.
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 الشمس تحت األفق: انخفاضر معيا -2
بن الخازن )في محمد وضع الفلكيان المسلمان محمد بن أيوب الطبري وأبو جعفر 

أن رؤية  رىالقرن الهجري الرابع( زيجين لرؤية الهالل يعتمدان هذا المعيار الذي ي
( درجات تحت األفق وقت 73رتفاع يتجاوز )االهالل ممكنة إذا كانت الشم  على 

ال ارتفاع الهالل وقت غروب الشم  ، وهذا يعني بعبارة أخرى أن غروب الهالل
 ( دقيقة زمنيـة تقريبا.33وهذا يعادل ) ( درجات،73يقل عن )

 يونس: ابنمعيار  -3
سرعة  مؤثرا جديدا هو( هـ411بن يون  )ت أبو الحسن علي أدخل الفلكي المسلم
 ج والحضيضحيث تختلف هذه السرعة بين األو حول األرض، القمر في مداره 

واألوج هو الجزء األبعد من المدار أما الحظيظ فهو الجزء األقرب منه وسرعة القمر 
أن هذا العالم كما هو معلوم وقد رأى في الحظيظ أعلى منها عندما يكون في األوج 

رؤية إلمكانية ( درجة 77)انخفاض الشم  تحت األفق يجب أن ال يقل عن 
 ( دقيقة زمنية تقريبا.33ويعادل هذا ) الهالل،

وهكذا فقد كانت مسألة إمكانية رؤية الهالل إحدى المسائل الهامة التي بحثها كثير من 
أسهموا في دراستها و بتداء من القرن الهجري الثاني و أسوة بغيرهم اعلماء الفلك المسلمين 

 يب.جيدة ظلت صالحة ومستخدمة حتى وقت قر     توصلوا إلى نتائج 

فقد ظهرت في بداية القرن العشرين لميالد المسيح عليه السالم  العصر الحديثأما في 
 ها :منإلمكانية رؤية الهالل معايير جديدة 

 الباحث في مرصد الجامعة األمريكية ببيروت. )فرانس براون(معيار  .7

 جرينتش في بريطانيا.الباحث في مرصد  )موندر(معيار .6

يرفض إمكانية رؤية  معياراً م 7144وهو فلكي فرنسي وضع في عام  دانجون(معيار) .4
درجات  (1( )االستطالةالفاصل الزاوي بينه وبين الشم  ) الهالل ما لم يتجاوز

)حد دانجون( الذي أكتسب شهرة كبيرة في األوساط بـ ما سمي وهذا  ية،قوس
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ده مع زيادة باعتمام 7118هـ/7481إسطنبولاإلسالمية وأوصى المشاركون بمؤتمر 
درجة واحدة على سبيل االحتياط، فكانت توصية المؤتمر أن ال يقل الفاصل الزاوي 

 ( درجات.1( درجات بدال من )8عن )

العوامل الهندسية بين الذي أقترح معيارًا يجمع  الفلكي )برادلي شيفر(معيار  .3
 .والطبيعية

 .األمريكي المسلم )تشارلز إيفان(معيار الفلكي  .5

 .جنوب إفريقيا المعدل للمعيار السابق معيار مرصد .3

 .م7997وب(الشهير الذي ظهر عام ــمعيار )يال .7

 معيار الفلكي الماليزي الدكتور محمد إلياس. .8

 .رئيس المشروع اإلسالمي لرصد الهالل معيار المهندس محمد شوكت عودة .1

الفلكيون القديمة التي وضعها )الهندسية(مماثلة للمعايير الحديثة المعاييرهذه وكانت 
بين  اللون المسلمون مع إضافة بعض العوامل والمؤثرات األخرى مثل )التباين( وهو فرق

 طبيعية(. -لتكون معايير )هندسية  وقت تحري الهالل ويةالسما والخلفيةالهالل 

بالعين لرؤية الهالل خالل العصور الماضية وهكذا فقد تجاوز عدد المعايير التي وضعت 
)مسلمون وغيرهم( على أن رؤية  من خاللها عشر معيارًا عالميًا أجمع الفلكيون اثنالمجردة ا

 ها.حوال إذا لم تتحقق متطلباتالهالل بالعين المجردة غير ممكنة بأي حال من األ

وبالتمعن في هذه المعايير نجد أن أكثرها تفاؤال)أو تساهال( في إمكانية رؤية الهالل 
 ق الشروط الثـالثـة التالية  :بالعين المجردة يشترط أن تتحق

 ( درجات قوسية.3أن ال يقل ارتفاعه فوق األفق عن ) أواًل :

 ( دقيقة.61أن ال يقل مكثه بعد غروب الشم  عن)ثانيًا :
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 ( درجات قوسية.1أن ال يقل بعده عن الشم  )االستطالة( عن )ثالثًا :

النيرين كما يسمى عند بعض  )اجتماع االقترانن هذا كله بعد حدوث إوغني عن القول     
 تيمية رحمه اهلل: بن قال شيخ اإلسالم أحمد، الفقهاء(

فإن القمر يجري في منازله الثمانية  االستهاللوقبل  االستسراربعد االجتماع يكون )وهذا 
والعشرين كما قدره اهلل منازل، ثم يقرب من الشم  فيستسر ليلة أو ليلتين لمحاذاته لها، فإذا 

 (بداراإل)حتها جعل اهلل فيه النور ثم يزاد نورًا كلما بعد عنها إلى أن يقابلها ليلة خرج من ت
 .ثم ينقص كلما قرب منها إلى أن يجتمع بها(

عشرين درجة فهذا يرى ما  )عن الشم (وقال رحمه اهلل في موضع آخر: إذا كان بعده مثال
ذا كان على درجة واحدة فهذا ال يرى، وأما حول العشر فاألمر فيه يختلف  لم يحل حائل، وا 

 .(الفتاوى من 65/783رأنظباختالف أسباب الرؤية(. )
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 علم الفلك ورؤيـة الهـالل 

هو أول العلوم التي اهتم بها اإلنسان وتعامل بها ( الفلك) يرى كثير من المؤرخين أن علم
منذ أوجده اهلل على هذه األرض، وقد تمثل هذا االهتمام بمالحظة ما يحدث من تغيرات 
على األجرام السماوية على اختالفها كالشم  والقمر والكواكب والنجوم والبحث عن عالقة 

زراعة ونحوها، وهكذا فقد نشأت عالقة ما بين هذه التغيرات والنشاطات المختلفة لإلنسان كال
وثيقة مع عدد من األجرام السماوية تمثلت في متابعتها ومراقبتها مراقبة دقيقة ووضع 

وهي ( األزياج)الجداول التي تبين أوقات شروقها وغروبها ومسارها ونحو ذلك مما سمي بـ 
سبقت ظهور الجداول التي أعدها بعض الفلكيين القدماء في بعض الحضارات التي 

 اإلسالم.

فقد  كافة أركانهاالجديدة في لتقوية الدولة  وجهفي مرحلة التية و دولة اإلسالمالستقرار اوبعد 
خر افي أو  خصوصاخرى من علوم ومعارف مما توصلت إليه األمم األ ةستفادعمدت إلى اال

د وغيرهم في و والهنها اليونان لفأ يالعصر األموي فعمدت الدولة إلى طلب الكتب العلمية الت
غة لبترجمتها إلى ال تمجاالت عديدة منها الطب والفلك والرياضيات والصيدلية ونحوها وقام

 العلماءمن  عدد كبير العربية وتدريسها في المدار  اإلسالمية مما أدى إلى ظهور
 من علماء األمم األخرى بسبب ما توفر لهم من من سبقهم التفوق على من واالمسلمين تمكن

الذي يعتمد على و  ،نتهجوهاالبحثي الذي  إضافة إلى المنهج هموتشجيع الخلفاء واألمراء دعم
ة قومن األمثلة المشر  (،الفلك)منها علم  يالتجربة والبرهان خصوصَا في العلوم التجريبية الت

مسيرته من سنة إلى أخرى  واختالفالقمر  كةر حالمسلمين ب اهتمام الفلكيينفي هذا المجال 
هـ( من وضع معادلة رياضية سماها 488أبو الوفاء البوزجاني سنة ) ها توصل إليوم

)معادلة السرعة ( توضح مواقع القمر في أي وقت، وكما هو واضح فما كان ألبي الوفاء أن 
داة ضرورية ألي أيضع هذه المعادلة الرياضية لوال تمكنه من علم الرياضيات الذي يعد 

ذلك في هـ( مقصدا لطلبة العلم 381الذي بناه في بغداد عام)مرصده الفلكي  كانو  فلكي،

 الوقت وقد ذاع صيت هذا العالم ولقب بــ )موسوعة المعرفة (.

ومن األمثلة األخرى يمكن أن نذكر العالم الفلكي المسلم )ابن يونس الصدفي(الذي أنشأ له 

مرصداَ في جبل )المقطم( قرب مدينة القاهرة وقام برصد كسوف الشمس وخسوف القمر 
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هـ( واستفاد من ذلك في معرفة سرعة سير القمر، ونتيجة لعمله في ذلك 368سنة )

لزيج الحاكمي( في أربعة أجزاء وقد قامت مكتبة )ليدن( في المرصد فقد ألف زيجا سماه )ا

(هـ كما أن أجزاء أخرى من هذا 1238هولندا بطباعة أحد أجزاء هذا الزيج ونشره عام)

الكتاب قد ترجمت إلى اللغة الفرنسية قبل ذلك وأصبح من أهم المراجع الفلكية في 

 الجامعات الغربية ذلك الوقت.

نظري، على براعة علماء الفلك المسلمين وقدراتهم العلمية في مجال أما المثال األبرز، في 

الحسابات الفلكية فهو العالم الفلكي )ابن البناء أحمد المراكشي، صاحب كتاب منهاج الطالب 

(هـ حيث 721في تعديل الكواكب( الذي عاش في المغرب العربي وتوفي رحمه هللا عام )

توقع أن تكسف فيها الشمس أو يخسف فيها القمر، ومتمكنا كان بارعاً في تحديد األيام التي ي

 من تحديد نوع الكسوف كلي أو جزئي أو غير ذلك.

وإذا عدنا إلى الواقع الفعلي لحركة القمر حول األرض الذي أثبته العلم الحديث، بتجهيزاته 

 وإمكاناته العظيمة، يمكننا وصف هذا الواقع بما يلي:

( ألف كيلو 416 -362حول األرض ويتراوح بعده عنها بين ) يدور القمر في مدار إهليجي

( يوما، ومن معرفة العديد من المعلومات والحقائق 29.53متر، ويكمل دورة واحدة في )

األساسية عن هذا الجار القريب فقد ساعدت قوانين الميكانيكا السماوية والرياضيات الحديثة 

ضل هللا تعالى وذلك بطرق علمية قطعية ال على معرفة معلومات وحقائق تفصيلية أخرى بف

 وجود للظن وال للتخمين فيها.

وهو  -لقد قادت معرفة متوسط بعد القمر عن األرض إلى معرفة أن طول مداره حولها 

( كيلومتر، وقادت معرفة 2.411.521هو ) -محيط الدائرة التي نصف قطرها ذلك البعد

ة القمر التي يجري بها حول األرض وذلك طول هذا المدار أيضا إلى معرفة متوسط سرع

 بقسمة طول المدار على المدة التي يكمل بها دورة واحدة حول األرض وهكذا.

ولعل هذه العالقات البسيطة هي األقرب إلى الذهن لوضوحها وشبهها بالحركة التي تجري 

 خ .بها األجسام األخرى على األرض كالسيارات والقطارات وحتى الطائرات والصواري
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وقد انعكس تطور وسائل الرصد الفلكي وتقنية الحاسبات اآللية على رفع مستوى الدقة في 

وصف حركة األجرام السماوية بشكل عام في أفالكها حتى بلغ درجة قريبة من الكمال 

 بفضل هللا تعالى وفيما يلي توضيح ذلك:

( كيلومتر في الساعة 111إن طول المسافة التي تقطعها سيارة تسير بسرعة منتظمة قدرها)

هي حاصل ضرب هذه السرعة في عدد الساعات التي استغرقتها الرحلة بالساعة، أما 

القمر ومعظم الكواكب التى تدور حول الشمس فإن سرعاتها غير منتظمة تماما بل تختلف 

بإختالف مواقعها من مداراتها بعدا أو قربا من األصل الذي تدور حوله، ففي األوج )البعيد 

 ن األصل( تكون السرعة أبطأ منها في الحضيض )القريب من ذلك األصل(.م

ولقد كان حساب السرعة الدقيقة والموقع الدقيق للقمر ال يخلو من الصعوبة قبل توفر 

الحاسبات الحديثة، نظراَ لكون المراقب هو اآلخر في حركة دائبة )دوران األرض(ال بد 

األخيرة ال يمكن التعامل معها كحركة ذات سرعة من أخذها في اإلعتبار خصوصاً أن هذه 

منتظمة خصوصا إذا كان القصد من ذلك الوصول إلى تحديد دقيق لبعض الظواهر كأوقات 

االقتران والكسوف والخسوف واإلحتجابات التي تحدث لبعض الكواكب أو النجوم خلف 

 القمر ونحو ذلك.

بالمعادالت الرياضية في العصور إن صعوبة ضبط وتمثيل حركة بعض األجرام السماوية 

الماضية نتج عنها عدم وصول تلك الحسابات إلى درجة عالية من الدقة، أما بعد ظهور 

علماء العصر الحديث من فلكيين وغيرهم فقد المتطورة التي ساعدت الحاسبات اآللية 

ل، األمر من تحليل المسائل الرياضية المعقدة في زمن يسير ومجهود قلي بفضل هللا تمكنوا

الذي وفر غزارة في المعلومات الفلكية وكشفاً لتفاصيل دقيقة في حركة أي جرم سماوي 

 وهلل الحمد.

وفيما يخص)الهالل( بالذات فقد أضحى من الممكن أن يجد الباحث أمامه العديد من 

 -المعلومات التفصيلية الدقيقة عن هذا الجار القريب في أي وقت، منها على سبيل المثال:

 

 وغروبه وعبوره خط الزوال للمكان الذي يختاره الباحث. أوقات طلوعه -1

 ُبعده عن األرض في أي وقت. -2

 إرتفاعه عن األفق وقت غروب الشمس. -3

 إحداثياته السماوية التي تحدد موقعه الدقيق في السماء في أي وقت من األوقات. -4

 نسبة الجزء المضاء من سطحه. -5
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 شدة لمعانه )سطوعه(. -6

 عن الشمس وقت الغروب.بعده الزاوي  -7

 بعده عن نقطة اإلعتدال البروجية. -8

 طول قطره الظاهري الذي يختلف حسب بعده وقربه من األرض. -9

 طول قوس النور في محيطه. -11

 عمره، وهو الفترة الزمنية التي انقضت بين اقترانه بالشمس ووقت غروبها. -11

 

تتمثل في هذه المعلومات وهكذا فقد قدم علم الفلك خدمة جليلة للمهتمين برؤية الهالل 

إلى جانب أجهزة الرصد والمتابعة  بدرجة كبيرة هذه المهمة التفصيلية الوافية التي سهلت

 .الدقيقة التي وفرت لعين الراصد قدرات فائقة

 

 

 

 أهمية الحسابات الفلكية

 

إلى التعرف على العناصر ،كما أسلفنا، لقد أدت مراقبة الفلكيين لألجرام السماوية وحركاتها 

التي تصف حركة كل منها بفضل هللا تعالى، وكان لتطور وسائل الرصد الفلكي والمعالجة 

الرياضية أثر بالغ في زيـادة دقة هذا الوصف الذي أثبت تطابقه التام مع واقع األحـــداث 

ة واالعتماد والظواهر الفلكية مرة بعد أخرى، بدليل أن استخدام وتطبيق الحسابات الفلكي

عليها هو الذي مكن العلماء من تصميم وإطالق المركبات والمسابر الفضائية التي تجوب 

أرجاء النظام الشمسي وهبط عدد منها على بعض الكواكب، وكذلك وضع الجداول الدقيقة 

لحركات تلك المركبات والتحكم بها واالستفادة مما تقتنصه من بيانات وصور ومعلومات 

ظام العظيم وحركته المنتظمة التي تشهد بإبداع خالقه جل وعال، ولقد كان من عن هذا الن

ثمار وضع العناصر المدارية للكواكب والحسابات الدقيقة لها التمكن من وصف األحـــداث 

والظواهر الفلكية التي يتوقع حدوثها في المستقبل فأصبح من الممكن معرفة أوقات االقتران 

التحقق ها لعشرات، بل مئات، السنين القادمة، والتمكن أيضا من والكسوف والخسوف ونحو

األحـــداث والظواهر المشابهة التي ذكر المؤرخون أنها حدثت في الماضي القريب أو  من

 البعيد، وإضفاء مزيد من المعلومات والحقائق العلمية عن بعض الوقائع التاريخية الشهيرة.
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في  قصة الكسوف الذي حدث في المدينة المنورةاة  وعلى سبيل المثال، فعندما ذكر الرو

رضي هللا  عهد النبي عليه الصالة والسالم قريبا من وفاة ابنه إبراهيم من مارية القبطية

وجاء على إثرها التشريع الخاص بصالة الكسوف ، فإن أيا من أولئك الرواة لم  عنها

قيق وال إلى نوع الكسوف أو يتطرق إلى تاريخ ذلك الكسوف أو وقته من النهار بشكل د

مدته، ولكن علم الفلك الحديث ساعد بفضل هللا على تقديم وصف جيد ومعلومات مفصلة 

 -عن هذا الكسوف  تتمثل فيما يلي :

شوال من السنة العاشـرة للهجرة، كان الكسوف كليا في  29، االثنين اليوم والتاريخ:

 ، أنظر البياناتفي المدينة المنورة  جنوب الجزيرة العربيـة والسودان، وشوهد جزئيا

 التالية:

 الوقت الحدث

 7:17 شروق الشمس

 7:14 القمــر طلوع
 8:27 بداية الكسوف

 11:13 منتصف الكسوف

 11:38 نهاية الكسوف

 1.57 المختفي من قرص الشمس في المدينة المنورة

 

                    

                      

 رؤيــة الهالل والمناظير الفلكيــة )التلسكوبات(                       

 

لقد كان االعتماد في رؤية الهالل طيلة العصور الماضية على وسيلة واحدة هي العين 

المناظير  ألنالمجردة وحدها ؛ ألنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة في الماضي من العصور 

 إلى الوجود إال في بداية القرن الهجري الحادي عشر)اخترع المنظار لم تظهر المقربة

م( ، كما أن المناظير لم تكن في متناول كثير من الناس إال 1618في هولندا عام  المقرب

قد وجدت أن االهتمام الرسمي باالستفادة من أما في المملكة فبعد ذلك بوقت طويل، 
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اء في وقت مبكر نسبيا، حيث ظهر للمرة األولى في المناظير الفلكية في رؤية الهالل قد ج

سبعينات القرن الهجري الماضي عندما اقترح إمام الحرم المكي الشريف الشيخ محمد بن 

هـ( بناء مرصد فلكي في مكة المكرمة 1392عبد الرزاق حمزة )توفي رحمه هللا عام 

هللا على ذلك وأمر لرؤية هالل رمضان وشوال وذي الحجـة ، فوافق الملك سعود رحمه 

بشراء التلسكوب واألدوات الالزمة لرصد الهالل وتم بناء غرفة للمرصد المقترح في قمة 

 جبل)أبي قبيس( المعروف ولكن األمر توقف عند ذلك الحد.

ثم طرحت هذه الفكرة بعد ذلك بسنوات عديدة حين قدم الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن 

عقيل رئيس مجلس القضاء األعلى بالنيابة للملك فهد بن عبد العزيز رحمهما هللا اقتراحا 

،  هـ1412وذلك عام من أجل ضبط الرؤية باالستعانة بالمناظير الفلكية في رؤية الهالل 

( وتاريخ 118راح سببا في صدور قرار هيئة كبار العلماء رقم )وكان هذا االقت

كعامل مساعد على تحري الهالل في الفلكية هـ باستحسان إنشاء المراصد 2/11/1413

أنحاء المملكة وأخرى متنقلة لهذا الغرض ، وكذلك االعتماد على رؤية الهالل بالمنظار 

بداية لمرحلة جديدة وأسلوب جديد في  ولو لم ير بالعين المجردة ، وقد كان هذا القرار

 تراءي الهالل في المملكة العربية السعودية.
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 قصــــة هــــذه الدراســــة                            

لقد بدأ اهتمامي برصد الهالل باستخدام المناظير الفلكية )التلسكوبات( في شهر جمادى 

هـ ، حين بادرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )المركز الوطني 1414األولى عام 

للعلوم والتكنولوجيا سابقا( إلى تنفيـذ الرغبة الملكية السامية بالمشاركة بما لديها من 

تجهيزات فلكية في عمليات تحري ورصد الهالل وذلك بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء 

الذي نص في مادته الرابعة على أن تطلب الجهة المختصة عن  ـه1413ه عام المشار إلي

من الشهر( بغض  29إثبات الهالل من المراصد تحري الهالل في ليلة مظنته )أي يوم 

 النظر عن احتمال وجود الهالل من عدمه.

تداء من وقد بدأت مع زمالئي الفلكيين آنذاك استخدام المناظير الفلكية في ترائي الهالل اب

هـ ، حسب األصول العلمية الصحيحة لرصد الهالل ابتداء من استخدام 1414هالل رجب 

البرامج الفلكية المتوفرة ذلك الوقت لمعرفة البيانات التفصيلية عن الهالل، ثم إصدار 

التوقعات المبدئية بإمكانية رؤية الهالل من عدمها اعتمادا على المعايير العلمية المعروفة 

المجال، ثم استخدام التلسكوبات التي كانت موجودة في المراصد الفلكية األربعة  في هذا

القائمة تلك الفترة )في المناطق الوسطى والغربية والجنوبية من المملكة( لرصد الهالل بها 

بحضور بعض القضاة من المحاكم القريبة من تلك المراصد، و أخيرا كتابة التقارير 

 ائج الرصد ورفعها إلى الجهات المعنية.المشتركة التي تبين نت

ومنذ ذلك الحين الحظت مع غيري من المهتمين بمراقبة األهلة وترائيها ظهور ادعاءات 

برؤية الهالل في بعض الدول اإلسالمية تخالف جميع التوقعات العلمية ، وال تتفق من 

بما فيها أكثر المعايير قريب وال من بعيد مع المعايير العالمية المعروفة إلمكانية الرؤية 

تفاؤال وتسامحا، من تلك الدعاوى المستغربـة رؤية الهالل وهو على ارتفاع درجة قوسية 

 . واحدة أو درجتين قوسيتين فوق األفق، وربما أقـل من ذلك

وقد أدت هذه االدعاءات إلى ظهور تفاوت كبير ومتكرر في الصوم والفطر بين الدول  

  ام !.اإلسالمية بلغ ثالثة أي
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 الــهدف من هــذه الدراســـــة

لقد كثرت التساؤالت لدينا نحن المهتمون برؤية الهالل عن أسباب هذا التفاوت في رؤية 

الهالل وبالتالي في الصوم والفطر بين الدول اإلسالمية ، وكان من أمنياتي أن أتمكـن من 

خالل القرون الماضية ابتداء من  معرفة ما كان عليه شأن رؤية الهالل لدى أسالفنا الكرام

العصر النبوي الكريم حتى نهاية القرن الخامس عشر الهجري، من أجل االستئناس به 

والسير على منواله ومقارنة ما نحن عليه في السنوات األخيرة بما ساروا هم عليه، وكان 

 تحقيق هذه األمنية يتطلب تنفيذ دراسة تاريخية فلكية ليست بالهينة.

لقد كانت المهمة شبه مستحيلة قبل عدة سنوات فباإلضافة إلى ما تتطلبه من تتبع وبحث في 

أمهات الكتب في التاريخ والسير والرحالت ونحوها وتتبع أحداثها الستنباط ما يمكن 

االعتماد عليه من معلومات تاريخية متكاملة العناصر فإن الصعوبة الحقيقية تكمن في شقها 

تطلب معرفة بيانات عديدة ومفصلة عن الهالل وأحواله، كأوقات االقتران الفلكي ألنها ت

وأوقات غروب الشمس وغروب الهالل وارتفاعه وقت غروب الشمس في بدايات كل 

الشهور التي نتمكن من جمعها من المصادر التاريخية المختلفة والتي قد يكون عددها كبيرا 

م فيها البحث العلمي وبفضل ما يسره هللا من جدا، ولكن خالل السنوات األخيرة التي تقد

وسائل حديثة لخدمة مثل هذه الدراسات فقد وجدت أن هذه المهمة ستكون أسهل والغاية 

أٌقرب بعون هللا ، وهذا ما شجعني على  المضي في هذا السبيل ووضع الخطة المناسبة 

 إلجراء الدراسة.

 خطــــة الدراســــة

 خطة تتكون من المراحل الخمس التالية:لتنفيذ هذه الدراسة وضعت 

 المرحلة األولى :

االطالع والبحث في كل ما يمكن البحث فيه من الكتب التي هي مظنة هذا النوع من 

المعلومات وتدوين كل ما يمكن الوصول إليه من معلومات تاريخية توضح اليوم من 

ن العصر النبوي حتى نهاية األسبوع ومن الشهر في كل السنوات الهجرية الماضية ابتداء م
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مع االهتمام الخاص بأهلة شهور رمضان وشوال وذي الحجة والحرص  هـ،1431عام 

 على تدوينها وإدخالها ضمن الدراسة.

 المرحلة الثانية :

تحديد اليوم من األسبوع الذي بدأ فيه الشهر الهجري )غرة الشهر( لجميع الشهور التي 

ذي يثبت ذلك، وإعطاء الرمز العددي الخاص بهذا الشهر أمكن تدوينها، مع ذكر المرجع ال

 للمساعدة في إجراء الترتيب الزمني التصاعدي لهذه الشهور في نهاية هذه المرحلة.

 المرحلة الثالثة :

مع  تحديد أحوالهفي الهالل مور تختص بأ التيالفلكية  االستفادة من البرامج الحاسوبية
)وفي حاالت خاصة في اليومين اللذين يسبقان( غرة سبق ذي يم الاليو  في غروب الشم 
 :من حيث  الشهور الهجرية التي تم تحديدها في المرحلة الثانية كل شهر من

بعدها باعتبار هذين العنصرين هما مكثـه فوق األفق وقت غروب  الشمس، ومدة  ارتفاعه

الحدث، وتدوين األكثر أهمية في هذه الدراسة وذلك حسب المنطقة الجغرافية الخاصة ب

نتائج ذلك في العمودين المخصصين مقابل كل بداية، مع توضيح أحوال الهالل في اليوم 

 الذي يسبق ذلك اليوم أيضا في أحوال خاصة.

 المرحلة الرابعة :

 تحليل هذه البيانات واستنتاج ما يلي :

 متوسط ارتفاع الهالل ومتوسط مكثه بعد الشمس لكل قرن من القرون على حدة. - أ

                 ( درجات قوسية،)وهو 5عدد الشهور التي رئيت أهلتها على ارتفاع يقل عن ) -ب    

  هـ إلمكانية رؤية 1398الحد األدنى الذي أتفق عليه المشاركون في مؤتمر إسطنبول عام 

 العدد الكلي لشهور ذلك القرن التي شملتها الدراسة.ونسبتها المئوية الهالل( 

ونسبتها ( درجات قوسية 3عدد الشهور التي رئيت أهلتها على ارتفاع يقل عن ) -جـ   

 العدد الكلي لشهور ذلك القرن التي شملتها الدراسة.المئوية من 
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عدد الشهور التي رئيت أهلتها )زعماً( وقد غابت قبل الشمس )باعتبارها رؤى  -د   

 شهور ذلك القرن التي شملتها الدراسة.العدد الكلي ل ونسبتها المئوية من مستحيلة الحدوث(

 المرحلة الخامسة :

استخالص النتائج واالستئناس بما كان عليه أسالفنا باعتباره هو األصل والمرجع الذي 

يجب أن يقارن به ما آلت إليه الحال في السنوات األخيرة لدينا ولدى غيرنا في بعض البالد 

 اإلسالمية األخرى.

 منهـــج الدراســــة

 الوصول إليه مكنألقد التزمت بالخطة التي وضعتها إلجراء البحث فبدأت بجمع كل ما 

من الكتب التي هي مظنة هذه المعلومات مثل كتب السيرة النبوية على صاحبها وتدوينه 

أفضل الصالة والتسليم، والمغازي والوقائع اإلسالمية وكتب السير والتراجم والوفيات، 

على البيت الحرام والمدينة المنورة وبغداد والقاهرة والشام  ا مروتاريخ مكة المكرمة وم

ورحالت الحج إلى مكة، وما دونه  ،من أحداث متنوعة، وقضاة مكة المكرمة عبر التاريخ 

التاريخ من ظواهر الكسوف والخسوف وظهور الشهب والمذنبات، وما تأكد من أخبار 

األمراض واآلفات التي ظهرت في بعض أرجاء العالم اإلسالمي ونحو ذلك، وغيرها كثير 

 مما سيجد القارئ العزيز بياناً به في آخر الكتاب.

قتنصاً أي معلومة تاريخية يمكن من خاللها معرفة تاريخ  بدأت البحث في هذه المراجع م

حدث ما من األحـــداث البارزة في التاريخ اإلسالمي أصل منه إلى اليوم )من األسبوع( 

الذي بدأ به ذلك الشهر فعلى سبيل المثال، عندما ذكرت المصادر التاريخية أن محمداً عليه 

العشرين من ذي القعـدة من السنة العاشـرة من الصالة والسالم خرج يوم االثنين السابع و

المدينة المنورة متوجهاً إلى مكة المكرمة للحج دل هذا إلى أن ذلك الشهر)ذو القعدة( من 

 السنة العاشرة للهجرة، قد بدأ يوم األربعاء.

وكذلك، لما كان من الثابت تاريخيا أن وقفة عرفة ذلك العام )حجة الوداع( كانت يوم 

ن هذا يقتضى أن ذلك الشهر) ذو الحجة( من السنة العاشرة للهجرة قد بدأ يوم الجمعة فإ
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( معلومة تاريخية من 5111الخميس وهكذا إلى أن حصرت بفضل هللا تعالى ما يتجاوز )

هـ( ثم قمت بمراجعة هذه المعلومات 1431 -1هذا النوع شملت األعوام الهجرية من )

ها )بحكم تعدد المراجع( وما كان أيضاً يتعارض مع وتدقيقها واستبعاد ما كان مكرراً من

بعض الوقائع األخرى في الشهر نفسه، مؤجال اعتمادها إلى أن يسفر االستقصاء عن 

ترجيح إحداها على األخرى، وقد اضطررت إلى حذف كثير من المعلومات التي لم تبلغ 

 الدرجة الكافية من الثبوتية.

جداول التي صممتها سابقاً حسب احتياج الدراسة وعملت البعد هذا أفرغت هذه البيانات في 

من العام الهجري العاشر حتى الشهر األخير من عام بدءا على ترتيبها في تسلسل تاريخي 

 ، ثم  إجراء العمليات التحليلية واإلحصائية التي هي الهدف النهائي لهذه الدراسة. هـ1431

 (:1مالحظة )

من الشهور المشمولة ال يمكن من الناحية  عددالدراسة أن بينت المرحلة الرابعة من هذه ا

العلمية )الفلكية( أن تبدأ باأليام التي تم تحديدها في المرحلة الثانية من الدراسة )أي األيام 

التي ذكرتها المصادر التاريخية( وذلك لبعد هذه األيام عن البدايات الممكنة حسب 

وفاة النبي هر هذه األحـــداث ما يتعلق بتاريخ المعطيات الفلكية تقدما أو تأخرا، وأش

حيث ذكرت المصادر التاريخية أنه عليه السالم توفي يوم  المصطفى عليه الصالة والسالم

االثنين الثاني عشر من ربيع األول من السنة الحادية عشرة للهجرة، مما يعني أن هذا 

لومات الفلكية إمكانية أن يبدأ ذلك الشهر بدأ يوم الخميس، بينما تنفي جميع المعطيات والمع

ألن اقتران القمر بالشمس قد حدث مساء األحـــد وعلى هذا  الشهر بيوم الخميس ؛

فالصحيح أن يبدأ ذلك الشهر بيوم الثالثاء أو األربعاء على أبعد تقدير، أما الخميس فهو 

يوم الخميس استدالال  ، يؤيد هذا أن شهر ذي الحجة السابق بدأالمحتملةبعيد جدا عن البداية 

بالثابت من وقوف عرفة، ولو افترضنا أن األشهر الثالثة : ذو الحجة، محرم، صفر قد 

( يوماً فإن ربيع األول سيكون أوله األربعاء وليس الخميس وهذا 31اكتملت أيام كل منها )

 دليل آخر.
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عليه الصالة  أن خطأ تاريخيا قد طرأ، إما على تدوين وفاتهكما أراه ، وتفسير هذا  

األولى وهي المخطوطات  مدوناتهوالسالم ، وهذا مستبعد ، أو على نقل ذلك التاريخ من 

ولعل من المؤرخين أو المحققين الكرام من يبحث هذه المسألة القديمة وهذا هو المحتمل، 

 ويعمل على التأكد منها.

ات )المحرفة( في وحيث أنه ليس من الصواب االعتماد على هذه المجموعة من المعلوم 

هذه الدراسة فقد قررت عدم االعتماد عليها ولم تشملها عملية تحليل البيانات ولكني رأيت 

االحتفاظ بها ألهميتها التاريخية، ولتنبيه المؤرخين والمهتمين إلى هذه األخطاء التي تستحق 

مي.وقد آثرت خصوصاً أنها تتطرق إلى عدد من األحـداث الهامة في تاريخنا اإلسال نتباهاال

أن تبقى هذه المجموعة من األحـــداث ضمن القوائم األساسية للدراسة مع تمييز كل منها 

بالعالمة ) ****( التي وضعت مقابلة لها في عمود )ارتفاع الهالل( وذلك لما لها من قيمة 

 تاريخية واضحة.

عملية تحليل وأرجو أن يطمئن القارئ الكريم إلى أني قد تجاوزت هذه المجموعة في 

البيانات )المرحلة الرابعة( فلم تشملها عملية التحليل اإلحصائي النهائية وإنما أبقيتها في 

 قائمة األحـــداث التاريخية خدمة للتاريخ وتنبيها للمؤرخين والباحثين كما أسلفت.

 (:2مالحظـــة )

في بعض  ة الشهرفي اليوم السابق لبداي غرب قبل الشمسأن الهالل قد  عن الدراسة كشفت

وبينت هذا باألحرف)غ ق ش(،  وهمية للهالل ، ىيعني االعتماد على رؤالحاالت مما 

 !.عف بشكل الفت في السنوات األخيرة أن عدد هذه الحاالت قد تضا مؤسفومن ال

 ( :3مالحظة )

قد يستغرب القارئ العزيز وجود العمود األخير)المعنون بـ : الهالل في اليوم األسبق(، 

فالبد من توضيح أن الهدف من هذا العمود هو عرض بيانات الهالل في اليوم الذي قبل 

اليوم السابق لبداية الشهر وهذا فقط في حال ظهور قيم عالية الرتفاع الهالل ومكثه في 

 اليوم السابق لغرة الشهر من أجل طمأنة القارئ إلى صحة النتائج ودقتها بإذن هللا.
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 وعلى سبيل المثال:

 أمير المؤمنينري في يوم السبت )المرجع: مقتل ج(ه41)نت بداية شهر رمضان عامكا

( 18.7علي بن أبي طالب رضي هللا عنه(، وفي اليوم السابق)الجمعة( كان ارتفاع الهالل) 

درجة، ومكثه )ساعة وثمان وخمسين دقيقة(،  وقد يكون هذا مثار تساؤل عند بعض القراء 

 هل يعقل أن الهالل لم ير إال عند هذا االرتفاع ومع هذا المكث ؟!الكرام، فقد يقول البعض: 

فأرجو أن يزول هذا الشك باطالعهم على البيانات التي يقدمها العمود األخير عن اليوم 

، ومكثه )إحدى  ( درجات فقط6.9األسبق )الخميس( حيث كان ارتفاع الهالل ذلك اليوم )

 تكن متيسرة إال يوم الجمعة.وخمسين دقيقة( فقط، أي أن رؤيته لم 

وقد درجت على وضع بيانات اليوم األسبق لجميع األيام التي يتجاوز فيها ارتفاع الهالل في 

 ( درجات من أجل ذلك .11اليوم السابق )

 النسيء في الجاهليــة 

كان العرب قبل اإلسالم يطبقون )النسيء( ومعنـاه في اللغة )التأجيل(،وهو نقل حرمة أحد 

هر األربعة الحرم إلى الشهر الذي يليه لغايات متنوعة فينقلون حرمة شهر محرم مثال األش

إلى الشهر الذي يليه وهو صفر وقد يعمدون إلى إلغاء شهر محرم وحذفه من قائمة شهور 

سنة من السنين لالنتقال إلى شهر صفر الذي ال حرمة له استعجاال للحل وممارسة بعض 

ى تحريمها في شهر محرم الحرام، وكان يتولى تطبيق هذا النسيء األعمال التي تعارفوا عل

 قوم من كنانـة يسمون )النسأة( أو )القـالمس( ويفتخرون بهذه المكانة حتى قال شاعرهم:

 ــرمـهور ويحــاء الشــل إذا شـــه     يحــت لوائــون تحــا ناسيء تمشــلن

القمرية من مواقعها األصلية إلى مواقع وقد أدى هذا النسيء إلى إزاحة بعض الشهور 

جديدة وتكررت هذه اإلزاحة حتى صار الحج عندهم بعد سنوات عديدة من تطبيق النسيء 

يوافق شهر ذي القعدة األصلي أو شوال أو محرم، ثم أدى تكرار هذه اإلزاحة سنة بعد 

ة من هجرأخرى إلى عودة األشهر إلى مواقعها األصلية الصحيحة في السنة العاشرة 

 :حين قالعليه السالم حيث أخبر بهذا في خطبته الشهيرة لحجة الوداع الرسول 
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) أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض، السنة اثنا عشر شهرا 

 إلى آخر الخطبة ، وذلك بعد أن حرم هللا النسيء في قوله جل شأنه: منها أربعة حرم..(

 ََّما الن ُموَنُه َعاًما لُِّيَواِطُئوا إِنَّ ِسيُء ِزَياَدةٌ ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرِّ

ُ اَل َيْهِدي اْلَقْومَ  َن لَُهْم ُسوُء أَْعَمالِِهْم َوهللاَّ ُ ُزيِّ َم هللاَّ ُ َفُيِحلُّوا َما َحرَّ َم هللاَّ َة َما َحرَّ  ِرينَ  اْلَكافِ ِعدَّ

 تعلى ترتيب الشهور خالل السنوات التي سبق (النسيء)و بسبب تأثير  (.37سورة التوبة )

تخلصت  بعدماالدراسة من السنة العاشرة للهجرة تبدأ العاشرة فقد رأيت أن الهجريـة السنة 

 وعادت إلى ترتيبها الصحيح الشهور القمرية مما طرأ عليها من تداخل بسبب ذلك النسيء

 كما أخبر عليه الصالة والسالم.

 المحتوى العلمي للدراســة

( واقعة من التاريخ اإلسالمي تتعلق بها بدايات 3511لقد شملت هذه الدراسة أكثر من )

مثل هذا العدد من الشهور القمريـة خالل القرون الماضية ، ولكل من هذه البدايات مدلول 

تفاع والمكث في كل شهر من تلك الشهور. وقد فلكي يتمثل في بيانات الهالل من حيث االر

رأيت أن تكون نتائج الدراسة موزعة على القرون الخمسـة عشر المشمولة، فتم استخالص 

متوسط )االرتفاع( الذي رؤي عنده الهالل ، وكذلك متوسط )مكث الهالل( ، بالطرق 

ن الثاني ثم الثالث واألساليب اإلحصائية المعروفة بالنسبة للقرن األول، ومثل ذلك للقر

وهكذا حتى نهاية القرن الثالث عشر، أما القرن الرابع عشر فقد رأيت أن أقسمه إلى 

( هـ 1411حتى نهاية 1351(هـ والثانية )من 1351حتى نهاية  1311فترتين، األولى من)

وذلك لما الحظته من تباين واضح في ارتفاع الهالل ومكثه بين النصف األول والنصف 

 من هذا القرن.الثاني 

األحـــداث والوقائع المدونة من التاريخ من واآلن أتركك أيها القارئ الكريم مع قائمة 

اإلسالمي التي تم جمعها وترتيبها ترتيبا تصاعديا مع مدلوالتها الفلكية التي تتمثل في غرة 

ت فلكيـة لشهر من أيام األسبوع مع أحوال أهلـة تلك الشهور خالل القرون الماضية وبياناا

 تفصيلية أخرى :
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

  
     رن األولــــــــــــالقـ

 3:56 8.4 في المدينة المنورة في عهد الرسول عليه السالمكسوف الشم   االثنـين 73شـوال  
  

 3:71 6.3 7:75 73.3 للحج المنورة خروج الرسول عليه السالم من المدينـة  األربعاء 73ذو القعدة  

 3:48 3.5 حجة الوداع / وقفة عرفة الخميـ  73ذو الحجة 
  

 **** بقيادة أسامة بن زيـد غزوة ابنـى / غزوة مؤتة الخميـ  77صفر  
   

 **** األمة محمد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالموفاة نبي  الخميـ  77ربيع األول  
   

 **** وفاة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها األحـــد 77رمضان  
   

 3:73 7.1 3:58 73.7 معركة أجنادين وفتح بالد الشام األحـــد 74جـمادى األولى

 3:78 6.5 7:34 73.5 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما واستخالفوفاة أبي بكر  الثالثاء 74جمادى األخرة

 3:63 4.1 معركة اليرموك بين المسلمين والروم الخميـ  75رجب  
  

 3:53 8.3 اتفاق عمر بن الخطاب والصحابة على جعل الهجرة مرجعا للتقويم اإلسالمي الجمعة 71جمادى األخرة
  

 3:43 4.1 العاص رضي اهلل عنهفتح مصر على يد عمرو بن  الجمعة 71محـرم  
  

 3:48 3.1 7:77 74.6 على عمر بن الخطاب/ مبايعة عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما االعتداء السـبت 64ذو الحجة  

 3:36 1.4 دفن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه / والدة الشاعر عمر بن ربيعة األحـــد 63محرم  
  

 غ ق ش 7:35 77.4 الشام على رواية كريب في الحديث المشهورصيام معاوية في  الجمعة 46رمضان  
 

 3:37 1.4 7:41 63.3 وفاة العبا  بن عبد المطلب عم الرسول عليه السالم االثنـين 43رمضان  

 3:53 1.5 مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه الثالثاء 45 ذو الحجة
  

 3:36 3.7 7:46 73.8 البصرةوقعة الجمل في  الخميـ  43جمادى األخرة

 7:37 1.5 7:55 78.1 خروج السيدة عائشة رضي اهلل عنها من البصرة عائدة إلى المدينة المنورة السـبت 43رجب  

 3:71 6.3 7:33 77.3 صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما معركة األربعاء 41صفر 

 3:57 3.1 7:58 78.1 علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه في الكوفةمقتل  السـبت 33رمضان  

 **** والدة محمد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب األحـــد 51صفر  
   

 3:43 5.3 7:64 75.1 وفاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنها األحـــد 58رمضان  

 3:33 3.11 7:73 74 توجه اإلمام الحسين رضي اهلل عنه من مكة الى الكوفة الثـالثـاء 51ذو الحجة  

   3:38 8.3 موقعة كربالء ومقتل اإلمام الحسين رضي اهلل عنه )في رواية( األربعاء 33محــرم  

    **** وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه بالشام الخميـ  33رجــب  

 3:78 6.3 رواية أخرى(في )مقتل اإلمام الحسين رحمه اهلل كربالء و موقعة  السـبت 37محرم  
  

 3:73 7.5 7:35 76.4 هجوم مسلم بن عقبة على المدينة المنورة )وقعة واقم / الحرة( الجمعة 34ذو الحجة 

 3:43 5.6 7:68 73.4 كسوة الكعبة الشريفة احتراق األربعاء 33ربيع األول 

 **** وصول نعي يزيد بن معاوية إلى مكة / وفاة المسور بن مخرمة في الحرم الثالثاء 33ربيع اآلخـر 
   

 3:43 3.5 7:43 77.5 تاريخ الخلفاء السـبت 33جـمادى األولى

 3:53 1.1 البدء بنقض أحجار الكعبة لبنائها من جديد األحـــد 33جمادى اآلخر 
  

 3:58 1.6 إلى الكوفةوصول مبعوثي عبد اهلل بن الزبير  الجمعة 33رمضان  
  

 7:33 1.1 مبايعة الخليفة مروان بن الحكم في دمشق االثنـين 33ذو القعدة  
  

 3:41 3.1 7:76 76.3 خروج سليمان بن صرد لقتال ابن زياد ثأرا للحسين بن علي االثنـين 35ربيع األول  

 7:33 8.4 الشامموقعة عين وردة بين العراقيين وأهل  األربعاء 35جـمادى األولى
  

 غ ق ش وفاة مروان بن الحكم ومبايعة عبدالملك بن مروان بالخالفة األحـــد 35رمضان 
   

 3:36 3.4 خروج إبراهيم بن األشتر من الكوفة لقتال أهل الشام الجمعة 33ربيع األول  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 **** معركة جبانة السبيع في الكوفة االثنـين 33ذو الحجة  
   

 7:33 73.3 7:57 71.4 مقتل مصعب بن الزبير رضي اهلل عنه في العراق الخميـ  17األخرةجمادى 

 **** لى يد الحجاج بن يوسف في مكة المكرمةعمقتل عبد اهلل بن الزبير  األحـــد 14جـمادى األولى
   

 غ ق ش الصفرية مع الخوارج في بغداد اجتماع األربعاء 13صفر  
   

 3:57 8.1 مقتل صالح بن مسرح أمير الصفرية الخميـ  13جمادى األخرة
  

 غ ق ش والدة اإلمام جعفر الصادق رضي اهلل عنه الثالثاء 84رمضان  
   

 3:31 1.7 وفاة عبد العزيز بن مروان بن الحكم األربعاء 83جـمادى األولى
  

 3:55 1.3 3:53 1.3 الوليد ابن عبد الملكوفاة الخليفة عبدالملك بن مروان في دمشق ومبايعة  السـبت 83شـوال 

 غ ق ش صعود طارق بن زياد إلى جبل طارق في بداية فتحه لألندل  الخميـ  16رجب 
   

 3:44 5.3 تولي عثمان بن حيان المري إمارة المدينة المنورة الخميـ  13شـوال  
  

 3:35 3.3 7:33 73.5 وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق األحـــد 15رمضان 

 3:38 1.4 مبايعة سليمان  بن عبد الملك بالخالفة بعد وفاة أخيه الوليد األحـــد 13جمادى األخرة
  

 3:36 1.3 7:75 74.5 وفا ة سليمان بن عبد الملك في الشام ومبايعة الخليفة عمر بن عبد العزيز األحـــد 11صفر 

 
       

       

  
 القـرن الثـاني

    
 3:54 1.3 بن عبدالعزيز في دير سمعان وتولي يزيد بن عبد الملك بن مروان عمر وفاة الثالثاء 737 رجب

  
 3:38 8.5 حرق السفن بأمر مسلمة بن عبد الملك/ وفاة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة السـبت 736صفر

  
 7:78 77.3 مبايعة هشام بن عبد الملك بعد وفاة أخيه يزيد االثنـين 735شعبان 

  
 3:35 1.3 7:63 73.3 تولي إبراهيم المخزومي إمارة مكة والمدينة األربعاء 733جمادى األخرة

 **** وفاة اإلمام الحسن البصري في البصرة الخميـ  773رجب 
   

 3:71 7.5 7:63 74.3 وفاة اإلمام محمد بن سيرين بالبصرة الخميـ  773شـوال    

 **** وفاة سكينة بنت الحسن بن أبي طالب في المدينة األحـــد 771ربيع األول 
   

 3:43 3.3 عزل خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم من إمارة المدينة السبت 778رجـب  
  

 **** تولية يزيد بن الوليد بن عبد الملك في دمشق الخميـ  763جمادى األخرة
   

 3:63 6.5 7:41 74.4 الملك بن مروان وفاة القائد مسلمة بن عبد الخميـ  767محرم  

 3:34 5.7 7:33 75.4 خروج الزيدية على األمويين أيام هشام بن عبد الملك بن مروان الثالثاء 766محرم  

 3:71 4.1 7:34 75.4 مقتل زين العابدين زيد بن علي بن الحسين مؤس  المذهب الزيدي األربعاء 766صفر  

 3:66 6.1 3:54 8.1 الخلفـاءتاريخ  الجمعة 766ذو الحجة  

 3:35 1.1 وفاة الفقيه أبو بكر ابن زهرة الزهري شمال الحجاز األحـــد 763رمضان  
  

 7:37 1.8 وفاة الخليفة األموي هشام بن عبدالملك بن مروان بالعراق الجمعة 765ربيع اآلخـر 
  

 3:44 3.1 والياوصول يوسف بن محمد الثقفي إلى المدينة  األربعاء 765شعبـان  
  

 3:43 5.4 7:41 71.3 مقتل الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان في األفالج بنجـد السـبت 763جمادى األخرة

 3:37 1.1 وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك األحـــد 763الحجة  ذو
  

 3:33 3.7 خلع إبراهيم بن الوليد ومبايعة مروان بن محمد الثالثاء 761صفر  
  

 3:73 7.5 7:33 77.3 ظهور أبو مسلم الخراساني الثالثاء 761رمضان 

 3:61 4.6 7:45 75.1 استيالء أبو مسلم الخراساني على مدينة مرو األحـــد 743جمادى األولى

 3:43 3.5 7:35 77.3 مقاتلة نصر بن سيار ألبي مسلم الخراساني في نيسابور الجمعة 743ذو الحجة  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 غ ق ش 3:55 73.4 وفاة اإلمام الفقيه الحافظ أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان القرشي بالمدينة المنورة األربعاء 747رمضـان  
 

 3:34 1.5 في دجلة / استيالء أبو مسلم الخراساني على نيسابور حطبةق غرق األمير األربعاء 746محرم  
  

 3:37 3.6 الخليفة أبو العبا  السفاح في الكوفة مبايعة أول الخلفاء العباسيين األحـــد 746ربيع اآلخـر 
  

 3:48 3.6 هزيمة الخليفة األموي مروان بن محمد عند نهر الزاب األربعاء 746جمادى األخرة
  

 3:64 6.3 7:61 75.8 دخول مروان بن محمد )الحمار( إلى دمشق االثنـين 746رمضان  

 3:58 1.3 تاريخ الخلفاء الثالثاء 746شـوال  
  

 3:63 6.1 7:75 76.1 مقتل والي العراق يزيد بن هبيرة الخميـ  746ذو القعدة 

 3:31 8.1 مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء األمويين قرب الفيوم في مصر الجمعة 746 ذو الحجة
  

 3:31 3.1 وفاة أبو العبا  السفاح بالجدري / تولي ابو جعفر المنصور الخالفة الثالثاء 743 ذو الحجة
  

 3:63 4.4 7:73 77.7 معركة بين عبد اهلل بن علي بن العبا  وأبي جعفر المنصور الخميـ  741جمادى األخرة

 7:35 1.1 مقتل ابو مسلم الخراساني األحـــد 741شعبان 
  

 3:48 5.3 وفاة نائب البصرة سليمان بن علي بن عبا  الجمعة 736جمادى األخرة
  

 3:36 3.5 7:45 71.3 مقتل محمد بن عبد اهلل بن حسن في المدينة الثالثاء 735رمضان  

 3:46 3.3 7:61 73.1 عمه إبراهيم بابنتعزية الخليفة المنصور  الجمعة 735ذو القعدة  

 3:48 3.1 ثورة السودان في المدينة المنورة وطرد نائبها عبد اهلل بن الربيع السـبت 735ذو الحجة  
  

 3:51 1.8 ببيروت اختناقاوفاة اإلمام االوزاعي رحمه اهلل  االثنـين 751صفر 
  

 غ ق ش سيل عظيم في المدينة المنورة األربعاء 758محرم 
   

 3:37 1.3 مبايعة المهدي محمد بن عبد اهلل بالخالفة بعد وفاة أبي جعفر المنصور بمكة االثنـين 758ذو الحجة 
  

 3:61 4.1 والية العهـدخلع عيسى بن موسى من  السـبت 733محرم  
  

 3:38 1.7 وفاة الخليفة المهدي شمال العراق األربعاء 731محرم 
  

 3:31 8.4 خروج العابد الحسين بن علي بن حسن من المدينة المنورة الخمي  731ذو القعـدة  
  

 3:65 4.3 7:37 73.7 تولي هارون الرشيد الخالفة بعد وفاة الهادي الخمي  713ربيع األول  

 3:38 8.1 وفاة الوالي يزيد بن حاتم بن أبي صفرة بتون  السـبت 713رمضان 
  

 3:63 4.3 7:47 73.4 والدة محمد بن الخليفة الرشيد االثنـين 713شـوال  

 3:61 3.6 7:76 76.7 وفاة الخيزران أم هارون الرشيد في بغداد األحـــد 714جمادى األخرة

 3:33 1.3 وفاة القاضي أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن لهيعة في مصر األحـــد 713ربيع األول  
  

 3:31 3.5 7:31 77.1 وفاة اإلمام الفقيه الليث بن سعد في مصر الجمعة 715شعبان   

 3:71 7.1 7:63 74.1 رياح وظلمة وحمرة شديدة في السماء األربعاء 711محرم 

 3:57 1.1 7:57 78.1 السماءرياح وظلمة وحمرة شديدة في  الجمعة 711صفر  

 **** وفاة القاضي شريك النخعي بالكوفة السـبت 711 ذو القعدة
   

 3:66 6.1 7:66 74.1 بناء مدينة المنستير في تون  على يد واليها هرثمة الهاشمي الثـالثـاء 711ربيع اآلخـر  

 غ ق ش 3:53 73.1 وفيـات األعيـان الجمعة 711جمادى األخرة
 

 7:33 1.3 الصلت ابنطريف  ابنوفاة الحافظ حماد بن درهم / مقتل الخارجي الوليد  الخمي  711 رمضان 
  

 3:33 5.1 والدة الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد السـبت 783شعبان  
  

 3:33 3.8 وفاة القاضي أبو يوسف بن إبراهيم ببغداد األحـــد 786ربيع األول 
  

 3:35 3.3 7:76 77.3 األعيـانوفيـات  الجمعة 781محرم 

 3:46 3.5 7:54 63.3 مقتل أبي الفضل جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد األحـــد 781صفر 

 3:35 1.6 عبدالرحمن بن القاسم بمصر الفقيهوفاة  الجمعة 713صفر
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:43 3.3 7:65 74.5 والدة بوران بنت الحسن بن سهل زوجة المأمون األحـــد 716صفر  

 **** وصول أبو البختري وهب بن وهب إلى المدينة قاضيا األحـــد 716شعبـان  
   

 7:31 77.1 6:33 64.8 مبايعة األمين بالخالفة بعد وفاة والده هارون الرشيد األربعاء 714جمادى األولى

 3:37 3.5 7:63 75.3 وفاة هارون الرشيد في طو  الخميـ  714جمادى األخرة

 3:53 8.5 والدة اإلمام الحافظ أبو عبد اهلل محمد البخاري في بخارى األحـــد 713شـوال  
  

 3:44 3.3 والدة اإلمام أبو جعفر محمد الجواد في بغداد الثالثاء 715رمضان 
  

 3:51 1.6 مقتل القائد علي بن عيسى أمام القائد طاهر بن الحسين ذو اليمينين الخميـ  715شـوال  
  

 3:57 1.5 خلع األمين واخذ المبايعة للمأمون عند الكعبة الخمي  713رجب 
  

 3:36 3.5 7:76 74.6 غضب القادة على محمد األمين بن هارون الرشيد الجمعة 713ذو الحجة 

 3:54 1.3 وفاة الفقيه عبد اهلل بن وهب في مصر األربعاء 711شعبان 
  

 3:31 3.3 7:33 77.7 القرى إتحاف الورى بأخبار أم الجمعة 718جمادى األخرة

 3:43 5.3 7:61 78.4 سفيان بن عيينة في مكة اإلماموفاة  األحـــد 718رجب 

 3:45 8.3 7:61 78.3 كسوتها من قبل والي مكة إعادةثم الشريفة تجريد الكعبة  السـبت 633محرم 

 
       

       

  
 القـرن الثـالث

    
 3:77 3.3 7:36 77.6 في قديم الدهر وحديثه / مبايعة إبراهيم بن المهدي أخبار مكة السـبت 637ذو الحجة  

 3:61 3.1 7:73 73.6 أول صعود إلبراهيم بن المهدي على المنبر االثنـين 636محرم 

 3:65 4.4 7:63 75.4 العبا  الفضل بن سهل السرخسي والوزير أبمقتل  الخميـ  636شعبان  

 **** وفاة الحافظ محمد بن سعد الخميـ  634جمادى األخرة
   

 3:56 1.1 بن المهدي إبراهيمتخفي  األحـــد 634ذو الحجة 
  

 3:53 1.5 7:61 71.3 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه / أخبار بغداد / دخول المأمون إلى بغداد الجمعة 633صفر

 3:41 5.1 7:38 77.4 تاريخ بغداد / كتاب بغداد األحـــد 633ربيـع األول  

 3:33 1.5 وفاة اإلمام محمد بن إدري  الشافعي رحمه اهلل بمصر الخميـ  633رجب 
  

 3:78 6.3 7:63 73.3 وفاة الفقيه أشهب بن داود تلميذ اإلمام مالك بمصر السـبت 633شعبان 

 3:45 5.3 7:35 78.5 كتـاب بغداد االثنـين 635ذو القعدة  

 **** مؤمل العمري نزيل مكة وفاة الزاهد الجمعة 633رمضان 
   

 3:66 4.3 7:37 73.3 وفاة الوالي طاهر بن الحسين ذو اليمينين في بغداد الثـالثـاء 631جمادى األخرة

 3:68 4.1 وفاة يعقوب بن المهدي / كتاب بغداد السبت 631رمضـان  
  

 3:77 3.3 7:73 74.7 إعادة لب  السواد في بغداد الخميـ  631ذو القعدة  

 3:33 8.3 7:55 63.3 وفاة الشيخ محمد بن عمر بن واقد الواقدي ببغداد الجمعة 631ذو الحجة  

 3:34 3.3 7:41 73.6 كتاب بغداد األربعاء 673صفـر  

 3:64 4.6 7:31 77.1 صلب إبراهيم بن عائشـة في بغداد االثنـين 673جمادى األخرة

 3:47 3.7 7:63 73.5 كتاب بغداد األحـــد 673شـوال  

 **** والدة أبو العبا  محمد بن يزيد المبرد صاحب كتاب الكامل السـبت 673ذو الحجة 
   

 3:41 3.5 7:66 73.8 وفاة الشاعر أبو العتاهية السبت 677جمادى األخرة

 **** خروج عبد اهلل بن السري إلى عبد اهلل بن طاهر االثنـين 677رجـب  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:44 5.3 7:33 77.8 والدة اإلمام أبو الحسن الهادي ابن الجواد الثـالثـاء 674رجب  

 3:57 8.6 6:33 74.1 خروج الخليفة المأمون من الشماسية إلى البردان الثـالثـاء 675محرم  

 3:47 5.3 7:37 77.6 هدم المأمون حصن قـرة / كتاب بغـداد األربعاء 675رجـب  

 7:31 73.3 المأمون إلى أرض الروم / كتاب بغدادخروج  الخمي  673جمادى األولى
  

 3:43 3.1 7:33 73.7 أمر المأمون بتكبير الجند بعد الصالة الخمي  673رمضان  

 7:31 73.5 7:37 71.6 وفاة اإلمام هوذة بن خليفة في بغداد. األحـــد 673شـوال 

 3:38 3.3 7:33 73.5 من بغداد للحج / خروج سليمان بن عبد اهلل بن عبا  إلى مكة نالمأمو خروج  االثنـين 673ذو القعدة 

 3:73 7.4 7:73 77.4 خروج المأمون من دمشق إلى مصر في طريقه إلى مكة الثالثاء 673ذو الحجة  

 غ ق ش 3:57 8.4 وصول المأمون إلى دمشق عائدا من مكة السبت 671ربيع األول  
 

 3:71 7.3 7:43 73.6 كتاب بغداد الثالثاء 671جمادى األولى

 3:55 8.1 وفاة الخليفة المأمون في طرسو  ومبايعة أخيه المعتصم الثالثاء 678رجب 
  

 3:61 3.7 7:33 77.3 وفيـات األعيـان الخميـ  678شعبان  

 3:43 5.5 7:77 76.3 عقد الوزارة البن مروان الفضل ابن عبا  في بغداد السـبت 678رمضان 

 3:71 7.1 7:73 76.1 وقفة عرفة / الوقوف يومي الخميـ  والجمعة األربعاء 678ذو الحجة 

 3:74 3.1 7:73 77.8 عودة القائد إسحاق بن إبراهيم من قتال الخرمية الخميـ  671جمادى األولى

 3:45 5.8 وفاة الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين الطلحي القرشي االثنـين 671شعبان  
  

 3:36 1.6 وفاة الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين الطلحي القرشي األربعاء 671رمضان  
  

 غ ق ش 7:75 73.7 وفاة اإلمام أبو جعفر محمد الجواد في بغداد الجمعة 663ذو الحجة 
 

 7:31 77.3 وفاة المحدث عبداهلل القعنبي بمكة السـبت 667محرم 
  

 3:33 5.8 7:63 74.1 المشهور ابن الرومي في بغدادوالدة الشاعر  الثالثاء 667رجب  

 3:71 7.8 7:71 76.5 وفاة الحافظ محمد بن سعد بن منيـع صاحب الطبقات الخمي  666جمادى األخرة

 3:66 6.7 مروج الذهب الثالثاء 664صفر  
  

 3:74 3.8 7:63 73.4 خروج المعتصم من بغداد لفتح عمورية األحـــد 664جمادى األولى

 **** وفاة اإلمام موسى التبوذكي في بغداد الخميـ  664رجب 
   

 7:31 1.1 وفاة إبراهيم بن المهـدي السـبت 663محرم  
  

 3:65 4.1 7:77 77.5 بالعراقء بن المهدي في سامرا إبراهيموفاة  الخميـ  663رمضان 

 3:43 3.8 7:31 76.1 وفاة الفقيه أصبغ بن نافع المالكي بمصر األربعاء 665شـوال 

 3:53 8.3 7:45 71.3 مقتل رجاء بن أبي الضحاك الجرجرائي والي خراج دمشق االثنـين 663محـرم  

 3:36 1.1 ظهور الطائر الغريب وطوافه مع النا  حول الكعبة االثنـين 663 القعدةذو 
  

 3:31 1.8 وفاة الشيخ محمد بن الصباح الدوالبي الخمي  661محـرم  
  

 3:38 8.3 وفاة الخليفة المعتصم في سر من رأى ومبايعة الواثق األحـــد 661األول  ربيع 
  

 3:65 3.7 سير أعالم النبـالء الثالثاء 668جمادى األخرة
  

 3:75 7.5 3:58 73.4 وفاة الشيخ محمد بن حسان السمتي الجمعـة 668ذو الحجـة  

 3:63 4.4 7:67 76.1 بن المتوكل بن المعتصموالدة األمير الموفق  الثالثاء 661ربيع األول  

 **** وفاة اإلمام نعيم بن حماد بن معاوية في بغداد الثالثاء 661األولىجمادى
   

 **** خلف البزار المقرئوفاة  الخميـ  661جمادى األخرة
   

 7:31 74.3 وفاة محمد بن سعد البصري كاتب الواقدي الخميـ  643جمادى األخرة
  

 3:36 3.3 7:36 78.8 الخزاعي وفاة اللغوي ابن األعرابي وابن المنهال والشيخ أحمد بن نصر الجمعة 647شعبان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:61 4.1 7:31 76.3 وفاة الخليفة الواثق باهلل االثنـين 646ذو الحجة  

 3:66 4.6 سير أعالم النبـالء األربعاء 644صفر  
  

 3:44 3.1 7:45 71.1 سير أعالم النبـالء الخمي  644ذو القعدة  

 3:54 1.5 وفاة اإلمام يحيى بن أيوب البغدادي األربعاء 643ربيع األول  
  

 3:53 8.4 7:38 71.5 سير أعالم النبـالء الجمعة 643شعبان  

 3:35 3.4 7:36 71.4 وفاة الحافظ علي بن جعفر المديني األربعاء 643ذو الحجة  

 غ ق ش الخزري وفاة أمير مكة والمدينة إيتاخ السـبت 645جمادى األخرة
   

 غ ق ش 7:37 73.3 وفاة مدعي النبوة محمود النيسابوري بعد ضربه األحـــد 645ذو الحجة  
 

 **** وفاة إسحاق بن إبراهيم الموصلي األحـــد 643ذو الحجة 
   

 3:33 3.1 7:44 73.3 وفاة األديب المؤرخ وثيمة الوشاء في مصر السـبت 641جمادى األولى

 3:37 77.3 سير أعالم النبـالء األحـــد 648شعبان   
  

 **** وفاة فقيه األندل  عبد اهلل بن حبيب األربعاء 648رمضان  
   

 3:75 7.4 7:73 76.1 البداية والنهايـة الثالثاء 641ذو القعدة  

 7:33 73.5 وفاة اإلمام أحمد بن أبي داود الجمعة 633محرم 
  

 7:63 73.3 عبد السالم بن سحنون الفقيهوفاة  االثنـين 633رجب 
  

 3:38 1.1 وفاة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل االثنـين 637ربيع اآلخـر 
  

 3:41 5.3 7:73 76.6 زخة من الشهب في سماء بغداد األربعاء 637جمادى األخرة

 **** المدينة المنورة وفاة يحي ابن أكثم التميمي قرب الجمعة 636ذو الحجة 
   

 **** سير أعالم النبـالء الثالثاء 634ربيع األول  
   

 7:33 76.4 وفاة المحدث هناد بن السري الثالثاء 634ربيع اآلخـر 
  

 3:45 3.8 7:63 71.3 وفاة الحافظ حرملة بن يحيى الجمعة 634شـوال 

 3:75 7.5 3:56 8.4 السكيت ابنمقتل اللغوي األديب أبو يوسف يعقوب  الخمي  633رجب  

 3:67 4.6 وفاة يوسف بن إبراهيم األحـــد 633جمادى األولى
  

 3:61 3.1 7:64 75.8 تولية القاضي بكار بن قتيبة قضاء مصر الجمعـة 633جمادى األخرة

 3:31 1.3 7:43 71.7 األثير وابنعيد األضحى في رواية الطبري  األحـــد 633ذو الحجة 

 7:33 77.4 7:53 66.4 استيالء يعقوب الصفار على سجستان الثالثاء 631محرم  

 7:36 1.1 المهدي ابنالرشيد  ابنمقتل المتوكل على اهلل جعفر بن المعتصم  األحـــد 631شـوال 
  

 3:31 1.3 مبايعة الخليفة أحمد بن محمد بن المعتصم بعد وفاة المستعين باهلل األربعاء 638ربيع اآلخـر  
  

 **** وفاة شيخ المحدثين الكوفيين أبو كريب الهمداني الجمعة 638جمادى األخرة
   

 3:38 8.4 عمرو بن عبيد اهلل وعدد من جنوده في حربه مع الروم استشهاد الجمعة 631رجب  
  

 3:64 4.6 7:33 77.3 وفاة الفقيه أحمد بن يحيى بن مجاهد األحـــد 653شوال  

 **** وفاة الحافظ إسحق بن منصور المروزي األحـــد 657جمادى األولى
   

 3:44 5.6 7:34 77.5 وفاة الشيخ محمد بن سهل بن عسكر البخاري االثنـين 657شعبان  

 3:51 8.1 خلع المستعين باهلل نفسه من الخالفة الثالثاء 656محرم  
  

 3:33 1.1 محمدوفاة الخليفة المستعين باهلل أحمد بن  االثنـين 656شـوال  
  

 7:37 1.7 وفاة أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر العسكري الخميـ  653جمادى األخرة
  

 3:57 1.5 دخول األمير أحمد بن طولون إلى مصر االثنـين 653رمضان 
  

 3:67 6.1 7:73 74.8 أسر طوق بن المغل  على يد يعقوب الصفار السبت 655ربيع اآلخـر  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:38 1.1 معركة بين علي بن الحسين ويعقوب الصفار األحـــد 655األولىجمادى 
  

 غ ق ش 7:31 73.4 مبايعة الخليفة المهتدي باهلل األربعاء 655رجب  
 

 3:35 3.8 7:43 73.3 والدة اإلمام المهدي )المنتظر( في بغداد / وفاة الخليفة المعتز ابن المتوكل الجمعة 655شعبان   

 3:63 4.4 7:37 77.3 أبو الحسن الخبيث علي بن محمد صاحب الزنج في البصرة ظهور السـبت 655رمضان  

 3:33 4.5 7:73 76.3 سير أعالم النبـالء الخميـ  655ذو الحجة 

 غ ق ش 3:51 77.6 تطويق مقام إبراهيم بالذهب والفضة االثنـين 653ربيع األول 
 

 3:34 5.1 7:41 73.3 المهتدي باهلل ومبايعة المعتمد على اهلل في العراق الخليفةخلع  االثنـين 653رجب 

 3:43 8.3 7:38 75.3 وفاة اإلمام البخاري في سمرقند السـبت 653شـوال 

 3:68 3.1 7:38 74.3 وفاة قاضي مكة الزبير بن بكار وقع من سطح بيته األحـــد 653ذو القعدة 

 3:56 1.5 الى البصرة / مقتل النحوي أبو الفضل الرياشيدخول الزنج  األربعاء 651شـوال 
  

 3:61 3.3 وفاة الشيخ محمد بن حسان بن فيروز الخمي  651ذو القعـدة  
  

 3:58 1.3 وقوف المعتمد في وجه صاحب الزنج الخميـ  658ربيع اآلخـر  
  

 3:61 4.1 7:61 73.3 / القبض على صاحب الزنجنيسابوروفاة الحكيم يحيى بن معاذ الواعظ في  السـبت 658جـمادى األولى

 3:51 1.1 وفاة الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه األحـــد 658جمادى اآلخرة
  

 3:36 1.7 7:77 74.3 القبض على محمد بن طاهر بنيسابور الجمعـة 651شـوال 

 3:75 6.6 بالشام جانير وفاة الحافظ ابراهيم الجو  الجمعة 651ذو القعدة 
  

 7:73 73.3 وفاة الطبيب أبو زيد حنين العبادي الخميـ  633صفر 
  

 3:41 1.3 7:54 71.3 سير أعالم النبـالء األحـــد 633ربيع اآلخـر 

 3:36 3.6 7:54 71.3 هزيمة الحسن بن زيد أمام يعقوب الصفار الخميـ  633رجب 

 **** المحدث مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وفاة اإلمام الحافظ الثـالثـاء 637رجب 
   

 3:54 8.7 وفاة العالمة عمر بن شبة البصري االثنـين 636ربيع اآلخـر
  

 3:36 3.1 معركة دير العاقول الخميـ  636جمادى األخرة
  

 3:73 7.7 7:67 73.7 استيالء يعقوب الصفار على دير العاقول السـبت 636رجب 

 3:51 1.3 دخول يعقوب الصفار مدينة سر من رأى األحـــد 636شعبان  
  

 3:53 8.8 الصفـار ابنوفاة يعقوب بن الليث  األربعاء 636شـوال 
  

 **** دخول القائد يعقوب الصفار إلى بغداد الخميـ  636ذو الحجة 
   

 3:41 5.1 7:64 73.3 وفاة الوزير عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان البغدادي األربعاء 634ذو القعدة  

 **** تجريد الكعبة من كسوتها القديمة وتوزيعها على النا  السـبت 634ذو الحجة 
   

 3:34 8.7 7:31 78.3 وفاة العالمة يون  بن عبد األعلى الصدفي بمصر األربعاء 633ربيع اآلخـر 

 7:74 76.3 وفاة يعقوب بن الليث الصفار في خراسان األربعاء 635شـوال 
  

 3:67 6.3 7:77 76.3 وفاة محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األحـــد 633شـوال  

 **** مولد الملك محمد اإلخشيدي في دمشق وقيل في بغداد االثنـين 638رجب 
   

 غ ق ش 7:34 73.8 مقتل أحمد بن عبد اهلل الخجستاني االثنـين 638شوال  
 

 3:43 5.8 7:61 71.5 وفاة الفقيه محمد بن عبدالحكم في مصر األربعاء 638ذو القعدة   

 3:66 4.1 كسوف الشم  / الطائي، الطبري الجمعة 631محرم  
  

 3:33 3.3 7:73 74.8 مقتل صاحب الزنج علي بن محمد في البصرة الجمعـة 613صفر  

 3:57 1.3 وفاة راوية اإلمام الشافعي الربيع بن عبد الجبار األربعاء 613شـوال  
  

 3:47 3.5 7:36 78.5 وفاة األمير أحمد بن طولون في مصر الجمعـة 613ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:73 3.3 7:71 74.5 وفاة قاضي مصر بكار بن قتيبة في السجن السـبت 613ذو الحجة 

 **** وفاة بوران بنت الحسن بن سهل زوجة الخليفة المأمون الجمعـة 617ربيع األول  
   

 3:56 1.5 7:33 75.3 والدة النحوي محمد بن األنباري ببغداد الخميـ  617رجب  

 3:38 3.3 7:76 76.8 وقعة الطواحين بين ابن الموفق وخمارويه االثنـين 617شـوال  

 3:51 1.1 وفاة سليمان بن وهب كاتب يزيد بن معاوية السـبت 616صفر  
  

 3:65 4.7 7:67 74.8 ابن المناديوفاة أبي جعفر محمد بن داود  الخمي  616رمضـان  

 3:33 1.3 مولد الكاتب ابن مقلة في بغداد الجمعة 616شـوال 
  

 **** وفاة موسى بن النعمان بمصر االثنـين 614رجب 
   

 3:63 6.1 7:67 74.3 وفاة اإلمام محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني صاحب )السنن ( بالعراق االثنـين 614رمضان  

 7:44 73.4 وفاة اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث صاحب )السنن( في البصرة الخميـ  615شـوال 
  

 7:37 1.4 وفاة األمير الموفق ابن المتوكل ابن المعتصم الخميـ  618صفر  
  

 3:36 5.8 7:33 71.3 والدة األديب الحسن بن على بن مقلة أخ الوزير الخميـ  618شـوال   

 3:61 3.3 7:34 76.3 وفاة اإلمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي في ترمذ األربعاء 611رجب    

 3:73 3.3 3:35 1.7 حنزابـة والدة الوزير أبو الخطاب ابن الجمعة 611شعبان  

 3:73 7.3 7:71 77.1 إمامة الخليفة المعتضد النا  في صالة العيد االثنـين 611شـوال  

 3:68 3.7 7:68 75.1 الخليفة المعتضد لوقت الخراج حسب السنة الشمسيةنقل  الثـالثـاء 686صفر  

 3:43 3.3 7:61 73.1 تحديد الوقت الجديد لجمع خراج الدولة بمساعدة الفلكي يحيى بن علي الجمعـة 686ربيع اآلخر  

 3:41 3.5 تولية أبي العبا  أحمد السرخسي ديوان الحسبة والمواريث الثـالثـاء 686رجـب  
  

 3:63 6.3 7:31 73.1 باهلل جعفر بن المعتضد المقتدروالدة  الجمعة 686رمضان  

 **** مقتل خمارويه بن طولون الثالثاء 686ذو القعدة 
   

 3:67 6.3 7:31 77.1 وفاة الشاعر أبو الحسن علي بن الرومي في بغداد الخمي  684جمادى األولى

 7:46 75.3 في طو محاصرة ابن هرثمة  األربعاء 684رمضان 
  

 3:35 5.7 7:46 73.4 مقتل القائد رافع بن هرثمه في بغداد الخمي  684شـوال 

 7:78 76.4 وصول خبر مقتل ابن هرثمة إلى بغداد الجمعة 684ذو القعدة 
  

 7:33 73.1 رفع را  ابن هرثمة في بغداد االثنـين 683محرم 
  

 3:37 3.3 7:31 71.3 إسحاق إبراهيم الفقيه / محمد بن يزيد المعروف بالمبردوفاة المحدث أبي  الثالثاء 685ذو الحجة 

 **** وفاة المبرد في العراق الثالثاء 683ذو الحجة 
   

 7:76 73.3 هزيمة عمرو الصفار في وقعة باب بلخ الجمعة 681ربيع اآلخـر  
  

سماعيل بن أحمدوقعة بين عمرو بن الليث الصفار  األحـــد 681جمادى األولى  3:34 3.1 7:35 78.3 وا 

 **** دخول القائد العبا  ابن عمرو الغنوي إلى بغداد بعد أن أسره القرامطة الخميـ  681رمضان   
   

 **** مروج الذهب األحـــد 681ذو الحجة 
   

 7:65 73.4 وفاة الفلكي الطبيب ثابت بن قرة ببغداد األحـــد 688صفر 
  

 غ ق ش 7:73 76.1 أسر عمرو بن الليث الصفار والتوجه به إلى دار الخليفة في بغداد الخمي  688األولىجمادى 
 

 3:45 3.1 صلب وصيف الخادم الثالثاء 681محرم  
  

 3:53 8.3 وفاة المعتضد ابن الموفق ابن المتوكل األحـــد 681ربيع اآلخـر  
  

 3:63 4.3 باهلل إلى بغداد من الرقة لتولي الخالفـةوصول المكتفي  االثنـين 681جمادى األولى
  

 3:38 3.7 7:71 74.3 وفاة عمارة بن وثيمة بن الفرات الوشاء / أمر المكتفي بهدم المطامير األربعاء 681جمادى األخرة

 3:71 6.3 3:51 73.5 نقل رفات ابن حيون إلى المقبرة / مقتل القائد بدر غالم المعتضد األحـــد 681رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 **** والدة الوزير أبو محمد المهلبي بالعراق الجمعة 617محرم 
   

 3:68 3.7 7:65 75.3 وفاة إمام الكوفيين في النحو واللغة أحمد بن يحيى بن سيار الخميـ  617جمادى األولى

 3:51 73.1 وفاة الكاتب أبو العبا  أحمد ابن الفرات أخ الوزير الثالثاء 617رمضان 
  

 3:41 5.7 7:43 75.4 وفاة المحدث محمد بن عبدو  السراج األربعاء 614  شعبـان

 **** والدة األديب أبو أحمد العسكري األربعاء 614شـوال 
   

 3:43 5.3 7:44 75.4 وفاة المحدث موسى بن هارون بن عبد اهلل البزار األحـــد 613شعبان  

 3:36 3.5 العمري في بغدادوفاة الحافظ الحسن بن علي  االثنـين 615محرم  
  

 3:63 4.3 7:77 77.3 وفاة إبراهيم بن أحمد بن أسد الساساني األربعاء 615صفر  

 3:43 3.5 3:58 73.3 إشهاد المكتفي باهلل على تولية المقتدر قبيل وفاته الثالثاء 615ذو القعدة 

 3:68 4.7 باهللخلع المقتدر باهلل ومبايعة المرتضي  االثنـين 613ربيـع األول  
  

 3:76 3.5 7:63 76.3 مقتل القاضي أبو المثنى أحمد بن يعقوب بعد سعيه لمبايعة عبد اهلل بن المعتز األربعاء 613ربيع اآلخـر  

 3:58 76.3 7:33 71.5 ظهور عبد اهلل المهدي بتون  االثنـين 613ذوالحجة 

 7:33 77.7 محمد بن داود الظاهري ببغدادوفاة الفقيه األديب أبو بكر  األحـــد 611رمضان   
  

 4.3 7:68 75.1 وفاة القاضي محمد بن أبي الشوارب األموي االثنـين 618جمادى اآلخرة
 

 3:53 73.3 تولي محمد بن خاقان وزارة الخليفة المقتدر األحـــد 611ذو الحجة  
  

 3:73 7.8 7:33 74.3 زخة من الشهب في سماء العراق الثالثاء 433جمادى األخرة

 3:48 3.3 7:41 78.8 اهلل الخزاعي ببغداد الشاعر عبيد األديبوفاة  الثالثاء 433شـوال 

 
       

       

  
 القـرن الرابـع

    
 3:37 1.6 القبض على الوزير محمد بن خاقان السـبت 437محرم  

  
 3:36 3.8 7:63 75.5 تاريـخ بغـداد االثنـين 437رجـب  

 غ ق ش 3:38 8.3 والدة سيف الدولة الحمداني في الشام الثالثاء 437الحجة  ذو 
 

 3:78 6.6 7:73 73.5 بمصر وفاة أحمد بن يون  الصدفي الجمعة 436رجب 

 3:68 3.1 7:31 73.1 وفاة اإلمام النسائي صاحب السنن رحمه اهلل بمكة األربعاء 434صفر 

 3:35 3.3 7:67 76.1 وفاة الشيخ محمد بن الحسين القنبيطي االثنـين 433صفر  

 3:48 5.1 7:46 75.3 عودة علي ابن الفرات إلى وزارة المقتدر باهلل االثنـين 433ذو الحجة 

 3:73 6.3 7:35 73.5 وفاة الشيخ محمد بن طاهر بن أبي الدميك األربعاء 435جمادى األخرة

 3:37 3.3 7:34 73.1 أبو الفرج المعافى ابن طراراوالدة القاضي  الجمعـة 435رجب  

 غ ق ش وفاة النحوي سليمان الحامض ببغداد األربعاء 435ذو الحجة 
   

 **** وفاة الشاعر وكيع بن خلف / وفاة الفقيه ابن سريج ببغداد الجمعة 433ربيع األول 
   

 3:46 5.3 7:31 77.1 المقتدرالقبض على أبي الحسن ابن الفرات وزير  السبت 433جمادى األولى

 غ ق ش وفاة مقرئ مكة إسحاق الخزاعي الجمعة 438رمضان 
   

 3:48 3.1 وفاة الوزير يعقوب بن كل  بالقاهرة الخميـ  438ذو الحجة 
  

 3:33 1.1 مقتل المجوسي الحسين بن منصور الحالج األحـــد 431ذو القعدة  
  

 3:68 4.1 7:63 73.7 في بغداد جرير الطبريبن  دجعفر محم والمفسر أبوفاة اإلمام  األربعاء 473شـوال 

 7:36 76.3 وفاة النحوي أبو إسحق إبراهيم الزجاج االثنـين 477جمادى األخرة
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:61 3.3 جريمة القرامطة في وقعة الهيبر الخميـ  476محرم 
  

 3:66 6.5 7:71 76.6 وزير المقتدر للمرة الثانيةالقبض على أبي الحسن ابن الفرات  االثنـين 476ربيع األول  

 3:38 1.6 7:43 75.3 مقتل الوزير ابن الفرات في بغداد األربعاء 476ربيع اآلخر  

 3:36 3.3 7:77 73.6 وفاة المحدث محمد بن عباد الطهماني األحـــد 474شعبـان  

 7:38 1.6 وزارة المقتدر تولي الكاتب أحمد بن عبيد اهلل الخصيبي االثنـين 474رمضان  
  

 3:77 3.3 4:53 73.3 سقوط كميات كبيرة من الثلوج وتلف األشجار في بغداد األحـــد 473شـوال  

 7:36 1.7 عزل الكاتب أحمد بن عبيد اهلل الخصيبي من وزارة المقتدر االثنـين 473ذو القعـدة  
  

 3:36 5.5 7:46 74.8 هجوم القرامطة على الكوفة الجمعة 475شـوال  

 3:41 5.5 7:48 75.8 وفاة األديب محمد بن السراج في بغداد الجمعـة 473ذو الحجة  

 3:53 77.3 خلع الخليفة المقتدر باهلل وتولية القاهر باهلل / ثورة الجند في بغداد السـبت 471محرم  
  

 3:45 5.8 7:61 73.3 األسودعلى الحجاج وقلع الحجر  هجوم أبو طاهر القرمطي الثالثاء 471ذو الحجة 

 3:35 1.6 بن سعيد البورقي وفاة الفقيه محمد السبت 478ربيـع األول  
  

 7:34 1.8 القبض على كاتب المقتدر باهلل أبو علي بن مقلة الثالثاء 478جمادى األولى
  

 3:66 4.5 والدة المعز لدين اهلل في المهدية الجمعة 471رمضان   
  

 3:31 1.3 تاريخ الخلفاء األحـــد 471شـوال 
  

 3:63 6.1 7:61 74.5 والدة محمد اإلخشيدي في دمشق األربعاء 471ذو الحجة 

 3:35 1.4 حنزابة وزارة المقتدر باهلل تولي أبو الفتح ابن الثـالثـاء 463ربيع اآلخر  
  

 3:43 3.8 األزديوفاة قاضي مكة محمد بن يوسف  األربعاء 463رمضان 
  

 3:58 1.8 مبايعة الخليفة القاهر باهلل بعد المقتدر الجمعة 463شـوال  
  

 3:58 8.1 عودة الكاتب ابن مقلة إلى بغداد/ وفاة الفقيه ابن خيران األحـــد 463ذو الحجة 
  

 3:64 4.4 7:78 73.1 وفاة والي مصر تكين اإلخشيد الجمعـة 467ربيع األول  

 3:65 4.1 7:36 73.5 وفاة العالمة أبو هاشم الجبائي وابن دريد اللغوي في بغداد األحـــد 467شعبان 

 3:74 7.3 3:53 73.1 تسلطن اإلخشيد محمد في مصر االثنـين 467رمضان 

 3:44 5.5 7:43 73.1 وفاة اإلمام احمد الطحاوي في مصر الخميـ  467ذو القعدة 

 غ ق ش 7:33 77.5 وفاة أبي محمد عبيد اهلل المهدي الثـالثـاء 466ربيع األول  
 

 3:31 1.3 وفاة المحدث محمد المكي / خلع القاهر باهلل ومبايعة الراضي باهلل بن المقتدر الجمعة 466جمادى األولى
  

 3:53 73.6 7:33 63.5 مقتل ابن أبي عون الثالثاء 466ذو القعدة 

 3:58 1.4 نفطويه النحويأخبار بغداد / وفاة  الجمعة 464صفر
  

 غ ق ش 7:36 73.1 توبة أحمد بن شنبوذ في مجل  الوزير ابن مقلة االثنـين 464ربيـع اآلخر  
 

 3:35 8.3 دخول محمد بن اإلخشيد إلى القاهرة أميراً  الثالثاء 464رمضان 
  

 3:43 5.1 7:77 76.8 من الشهبمقتل الحجاج على يد سليمان الجنابي قرب بغداد / زخة  السـبت 464ذو القعدة 

 3:51 1.1 صرف الوزارة من ابن مقلة إلى عبد الرحمن بن عيسى بن الجراح األحـــد 463جمادى األولى
  

 3:31 3.5 7:33 76.5 القابسي بالمغرب والدة المحدث ابن األربعاء 463رجب 

 3:63 4.5 7:71 74.7 ابن مجاهـد أبو بكر المقرئوفاة  الجمعة 463شعبان  

 3:37 3.6 7:36 73.6 حنزابة على الشام تولي أبو الفتح ابن الثالثاء 465شعبان 

 3:44 5.7 7:63 73.1 وفيـات األعيـان الخميـ  465رمضان  

 3:55 1.1 7:48 71.8 حنـزابة الى بغداد وصول ابن السـبت 465شـوال 

 7:75 76.5 7:54 71.8 تاريـخ بغـداد الخمي  463محـرم  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:35 1.4 7:44 75.8 والدة أبو الحسن علي ابن اإلخشيد في مصر الجمعـة 463  صفر

 **** والدة القاضي التنوخي األربعاء 461محرم 
   

 3:53 1.3 والدة القاضي أبو علي المحسن التنوخي في البصـرة األربعاء 461ربيع األول  
  

 3:71 7.1 7:74 76.1 وفيات األعيـان األحـــد 461جمادى األولى

 3:45 5.6 7:71 76.3 المقرئ شنبوذ وفاة أبو الحسن ابن السبت 468صفر  

 3:75 7.5 7:38 77.8 وفاة األديب أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد الخميـ  468جمادى األولى

 3:46 5.8 7:67 75.3 وفاة الفقيه أبو سعيد اإلسطخري السـبت 468جمادى األخرة

 3:53 8.5 7:33 78.3 وفاة المحدث محمد بن حاتم بن يزيد االثنـين 468رجب  

 3:71 6.6 7:63 74.3 وفاة القاضي المحدث عمر األزدي الثالثاء 468شعبان  

 3:53 8.3 والدة الفلكي أبو الوفاء البـوزجاني بخراسان األربعاء 468رمضان 
  

 3:43 5.6 7:61 75.4 وفاة الكاتب ابن مقلة في بغداد الجمعة 468شـوال 

 3:64 4.7 7:31 76.7 الدولة في العراق ناصر ابن والدة الغضنفر السـبت 468ذو القعدة 

 3:68 4.3 7:64 76.4 مبايعـة المتقي ابن المقتـدر باهلل الجمعة 461ربيع األول  

 3:43 3.1 7:63 75.4 سقوط قبة بغداد العظيمة من المطر األربعاء 461جمادى األخرة

 3:31 1.7 سير أعالم النبـالء الخميـ  461رجب 
  

 3:76 3.8 7:31 77.5 تولي الكاتب أحمد بن ميمون بن أبان وزارة المتقي هلل بن المقتدر باهلل السبت 461شعبان  

 3:48 5.3 7:43 75.8 القبض على الوزير أحمد بن ميمون بن أبان في بغداد االثنـين 461رمضان  

 3:35 1.1 7:71 75.6 وفاة الوزير أحمد بن ميمون بن أبان في السجن األحـــد 443محرم  

 3:63 6.3 7:63 76.5 وفاة الفقيه أبو بكر محمد الصيرفي في بغداد الخميـ  443ربيع اآلخـر  

 غ ق ش مقتل ابن رائق نائب العراق والشام في الموصل بأمر ناصر الدولة األحـــد 443رجب  
   

 **** وفاة اإلمام الحسن القرطبي الخميـ  447ذو الحجة 
   

 3:61 4.3 7:67 77.8 دخول معز الدولة البويهي إلى بغداد ملكا في خالفة المستكفي األربعاء 443جمادى األولى

 3:41 3.4 وفاة األمير القائم الفاطمي في المغرب الثالثاء 443شـوال 
  

 3:74 3.8 7:36 73.6 وفاة الملك اإلخشيد محمد في الشام والوالي دلف بن جحدر الشبلي الجمعة 443ذو الحجة 

 3:43 5.6 7:38 73.7 وفاة المحدث عبدالملك بن شاذان بمصر األحـــد 445محرم 

 3:31 8.6 كيداد وفاة أبي يزيد مخلد ابن الخمي  443محرم  
  

 3:57 1.3 7:48 73.3 تـاريخ بغـداد السبت 443جمادى األخرة

 3:78 7.1 7:74 76.7 والدة الشاعر أبو الحسن محمد السالمي األحـــد 443رجب  

 3:33 3.7 7:73 77.3 والدة الوزير شابوار بن أردشير السـبت 443ذوالقعدة 

 3:44 3.3 7:66 73.3 وفاة عماد الدولة أبو الحسن ابن بويه أول الحكام البويهيين السـبت 448جمادى األولى

 3:63 6.1 7:61 73.1 وفاة الحسين بن سعيد الحمداني أمير حلب األحـــد 448جمادى األخرة

 3:76 7.3 7:33 77.1 وفاة المحدث أبو الحسن المعدل السـبت 448شـوال  

 3:35 1.1 أبو جعفر أحمد النحا  غريقًا في نهر النيل يالمفسر النحو وفاة  الثالثاء 448ذو الحجة 
  

 3:55 8.1 تولي أبو محمد المهلبي وزارة معز الدولة األربعاء 441األولىجمادى 
  

 3:36 1.3 7:45 78.3 إعادة الحجر األسود إلى الكعبة األحـــد 441ذو الحجة 

 7:33 1.3 وفاة  الفقيه أبو إسحاق المروزي ببغداد األربعاء 433رجب 
  

 غ ق ش 7:31 76.1 المنصور إسماعيل الفاطمي بالمغربوالدة المعز أبو تميم معد بن  الجمعة 437شـوال 
 

 3:37 1.3 وفاة أبو الطاهر إسماعيل العبيدي صاحب إفريقية السـبت 437ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:75 7.3 7:71 73.7 تسلطن المعز لدين اهلل العبيدي االثنـين 437ذو الحجة  

 3:48 5.3 7:41 71.3 محمد بن الحدادوالدة العزيز العبيـدي / وفاة اإلمام  الجمعة 433محرم 

 3:31 1.3 وفاة مقرئ مكة محمد بن يزيد السـبت 433ذو القعدة 
  

 3:78 6.5 7:37 77.1 طباطبا في مصر وفاة الشاعر ابن الجمعة 435شعبان 

 3:37 3.5 وفاة اللغوي الزاهد إ بن دريد في بغداد / والزاهد غالم ثعلب األربعاء 435ذو القعدة 
  

 3:44 5.3 7:61 73.3 وفاة األديب النحوي أبو محمد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه السبت 431صفـر  

 3:58 3.1 وفاة الشيخ محمد الخاطب الدمشقي خطيب دمشق األحـــد 431ربيع األول  
  

 3:56 1.3 سعيد يون  الصدفي بالقاهرة أبووفاة المؤرخ المحدث  الخميـ  431جمادى األخرة
  

 3:53 8.6 القارئوفاة محمد بن جعفر بن فضالة  الخميـ  438ربيع األول  
  

 3:54 8.3 وفاة اإلمام الزاهد حسان بن هارون القرشي االثنـين 431ربيع األول  
  

 3:35 1.8 وفاة الشيخ محمد بن عبد اهلل بن عمرويه ابن علم الثـالثـاء 431شعبـان  
  

 3:71 7.1 7:43 76.1 أبو القاسم اإلخشيدي في دمشق ومبايعة أبي الحسنوفاة  األحـــد 431ذو القعدة 

 3:73 7.1 3:51 1.3 وفاة األمير فاتك الكبير في مصر األربعاء 453شـوال 

 غ ق ش 7:33 76.7 وفاة قاضي مكة أحمد النيسابوري األحـــد 457محرم 
 

 **** وفاة أبو بكر أحمد المكي األحـــد 457ربيع اآلخـر
 

 ق ش غ
 

 3:73 7.3 7:34 73.3 سجستانيال وفاة المحدث الشيخ دعلج األحـــد 457جمادى األخرة

 3:47 3.6 7:36 73.5 وفاة الفقيه المفسر أبو بكر النقاش في بغداد االثنـين 457شـوال 

 3:54 1.1 وفاة الوزير أبو محمد المهلبي بالعراق / رثاء المتنبي لفاتك الكبير االثنـين 456شعبان 
  

 3:31 1.1 7:63 76.5 دفن الوزير أبو محمد المهلبي بالعراق الخميـ  456رمضان 

 3:44 5.3 7:35 77.5 مقتل الشاعر المتنبي في العراق على يد فاتك األسدي الجمعة 453رمضان 

 7:33 8.6 وفاة الشيخ محمد بن عبدويه البزاز الثـالثـاء 453ذو الحجة  
  

 3:51 1.3 وفاة سيف الدولة الحمداني في حلب الثالثاء 453صفر 
  

 3:44 5.6 7:61 73.3 وفاة معز الدولة البويهي في بغداد السبت 453ربيع اآلخـر  

 3:33 8.4 7:41 71.3 وفاة الكاتب أبي علي القالي صاحب )األمالي( في قرطبة االثنـين 453جمادى األولى

 3:75 7.8 7:33 77.8 يوسف بن كل  في مصرإسالم الوزير يعقوب بن  الجمعة 453شعبان 

 3:71 7.3 7:31 73.6 وفاة الكاتب أبو الفرج االصبهاني صاحب )األغاني( في بغداد الخمي  453ذوالحجة 

 3:77 3.8 7:77 76.5 وفاة ناصر الدولة الحمداني االثنـين 451ربيع األول 

 3:46 5.3 7:61 73.6 الحمداني في حمص على يد ابن أخته أبي المعاليمقتل الشاعر أبي فرا   األربعاء 451ربيع الثاني 

 3:54 8.1 وفاة األمير كافور اإلخشيدي أبو المسك في القاهرة الخميـ  451جمادى األولى
  

 3:33 3.5 7:78 73.1 وصول المحدث أبو الحسن القابسي إلى القيروان عائدا من مكة األربعاء 451شعبـان  

 3:41 5.1 تاريخ بغداد األحـــد 451 ذو القعـدة 
  

 3:43 5.3 )الرومي(إلى المعز لدين اهلليجوهر الصقلقدوم القائد  الثالثاء 458محرم   
  

 3:43 5.1 7:75 74.1 دخول القائد جوهر الصقلي القاهرة ونهاية الدولة اإلخشيدية األحـــد 458شعبان 

 3:47 5.7 عبد الواحد أبو الفرج الدارميوالدة الشيخ محمد بن  األربعاء 458شـوال  
  

 3:63 3.3 7:35 74.6 األمر بزيادة خطبة الجمعة الجمعة 458ذو القعدة 

 3:63 4.1 7:73 73.3 بكر محمد اآلجري نزيل مكة أبووفاة  الجمعة 433محرم 

 3:71 4.7 7:36 77.7 مقتل الحافظ سليمان الطبري والقائد جعفر الكتامي السـبت 433ذو القعدة 

 3:53 8.8 تـاريخ الخالفة الراشدة الثالثاء 437محـرم  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:41 3.5 شهاب عظيم له صوت كالرعد األربعاء 437صفر 
  

 3:35 8.3 خروج المعز لدين اهلل من المنصورية االثنـين 437شـوال
  

 3:41 3.1 بلكين الصنهاجي على أفريقيا ) تون ( استخالف الخمي  437ذو الحجة 
  

 3:46 5.3 7:43 71.5 األزدي األندلسي هانئوفاة الشاعر محمد بن  الثالثاء 436رجب 

 3:35 73.3 وصول المعز لدين اهلل إلى اإلسكندرية األربعاء 436شعبان
  

 3:53 1.6 وصول المعز لدين اهلل إلى القاهرة الجمعـة 436رمضان
  

 3:73 7.8 7:31 77.1 الوهاب التغلبي ببغداد دالشاعر عبوالدة القاضي  السبت 436شـوال 

 3:61 3.4 7:31 76.7 تولي محمد بن بقية الوزارة في بغداد الثالثاء 436ذو الحجة 

 3:54 8.3 7:48 73.8 والدة الشاعر أبو العالء المعري في المعرة األحـــد 434ربيع األول 

 غ ق ش 3:53 73.1 حيون بالقاهرةوفاة اإلمام الفقيـه أبو حنيفة ابن  السـبت 434رجب 
 

 3:67 6.3 7:31 76.5 خلع المطيع هلل بعد إصابته بالفالج وتولية ابنه الطائع الجمعة 434ذو القعدة  

 3:41 1.4 7:63 73.1 وفاة الحاجب سبكتكين التركي مولى المعز الفاطمي االثنـين 433محرم 

 3:33 8.5 / زواج الخليفة الطائع ظهور مذنب لمدة شهر كامل الثالثاء 433ذو القعدة
  

 3:56 1.6 والية العهد لنزار العبيدي العزيز باهلل في مصر الثالثاء 435ربيع اآلخـر 
  

 3:45 5.8 7:75 73.7 وفاة ركن الدولة ابن بويه في العراق األربعاء 433محرم 

 3:65 4.8 7:31 76.5 صاحب األندل تولي هشام بن الحكم بن عبد الرحمن األموي المؤيد  الخمي  433صفـر  

 3:43 3.5 7:61 78.3 والدة األمير األديب عز الملك المسبحي بمصر الجمعة 433رجب 

 3:46 3.3 7:73 74.7 القبض على الوزير ابن بقية في بغداد السـبت 433ذو الحجة 

 3:48 3.5 ابن ناصر الدولة وفاة الغضنفر االثنـين 431صفر 
  

 3:61 3.4 7:38 78.3 وفاة القاضي محمد بن قريعة ببغداد االثنـين 431األخرةجمادى 

 3:43 5.4 7:46 75.1 مقتل عز الدولة ابن بويـه الديلمي بالعراق األحـــد 431شـوال 

 3:53 8.8 والدة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر الثـالثـاء 438ربيع اآلخـر  
  

 3:37 3.3 7:54 71.4 القاضي النحوي السيرافيوفاة  األحـــد 438رجب 

 3:55 73.3 تولي يعقوب بن كل  الوزارة للعزيز ابن المعز في مصر الثالثاء 438رمضان 
  

 7:34 1.1 وفاة الشيخ محمد بن أبي بكر البزاز الخمي  431رجـب  
  

 3:36 3.3 7:31 78.4 زواج الخليفة الطائع هلل من بنت عضد الدولة األربعاء 431ذو القعدة  

 3:53 8.3 7:51 71.3 والدة الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي بن يوسف الثالثاء 413ذو الحجة  

 3:58 8.4 وفاة الفقيه أبو زيد المروزي في مرو السـبت 417رجب     
  

 **** وفاة الفقيه اللغوي ابن القوطية االثنـين 417رمضان 
   

 3:31 3.3 7:71 76.6 محمد بن خلف بن جبـان المقرئوفاة الفقيه  السبت 417ذو الحجـة  

 3:58 1.1 وفاة والي الشام أفتكين التركي بعد خروجه على العزيز العبيدي في مصر األربعاء 416رجب    
  

 7:31 77.7 وفاة عضد الدولة اليويهي في بغداد االثنـين 416شـوال  
  

 3:33 3.8 7:54 71.3 وفاة الشيخ أبو بكر محمد بن بخيت الدقاق األربعاء 416ذو القعـدة  

 **** سقوط نيزك الثالثاء 414صفر 
   

 3:51 1.7 وفاة والي أفريقيا )تون ( بلكين الصنهاجي االثنـين 414ذو الحجة 
  

 3:36 3.3 حنيفة النعمان ابن حيون أبووفاة القاضي أبو الحسن ابن  الخميـ  413رجب 
  

 3:78 6.6 7:77 74.7 تميم بن المعز الفاطمي وفاة الشاعر الخميـ  413القعدة ذو 

 3:33 3.1 والدة أبي علي الحاكم بأمر اهلل العبيدي األربعاء 415ربيع األول  
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 السابق
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 **** والدة الحاكم بأمر اهلل منصور العبيدي الفاطمي بمصر االثنـين 415جمادى األولى
   

 3:33 8.3 7:33 63.3 عبدالعزيز الداركي / وفاة الفقيه أبو بكر المالكي األبهري الفقيهوفاة  األحـــد 415شـوال 

 3:53 1.3 وفاة الحسن بن أحمد الفارسي النحوي الجمعة 411ربيع األول  
  

 غ ق ش وفاة األمير إسحاق بن الخليفة المقتدر األربعاء 411ذو الحجة  
   

 3:53 1.3 الفقيه أبو بكر محمد ابن الشخيروفاة  الثـالثـاء 418رجب  
  

 3:33 1.5 وفاة اللغوي األديب أبو بكر الزبيدي الخمي  411جمادى األخرة
  

 3:34 1.8 بداية مرض الوزير ابن كل  في مصر الثالثاء 483ذو القعدة 
  

 7:36 76.4 وفاة الوزير يعقوب بن كل  في مصر الخميـ  483ذو الحجة 
  

 **** شهاب عظيم كان في رأي العين مثل الصومعة العظيمة تطاير منه الشرر األربعاء 487رجب  
   

 3:37 3.1 7:78 73.6 خلع الخليفة الطائع هلل وتولية القادر باهلل الثالثاء 487شعبان  

 7:31 77.7 وفاة سعد الدولة الحمداني بالشام األربعاء 487رمضان 
  

 3:48 5.8 7:61 73.6 النبـالءسير أعالم  الجمعة 487شـوال 

 3:33 1.1 وفاة القائد جوهر الصقلي في مصر السـبت 487ذو القعدة 
  

 3:54 8.1 7:33 78.3 وفاة األديب أبو أحمد العسكري السـبت 486ذو الحجة 

 3:57 1.1 7:31 73.3 زواج الخليفة القادر باهلل من سكينة بنت بهاء الدولة األربعاء 484ذو الحجة 

 7:37 73.1 وفاة القاضي الشاعر أبو علي التنوخي في البصرة الخميـ  483محرم  
  

 3:63 6.3 7:76 76.3 وفاة اإلمام النحوي علي بن عيسى الرماني الخمي  483جمادى األولى

 3:33 1.5 7:45 73.5 وفاة الفقيه أبو الحسن محمد بن علي الماسرجسي السبت 483جمادى األخرة

 3:57 8.8 سير أعالم النبـالء الثالثاء 483رمضان  
  

 3:45 5.4 7:65 74.1 المرزباني في بغداد / والدة الحافظ ابن حزم إبراهيموفاة الكاتب  الخميـ  483شـوال 

 3:67 6.1 7:77 73.3 وفاة الوزير الصاحب ابن عباد األربعاء 485صفر 

 3:45 5.8 7:46 77.3 السيرافيوفاة اللغوي المحدث يوسف  الجمعة 485ربيع األول  

 3:54 8.8 7:31 71.3 الحسن محمد بن عبد اهلل ابن سكرة وفاة الشاعر أبو األحـــد 485ربيع اآلخـر  

 3:64 6.1 7:71 76.7 وفاة الحافظ أبو الحسن الدارقطني ببغداد األربعاء 485ذوالقعدة  

 3:68 3.3 7:63 73.3 أفريقية بعد وفاة والده المنصور والية بادي  الصنهاجي مملكة الثالثاء 483ربيع األول  

 3:31 8.3 وفاة العزيز باهلل نزار ابن المعز العبيدي بمصر الخمي  483رمضان 
  

 3:64 4.1 دفن العزيز باهلل نزار العبيدي الجمعة 483شـوال 
  

 3:33 3.6 وفاة المؤرخ الحسن بن إبراهيم بن زوالق األحـــد 483ذو القعـدة  
  

 3:53 8.3 وفاة الواعظ البغدادي محمد بن سمعون الجمعة 481ذو القعدة 
  

 3:36 3.3 وفاة األديب الكاتب علي بن محمد الشابشتي الثـالثـاء 488صفـر  
  

 غ ق ش 7:36 73.8 الحاتمي وفاة اللغوي الكاتب محمد الجمعة 488ربيع اآلخـر  
 

 3:55 1.8 وفاة الكاتب محمد بن عبد اهلل الكرخي الخمي  488ذو الحجـة  
  

 3:33 3.3 7:31 76.4 وفاة قاضي مصر محمد بن النعمان ابن حيون األحـــد 481صفر 

 3:33 3.1 7:33 63.6 وفيـات األعيـان الثالثاء 481ربيع األول 

 3:43 5.1 7:33 76.4 نقل رفات القاضي بن حيون إلى المقبرة األربعاء 481رمضان 

 3:43 5.7 7:61 75.3 وفاة الشيخ محمد بن هارون الدقاق السبت 413شعبـان  

 3:41 5.3 وفاة القاضي األديب أبو الفرج ابن طرارا بالنهروان الجمعة 413ذو الحجة   
  

 3:33 5.8 7:41 75.1 وفاة الوزير أبو الفضل جعفر بن حنزابة الثـالثـاء 417صفر  
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 3:61 4.7 7:43 75.1 تولي الشيخ علي بن عبد العزيز الجزري قضاء بغداد االثنـين 417جمادى األخرة

 3:68 4.6 7:31 76.7 الحسن علي بن نصر ببغداد وفاة ابو الجمعة 417رمضان 

 3:33 1.3 والدة األمير عبد اهلل بن القادر باهلل االثنـين 417ذو القعدة  
  

 3:44 3.6 7:46 73.6 أبو الفتح ابن جني في بغدادوفاة النحوي األديب  السبت 416صفر  

 3:37 3.4 7:78 73.3 ظهور مذنب لمدة عشرين يومًا / وفاة الشيخ محمد بن خشنام األربعاء 416رمضان  

 3:67 4.3 7:37 1.8 شهاب عظيم كضوء القمر ليلة التمام السـبت 416ذو القعدة   

 3:48 3.6 7:46 78.6 وكيع التنيسي / وفاة الشاعر أبو الحسن محمد السالمي وفاة الشاعر ابن االثنـين 414جمادى األولى

 3:31 3.3 صرف الحسين بن النعمان من قضاء مصر األربعاء 413رمضان 
  

 3:75 7.3 مع عدد من األعيان في مصر مقتل الشاعر أبو القاسم عبد الغفار األربعاء 415محرم 
  

 3:53 1.7 الظاهر العبيديوالدة الملك  االثنـين 415رمضان 
  

 3:51 8.1 وفاة الفقيه إسماعيل بن أحمد اإلسماعيلي الشافعي الجمعة 413ربيع اآلخـر  
  

 3:33 1.4 وفلة الواعظ الزاهد عبد الصمد بن عمر الدينوري االثنـين 411ذو الحجة  
  

 3:51 1.7 ونصفثلوج عظيمة في بغداد وصل سمكها إلى ذراع  األحـــد 418ربيع اآلخـر  
  

 3:53 8.3 وفاة بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات بعد دفنه حيا على أنه مات األربعاء 418جمادى األخرة
  

 3:63 6.5 7:61 75.8 قصة مصحف عبد اهلل بن مسعود الجمعة 418رجب 

 غ ق ش 7:34 73.8 وفاة الشاعر عبد الواحد المخزومي )الببغاء( السـبت 418شعبان 
 

 3:34 8.7 7:33 63.7 شهاب عظيم تقطع في السماء األربعاء 411رجب 

 3:78 6.7 7:67 73.1 وفاة )تمني( أم الخليفة القادر باهلل. الخميـ  411شعبان  

 3:55 73.4 وفاة الشاعر أبو حامد األفطاكي في مصر الجمعة 411رمضان 
  

 3:47 3.5 الزيج الحاكمي في مصروفاة الفلكي علي بن يون  مؤلف  السـبت 411شـوال 
  

 غ ق ش مقتل القائد فضل في مصر األحـــد 411ذو القعدة 
   

 غ ق ش وفاة والد األديب عبداهلل المسبحي بمصر األحـــد 333شعبان
   

 
       

       

  
 القـرن الـخامـس

    
 3:46 5،36 7:73 73.3 الخطبة للحاكم العبيدي في الموصل الثالثاء 337محرم  

 3:66 4.4 7:33 77.8 شهاب عظيم رؤي عصرًا في بغداد األربعاء 337صفر 

 3:78 6.3 7:31 77.6 تسلطن نصر الدولة ابن مروان الكردي في ديار بكر األحـــد 337جمادى األولى

 **** مقتل القاضي أبو القاسم ورفيقيه الجمعة 337جمادى األخرة
   

 3:73 7.8 3:53 73.6 وقت العشاء في بغداد انقضشهاب عظيم  الجمعة 334صفر

 3:48 3.3 7:67 75.3 وفاة المحدث الشيخ أبو الحسن القابسي االثنـين 334ربيع اآلخـر  

 3:71 7.7 7:31 77.6 وفاة شيخ الحنفية في بغداد محمد الخوارزمي الثالثاء 334جمادى األولى

 3:64 4.1 7:73 73.1 ابن الفرضيفتح قرطبة / وفاة الحافظ  األربعاء 334شـوال 

 3:41 1.3 والدة سليمان بن خلف الباجي في األندل  / وفاة القاضي محمد الباقالني الخميـ  334ذوالقعدة 
  

 3:61 3.5 7:33 77.1 جلو  الخليفة القادر باهلل وتقليد سيف الدولة الخميـ  333ربيع األول  

 3:36 1.3 7:71 73.7 عبد اهلل النيسابوريوفاة الحافظ محمد بن  األحـــد 335صفر 

 3:48 3.3 7:33 71.3 وفاة الشاعر ابن نباتة في بغداد الجمعة 335شـوال 
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 3:63 4.3 7:73 76.8 وفاة الشاعر الشريف الرضي ببغداد الثالثاء 333محرم 

 غ ق ش وفاة النحوي أحمد بن بقية / والنحوي أبو طالب العبدي السـبت 333رمضان 
   

 غ ق ش 7:34 77.5 وفاة الفقيه أبو حامد أحمد بن محمد األسفراييني في بغداد الثالثاء 333شـوال 
 

 3:37 3.1 لجنوده استعراضهبعد  وفاة الملك ابن بادي  في مصر األربعاء 333ذو القعدة 
  

 3:78 6.4 مبايعة المعز بن بادي  في تون  بعد وفاة والده بالذبحة الصدرية الخميـ  333ذو الحجة 
  

 7:63 75.6 والدة الوزير نظام الملك الطوسي بالعراق السـبت 338ذو القعدة 
  

 3:38 1.3 6:37 63.6 البداية النهـاية الثالثاء 331محرم  

 3:68 4.1 7:46 71.6 وفاة الحافظ عبد الغني األزدي بمصر األربعاء 331صفر 

 غ ق ش 7:37 73.8 الشامي أبو الحسن محمد ابن أبي الصقرمولد الفقيه األديب  األربعاء 331ذو القعدة 
 

 3:33 3.7 7:73 77.8 وفاة الكاتب البزاز محمد ابن أسد البغدادي السـبت 373محرم  

 3:48 5.1 7:41 71.5 كسوف الشم  / خروج الحاكم العبيدي إلى حلوان األربعاء 377شـوال  

 3:76 7.6 3:36 1.5 رزقويه بكر محمد بن عمر العنبري / وفاة ابنوفاة الشاعر أبو  األحـــد 376جمادى األولى

 3:44 3.3 7:63 76.6 وفاة الشيخ محمد بن الحسين السلمي الجمعـة 376شعبان  

 3:33 3.3 7:73 77.1 سير أعالم النبـالء األحـــد 376شـوال   

 3:33 1.3 على الحجر األسود الشريف االعتداء األحـــد 374ذو الحجة  
  

 3:33 7.3 7:31 73.4 تولي المستظهر األموي عبد الرحمن بن هشام إمارة قرطبـة االثنـين 373رمضـان  

 3:44 3.8 7:34 78.5 مقتل المستظهر األموي الخميـ  373ذو القعـدة  

 3:38 1.1 7:58 67.8 وفاة اللغوي أبو الحسن السمسماني ببغداد األحـــد 375محرم 

 3:68 4.8 7:75 76.1 وفاة الفقيه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الخميـ  375ربيع اآلخر  

 3:56 1.8 تـاريخ بغداد االثنـين 375جمادى األخرة
  

 3:41 5.5 7:64 76.8 وفاة الشيخ محمد بن الحسين األزرق القطان السبت 375رمضان  

 3:56 1.6 7:43 78.7 مولد الشاعر الفضل ابن القطان في العراق السـبت 378رجب 

 3:31 3.5 7:34 73.8 وفاة النحوي علي بن عيسى الربعي ببغداد األحـــد 363محرم 

 3:31 8.7 7:48 78.3 عدد من الشهب العظيمة في عدد من ليالي هذا الشهر انقضاض الخميـ  363رجب 

 3:46 5.7 7:75 73.6 توقف األرحاء في دجلة عن الطحن بسبب قلة الماء الجمعة 363شعبان  

 3:53 8.3 القضاة والعلماء في دار الخالفة اجتماع االثنـين 363ذو القعدة  
  

 3:34 1.6 7:43 71.4 وفاة صاحب بالد غزنة الملك محمود بن سبتكين األربعاء 367ربيع الثاني  

 **** وفاة القاضي عبد الوهاب التغلبي بمصر الثالثاء 366صفر 
   

 3:73 7.8 7:31 73.3 مبايعة الخليفة القائم بأمر اهلل بعد وفاة والده القادر باهلل في بغداد الجمعة 366ذو الحجة 

 3:33 3.1 وفاة يعقوب النجيرمي اللغوي في مصر السـبت 364محرم 
  

 3:31 8.3 7:35 71.8 شهاب عظيم مع غروب الشم  السـبت 364جمادى األولى

 3:33 1.1 7:61 73.7 أضاء األرضشهاب عظيم  األحـــد 364شـوال  

 3:43 3.6 7:43 75.4 وفاة القاضي محمد بن عبد اهلل البيضاوي السبت 363رجـب  

 3:64 4.5 3:57 1.4 شهابين عظيمين في ليلتين من ليالي هذا الشهر الثالثاء 365ذو القعدة 

 3:41 3.5 وفاة األديب أحمد بن شهيب السـبت 363جمادى األخرة
  

 3:78 7.8 7:46 75.5 وفاة الشيخ محمد بن سمعون بالعراق االثنـين 363رجب   

 3:67 6.1 وفاة المفسر أحمد بن محمد الثعالبي الثالثاء 361محرم   
  

 غ ق ش وفاة اللغوي عبد العزيز بن مغل  األندلسي االثنـين 361جمادى األولى
   



53 
 

 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:36 3.3 7:54 71.5 شهاب عظيم وقت الضحى السـبت 361رجب   

 3:67 6.1 7:61 73.3 وفاة الملك الظاهر ومبايعة المستنصر العبيدي بالقاهرة األحـــد 361شعبان   

 3:43 3.6 7:34 76.6 وفاة الشيخ محمد أبو يعلى الصيرفي السبت 361ذو الحجة  

 3:33 1.7 سير أعالم النبـالء األحـــد 368محرم   
  

 3:74 7.7 7:75 76.1 وفاة الشاعر مهيار الديلمي ببغداد األربعاء 368جمادى األخرة

 3:77 7.3 7:31 76.1 وفاة الفقيه أحمد القدوري الحنفي األربعاء 368رجب 

 3:44 5.7 وفاة الحافظ أحمد أبو نعيم بأصفهان الثالثاء 343محرم 
  

 **** وفاة أبو الحسن الحوفي النحوي السـبت 343صفر 
   

 3:43 3.6 7:35 76.3 وفاة النحوي المفسر أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي في مصر السـبت 343ذو الحجة  

 **** مولد مسلم بن قريش الخميـ  346رجب 
   

 3:36 5.6 وفاة المعتمد بن عباد في األندل  األحـــد 344جمادى األولى
  

 3:34 3.3 7:76 77.8 والدة المحدث يحيى بن مندة بالعراق الجمعة 343شـوال 

 3:57 1.7 وفاة الحافظ المحدث عبيد اهلل أبو القاسم األزهري الجمعة 345صفر  
  

 3:33 3.6 7:31 76.3 وفاة الشيخ محمد بن حبابة البزاز األحـــد 345شعبـان  

 3:45 5.1 7:77 76.5 وفاة أبي القاسم الشريف المرتضى الخميـ  343ربيع األول  

 3:63 4.4 7:35 77.6 وفاة أبو الحسين محمد بن علي البصري الجمعـة 343ربيع اآلخـر  

 3:53 77.3 أبو محمد مكي بن حموش / وفاة المفسر أبو إسحاق الثعلبي المقرئوفاة  الجمعة 341محرم 
  

 3:51 1.1 وفاة األديب أبو النصر محمد بن نصر في العراق الثالثاء 341ربيع اآلخـر 
  

 3:54 1.3 تاريخ بغـداد الخميـ  348صفـر  
  

 3:45 5.6 7:44 75.6 وفاة الشاعر أبو عمر المطرز الزاهد األحـــد 341جمادى األخرة

 3:53 1.3 وفاة راوية الحديث محمد بن محمد بن غيالن األربعاء 333شـوال  
  

 3:31 1.3 7:31 71.7 وفاة الحافظ محمد بن علي الصوري الخميـ  337رجب  

 **** اإلقليلي في قرطبة وفاة النحوي ابن االثنـين 337ذو القعدة 
   

 3:73 3.5 7:38 77.4 شهاب عظيم وقت العصر الخميـ  334صفر  

 3:71 6.3 7:66 73.7 وفاة محمد بن عقبة بن قتادة الحسني بمكة السـبت 334ذو الحجة 

 3:61 3.3 7:63 75.6 وفاة األديب علي ابن القاضي التنوخي في البصرة األحـــد 331محرم 

 3:78 7.8 7:74 77.1 شهاب عظيم تقطع ثالث قطع الخميـ  331ربيع اآلخـر

 3:34 3.3 تقليد الشيخ محمد الدامغاني قضاء القضاة في بغداد األحـــد 331ذو القعدة  
  

 3:53 1.5 في العراق الصابئوفاة الكاتب هالل بن المحسن  الثالثاء 338رمضان 
  

 3:63 4.1 7:63 73.8 البداية النهـاية الخميـ  338محرم  

 3:63 6.4 7.46 73.3 ببغداد / وفاة الدارمي القاليوفاة األديب اللغوي أبي الحسن علي بن أحمد  الجمعة 338ذو القعدة 

 3:73 3.8 3:53 77.1 سقوط نيزك أحدث زلزلة في اليمن / وفاة الشاعر أبو العالء المعري الخميـ  331ربيع األول 

 3:53 1.3 حريق عظيم في سوق بغداد الثالثاء 331جمادى األخرة
  

 3:31 3.7 7:73 77.3 وفاة القاضي الفقيه أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل الطبري االثنـين 353ربيع األول  

 3:33 5.1 7:43 75.3 وفاة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي األربعاء 353ربيع اآلخر  

 غ ق ش 7:73 73.3 دخول المارق أرسالن البساسيري إلى بغداد ونهبها األحـــد 353القعدة  ذو 
 

 3:53 8.3 7:58 67.4 البساسيري من الوزير ابن المسلمة إنتقام الثالثاء 353ذو الحجة  

 3:61 4.5 7:61 74.4 دخول الخليفة القائم بأمر اهلل إلى بغداد ومطاردة البساسيري الجمعة 357ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 3.4 7:71 76.3 ظهور شهاب عظيم / مقتل أرسالن البساسيري ببغداد السـبت 357ذو الحجة   

 غ ق ش 7:73 76.1 البداية النهـاية األربعاء 356ربيع األول  
 

 3:61 3.1 7:68 74.8 شهاب عظيم عند طلوع الشم  / كسوف شمسي كلي في العراق االثنـين 356جمادى األخرة

 3:56 1.8 كسوف الشم  ، الطائي األربعاء 354جمادى األولى
  

 3:71 6.8 3:51 73.5 البداية النهـاية السـبت 353شعبان 

 3:71 6.6 7:35 77.1 وفاة الفقيه أبو عبداهلل القضاعي بمصر األربعاء 353ذو القعدة  

 3:56 1.8 7:34 71.3 إسماعيل الصقلي والمقرئوفاة النحوي أبو الطاهر إسماعيل السرقسطي /  األحـــد 355محرم 

 3:73 7.3 7:31 76.7 وفيـات األعيـان وأنباء ابناء الزمان االثنـين 355صفـر  

 3:33 8.8 شهاب عظيم الجمعة 355ربيع اآلخـر 
  

 3:71 6.1 3:51 73.7 وفاة ركن الدين طغرلبك أول ملوك السالجقة الجمعة 355رمضان 

 3:74 7.3 3:58 73.6 وفاة األديب الشاعر أبو الفضل محمد بن عبد الواحد التميمي السبت 355شـوال  

 3:44 3.1 7:61 74.1 مقتل عميد الملك الوزير أبو نصر محمد الكندري الثـالثـاء 355ذو الحجـة  

 3:63 4.3 7:38 74.1 األندلسيوفاة اإلمام الحافظ علي بن حزم  االثنـين 353شعبان 

 **** وفاة األديب الحسن القيرواني السـبت 353ذو القعدة 
   

 3:73 3.1 7:33 73.5 مقتل الوزيرأبو نصر محمد الكندري في بغداد السـبت 353ذو الحجة 

 3:67 4.4 7:38 74.3 ظهور شهاب عظيم وصار له شعاع أكثر من القمر وسمع له دوي مفزع األحـــد 351رمضان 

 3:46 5.3 7:61 71.7 وفاة اللغوي الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده األربعاء 358ربيع اآلخـر  

 3:61 3.3 7:76 76.8 شهابين في وقت واحد انقضاض األربعاء 358شعبان  

 3:37 1.3 وفاة الفقيه ابن الفراء الخميـ  358رمضـان  
  

 3:37 1.6 فتح المدرسة النظامية ببغداد الخميـ  351ذو القعدة 
  

 3:68 3.3 7:38 77.8 بداية أبو إسحاق الشيرازي التدري  في المدرسة النظامية السـبت 351ذو الحجة 

 **** والدة يحيى بن هبيرة في بغداد األربعاء 333محرم 
   

 **** زلزلة عظيمة في فلسطين السـبت 336جمادى األولى
   

 غ ق ش 7:33 73.3 أحمد بن بشران الواسطيوفاة شيخ العراق في اللغة محمد بن  الخميـ  336رجب  
 

 3:41 3.3 7:31 71.6 تـاريخ بغداد السبت 336شعبان  

 3:33 3.5 7:68 74.5 رؤيا أبي القاسم المقدسي في الخطيب البغدادي األربعاء 334ربيـع األول  

 3:53 8.5 سير أعالم النبـالء الخميـ  334ربيع اآلخـر  
  

 3:67 6.1 7:78 73.3 وفاة الحافظ يوسف ابن عبد البر في شاطبة شرق األندل  السـبت 334جمادى األولى

 3:73 7.8 7:34 77.7 السلطان ألب أرسالن على أرمانو  في الرهوة انتصار األحـــد 334ذو القعدة  

 3:33 1.1 7:78 73.1 وفاة الحافظ الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد الثالثاء 334ذو الحجة 

 3:45 4.3 7:31 77.3 ألب أرسالن في العراق وفاة األمير الخميـ  335ربيع األول 

 3:35 3.6 7:48 73.1 وفاة الفقيه المفسر أبو القاسم القشيري السـبت 335ربيع اآلخـر 

 3:65 4.6 7:65 73.3 إسالم الطيب األديب ابن جزلة / والدة المحدث أبو محمد الرشاطي السـبت 333جمادى األخرة

 3:41 5.8 7:48 78.7 والدة اإلمام أبو القاسم محمود الزمخشري بخوارزم الجمعة 331رجب 

 3:35 3.7 3:51 77.3 وفاة الخليفة القائم بأمر اهلل / والدة األديب أبو الفضل محمد السالمي السـبت 331شعبان 

 3:33 1.8 والدة الحافظ أبو بكر محمد ابن العربي األربعاء 338شعبان  
  

 3:61 4.4 7:78 76.3 وفاة الشاعر البياضي في بغداد االثنـين 338ذو القعدة 

 3:48 3.4 7:75 76.5 وفاة المؤرخ ابن حيان األندلسي الثالثاء 331ربيع األول 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 غ ق ش وفاة الحاجب يحي بن عبد الرحمن الشيبي السـبت 313رمضان 
   

 3:54 8.3 باهلل ابن المقتدي بأمر اهللوالدة المستظهر  االثنـين 313شـوال  
  

 3:73 7.1 7:33 77.3 وفاة األديب الشاعر الفلكي محمد بن الحسين بن الشبل البغدادي االثنـين 314محرم  

 3:75 7.8 7:77 74.7 وفاة الفقيه سليمان الباجي في المغرب األحـــد 313رجب 

 3:73 3.8 7:33 77.5 دبي  األسديعمارة سور الموصل / وفاة  الجمعة 313شـوال  

 3:63 3.3 7:63 75.5 يالفيروز آبادوفاة الفقيه إبراهيم الشيرازي  االثنـين 313جمادى األخرة

 3:38 8.3 وفاة الفقيه ابن الصباغ في بغداد الخميـ  311جمادى األولى
  

 3:61 3.5 7:33 77.1 بنيسابوروفاة إمام الحرمين عبد الملك الجويني  األحـــد 318ربيع الثاني 

 3:45 5.6 7:34 71.1 وفاة الفقيه عبد الرحمن المتولي في العراق الثالثاء 318شـوال 

 **** والدة الشاعر هبة اهلل ابن القطان بالعراق السـبت 318ذو الحجة 
   

 3:48 5.1 7:46 73.1 معركة الزالقة في األندل  الجمعة 311رمضان 

 3:37 3.1 والدة علي بن أحمد الظاهري األندلسي السبت 387جمادى األولى
  

 3:71 6.6 7:65 73.4 العالء ابن السوادي أبيوفاة الكاتب الشاعر  األربعاء 386ربيع اآلخر  

 7:37 1.3 7:54 71.4 التعاويذي ببغداد وفاة الكاتب ابن األربعاء 384شـوال 

 3:56 1.7 المعتصم بن صمادح األندلسيوفاة الشاعر  األربعاء 383ربيـع األول  
  

 7:31 77.3 ا ببغدادــوفاة األديب الشاعر عبد اهلل بن ناقي الخميـ  385محرم 
  

 3:53 1.5 7:43 75.6 مقتل الوزير نظام الملك الطوسي بالعراق الخميـ  385رمضان 

 3:37 5.8 7:63 74.6 وفاة جالل الدولة السلطان ملك شاه الجمعة 385شـوال  

 **** مقتل الوزير نظام الملك / وفيات األعيان الجمعة 383محرم 
   

 **** والدة المسترشد باهلل األحـــد 383شعبان 
   

 غ ق ش 7:71 76.5 وفاة الخليفة المقتدي بأمر اهلل وتولية المستظهر السـبت 381محرم  
 

 غ ق ش باهلل بالقاهرة رالخليفة المستنصوفاة  االثنـين 381ذو الحجة   
   

 3:36 3.5 7:73 74.7 مقتل تاج الدولة أبو سعيد تتش السلجوقي الجمعـة 388صفر  

 3:57 1.3 وفاة القاضي أبو بكر الحموي الشامي األحـــد 388شعبان  
  

 7:35 1.1 7:58 71.3 نصر الحميدي في بغداد وفاة الحافظ أبو األحـــد 388ذو الحجة 

 3:37 3.3 7:36 76.3 وفاة أبو المظفر السمعاني الخميـ  381  ربيع األول

 غ ق ش والدة اآلمر بأحكام اهلل الخميـ  313محرم    
   

 3:57 1.3 7:61 71.3 استيالء الملك األفضل على مدينة القد  الثـالثـاء 317رمضان  

 3:53 3.8 وفاة إبراهيم الرازي في دمشق الجمعة 317ذو الحجة 
  

 **** سير أعالم النبـالء الثالثاء 316جمادى األولى
   

 3:74 7.4 7:37 73.3 سقوط بيت المقد  بأيدي الصليبيين الخميـ  316شعبان 

 3:68 3.4 7:31 77.8 وفيـات األعيـان وأنباء ابناء الزمان السبت 316رمضان  

 3:43 3.5 7:66 74.3 بمصر وفاة الفقيه القاضي علي بن الحسن الخلعي األربعاء 316ذو الحجة 

 3:73 3.8 7:35 77.6 وفاة عبدالقادر الهاشمي والطبيب ابن جزلة ببغداد الجمعة 314جمادى األخرة

 3:63 3.4 7:78 75.6 عبدالملك اليافعي الفقيهوفاة  األحـــد 314رجب 

 3:64 4.3 7:46 73.3 بشيذلة في بغدادوفاة الفقيه الواعظ أبو المعالي عزيزي الجبلي المعروف  األربعاء 313صفر  

 3:33 3.7 3:53 77.1 مولد الشيخ الحالوي بمكة الثالثاء 313جمادى األخرة

 **** والدة ابن الدهان النحوي ببغداد األحـــد 313رجب 
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 السابق
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 األسبق
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 3:51 1.6 جلو  الخليفة المستظهر باهلل بدار الخالفة السـبت 315محرم  
  

 3:57 1.3 المستعلي الفاطمي في مصروفاة  األحـــد 315صفر 
  

 غ ق ش والية األمير يحيى بن بادي  في تون  االثنـين 311ذو الحجة 
   

 3:41 5.1 7:63 71.5 وفاة الفقيه األديب أبو الحسن ابن أبي الصقر / وفاة تاج الرؤساء ابن الكاتب الجمعة 318جمادى األولى

 3:71 6.8 أبو علي الجياني اإلماموفاة  االثنـين 318شعبان 
  

 3:31 3.8 3:56 73.3 ملك مراكش وفاة األمير يوسف بن تاشفين السـبت 533محرم

 3:44 5.1 7:31 76.5 ببغداد القارئوفاة العالمة ابن السراج  االثنـين 533صفر 

 غ ق ش والدة األديب الكاتب هبة اهلل البوصيري بمصر األحـــد 533ذو القعدة 
   

 
       

       

  
 القـرن السادس

    
 3:44 5.1 7:31 76.5 البغدادي محمد بن السراج القارئوفاة  االثنـين 533صفـر  

 3:31 3.8 3:56 73.3 وفاة يوسف بن تاشفين ملك مراكش السبت 533محرم  

 3:45 5.5 7:43 75.1 دبي وفاة األمير تميم بن المعز الصنهاجي / وفاة سيف الدولة صدقة بن  األحـــد 537رجب 

 3:33 1.1 7:63 73.3 مقتل الفقيه الشافعي أبو المحاسن الروياني الثـالثـاء 536محرم  

 3:47 5.6 7:31 76.8 مقتل قاضي القضاة عبيد اهلل بن علي الخطيبي األربعاء 536صفـر  

 3:33 3.7 7:34 73.6 السلجوقي والدة الملك غياث الدين مسعود بن ملكشاه األربعاء 536ذو القعدة  

 3:33 5.1 7:68 75.4 سقوط طرابل  الشام / وفاة الكاتب الحسين ابن الخازن الجمعة 536ذو الحجة 

 3:45 5.3 7:47 73.6 سقوط بيروت في أيدي الصليبيين السـبت 534شـوال 

 3:63 3.3 7:71 73.3 وفاة الزاهد أحمد العلبي بمكة الثالثاء 534ذوالحجة 

 3:57 8.1 7:61 73.8 الهراسي وفاة الفقيه الشافعي عماد الدين علي الطبري المعروف بالكيا الخميـ  533محرم 

 3:63 6.3 7:61 77.1 وفاة اإلمام أبو حامد محمد الغزالي بالشام )طو ( الثالثاء 535 اآلخرةجمادى 

 3:31 1.1 بغداداإلبري في  وفاة الكاتب أبو نصر أحمد الجمعة 533جمادى األولى
  

 3:37 5.8 7:65 74.6 وفاة قاضي دمشق محمد بن موسى الحنفي الالمشي األحـــد 533جمادى األخرة

 غ ق ش 7:71 74.6 والدة تاج اإلسالم الشيخ أبو سعد عبد الكريم ابن السمعاني الثالثاء 533شعبان 
 

 3:37 1.3 7:71 73.7 القيسراني وفاة المحدث محمد بن طاهر ابن السـبت 531ربيع األول

 3:44 3.3 7:36 74.6 مقتل الملك مودود في جامع دمشق االثنـين 531ربيع اآلخر  

 3:31 1.1 7:51 67.8 وفاة الفقيه المستظهري في بغداد األربعاء 531شـوال 

 3:64 4.5 بن فتوح المكناسي بكر أبووفاة  األربعاء 538شعبان 
  

 غ ق ش وفاة اإلمام محمد بن أحمد الشاشي الجمعة 538شـوال  
   

 3:31 8.5 7:34 63.6 وفاة األمير يحيى بن بادي  في تون  االثنـين 531ذو الحجة 

 3:61 3.3 7:61 71.3 أعمار األعيان الثالثاء 573محـرم  

 **** وفاة أبو بكر محمد بن المظفر السمعاني الخمي  573صفـر  
   

 3:45 5.3 7:44 75.1 عبد الغفار بن محمد الشيروي وفاة المحدث أبو بكر الجمعـة 573ذو الحجة  

 3:53 1.1 والدة الملك العادل نور الدين زنكي في دمشق الجمعة 577شـوال   
  

 3:46 5.6 7:63 75.8 تسليم قلعة )تبين( / وفاة المحدث يحيى بن منـدة الثالثاء 577ذو الحجة 

 3:57 8.3 7:31 78.7 الملك محمود السـلجوقي السلطةتولي  الخميـ  576محرم    
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 3:66 4.3 7:33 77.4 وفاة المستظهر باهلل األحـــد 576ربيع األول  

 3:41 1.3 7:64 75.8 مبايعة المسترشد باهلل / وفاة اإلمام شيخ الحنابلة علي بن عقيل البغدادي الثالثاء 576ربيع اآلخـر  

 3:65 3.3 7:35 73.7 وفاة شيخ الحنابلة ببغداد أبو الوفاء علي بن عقيل االثنـين 574جمادى األولى

 3:45 3.3 وفاة الفقيه أبو القاسم عبد الكريم القشيري السبت 573جمادى األخرة
  

 3:31 3.6 7:33 76.5 سقوط نيزك الجمعة 575ربيع األول  

 غ ق ش القاهرةمقتل الملك األفضل أبي القاسم في  االثنـين 575شـوال   
   

 3:75 7.1 وفاة النحوي أبو الحسن علي الفصيحي ببغداد الثالثاء 573ذو الحجة 
  

 **** والدة الفقيه أبو منصور البروي بطو  الثالثاء 571ذو القعدة   
   

 **** والدة الفقيه محمد البروي الشافعي الثـالثـاء 571ذو الحجـة  
   

 3:51 73.3 7:45 67.8 األديب أبو الفضل الميداني صاحب كتاب األمثالوفاة  األحـــد 578رمضان 

 **** التعاويذي ببغداد مولد الكاتب ابن األربعاء 571رجب 
   

 3:34 8.3 القبض على الوزير بن شجاع في مصر األربعاء 571رمضان   
  

 3:53 8.1 النهاونديوفاة إمام الحرم المكي عبد الملك بن أبي مسلم  الثالثاء 571ذو الحجة 
  

 7:77 74.6 والدة النحوي تاج الدين الكندي في بغداد األحـــد 563شعبان 
  

 3:43 3.3 وفاة الفقيه أبو بكر محمد الطرطوشي الثالثاء 563جمادى األولى
  

 7:36 1.3 وفاة األمير آق سنقر البرسقي بالعراق الخميـ  563ذو القعدة 
  

 3:46 3.4 7:46 74.8 الخليفة المستعلي يخطب بنفسه خطبة العيد السـبت 563ذو الحجة  

 3:55 8.5 هجوم جند السلطان على دار الخالفة ونهبها األحـــد 567محرم  
  

 3:35 3.1 7:33 75.3 عز الدين مسعود بن آق سنقر وفاة األمير الثـالثـاء 567جمادى األخرة

 غ ق ش 7:36 73.3 زبادة ملك دمشق / والدة الكاتب ابن لدين طغتكينا وفاة ظهير السبت 566صفر  
 

 3:54 1.6 والدة الفقيه الشافعي أبو سعيد البندهي المسعودي الثالثاء 566ربيع اآلخـر  
  

 3:61 4.5 7:33 73.3 البقراني والدة الكاتب محمد بن علي ابن الخميـ  564صفـر  

 3:67 4.4 7:47 75.3 الشاعر البارع الدبا وفاة األريب  األحـــد 563جمادى األخرة

 3:43 3.1 7:73 73.3 وفاة ركن الدين الطبري ومحمد بن الناصح األربعاء 563شعبان 

 **** مقتل اآلمر بأحكام اهلل الخميـ  563ذو القعدة 
   

 3:73 7.3 3:58 73.7 وفاة ركن الدين محمد الطبري في منى األربعاء 563ذو الحجة 

 3:41 5.8 7:44 75.1 وفاة إمام الحرم محمد البخاري في األجفر شمال حائل راجعا من مكة الجمعة 565محرم 

 3:48 1.5 7:78 1.8 السلجوقي / وفاة هبة اهلل بن الحصين المسند وفاة الملك محمود الخميـ  565شـوال 

 غ ق ش وفاة تاج الملوك أبو سعيد بوري في الشام الثالثاء 563رجب 
   

 3:44 3.6 7:68 76.8 الخطبة ألبي الفتح غياث الدين السلجوقي في بغداد االثنـين 561 صفر 

 غ ق ش وقعة في عسفان قرب مكة المكرمة األحـــد 561ذو الحجة 
   

 3:74 7.5 7:36 73.1 وفاة الفقيه ابن برهون الفارقي في العراق األربعاء 568محرم 

 3:57 1.6 7:61 71.1 الخليفة المستظهر باهللوفاة والدة  الخميـ  568شـوال  

 3:43 3.6 7:64 76.6 وفاة السلطان طغرل بن السلطان محمد ملك شاه االثنـين 561محرم  

 3:65 4.3 مقتل شم  الملوك إسماعيل بن تاج الملوك بوري الخميـ  561ربيع اآلخر  
  

 3:53 1.5 اللخمي بعسقالنوالدة القاضي عبد الرحيم  االثنـين 561جمادى األخرة
  

 3:73 7.4 7:36 73.5 معركة بين الخليفة المسترشد باهلل والسلطان مسعود السـبت 561رمضان  

 3:43 5.1 مقتل الخليفة المسترشد باهلل على باب مراغة الثالثاء 561ذو القعدة  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
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 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:38 1.3 7:44 75.1 خروج جيش الخليفة الراشد لمالقاة السلطان مسعود الخميـ  543رمضان 

 3:76 7.3 3:55 73.1 وفاة الفقيه المحدث محمد الفراوي / دخول السلطان مسعود إلى بغداد الجمعة 543شـوال 

 3:74 7.5 3:31 8.3 خلع الخليفة الراشد باهلل وتولية عمه المقتفي ألمر اهلل األحـــد 543ذو القعدة  

 3:36 3.3 7:43 73.3 وفاة القاضي بهاء الدين الشهرزوري بحلب الجمعة 546رمضان 

 3:35 3.3 7:45 71.1 وفاة الشاعر ابن خفاجة األندلسي األربعاء 544شـوال 

 3:63 3.6 حصار بعلبك السـبت 544ذو الحجة 
  

 3:37 3.3 7:35 74.6 جمال الدين بن بوري في بعلبك وفاة األمير الجمعة 543شعبان   

 **** وصول خبر وفاة المظفر إلى المنصور الثالثاء 543  شـوال 
   

 3:64 4.4 7:68 73.4 وفاة الشاعر الظريف جمال الملك علي ابن أفلح األربعاء 545شعبان  

 3:53 1.5 والدة المستضيء باهلل الحسن بن يوسف بن محمد األحـــد 543شعبـان  
  

 3:58 1.1 6:33 71.1 عبد الرحيم ابن السمعانيوالدة أبي المظفر  األربعاء 541ذو القعدة 

 3:48 3.7 7:44 73.3 حدوث زلزلة في بغداد األحـــد 548ذو القعدة  

 **** وفاة األديب ابن الجواليقي ببغداد األحـــد 541محرم   
   

 3:63 4.1 7:73 76.1 سير أعالم النبـالء الخميـ  541صفر   

 3:31 1.8 7:41 75.6 الملك عماد الدين زنكي بالد الرهافتح  األربعاء 541جمادى األخرة

 3:43 5.8 7:61 75.8 مقتل والي الشام نصير الدين جقر الخميـ  541ذو القعدة 

 3:41 5.3 7:33 75.5 وفاة األمير مجاهد الدين بالعراق الثالثاء 533رجب 

 3:61 3.6 7:63 74.1 استيالء روجر ملك صقلية على طرابل  الغرب الخميـ  537محرم  

 **** عماد الدين زنكي في صفين األميرمقتل  السـبت 537ربيع اآلخـر 
   

 غ ق ش والدة الشاعر يحيى بن الجراح في مصر السـبت 537شعبان 
   

 3:78 6.3 7:64 75.7 موافقة السلطان مسعود على إسقاط مك  البيع والشراء الجمعة 537ذو القعدة  

 3:46 5.4 7:37 73.1 مقتل الحافظ عبد اهلل بن علي بن خلف اللخمي األندلسي الرشاطي األحـــد 536جمادى األولى

 3:63 4.6 7:33 73.3 وفاة أمام النحو هبة اهلل الشجري ببغداد األحـــد 536رمضان 

 3:64 4.3 7:37 73.5 محاصرة سبعين ألف من الفرنج مدينة دمشق ثم طردهم عنها االثنـين 534ربيع األول  

 **** والدة األمير الفائز العبيدي في مصر السـبت 533محرم  
   

 3:53 73.7 7:61 73.1 تولي يحيى ابن هبيرة الوزارة في بغداد االثنـين 533ربيع اآلخـر 

 3:55 8.3 السالر إلى مصر العادل أبو الحسن ابن وصول الوزير األحـــد 533شعبان 
  

 3:61 3.1 والدة الحافظ علي بن المفضل بالقاهرة الخميـ  533ذوالقعدة 
  

 3:31 8.4 هجوم عدد من اللصوص على الحجاج قرب المدينة المنورة األحـــد 535محرم 
  

 3:78 6.6 7:73 73.4 المظفر محمد بن علي الطبري وفاة قاضي مكة أبو األربعاء 535ربيع األول 

 3:31 3.4 عبد اهلل بن يوسفوالدة العاضد العبيدي  الخميـ  533محرم  
  

 3:57 8.1 المصري بالحرم إبراهيم األميروفاة  السـبت 533صفر 
  

 3:65 3.3 7:33 73.8 وفاة الكاتب بن حمدون األب الحسن بن محمد الخميـ  533جمادى األولى

 3:44 5.3 7:33 77.8 وفاة الملك السلجوقي مسعود بن محمد بن ملكشاه السـبت 533جمادى األخرة

 3:43 3.6 7:77 74.6 وفاة الواعظ المروزي أبو منصور العبادي الثـالثـاء 531جمادى األولى

 3:35 1.8 وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه السلجوقي األربعاء 531جمادى األخرة
  

 3:77 3.1 7:77 76.3 وفاة الحسن بن خلف القيرواني )ابن العرجاء( األحـــد 531رمضان 

 3:67 4.3 7:73 74.1 تولية المستنجد باهلل يوسف بن محمد والية العهد من والده المقتفي ألمر اهلل الجمعـة 531ذو الحجة  
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 السابق
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 3:38 3.3 مقتل سيف الدين علي بن السالر السـبت 538محرم  
  

 3.41 5.4 7:68 74.3 القيسراني بدمشق وفاة األديب محمد بن نصر ابن الخميـ  538شعبان   

 3:43 5.3 7:63 73.3 وفاة أمير الحرمين هاشم الحسني / والدة الملك المعظم مظفر الدين بالموصل الثالثاء 531محرم 

 3:53 1.8 وفاة ثقة الدولة ابن األنباري االثنـين 531شعبان 
  

 **** وفاة الملك مظفر الدين أبو سعيد بن بكتكين ملك إربيل في العراق السـبت 531رمضان 
   

 3:67 6.1 7:46 75.3 وفاة اإلمام عبدالرحمن األكاف / واألديب أبو الحكم عبيد اهلل المغربي الجمعة 531ذو القعدة 

 3:44 3.7 7:73 75.6 السالمي وفاة اإلمام األديب محمد بن ناصر السـبت 553شعبان 

 3:31 1.5 7:31 67.7 الحرمين هاشم بن فليتة الحسني وتولي أخيه قاسم أميروفاة  السـبت 557محرم 

 7:43 71.6 والدة الفقيه موسى بن أبي الفضل ابن يون  األحـــد 557صفر  
  

 **** وفاة المحدث شم  الدين الواسطي الثالثاء 557ذو القعدة 
   

 3:43 3.3 7:77 77.1 حدوث الزلزلة في حلب وموت كثير من النا  السـبت 556رجب 

 3:66 6.1 7:35 73.1 بغداد إلى وصول الشيخ السجزي األربعاء 556شـوال 

 3:74 7.6 7.74 76.4 مولد اإلمام الحافظ عمر بن باز الموصلي السـبت 556ذو الحجة 

 **** مولد الناصر لدين اهلل السـبت 554رجب 
   

 3:63 3.3 7:33 76.8 وفاة مريم بنت أمير مكة األحـــد 554شـوال 

 3:37 3.5 7:68 73.3 وفاة الشيخ أبو الوقت السجزي ببغداد الثالثاء 554ذوالقعدة 

 3:73 7.3 7:77 76.5 والدة الشاعر يعقوب بن صابر في بغداد الجمعة 553محرم 

 3:34 3.3 7:34 76.1 وفاة قاضي مكة عبد الرحمن بن شيبة االثنـين 553ربيع األول

 3:38 8.5 وفاة أحمد الهاشمي في بغداد االثنـين 553شعبان 
  

 3:53 1.3 وفاة الشاعر يحيى المنبجي في العراق األحـــد 553ذو الحجة 
  

 3:45 5.1 7:43 71.5 وفاة الخليفة المقتفي ألمر اهلل السـبت 555ربيع األول 

 3:68 3.3 3:54 73.6 وفاة األمير الفائز العبيدي في مصر األربعاء 555رجب  

 3:31 3.6 النبـالءسير أعالم  األربعاء 555ذو الحجة  
  

 3:71 6.4 7.74 73.5 والدة الفقيه األبهري بمكة الثالثاء 553رجب 

 3:33 1.1 وفاة الوزيرأبو الغارات بن رزيك في مصر الخميـ  553رمضان
  

 3:54 1.3 وفاة الشاعر أبو سعيد األلوسي ببغداد الثالثاء 551رمضان  
  

 3:43 3.5 شجاع شاور بن مجير إلى القاهرةدخول القائد أبو  األحـــد 558محرم  
  

 3:63 6.1 7:73 76.3 وفاة القائد موسى العيساوي الثالثاء 558جمادى األخرة

 3:41 3.3 7:43 75.3 والدة الفقيه المؤرخ أبو عبد اهلل محمد الدبيثي في واسط الخميـ  558رجب  

 3:58 1.1 7:31 63.6 في العراق والدة العالمة ضياء الدين ابن األثير السـبت 558شعبان 

 3:48 3.7 7:73 73.3 وفاة الشاعر ابن القطان بالعراق األحـــد 558رمضان 

 3:63 4.6 7:73 73.1 الضرغام بن سوار اللخمي في مصر مقتل الملك المنصور السـبت 551جمادى األخرة

 3:63 4.5 7:47 73.1 ابن هبيرة آخر الوزراء العباسيينوفاة الوزير الفقيه العادل عون الدين  الثالثاء 533جمادى األولى

 3:57 1.7 وفيـات األعيـان الثالثاء 537صفر 
  

 3:34 3.3 7:73 76.1 مؤلف الخريدة مع الفارابي الحكيم في بغداد اجتماع الثالثاء 537رجب 

 **** والدة اللغوي األديب الشاعر أحمد بن سعد اهلل الجبراني األربعاء 537شـوال 
   

 **** وفاة الشيخ مسعود ابن الحسن االثنـين 536رجب 
   

 3:35 8.3 7:71 73.7 وفاة الكاتب محمد ابن حمدون في بغداد السـبت 536ذو القعدة 
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 3:68 3.4 7:73 76.3 وفاة أبو بكر الطوسي إمام الحرم الخميـ  534صفر 

 3:31 3.4 7:35 74.7 وحديثه / والدة الشاعر عبد الحكمأخبار مكة في قديم الدهر  األربعاء 534جمادى األخرة

 3:61 3.7 7:41 78.6 وفاة الفقيه المحدث هبة الدين بن عساكر السـبت 534شعبان 

 غ ق ش وفاة الشاعر أبي الفتح نصر اهلل بن قالق  االثنـين 534ذو القعدة 
   

 غ ق ش وفاة قريش بن حسن الشيبي األربعاء 534ذو الحجة 
   

 3:77 7.3 7:33 77.3 دخول القائد أسد الدين شيركوه إلى القاهرة الخميـ  533ربيع اآلخـر 

 3:63 4.3 7:67 73.4 وفاة الشيخ العالمة محمد بن عبد الباقي ابن البطي السـبت 533جمادى األولى

 3:76 7.6 7:31 74.3 وفاة سليمان بن محمد العطار الثالثاء 533رجب 

 غ ق ش وفاة فاتح الحرم الشريف عبد الرحمن بن ديلم الشيبي األربعاء 533رمضان 
   

 3:67 6.1 وفاة الفقيه أبو المعالي بن زكي الدين الجمعة 533شـوال 
  

 **** والدة شعيب بن يحيى الزعفراني بمصر الجمعة 535شـوال 
   

 3:31 3.3 7:53 73.6 وفاة الخليفة المستنجد باهلل ابن المقتفي السبت 533ربيع اآلخر  

 3:78 6.3 7:31 77.6 وفاة النحوي ابن الدهان في بغداد االثنـين 533شـوال 

 3:47 3.3 7:38 76.6 وفاة الخليفة المستنجد باهلل ابن المقتفي األربعاء 533ذو القعدة  

 3:76 7.3 3:31 8.1 وفاة الملك العاضد العبيدي بمصر السبت 531محرم 

 3:47 3.1 7:43 71.3 أبو العبا  االربلي بالعراق الفقيهوفاة  السـبت 531جمادى األخرة

 3:33 1.4 وفاة الفقيه البروي / واألديب ابن الخشاب ببغداد األربعاء 531رمضان 
  

 3:63 3.3 3:51 77.6 الدعوة للخليفة المستضيء باهلل في مصر / وفاة ملك النحاة في دمشق الخميـ  538محرم 

 3:31 8.8 والدة العالمة شرف الدين الحسين اإلربلي السـبت 538ربيع األول 
  

 7:33 1.1 وفاة أبو نزار ملك النحاة في دمشق الثالثاء 538شـوال 
  

 3:56 1.1 وفاة األمير أيوب والد صالح الدين بعد سقوطه من الفر  الجمعة 538ذو الحجة 
  

 3:43 5.1 المناوئـيـن لصالح الدين بمصرالقبض على عدد من  األربعاء 531شعبان 
  

 3:33 3.3 7:31 74.3 شنق عدد من المناوئين لصالح الدين بمصر الجمعة 531رمضان 

 3:33 1.7 7:33 78.4 وفاة الملك العادل نور الدين زنكي في دمشق / وفاة إبراهيم بن قرقول األحـــد 531شـوال  

 3:73 7.1 3:48 8.4 الملك الصالح عماد الدين زنكي من دمشق إلى حلب انتقال الجمعة 513محرم  

 3:57 1.1 وصول صالح الدين إلى بلبي  االثنـين 513ربيع األول  
  

 3:61 3.6 7:77 77.1 دخول السلطان صالح الدين األيوبي دمشق صلحا األربعاء 513ربيع اآلخـر  

 3:47 3.8 7:47 78.3 / أسر جماعة من أمراء عز الدين صاحب الموصلالبدايـة والنهـايـة  األربعاء 513رمضان  

 **** تولي سعد بن ثابت إمارة المدينة المنورة الثالثاء 513ذوالحجة 
   

 3:53 8.4 7:53 71.1 وفاة الحافظ ابن عساكر ببغداد الجمعة 517رجب 

 3:73 7.3 7:78 73.3 وفيـات األعيـان السبت 517شعبـان  

 3:53 8.8 كسوف الشم  ، الطائي األحـــد 517رمضان  
  

 3:61 4.8 7:45 71.7 خروج صالح الدين إلى حماة / معركة في حلب الثالثاء 517شـوال 

 3:33 8.7 وفاة الفقيه أبو الفضل محمد الشهرزوري بدمشق السـبت 516محرم   
  

 3:46 5.1 7:63 73.3 وفاة عمارة بن جياش القاسمي الثالثاء 516رجب 

 **** وفاة القاضي أحمد الشافعي بمكة السـبت 514جمادى األخرة
   

 3:35 1.3 7:33 78.6 وفاة فخر النساء شهدة بنت اإلبري ببغداد الثالثاء 513محرم 

 3:31 1.3 7:33 73.4 وفاة الفقيه أبو الفوار  )حيص بيص(ببغداد الجمعة 513شعبان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:48 5.1 7:43 75.8 األنباري ببغداد وفاة النحوي ابن الثالثاء 515شعبان 

 3:31 1.5 وفاة القائد ثامر بن جياش القاسمي بمكة األربعاء 515رمضان 
  

 3:74 7.3 7:36 76.1 وفاة عبد اهلل القسطالني / وامام الحنابلة مبارك البغدادي )ابن الطباخ( الجمعة 515شـوال 

 3:65 4.1 7:71 73.4 لدين اهلل في دست الخالفة ببغدادجلو  اإلمام الناصر  األحـــد 515ذو القعدة 

 3:55 1.3 وفاة اللغوي علي ابن العصار ببغداد األربعاء 513محرم 
  

 3:43 5.6 7:73 74.3 وفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين بن عماد الدين زنكي أمير الموصل الجمعـة 513صفر 

 3:53 73.3 دربا والدة اإلمام ابن  السبت 513ربيع األول  
  

 3:48 3.3 7:78 75.6 وفاة الحافظ صدر الدين السلفي األصبهاني االثنـين 513ربيع اآلخـر 

 3:41 3.8 مولد إمام مقام إبراهيم علي بن أبي بكر الطبري الخميـ  513رجب 
  

 3:54 8.5 وفاة الملك الصالح عماد الدين زنكي في حلب الثالثاء 511رجب  
  

 3:61 4.5 7:61 74.1 وفاة النحوي أبو البركات ابن األنباري ببغداد الخميـ  511شعبان 

 7:37 1.5 وفاة الخطير أبي سعيد مهذب ابن مينا الجمعـة 511رمضان  
  

 3:43 3.4 7:31 76.1 وفاة الفقيه أبو العبا  أحمد بن علي الرفاعي الخميـ  518جمادى األولى

 3:76 3.8 7:63 76.6 بشكوال / ابن القوسي / عبد اهلل الطوسي وفاة ابن األربعاء 518رمضان 

 غ ق ش 3:53 73.4 وفاة الفقيه الشافعي مسعود الطريثيثي الخميـ  518شـوال 
 

 3:43 5.4 7:43 71.3 وصول ابن جبير إلى اإلسكندرية السـبت 518ذو القعدة 

 3:33 3.7 7:38 74.8 رحلة ابن جبير األحـــد 518ذو الحجة 

 3:34 1.1 7:33 63.3 وصول الرحالة ابن جبير إلى مركز قوص الثالثاء 511محرم 

 3:71 6.6 7:73 74.1 األندلسي في قوص / فتح السلطان صالح الدين مدينة حلب الرحالة ابن جبير األربعاء 511صفر 

 3:71 8.6 7:41 71.8 وصول الرحالة ابن جبير إلى ميناء عيذاب الجمعة 511ربيع األول 

 3:66 4.4 7:34 76.3 وصول ابن جبير األندلسي إلى جدة السـبت 511ربيع اآلخـر 

 3:45 3.8 7:73 73.3 وصول ابن جبير األندلسي مكة المكرمة االثنـين 511جمادى األولى

 3:36 8.3 7:73 71.6 ابن جبير في مكة المكرمة األربعاء 511جمادى األخرة

 3:31 1.5 اهلل األصبهاني الخرقي / ابن جبير في مكة المكرمة وفاة الشيخ عبد الخميـ  511رجب  
  

 3:71 6.8 7:31 77.8 في مكة المكرمة والنا  في صالة الفجر خسوف القمر السـبت 511شعبان 

 3:33 3.1 وفاة الحاجب علي بن يحيى الشيبي / وصول صالح الدين إلى حلب األحـــد 511رمضان 
  

 3:77 7.3 7:73 73.4 بالحرم / تذكرة باإلخبار/ وفيـات األعيـان االستسقاءصالة  الثالثاء 511شـوال 

 3:57 1.1 إعادة محمد الشيبي إلى حجابة الحرم األربعاء 511ذو القعدة 
  

 3:61 3.1 7:47 71.3 بعض الحجاج رؤية الهالل ليلة الخمي  ولكن القاضي ردهم ادعاء الجمعـة 511ذو الحجة 

 3:35 3.7 7:73 74.1 رؤية الهالل في بدر قرب المدينة المنورة / ابن جبير األندلسي السـبت 583محرم 

 3:53 8.5 7:56 71.3 وصول ابن جبير األندلسي إلى الحلة في العراق ورؤيته للهالل االثنـين 583صفر  

 3:43 3.1 7:44 75.1 األسفار/ مغادرة الموصل اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الثالثاء 583ربيع األول 

 3:73 7.1 7:34 73.5 األسفار / وصول ابن جبير إلى دمشق اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  األربعاء 583ربيع اآلخـر  

 3:41 3.3 7:38 76.3 األسفار/  ابن جبير في دمشق اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الجمعة 583جمادى األولى

 3:41 1.7 7:73 76.3 األسفار/ وصول ابن جبير إلى عكا اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  األحـــد 583جمادى األخرة

 3:48 3.3 7:31 74.7 األسفار / وفاة األمير يوسف الموحدي اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الثالثاء 583رجب  

 3:34 3.3 7:66 74.3 إقريطشاألسفار/ وصول ابن جبير إلى جزيرة  اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الخميـ  583شعبان 

 3:31 7.7 3:34 3.3 األسفار اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الجمعة 583رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
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 3:48 5.7 األسفار/ صالة العيد في أحد مساجد أطرابنش اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  السـبت 583شـوال 
  

 3:31 7.3 7:73 76.3 الجوزيتذكرة باإلخبار / والدة محيي الدين ابن  االثنـين 583ذو القعدة 

 3:38 8.6 األسفار/ الوصول إلى خالطة اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  األربعاء 583ذو الحجة 
  

 3:64 4.3 7:43 71.3 األسفار اتفاقاتتذكرة باإلخبار عن  الخميـ  587محرم 

 3:71 6.1 7:33 76.8 أبي بكر المدينيوفاة الشيخ حياة األنصاري / وفاة الحافظ محمد بن  الثالثاء 587جمادى األولى

 3:43 3.1 والدة إسماعيل المكي األربعاء 587جمادى األخرة
  

 3:38 8.3 وفاة الشاعر أبو القاسم السهيلي األحـــد 587شعبان 
  

 3:73 6.3 والدة مؤذن الحرم محمد بن عرفة االثنـين 587رمضان 
  

 3:78 6.1 7:74 75.3 في زحام بالحرم / وفاة جعفر الحسني وفاة عدد من الحجاج االثنـين 587ذو الحجة 

 3:48 3.8 7:61 71.8 وفاة الحسن الشهراباي المجاور بمكة األحـــد 586جمادى األولى

 3:33 3.5 7:43 74.6 زواج الملك الظاهر في الشام السـبت 586رمضان 

 3:65 4.4 7:67 76.3 وفاة اإلمام ابن بري بمصر االثنـين 586شـوال 

 3:68 3.3 7:65 75.8 خروج صالح الدين من دمشق لمالقاة الفرنج السـبت 584محرم 

 3:41 5.3 7:31 71.8 مقتل الكاتب مجد الدين أبو الفضل هبة اهلل ابن الصاحب الثـالثـاء 584ربيع األول  

 3:67 6.3 7:63 74.3 بداية معركة حطين األربعاء 584ربيع اآلخـر 

 3:53 1.1 فتح عكا على يد صالح الدين األيوبي الخميـ  584األولىجمادى 
  

 3:33 8.1 وصول القائـد صالح الدين إلى بيت المقد  األحـــد 584رجب  
  

 3:38 1.1 فتح بيت المقد  / صالة أول جمعة في بيت المقد  الثالثاء 584شعبان  
  

 3:35 1.3 تسلم الكاتب أبو طالب يحيى بن زبادة ديوان اإلنشاء األربعاء 584رمضان 
  

 3:33 3.4 توجه السلطان صالح الدين من صور إلى عكا / وفيـات األعيـان السـبت 584ذو القعدة 
  

 3:76 7.6 7:36 76.6 وفاة األمير محمد بن المقدم بمكة االثنـين 584ذو الحجة 

 3:63 4.7 7:77 76.7 جبيلة لصالح الدين األيوبي استسالموفاة الحافظ أبو بكر الحازمي في بغداد /  الثالثاء 583جمادى األولى

 3:37 1.8 قلعة بكا  للسلطان صالح الدين األيوبي استسالم الخميـ  583جمادى األخرة
  

 3:34 1.1 تحرير قلعة دربساك بالشام الجمعة 583رجب 
  

 3:57 1.5 الذي سب الصحابة في بغداد / وفاة مؤيد الدولة ابن منقذ قتل الباطني االثنـين 583رمضان 
  

 3:33 5.1 7:33 75.5 التعاويذي في بغداد وفاة الكاتب ابن األربعاء 583شـوال  

 3:51 73.3 7:57 71.1 وفاة سليمان الشيبي سادن مكة الخميـ  585ربيع األول 

 3:43 5.6 7:47 75.3 وفاة الشاعر موفق الدين محمد بن يوسف اإلربلي البحراني الجمعـة 585ربيع اآلخـر  

 3:58 8.4 عودة الفرنج لحصار عكا األربعاء 585رجب 
  

 3:33 8.5 وفاة الشيخ أحمد األصفهاني الخميـ  585شعبان 
  

 3:58 73.3 وفاة الفقيه عبد اهلل بن عمرون بدمشق السـبت 585رمضان 
  

 7:33 1.4 وفيـات األعيـان األحـــد 585شـوال 
  

 7:37 8.1 وفاة الفقيه عيسى الكهاري في الشام / وصول الملك العادل إلى دمشق االثنـين 585ذو القعدة 
  

 3:38 1.3 والدة األديب الشاعر عبد العزيز بن محمد بن خلف ابن الرفاء في الشام األربعاء 583جمادى األولى
  

 غ ق ش والدة الملك القاهر مسعود بالعراق السـبت 583ذو الحجة 
   

 3:35 1.3 7:61 74.1 معركة ) عكا ( األربعاء 581جمادى األخرة

 3:43 1.4 7:77 75.5 على تخريب عسقالن قبل وصول الفرنج االتفاق األحـــد 581شعبان 

 3:31 1.1 وفاة الملك المظفر تقي الدين أخ صالح الدين / واألمير عمر بن الجين االثنـين 581رمضان 
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 3:37 3.7 الملك العادل صالح الدين مع األنكتار في الشام اجتماع الثالثاء 581شـوال  
  

 **** وفاة الفقيه نجم الدين محمد الخبوشاني في القاهرة السـبت 581ذو القعدة  
   

 7:31 77.3 وفاة الفقيه يحيى السهروردي في السجن السبت 588محرم  
  

 3:53 1.4 أبو المرهف نصر بن منصور النميري الضرير وفاة الشاعر األربعاء 588ربيع اآلخـر  
  

 غ ق ش عزل قاضي قضاة مكة محمد العباسي الخميـ  588جمادى األخرة
   

 3:38 1.5 7:43 78.6 والدة القاضي اسحاق الطبري بمكة الثالثاء 588رجب 

 3:41 1.6 مصالحة صالح الدين مع األنكتار األربعاء 588شعبان 
  

 3:33 1.6 وصول صالح الدين إلى دمشق/ وفاة علي بن أحمد المشطوب والي نابل  السـبت 588شـوال 
  

 3:73 7.1 7:35 73.4 دعوة الملك األفضل ألخيه الظاهر في القد  االثنـين 588ذو القعدة 

 **** عودة صالح الدين إلى دمشق الخميـ  588الحجة ذو 
   

 3:63 4.5 7:46 75.1 خروج الكاتب ابن شداد من القد  الخميـ  581محرم 

 غ ق ش 7:37 73.3 وفاة السلطان صالح الدين األيوبي في دمشق الجمعة 581صفر 
 

 3:31 73.3 مكتر بن عيسى بإمارة مكة بعد وفاة أخيه داود انفراد األحـــد 581شعبان 
  

 3:66 3.3 7.43 76.6 وفاة األمير سيف الدولة بن منقذ في مصر الثالثاء 581رمضان   

 **** وفاة صبيح مولى أبي السداد بمكة األربعاء 581ذو الحجة 
   

 3:33 1.1 القاسم أبو محمد الشاطبي القارئوفاة اإلمام  السبت 513جمادى األخرة
  

 3:33 3.4 7:63 73.3 رؤيا أحمد الغزال المرسي في ابن إدري  الخميـ  513ذو الحجة  

 3:76 7.3 7:35 74.6 وفاة شهاب الدين علي بن عثمان العسقالني بمكة الثالثاء 517شعبان 

 3:76 7.6 7:36 73.3 الكالسةنقل جثمان صالح الدين األيوبي إلى  الثالثاء 516محرم 

 غ ق ش 3:55 73.1 وفاة إمام الحرم محمد بن عبد اهلل المكناسي الثالثاء 516جمادى األولى
 

 **** والدة الوزير يحيى بن مطروح بأسيوط االثنـين 516رجب 
   

 3:66 4.6 7:73 74.6 عودة العزيز ابن صالح الدين إلى مصر األحـــد 516شعبان  

 3:57 1.7 / تولي الفقيه محمد بن يون  القضاء في الموصلاإلنشاءزبادة ديوان  تقلد ابن االثنـين 516رمضان 
  

 3:66 4.6 7:31 77.8 وفاة القاضي السعيد جعفر بن المعتمد ابن سناء الملك في مصر الجمعة 516ذو الحجة 

 3:53 1.6 وفاة القاضي حسين بن عمر العسقالني بمكة السـبت 514محرم 
  

 3:75 7.1 7:31 76.1 سيل عظيم في مكة دخل الحرم وغطى الحجر األسود االثنـين 514صفر  

 3:36 1.3 7:43 75.5 سقوط بيروت في يد اإلفرنج األربعاء 514ذو الحجة  

 3:61 4.1 7:63 74.6 وفاة أبو بكر بن اللبان الخميـ  513محرم 

 3:55 1.1 بن زبادة في بغداداوفاة الكاتب أبي طالب يحيى  األحـــد 513ذو الحجة 
  

 3:33 1.3 7:48 71.3 وفاة الملك العزيز ابن صالح الدين بمصر، وقع من حصانه الثالثاء 515محرم 

 **** عقد المجل  لحل خالف بين أئمة بعض المذاهب في دمشق السـبت 515ذو الحجة  
   

 7:31 73.1 6:31 67.3 الفقيه أبو الفرج ابن كليب الحرانيوفاة  األربعاء 513ربيع األول  

 3:48 3.1 7:33 63.5 وفاة القاضي عبدالرحيم اللخمي بمصر الخميـ  513ربيع اآلخـر 

 3:73 7.6 7:74 73.1 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه / وفاة إبراهيم العراقي الخطيب الجمعة 513األولىجمادى

 3:46 5.4 7:74 74.3 الخطبة للملك العادل أبي بكر بن أيوب في القاهرة السبت 513شـوال  

 غ ق ش 7:74 74.6 البقراني وفاة الكاتب محمد بن علي ابن الخميـ  511جمادى األخرة
 

 3:58 1.3 وفاة العالمة عبد الرحمن بن الجوزي ببغداد والعماد األصفهاني بدمشق االثنـين 511رمضان 
  

 3:31 1.7 7:43 73.6 وفاة الخطيب ضياء الدين التغلبي الدولعي الجمعة 518ربيع األول  
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 3:65 4.5 7:45 71.3 الخطبة للملك العادل أبي بكر بن أيوب في حلب الثالثاء 518جمادى األخرة

 **** وقعة مصاف بين النهرين الثالثاء 518شـوال 
   

 3:46 5.3 3:51 73.8 الشهرتساقط أعداد هائلة من الشهب آخر  الجمعة 511محرم 

 3:46 5.7 7:34 73.1 أجرام مضيئة األحـــد 511صفر 

 3:65 4.8 وفاة العطار بن بنين بمكة الخميـ  511جمادى األولى
  

 7:33 73.3 عزل قاضي قضاة بغداد علي بن سلمان الحلي الثالثـاء 333جمادى األولى
  

 3:47 5.3 7:47 73.1 الرحمن بن علي بن مسعدةوفاة الكاتب عبد  الخمي  333جمادى األخرة

 7:36 1.3 موقعة مصاف بين الملك األشرف األيوبي ونور الدين أرسالن الثالثـاء 333شـوال  
  

 
       

       

  
 القـرن السـابع

    
 3:58 1.8 وفاة الفقيه منتجب الدين العجلي الخمي  333صفـر  

  
 7:33 73 وفاة الكاتب عبد الرحمن بن علي بن مسعدة الثالثـاء 333جمادى األولى

  
 3:43 3.1 وفاة األديب النحوي أبو الحسن شميم الحلي الخمي  337ربيع اآلخر  

  
 3:45 3.8 7:68 73.3 وفاة مدر  األمينية عيسى بن يوسف الضرير مكي أبو الحرم السـبت 336ذو القعدة  

 3:37 8.7 7:75 73.7 النجار لألربعين النوويةحفظ الشيخ محمد بن  الخمي  334صفر  

 3:54 8.3 وفاة النحوي الضرير أبو الهرم بالموصل االثنـين 334شـوال 
  

 3:57 1.4 وفاة إمام الحرم محمد بن علوان الحوطي التكريتي الثالثاء 333شعبان 
  

 3:71 6.1 وفاة الشاعر علي بن الساعاتي بالقاهرة األربعاء 333رمضان 
  

 3:46 5.7 7:31 77.1 شنق اإلفرنجي قاتل المصلين في جامع دمشق الخميـ  335محرم  

 3:38 1.8 وفاة الشيخ محمد بن أبي بكر الطبري في مكة محـرما الثالثاء 335ربيع اآلخـر 
  

 3:35 1.6 7:51 63.1 وفاة القاضي صدر الدين أبو القاسم بمصر السـبت 335رجب 

 3:75 7.3 7:65 75.5 سير أعالم النبـالء األحـــد 335شعبان  

 3:31 1.5 6:33 67.3 الفخر الرازي وفاة الفقيه محمد بن عمر االثنـين 333شـوال   

 3:73 7.6 7:31 77.6 وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان األربعاء 333ذو الحجة 

 3:61 4.1 7:31 77.1 الجزريوفاة الشيخ أبو السعادات مجد الدين ابن األثير  الجمعة 331محرم  

 3:63 4.8 3:58 73.3 وفاة الملك العادل أرسالن شاه بن عز الدين مسعود زنكي األحـــد 331صفر  

 3:45 1.3 7:75 74.4 وفاة الشيخ أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي الثالثاء 331ربيع األول 

 3:44 3.1 7:45 75.3 المؤدب في بغدادوفاة المحدث عمر بن أبي بكر بن حسان  االثنـين 331رجب 

 3:61 3.5 7:75 75.4 وفاة المحدث يون  بن أحمد البغدادي نزيل مكة الخميـ  338صفر 

 3:66 4.3 3:55 73.4 وفاة أبي الفضائل علي بن اآلمدي قاضي الموصل السبـت 338ربيـع األول  

 3:68 5.3 3:53 74.6 / وخضر اإلربلي بمكة والدة الشيخ محمد البلدحي الثالثاء 338جمادى األولى

 3:33 7.3 وفاة القاضي السعيد ابن سناء الملك األحـــد 338رمضان 
  

 3:45 5.1 والدة الشاعر محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الثالثـاء 338شوال  
  

 3:57 73.3 هزيمة الموحدين في موقعة العقاب أمام الصليبيين في األندل  االثنـين 331صفر 
  

 3:47 5.1 7:68 78.6 وفاة أمام الحرم زاهر مكين الدين أبو شجاع البغدادي الثالثاء 331ذوالقعدة 

 3:65 3.5 7:31 73.6 مكة في قديم الدهر وحديثه / وفاة قاضي السالمية ابن عسكر أخبار الثالثاء 373ربيع اآلخـر
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 3:33 8.3 األديب أبو الفتح ناصر المطرزيوفاة الفقيه النحوي  األربعاء 373جمادى األولى
  

 3:64 4.6 7:74 77.1 وفاة المحدث أحمد بن هبة اهلل بن عساكر السـبت 373رجب  

 3:35 1.7 7:48 73.3 وفاة أبو الفضل ابن منعة في بغداد االثنـين 373شعبان 

 3:33 3.1 والدة الملك العزيز غياث الدين في الشام األحـــد 373ذو الحجة   
  

 3:37 1.5 وفاة الحافظ علي بن المفضل بالقاهرة الجمعة 377شعبان 
  

 3:53 1.3 رحيل الملك المسعود ابن الملك العادل من مصر إلى الحجاز السبـت 377رمضـان  
  

 3:66 4.7 وفيـات األعيـان وأنباء ابناء الزمان الثالثاء 377ذو القعدة  
  

 3:46 3.7 العبا  الطبري إمام الحرم / وصول أمير دمشق إلى مكةوفاة  الخميـ  377 ذو الحجة
  

 7:34 73.6 7:51 71.5 وفاة النحوي الضرير ابن الدهان بالعراق األربعاء 376شعبان 

 3:73 6.4 7:76 74.1 وفاة الملك المعظم علي بن أحمد الناصر لدين اهلل في بغداد األحـــد 376ذو القعدة  

 3:51 1.3 وفاة أبو الفتح الظاهر األيوبي ابن صالح الدين الخمي  374جمادى األخرة
  

 **** وفاة الفقيه أبو حامد الجاجرمي بنيسابور الثالثاء 374رجب  
   

 غ ق ش سير أعالم النبـالء الجمعة 374رمضان 
   

 3:37 1.3 7:47 75.3 وفاة النحوي تاج الدين الكندي في بغداد األربعاء 374شـوال 

 غ ق ش 3:56 73.7 سير أعالم النبـالء الخميـ  374القعدة ذو 
 

 3:67 4.5 وقفة عرفة الجمعة 374ذو الحجة 
  

 3:66 4.6 7:73 76.4 الصمد الدققي بالشام والدة عبد الخميـ  373ربيع األول 

 3:37 1.8 7:61 73.3 قضاة مكة المكرمة السـبت 373ربيع اآلخـر 

 غ ق ش الزاهد عبد الرحمن الفاسي الصنهاجيوفاة  األربعاء 373شعبان 
   

 3:56 8.1 وفاة قاضي قضاة دمشق جمال الدين الحرستاني األربعاء 373ذو الحجة  
  

 **** نزول جيش الفرنج قبالة دمياط الخميـ  375ربيع األول 
   

 3:36 3.8 7:43 73.3 وفاة الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود األربعاء 375ربيع اآلخر  

 3:33 3.3 7:31 74.5 تولي الملك الكامل ناصر الدين بعد وفاة والده الملك العادل السـبت 375جمادى األخرة

 3:43 5.1 7:33 78.3 وصول الملك المعظم من دمشق إلى أخيه الكامل في القاهرة األحـــد 375ذو القعدة  

 3:66 4.8 3:51 77.3 السجزي في الحرم المكيآخر درو  الشيخ أبو بكر  السـبت 373شعبان 

 3:58 1.7 وفاة ست الشام بنت أيوب بن شادي ، أخت الملوك الخميـ  373ذو القعدة 
  

 3:41 5.7 وفاة الملك المنصور أبو المعالي بالشام االثنـين 371ذو القعدة 
  

 3:31 3.1 7:33 76.3 الناصري أمير الحاج العراقي بمكة مقتل آقباش األربعاء 371ذو الحجة 

 3:43 3.7 7:73 74.7 دمياط من الفرنجة استعادة السـبت 378رجب 

 3:45 5.3 7:68 74.1 وفاة الصالح والد تقي الدين الفقيه السـبت 378ذو القعدة 

 3:57 1.3 وفاة الشيخ إسماعيل بن عبد اهلل األنماطي الشافعي األربعاء 371رجب  
  

 3:53 1.5 تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم الخمي  371ذو الحجة  
  

 3:64 4.4 7:34 77.3 وفاة الفقيه فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن  عساكر في دمشق االثنـين 363رجب 

 3:68 4.1 7:73 77.3 في الفقهوفاة اإلمام موفق الدين عبد اهلل المقدسي مؤلف كتاب المغني  السـبت 363شـوال  

 **** وفاة الحافظ أبو الحسن المقدسي بمصر الجمعة 367شعبان 
   

 3:66 4.3 7:64 75.6 وفاة الشيخ محمد بن أبي القاسم الخضر ابن تيمية الحراني الثالثاء 366صفر  

 3:33 5.1 7:41 73.3 ياقوت الرومي أبو الدر وفاة محمد بن ضياء الدين ابن األثيـر / وفاة الشاعر األحـــد 366جمادى األولى

 3:61 4.1 7:34 77.3 وفاة الزكي ابن رواحة في دمشق األربعاء 366رجب 
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 3:46 5.1 وفاة علي بن صهيب األسدي الخميـ  366شعبان 
  

 3:41 1.1 تاريخ الخلفاء السـبت 366رمضان 
  

 3:33 1.7 وتولي ابنه الظاهروفاة الخليفة الناصر لدين اهلل  االثنـين 366شـوال  
  

 3:37 3.5 تولي الشيخ عماد الدين نصر الجيلي قضاء بغداد األربعاء 366ذو الحجة  
  

 3:67 6.8 7:43 73.1 وفاة الشاعر مظفر العيالني بالقاهرة الجمعة 364محرم   

 3:64 4.3 7:37 73.3 وفاة الخليفة الظاهر بأمر اهلل وخالفة المستنصر األحـــد 364رجب   

 3:73 7.3 7:36 1.8 وفاة الملك المعظم شرف الدين ابن العادل في دمشق السبـت 363ذو الحجة 

 3:53 1.1 والدة قاضي القضاة تقي الدين محمد القشيري القوصي ابن دقيق العيد األربعاء 365شعبان  
  

 3:73 6.6 7:38 77.3 الشامي بمكة عدي بن صخر اإلماموفاة  األربعاء 365الحجة  ذو

 **** والدة الشيخ محمد فضالة بمكة الخميـ  363ربيع األول 
   

 **** وفاة الملك المسعود بمكة المكرمة السـبت 363جمادى األولى
   

 3:41 5.8 7:68 73.1 دخول الملك الكامل إلى دمشق االثنـين 363شعبان  

 3:41 3.8 في الشام وفاة المؤرخ األديب ياقوت الحموي الثالثاء 363رمضان 
  

 **** دخول النحوي ابن يعيش إلى حلب الثالثاء 363ذو القعدة 
   

 3:45 3.1 7:61 76.8 وفاة الفقيه عمر الخوزي الثالثاء 361محرم 

 3:53 8.7 7:53 71.4 وفاة اللغوي األديب أحمد الجبراني في حلب الثالثاء 368رجب 

 3:73 7.8 7:33 73.6 المظفر بهرام شاه في دمشقمقتل الملك أبو  السـبت 368شـوال 

 3:33 3.6 3:51 73.1 وفاة عبد اهلل الدكالي نزيل مكة الخميـ  361صفر 

 **** وفاة محمد بن غانم بن شيبة الثالثاء 361ربيع اآلخـر 
   

 **** وفاة األمير يحيى الحسني بمكة األربعاء 343ادى األخرةمج
   

 3:38 1.4 العزيز بن العادل صاحب بانيا  / والدة القاضي علم الدين ابن القماح وفاة السـبت 343رمضان 
  

 3:71 6.5 7:33 77.3 وفاة األتابك شهاب الدين طغرل في حلب الجمعة 347محـرم  

 7:33 1.1 7:53 78.3 وفاة العالمة سيف الدين اآلمدي التغلبي األحـــد 347صفـر  

 3:73 6.3 7:73 76.8 الدرو  في المدرسة المستنصرية ببغداد بحضور الخليفة المستنصر باهللبدء  األحـــد 347رجب  

 3:68 5.3 وفاة الفقيه عبد اهلل الحضرمي بمكة السـبت 347ذو القعدة 
  

 3:31 1.7 وفاة صالح الدين اإلزبكي االثنـين 347ذو الحجة 
  

 3:65 3.4 7:71 75.7 المحاسن ابن شدادوفاة قاضي حماة الشيخ أبو  الخميـ  346صفر 

 غ ق ش 7:34 76.6 وفاة الفقيه الشاعر األديب عمر ابن الفارض االثنـين 346جمادى األولى
 

 3:56 8.8 7:33 73.3 وفاة القائد الشاعر عيسى الحاجري بالعراق األربعاء 346شـوال 

 3:63 4.8 3:51 73.1 وفيـات األعيـان األحـــد 344محرم  

 3:43 3.3 7:71 74.8 وفاة الحافظ أبو الخطاب ابن دحية البلنسي األربعاء 344ربيع األول  

 **** وفاة الزاهد محمد الشاطبي األحـــد 344ربيع اآلخـر 
   

 3:54 8.1 وفاة الملك أبو الفتح الظاهر األيوبي األحـــد 343ربيع األول  
  

 3:33 1.3 7:53 78.1 عثمان بن الحسن ابن دحية صاحب دار الحديث في القاهرةوفاة أبي عمرو  الخمي  343جمادى األولى

 3:63 3.7 3:51 73.1 وفاة الملك األشرف موسى بن العادل في دمشق االثنـين 345محرم 

 غ ق ش 7:76 76.8 وفاة الملك الكامل بن العادل في دمشق الخميـ  345رجب 
 

 8.7 7:38 63.1 بن مسعود البغداديوفاة المحدث محمد  السـبت 345شعبان  
 

 3:61 3.6 7:43 71.3 نقل جثمان الملك الكامل من القلعة األحـــد 345رمضان  
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 7:75 76.1 البـداية والنهايـة االثنـين 345شـوال  
  

 3:54 8.3 وفاة قاضي دمشق شم  الدين بن سني الدولة أبو البركات الثالثاء 345ذو القعدة  
  

 3:43 3.4 7:31 76.3 والدة قاضي مكة محمد الطبري / وفاة الفقيه الحصيري األحـــد 343صفر 

 3:65 3.3 7:78 73.8 التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم األحـــد 343جمادى األخرة

 3:46 3.1 7:46 71.1 وفاة الشيخ عالء الدين الخجندي األصبهاني الثالثاء 343رجـب  

 3:37 3.1 7:65 75.6 وفاة الشاعر ابن المستوفي في العراق األربعاء 341محرم    

 3:63 4.1 3:58 73.8 هجوم صاحب بعلبك وصاحب حمص على دمشق الخمي  341صفـر  

 3:36 3.8 7:67 74.1 وفاة ضياء الدين بن األثير / وفاة الفقيه المؤرخ محمد الدبيـثي االثنـين 341ربيع اآلخـر 

 3:44 5.3 وفاة ملك حمص أسد الدين شيركوه الجمعة 341رجب 
  

 3:56 1.7 وفاة الشيخ شم  الدين أحمد الخوبي قاضي قضاة دمشق األحـــد 341شعبان  
  

 3:43 3.1 7:43 78.6 القبض على الملك العادل وتولي الملك الصالح بمصر الجمعة 341القعدة  ذو

 3:41 3.7 7:35 73.5 وفاة ابن عربي في دمشق الجمعة 348ربيع اآلخـر 

 **** والدة العالمة جمال الدين ابن العاقولي البغدادي الجمعة 348رجب  
   

 3:43 5.5 وفاة الشيخ أحمد بن خلف المقدسي ابن الحنبلي في دمشق األحـــد 348شـوال  
  

 3:37 3.1 7:43 78.1 وفاة الشيخ عبدالمعطي االسكندري بمكة الخميـ  348الحجة  ذو

 7:76 1.1 وفاة الخليفة المستنصر باهلل في العراق / والدة الشيخ أحمد العكبري األربعاء 333جمادى األخرة
  

 3:46 3.3 7:61 71.7 إذن المستعصم لعبد الرحمن بن الجوزي بالوعظ بباب البدرية السـبت 333شعبان  

 3:61 3.3 7:61 73.7 وفاة نائب أمير أربيل شم  الدين باتكين الثالثاء 333شـوال 

 3:45 3.5 7:45 63.7 والدة الشيخ علي الطبري الجمعة 337رمضان 

 3:71 6.6 7:71 74.3 تولي الشيخ محيي الدين يحيى القرشي قضاء دمشق الثالثاء 337ذو الحجة 

 3:43 4.1 وفاة خطيب الخطباء الحسين بن أحمد العباسي السـبت 336رجب  
  

 3:31 7.3 7:73 73.3 األديب أبو طالب محمد بن علي بن المفضل وفاة الجمعة 336القعدة  ذو

 3:47 5.4 3:58 73.6 وفاة مفتي الشام اإلمام تقي الدين ابن الصالح األحـــد 334ربيع اآلخـر 

 3:44 3.6 أخذ دمشق من الملك الصالح االثنـين 334جمادى األولى
  

 3:64 4.6 7:38 73.3 أبو الحسن علم الدين السخاوي في مصر المقرئوفاة النحوي  األربعاء 334جمادى األخرة

 3:34 3.7 وفاة الحافظ محمد بن محمود بن النجار الجمعة 334شعبان  
  

 غ ق ش 3:57 73.6 وفاة مخلص الدين راجح العبدري االثنـين 334شـوال 
 

 3:47 5.6 7:66 73.4 وفاة عمر القسطالني إمام الحرم األحـــد 333صفر 

 3:53 1.4 الشيخ الصاغاني من تأليف كتاب انتهاء الخميـ  333رمضان 
  

 3:67 4.3 7:64 75.8 القرشي في مصر وفاة الشيخ العارف باهلل محمد بن أبي العشائر السـبت 333شـوال  

 **** وفاة المحدث مصطفى بن شيبة السـبت 335جمادى األولى
   

 3:31 8.8 بن بنين بمكةوفاة الشيخ عبدالرحمن  الجمعة 335رجب 
  

 3:78 4.3 7:74 75.6 وفاة شعيب بن احمد القيرواني بمكة الجمعة 335القعدة  ذو

 3:31 3.8 7:77 74.5 بشير القرشي بمكة هوفاة الفقي الثالثاء 333صفر 

 3:63 6.3 7:76 77.6 وفاة شيخ القراء والنحاة باألندل  محمد الدباج الخميـ  333شعبان  

 3:36 3.6 3:54 73.6 ابن الحاجب في مصره وفاة الفقي األحـــد 333شـوال 

 غ ق ش 3:53 73.5 وفاة الشيخ عطية المخزومي بمكة الجمعة 331محرم 
 

 3:61 3.1 7:68 71.3 وصول الفرنج إلى دمياط األحـــد 331صفر 
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 3:73 7.3 7:33 73.1 محمدوفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل  االثنـين 331شعبان  

 3:74 7.8 7:34 76.8 القبض على أمير مكة ابن المسيب السـبت 331القعدة  ذو

 3:33 8.7 ثم عزلها لنفسها بعد أشهر وفاة الملك توران شاه بن أيوب / تولي شجرة الدر الثالثاء 338محرم  
  

 3:36 1.5 بتهمة الخيانةقبض الملك المظفر على بعض األمراء  األربعاء 338جمادى األخرة
  

 3:44 5.7 7:61 73.5 وفاة العالمة محمد بن أبي بكر بن أبي السعادات السـبت 338شعبان  

 3:54 1.3 وفاة الشيخ علم الدين قيصر بن عبد الغني تعاسيف الثالثاء 331رجب  
  

 3:34 3.7 3:55 73.3 وفاة الوزير يحيى بن مطروح في مصر األربعاء 331شعبان 

 3:64 4.4 7:33 77.3 وفاة المجد الصاغاني ببغداد االثنـين 353شعبان 

 3:51 1.1 وفاة اإلمام ركن الدين األصبهاني الحنفي الثالثـاء 353رمضـان  
  

 3:37 8.3 7:43 71.3 مولد موسى بن أبي الفضل الفقيه بمصر/ مولد ابن خلكان األربعاء 357صفر 

 3:47 5.8 7:73 74.3 في تاريخ البلد األمين العقد الثمين الخميـ  357رجب 

 3:43 5.7 ميجال بمكة وفاة الراوي الطبيب ابن الثالثاء 357القعدة  ذو
  

 غ ق ش 7:36 76.3 التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم الخميـ  357ذو الحجة 
 

 3:33 3.3 3:51 73.5 محاولة حسين بن برطا  االستالء على مكة األحـــد 356القعدة  ذو

 غ ق ش 3:53 73.5 حرب بين ابن بر طا  وابي نمي بمكة األربعاء 354محرم 
 

 3:63 3.7 7:41 71.1 وفاة الشيخ الفقيه ضياء الدين / البداية والنهاية الجمعة 354صفر  

 3:41 3.3 7:74 76.4 وفيـات األعيـان وأنباء ابناء الزمان األربعاء 354شـوال 

 3:36 1.1 وفاة العالمة يوسف البياسي في تون  الخميـ  354ذو القعدة 
  

 3:46 5.3 7:43 78.3 حدوث الزلزلة ثم ثورة البركان في حرة المدينة المنورة في أول الشهر االثنـين 353جمادى األخرة

 3:73 6.3 7:34 77.6 وصول خبر زلزال المدينة إلى الوزير في دمشق الثالثاء 353رجب  

 3:63 3.6 7:37 76.3 حريق في المسجد النبوي في أولى ليالي الشهر الجمعة 353رمضان 

 3:31 3.1 وفاة الواعظ المؤرخ أبو المظفر بدمشق األربعاء 353ذو الحجة 
  

 3:53 73.3 مقتل الملك المعز التركماني في القاهرة االثنـين 355ربيـع األول  
  

 3:43 3.3 7:63 74.6 ابنة عبد الغفار النهاوندي برطا  / وفاة أشبة وفاة خزيمة ابن السـبت 355ذو القعدة 

 3:36 3.6 عمل عزاء الشيخ نجم الدين مدر  النظامية ورسول الخليفة األحـــد 355ذو الحجة 
  

 3:66 4.5 7:76 73.3 العلقمي مقتل الخليفة المستعصم آخر العباسيين على أيدي التتار بمساعدة ابن الخميـ  353صفر 

 3:33 8.3 7:63 71.6 مرض عظيم في مصر الثالثاء 353شـوال 

 3:78 6.3 7:34 77.8 وفاة أحمد بن مودود الحجازي بمكة األربعاء 353القعدة   ذو

 3:51 1.1 وفاة األمير بدر الدين لؤلؤ في قلعة الموصل األربعاء 351شعبـان  
  

 3:61 3.1 7:73 76.4 سيف الدين قطز في مصرتسلطن الملك المظفر  االثنـين 351ذو القعدة  

 3:43 4.8 7:47 73.7 البـداية والنهايـة الخميـ  358محرم  

 3:44 3.6 إتحاف الورى بأخبار أم القرى السـبت 358ربيع األول 
  

 3:45 3.7 7:63 75.1 وفاة القاضي أبو بكر بن قوام البالسي االثنـين 358شعبـان  

 3:76 7.4 3:53 73.6 المسلمين بقيادة الملك المظفر قطز على التتار في معركة عين جالوت انتصار الثالثاء 358رمضان 

 3:48 3.4 7:71 74.3 تسلطن الظاهر بيبر  بعد مقتل الملك المظفر قطز السـبت 358القعدة  ذو

 3:55 1.5 البـداية والنهايـة االثنـين 351محرم  
  

 3:76 7.7 7:31 77.3 الخليفة المستنصر باهللمبايعة  األربعاء 351رجب  

 3:43 5.7 7:75 76.1 تولية المستنصر للملك الظاهر بالسلطنة الجمعة 351شعبان 
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 3:34 8.3 القاهرةخروج المؤرخ ابن خلكان من  االثنـين 351شـوال 
  

 3:73 7.3 خلكان إلى دمشق ابندخول المنتصر والملك الظاهر إلى دمشق / وصول  الثالثاء 351ذو القعدة 
  

 3:45 3.3 خلكان القضاء في الشام ابنوقفة عرفة / والية  الخميـ  351ذو الحجة 
  

 **** وفاة الشيخ عبدالوهاب بن الحسن بن عساكر في مكة الثالثاء 333جمادى األولى
   

 3:55 1.8 7:33 63.7 وفاة محمد الطبري ابن النجار االثنـين 333رجب 

 3:48 3.6 وفاة نجم الدين الكناني إمام الحرم األربعاء 337محرم 
  

 7:34 73.3 والدة شيخ اإلسالم اإلمام أحمد بن تيمية السبـت 337ربيع األول  
  

 3:77 7.7 ظهور مذنب الجمعة 337شعبان 
  

 3:78 6.6 7:35 77.3 عدد من المدن واستعادةالمغاربة على الفرنج  انتصار الجمعة 336رمضان  

 3:61 3.3 7:36 77.7 تولية الملك الظاهر لقضاة مستقلين في مصر االثنـين 334ذو الحجة  

 **** وفاة أمير الحاج المصري شم  الدين بمكة السـبت 334ربيع اآلخـر 
   

 3:38 3.1 7:75 73.3 وفاة بدر الدين يوسف قاضي قضاة مصر األحـــد 334رجب 

 3:31 3.3 3:53 73.3 إمام الحرم الحافظ محمد بن يوسف بن مسديوفاة  الخميـ  334شـوال 

 3:43 3.8 7:38 76.8 علي بن الخليفة المستعصم في سي  انتصار الخميـ  333ذو القعدة  

 3:46 5.3 7:71 75.7 وفاة محمد بن علياث القرشي االثنـين 335صفر 

 3:76 7.3 7:38 77.3 الدين أبو شامة في منزلهمقتل المحدث الفقيه المؤرخ شهاب  الجمعة 335رمضان  

 3:33 1.3 7:41 73.8 فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر األربعاء 333رمضان  

 3:57 1.8 حوادث الزمان وأنباءه االثنـين 331شـوال 
  

 3:43 5.1 وقفة عرفة / وفاة الحافظ محمد بن مسدي الخميـ  331لحجة ا ذو
  

 3:36 1.5 وصول الملك الظاهر إلى مصر بعد الحج األحـــد 338صفر  
  

 3:54 1.5 وفاة الراوية الكاتب أحمد بن عبد المنعم النابلي  األحـــد 338رجب  
  

 **** قصة شارب الخمر مع أمه الثالثاء 338رمضان 
   

 غ ق ش وفاة العفيف عبدالرحمن بن صهيب األسدي االثنـين 331محرم 
   

 **** وفاة األمين محمد بن حمود العدني المكي السـبت 331األولىجمادى 
   

 3:78 6.5 7:61 75.8 دخول الملك الظاهر إلى دمشق الجمعة 331رجب  

 غ ق ش 3:53 73.7 سيول عظيمة دخلت الحرم وعطلت الطواف السـبت 331شعبان  
 

 3:35 1.3 7:36 78.7 النا سيل عظيم في دمشق مات بسببه كثير من  األربعاء 331شـوال  

 3:55 1.5 عائدًا للقاهرة خروج ابن خلكان من دمشق بعد إعفائه من القضاء الخميـ  331ذو القعدة 
  

 3:71 6.1 7:74 1.1 أمر السلطان بإراقة الخمور ومنعها في مصر السـبت 331ذو الحجة 

 3:45 3.4 7:73 74.8 البـداية والنهايـة االثنـين 313محرم 

 3:43 3.3 7:71 74.4 إنجاز ابن خلكان جزءا من كتاب الوفيات األربعاء 316جمادى األخرة

 7:38 74.1 مكة حاجًا / وفاة إبراهيم األزدي نزيل مكة إلىوصول الظاهر بيبر   الثالثاء 316شـوال 
  

 3:46 5.4 7:46 78.4 وفاة إمام الحنابلة عثمان بن موسى الطائي اآلمدي الخميـ  313محرم 

 3:45 5.8 7:61 75.6 وقعة البالستين األربعاء 315ذو القعدة 

 3:36 3.3 3:53 73.5 ة  عرفـةـوقف الخميـ  315ذوالحجة 

 3:46 3.3 7:43 75.3 وفاة الملك الظاهر ركن الدين بيبر  في دمشق السـبت 313محرم    

 3:66 1.3 7:66 73.3 الظاهري وفاة األمير بدر الدين الخزندار الثالثـاء 313ربيـع األول  

 3:71 6.5 7:64 73.1 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين الثالثاء 313شعبان  
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 **** والدة البليغ المفوه الشاعر صفي الدين عبد العزيز الحلي في الشام االثنـين 311جمادى األخرة
   

 3:38 1.4 بعد صالة الفجر تزاحم الحاج عند خروجهم من باب العمرة الجمعة 311ذوالحجة 
  

 3:75 7.1 7:73 73.7 تسلطن الملك المنصور سيف الدين قالوون / والدة الشيخ محمد الفاسي بمكة األربعاء 318رجب 

 **** وفاة الملك ناصر الدين محمد بمكة الثالثاء 318ذو القعدة 
   

 3:68 3.1 7:68 78.3 وفاة أحمد بن أبي بكر العيدري األربعاء 318ذوالحجة 

 3:61 3.5 3:58 77.3 أسباسالر والي مصر وفاة األمير أبو بكر سيف الدين ابن الثالثـاء 311ربيـع اآلخر  

 3:53 8.4 شم  الدين محمد بن مكتوم البعلبكي في وقعة حمص استشهاد الجمعة 383رجـب  
  

 3:38 3.5 7:77 73.3 خالف على دخول الشهر ووقفة عرفة الجمعة 383ذو الحجـة  

 غ ق ش 7:34 73.3 جمال الدين يوسف الحلبي قصيدة األديب الطبيب الشاعر السبـت 387محـرم  
 

 3:46 3.1 7:63 75.5 وفاة الفقيه األديب مخلص الدين عبد اهلل الطوخي السبـت 384ربيع اآلخر  

 3:34 1.3 والدة األمير بدر الدين مسعود بن الخطير في دمشق األحـــد 384جمادى األولى
  

 3:78 6.1 7:33 74.1 وقفة عرفة الخميـ  384الحجة  ذو

 3:43 3.1 7:43 73.1 مغادرة الرحالة محمد الفهري المغربي دمشق إلى مكة الجمعة 383شـوال 

 غ ق ش 3:58 73.8 وصول الرحالة الفهري للمدينة المنورة السـبت 383ذو القعدة 
 

 3:78 6.1 7:31 73.6 الرحالة الفهري إلى مكة المكرمةوصول  االثنـين 383ذو الحجة 

 3:61 5.3 7:61 73.3 وصول الرحالة الفهري إلى ميناء ينبع األربعاء 385محرم  

 3:56 1.5 7:33 63.3 وصول الرحالة الفهري إلى القاهرة الجمعة 385صفر 

 3:63 3.6 7:71 73.6 وفاة قاضي مكة محمد بن أحمد بن راشد القبسي األحـــد 383محرم 

 3:36 8.6 وفاة نزيل مكة عبدالصمد الدمشقي بالمدينة االثنـين 383جمادى األخرة
  

 3:66 4.3 3:58 77.6 وفاة الملك الصالح علي بن المنصور قالوون الثالثاء 381شعبان  

 3:63 4.5 7:63 73.4 وفاة الطبيب العالمة الشيخ عالء الدين علي بن النفي  في القاهرة السبت 381ذو القعـدة  

 3:63 6.1 7:71 73.8 كانت وقفة عرفة يومي الجمعة والسـبت الجمعة 388ذو الحجة 

 3:43 5.5 العسقالني بمكة الفضيل أحمد وفاة العلم أبو الثالثاء 381شعبان 
  

 3:37 1.1 7:66 73.6 قالوون تسلطن الملك األشرف صالح الدين بعد وفاة السلطان المنصور االثنـين 381القعدة  ذو

 3:63 6.1 7:78 74.7 وفاة اإلمام الخطيب شم  الدين أحمد الخابوري الخميـ  313محرم 

 3:41 1.4 القبض على األميرين شم  الدين وسيف الدين بالقاهرة الجمعة 313صفر 
  

 3:33 3.8 7:47 71.3 قصيدة علم الدين الكاتب السبـت 313رجب  

 3:63 4.4 7:76 73.3 عظيم في قلعة القاهرة حريق األربعاء 317صفر 

 3:36 3.7 7:33 77.3 وصول الملك األشرف إلى حلب األربعاء 317رجب 

 3:38 1.4 7.34 67.3 القاهرةوفاة المقرئ أبو العز في  الجمعة 317شعبان 

 3:78 6.1 3:53 73.7 وفاة إمام المساجد الثالثة عبد اهلل الطبري بالقد  األحـــد 317شـوال 

 3:41 1.6 7:78 75.8 وصول السلطان صالح الدين إلى القاهرة الثالثاء 317ذو القعدة 

 3:57 1.3 وقفة عرفة األربعاء 317الحجة  ذو
  

 3:38 1.1 وفاة اإلمام الواسطي رحمه اهلل السـبت 316جمادى األخرة
  

 3:68 3.6 7:68 73.5 في القاهرةوفاة كاتب اإلنشاء محيي الدين ابن عبد الظاهر  االثنـين 316رجب 

 3:41 1.4 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين األحـــد 316ذو الحجة  
  

 3:33 3.3 3:45 73.3 تسلطن الملك الناصر محمد بعد مقتل أخيه السلطان خليل بن قالوون الثالثاء 314محرم 

 3:74 7.3 7:38 73.1 بن فاخر المغني وفاة الشاعر المؤرخ صفي الدين عبد المؤمن الخمي  314صفـر  
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 3:53 73.3 نسخ كتاب وفيـات األعيـان الثالثاء 314جمادى األولى
  

 3:65 3.4 وفاة احمد بن عبداهلل الطبري األربعاء 314ثاني  جمادى
  

 غ ق ش 3:55 73.4 وفاة  الشيخ محمد القرشي بمكة الخميـ  314رجب 
 

 3:67 6.8 7:31 77.1 وفاة قاضي قضاة دمشق شهاب الدين محمد بن أحمد الخويي االثنـين 314رمضان  

 7:33 77.3 7:31 67.5 األحـــدالوقفة يوم  السـبت 314الحجة  ذو

 3:43 5.6 7:61 74.1 سفر األمير سيف الدين أسندمر من دمشق إلى القاهرة األحـــد 313محـرم  

 3:63 4.3 7:77 73.4 محب الدين الشافعيوفاة الشيخ  االثنـين 313جمادى األخرة

 3:33 1.5 7:68 73.7 قامة في جامع دمشقاإلوفاة الملك المظفر يوسف بن رسول / األمر بترتيب  السبت 313رمضان 

 3:68 3.4 7:33 76.3 تولي قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة اإلمامة بجامع دمشق األحـــد 313شـوال  

 8.7 7:63 75.6 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واألعيان من ابنائه الثالثـاء 313ذو القعـدة  
 

 3:35 3.8 7:47 73.6 وفاة القاضي ناصر الدين األنصاري في دمشق الجمعة 315محرم 

 غ ق ش 3:56 73.1 وفاة ابن دقيق العيد في مصر األربعاء 315جمادى األولى
 

 3:41 1.7 مؤذن الحرم بسبب صاعقةوفاة  السـبت 315رجب 
  

 3:77 3.3 7:37 77.4 وفاة محمد بن أبي المكارم بمكة االثنـين 315شعبان 

 3:43 5.1 وفاة الفقيه الرسعيني بمكة الثالثاء 315رمضان 
  

 3:53 1.1 وفاة الشيخ سليمان بن أبي الدر / كسر النيل الخميـ  315شـوال 
  

 3:65 3.3 7:37 76.1 وفاة ابن أبي جمرة / دخول الملك العادل كتبغا إلى دمشق السـبت 315ذو القعدة 

 3:48 1.5 من الشهر 61كسوف الشم  يوم  األحـــد 315ذو الحجة 
  

 3:33 3.6 7:31 76.1 وصول الرحالة التجيبي إلى عيذاب الثالثاء 313جمادى األخرة

 3:41 3.3 7:48 78.3 وفاة الشيخ محيي الدين النواوي في دمشق / رحلة التجيبي إلى مكة الخميـ  313رجب 

 3:77 7.6 7:31 77.3 وصول الرحالة التجيبي إلى قوص الجمعة 313شعبان 

 3:44 5.3 وصول الرحالة المغربي القاسم التجيبي إلى مكة المكرمة السـبت 313رمضان 
  

 3:33 8.8 القاضي أحمد بن محبوب البعلبكيوفاة  االثنـين 313شـوال 
  

 3:71 6.1 3:53 73.4 وفاة األمير عز الدين العالني األربعاء 313ذو القعدة 

 3:67 4.8 يوم التروية / وفي مصر الجمعة الخميـ  313ذو الحجة 
  

 3:43 3.4 والدة مؤذن الحرم أحمد المكي السـبت 311جمادى األخرة
  

 3:77 7.3 7:67 73.7 خروج العسكر إلى بالد سي  االثنـين 311رجب 

 3:58 1.6 توبيخ األمير جاغان على ظلمه الثالثاء 311شعبان 
  

 3:44 3.5 7:65 73.7 عودة األمير جاغان إلى دمشق / فتح قلعة تل حمدون الخميـ  311رمضان 

 3:31 8.7 وفاة القاضي جمال الدين محمد بن سالم الحموي الجمعة 311شـوال 
  

 3:31 1.1 7:63 73.4 فيضان النيل االثنـين 311ذو القعدة 

 3:31 1.3 7:64 63.8 وقفة عرفة األربعاء 311ذو الحجة 

 3:48 5.6 7:35 73.6 مقتل الملك المنصور حسام الدين المنصوري الثالثـاء 318ربيع اآلخر  

 3:34 1.5 زورير الشهوالدة الشيخ محمد بن عبد القاهر  الخمي  318ذو القعدة  
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 القـرن الثـامن

    
 3:65 3.3 مكة محمد ابو نمي أميرمرض  الثالثاء 137محرم 

  
 3:54 1.1 مكة محمد ابو نمي أميروفاة  الخميـ  137صفر 

  
 3:61 4.1 7:63 74.8 تاريخ الخلفاء الثالثاء 137جمادى األولى

 غ ق ش 7:31 77.7 وفاة الشيخ شرف الدين البونيني البعلبكي في مكتبته االثنـين 137رمضان  
 

 3:74 7.6 7:33 73.3 وفاة أحمد بن حسين ناظر لجيش في الشام الخميـ  137ذو القعدة  

 3:63 3.6 7:33 77.1 وفاة أرجواش المنصوري نائب القلعة بالشام / إسالم عدد من اليهود السـبت 137ذو الحجة  

 3:66 4.7 7:75 74.8 المسلمين في موقعة )عرض( مع التتار انتصار الخميـ  136 شعبان 

 3:45 3.5 معركة )شقحب( وهزيمة التتار/ إثبات دخول الشهر مع وجود الغيم الجمعة 136رمضان  
  

 3:76 7.3 7:38 77.4 وصول السلطان الناصر بن قالوون إلى القاهرة عائدا من الشام األحـــد 136شـوال  

 3:48 3.3 حدوث زلزلة في مصر والشام األربعاء 136ذو الحجة  
  

 3:57 8.8 وفاة الشيخ إبراهيم بن أحمد الرقي الحنبلي الجمعة 134محرم  
  

 3:48 3.4 محاصرة المسلمين لتل حمدون الثالثاء 134رمضان  
  

 3:71 6.7 7:34 77.4 للحجتوجه نائب مصر األمير سيف الدين إلى مكة  السـبت 134ذو القعدة 

 3:41 1.8 7:65 73.4 وفاة الشيخ محمد القسطالني بمكة األربعاء 133محرم 

 3:48 1.4 7:43 63.7 والدة الشيخ أحمد الفاسي بالمدينة الخميـ  133رجب 

 3:43 5.8 وفاة خطيب الحرم عبد اهلل الطبري / توكيل كمال الشربشي ببيت المال السـبت 133رمضان 
  

 3:31 3.5 7:71 74.8 محاققة شيخ اإلسالم ابن تيمية مع عدد من العلماء الثالثاء 135رجب  

 3:73 7.3 7:31 74.7 وصول الشيخ ابن تيمية إلى غزة / وفاة الشيخ مختار الزمردي الخميـ  135رمضان 

 3:38 3.3 3:51 73.7 عودة الشيخ ابن تيمية إلى دمشق األحـــد 135ذو القعدة  

 3:45 3.3 7:41 63.1 وفاة محمد بن الوزير اإلشبيلي /  وفاة محمد الحضرمي بمكة الثالثاء 133رمضان 

 3:77 7.7 7:78 73.7 اإلذن للشيخ جالل الدين القزويني باإلمامة والخطابة في جامع دمشق األربعاء 133شـوال  

 3:35 1.3 7:33 78.3 دمشقتولية الشيخ صدر الدين البصراوي قضاء  الجمعة 133ذو القعدة  

 3:35 1.3 7:33 73.4 مناظرة الشيخ شرف الدين ابن تيمية أمام النائب السـبت 133ذو الحجة  

 3:66 4.3 7:64 73.1 وفاة الشيخ يحيى الطبري بمكة الجمعة 131شعبان 

 3:61 3.1 7:76 74.1 وفاة الشريف علي الحسني بن محمد السـبت 138جمادى األخرة

 غ ق ش 3:53 73.6 تسلطن الملك المظفر بيبر  الجاشنكير المنصوري بيبر  الجمعة 138شـوال 
 

 3:61 3.6 7:45 71.5 البداية والنهايـة األحـــد 138ذو القعدة  

 3:43 3.1 7:63 73.7 وفاة الشيخ أحمد الزانكي بمكة الجمعة 131رجب 

 3:33 1.3 لى دمشقإقدوم الملك الناصر  السـبت 131شعبان  
  

 3:51 1.8 إقامة صالة الجمعة في الميدان االثنـين 131رمضان  
  

كرامه األربعاء 131شـوال    3:63 6.8 7:71 73.3 عودة الملك محمد بن قالوون إلى السلطة / طلب السلطان البن تيمية وا 

 3:53 8.8 القبض على المارق الجاشنكير وقتله الخميـ  131ذو القعدة  
  

 غ ق ش 7:33 73.1 إعادة الشيخ جالل الدين القزويني إلى الخطابة في جامع دمشق األحـــد 173محرم  
 

 3:41 3.7 7:63 75.1 وفاة اإلمام أحمد بن مريع الثالثاء 173رجب 

 3:33 1.6 تولي الشيخ كمال الدين الزملكاوي مشيخة دار الحديث األشرفية األربعاء 173شعبان  
  

 3:54 8.1 تولي الشيخ كمال الدين الشريشي مشيخة دار الحديث األشرفية الجمعة 173رمضان  
  

 3:63 3.6 7:44 75.3 البداية والنهايـة الثالثاء 173ذو القعدة  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 **** والدة الكاتب ابن الزين خضر بن محمد الخضر الخميـ  173ذو الحجـة  
   

 3:67 4.3 7:68 75.5 دمشق نائباوصول األمير سيف الدين المنصوري إلى  الجمعة 177محرم  

 3:33 3.5 7:43 75.3 وفاة ابن الوحيد شرف الدين الكاتب في مصر االثنـين 177شعبان  

 3:57 8.6 وفاة خادم المصحف العثماني يحيى العثماني الثالثاء 177رمضان  
  

 3:41 5.4 7:41 75.3 محمد بن جنكيز خان مدينة الرحبة بعد محاصرتها دخول السلطان خربندا األحـــد 176رمضان 

 غ ق ش 7:33 73.4 قدوم السلطان الناصر إلى دمشق وبصحبته الشيخ ابن تيمية وأخويه االثنـين 176شـوال  
 

 3:67 4.6 7:73 73.4 توجه السلطان إلى الحجاز األربعاء 176القعدة  ذو

 3:58 73.3 األمير سيف الدين إلى دمشق من الحجعودة  السـبت 174محرم  
  

 3:41 5.3 7:65 71.5 خروج الركب من دمشق بقيادة األمير سيف الدين بلبان التتري السـبت 174شـوال  

 3:33 1.1 مقتل األمير أحمد بن أوي  بن غياث الدين خنقا على يد قرا يوسف السـبت 174ربيع اآلخـر 
  

 غ ق ش 7:33 77.3 البداية والنهايـة األربعاء 173محـرم  
 

 3:68 3.6 7:66 73.1 وفاة الشرف أحمد القسطالني بمصر الجمعـة 173صفر 

 3:63 3.6 7:34 77.6 وفاة الفقيه إسماعيل بن محمد القرشي في القاهرة السبت 173رجـب  

 3:71 7.8 7:63 76.7 وفاة شم  الدين دوباجابن ملك شاه الثالثاء 173رمضان  

 غ ق ش 7:38 76.3 وفاة الشيخ أحمد الطبري بمكة األربعاء 173شـوال 
 

 3:48 5.7 7:38 71.3 قدوم القاضي بدر الدين بن الحداد من القاهرة لتولي الحسبة الجمعة 173ذو القعدة  

 3:73 6.3 7:74 75.4 معركة بين أمير مكة واخيه أبي الغيث بن أبي نمي السـبت 173الحجة  ذو

 3:38 8.6 7:53 63.8 خروج الجيوش لمحاصرة ملطية االثنـين 175 محـرم 

 3:71 6.3 7:75 73.5 وفاة الشيخ محمد الغرناطي بمكة الثالثاء 175صفر 

 3:34 1.7 مكة إلىالحسني  رميثة األميروصول عسكر  السـبت 175رمضان 
  

 غ ق ش 7:36 73.6 المقدسي الحنبليوفاة القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة  الثالثاء 175ذو القعدة  
 

 3:48 1.7 7:37 67.4 وقفة عرفة الخميـ  175الحجة  ذو

 3:74 7.4 7:64 75.6 حدوث فتنة بين الحنابلة والشافعية في بعلبك والتصالح في دمشق الجمعة 173محرم  

 3:44 5.7 وفاة الطواشي ظهير الدين مختار أمين القلعة الثالثاء 173شعبان  
  

 3:53 1.8 وفاة القاضي أبو الحسن محب الدين بن تقي الدين بن دقيق العيد الخميـ  173رمضان  
  

 3:41 5.6 وفاة ست النعم الحرانية والدة الشيخ ابن تيمية الجمعة 173شـوال  
  

 3:74 7.5 7:63 73.3 وفاة الكاتب موسى الحلبي وشيخ القراءة تقي الدين الموصلي األحـــد 173ذو القعدة  

 غ ق ش 3:51 77.3 وفاة ابنة القطب القسطالني االثنـين 173ذو الحجة 
 

 3:45 5.1 7:38 63.3 وفاة الشيخ أبو الحسن علي الجبني األربعاء 171محرم  

 3:71 6.7 7:73 73.3 وصول شيخ الكتاب اإلمام شهاب الدين محمود الحلبي إلى دمشق األربعاء 171شـوال  

 3:43 3.3 7:67 73.5 وفاة شرف الدين محمد بن هبة اهلل بن صصرى بمكة السـبت 171ذو الحجة  

 **** وفاة محمد الشيباني الطبري األربعاء 178محرم 
   

 3:45 5.1 وفاة الشيخ أحمد بن قوام البالسي وصالة الشيخ ابن تيمية عليه االثنـين 178صفر  
  

 3:56 1.3 دمشق علي بن مخلوف النويريوفاة قاضي قضاة  األحـــد 178جمادى األخرة
  

 3:65 3.6 3:55 73.5 وفاة الشيخ محمد التجيبي القرطبي في دمشق الثالثاء 178رجـب  

 3:63 4.3 بناء الجامع الجديد ظاهر باب النصر في دمشق اكتمال األربعاء 178شعبان  
  

 3:36 3.5 وفاة الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الدائم الجمعـة 178رمضان 
  

 3:38 8.3 7:34 78.6 النشابي الطائي/ والدة القاضي ناصر الدين ابن إبراهيموفاة عائشة بنت  الثالثاء 178ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:76 7.4 7:34 76.3 سكن الذهبي تربة أم الصلح/ القبض على اإلبراهيمي والشريف رميثة األربعاء 178ذو الحجة 

 3:68 5.3 7:63 73.8 الناصر من مكة على مصروصول شم  الدين  الجمعة 171محرم 

 غ ق ش 3:54 73.5 وفاة الشيخ محمد الحسني بمصر السـبت 171صفر 
 

 3:63 4.1 سيل عظيم في دمشق تضرر منه النا  الثالثاء 171رمضان  
  

 3:55 8.6 توجه قاضي قضاة دمشق وشرف الدين بن تيمية إلى الحج الخميـ  171شـوال  
  

 3:31 8.3 وفاة الشيخ محمد بن يحيى اليماني الجمعة 171 ذو القعدة
  

 3:73 3.1 7:33 77.7 وفاة الشيخ الصالح عيسى المقدسي األحـــد 171ذو الحجة  

 3:34 3.7 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى األحـــد 163شـوال  
  

 3:31 3.1 7:33 76.3 وقفة عرفة الخميـ  163ذو الحجة 

 3:65 3.4 7:73 75.3 مكة مقرئ وفاة عفيف الدين الدالصي السـبت 167محرم 

 3:57 1.1 وفاة محي الدين الحوراني الثالثاء 167ربيع األول 
  

 3:71 6.4 7:33 76.3 وفاة  نجم الدين االصبهاني نزيل بمكة األحـــد 167جمادى األخرة

 3:66 4.7 7:34 73.6 الجديد بدمشق صالة الجمعة بجامع القابون الجمعة 167رمضان  

 3:74 7.3 3:51 73.6 سفر زوجة السلطان الناصر إلى الحج السـبت 167شـوال 

 3:78 6.3 7:63 73.6 البداية والنهايـة األربعاء 166محرم  

 3:63 3.5 والدة قاضي مكة محمد الهاشمي األحـــد 166شعبان 
  

 3:61 3.4 7:73 76.1 المغربي صاحب خان الصنمينوفاة التاجر محمد  الخميـ  166شـوال  

 3:65 4.4 7:68 74.5 القالنسي وفاة الشيخ جالل الدين ابن الجمعة 166ذو القعدة  

 3:77 3.1 7:66 76.1 وفاة اإلمام محمد بن عبد الصمد السنباطي السـبت 166ذو الحجة  

 3:53 1.6 البداية والنهايـة األحـــد 164محرم  
  

 3:68 5.6 وفاة الشيخ علي الطبري في القاهرة السـبت 164 رمضان
  

 3:76 7.3 3:58 77.6 مباشرة الشيخ تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث بالقاهرة االثنـين 164شـوال  

 3:53 1.6 وصول القاضي بدر الدين واالمير سيف الدين إلى مكة الثالثاء 164ذو القعدة  
  

 3:43 3.6 7:37 71.3 وقفة عرفة الخميـ  164ذو الحجة 

 3:53 1.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى / البدر الطالع األحـــد 163رجب 
  

 3:73 4.3 خلع الملك المظفر في مصر االثنـين 163شعبان 
  

 3:37 8.7 التنوخي بن المنقااوفاة اإلمام العالمة شرف الدين  الجمعة 163شـوال  
  

 3:33 7.3 7:33 77.6 وصول إمبراطور مالي )مانسا موسى( إلى مكة االثنـين 163ذو الحجة 

 3:63 3.7 7:35 78.3 وصول محمل الحج السلطاني إلى دمشق األربعاء 165محـرم  

 3:41 1.4 7:36 67.5 مير المجاهد في اليمنبداية الخطبة لأل السـبت 165ربيع األول 

 3:65 3.3 7:65 75.8 المدد المصري للمجاهد في اليمن / التفتيش على مدار  القاهرةوصول  األربعاء 165جمادى األخرة

 3:33 3.3 خروج المحمل السلطاني من دمشق الخميـ  165رجب 
  

 3:38 1.3 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه السـبت 165شعبان 
  

 3:75 3.1 7:73 76.3 مقتل أمير المدينة منصور بن جماز االثنـين 165رمضان 

 3:47 5.4 7:33 77.1 أعلن عن حلول العيد بعد الظهر في الشام األربعاء 165شـوال 

 3:66 4.1 7:36 76.3 تاريخ حوادث الزمان وأنباؤه ووفيات األكابر واألعيان من ابنائه الخميـ  165ذو القعدة 

 3:34 8.3 األحـــدإتحاف الورى / الوقفة يومي السـبت و  الجمعة 165ذو الحجة  
  

 3:33 3.8 شيخ اإلسالم ابن تيمية في دمشق اعتقال األربعاء 163شعبان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:63 3.7 7:77 73.3 تاريخ حوادث الزمان وأنباؤه ووفيات األكابر واألعيان من ابنائه الجمعة 163رمضان 

 3:34 8.3 خسوف قمري ليلة السـبت السـبت 163شـوال 
  

 3:64 3.4 7:34 76.8 حوادث الزمان وأنباؤه ووفيات األكابر واألعيان من ابنائهتاريخ  االثنـين 163ذو القعدة 

 3:36 8.3 7:63 73.8 تولي الشيخ بهاء الدين الخطابة بالمدينة األربعاء 163ذو الحجة 

 3:46 3.3 7:61 71.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الخميـ  161ربيع األول  

 3:47 5.3 7:41 78.7 أمطار غزيرة في بالد الشام الخميـ  161جمادى األولى

 3:31 1.6 حوادث الزمان وأنباؤه السـبت 161رجب 
  

 3:67 4.3 7:73 73.3 وصول قاضي قضاة حلب كمال الدين الزملكاني إلى دمشق االثنـين 161شعبان 

 3:55 77.7 تكليف الشيخ بدر الدين أبي اليسر بقضاء دمشق الثالثاء 161رمضان 
  

 3:45 3.1 7:36 71.1 سفر المحمل السلطاني إلى الحج بإمارة بالبان المحمدي الخميـ  161شـوال 

 3:71 4.6 7:37 76.3 حوادث الزمان وأنباؤه الجمعة 161ذو القعدة 

 3:36 8.7 7:71 71.7 رحلة ابن بطوطة الثانية إلى مكة األحـــد 161ذو الحجة 

 7:33 73.5 7:33 78.6 أحمد المرجاني بالشاموفاة الشهاب  الثالثاء 168محرم 

 3:67 4.4 7:31 74.6 حصار المجاهد لمدينة عدن األربعاء 168صفر 

 3:41 3.1 7:61 71.7 خسوف القمر ليلة السـبت األحـــد 168ربيع اآلخـر 

 3:51 73.8 7:54 63.1 حريق عظيم في سوق دمشق الثالثاء 168جمادى األولى

 3:43 3.3 7:46 71.3 وفاة قاضي القضاة ابن الحريري األربعاء 168جمادى األخرة

 3:33 3.6 7:38 74.5 خروج المحمل السلطاني من القلعة الخميـ  168رجب 

 3:35 8.3 7:33 67.3 تولية الخطابة في المدينة المنورة السـبت 168شعبان 

 3:65 3.6 7:63 73.5 موت بعضهمحر شديد أفطر فيه كثير من النا  وأدى إلى  األحـــد 168رمضان 

 3:53 1.1 خروج المحمل الشامي للحج بإمارة فخر الدين الحلبي / وفاة ابن العاقولي االثنـين 168شـوال  
  

 3:36 1.5 7:61 75.8 وفاة شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية رحمه اهلل في دمشق األربعاء 168ذو القعدة 

 3:47 5.1 7:75 75.4 وفاة الشيخ علي العقيلي بمكة / رحلة ابن بطوطةوقفة عرفة /  الخميـ  168ذو الحجة 

 3:53 1.7 عودة الحجاج إلى الشام الجمعة 161محرم 
  

 3:43 3.8 7:43 71.3 تجديد قبر يحيى بن زكريا عليهما السالم الثالثاء 161رجب 

 3:34 3.3 7:33 73.1 عودة نائب طرابل  األمير سيف الدين إلى دمشق األربعاء 161شعبان 

 3:33 8.5 مرض شم  الدين الجزري وعجزه عن الصيام الخميـ  161رمضان 
  

 3:61 5.7 ثبوت هالل العيد برؤية تسعة شهود الجمعة 161شـوال 
  

 3:73 6.1 7:33 77.7 األمر بعمارة المدار  في دمشق األحـــد 161ذو القعدة 

 3:35 3.6 3:56 73.3 الشيخ أمين الدين بن أبي الخير / رحلة ابن بطوطةوقفة عرفة / وفاة  االثنـين 161ذو الحجة 

 3:45 5.1 7:71 74.3 تولي الشيخ محمد اإلخنائي قضاء دمشق األربعاء 143محرم 

 3:58 1.6 7:37 71.3 وصول المحمل السلطاني إلى دمشق الجمعة 143صفر 

 3:67 6.8 7:71 76.4 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه السـبت 143ربيع األول 

 3:43 5.4 7:43 75.5 زيادة الماء في أنهار دمشق االثنـين 143ربيع اآلخـر 

 3:33 8.7 7:36 78.3 القصاص من أحد القتلة في دمشق األربعاء 143جمادى األولى

 3:77 7.5 7:33 76.4 وفاة قاضي مكة نجم الدين الطبري / تجديد مصلى العيد في دمشق الخميـ  143جمادى األخرة

 3:64 4.3 7:71 73.3 الفراغ من بناء جامع األمير سيف الدين ألما  السـبت 143رجب 

 3:35 1.6 7:36 71.4 شيخ الصاغة بدمشق اعتقال االثنـين 143شعبان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:71 6.8 7:76 73.6 بناء جامع قوصون في القاهرة / حصار المدينة الثالثاء 143رمضان 

 3:53 1.8 المحمل السلطاني إلى الحج خروج األربعاء 143شـوال 
  

 3:35 3.5 7:67 71.3 األمر بإخراج المبتلين بالبرص والجذام إلى الفيوم الجمعة 143ذو القعدة 

 3:63 4.5 7:35 74.5 الناصري بمكة / أمطار في مكة مات منها عدة أشخاص األميرمقتل  السـبت 143ذو الحجة 

 3:53 1.8 الحرم/  موت الفيل العراقي بالمدينةقتال في  األحـــد 147محرم 
  

 3:31 7.3 7:33 76.3 وفاة قاضي مكة  إمام الحرم محمد بن عثمان بن موسى اآلمدي بمكة االثنـين 147جمادى األخرة

 3:67 4.3 7:71 73.4 إصالح عين الماء في تبوك األربعاء 147رجب 

 3:37 3.8 7:43 73.8 الشامتساقط كميات من البرد في  الجمعة 147شعبان 

 3:73 7.3 7:36 77.1 كسوف القمر السـبت 147رمضان 

 3:43 3.7 7:66 73.3 وفاة عالم الدين محمد النويري المالكي بمكة االثنـين 147شـوال 

 3:78 6.5 3:58 73.8 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه الثالثاء 147ذو القعدة 

 3:41 1.3 الرحالة خالد بن عيسى البلوي المغربي إلى مكةوصول  األربعاء 147ذو الحجة 
  

 3:67 4.4 3:58 73.3 سيل عظيم في حمص الجمعة 146محرم 

 3:41 3.4 7:71 74.3 من الشهر 68كسوف الشم  يوم  األحـــد 146صفر 

 3:75 7.1 7:71 74.1 وفاة المحدث البهاء الخطيب بمكة االثنـين 146ربيع األول 

 3:31 8.3 7:55 67.3 وفاة خطيب المسجد الحرام عبد اهلل الطيري األربعاء 146الثاني ربيع 

 7:34 77.1 7:51 66.3 والدة الشيخ محمد بن عمر السحولي بمكة الخميـ  146رمضان 

 3:45 5.4 7:63 74.1 السلطان الناصر إلى الحج قتل الكالب في دمشق / سفر الجمعة 146شـوال 

 3:53 1.1 7:46 71.1 والدة الشيخ ولي الدين الحسني بمكة األحـــد 146ذو القعدة 

 3:41 3.5 7:31 74.6 وصول السلطان الناصر من الحج األربعاء 144محرم 

 3:47 5.6 7:61 75.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى السـبت 144ربيع األول 

 غ ق ش 3:53 77.3 خروج المحمل السلطاني من قلعة دمشق الخميـ  144رجب 
 

 3:61 3.1 7:61 71.5 كسوف الشم  بعد العصر / وفاة القاضي عالء الدين ابن رزيـن السـبت 144شعبان 

 3:37 3.7 3:51 77.7 تولية األمير فخر الدين بدال من عالء الدين في دمشق األحـــد 144رمضان 

 3:46 5.3 7:64 73.3 سفر محمل الحج السلطاني من دمشق الثالثاء 144شـوال 

 3:56 1.8 تركيب الباب الجديد للكعبة الشريفة األربعاء 144ذو القعدة 
  

 3:51 76.7 ألما  وأخيه بالقاهرة القبض على األمير الجمعة 144ذو الحجة 
  

 3:43 5.1 7:36 74.3 وصول الحجاج والمحمل السلطاني إلى دمشق األحـــد 143محرم 

 3:45 3.3 7:76 74.6 الزمان وأنبائهتاريخ حوادث  الثالثاء 143صفر 

 3:53 1.3 7:41 71.6 توجه الشيخ زين الدين بن جماعة من القاهرة لتولي خطابة القد  الخميـ  143ربيع األول 

 3:63 4.8 7:71 75.4 وفاة الرحالة المغربي يوسف الزهيلي الجمعة 143ربيع اآلخـر 

 3:75 6.4 7:71 73.5 مقتل الملك المجاهد باليمن الثالثاء 143رجب 

 غ ق ش 3:53 77.7 خسوف القمر ليلة السـبت / وفاة اإلمام الحافظ فتح الدين بن سيد النا  األربعاء 143شعبان 
 

 3:45 3.7 7:37 71.5 حب  القاضي ابن جملة وعزل والي دمياط في مصر الجمعة 143رمضان 

 3:73 7.8 7:73 73.7 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه السـبت 143شـوال 

 3:31 8.8 7:45 71.3 تولية الشيخ شهاب الدين الشافعي قضاء دمشق االثنـين 143ذو القعدة 

 3:66 4.3 7:33 76.7 زيادة الماء في نهر النيل الثالثاء 143ذو الحجة 

 3:61 5.5 7:33 76.3 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الخميـ  145محرم 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:61 5.5 7:36 76.4 الجمال محمد الطبري بمكةوفاة  السـبت 145صفر 

 3:45 3.7 7:75 74.6 القبض على مشد الدواوين في دمشق / وفاة الكاتب ناصر الدين القرنـدلي االثنـين 145ربيع األول 

 3:55 1.4 7:38 78.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 145ربيع اآلخـر 

 3:68 3.5 7:47 73.3 األمير سيف الدين مشد الزكاة في دمشق تولية الخميـ  145جمادى األولى

 3:77 7.4 7:73 75.3 وصالة الخسوف في دمشق األحـــدخسوف القمر ليلة  االثنـين 145شعبان

 غ ق ش 7:33 77.3 تولي الشيخ عماد الدين البلبيسي قضاء اإلسكندرية الثالثاء 145رمضان 
 

 3:53 8.3 السلطاني إلى الحجاز/ زلزلة في القاهرةسفر المحمل  األربعاء 145شـوال 
  

 3:63 4.1 7:64 75.1 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه الجمعة 145ذو القعدة 

 3:54 73.6 7:37 63.6 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األحـــد 145ذو الحجة 

 3:63 3.5 3:53 73.3 عودة المحمل السلطاني من الحج االثنـين 143محرم  

 3:56 1.1 الرحالت المغربية للحجاز األربعاء 143صفر  
  

 3:48 3.3 7:43 71.1 أمطار غزيرة وثلوج في الشام / وفاة الشيخ المسند أمين الدين ابن الصابوني األربعاء 143جمادى األخرة

 3:44 3.7 7:46 71.4 وفاة قاضي مكة محمد القرشي السـبت 143شعبان 

 3:31 7.7 7:73 73.1 إعادة المسجد الكبير إلى أوالد الشيخ ابن تيمية األحـــد 143رمضان 

 غ ق ش 7:34 77.6 لم تثبت رؤية الهالل إال بعد نصف الليل في دمشق/ زلزلة في القاهرة االثنـين 143شـوال 
 

 3:31 8.7 مكافأة ناظر الجامع األموي الثالثاء 143ذو القعدة 
  

 3:63 3.4 7:73 75.4 الورى بأخبار أم القرىإتحاف  الخميـ  143ذو الحجة 

 3:35 1.3 7:61 78.1 وفاة الشيخ شهاب الدين أحمد النويري بالمدينة السـبت 141محرم 

 3:71 6.1 3:56 73.3 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه األحـــد 141صفر 

 3:65 3.3 7:33 76.4 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الثالثاء 141ربيع األول 

 3:37 1.3 7:61 73.6 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه الخميـ  141ربيع اآلخـر 

 3:74 7.3 7:33 77.4 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الجمعة 141جمادى األولى

 3:46 5.3 7:63 73.1 إنشاء جامعين جديدين في مصر األحـــد 141جمادى األخرة

 3:33 1.3 كسوف كلي للشم  آخر الشهرخسوف القمر وسط الشهر/  االثنـين 141رجب 
  

 3:77 7.4 7:34 76.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 141شعبان 

 3:43 3.1 وصول جيش طرابل  وحماه إلى حلب الخميـ  141رمضان 
  

 3:75 7.1 7:67 75.7 تاريخ حوادث الزمان وأنبائه السـبت 141شـوال 

 غ ق ش 7:33 77.5 مبارك بن عطيفة إلى مكة األميروصول  األحـــد 141ذو القعدة 
 

 3:35 1.3 وفاة الشيخ الصالح شم  الدين زادة الدوقاني في مصر االثنـين 141ذو الحجة 
  

 3:71 6.3 7:37 76.3 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 148محرم 

 3:43 3.3 7:73 75.7 حريق أربعة عشر حانوتا في دمشق الجمعة 148صفر 

 3:53 1.5 إتحاف الورى بأخبار أم القرى السـبت 148ربيع األول 
  

 3:43 5.3 7:73 74.3 إتحاف الورى بأخبار أم القرى االثنـين 148ربيع اآلخـر 

 3:31 7.3 7:36 73.5 سيول )القناديل( في مكة التي أزالت بطحاء الحرم الثالثاء 148جمادى األولى

 3:44 5.3 7:68 73.7 إتحاف الورى بأخبار أم القرى / سيول عظيمة دخلت الحرم الخميـ  148جمادى األخرة

 3:31 8.1 7:33 71.3 أمطار غزيرة لخمسة أيام وثلوج علوها شبران في الشام السـبت 148رجب 

 3:31 3.1 3:53 77.3 أمطار وسيول عظيمة في مكة المكرمة األحـــد 148شعبان 

 3:67 4.3 7:76 73.8 القاضي يحيى بن فضل اهلل العدويوفاة  الثالثاء 148رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:38 8.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 148شـوال 
  

 3:38 4.1 7:65 75.1 وفاة شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية / وفاة الشيخ هبة اهلل بن عبد الرحيم الشافعي الجمعة 148ذو القعدة 

 3:58 73.8 7:56 63.8 عرفة / إتحاف الورىوقفة  األحـــد 148ذو الحجة 

 3:48 1.3 7:74 73.6 والدة اإلمام الناصر محمد بن علي المعروف بصالح الدين األربعاء 141صفر 

 **** والدة الشيخ محمد الطبري بالمدينة المنورة الثالثاء 141جمادى األولى
   

 3:44 5.5 7:66 73.7 اهلل الكريمالتاريخ القويم لمكة وبيت  الخميـ  141ذو الحجة    

 3:73 6.5 7:38 73.6 سير أعالم النبـالء األربعاء 133رمضان  

 3:45 3.1 7:68 71.1 وفاة عبد المؤمن الدكالي الجمعة 133شـوال 

 3:61 4.8 وصول األمير طشتمر إلى دمشق قادما من صفـد األحـــد 133ذو الحجـة  
  

 3:46 5.4 7:73 74.6 األمير سيف الدين تنـكـز باإلسكندرية مسموماوفاة  األربعاء 137محـرم  

 3:47 5.3 7:41 78.5 وفاة رقيـة ابنة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد السبـت 137شعبـان  

 غ ق ش 7:37 73.3 قتل المرتد عثمان الدوكالي / اإلفراج عن األميرين المسجونين في دمشق األربعاء 137ذو القعدة  
 

 3:67 4.4 7:76 74.1 وقفة عرفة )في يومين( على خالف / وفاة السلطان محمد بن قالوون الجمعة 137ذو الحجة 

 3:44 5.7 7:73 74.4 سير أعالم النبـالء األحـــد 136جمادى األولى

 3:53 1.5 6:35 67.1 تحرير مخطوط في دمشق الخميـ  136شعبان 

 3:63 3.3 7:45 71.8 العابد الناسك أحمد العصيدةوفاة الشيخ  الجمعة 136رمضان  

 غ ق ش 7:35 76.4 قالوون تسلطن الملك الناصر أحمد بن الملك المنصور السـبت 136شـوال  
 

 3:48 3.6 البداية والنهايـة األحـــد 136ذو القعدة  
  

 3:31 3.3 7:34 76.4 وقفة عرفة / وصول المجاهد صاحب اليمن إلى مكة الثالثاء 136ذو الحجة 

 3:61 5.3 7:71 75.3 وفاة الشريف عبدالكريم  / وفاة المحدثة صفية الزبيدي بمكة / خلع الناصر الخميـ  134محرم 

 3:75 7.8 7:67 74.8 مرسوم سلطاني بتدري  القاضي برهان الدين بالعذراوية االثنـين 134شعبان 

 3:53 8.3 الكامل أبناءعلى أربعة أمراء من  االحتياط الثالثاء 134رمضان  
  

 3:63 6.8 7:43 73.1 خروج محمل الحج الشامي بإمارة األبوبكري الخميـ  134شـوال  

 غ ق ش 7:33 77.4 نقل المنجنيق الكبير الذي صنعه الحاج محمد الصالحي إلى الكرك الجمعة 134ذو القعدة  
 

 3:45 3.4 7:41 71.3 محمد بن قتادة / وقفة عرفة / وقعة )المظلمة(وفاة الشريف  األحـــد 134ذو الحجة 

 3:43 5.3 وفاة المؤلف المحدث يوسف بن عبد الرحمن الزاهر الحلبي المزي الثالثاء 133صفر 
  

 3:68 3.1 7:35 76.6 وفاة اإلمام شم  الدين محمد بن علي السروجي الجمعـة 133ربيع األول 

 3:43 1.3 7:73 74.3 البداية والنهايـة األحـــد 133ربيـع اآلخر  

 3:55 1.8 البداية والنهايـة االثنـين 133جمادى األولى
  

 3:61 3.4 7:78 76.1 دفن األمير سيف الدين تنكز في دمشق الخميـ  133رجب  

 3:54 8.5 7:31 78.4 حدوث زلزلة في دمشق قبل الظهر السـبت 133شعبان  

 3:77 7.5 وفاة الفقيه الشيخ أبو القاسم بن محمد الثالثاء 133ذو القعدة 
  

 غ ق ش 3:53 73.1 حجة كبير علماء المغرب المقرئ الجد / وقفة عرفة الخميـ  133ذو الحجة 
 

 3.4 7:47 73.5 وفاة الشريف راجح بن علي بن كامل الحسني بمكة / البدايـة والنهايـة السبـت 135محرم 
 

 3:46 5.1 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين / والدة محمد بن سليمان بن يعقوب االثنـين 135ربيع األول 
  

 3:34 8.3 وفاة المحدث تقي الدين الجعبري صهر ابن كثير السـبت 135جمادى األخرة
  

 3:61 5.6 7:73 73.6 والدة سليمان بن إبراهيم العكي االثنـين 135رجب 

 3:51 1.1 ثلوج عظيمة في دمشق سقوط الخميـ  135رمضان  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:36 3.8 7:36 71.6 عدم الخروج لصالة العيد بسبب الثلوج / بدء تقي الدين السبكي التدري  االثنـين 135ذو القعدة  

 3:73 3.8 7:75 74.1 مقتل الملك الناصر أحمد األمر بإخراج الكالب الضالة من دمشق الثالثاء 135ذو الحجة  

 3:31 1.7 7:45 78.6 مكة أميراً  إلى دخول عجالن بن رميثة الخميـ  133األخرةجمادى 

 **** وفاة الشيخ عبد اهلل الزرعي االثنـين 133شعبان  
   

 3:77 7.7 7:33 77.4 خروج المحمل الشامي إلى الحج األربعاء 133شـوال  

 3:71 4.4 7:73 73.1 والصالة عليه في الحرم وفاة أمير مكة الشريف رميثة الجمعة 133ذو القعدة 

 3:36 1.1 ابن البابا في القاهرة وفاة األمير بدر الدين جنكلي السبت 133ذو الحجة  
  

 3:43 5.1 7:71 73.3 القيام على حاجي بن قالوون في مصر االثنـين 131جمادى األخرة

 **** سيل عظيم في مكة الخميـ  131رجب 
   

 3:33 3.6 البداية والنهايـة الخميـ  131رمضان  
  

 3:71 6.1 7:77 74.3 وفاة الشيخ زين الدين أخ الشيخ أحمد بن تيمية رحمهما اهلل الثالثاء 131ذو القعدة  

 3:47 5.1 7:63 73.1 (األربعاءوفي مصر بدايته )  الخميـ  131ذو الحجة 

 3:38 8.5 أبي بكر الهمذانيوفاة قاضي قضاة الشام محمد بن  الجمعـة 138محـرم  
  

 3:41 3.3 7:64 75.3 وفاة الصاحب تقي الدين أحمد بن سليمان بن هالل األحـــد 138رجب  

 3:71 6.1 7:33 77.6 وفاة األمير حسام الدين البقمشدار والي دمشق االثنـين 138شعبـان  

 3:37 3.3 7:41 75.5 الحنبلي خطيب المظفري عزمقتل الملك المظفر حاجي بن الناصر/ وفاة  األربعاء 138رمضان  

 3:51 1.3 على األمير فخر الدين إيا  نائب حلب االحتياط الخميـ  138شـوال  
  

 3:78 6.1 7:31 73.3 وفاة اإلمام شم  الدين محمد الذهبي السـبت 138ذو القعدة 

 3:43 5.3 7:64 75.3 وفاة قاضي قضاة الشام الشيخ علي بن أحمد الطرسوسي االثنـين 138ذو الحجـة  

 3:33 1.3 7:44 71.3 المقدسي وفاة المحدث علي بن عبد العز األربعاء 131محرم  

 3:45 5.1 7:67 74.7 وفاة شم  الدين ابن الصالح مدر  القيمرية في دمشق السـبت 131شعبان 

 3:44 3.1 7:41 75.4 قرابغا األمير سيف الدين في الشاموفاة  الثالثـاء 131شوال  

 7:33 1.8 وفاة خطيب الجامع األموي الشيخ تاج الدين القزويني األربعاء 131ذو القعدة  
  

 3:66 4.6 7:67 73.8 وقفة عرفة الجمعة 131ذو الحجة  

 3:35 1.3 7:43 63.3 وفاة إمام الحرم أحمد بن إبراهيم الطبري األحـــد 153محرم 

 3:65 4.3 7:78 74.3 مقتل األمير سيف الدين الناصري في دمشق األربعاء 153ربيـع األول  

 3:34 1.3 وفاة األمير سيف الدين الجمدار الحموي الناصري األحـــد 153جمادى األخرة
  

 3:61 3.3 7:37 77.6 صالة الفجر قبل وقتها في الجامع األموي ثم إعادة الصالة الثالثاء 153رجـب  

 3:33 8.3 7:64 73.1 وفاة الشيخ عالء الدين الحنبلي قاضي قضاة دمشق الخميـ  153شعبان  

 غ ق ش 3:51 73.4 وفاة الفقيه شم  الدين محمد بن أبي بكر السكاكيني الثالثـاء 153ذو الحجة 
 

 3:68 3.5 7:33 73.1 أبيهتدري  الشيخ شرف الدين ابن قيم الجوزية عوضا عن  االثنـين 157شعبان  

 3:41 3.7 7:66 74.6 والدة الشيخ محمد الشيرازي في دمشق األربعاء 157رمضان 

 3:74 7.8 7:74 76.8 المرجاني من تأليف كتابه عن المدينة انتهاء الخميـ  157شـوال 

 3:34 3.7 7:38 71.8 األميرين سيف الدين ملك وشهاب الدين بن صبح في قلعة دمشق اعتقال السـبت 157ذو القعدة  

 3:67 4.4 7:68 71.3 دخول المجاهد أمير اليمن الى مكة حاجاً  األحـــد 157ذو الحجة 

 غ ق ش 7:33 73.1 األمير سيف الدين بيبغا أرو  نائب مصر اعتقال االثنـين 156محرم  
 

 3:31 3.1 7:31 74.3 وفاة عمر بن فتوح نزيل مكة الخميـ  156ربيع األول 

 3:35 1.7 7:33 78.3 وفاة الشاعر أحمد بن قرصة / وصول سيف الناصري إلى دمشق أميرا السبـت 156ربيع اآلخـر  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 8.5 خروج نائب الشام األمير سيف الدين الناصري إلى مصر األربعاء 156رجب  
  

 3:38 8.8 وصول األمير أحمد بن شاد إلى دمشق الجمعة 156شعبان  
  

 3:31 1.5 وقفة عرفة الخميـ  156ذو الحجة 
  

 3:31 8.8 7:71 78.3 وفاة األديب بدر الدين بن شنار الغزي االثنـين 154رجـب  

 3:38 1.6 7:75 73.3 توجه السلطان الصالح صالح الدين إلى دمشق األربعاء 154شعبان  

 3:54 8.3 خروج السلطان صالح بن الناصر من الشام إلى مصر السـبت 154شـوال  
  

 3:41 3.6 7:31 71.3 الوافـي بالوفيـات الخميـ  153محرم  

 3:66 4.4 7:61 73.1 وفاة الشيخ المرجاني بمكة الثالثاء 153مادى األولىج

 3:36 1.3 الوافـي بالوفيـات السبـت 153شعبان   
  

 3:65 8.3 وصول األمير عالء الدين المجدي الجمدار إلى القاهرة االثنـين 153رمضان  
  

 3:33 1.3 وفاة األمير بدر الدين مسعود بن أوحد بن الخطير األربعاء 153شوال  
  

 3:47 3.3 7:31 73.1 وصول الرجبية المصرية إلى مكة الخميـ  155شعبان 

 3:47 5.6 حسين ابن الشيخ تقي الدين السبكيوفاة القاضي جمال الدين  الجمعة 155رمضان  
  

 3:73 6.3 3:55 73.7 ظهور كوكب عظيم في سماء مكة / وفاة مفتي مكة شهاب الحرازي األحـــد 155شـوال 

 3:43 3.1 7:78 74.1 وفيـات األعيـان الثالثاء 155ذو القعدة 

 3:61 4.8 7:77 76.1 وفاة األمير سيف الدين قرام أمير آخور األحـــد 153رجـب  

 3:41 3.1 تدري  الشيخ بهاء الدين السبكي بالمدرسة القيمرية االثنـين 153شعبان  
  

 3:48 3.1 وفاة الجمال محمد بن أحمد الشهاب بن نجم الدين الخميـ  153شـوال 
  

 3:73 6.6 7:31 77.1 ثقبة الحسيني الى الجديد األميررحيل  السـبت 153ذو القعدة 

 3:36 3.3 7:65 75.6 حريق عظيم في جبل قاسيون الجمعـة 151  رجـب

 3:67 4.4 3:55 73.6 جامع سوق الخيل الجديد في دمشق افتتاح االثنـين 151رمضان  

 3:37 1.3 والدة الشيخ محمد الكازروني في المدينة المنورة األربعاء 151ذو القعدة 
  

 3:65 4.1 7:68 75.4 الجمعة والسبـتوقفة عرفة يومي  الجمعـة 151ذو الحجـة  

 3:34 1.3 وفاة النائب أرغون الكاملي باني مارستان حلب األحـــد 158شـوال  
  

 3:33 3.3 وفاة األمير سيف الدين شيخون في مصر االثنـين 158ذو القعدة  
  

 3:61 4.3 7:41 75.6 عودة المحمل السلطاني من الحج الخميـ  151محرم  

 3:53 8.5 دخول األمير سيف الدين الناصري إلى دمشق نائبا الخميـ  151األخرةجمادى 
  

 3:57 1.5 عزل القضاة الثالثة في دمشق االثنـين 151شعبان  
  

 3:38 8.6 وصول قاضي دمشق المالكي إلى الشام من مصر األربعاء 151رمضان  
  

 3:68 4.3 الهاللخروج القضاة الثالثة لرؤية  الخميـ  151شـوال  
  

 3:33 8.7 وفاة المحدث شم  الدين الحنبلي السـبت 151ذو القعدة  
  

 3:55 1.1 وقفة عرفة األحـــد 151ذو الحجة  
  

 3:53 1.4 دخول محمل الحج السلطاني إلى دمشق االثنـين 133محرم  
  

 3:56 1.7 وصول األمير سيف الدين اليحياوي إلى دمشق نائبا الجمعة 133شعبان  
  

 7:33 77.1 وفاة أمام الحرم خليل المالكي في مكة األربعاء 133شـوال 
  

 3:43 5.7 وقفة عرفة الخميـ  133ذو الحجة 
  

 3:31 3.5 7:77 73.1 قطع يد مزور المراسيم السلطانية في دمشق السـبت 137محرم  

 3:73 7.8 7:73 75.3 وفاة األمير محمد بن أصلم الناصري السبت 137جمادى األخرة
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 3:53 1.4 دخول نائب السلطنة األمير سيف الدين إلى دمشق الثالثاء 137شعبان  
  

 3:38 8.4 قتل المارق عثمان بن دبادب الدقاق الخميـ  137رمضان  
  

 3:43 1.3 7:74 75.3 وفاة اإلمام عبد اهلل بن يوسف بن هشام االثنـين 137ذو القعدة 

 3:35 8.3 في الشام زي المسلمينلبا  إلزام القلندرية ب الثالثاء 137ذو الحجة 
  

 3:37 3.4 البداية والنهايـة األربعاء 136محرم  
  

 3:36 3.1 نصب المجانيق على قلعة دمشق السـبت 136شعبان  
  

 3:58 77.1 3:31 8.6 وصول نائب طرابل   األمير سيف الدين تومان إلى دمشق االثنـين 136رمضان 

 3:63 3.8 7:38 74.6 وفاة شهاب الدين الشريفي / وفاة نائب بعلبك السابق ناصر الدين بن األقوش األربعاء 136شـوال 

 3:61 3.4 7:33 77.3 البداية والنهايـة الجمعة 136ذو القعدة  

 3:38 8.7 على أحد األمراء المطلوبين واالحتياطإقفال أبواب دمشق  السـبت 136ذو الحجة  
  

 3:45 5.5 وصول الحجاج والمحمل السلطاني إلى دمشق األحـــد 134محرم  
  

 3:43 3.7 وفاة اإلمام أحمد بن عبدالكافي الثالثاء 134رجب 
  

 3:33 3.7 7:38 77.1 البداية والنهايـة الخميـ  134شعبان  

 3:33 8.4 الدين محمد بن يعقوبوفاة القاضي وكاتب السر والمدر  الشيخ ناصر  األحـــد 134شـوال  
  

 3:43 1.7 7:71 73.7 وفاة الشيخ صالح بن كثير بمكة الثالثاء 134ذو القعدة 

 3:78 6.1 وفاة الزاهد نجم الدين محمد اإلسنائي في منى الثالثاء 134ذو الحجة 
  

 3:43 5.1 7:71 74.3 عودة المحمل السلطاني من الحج الجمعة 133محرم  

 3:53 1.1 وفاة األمير المجاهد في اليمن / وفاة الشيخ شم  الدين بن عز الدين الخميـ  133األولىجمادى 
  

 3:63 6.1 7:67 75.7 توجه القاضي شرف الدين الحنبلي إلى الديار المصريـة السبـت 133جمادى األخرة

 3:54 1.4 سقوط شخصين من سطح بحارة اليهود في دمشق ووفاة أحدهما األحـــد 133رجب  
  

 3:61 5.3 7:47 78.5 خلع الملك المنصور بن المظفر في مصر ومبايعة الملك األشرف الثالثاء 133شعبان 

 7:33 73.8 ظهور الطاعون في مصر األربعاء 133رمضان  
  

 3:68 3.3 7:71 73.6 خروج محمل الحج الشامي / وفاة القاضي أمين الدين أبو حيان الجمعة 133شـوال  

 3:54 1.1 وصول نائب السلطنة منكلي بغا من حلب إلى دمشق السـبت 133ذو القعدة  
  

 3:37 1.4 7:66 75.1 دمشق / وفاة القاضي علي التلمساني بمكةفي تولي الشيخ التلمساني الخطابة  االثنـين 133ذو الحجة 

 3:33 3.6 3:53 77.3 وفاة محمد بن القاضي تقي الدين بمكة األربعاء 135جمادى األخرة

 3:53 8.3 فتح باب كيسان بدمشق بعد مائتي سنة من إغالقه السـبت 135شعبان  
  

 3:43 5.3 7:78 74.7 وفاة محدث بغداد الشيخ عبد الصمد البغدادي ابن الخضري األربعاء 135ذو القعدة 

 3:77 7.3 3:51 73.7 وصول محمل الحج السلطاني إلى دمشق السـبت 133محرم  

 3:43 3.1 7:65 75.3 البداية والنهايـة الخميـ  133شعبان  

 3:67 6.8 7:76 76.8 خروج محمل الحج الشامي بإمارة عالء الدين الهاللي األحـــد 133شـوال  

 3:31 8.1 البداية والنهايـة االثنـين 133ذو القعدة  
  

 3:43 5.3 7:74 74.5 بأهلها ثم طردهم بعد خمسة أيامهجوم الفرنج على اإلسكندرية والتنكيل  األربعاء 131محرم  

 3:56 73.5 7:34 78.1 وفاة قاضي قضاة مصر عبدالعزيز الكناني بمكة الجمعة 131جمادى األخرة

 3:68 3.5 7:67 75.7 قدوم األمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق من مصر االثنـين 131شعبـتن  

 3:36 1.7 التفسير في الجامع األمويبداية در   الثالثاء 131رمضان  
  

 3:58 73.3 البداية والنهايـة الخميـ  131شـوال  
  

 3:33 1.1 وفاة الشيخ علي بن محمد الخوارزمي بمكة الجمعة 138ربيع اآلخـر 
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 3:41 1.6 7:41 71.1 بمكة اليافعيوفاة شيخ الحرم عبد اهلل  الثالثاء 138جمادى األخرة

 3:31 3.3 7:36 76.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 138رجب 

 3:37 1.8 وفاة الشهاب أحمد بن مسعود بمكة األربعاء 131رمضان 
  

 3:44 5.1 شروع القاضي مسعود بن عمر التفتازاني كتابة فتاويه السـبت 131ذو القعدة   
  

 3:63 3.3 7:34 74.3 أبي المكارم الحموي وفاة خطيب الحرم محمد بن عبد اهلل بن األربعاء 113محرم 

 3:73 6.3 7:73 75.3 وفاة محمد بن حسين القسالني االثنـين 113رمضان 

 3:56 1.1 الشيخ حسين بن شميلة القرشي بمكةة وفا الثالثاء 113شـوال 
  

 3:66 4.6 7:73 74.3 سقوط منارة  باب الحزورة بالحرم المكي الشريف األحـــد 117جمادى األولى

 3:48 3.5 7:44 73.1 وفاة الشيخ  تمام بن علي / وفاة القاضي أحمد السبكي بمكة الجمعة 114رجب 

 غ ق ش 3:53 77.3 وفيـات األعيـان السـبت 114شعبان 
 

 3:43 3.6 7:35 63.7 وفاة العالمة بدر الدين الحنفي بمكة الخميـ  114ذو القعدة 

 3:56 1.1 عجالن إمارة مكة تولي أحمد بن األربعاء 113شعبان 
  

 **** والدة قاضي ومؤرخ مكة تقي الدين أبو الطيب األحـــد 115ربيع األول 
   

 **** والدة اإلمام المهدي أحمد بن يحيى الثالثاء 115رجب 
   

 7:77 73.1 والدة القاضي محمد بن أبي التائب األحـــد 115شعبان 
  

 3:73 6.6 7:34 74.7 مكة محمد النويري القرشيوالدة قاضي  الثالثاء 115رمضان 

 3:61 3.4 7:61 73.7 وفيـات األعيـان االثنـين 113شـوال

 7.3 7:33 76.4 وفاة الشريف عمر المكين / عمر بن أحمد الزبيدي الخميـ  113ذو الحجة 
 

 3:57 1.3 7:41 78.3 وفاة القاسم المكي االثنـين 111صفر 

 3:57 1.1 7:43 78.7 وفاة الشيخ عبد اهلل العسقالني  بمصر السـبت 111جمادى األولى

 3:57 1.1 عجالن بن رميثة األميروفاة  الجمعة 111جمادى األولى
  

 3:33 8.1 المقدسي والدة اإلمام إبراهيم بن أحمد بن ناصر األربعاء 111رمضان 
  

 غ ق ش المكيوقفة عرفة / وفاة أحمد ابن سالمة  السـبت 111ذو الحجة 
   

 3:44 5.6 والدة المفتي عبداللطيف بن أحمد بن علي الحسني الفاسي بمكة السـبت 118شعبان 
  

 3:33 3.6 7:73 73.5 وفاة الزاهد محمد التبريزي بمكة االثنـين 118رمضان 

 3:73 6.3 7:75 75.4 مقتل الملك االشرف خنقًا بمصر الخميـ  118ذو القعدة 

 3:75 6.3 7:38 76.4 وفاة نزيل مكة برهان الدين المصري األربعاء 111رجب 

 3:45 3.1 7:37 63.1 وفاة العالمة ضياء الدين الصاغاني االثنـين 183ذو الحجة 

 3:36 8.6 7:63 71.1 القيراطي بمكة األديبوفاة  األحـــد 187ربيع اآلخـر 

 3:76 7.8 3:54 77.4 الخزرجي بمكةوفاة قاضي دمنهور محمد  االثنـين 187جمادى األولى

 3:41 5.1 7:75 77.6 مقتل إسماعيل بن زكريا أمير بغداد الجمعة 187رجب 

 3:38 3.3 7:36 76.6 قضاة مكة المكرمة الثالثاء 187شـوال 

 3:53 1.3 7:53 67.8 وفاة محمد بن عمر المعابدي بمكة األربعاء 186ربيع األول 

 3:36 3.6 وفاة الجمال محمد بن حسب اهلل القرشي بمكة األربعاء 184جمادى األخرة
  

 **** وفاة اإلمام أحمد بن إسماعيل بن بريدة بالمدينة المنورة الخميـ  184رمضان 
   

 غ ق ش وفاة حسين بن ميمون التونسي الجمعة 184ذو الحجة 
   

 3:37 3.6 3:55 73.4 وفاة موفق البركاتي نزيل مكة األحـــد 183شـوال 

 غ ق ش وفاة الشيخ محمد بن احمد الهاشمي بمكة الخميـ  183رجب 
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 3:53 1.4 وفاة سعادة بنت القاضي الطبري الثالثاء 183شـوال 
  

 3:67 4.4 7:65 73.3 المهدي المكي وفاة عبد الخميـ  183ذو القعدة 

 3:68 3.6 7:63 73.3 والدة المحدث والمؤلف محمد بن محمد الهاشمي األصفوني في مصر الجمعة 181ربيع اآلخـر

 3:41 1.3 والدة الشيخ جمال الدين المراكشي بمكة الجمعة 181رمضان 
  

 **** وفاة نحوي الحجاز أحمد الخزرجي بمكة الثالثاء 188محرم 
   

 3:73 6.7 3:57 73.3 الحسنيوفاة أمير مكة أحمد بن عجالن  االثنـين 188شعبان 

 7:73 76.8 7:56 71.6 وفاة الواثق باهلل السـبت 188شـوال 

 3:47 5.6 7:45 71.5 مكة محمد بن عجالن / وفاة المسيرد الحسني بمكة أميرمقتل  االثنـين 188ذو الحجة 

 غ ق ش 7:33 76.8 وفاة العالمة موسى المراكشي بمكة الثالثاء 181محرم 
 

 3:46 5.1 7:44 78.3 قضاة مكة المكرمة االثنـين 181األولىجمادى 

 **** ظهور شهاب عظيم بعد صالة العشاء السـبت 181جمادى األخرة
   

 3:75 6.6 3:56 73.1 النزاع بين كبيش وعنان في مكة الجمعة 181شعبان 

 3:75 6.6 3:56 73.1 مقتل الشريف كبيش بن عجالن في نزاعه مع عنان بمكة الجمعة 181شعبان 

 3:33 3.7 3:51 73.3 وفاة الشيخ علي العجمي في الحرم الجمعة 181ذو الحجة 

 3:66 4.5 7:75 73.1 وفاة الشيخ جمال الدين االميوطي االثنـين 113رجب 

 3:36 3.7 3:51 76.7 وفاة التاجر عمر الزبيدي بمكة األحـــد 117ربيع األول 

 3:74 7.3 7:67 75.1 والدة صالح بن عمر بن أرسالن األربعاء 117جمادى األولى

 **** وفاة ضياء بن عمر الحدي االثنـين 117ذو الحجة 
   

 3:33 3.6 3:38 73.7 موقعة شقحب بالشام / وفاة الشيخ مسعود التفتازاني االثنـين 116محرم 

 3:41 1.3 7:46 78.7 وفاة قاضي مكة أحمد المخزومي الجمعة 116ربيع األول 

 3:33 8.1 شهاب عظيم وحدوث رجفة انقضاض األحـــد 116شـوال  
  

 3:68 3.3 7:75 77.5 والدة القاضي أحمد بن عبد الرحيم العراقي في القاهرة األربعاء 116ذو الحجة 

 3:43 3.3 7:47 78.7 وفاة الشيخ شهاب الدين أحمد بن ظهيرة المخزومي قاضي وخطيب مكة السـبت 113ربيع األول  

 3:43 3.3 7:63 73.1 وصول أمير مكة علي بن عجالن للقاهرة األحـــد 113شعبان 

 3:33 3.6 7:31 77.1 وفاة شم  الدين محمد بن أحمد األنصاري األحـــد 115محرم 

 3:63 4.5 7:77 74.3 قضاة مكة المكرمة الخميـ  115شعبان 

 3:73 6.5 3:54 73.8 الطبريوفاة الشيخ محمد بن الرضي  الثالثاء 115ذو القعدة 

 3:31 7.3 7:71 74.5 وفاة الشيخ ولي الدين الحسني بمكة السـبت 113صفر 

 3:44 3.3 مقتل األمير علي بن عجالن في الجديد قرب مكة المكرمة الخميـ  113شـوال 
  

 **** قضاة مكة المكرمة األربعاء 113ذو الحجة 
   

 3:44 3.6 7:77 73.3 بأخبار أم القرىإتحاف الورى  الثالثاء 111شـوال 

 غ ق ش وصول خبر مقتل علي بن عجالن إلى السلطان الثالثاء 111ذو القعدة 
   

 **** وفاة الشهيد الناطق إمام الحرم علي النويري الجمعة 118جمادى األخرة
   

 3:61 5.4 7:75 73.6 حرب الزبارة بمكة ومقتل الشريف جار اهلل بن حمزة السـبت 118شـوال 

 3:73 6.3 7:67 73.4 وفاة قاضي وخطيب الحرم أحمد العقيلي/ والقاضي أحمد النويري السـبت 111رجب 

 3:34 3.7 3:56 73.5 وفاة القاضي عبداللطيف الزبيدي باليمن الثالثاء 833ذو القعدة 

 3:61 5.3 7:73 73.1 وقفة عرفة الخميـ  833ذو الحجة 
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 السابق
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 القـرن التـاسع

    
 3:43 3.5 7:78 75.5 وفاة الفقيه محمد البكري األحـــد 837صفر 

 3:58 1.4 وفيـات األعيـان االثنـين 837ربيع األول 
  

 3:73 7.8 7:75 73.1 وفاة محمد بن ميمون الجزائري بمكة /والدة الشيخ أبو بكر المرشدي الخميـ  837رمضان 

 3:63 4.4 وفاة المعلم شهاب الدين الطولوني بعسفان األربعاء 836صفر 
  

 3:34 8.3 7:33 71.1 سيل عظيم في مكة المكرمة الثالثاء 836جمادى األولى

 3:53 1.1 سقوط نيزك عظيم األربعاء 836جمادى األخرة
  

 3:64 3.6 في موقع سقوطه . النار واشتعالسقوط نيزك عظيم  السـبت 836شعبان   
  

 3:35 8.3 حريق في الحرم االثنـين 836رمضان 
  

 3:73 6.3 7:73 74.8 لغربي من الحرم الشريف حريق في الجزء األربعاء 836شـوال 

 3:61 3.4 7:78 74.6 على حلب كتيمور لننزول  األربعاء 834ربيع األول 

 **** من حلب إلى دمشق بعد نهبها كتيمور لنرحيل  السبت 834ربيع اآلخـر  
   

 **** وفاة عمر بن علي السراج الخميـ  833ربيع األول 
   

 3:78 6.1 7:33 74.3 وفاة عنان الحسني أمير مكة الجمعة 835ربيع األول 

 3:68 3.1 7:47 78.3 وفاة التاج عبدالوهاب بن عبد اهلل اليافعي بمكة الخميـ  835رجب 

 3:73 6.4 7:33 74.7 الحسني بمكةوفاة شيخ المالكية عبدالرحمن  األربعاء 835ذو القعدة 

 3:47 5.5 وقفة عرفة / وفاة المجاور على الدقوقي بمكة الخميـ  835ذو الحجة 
  

 3:44 3.6 وفاة نزيل مكة إبراهيم الدمشقي الجمعة 833شـوال 
  

 3:35 3.7 7:36 76.6 وفاة القاضي شهاب الدين بن المحلي بمكة األحـــد 833ذو القعدة 

 3:61 3.5 7:31 77.5 رحيل القاضي نقي الدين الحسيني من الشام األربعاء 831األولىجمادى 

 3:37 3.1 7:57 71.1 بن طرغاي من البرد كلن تيموروفاة الضياء محمد الحضرمي / وفاة الطاغية  االثنـين 831شعبان 

 3:78 6.1 7:66 71.6 الهيثميوفاة أيوب الجبرتي شيخ الرباط بمكة/ والشيخ علي  الثالثاء 831رمضان 

 غ ق ش 3:51 73.1 تأليف كتاب األربعاء 831شـوال 
 

 3:74 7.3 7:74 73.4 وفاة الشيخ الطبيب محمد السحولي بمكة السـبت 831ذو الحجة 

 3:31 8.3 والدة المحدث أبو زرعة محمد القرشي األحـــد 838محرم 
  

 3:64 4.1 7:35 74.3 المحلي بمكة مجاوراً وفاة القاضي عبدالعزيز  الثالثاء 838صفر 

 3:31 3.3 7:38 74.7 وفاة بهاء الدين الكازروني رئي  مؤذني مكة الجمعة 838شعبان 

 3:41 1.3 وفاة المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون السـبت 838رمضان 
  

 3:76 7.4 7:67 75.3 والدة الشيخ محمد بن محمد القاهري االثنـين 838شـوال  

 3:43 3.8 7:73 75.1 وفاة زبن الدين المصري بمكة االثنـين 831األول ربيع 

 3:67 4.8 3:51 77.4 وفاة المقرئ شم  الدين محمد الدمشقي بمكة الخميـ  831جـمادى األولى

 3:73 6.7 الحلبي بمكة وفاة الشيخ شم  الدين محمد بن عمر السـبت 831ذو القعدة 
  

 **** بن حسين المحتسبوفاة يوسف  األربعاء 873رجب 
   

 3:34 1.5 وفاة شرف الدين القلقشندي بمكة السـبت 873شعبان 
  

 3:35 3.6 وفاة نزيل مكة اسماعيل المغربي األحـــد 873رمضان 
  

 3:78 6.1 7:63 75.3 المقدسي / والمجاور ريحان الرميدي إسماعيلوفاة نزيل مكة الفقيه  السـبت 873ذو الحجة 

 3:57 8.3 والدة اللغوي المحدث محمد بن أبي بكر المشهدي االثنـين 877صفر 
  

 3:71 6.1 7:77 76.3 وفاة التاج أحمد بن الطريف / وفاة القاضي أحمد البهنسي بمكة الثالثاء 877رجب 



85 
 

 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:44 3.4 7:64 71.4 وفاة الشيخ المبارك محمد القدسي بمكة الثالثاء 877ذو القعدة 

 غ ق ش 3:53 73.3 وفاة خطيب المسجد النبوي محمد الخزرجي/ الوقفة الخميـ  والجمعة األربعاء 877ذو الحجة 
 

 3:61 3.1 7:43 71.3 وفاة الراوي الزكي العطار بمكة الجمعة 876محرم 

 3:63 4.4 7:33 76.3 والدة النجم عمر بن فهد مؤلف كتاب )إتحاف الورى( الجمعـة 876جمادى األخرة

 3:31 8.3 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع السبت 876رجب  
  

 3:53 1.3 وفاة علي بن محمد بن هطيل / الوقفة يومين األحـــد 876ذو الحجة 
  

 3:78 6.3 7:76 74.1 علي بن عبد المعطي / وفاة الشيخ علي الخزرجي الفقيهوفاة  الثالثاء 874محرم 

 3:31 8.3 7:41 71.3 إبراهيم أبي الخير محمد الطبري وفاة إمام مقام الخميـ  874صفر  

 3:55 1.8 وفاة الشيخ محمد بن محمود الخوارزمي األربعاء 874جمادى األخرة
  

 3:33 1.1 وقفة عرفة الخميـ  874ذو الحجة 
  

 3:55 1.3 وفاة خديجة بنت القاضي شهاب الدين أحمد الطبري بمكة الخميـ  873رمضان 
  

 3:43 5.7 7:43 71.7 وفاة قاسم بن عثمان العيسى بمكة السـبت 873شـوال 

 3:36 3.8 مقتل فرج بن برقوق الجركسي الخميـ  875صفر 
  

 3:53 1.3 وفاة القاضي محمد بن محمد بن محمود الحلبي الحنفي االثنـين 875ربيع اآلخـر
  

 3:65 5.5 7:36 76.6 للمستعين باهلل العبا  ابن المتوكلخلع السيد حسن وابنيه / الخطبة  الجمعة 875جمادى األخرة

 3:37 1.3 وفاة الشاعر ابن العليف/ واألديب جمال الدين المكي بمكة السـبت 875رجب 
  

 3:65 3.5 7:68 73.3 وفاة الشيخ عبدالرحمن أبي المكارم / وفاة عبد الرحمن الحموي االثنـين 875شعبان 

 3:38 3.3 7:75 74.3 قاضي مكة محمد بن أحمد الطبري/ وفاة مسعود البخاريوفاة  الثالثاء 875رمضان 

 3:65 3.4 7:61 78.5 وفاة فاتح الكعبة علي بن محمد الشيبي الجمعة 875ذو القعدة 

 3:41 3.1 7:33 63.6 وفاة الشريف حمزة بن راجح الحسني / والكاتب محمد المدني بمكة االثنـين 873محرم 

 3:71 6.5 7:33 77.1 وفاة الشيخ علي بن محمد الجرجاني الجمعة 873ربيع اآلخـر 

 3:68 5.3 وفاة الشيخ يوسف المكي بمكة األربعاء 873رجب 
  

 3:54 1.4 وفاة الشريف حسن بن ثقبة بمكة الجمعة 873شعبان 
  

 3:31 1.3 المغربيأول خطبة للعز النويري في الحرم / وفاة مدر  الحرم عبد القوي  االثنـين 873شـوال 
  

 3:31 1.3 وفاة الشيخ هاشم بن غزوان /عبد اهلل الحرازي / ابن الثقيف بمكة الثالثاء 873ذو القعدة 
  

 3:78 6.1 7:66 71.6 شنق والي جدة جابر الحراشي في أجياد بمكة الخميـ  873ذو الحجة 

 3:34 1.1 بمكة علي بن محمد الشيبي وفاة شيخ الحجبة أبو بكر السبت 871صفر 
  

 3:63 4.1 7:74 76.6 وفاة قاضي مكة محمد بن ظهيرة / والشيخ محمد القرشي الخميـ  871رمضان 

 3:57 1.6 آبادي الشيرازي الشافعي باليمن وفاة الشيخ محمد بن يعقوب الفيروز الجمعـة 871شـوال 
  

 3:37 8.6 / قتال في الحرم واألربعاءالوقفة يومين / الثـالثاء  االثنـين 871ذو الحجة 
  

 3:44 5.5 7:75 74.1 والدة نزيل مكة محمد الحسني الرميثي الثالثاء 878جمادى األولى

 3:63 3.7 7:73 74.3 وفاة علي بن محمد الفكهاني االثنـين 878رمضان 

 3:65 4.1 7:75 75.5 أول خطبة على المنبر المصري الجديد السـبت 878ذو الحجة 

 3:71 6.3 7:78 75.8 وفاة ظهيرة بن حسين القرشي بمكة الثالثاء 871صفر 

 3:43 3.4 7:43 71.4 وفاة العالمة محمد التونسي بمكة الجمعـة 871ربيع اآلخـر 

 3:41 3.1 وفاة نزيل مكة أحمد الحضرمي األربعاء 871شعبان 
  

 3:31 8.3 المكي/ وابن الشقيفوفاة قاضي مكة أحمد الفاسي / وفراش الحرم أحمد  السـبت 871شـوال 
  

 3:73 7.8 3:53 76.4 تركيب باب لمقبرة المعالة االثنـين 871ذو القعدة 
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 3:67 4.3 7:73 73.3 وفاة قاضي مكة أبو البركات األربعاء 871ذو الحجة 

 3:43 5.1 7:63 73.1 وفاة داود بن عيسى الفارسي بالمدينة / أبو بكر الجبرتي بمكة الجمعة 863محرم 

 3:31 1.8 تحالف األمير حسن مع ابناء عمه في الكعبة السـبت 863صفر 
  

 3:66 4.1 7:63 73.7 وفاة قاضي مكة محمد بن أحمد النويري االثنـين 863ربيع األول 

 3:47 5.1 7:71 75.7 استيالء األشراف على جدة األحـــد 863رجب 

 3:73 6.3 7:33 74.3 المصري بمكة وفاة الشيخ موسى المنياوي االثنـين 863شعبان 

 3:33 3.8 3:54 73.4 وفاة القائد مفتاح الزفتاوي الحسني الثالثاء 863رمضان 

 3:73 7.6 7:33 76.6 وفاة محمد بن علي بن يوسف الذروي في اليمن الجمعة 863ذو القعدة 

 **** وفاة قاضي مكة محمد بن محمد بن ظهيرة األربعاء 863ذو الحجة 
   

 3:74 7.8 7:73 74.8 وقفة عرفة / وفاة الفلكي الفرضي حسين الزمزمي بمكة الخميـ  867ذو الحجة 

 3:66 4.1 7:76 73.3 وفاة اإلمام فضل اهلل بن مكان  المجد / البدر الطالع الخميـ  866ربيع اآلخـر

 3:43 3.1 7:63 71.3 الفاسي بمصروفاة المفتي عبداللطيف بن أحمد بن علي الحسني  السـبت 866جمادى األولى

 3:53 1.8 وفاة إمام الحرم محمد الطبري األحـــد 866جمادى األخرة
  

 3:64 3.6 7:77 73.8 وصول نعي المفتي عبد اللطيف الحسني إلى أخيه )المؤلف( بمكة الثالثاء 866رجب 

 3:45 5.5 7:65 73.8 العامريوفاة الشيخ شهاب الدين الدمشقي/ والفقيه أحمد  السـبت 866شـوال 

 3:76 7.5 7:76 74.1 سير أعالم النبـالء األحـــد 866ذو القعدة 

 3:45 8.4 7:38 67.7 وقفة عرفة / والدة المحدث محمد بن محمد بن أبي بكر المري الثالثاء 866ذو الحجة 

 3:73 7.6 7:77 73.6 تعزي التركمانيوفاة إمام الحرم الجمال محمد الحسني / وفاة الشيخ  األربعاء 864محرم 

 3:67 4.8 7:76 73.8 وفاة شهاب الدين أحمد الحنفي بمكة االثنـين 864ربيع اآلخـر 

 3:43 3.8 7:65 73.1 وفاة محمد بن احمد السبسي بمكة / وفاة ابن أبي المكارم األربعاء 864جمادى األولى

 3:41 3.3 7:61 73.1 صارم الدين وفاة األمير إبراهيم بن الجمعة 864األخرةجمـادى

 3:44 3.5 7:75 75.4 وصول نعي ابن الملك المؤيد الى مكة االثنـين 864شعبان 

 3:38 1.3 وفاة )طوغارة( والي مكة األربعاء 864شـوال 
  

 3:44 5.1 7:61 71.6 وفاة أحمد بن محمد المرشدي غريقًا قرب جدة الجمعة 864 ذو القعدة

 3:33 3.3 7:38 76.1 وفاة الشيخ جمال الدين المراكشي / وفاة عمر الذروي السـبت 864ذو الحجة 

 3:41 3.1 7:36 63.4 وفاة الملك المؤيد في مصر االثنـين 863محرم 

 3:78 5.6 7:63 73.3 وقفة عرفة الخميـ  863ذو الحجة 

 غ ق ش 7:33 74.7 وفاة القاضي أحمد الصاغاني الحنفي بمكة االثنـين 865ربيع األول 
 

 3:68 5.3 7:33 74.3 وفاة الشيخ علي المارديني نزيل مكة الجمعة 865شـوال 

 3:76 7.3 3:51 1.1 وقفة عرفة / سيل عظيم في مكة / وفاة الشيخ محمد الكبتي االثنـين 865ذو الحجة 

 3:63 4.4 7:64 71.4 وفاة مؤذن الحرم محمد الكازروني السـبت 863ربيع األول 

 غ ق ش 7:33 76.4 وفاة الجمال محمد الكازروني وعبد الكريم بن عفيف في مكة األحـــد 863اآلخـر  ربيع
 

 **** وفاة القاضي أحمد بن عبد الرحيم العراقي الثالثاء 863شعبان 
   

 3:31 1.4 وفاة مهند   الحرم عبد الرحمن المكي / وفاة محمد بن يوسف المطرز الجمعة 863ذوالحجة 
  

 3:63 4.8 7:78 73.1 وفاة الزاهد محمد عيسى المغربي نزيل مكة الثالثاء 861 صفر

 3:33 8.8 محمد الشيرجي بمكة المقرئوفاة خطيب مكة محمد العقيلي الهاشمي / وفاة  األربعاء 861ربيع األول 
  

 3:71 4.7 7:71 73.3 / أحمد النويري بمكة وفاة الشيخ محمد الخوارزمي / عبد اهلل القسطالني الجمعة 861ربيع اآلخـر 

 غ ق ش 3:58 77.3 وفاة إمام الحرم عبد الواحد بن زين الدين الطبري السـبت 861جمادى األولى
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 3:43 3.8 بمكة اليافعيوفاة تقي الدين القرشي / وفاة االديب عبد الرحمن  األحـــد 861جمادى األخرة
  

 3:78 6.5 7:64 73.4 نجم الدين المرجاني/ أبو بكر الدكالي نزيل مكةوفاة الشيخ  الثالثاء 861رجب 

 غ ق ش 7:36 77.1 وفاة نائب إمام الحرم عبد القادر الحسني / والقائد جمال الدين المكي األربعاء 861شعبان 
 

 3:37 1.1 7:63 78.6 وفاة عطية المكي كبير تجار مكة / عمر التشاوري نزيل مكة الجمعة 861رمضان 

 3:43 5.7 7:63 73.3 والدة المحدث يوسف بن شاهين الجمال الكركي الحنفي االثنـين 868ربيع األول 

 3:35 8.1 7:68 78.8 وفاة الفقيه نور الدين السلمي / واإلمام علي بن سالمة بمكة الخميـ  868شـوال 

 3:41 1.5 7:74 73.3 عزل علي بن عنان من إمارة مكة األحـــد 868ذو الحجة 

 3:57 1.4 وفاة الشيخ ياقوت بن عبد اهلل الحبشي بمكة االثنـين 861محرم 
  

 3:77 6.8 7:33 77.1 والدة قاضي مكة محمد الصاغاني / وفاة الخطيب محمد بن أحمد بن ظهيرة األربعاء 861صفر 

 3:63 3.8 7:66 71.3 وفاة السيد أبو بكر بن محمد بن حريز األربعاء 861جمادى األخرة

 3:71 4.3 3:51 77.1 التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم / وفاة محمد الرازي الخميـ  861ذو الحجة  

 3:45 3.6 الدميري حسين بن موسى بن الناخوذة الفقيهوفاة  الجمعـة 843محرم  
  

 **** وفاة محمد بن إبراهيم المصري / البدر الطالع األحـــد 843جمادى األولى
   

 3:74 4.7 7:48 73.3 األنصاري المهلبي والدة محمد بن محمد بن عبد النور األحـــد 843جمادى اآلخرة

 3:73 6.6 7:76 74.3 وفاة الشهاب أحمد الحنفي األربعاء 843شعبان 

 3:61 5.6 7:73 75.3 والدة نجم الدين محمد بن المرجاني السـبت 843شـوال 

 3:73 7.6 وفاة الشهاب بركوت بن عبد اهلل المكين السـبت 843ذو القعدة 
  

 غ ق ش 7:38 77.8 والدة قاضي مكة ابن الضياء أحمد بن محمد العدوي المكي السـبت 847ربيع األول 
 

 3:47 3.1 7:41 71.4 االستسقاءعلى الكعبة الشريفة / صالة  االعتداءصيام االستغفار في مكة بعد  الخميـ  846ربيع األول

 **** إتحاف الورى بأخبار أم القرى الجمعة 846ربيع الثاني  
   

 3:35 8.6 7:43 71.6 تجميل حجر إسماعيل بالرخام / وفاة اإلمام تقي الدين الحسيني االثنـين 846شـوال 

 3:31 1.1 وفاة الشيخ شهاب الدين المرشدي الثالثاء 846ذو القعدة 
  

 3:71 4.4 3:54 77.3 مقتل علي بن محمد الحمصاني الخميـ  846ذو الحجة

 5.3 7:38 74.6 وفاة الشيخ الفاخوري السـبت 844محرم
 

 3:31 8.6 التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم / وفاة محمد الشيرازي االثنـين 844ربيع األول  
  

 3:36 8.6 ظهور كرة نارية بعد غروب الشم  بقليل الجمعة 844جمادى األخرة
  

 3:73 6.3 7:76 73.7 وفاة شم  الدين البزوري األحـــد 844رجب

 3:33 1.7 ظهور كوكب يتطاير منه الشرر للحجاج المصريين السـبت 844ذو القعدة    
  

 3:33 8.1 وقعة في الحرم بين عبيـد أحمد بن عجالن و عبيـد اخيه االثنـين 844ذو الحجة 
  

 **** وفاة الشيخ محمد بن قدسي الرباط الثالثاء 843ربيع األول 
   

 3:45 3.3 7:65 73.3 وفاة القاضي محمود الهمذاني الثالثاء 843شـوال 

 3:34 8.5 وفاة قاضي مكة شرف الدين الزبيدي األحـــد 845محرم 
  

 3:36 8.3 وفاة الشيخة فاطمة بنت الطبري الخميـ  843محرم 
  

 3:67 4.3 7:63 73.1 الشيخ ابن راشدوفاة ابنة  األحـــد 843رجب 

 غ ق ش 3:51 77.3 وفاة الشيخ شم  الدين محمد االبوتيجي االثنـين 843شعبان 
 

 3:33 1.4 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين الثالثاء 843رمضان 
  

 غ ق ش 3:57 77.3 والدة اإلمام إبراهيم المقدسي في مصر الجمعة 843ذو القعدة 
 

 3:43 5.1 وفاة قاضي مكة جالل الدين بن ظهيرة الخميـ  841األول ربيع 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:47 5.4 7:66 75.3 سيل عظيم وتهدم بعض المنازل في مكة االثنـين 841جمادى األولى

 3:55 77.3 رميثة على شهران األميرإغارة  الخميـ  841رجب  
  

 3:65 3.3 7:63 73.1 الرحمن بن محمد المرجانيوفاة فاطمة المخزومية / وفاة عبد  السـبت 841شعبان 

 غ ق ش 7:33 77.1 وفاة محمد بن عمر األحـــد 841رمضان 
 

 3:33 1.7 وفاة نائب مكة محمد بن سعيد جيروه االثنـين 841شـوال 
  

 **** وفاة القاضي هبة اهلل بن عبد الرحمن الجمعة 841ذو القعدة 
   

 3:71 6.1 7:37 76.3 العطيف عبد اهلل بن أحمد وفاة زينب بنت السـبت 848محرم 

 غ ق ش سيل القناديل في مكة المكرمة الثالثاء 848جمادى األولى
   

 3:73 6.6 7:33 74.4 وفاة العالمة جالل الدين المرشدي األربعاء 848شعبان 

 3:33 3.1 7:34 76.6 وفاة الشيخ مجد الدين الزمزمي السـبت 848شـوال 

 3:43 3.4 7:47 78.3 وفاة محمد بن أبي بكر الشيبي االثنـين 848ذو القعدة  

 3:38 3.1 7:33 77.1 وقفة عرفة الثالثاء 848ذو الحجة  

 3:33 3.6 3:53 77.4 القبض على قطاع الطرق في عسفان وتأديبهم الجمعة 841رجب 

 3:75 6.3 7:33 74.4 ة إلى مكةـوصول الرجبي األحـــد 841شعبان 

 3:68 5.6 7:71 73.7 وفاة جمال الدين المرشدي الثالثاء 841رمضان 

 3:53 8.8 7:48 78.1 وفاة قاضي مكة أبو الخير محمد بن أبي البركات الخميـ  841شـوال 

 3:47 5.1 7:64 75.1 وفاة على بن عمر الرسعني األحـــد 841ذو الحجة 

 3:33 3.6 3:53 73.7 وفاة الشيخ ناصر السخاوي االثنـين 833محرم 

 3:68 5.6 7:71 73.3 وفاة الشريف عبد اهلل الفاسي السـبت 833رمضان 

 3:33 8.5 حريق عظيم في جدة األحـــد 833شـوال 
  

 3:63 4.4 7:31 74.5 وقفة عرفة الخميـ  833ذو الحجة 

 3:43 3.7 7:66 75.8 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين السـبت 837محرم 

 3:31 3.5 3:57 73.4 سيل عظيم في مكة المكرمة تسبب في هدم مئات المنازل األحـــد 837صفر  

 3:67 4.4 7:63 73.1 وفاة خضير بن بحر العدواني األحـــد 837رجب 

 3:38 1.5 وفاة امير الترك بمكة االثنـين 837شعبان 
  

 3:75 6.3 7:77 75.3 وفاة الفقيه اللغوي الشيخ محمد البخاري األربعاء 837رمضان 

 3:41 1.1 وفاة اإلمام إبراهيم البرهان الخميـ  837شـوال 
  

 3:31 3.3 3:51 77.5 سيل عظيم داخل الحرم / وفاة زاد الخير الحبشية السـبت 837ذو القعدة 

 3:63 4.3 7:38 74.1 وقفة عرفة / وفاة الملك االشرف برسباي الدقماقي االثنـين 837ذو الحجة 

 3:47 5.5 7:71 75.7 وصول القصاد من مصر إلى مكة / صالة الغائب على برسباي بالحرم األربعاء 836محرم 

 3:63 4.3 3:51 76.5 تسلطن )جقمق( الجركسي في مصر السـبت 836ربيع األول 

 3:33 8.6 وصول القصاد بكتاب االمير المحمدي الخميـ  836رجب 
  

 3:76 7.5 7:71 75.3 سودون المحمدي الى مكة األمير وصول دويدار السـبت 836شعبان 

 3:33 1.3 وفاة الشيخ محمد بن عثمان بن نعيم )صاحب المغني( األحـــد 836رمضان 
  

 3:71 6.1 7:71 73.7 الماوردي المقرئوفاة أبو الطاهر الزمزمي / وفاة  الثالثاء 836شـوال  

 غ ق ش 3:38 1.5 في الحرم / والدة الشيخ عبيد الحسينيتولي أبي السعادات الخطابة  األربعاء 836ذو القعدة 
 

 3:71 6.5 7:73 73.3 وقفة عرفة الجمعة 836ذو الحجة 

 3:44 3.7 7:64 73.4 وفاة الفقيه جمال الدين محمد بن دينار المكي األحـــد 834محرم 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:35 8.1 ترميم أخشاب الكعبة الشريفة االثنـين 834صفر 
  

 3:78 4.3 3:51 76.3 قضاة مكة المكرمة األربعاء 834جمادى األولى

 3:41 1.4 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين األحـــد 834جمادى الثاني 
  

 3:73 7.6 7:33 76.3 عقاب المعتدين  على الحجاج في ينبع الثالثاء 834رجب 

 3:43 3.6 7:48 71.5 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين الخميـ  834شعبان 

 3:34 3.6 7:38 74.8 مكة المكرمة  / وفاة الشيخ محمد مصلح الطرقي إلىوصول الرجبية  الجمعة 834رمضان 

 3:78 6.1 7:67 73.1 وفاة الشيخ ولي الدين البتريزي االثنـين 834ذو القعدة 

 غ ق ش 3:53 73.3 وقفة عرفة / وفاة جويعد العمري الثالثاء 834ذو الحجة 
 

 3:63 3.6 7:63 73.3 وفاة الشريف كوير الحسيني الخميـ  833محرم 

 غ ق ش 7:37 77.4 وفاة اإلمام أحمد بن حسين بن أرسالن االثنـين 833شعبان 
 

 غ ق ش 7:37 76.5 قضاة مكة المكرمة الخميـ  833شـوال 
 

 3:71 6.5 7:67 73.1 وقعة خليص / وفاة محمد بن عمار القاهري األحـــد 833ذو الحجة 

 **** وفاة نزيل مكة عوض البزاز السـبت 835محرم 
   

 3:53 1.1 وفاة الخليفة المعتضد الخميـ  835ربيع األول 
  

 3:43 3.1 7:63 75.4 وصول عيون الشريف بركات الى بدر الخميـ  835رجب 

 3:35 8.7 7:45 71.5 دخول علي بن حسن الحسني الى مكة محرماً  السـبت 835شعبان 

 غ ق ش 3:51 77.3 وفاة اإلمام أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي األحـــد 835رمضان 
 

 3:61 3.1 7:66 71.3 وفاة الشيخ محمد بن بحر اليمني / وفاة عبد الباسط الدمشقي الثالثاء 835شـوال 

 3:43 3.1 أشخاصزحام في المطاف ووفاة سبعة  الخميـ  835ذو الحجة 
  

 3:43 3.3 7:71 73.8 وفاة الشيخ أبو بكر الدالل االثنـين 833رجب 

 3:34 1.3 7:43 73.3 وصول الرجبية إلى مكة / خسوف القمر األربعاء 833شعبان 

 3:36 1.5 وفاة السيدة خديجة بنت حسن الخميـ  833رمضان 
  

 3:76 7.1 7:35 76.1 نقل الشريف علي والشريف إبراهيم إلى مصر السـبت 833شـوال 

 3:46 3.7 7:65 78.7 وصول أبي القاسم بن حسن إلى مكة االثنـين 833القعدة ذو 

 3:34 3.7 3:51 76.7 وقفة عرفة الثالثاء 833ذو الحجة 

 3:43 3.1 7:33 63.6 سقوط حجر من الكعبة الشريفة الخميـ  831محرم 

 3:63 3.1 7:31 74.3 وفاة القائد  سنان العمري الجمعة 831رجب 

 3:48 3.1 7:63 73.7 مصالحة زاهر بن أبي القاسم مع والده األحـــد 831شعبان 

 3:57 1.7 وفاة علي بن خروعة اليمني بمكة االثنـين 831رمضان 
  

 3:76 6.5 7:34 76.6 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 831شـوال 

 3:63 3.3 7:73 75.3 وصول منبر الحرم الجديد إلى مكة الجمعة 831ذو القعدة 

 3:53 8.6 7:38 71.5 وقفة عرفة األحـــد 831ذو الحجة 

 3:76 7.1 7:35 74.7 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه االثنـين 838محرم 

 3:35 8.1 وفاة الشيخ محمد بن يحيى بن دغرة بن زهرة الدمشقي السـبت 838جمادى األولى
  

 3:31 1.3 القرشيوفاة عثمان بن أبي بكر  الثـالثـاء 838رجب 
  

 3:63 4.7 7:77 76.1 الينبعي إلى مكة والرجبية إلى ينبع( وصول قاصد الشريف )صعيب الخميـ  838شعبان 

 3:61 3.3 7:73 75.1 مصالحة األمير أبي القاسم بن حسن والقاضي جالل الدين الثالثاء 838ذو القعدة 

 3:41 1.8 7:61 71.3 وجمل بسببها امرأةنزول صاعقة في يوم عرفة ومقتل  الخميـ  838ذو الحجة 
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 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:73 6.3 3:51 77.3 مصالحة الشريف زاهر مع والده أبي القاسم )الثانية( األحـــد 831رجب 

 3:33 3.1 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه االثنـين 831شعبان 
  

 3:74 7.3 7:73 76.1 جرباشوفاة القائد خمي  بن  األربعاء 831رمضان 

 3:38 8.4 وفاة القائد ناصر النوبي الخميـ  831شـوال 
  

 3:71 6.5 7:73 73.1 وصول )صعيب( قاصد الشريف إلى جدة السـبت 831ذو القعدة 

 3:48 1.3 7:47 78.5 وقفة عرفة االثنـين 831ذو الحجة 

 3:33 3.1 3:53 73.8 وصول قصاد من مصر الثالثاء 853محرم 

 3:57 8.1 وفاة سعيدة بنت القاضي النويري السـبت 853شعبان 
  

 3:43 3.8 7:68 73.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى االثنـين 853رمضان 

 3:31 7.6 7:71 74.8 وفاة بدور بنت عبد اهلل المريسي الثالثاء 853شـوال 

 3:56 1.5 وفاة الفلكي اإلمام أحمد بن رجب بن طنبغاء المجد القاهري الشافعي األربعاء 853ذو القعدة 
  

 3:76 4.1 7:71 73.3 خالف على دخول الشهر بين )الخميـ  والجمعة( ويوم عرفة الجمعة 853ذو الحجة 

 3:48 1.3 7:71 73.1 قضاة مكة المكرمة االثنـين 857جمادى األخرة

 3:36 8.5 المكرمةقضاة مكة  الثالثاء 857رجب 
  

 3:78 6.1 3:51 77.6 رحلة القلصادي األندلسي إلى مكة / زيارة الشريف بركات للمدينة الخميـ  857شعبان 

 3:35 1.3 رحلة القلصادي األندلسي إلى مكة الجمعة 857رمضان 
  

 3:61 3.6 7:41 71.3 قضاة مكة المكرمة األحـــد 857شـوال 

 3:38 3.3 7:78 73.5 وصول األمير )جاثي بك( إلى مكة للحج االثنـين 857ذو القعدة 

 3:31 1.3 وقفة عرفة / رحلة القلصادي األندلسي / قضاة مكة الثالثاء 857ذو الحجة 
  

 3:67 4.3 7:67 71.7 الشبيكي وفاة علي بن بركوت الخميـ  856محرم 

 3:44 3.3 7:35 74.1 الدين العامري وفاة اإلمام رضوان بن محمد / والخواجا شم  األحـــد 856رجب 

 3:41 1.3 توجه )التجريدة( إلى اليمن االثنـين 856شعبان 
  

 3:37 5.3 7:48 78.4 وصول علي الصيرفي والدالل من مصر السـبت 856ذو القعدة 

 3:35 3.3 7:77 73.6 وقفة عرفة / وفاة قاضي مكة محمد بن عبد القوي األحـــد 856ذو الحجة 

 غ ق ش 7:33 76.4 وفاة قاضي مكة أبو المحامد محمد بن محمد النويري الخميـ  854األول ربيع 
 

 3:46 3.3 7:35 74.1 وصول األمير بركات إلى )الزيمة( الخميـ  854رجب 

 3:43 3.3 وصول قافلة من المدينة المنورة إلى مكة الجمعة 854شعبان 
  

 3:31 8.3 أم القرى / تعيين المشد الجديد في جدةإتحاف الورى بأخبار  األحـــد 854رمضان 
  

 3:61 3.4 7:71 74.1 وفاة قاضي مكة عبد اللطيف بن محمد الحسني الفاسي الثالثاء 854شـوال 

 3:36 3.7 7:36 73.1 تجديد مسجد نمرة / وفاة قاضي مكة أبو اليمن النويري األربعاء 854ذو القعدة 

 3:46 5.3 عرفة / وفاة المستكفي / وفاة إمام الحرم عبد الرحمن الحنفيوقفة  الخميـ  854ذو الحجة 
  

 3:37 3.7 7:36 76.8 وفاة الطبيب أبو بكر الهيصمي السـبت 853محرم 

 3:68 5.4 7:33 74.7 رحيل القافلة لزيارة المدينة المنورة االثنـين 853رجب 

 3:46 3.6 7:38 74.3 إلى مكة المكرمة عودة القافلة من المدينة المنورة األربعاء 853شعبان 

 3:63 4.3 7:38 76.7 وفاة أمير الحاج )تغري برمش ( بمكة السـبت 853شـوال 

 3:38 8.4 وصول مشد جدة إلى مكة ألداء العمرة األحـــد 853ذو القعدة 
  

 3:73 6.7 7:73 74.3 وقفة عرفة الثالثاء 853ذو الحجة 

 3:44 3.4 الحسين بن عبدالرحمن األهدلوفاة  األربعاء 855محرم 
  



91 
 

 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:37 3.6 3:51 76.7 وفاة قاضي مكة أحمد بن المحتسب / قاضي مكة محمد المقدسي الجمعة 855صفر 

 3:41 1.3 خسوف القمر األربعاء 855جمادى األخرة
  

 3:73 7.3 3:57 73.3 زواج األمير محمد بن بركات الجمعة 855رجب 

 3:64 3.7 7:33 76.5 زواج األمير إدري  بن عجالن الحسني األحـــد 855شعبان 

 3:37 1.1 تولية برهان الدين بن ظهيرة الخطابة في الحرم االثنـين 855رمضان 
  

 3:63 4.3 7:77 76.1 وفاة القائد عائض بن سعيد الحسني األربعاء 855شـوال 

 3:31 8.4 وفاة علي بن محمد المكي الخميـ  855ذو القعدة 
  

 3:75 6.3 7:33 76.3 كسوة الكعبة الشريفة / وفاة اللغوي محمود بن أحمد بن موسى العيني السـبت 855ذو الحجة 

 3:63 3.5 7:75 75.3 سير أعالم النبـالء االثنـين 853محرم 

 3:65 3.4 7:73 73.8 وفاة الشيخ عمر بن قديد األربعاء 853رجب 

 3:63 3.3 7:77 73.7 الشريفةتجديد كسوة الكعبة  السـبت 853رمضان 

 3:36 1.3 7:45 71.1 وفاة أحمد البصري الثالثاء 853ذو القعدة 

 3:75 4.3 7:31 76.8 وقفة عرفة األربعاء 853ذو الحجة 

 3:68 5.7 7:71 73.3 وفاة أحمد بن جمعة الواسطى الجمعة 851محرم 

 3:34 1.3 7:41 78.3 الجركسي وفاة السلطان جقمق األحـــد 851صفر 

 3:43 3.8 7:73 76.6 وفاة أحمد العيني االثنـين 851رجب 

 **** وفاة تقي الدين المقدسي السـبت 851شـوال 
   

 غ ق ش 3:58 73.3 وفاة الشريف جسار المحاسني األحـــد 851ذو الحجة 
 

 3:68 3.6 7:71 75.7 وفاة ناصر البصري الثالثاء 858محرم 

 3:73 6.1 7:33 76.4 التاجر عبد الكريم الجديوفاة  الجمعة 858رجب 

 3:46 3.7 7:78 73.3 وفاة الشيخ جمال الدين اليافعي األحـــد 858شعبان 

 3:68 3.1 وقفة عرفة / وفاة اإلمام شرف الدين اليمني الخميـ  858ذو الحجة 
  

 غ ق ش 7:34 76.6 القرشي العثماني بمكة وفاة الشيخ محمد بن أبي بكر السـبت 851محرم  
 

 3:47 5.5 7:63 73.4 قضاة مكة المكرمة السـبت 851جمادى األولى

 3:34 8.6 7:46 78.7 تاريخ أمة في سير أئمة االثنـين 851جمادى األخرة

 3:53 1.1 بنت علي الفاكهي هانئوفاة أم  الثالثاء 851رجب 
  

 3:71 6.1 7:36 73.3 وفاة السيد بركات في مكة الخميـ  851شعبان 

 3:45 3.8 7:68 75.1 وفاة شم  الدين الكيالني السـبت 851رمضان 

 3:63 4.3 7:33 71.4 تولي محمد بن بركات إمارة مكة المكرمة األحـــد 851شـوال 

 3:31 7.3 3:51 77.5 وفاة شرف الدين بن صالح المدني االثنـين 851ذو القعدة 

 3:31 1.3 على خالف والخميـ  األربعاءسيل عظيم في مكة والوقفة يومي  الثالثاء 851ذو الحجة 
  

 3:61 3.5 7:46 71.8 مكة المكرمة إلىوصول مشد جدة  الخميـ  833محرم 

 3:35 3.1 3:56 73.4 مقتل والي جدة / قدوم مشد جدة ألداء العمرة السـبت 833رجب 

 3:75 6.8 3:53 77.5 وفاة محمد بن يوسف الحمامي االثنـين 833شعبان 

 3:61 5.7 7:73 74.1 وفاة الشيخ محمد األبجي األربعاء 833رمضان 

 3:33 1.3 وفاة أبو بكر بن حسن الطاهر الخميـ  833شـوال 
  

 3:46 3.7 7:73 75.4 وفاة صفية بنت محمد بن نافع السـبت 833ذو القعدة 

 3:73 6.3 7:38 74.6 األمين العقد الثمين في تاريخ البلد األحـــد 833ذو الحجة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 1.7 سيل عظيم دخل مكة االثنـين 837محرم 
  

 3:63 4.3 7:63 73.3 وفاة قاضي مكة محمد القرشي / وفاة الشيخ أحمد بن عبد القادر الحسني األربعاء 837صفر 

 غ ق ش 3:56 73.6 وفاة فاطمة بنت الضياء األربعاء 837رجب 
 

 3:71 6.1 7:34 76.3 مشد جدة إلى مكة ألداء العمرةوصول  الجمعة 837شعبان 

 3:43 5.3 وفاة الفقيه األديب الشيخ محمد بن عبدالواحد الحنفي السـبت 837رمضان 
  

 3:33 1.3 فراغ النجم فهد من تأليف كتاب إتحاف الورى / وفاة مشد جدة االثنـين 837شـوال 
  

 3:33 1.3 وقفة عرفة الخميـ  837ذو الحجة 
  

 3:66 4.1 7:74 73.6 وفاة الشريف أحمد الحسيني السـبت 836محرم 

 3:43 3.6 7:44 71.7 صدور أمر سلطاني بتولية قاضي قضاة مكة المكرمة االثنـين 836رجب 

 3:33 3.8 7:33 77.1 إسحق قضاء مكة / وفاة القاضي يحيى البخاري تولي برهان الدين أبو الثالثاء 836شعبان 

 3:47 5.3 7:71 73.6 وصول القاضي أبو البركات إلى مكة المكرمة الخميـ  836رمضان 

 3:38 1.8 7:68 71.8 وفاة أم حبيبة بنت علي الفاكهاني السـبت 836شـوال 

 3:63 5.3 7:34 74.3 وفاة الشيخ عمر المرشدي األحـــد 836ذو القعدة 

 3:36 8.5 7:71 71.3 اهلل بن جسار العمريوقفة عرفة / وفاة القائد عبد  الثالثاء 836ذو الحجة 

 3:73 6.3 3:58 77.3 وفاة الشريف أبو الخير بن احمد األربعاء 834محرم 

 3:43 3.5 7:41 71.1 وصول مشد جدة )جاتي بك( إلى مكة ألداء العمرة األحـــد 834شعبان 

 3:33 8.1 7:46 71.3 وفاة القائد منيع بن موفق األربعاء 834شـوال 

 3:65 3.3 7:35 74.3 وفاة إمام الحرم أحمد بن علي الشوائطي / وفاة القائد زربة بن تبل العمري الخميـ  834ذو القعدة 

 3:34 8.1 7:67 71.3 وقفة عرفة السـبت 834ذو الحجة 

 3:67 4.4 وفاة الشيخ محمد بن هاشم الجالل السـبت 833محرم 
  

 3:73 6.6 7:71 73.7 بن بركات إلى الشرق / وفاة القاضي أبو المكارممحمد  توجه األمير األربعاء 833رجب 

 3:58 77.4 وفاة محمد بن يعقوب المكي القناوي الخميـ  833شعبان 
  

 3:41 1.3 7:41 63.3 وفاة موسى بن قريش الهاشمي السـبت 833رمضان 

 3:66 4.3 7:75 75.4 عودة األمير محمد بن بركات إلى مكة المكرمة األحـــد 833شـوال 

 3:31 3.8 3:55 77.6 وصول مشد جدة إلى مكة ألداء العمرة االثنـين 833ذو القعدة 

 3:43 1.7 وقفة عرفة الثالثاء 833ذو الحجة 
  

 3:73 6.3 وفاة نائب مكة احمد  الهندي األربعاء 835محرم 
  

 3:75 6.4 7:38 73.6 وفاة قاضي مكة أحمد الفاكهاني السـبت 835جمادى األخرة

 3:37 8.3 وصول خبر وفاة السلطان األشرف )إيتال( إلى مكة األحـــد 835رجب 
  

 3:73 6.3 7:71 75.7 وصول القاصد من جدة إلى مكة الثالثاء 835شعبان 

 غ ق ش 7:33 77.6 تسلطن الملك الظاهر خشقدم في مصر األربعاء 835رمضان 
 

 3:36 1.1 7:41 63.7 المؤيد إلى مكة المسجد الحرام / وصول خبر القبض علىسيل عظيم دخل  الجمعة 835شـوال 

 3:68 5.3 7:71 73.7 وفاة المعلم عتبة بن حسين البناء السـبت 835ذو القعدة 

 3:73 6.7 3:58 76.7 وقفة عرفة األحـــد 835ذو الحجة 

 3:48 1.5 والدة اإلمام عبد الرحمن بن علي الشيباني االثنـين 833محرم 
  

 3:76 7.3 3:51 73.8 قضاة مكة المكرمة األربعاء 833صفر 

 3:63 3.1 7:73 73.3 وقعة بين محمد بن بركات وبعض األعراب الجمعة 833رجب 

 3:34 3.6 7:36 76.3 وفاة القائد مسعود البركاتي الثالثاء 833شـوال 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:35 8.3 7:44 71.3 تركيب المنبر الجديد في الحرم الخميـ  833ذو القعدة 

 3:68 5.3 وقفة عرفة / كسوة الكعبة الشريفة الخميـ  833ذو الحجة 
  

 3:77 7.3 3:53 77.7 وفاة القائد علي بن ريحان السـبت 831محرم 

 3:34 3.4 3:53 73.7 من تأليف الجزء األول من العقد الثمين االنتهاء الثالثاء 831ربيع األول 

 3:65 4.8 7:65 75.7 سيول عظيمة في مكة / وفاة نزيل مكة محمد القندهاري تحت الهدم الخميـ  831ربيع اآلخـر  

 3:65 3.5 7:74 75.3 وصول القاصد والقاضي إلى الشريف محمد بالطائف الثالثاء 831رجب 

 3:41 1.1 7:61 71.6 دخول الشهاب )بديد( إلى مكة محرما الخميـ  831شعبان 

 3:31 3.1 7:34 76.3 فاطمة بنت علي الهاشميوفاة  الجمعة 831رمضان 

 3:48 3.1 7:47 71.8 خروج الشريف محمد بن بركات والشهاب )بديد( من المدينة المنورة األحـــد 831شـوال 

 3:78 6.3 7:35 74.3 وفاة عامر الخيفي االثنـين 831ذو القعدة 

 3:33 8.8 7:65 78.4 وقفة عرفة األربعاء 831ذو الحجة 

 **** األنصاري وفاة قاضي مكة أحمد الثالثاء 838ربيع األول 
   

 3:67 4.8 7:74 75.3 وفاة صالح بن أرسالن / وفاة شقيق الشيخ منصور العجمي السـبت 838رجب 

 3:41 1.3 7:43 78.3 خروج األمير محمد بن بركات إلى الطائف االثنـين 838شعبان 

 3:31 3.1 7:33 77.3 )تقي الدين( إلى مكة المكرمة وصول مباشر جدة الثالثاء 838رمضان 

 3:67 5.6 7:64 75.1 عودة األمير محمد بن بركات إلى مكة المكرمة الخميـ  838شـوال 

 3:56 1.8 وفاة الوزير علي بن محمد األهناسي الجمعة 838ذو القعدة 
  

 3:65 3.5 7:35 74.3 مقتل األمير)إينال( في خليص وفاة قاضي مكة ظهيرة بن محمد بن ظهيرة / األحـــد 838ذو الحجة  

 3:37 3.7 7:33 76.3 نقل جثمان األمير )إينال( من خليص إلى مقبرة المعالة األربعاء 831رجب 

 3:43 5.3 7:65 71.1 وفاة الخواجا عبد الغني القليوبي الجمعة 831شعبان 

 3:37 3.6 3:58 73.1 مكةوصول مباشر جدة )علي الصيرفي( إلى  السـبت 831رمضان 

 3:43 3.8 7:64 75.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى االثنـين 831شـوال 

 3:57 1.4 7:37 71.3 وفاة مؤذن الحرم ابن الزيات المصري األربعاء 831ذو القعدة 

 3:67 4.3 3:58 77.1 وقفة عرفة الخميـ  831ذو الحجة 

 3:61 5.7 3:51 76.4 زايد وفاة محمد عبد اهلل بن السـبت 813محرم 

 **** إبراهيم بن أحمد بن ناصر المقدسي اإلماموفاة  الجمعة 813ربيع األول 
   

 3:63 3.1 7:43 78.8 قضاة مكة المكرمة االثنـين 813رجب 

 3:68 1.3 7:33 71.1 السحب خلفمن  هورهاظنا بغروب الشم  ثم ظ  إفطار النا الخميـ  813رمضان 

 3:75 6.1 7:71 73.6 وفاة قندولة بنت فضيل العدواني الجمعة 813شـوال 

 3:31 8.3 عودة األمير محمد بن بركات إلى مكة المكرمة من رحلة الشرق السـبت 813ذو القعدة 
  

 3:61 5.6 7:35 76.5 وفاة الشيخ محمد بن محمد الهاشمي األصفوني األحـــد 817ربيع األول 

 3:57 8.1 سيل عظيم دخل الحرم ووصل الركن اليماني وهدم بعض المنازل االثنـين 817ربيع اآلخـر  
  

 3:31 1.7 غزوة )سويق كراكر( في ينبع الجمعة 817رجب 
  

 3:63 4.8 7:63 71.1 وصول الركب الرجبي إلى مكة المكرمة األحـــد 817شعبان 

 3:68 3.3 7:68 73.3 وفاة أبو بكر الطندباوي بمكة الخميـ  817ذو القعدة 

 3:33 3.1 3:55 73.4 وقفة عرفة الجمعة 817ذو الحجة 

 3:66 4.1 3:53 77.1 وفاة الشيخ علي الدير وطي األحـــد 816محرم 

 3:65 3.3 7:37 77.8 وفاة الملك الظاهر خشقدم الخميـ  816ربيع األول 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:77 7.4 7:77 73.6 قايتباي في مصر(تعيين )شاهين( واليا على مكة المكرمة / تسلطن ) األربعاء 816رجب 

 3:37 8.3 سفر األمير علي بن بركات من جدة إلى مصر الخميـ  816شعبان 
  

 3:71 6.1 7:66 73.3 نفي المحتسب ونائب مكة إلى اليمن والدعاء ل )قايتباي( بالحرم السـبت 816رمضان 

 غ ق ش 7:38 76.8 الثالث من العقد الثمينوفاة علي الدمنهوري / إكمال الجزء  األحـــد 816شـوال 
 

 3:56 1.6 هجوم اللصوص على التجار قرب ينبع االثنـين 816ذو القعدة 
  

 3:43 3.1 7:64 73.3 وقفة عرفة / وفاة قاضي مكة أحمد بن الضياء األربعاء 816ذو الحجة 

 3:31 1.3 7:43 78.3 في الجموم يـدمقتل القائد محمد بن بد الجمعة 814محرم 

 3:53 1.1 ترميم القسم الشمالي من الحرم الشريف األحـــد 814رجب 
  

 3:73 6.7 7:38 73.6 زبيـد في رابغ موقعة بين الشريف محمد بن بركات و الثالثاء 814شعبان 

 3:33 1.8 وفاة الشيخ عبد الرحمن الهمامي/ وفاة إمام الحرم محمد الشيرازي األربعاء 814رمضان 
  

 3:71 6.8 7:43 73.3 وفاة والدة القاضي نور الدين النويري الجمعة 814شـوال 

 غ ق ش 7:31 76.8 وصول المنصور عثمان بن جقمق إلى مكة حاجا السـبت 814ذو القعدة 
 

 3:38 8.5 وصول الحاج الشامي إلى مكة /  خالف على رؤية الهالل األحـــد 814ذو الحجة 
  

 3:31 1.4 7:36 71.8 الثالث من كتاب العقد الثمين إكمال الجزء الجمعة 813رجب 

 3:31 3.1 3:58 77.8 وفاة الشريف بساط بن مبارك الحسني السـبت 813شعبان 

 3:31 1.3 وفاة بنت عمر بن أحمد الحنفي بمكة المكرمة الثالثاء 813شـوال 
  

 3:65 3.3 7:63 73.1 وفاة ابن الفقيه يوسف السمهودي بمكة المكرمة الخميـ  813ذو القعدة 

 3:36 3.3 7:34 77.8 وقفة عرفة / وفاة اللغوي المؤرخ يوسف بن تغري بردي الجمعة 813ذو الحجة 

 3:53 1.3 األمر بمنع البناء قرب المسعى االثنـين 815رجب 
  

 3:73 7.4 7:37 76.4 وصول األمير شاهين الجمالي إلى مكة األربعاء 815شعبان 

 3:63 4.5 7:38 73.4 وفاة خطيب الحرم أبو القاسم محمد بن محمد بن أحمد النويري الجمعة 815رمضان 

 3:33 3.7 3:51 77.6 تعيين القضاة الجدد في مكة االثنـين 815ذو القعدة 

 3:43 5.6 7:63 73.3 وقفة عرفة األربعاء 815ذو الحجة 

 3:56 73.3 7:35 78.6 وفاة الشهاب احمد الشيبي الجمعة 813محرم 

 3:71 6.5 7:77 74.3 وفاة الشيخ محمد بن علي بن جعفر بصنعاء األربعاء 813جمادى األولى

 3:48 3.8 7:48 78.1 وفاة القائد ياقوت العجالني السـبت 813رجب 

 3:33 3.7 7:33 77.8 إخراج ذوي عجالن إلى اليمن األحـــد 813شعبان 

 3:63 4.3 7:73 73.8 الجماليي إلى مكةقدوم أمير جدة شاهين  الثالثاء 813رمضان 

 3:43 3.5 7:63 71.4 بنت القاضي النويري )في اليمن االربعاء( هانئوفاة أم  الخميـ  813شـوال 

 3:57 1.1 عودة جمال الدين بن بركات إلى مكة الجمعة 813ذو القعدة 
  

 3:71 6.8 7:31 74.3 وقفة عرفة األحـــد 813ذو الحجة 

 3:46 5.8 7:67 75.3 وفاة مؤذن الحرم محمد الزيات الثالثاء 811محرم 

 غ ق ش األزهاروفاة عبد اهلل بن أبي القاسم شارح  الخميـ  811ربيع اآلخـر 
   

 7:73 74.3 وفاة القائد محمد الخراشي الحسني األربعاء 811رجب 
  

 3:37 1.3 وفاة أحمد بن محمد الدهان الخميـ  811شعبان 
  

 3:73 6.3 7:31 74.6 وقفة عرفة الخميـ  811الحجة ذو 

 3:61 5.7 7:73 75.7 الحلواني إبراهيموفاة  السـبت 818محرم 

 3:61 3.1 7:47 71.6 منع مؤذن الحرم أبو الخير من األذان ثم إعادته االثنـين 818رجب 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 7:31 76.1 وفاة نجيب الهرموزي بمكة الثالثاء 818شعبان 
  

 3:45 3.3 7:48 63.3 وصول الشريف جمال الدين من اليمن إلى مكة الخميـ  818رمضان 

 7:35 74.3 وفاة شيبة بنت محمد بن قالوون الجمعة 818شـوال 
  

 3:45 3.8 7:46 71.3 وصول القاضي برهان الدين بن ظهيرة إلى مكة األحـــد 818ذو القعدة 

 3:33 3.8 7:36 76.3 المالكي قضاء مكة تولية القاضي محيي الدين االثنـين 818ذو الحجة 

 3:61 3.8 7:71 75.3 وفاة  ناصر البسكري األربعاء 811محرم 

 3:73 6.6 3:54 77.3 وفاة الشيخ قاسم بن الحنفي االثنـين 811ربيع اآلخـر 

 **** وفاة الشيخ محمد بن محمد النويري بمكة الجمعة 811جمادى األولى
   

 3:57 1.5 محمد بن حسن الحلبيوفاة  الجمعة 811رجب  
  

 غ ق ش 3:51 77.3 بنت اإلمام رضي الدين هانئوفاة أم  االثنـين 811رمضان 
 

 3:68 5.6 7:46 71.3 وفاة مبارك ابن حليمة األربعاء 811شـوال 

 3:36 3.7 7:33 74.3 خسوف القمر / تركيب المنبر الجديد في الحرم الخميـ  811ذو القعدة 

 3:41 1.3 7.41 63.8 وقفة عرفة السـبت 811ذو الحجة 

 3:76 7.3 7:73 74.1 وفاة شيخ الحرم ناصر الدين محمد أبو الفرج األحـــد 883محرم 

 3:44 3.3 7:71 75.5 وفاة العطار علي بن محمد المكي األربعاء 883رجب 

 3:33 3.3 3:53 73.3 األنصاريوفاة قاضي قضاة مكة محيي الدين المالكي / وعبدالرحمن  الخميـ  883شعبان 

 3:66 4.1 7:66 73.6 وفاة الشيخ نور الدين الفاكهاني السـبت 883رمضان 

 3:53 1.8 وفاة الشريفة أم السعود الحسني األحـــد 883شـوال 
  

 3:66 4.8 7:65 78.3 وصول نائب جدة أبوالفتح البدري إلى مكة الثالثاء 883ذو القعدة 

 غ ق ش 7:34 76.8 أمير الحاج مع شريف مكة وقضاتها اجتماع األربعاء 883ذو الحجة 
 

 3:47 5.1 7:77 73.4 وفاة الشيخ سراج الدين الشيبي األحـــد 887رجب 

 3:33 8.3 7:61 71.3 وفاة نائب مقام الحنفية الشيخ محمد العجمي الثالثاء 887شعبان 

 3:31 3.1 3:58 77.1 الحنفيوفاة عالء الدين بن علي  األربعاء 887رمضان 

 3:63 4.6 7:73 75.4 وفاة عبد اهلل البصري الجمعة 887شـوال 

 3:33 8.8 وفاة محمد بن عمر المصري السـبت 887ذو القعدة
  

 3:78 4.5 7:63 73.1 وقفة عرفة االثنـين 887ذو الحجة 

 غ ق ش 7:33 76.3 وفاة داود الزمزمي الثالثاء 886محرم 
 

 3:73 6.3 7:73 73.1 وفاة قاضي مكة على النويري الجمعة 886لربيع أو 

 3:46 3.7 7:77 73.5 وفاة علي بن أحمد الشيبي الخميـ  886رجب 

 3:31 3.3 3:53 73.7 الشريف وقاضي مكة في الحطيم اجتماع األحـــد 886رمضان 

 3:64 4.1 7:75 75.5 وفاة فاطمة بنت عمر الشيبي الخميـ  886ذو القعدة 

 3:35 1.3 الوقوف بعرفة يومي الجمعة والسـبت الجمعة 886ذو الحجة 
  

 3:71 4.7 7:68 73.4 وفاة شكم المكي شيخ اهل المسفلة األحـــد 884محرم 

 3:66 3.3 7:33 74.4 وفاة أحمد األزرق شيخ أهل المعالة االثنـين 884رجب 

 3:37 1.1 7:63 73.1 بمكةمقتل شخص بصاعقه وسيل عظيم  األربعاء 884شعبان 

 3:54 1.3 سيل عظيم دخل المسجد الحرام مرتين خالل هذا الشهر الخميـ  884رمضان 
  

 3:76 7.5 7:37 77.5 وصول شريف مكة إلى المدينة المنورة السـبت 884شـوال 

 3:71 4.5 7:31 74.8 وصول نائب جدة إلى مكة االثنـين 884ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:46 3.7 7:66 71.6 وقفة عرفة  / كسوة الكعبة الشريفة األربعاء 884ذو الحجة 

 غ ق ش 3:57 73.3 وفاة المستنجد باهلل / وفاة الشيخ على المغربي شيخ رباط المغاربة الخميـ  883محرم 
 

 3:34 8.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الجمعة 883رجب 
  

 3:64 3.6 7:31 74.8 وفاة زكي الدين البصري األحـــد 883شعبان 

 3:71 4.3 7:76 74.8 وصول الخبر بقدوم الملك قايتباي إلى الحج الجمعة 883ذو القعدة 

 3:66 5.1 7:67 73.8 وصول الملك قايتباي إلى مكة / وقفة عرفة األحـــد 883ذو الحجة 

 3:33 8.1 )المجلد(وفاة قاضي مكة محمد جمال الصاغاني / وفاة طاهر العجمي  االثنـين 885محرم 
  

 3:73 7.4 7:37 76.5 وفاة قاضي مكة أحمد المخزومي األربعاء 885صفر 

 **** وفاة قاضي مكة عبدالرحمن النحا  االثنـين 885ربيع األول 
   

 3:74 7.1 3:58 76.3 وفاة اإلمام إبراهيم الرباط / وفاة عبد الواحد الدميري األربعاء 885رجب 

 3:37 1.8 7:63 71.3 وفاة يحيى المعايدي الجمعة 885شعبان 

 3:73 6.3 7:33 76.3 وفاة نجم الدين عمر بن فهد السـبت 885رمضان 

 3:35 1.7 هزة أرضية في القاهرة توفي بسببها قاضي قضاة مصر الجمعة 883محرم 
  

 3:43 5.4 وسقوط منارة المسجد النبوي ووفاة المؤذن بسبب صاعقة احتراق األربعاء 883رمضان 
  

 3:53 1.3 سيل عظيم دخل المسجد الحرام الخميـ  881ذو القعدة  
  

 3:66 6.1 7:75 76.4 سقوط نيزك وحدوث رجفة في األرض السـبت 888جمادى األولى

 3:63 4.3 شهاب عظيم انقضاض االثنـين 881ربيع اآلخـر
  

 3:43 5.8 بكر المشهديوفاة اللغوي المحدث محمد بن أبي  الخميـ  881جمادى األخرة
  

 3:33 1.7 قضاة مكة المكرمة / وفاة محمد بن عبد المنعم الجؤجري السـبت 881رجب 
  

 3:33 1.4 وفاة الفقيه اللغوي الشيخ أبو بكر بن علي بن أبي البركات بن ظهيرة األربعاء 881رمضان  
  

 3:57 1.3 غازي الحلبيقضاة مكة المكرمة / وفاة محمد بن الشهاب  الثالثاء 813محرم 
  

 غ ق ش 7:34 76.8 بن رسالن وفاة محمد بن عمر الجمعة 813ربيع األول 
 

 غ ق ش 7:36 76.7 وفاة الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن شعبان الخميـ  817ربيع اآلخـر 
 

 3:74 7.5 7:35 76.1 قضاة مكة المكرمة الخميـ  817رجب 

 غ ق ش 3:65 3.7 وفاة قاضي مكة إبراهيم بن علي ابن ظهيرة األحـــد 817ذو القعدة 
 

 3:43 1.3 وفاة الملك عثمان الهنتاني السـبت 814رمضان 
  

 3:38 3.1 7:31 76.3 والدة قاضي مكة يحيى بن ظهيرة الجمعة 813محرم 

 3:71 6.3 7:78 75.3 سيل عظيم في مكة الخميـ  815صفر 

 **** أضاء في الشام شهاب عظيم األربعاء 815شعبان 
   

 3:71 6.5 7:74 74.3 سيل عظيم في مكة / وقفة عرفة السـبت 815ذو الحجة 

 3:36 1.1 سيل عظيم في مكة األحـــد 811ربيع األول 
  

 3:57 1.1 وفاة الشيخ عبد القادر بن عبد اللطيف الحسني بالمدينة الجمعة 818شعبان 
  

 **** العالمة محمد بن سليمان الرومي الحنفيوفاة  الخميـ  811جمادى األخرة
   

 3:61 5.6 7:71 73.1 سيل عظيم دخل الحرم وهدم بيوتا كثيرة / الكعبة المشرفة والحجر األسود األحـــد 133ربيع األول 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

  
 القـرن العـاشر

    
 3:47 5.3 7:75 73.1 قناديل المطافسيل عظيم دخل المسجد الحرام وغمر  الخميـ  137ربيع األول 

 غ ق ش 3:53 73.3 في مصر وفاة السلطان)قايتباي( الثالثاء 137ذو القعدة 
 

 3:46 5.3 وفاة القاضي برهان الدين الدمشقي الثـالثـاء 136شعبـان  
  

 3:73 7.3 7:31 76.6 زخة من الشهب األحـــد 136ذو القعدة  

 3:37 1.4 المتوكلوفاة  الثالثاء 134محرم 
  

 **** سقوط نيزك في اليمن الخميـ  134ربيع اآلخـر
   

مام الحرم جمال الدين محمد بن ظهيرة المخزومي األربعاء 133ربيع األول   3:63 3.4 7:76 73.3 والدة قاضي مكة وا 

 3:38 1.6 والدة القاضي محمد بن خطير الدين الحسيني السبت 135رجب 
  

 3:37 1.4 وفاة اإلمام عالء الدين الشافعي البصروي في دمشق الثالثاء 135رمضـان  
  

 3:51 73.3 وفاة المحدث محمد بن محمد بن أبي بكر المري االثنـين 133جمادى األولى
  

 3:54 73.3 تولي الملك األشرف قانصوه الغوري سلطة مصر االثنـين 133شـوال  
  

 **** عبداهلل بن عبا  بن ظهيرةوفاة قاضي مكة  االثنـين 131رجب 
   

 3:33 1.3 7:33 71.4 وفاة قاضي مكة محمد بن إبراهيم بن أبي السعود القرشي غريقا الثالثاء 131ذو الحجة 

 غ ق ش 3:58 73.4 أخبار مكة لألزرقي السبت 138رجب  
 

 **** قضاة مكة المكرمة / وفاة محمد السخاوي السـبت 138شعبان 
   

 3:63 4.8 7:41 78.3 شذرات الذهب الجمعـة 138 ذو القعدة

 3:48 3.4 مقتل أمير مكة الشريف أحمد الجازاني األربعاء 131رجب 
  

 3:75 6.4 7:35 74.3 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الخميـ  173رمضان 

 3:46 3.6 7:63 78.7 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى السـبت 173شـوال 

 3:33 3.7 7:73 76.5 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى األحـــد 173ذو القعدة 

 3:33 8.4 إتحاف الورى بأخبار أم القرى االثنـين 173ذو الحجة 
  

 3:43 3.8 7:46 71.1 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى األربعاء 177محرم 

 3:73 7.3 7:33 76.3 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الخميـ  177صفر 

 3:44 3.3 7:63 75.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى السـبت 177ربيع األول 

 3:31 1.1 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األحـــد 177ربيع اآلخـر 
  

 3:63 3.5 7:31 74.3 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الثالثاء 177جمادى األولى

 3:56 1.6 القرى إتحاف الورى بأخبار أم األربعاء 177جمادى األخرة
  

 3:47 5.7 7:63 75.3 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الجمعة 177رجب 

 3:37 3.7 3:55 73.7 ثبوت رؤية الهالل في مكة المكرمة السـبت 177شعبان 

 3:75 6.4 7:35 74.6 قضاة مكة المكرمة االثنـين 177رمضان 

 3:65 3.1 7:74 75.3 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األربعاء 177شـوال 

 3:37 8.6 7:43 71.7 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الجمعة 177ذو القعدة 

 3:73 6.6 7:73 73.7 ثبوت دخول الشهر برؤية الهالل في مكة المكرمة السـبت 177ذو الحجة 

 3:55 1.4 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى االثنـين 176محرم 
  

 3:48 3.5 7:45 78.7 القرى في ذيل إتحاف الورى بلوغ األحـــد 174رجب 

 3:71 7.1 7:63 74.7 سير أعالم النبـالء االثنـين 174شعبان

 غ ق ش 3:53 73.1 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى الثالثاء 174رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:63 4.4 7:75 75.5 إتحاف الورى بأخبار أم القرى الخميـ  174شـوال  

 3:41 1.4 7:68 78.8 إتحاف الورى بأخبار أم القرى السـبت 174ذو القعدة  

 غ ق ش 3:53 77.6 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األحـــد 174ذو الحجة  
 

 3:76 7.1 7:33 77.3 وفاة اإلمام إبراهيم الوزيري األربعاء 173جمادى األخرة

 3:67 4.5 سبوعينمدة أل ومشاهدته في السماء ظهور مذنب االثنـين 175رجب 
  

 3:76 7.5 7:73 74.4 ختم يحي بن ظهيرة كتاب )الشفاء( الثالثاء 173رمضان 

 3:37 1.1 7:34 67.3 سقوط نيزك في اليمن الخميـ  173شـوال 

 3:61 5.6 7:76 73.7 وفاة قاضي مكة علي الصاغاني الجمعة 171شعبان 

 3:38 1.7 الرحمن الحضرمي بمكةوفاة الفقيه عبد اهلل بن عبد  األربعاء 178رمضـان  
  

 **** وفاة قاضي مكة محمد بن يعقوب الخميـ  178ذو القعدة 
   

 **** وفاة علي بن محمد بن عيسى في مصر الخميـ  178ذو الحجة 
   

 3:33 1.3 قضاة مكة المكرمة الخميـ  171صفر 
  

 3:36 8.3 الكركيوفاة الشيخ برهان الدين أبو الوفاء  الجمعـة 166شعبـان  
  

 **** تفويض السلطة في مصر لطومان باي األربعاء 166رمضان 
   

 3:65 3.4 7:63 73.1 وفاة اإلمام أحمد بن محمد العسقالني السـبت 164محرم 

 3:34 8.8 شذرات الذهب الخمي  164رمضـان  
  

 3:63 4.1 7:33 77.3 وفاة الفقيه أحمد بن محمد الصفوري الشافعي السبت 164شـوال  

 3:63 4.3 7:63 75.3 توزيع الذخيرة السلطانية على الحاج بمكة الثالثاء 164ذو الحجة 

 غ ق ش 3:51 73.3 طلوع األمير مصلح الدين الرومي إلى المعالة بمكة األربعاء 163محرم 
 

 3:61 3.1 7:68 78.7 وصول نائب جدة قاسم الشرواني والقاضي زين الدين إلى مكة الجمعة 163صفر  

 3:41 1.3 7:67 73.5 وصول الصالحي قاضي القضاة إلى مكة لقراءة المراسيم السـبت 163رجب  

 3:68 5.3 7:33 74.3 الصالة في مقام الحنفية تحت القبة الجديدة بالحرم الثالثاء 163رمضان  

 3:33 8.3 7:77 75.1 وفاة خديجة بنت أحمد األنصاري في مكة الخميـ  163شـوال  

 3:74 7.1 7:36 77.3 وفاة الفقيه قاسم ابن الخطيب في عسفان الجمعة 163ذو القعدة  

 3:41 3.3 7:41 71.1 وقفة عرفة األحـــد 163ذو الحجة  

 3:77 7.6 7:63 73.1 قنوت إمام الشافعية في صالة عصر الجمعة االثنـين 165محرم   

 3:41 1.7 7:63 71.3 نور الدين علي بن خالص المغربيوفاة نزيل مكة القاضي  األربعاء 165رجب  

 3:75 6.3 3:54 73.1 سفر جماعة من أهل مكة إلى الهند / وصول القاضي الشافعي إلى مكة الخميـ  165شعبان  

 3:65 3.8 3:58 76.6 وفاة علي بن أبي عبد اهلل الكازروني رئي  زمزم النوري السـبت 165رمضان  

 3:61 5.5 7:34 74.3 وفاة الشريف حميدان بن شامان الحسيني االثنـين 165شـوال  

 غ ق ش 3:41 3.8 األحـــدخسوف القمر عشاء ليلة  الثالثاء 165ذو القعدة  
 

 3:33 3.5 3:51 73.4 وصول قافلة من أعيان المدينة المنورة إلى مكة الخميـ  165ذو الحجة 

 3:33 5.3 7:33 71.8 في ذيل بلوغ القرى نيل المنى السـبت 163محرم  

 3:61 3.4 7:64 75.8 تحديد مخصصات القضاة وفاتح الكعبـة الشريفة األحـــد 163رجب 

 3:31 3.3 3:56 73.7 وفاة محتسب مكـة القائـد شوفان بن سعيد السحرتي االثنـين 163شعبان  

 3:65 3.3 3:51 76.6 جبل أبي قبي  ترائي نائب قاضي القضاة الهالل في األربعاء 163رمضان  

 3:68 5.3 3:51 76.4 صالة العيد في الحرم بإمامة الشيخ وجيه الدين النويري الجمعة 163شـوال  

 3:61 5.3 7:36 76.4 وفاة حمزة بن عبداهلل الناشري األحـــد 163ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:41 3.1 7:64 73.1 األنصاري وفاة اإلمام زكريا بن محمد الثالثاء 163ذو الحجة 

 3:31 3.8 7:35 77.4 وفاة قاضي قضاة الشافعية بمكة وناظر المسجد الحرام الصالحي بن ظهيرة األربعاء 161محرم  

 3:38 3.8 7:31 73.3 وفاة العالمة محيي الدين أبو المفاخر ابن أبي السعادات األنصاري السـبت 161ربيع األول 

 3:53 73.3 رؤية الهالل في بعض األماكنعدم قبول  الخميـ  161رجب  
  

 3:45 3.8 7:65 71.3 خالف على رؤية الهالل بسبب الغيوم السـبت 161شعبان  

 3:76 7.1 3:54 73.1 معركة ) بلغراد( األحـــد 161رمضان   

 3:73 7.3 7:33 77.1 شذرات الذهب األحـــد 143رمضـان  

 3:61 5.6 يوما ماطرا وقفة عرفة وكان الخميـ  143ذو الحجة 
  

 **** وفاة محمد بن أحمد الزيدي الخميـ  147رجب 
   

 غ ق ش 3:35 1.7 الكعبة المشرفة والحجر األسود السـبت 147شـوال 
 

 3:61 3.3 7:76 73.6 وصول قاضي الحنفية الجديد وجيه الدين الشيباني إلى مكة الثالثاء 146رمضان  

 3:46 3.3 7:77 73.3 قافلة من أعيان المدينة إلى مكةوصول  الخميـ  146شـوال  

 3:41 1.3 7:73 75.6 مزاعم برؤية الهالل ليلة الجمعة ولكن لم يعمل بها السـبت 146ذو القعدة  

 3:75 6.6 3:54 73.1 رؤية القاضي الشافعي للهالل من جبل أبي قبي  بمكة األحـــد 146ذو الحجة 

 3:33 8.3 أفراد جاءوا من طريق العمرة برؤيـة االثنـين 144محرم  
  

 3:46 3.7 7:43 78.4 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى األربعاء 144رجب  

 3:35 3.7 7:33 77.5 خروج قاضي القضاة الشافعي لرؤية هالل رمضان يوم الخميـ  الخميـ  144شعبان 

 3:63 3.6 7:76 73.4 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى السـبت 144رمضان 

فطار الفقهاء عنده األحـــد 144شـوال    3:43 5.3 خروج قاضي القضاة الشافعي لرؤية الهالل وا 
  

 3:46 3.7 الفراغ من تأليف كتاب جواهر العقود الثالثاء 144ذو القعدة 
  

 3:41 1.1 وقفـة عرفـة الخميـ  144ذو الحجة  
  

 3:67 4.1 7:36 76.1 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى السـبت 143محرم 

 **** وصول سبق الحاج المصري من رابغ االثنـين 143ذو القعدة 
   

 3:63 3.4 7:68 78.3 وفاة القاضي جمال الدين أبي المكارم الرافعي القرشي الجمعة 145رجب  

 غ ق ش 7:38 3.3 وفاة العالم األديب جمال الدين محمد المكي الشافعي فجأة السـبت 145شعبان  
 

 3:34 8.7 7:34 67.3 وصول قافلة المدينة المنورة وفيها أمين المبرة الهندية البهادرية االثنـين 145رمضان  

 3:73 7.1 7:31 74.5 وفاة الشيخ شرف الدين إسماعيل المكي وعفيف الدين عبد اهلل الفاسي بمكة الثالثاء 145شـوال  

 3:47 5.8 7:76 73.8 إليها عودة أمير مكة أبو نمي الخميـ  145ذو القعدة  

 3:37 8.3 7:63 73.3 وقفة عرفـة السـبت 145ذو الحجة 

 3:71 4.7 3:55 77.3 وفاة الشيخ شهاب الدين أحمد الفاكهي المكي األحـــد 143محرم  

 3:67 4.3 7:63 71.1 غيوم وأمطار عظيمة في مكة الخميـ  143شعبان  

 غ ق ش 7:35 76.1 مكة الشافعي إلى جبل أبي قبي  لرؤية الهاللخروج قاضي قضاة  الجمعة 143رمضان 
 

 3:41 1.7 7:41 63.7 صالة العيد في الحرم بإمامة الشيخ وجيه الدين النويري األحـــد 143شـوال  

 3:77 7.3 7:34 74.3 خروج قاضي قضاة مكة الشافعي إلى جبل أبي قبي  لرؤية الهالل االثنـين 143ذو القعدة  

 3:45 3.1 7:66 73.3 وقفـة عرفـة األربعاء 143الحجة ذو 

 3:73 7.4 7:34 74.3 والدة إمام الحرم محمد بن يحيى بن مكرم الطبري األحـــد 141ذو الحجة  

 3:33 1.3 خروج قاضي القضاة وناظر الحرم بن ظهيرة لرؤية الهالل األحـــد 148رمضان 
  

 3:63 4.6 7:78 75.7 يحيى بن علي الرحبيوفاة شرف الدين  الثالثاء 148شـوال  
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 غ ق ش 3:54 73.4 غرق عدد من المراكب في مرسى أم المسك في جدة األربعاء 148ذو القعدة 
 

 3:43 5.5 وقفة عرفة / وفاة إمام الحرم المكي وجيه الدين ابن الخطيب الخميـ  148ذو الحجة  
  

 3:63 3.7 7:71 75.1 الشريفةرفع كسوة الكعبة  االثنـين 141ذو القعدة  

 غ ق ش 3:56 73.4 وقفة عرفة / خطبة السابع من الشهر الثالثاء 141ذو الحجة  
 

 3:45 3.1 خروج قاضي القضاة ابن ظهيرة لرؤية الهالل ولم يره االثنـين 133رمضان  
  

 3:31 1.1 صالة العيد في الحرم بإمامة الشيخ خير الدين محمد الطبري األربعاء 133شـوال  
  

 3:75 6.6 7:33 74.7 وصول أمير الحاج المصري إلى مكة الجمعة 133ذو القعدة  

 3:45 3.4 7:63 73.1 وقفة عرفة / شنق تسعة من اللصوص في جمرة العقبـة األحـــد 133ذو الحجة 

 3:35 3.6 7:33 76.1 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى الخميـ  137شعبان  

 3:47 5.8 7:64 71.1 والدة عبد العزيز بن جاراهلل مؤلف نيل المنى السـبت 137رمضان 

 3:46 5.8 7:66 75.6 وقفة عرفة / خالف على قصر الصالة في مسجد نمرة الخميـ  137ذو الحجة  

 3:57 1.1 خالف على دخول الشهر في مكة بين الجمعة والسـبت الجمعة 136محرم  
  

 غ ق ش 7:34 77.3 شروع الوزير الهنـدي آصف خان الهندي قراءة صحيح البخاري في مكة األحـــد 136رجب  
 

 3:43 3.3 7:48 71.8 وفاة قاضي مكة جمال الدين السمهودي الثالثاء 136شعبان  

 3:31 3.7 7:31 74.8 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى األربعاء 136رمضان  

 3:48 1.5 7:43 63.3 رؤية الهالل يوم االربعاء في مكةعدم التمكن من  الجمعة 136شـوال  

 3:38 3.1 7:33 76.1 وصول الشريف أبو نمي إلى ميناء جدة ـبتالس 136ذو القعدة  

 3:46 5.8 7:63 73.1 وقفـة عرفـة االثنـين 136ذو الحجة  

 **** سفر المراكب الهندية من الحجاز بعد الحج األربعاء 134محرم 
   

 3:78 6.5 7:67 73.1 وفاة اإلمام زين الدين ابن مكرم والشيخ عبد المعطي الصوفي نزيل مكـة الجمعة 134رجب  

 غ ق ش 3:53 73.3 وفاة الوزير الكمالي أبو الفضل بمكة السـبت 134شعبان  
 

 3:43 5.3 7:45 71.1 بمكةشروع الشيخ شهاب الدين الهيثمي في قراءة كتاب الشفاء للوزير الهندي  االثنـين 134رمضان  

 3:35 3.6 7:38 73.6 أبي قبي  وصالة العيد بالحرم بإمامة عبد القادر العراقي رؤية الهالل في الثالثاء 134شـوال  

 3:37 8.3 طلب نائب جدة القضاة األربعة األربعاء 134ذو القعدة  
  

 3:78 6.8 7:78 75.3 أمير الحاج المصري مع ابن أمير مكة في الحطيم اجتماع الجمعة 134ذو الحجة  

 3:56 1.3 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى السـبت 133محرم  
  

 3:36 1.4 7:45 71.6 سفر قافلة المدينة المنورة األربعاء 133رجب  

 3:74 7.1 7:78 73.4 أمطار غزيرة في مكة المكرمة الخميـ  133شعبان  

 3:57 1.8 في رؤية الهالل بسبب الغيوم اضطراب الجمعة 133رمضان  
  

 غ ق ش 7:31 74.8 وصول أمير الحاج المصري إلى مكة االثنـين 133ذو القعدة  
 

 3:31 8.1 خالف على دخول الشهر في مكة بين الثالثاء واالربعاء الثالثاء 133ذو الحجة  
  

 3:68 3.3 7:46 71.5 في سوق المعالةشنق أحد القتلة  الخميـ  135محرم  

 3:78 6.3 7:71 75.3 الخروج لرؤية الهالل في مكة األربعاء 135رمضان  

 3:31 1.5 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى الخميـ  135شـوال  
  

 3:66 4.1 7:65 71.1 الخروج لرؤية الهالل في مكة السـبت 135ذو القعدة  

 غ ق ش 7:31 74.7 وقفـة عرفـة األحـــد 135ذو الحجة  
 

 3:63 4.8 7:33 77.3 نيل المنى في ذيل بلوغ القرى الخميـ  133رجب 

 3:61 5.7 7:46 71.1 وفاة الشيخ رضي الدين بن يحيى بن مكرم الطبري الخميـ  138محرم  
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 3:34 3.6 3:58 3.3 قضاة مكة المكرمة الخميـ  154شـوال 

 3:73 6.3 3:51 77.8 وفاة المؤرخ جاراهلل بن العز بن فهد المكي مؤلف كتاب نيل المنى الثالثاء 153جمادى األخرة

 3:43 5.1 7:35 74.1 والدة إمام الحرم عبد الكريم بن محب الدين القطبي الخميـ  137شـوال  

 3:47 5.7 وفاة المتوكل على اهلل االثنـين 135جمادى األخرة
  

 **** المنصور باهلل القاسم بن محمدوالدة  الخميـ  131صفر  
   

 3:41 3.3 وفاة العالمة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الحنبلي الثالثـاء 138ربيـع األول  
  

 3:68 5.3 7:78 75.7 والدة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد بمكة االثنـين 115جمادى األولى

 **** قاضي مكة خضر شاهوفاة  الخميـ  111ذو القعدة 
   

 3:47 5.3 7:71 73.7 وفاة قاضي مكة مصلح بك زادة الثالثاء 186ربيع اآلخـر 

 3:61 5.7 7:37 76.1 قضاة مكة المكرمة الجمعة 186جمادى األخرة

 3:43 3.8 7:71 73.1 سيل عظيم دخل الحرم  / وفاة إمام الحرم أبو سلمة محمد الطرابلسي االثنـين 184جمادى األولى

 3:75 6.4 7:33 74.5 وفاة قاضي مكة تقي الدين الحنفي األحـــد 181صفر 

 3:68 3.1 والدة األديب محمد بن إبراهيم الشجري السحولي الخميـ  181جمادى األولى
  

 3:31 1.1 قضاة مكة المكرمة السـبت 113صفر 
  

 3:74 7.3 7:61 73.3 الزمانوفيـات األعيـان وأنباء ابناء  الثالثاء 113ربيع الثاني 

 3:77 7.1 7:36 73.6 والدة مفتي حلب أبو الوفاء بن عمر بن عبد الوهاب الشافعي الحلبي السبت 114ذو الحجـة  

 3:53 1.8 والدة الحسن  ابن اإلمام القاسم االثنـين 113شعبان 
  

 
       

       

  
 القـرن الـحادي عشر

    
 غ ق ش 3:53 73.3 وفاة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم با جابر األربعاء 7337شـوال  

 
 3:31 8.6 وفاة الشيخ أبو بكر بن علي األنصاري الثـالثـاء 7333رمضان  

  
 3:77 7.4 7:63 75.4 والدة العالمة عبد القادر بن علي الفاسي األحـــد 7331رمضان  

 3:63 3.8 الباقي وفاة قاضي مكة أبوعبد الخميـ  7338رمضان 
  

 3:67 4.7 7:77 76.3 خالصة األثر الجمعـة 7376صفـر  

 3:33 1.6 7:73 75.5 وفاة الشيخ أحمد بن المقبول بن عبد الغفار المقبول األحـــد 7376ربيع األول  

 7:33 1.8 وفاة األديب أبو بكر بن محمد الزهيري األربعاء 7376جمادى األخرة
  

 3:64 3.4 7:74 74.3 وفاة الشيخ أبو بكر المعصراني المجذوب الجمعـة 7373محرم  

 3:38 3.8 7:33 76.3 وفاة إمام الحرم عبد الكريم بن محب الدين القطبي األحـــد 7373ذو الحجة  

 3:41 8.3 وفاة صبغة اهلل الحسيني البروجي بالمدينة المنورة االثنـين 7375جمادى األولى
  

 3:67 4.3 7:65 75.6 وفاة أبو بكر السندي الشافعي الخميـ  7378ربيع األول  

 3:63 5.7 7:35 74.8 فراغ العالمة مرعي الحنبلي المقدسي من تأليف )دليل الطالب( األحـــد 7371رجب  

 3:33 8.3 7:71 73.3 والدة اإلمام المتوكل على اهلل إسماعيل بن اإلمام القاسم بن محمد الثالثـاء 7371شعبان  

 3:43 3.1 7:65 73.8 تولي شيخ زادة قضاء مكة األربعاء 7364جمادى األخرة

 3:71 6.3 7:73 76.3 وفاة الشيخ األديب بدر الدين حسن البوريني الجمعـة 7363جمادى األولى

 3:34 1.3 وفاة عبد اهلل بن أحمد بن حسين العيدرو  األربعاء 7365محـرم  
  

 3:41 3.3 7:31 78.8 خالصة األثر األحـــد 7363جمادى األولى
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 3:41 3.3 7:37 76.8 وفاة القاضي الفقيه عبد اللطيف بن عبد المنعم العجلوني الجمعـة 7363شعبان  

 3:43 3.5 7:71 73.8 والدة اإلمام أحمد بن محمد بن معصوم الحسيني الحجازي الثالثاء 7361شعبان 

 3:48 5.1 الشيخ عبد اهلل بن محمد الحسيني الطبالويوفاة  االثنـين 7361ذو الحجـة  
  

 3:31 8.3 وفاة الشيخ حسن الديرعطاني في دمشق السبت 7368شعبان 
  

 3:54 1.8 فراغ الشيخ مرعي الحنبلي المقدسي من تبييض كتاب )غاية المنتهى..( األحـــد 7368رمضان 
  

 **** باهلل القاسم بن محمدوفاة اإلمام المنصور  الجمعة 7361ربيع األول 
   

 غ ق ش وفاة السيد أمير الدين بن عبد اهلل بن نهشل في اليمن الثالثاء 7361جمادى األخرة
   

 **** سيل عظيم في مكة الخميـ  7343شعبان 
   

 3:54 1.3 خالصة األثر الخميـ  7347رجـب  
  

 3:61 5.3 تـاريخ أمـة في سير أئمـة الخميـ  7347ذو الحجة  
  

 **** سيل عظيم دخل الحرم / الكعبة المشرفة والحجر األسود االثنـين 7344جمادى األخرة
   

 3:47 5.1 7:74 73.1 وفاة خطيب الحرم عبد القادر بن محمد الطبري يوم العيد الخميـ  7344شـوال  

 3:33 8.3 وفاة داود بن الهادي االثنـين 7345ربيع األول 
  

 3:73 7.5 7:63 73.3 وفاة أبو البقاء بن عبد الوهاب الصفوري السبت 7345األخرةجمادى 

 3:57 1.6 تولية الشيخ أحمد بن يوسف المعيد قضاء دمشق األحـــد 7345رجـب  
  

 3:33 8.1 خالصة األثر الجمعـة 7341رمضـان  
  

 3:31 1.1 المرشديمقتل قاضي مكة عبد الرحمن بن عيسى  الثالثاء 7341ذو الحجة 
  

 3:73 6.5 وفاة اإلمام أحمد بن لقمان بن شم  الدين بن يحيى األربعاء 7341رجب 
  

 3:61 5.3 7:78 73.3 سيل عظيم في مكة المكرمة سقطت بسببه بعض جدران الحرم ؛عنوان المجد السـبت 7341شعبان 

 **** تجديد كسوة الكعبة الشريفة الجمعة 7341رمضان 
   

 3:56 1.1 وفاة الشريف سعود بن إدري  بن أبي نمي / سيل عظيم في مكة األربعاء 7333اآلخر ربيع
  

 3:63 4.8 7:63 73.4 أخذ الفتوى بجواز هدم أجزاء من جدران الكعبة إلعادة بنائها بعدالسيل الجمعة 7333جمادىأولى

 3:34 8.3 7:43 78.8 تهدم منها بسبب السيول كسوة الكعبة وتركيب الميزاب بعد إعادة بناء ما الجمعة 7333رمضان 

 3:67 4.7 وفاة الشريف عبد اهلل بن حسن بمكة المكرمة األربعاء 7337خرةجمادى آ
  

 3:56 1.3 المختار من الرحالت الحجازية / خالصة األثر السبت 7337ذو الحجـة  
  

 **** وصول الرحالة ابن مليح القيسي إلى مكة السـبت 7336ذو الحجة 
   

 3:61 3.3 7:73 77.8 وفاة العالم الزاهد عبد اللطيف الجالقي الجمعـة 7334محرم  

 غ ق ش 7:33 77.4 وفاة السيد أحمد بن شيخان العلوي بمكة الجمعـة 7333رجـب  
 

 3:76 7.3 7:78 73.8 والدة القاضي  يحيى بن حسين الشهاري الجمعة 7333ذو الحجة  

 3:31 7.7 7:73 74.7 فراغ الشيخ منصور بن يون  البهوتي من تأليف مختصر الروض المربع الخميـ  7335شعبان 

 3:48 1.6 7:41 63.3 تركيب باب جديد للكعبة الشريفة السـبت 7335رمضان 

 3:71 4.3 وفاة القاضي المطهر بن علي بن محمد في صنعاء األربعاء 7338رمضان   
  

 3:61 5.5 بن اإلمام القاسموفاة الحسن  الجمعة 7338شـوال 
  

 3:31 7.3 7:33 77.3 وفاة الشيخ أحمد بن علي الحريري العسالي شيخ الخلوتية بالشام الثـالثـاء 7338ذو الحجة 

 3:46 5.5 7:46 71.6 والدة الشيخ عبداهلل سالم المكي البصري األحـــد 7331شعبان  

 غ ق ش القاسم وفاة الحسين بن اإلمام الخميـ  7353ربيع اآلخر
   

 3:66 4.3 7:75 73.4 في نجد حدوث ظلمة عظيمة وحمرة شديدة خالل النهار الجمعة 7357محرم 

 3:73 6.6 3:56 77.3 وفاة اإلمام المؤيد باهلل محمد بن القاسم بن محمد السـبت 7353رجب 
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 3:46 3.4 7:31 73.5 بعد وفاة أخيه المؤيد باهللدعوة المتوكل على اهلل إسماعيل بن القاسم لنفسه  االثنـين 7353شعبـان  

 3:31 8.3 وفاة األديب محمد بن إبراهيم الشجري السحولي االثنـين 7333جمادى األولى
  

 3:41 1.3 وفاة الشيخ أحمد بن يحيى الصعدي اليماني الثالثاء 7337ربيع األول  
  

 3:37 1.3 العناتيوفاة الشيخ أحمد بن حسين  الجمعـة 7337جمادى األولى
  

 3:73 7.3 7:67 75.3 وفاة أحمد بن حسن األسطواني رئي  كتاب محكمة الباب األربعاء 7336جمادى األولى

 3:61 3.3 7:63 73.3 األجالء المشايخإتحاف األخالء بإجازات  السبت 7336رجب  

 3:67 4.3 3:51 77.3 األجالء المشايخإتحاف األخالء بإجازات  الثـالثـاء 7336رمضان  

 3:77 7.6 7:33 76.8 وفيـات األعيـان / والدة اإلمام المتوكل على اهلل بن القاسم بن محمد االثنـين 7338جـمادى األولى

 3:63 6.8 7:31 76.6 خالصة األثر الجمعـة 7331رمضـان  

 غ ق ش 7:33 77.3 وفاة الشيخ محمد با علوي السبت 7317ربيع اآلخر 
 

 3:31 1.4 وفاة أبو اللطف بن إسحاق بن محمد الحصكفي الشافعي األحـــد 7317رمضان 
  

 3:37 1.7 7:47 73.3 رحلة ماء الموائد الخميـ  7316ربيع اآلخر  

 3:77 7.6 7:33 77.3 الرحالت المغربيـة للحجاز الجمعة 7316جمادى األولى

 3:47 5.6 7:43 71.5 الرحالت المغربيـة للحجاز األحـــد 7316جمادى األخرة

 غ ق ش 7:37 77.3 رحلة ماء الموائد االثنـين 7316رجـب  
 

 3:44 3.3 7:37 71.1 الرحالت المغربيـة للحجاز األربعاء 7316شعبـان  

 3:38 3.3 7:75 73.3 وصول العياشي إلى ساحل حامد الخميـ  7316رمضان  

 3:31 8.3 7:31 67.3 كانية ذلك بمصرإمعلى  االعتمادتعذر رؤية الهالل ليلة الجمعة وعدم  السبت 7316شـوال  

 3:33 8.8 7:44 78.3 وصول الرحالة أبو سالم العياشي المغربي إلى مكة / وقفة عرفة الثالثاء 7316ذو الحجة 

 3:63 4.1 7:37 76.1 زيارة الرحالة العياشي إلى البقيع األربعاء 7314محرم 

 3:41 8.4 7:78 71.3 الموائدرحلة ماء  الجمعـة 7314صفـر  

 3:64 3.7 7:63 73.5 رحلة ماء الموائد السبت 7314رجب  

 غ ق ش 3:57 73.5 توجه الرحالة العياشي من مكة إلى المدينـة / سيل عظيم بمكة المكرمة األحـــد 7314شعبان 
 

 3:33 3.7 7:31 73.3 زيارة الرحالة أبو سالم العياشي المغربي لغار جبل ثور األربعاء 7314شـوال 

 3:31 8.1 7:57 67.1 رحلة كوكب الحج الجمعة 7314ذو القعدة 

 3:71 4.1 7:71 73.6 وقفة عرفة السـبت 7314ذو الحجة 

 3:43 1.3 األجالء المشايخإتحاف األخالء بإجازات  االثنـين 7313صفـر 
  

 3:78 4.6 3:58 76.7 األجالء المشايخإتحاف األخالء بإجازات  األربعاء 7313ربيع األول  

 **** وفاة قاضي مكة محمد ولي الدين المكي الخميـ  7313ذو الحجة 
   

 3:68 5.6 7:73 73.3 قشير وفاة الشيخ أحمد بن علي بن عبد الرحمن با الثـالثـاء 7315ربيع الثاني  

 3:46 5.6 7:71 73.3 وفاة األديب الشاعر حسين بن شهاب الدين البقاعي الخميـ  7313صفـر  

 **** والدة زيد بن يحيى بن الحسين بن القاسم االثنـين 7311ذو الحجة 
   

 3:75 6.6 7:73 75.6 وفاة الفقيه الشاعر زين العابدين بن عبد القادر الطبري بمكة الثالثاء 7318رمضان  

 3:38 3.1 7:33 76.6 شهاب عظيم الجمعة 7318ذو القعدة   

 3:54 1.1 وفاة اإلمام أحمد بن سعد الدين االثنـين 7311محرم 
  

 3:34 8.6 العقد الثمين في تاريخ البلد األمين الخميـ  7311ربيع األول 
  

 **** تركيب )مزولة الروداني( في المسجد الحرام الجمعة 7311ذو القعدة 
   

 3:43 5.1 المختار المصونالعقد الثمين في تاريخ البلد األمين /  األربعاء 7386ذو الحجة 
  



114 
 

 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 3.3 7:71 73.8 األمر بإخراج سكان خالوي الحرم غير المحتاجين الجمعة 7384محرم 

 3:61 5.6 7:33 77.8 ثورة أهل فا  على السلطان إسماعيل / المختار المصون الخميـ  7384جمادى األولى

 3:33 1.1 الرحالت المغربيـة للحجاز الجمعـة 7384جمادى األخرة
  

 3:44 3.3 7:67 71.3 وفاة الحسن بن أحمد اليوسفي األحـــد 7383ربيع اآلخـر 

 3:45 5.1 7:71 76.8 المختار المصون الجمعـة 7383رجب  

 3:63 3.6 7:73 74.3 إزالة الساعة الشمسية )مزولة الروداني( من المسجد الحرام السبت 7383شعبان 

 3:37 1.5 أحمد بن محمد بن معصوم وفاة اإلمام االثنـين 7385صفر 
  

 3:71 4.4 وفاة السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل الشبامي االثنـين 7385رجب 
  

 3:51 73.6 وفاة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن علوي با علوي بالمدينة المنورة األربعاء 7385شعبان  
  

 غ ق ش اهلل إسماعيل بن اإلمام القاسم في اليمنوفاة اإلمام المتوكل على  االثنـين 7381جمادى األخرة
   

 3:48 1.3 خالصة األثر الجمعـة 7381شعبان 
  

 **** ة الشريفةباعتداء على الكع الخميـ  7381شـوال 
   

 3:33 1.5 7:48 73.3 وفاة اإلمام العالمة أحمد بن عبد الفتاح المجيري الملوي األربعاء 7388رمضان 

 7:77 73.6 6:76 63.6 مقتل الشريف أحمد جاويش األحـــد 7381ذو الحجة 

 3:66 4.8 7:74 73.3 وفاة الرحالة المغربي أبو سالم العياشي الثالثاء 7313ذو القعـدة  

 3:33 1.5 الكعبة المشرفة والحجر األسود / البدر الطالع األربعاء 7313ذو الحجة 
  

 3:47 5.3 7:63 75.8 المسجد الحرام وخرب أكثر من مئة دكانسيول عظيمة دخلت  الخميـ  7317ذو الحجة 

 3:47 3.3 وفاة اإلمام أحمد بن صالح الجمعة 7316ربيع األول 
  

 3:33 3.1 7:76 74.1 المختار المصون / وفاة السلطان إسماعيل ملك سجلماسة األحـــد 7316ربيع اآلخر  

 3:38 8.1 الحسيني المنير الحمويوفاة الفقيه حسن بن محمد  األربعاء 7313شوال  
  

 3:31 1.1 وفاة الشيخ علي بن أبو بكر بن المقبول الزيلعي بمكة الثـالثـاء 7315ذو القعـدة  
  

 3:71 6.3 وفاة األديب علي بن اإلمام المتوكل األربعاء 7313رمضان 
  

 3:36 8.7 7:63 71.4 التطواني مكةوقفة عرفة / مغادرة الرحالة محمد بن علي  الثالثاء 7313ذو الحجة 

 3:63 3.5 7:71 73.7 ثمان بن قائد النجدي الحنبليعوفاة الشيخ  الثالثاء 7311جمادى األولى

 غ ق ش 3:55 77.7 قضاة مكة المكرمة / وفاة محمد بن إسماعيل بن صالح الجمعة 7311جمادى األخرة
 

 3:73 7.4 7:74 75.4 عصام الدين العصاميوفاة قاضي مكة علي بن  األربعاء 7733جمادى األخرة

 3:46 3.5 وصول الشيخ أحمد القادري إلى مكة الخميـ  7733ذو الحجة 
  

 
       

       

  
 القـرن الثاني عشر

    
 3:38 3.1 7:77 73.3 خروج شريف مكة أحمد بن غالب إلى اليمن الثالثاء 7737رجب  

 3:63 4.3 3:53 77.8 اإلمام اليوسي إلى مكةرحلة  الثالثاء 7737ذو الحجة 

 3:76 7.5 7:33 76.5 هبوب رياح شديدة أظلم معها الجو في مكة المكرمة االثنـين 7735رمضان 

 **** مقتل األمير كجك محمد الجمعة 7733محرم 
   

 3:78 6.8 7:78 75.6 سيول عظيمة دخلت المسجد الحرام وغطت الحجر األسود األربعاء 7738جمادى األخرة

 غ ق ش 3:55 77.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7738رمضان 
 

 **** وفاة قاضي مكة عتاقي زاده االثنـين 7738ذو الحجة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:73 7.1 7:34 76.4 سـير أعالم النبـالء السبت 7773رجـب  

 3:38 1.3 التلمسانيوالدة اإلمام عبد الرحمن بن إدري   االثنـين 7777شوال  
  

 3:61 5.1 وفاة الحسين بن عبد القادر الكوكباني الثالثاء 7776ربيع اآلخر
  

 3:37 8.7 7:47 71.4 وفاة الشيخ مصطفى الحموي األربعاء 7774شـوال 

 **** شهاب عظيم رؤي في اليمن السـبت 7773ربيع اآلخر
   

 **** في مصرتولي رامي باشا الوزارة  األربعاء 7773شعبان 
   

 3:43 5.1 كسوف شمسي جزئي ، الطائي األربعاء 7778محرم  
  

 3:61 3.6 وصول علي باشا إلى بوالق األحـــد 7778شعبان 
  

 3:77 7.6 وفاة اإلمام أحمد بن محمد المنفلوطي األربعاء 7778شـوال 
  

 3:63 4.5 شجار في سوق الجزارين في القاهرة السـبت 7763ذو القعدة 
  

 3:41 1.1 كسوف الشم  االثنـين 7763ذو الحجة 
  

 3:34 3.7 3:54 73.1 فتنة في األزهر بعد وفاة الشيخ النشرتي األربعاء 7767محرم 

 غ ق ش 3:51 77.3 وفاة الشيخ صالح بن حسن البهوتي السـبت 7767ربيع األول 
 

 3:78 6.8 3:56 73.3 وفاة نقيب األشراف حسن أفندي الجمعـة 7767رجب 

 **** وفاة لطف الباري ابن أحمد االثنـين 7767شعبان 
   

 3:36 1.1 7:43 78.6 وصول الشيخ احمد الدرعي المغربي إلى مكة السـبت 7767ذو الحجة 

 3:34 1.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7766ربيع األول 
  

 3:73 6.4 3:51 76.3 وفاة العالمة رضوان أفندي الفلكي صاحب الزيج الرضواني االثنـين 7766جمادى األخرة

 غ ق ش 3:57 73.3 دخول برج الحوت في مصر الخميـ  7764محرم 
 

 3:55 1.1 معركة عند القصر العيني الجمعة 7764ربيع اآلخر 
  

 3:35 1.8 األزهرتخلف الواعظ عن الحضور للمؤيد وحدوث بلبلة في  الخميـ  7764شـوال 
  

 **** رياح شديدة أسقطت بعض البيوت في مصر الخميـ  7763ربيع األول 
   

 3:41 1.1 تقليد قيطا  بيك أميرا للحاج المصري السـبت 7763شعبان 
  

 7:33 77.3 وفاة األمير حسن الجلغي بمصر الثالثاء 7763شـوال 
  

 3:74 7.1 7:73 75.3 التراجم واألخبارعجائب اآلثار في  االثنـين 7763ربيع اآلخر 

 3:66 4.1 7:63 71.3 وفاة العالمة أحمد بن عطية بن عامر األربعاء 7761صفر 

 **** مقتل ناصف كتخدا االثنـين 7761رمضان 
   

 3:73 6.1 7:31 74.4 وفاة الشيخ احمد التونسي الدقدوسي السـبت 7744محرم 

 3:33 1.3 عبداهلل سالم البصري المكيوفاة الشيخ  الجمعة 7743رجب 
  

 3:53 77.3 7:43 71.1 وفاة قاضي مكة عبدالرحمن أفندي االثنـين 7743صفر 

 3:46 8.6 7:78 73.3 وفاة الشيخ مصلح الدين بن عبد الحليم الشعراني االثنـين 7743ذو الحجة 

 غ ق ش 3:55 77.4 قضاة مكة المكرمة الجمعة 7741رجب 
 

 3:47 5.1 7:41 71.1 وفاة الزاهد إبراهيم الكوراني األحـــد 7741شعبان  

 3:31 3.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7748خرةجادىاآل
  

 غ ق ش 7:33 77.5 وفاة العالمة الزاهد إليا  بن إبراهيم الكوراني الخمي  7748شعبان  
 

 3:33 3.3 3:51 77.1 الطيب الشرقي لمكةوصول العالمة ابن  األحـــد 7741ذو الحجة 

 3:47 5.1 7:76 75.3 وفاة القاضي أحمد بن صالح بن محمد الصنعاني الثالثاء 7733محرم 

 3:63 3.4 7:73 73.1 وقفة عرفة الجمعـة 7733ذو الحجة  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:77 7.7 3:51 73.1 وصول القاضي الغنامي المغربي إلى مكة الثالثاء 7737ذو الحجة 

 3:57 1.3 وفاة اإلمام صالح بن حسين الصنعاني الجمعة 7736رجب 
  

 7:37 1.5 وقفة عرفة / رحلة األميرة أم األشراف للحج األربعاء 7734ذو الحجة 
  

 3:44 3.4 7:61 78.3 وفاة زين الدين حسن بن علي ألفوي األربعاء 7733رمضان 

 3:65 3.3 7:31 73.5 بن محمد الشرابي بعد الفصدوفاة الخواجا الحاج قاسم  الثالثاء 7731ربيع اآلخر  

 3:34 8.3 وصول باكير باشا من جدة إلى السوي  بعد تعيينه واليا لمصر الخميـ  7731شـوال 
  

 3:44 3.6 7:48 78.1 إشاعة قيام الساعة يوم الجمعة األخير من هذا الشهر االثنـين 7731ذو الحجة 

 **** اآلثار في التراجم واألخبارعجائب  األحـــد 7738شعبان 
   

 غ ق ش وفاة الحسين بن علي بن المتوكل على اهلل الخميـ  7731شـوال 
   

 3:31 7.7 3:51 76.3 وقفة عرفة السـبت 7753ذو الحجة 

 3:31 4.4 7:66 71.6 وصول أبو مدين الدرعي المغربي إلى مكة االثنـين 7756ذو الحجة 

 3:43 5.3 7:33 73.3 وفاة أمير أشيقر محمد بن شبـانة السبت 7755رجـب  

 3:38 7.3 3:53 77.8 وفاة الشيخ هاشم بن يحيى بن أحمد الجمعة 7758صفر 

 غ ق ش وفاة اإلمام الفلكي رمضان بن صالح الخانكي االثنـين 7758جمادى األولى
   

 3:78 6.3 7:63 73.6 وصول الشيخ الزبادي المغربي إلى مكة السـبت 7758ذو الحجة 

 3:73 7.6 7:73 73.3 وفاة الشيخ محمد حياة السندي السـبت 7734صفر 

 3:63 3.6 7:75 73.3 وفاة اإلمام محمد بن يحيى الشافعي/ والية علي باشا حكيم الثانية في مصر األحـــد 7731جمادى األولى

 3:71 6.8 7:31 73.3 وفاة محمد بن إسحاق بن المهدي االثنـين 7731شـوال  

 **** وفاة اإلمام العالمة سالم بن محمد النفراوي في القاهرة األربعاء 7738صفر 
   

 3:47 3.7 7:63 71.7 عنوان المجد في تاريخ نجد السـبت 7738جمادى األخرة

 3:47 5.6 وفاة الشيخ عبد اهلل الشيراوي السـبت 7717ذو الحجة 
  

 **** في دمشقسقوط نيزك  الثالثاء 7716ربيع األول 
   

 3:33 8.3 3:35 67.3 وفاة القاضي أحمد بن عز الدين األربعاء 7716جمادى األخرة

 **** والدة اإلمام محمد بن علي الشوكاني الثالثاء 7714ذو القعدة  
   

 3:73 6.1 3:53 77.7 الرحالت المغربية إلى الحجاز األربعاء 7715ربيع األول  

 3:73 6.7 األمير علي بن عبد اهلل مولى بشير آغاوفاة  الجمعة 7713صفر 
  

 3:46 5.8 وفاة مجد الدين محمد أبو هادي بن وفي األحـــد 7713ربيع األول 
  

 غ ق ش وفاة الفقيه خليل بن محمد المغربي االثنـين 7711محرم 
   

 3:33 8.6 7:43 78.7 اإلسكندريةهبوب رياح نكباء عظيمة أغرقت المراكب في  الثالثاء 7711جمادى األولى

 **** والدة الشيخ محمد بن أحمد السودي الجمعة 7718جمادى األخرة
   

 3:68 3.5 وفاة األديب علي المرحومي الشافعي األحـــد 7718ذو القعدة 
  

 3:53 8.4 الحسيني وفاة العالمة إبراهيم بن محمد الجمعة 7711جمادى األخرة
  

 3:65 4.1 7:38 76.3 وفاة الفقيه عمر بن علي الطحالوي األحـــد 7787صفر 

 3:68 3.6 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7787ربيع األول 
  

 غ ق ش 3:33 1.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7787جمادى األخرة
 

 3:41 3.1 7:47 73.8 مقتل حسن بيك جوجو الثالثاء 7787رجب 

 3:73 6.3 7:63 74.6 وفاة الشيخ عبد الحي البهنسي األربعاء 7787شعبان 

 غ ق ش 3:58 77.1 وفاة الشيخ الصالح عبد الوهاب بن زين الدين بن أبي المفاخر الشربيني األحـــد 7787ذو القعدة 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:71 4.7 7:65 73.5 معركة بين بعض األمراء في مصر األربعاء 7786محرم 

 3:51 1.8 نفي بعض األمراء المصريين إلى الصعيد الخمي  7786صفر 
  

 3:78 6.8 3:51 73.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7786ربيع األول 

 3:57 73.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7786ربيع اآلخر
  

 3:44 3.5 7:38 74.8 المصريتعيين حسن رضوان أميرا للحج  األربعاء 7786جمادى األولى

 غ ق ش وفاة الفقيه الشيخ حسن بن نور الدين المقدسي األزهري الثالثاء 7786جمادى األخرة
   

 3:35 3.7 3:58 73.5 مقتل إسماعيل القاسمي في داره بالقاهرة األحـــد 7786شعبان 

 غ ق ش 7:35 76.6 وفاة الشيخ أحمد بن صالح الدين الدنجيهي السـبت 7786ذو الحجـة  
 

 **** وفاة الكاتب محمد بن إسماعيل اإلسكندري الثالثاء 7784محرم 
   

 3:41 3.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7783صفر  
  

 3:54 8.1 وفاة الفقيه علي بن صالح الشاوري االثنـين 7783شعبان  
  

 3:43 5.6 وفاة الفقيه علي بن عبد الرحمن العدوي / وفاة األمير إبراهيم أفندي الهياتم الثالثاء 7785محرم 
  

 3:37 1.3 خروج األمير المولى عبد السالم المغربي للحج االثنـين 7785شوال  
  

 غ ق ش 3:53 73.1 الرحالت المغربية إلى الحجاز الجمعة 7785ذو الحجـة  
 

 3:77 7.3 الفقيه علي بن موسى البدريوفاة  الثالثاء 7783شعبان 
  

 3:34 1.3 وصول والي مصر الجديد األمير خليل باشا إلى القاهرة األحـــد 7781ربيع األول 
  

 **** وفاة األمير مراد آغا الجمعة 7781شـوال 
   

 3:67 4.1 وفاة األمير حسن كتخدا الخميـ  7781ذو القعدة 
  

 3:33 8.3 وفاة األمير إسماعيل الروزنامجي السـبت 7781ذو الحجة 
  

 3:43 5.5 وفاة اإلمام أحمد بن محمد الحماقي / وفاة الحاج محمد الغزاوي التاجر الثالثاء 7788صفر 
  

 3:44 3.7 7:74 73.6 وفاة األمير الصالح خليل آغا األربعاء 7788جمادى األخرة

 **** واألخبار عجائب اآلثار في التراجم األربعاء 7788رمضان 
   

 3:31 7.7 7:38 74.6 وفاة اإلمام أحمد بن شاهين الراشدي االثنـين 7788شـوال 

 3:41 1.3 وفاة الفقيه العالمة أحمد بن عيسى الزبيري البراوي االثنـين 7781ربيع األول  
  

 3:33 1.8 وصول الحاج المصري إلى القاهرة بعد رحلة الحج الخميـ  7713صفر 
  

 **** وفاة الناسك أحمد بن نور الدين المقدسي األحـــد 7713ربيع األول 
   

 غ ق ش وفاة الشيخ أحمد العجمي الثالثاء 7713جمادى األخرة
   

 3:71 6.1 والدة القاضي يحيى بن علي الشوكاني الصنعاني الخميـ  7713رجب  
  

 3:47 5.5 وفاة الفقيه أحمد السجامي الخميـ  7713ذو القعدة 
  

 3:46 5.4 مقتل حسن المدابغي / نفي سليمان آغا إلى دمياط األحـــد 7717جمادى األخرة
  

 3:76 7.5 7:37 77.3 وفاء النيل وكسر السد الثالثاء 7717رجب 

 3:43 3.8 مقتل رضوان بيك الجرجاوي األربعاء 7717شعبان 
  

 3:33 1.3 قتلهمطاردة إسماعيل بيك الصغير ثم  الجمعة 7717رمضان 
  

 3:78 4.6 3:53 77.7 تجهيز محمل الحج المصري األحـــد 7717شـوال 

 3:64 4.1 الطين إسماعيل بيك إلى دير خروج األمير االثنـين 7717ذو القعدة 
  

 3:56 1.8 وصول إسماعيل بيك وعدي الجيزي إلى القاهرة الجمعة 7716محرم 
  

 3:73 7.1 7:66 73.7 حسن بيك الجداوي إلى جدةفرار  الخميـ  7716جمادى األولى

 غ ق ش 7:36 77.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7716جمادى األخرة
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:37 1.8 فيضان نهر النيل السـبت 7716رجب 
  

 3:63 3.4 7:35 74.1 مقتل عبد الرحمن آغا في حلوان االثنـين 7716شعبان 

 3:73 6.1 3:54 73.1 محمل الحج المصري إلى مكةخروج  الخميـ  7716شـوال 

 3:67 4.3 7:34 77.8 سفر الباشا في المراكب إلى الوجه البحري السـبت 7716ذو القعدة 

 3:41 3.1 عودة الوالي إسماعيل باشا إلى مصر الثالثاء 7714محرم 
  

 3:36 1.1 ظهور موكب الحج المصري بإمارة مراد بيك االثنـين 7714شـوال  
  

 3:73 6.7 3:53 73.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7714ذو القعدة 

 3:56 73.3 على الحجاج العائدين في الصفرة االعتداء االثنـين 7713صفر 
  

 3:63 4.8 7:64 73.6 عزل إسماعيل باشا من والية مصر الثالثاء 7713رجب 

 3:73 7.7 7:37 76.4 النيلفيضان نهر  األربعاء 7713شعبان 

 3:71 4.3 7:33 76.3 خروج محمل الحج المصري إلى مكة السـبت 7713شـوال 

 غ ق ش 3:54 73.3 عودة محمل الحج المصري إلى القاهرة الجمعة 7715صفر 
 

 3:61 5.7 7:73 73.3 وفاة الفقيه عبد اهلل بن خزام الفيومي الثالثاء 7715ربيع اآلخر 

 3:43 5.7 وفاة الشيخ علي بن محمد الحباك األحـــد 7715شعبان 
  

 3:34 3.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7713رجب 
  

 3:73 6.7 وفاة نقيب األشراف في مصر محمد البكري الخميـ  7713شعبان 
  

 **** خروج محمل الحج المصري إلى مكة بإمارة مصطفى الكبير السـبت 7713شـوال 
   

سماعيل بيك من القاهرة األربعاء 7713ذو القعدة   3:71 6.1 3:51 77.1 هروب سليم وا 

 3:31 3.5 7:71 76.3 وفاة الفقيه الفاضل أحمد بن أحمد السجاعي الشافعي األحـــد 7711صفر  

 3:76 7.5 7:73 76.3 وفاة الشيخ الصالح عيسى بن أحمد القهاوي السـبت 7711جمادى األخرة

 3:33 3.3 وفاة الشيخ الصالح علي بن عبد اهلل الرومي مولى األمير بشير األحـــد 7711رجب  
  

 3:78 4.3 3:53 77.3 وفاة المحدث الصوفي أحمد بن جمعة البجيرمي الخميـ  7711رمضان 

 3:57 1.8 خروج المحمل المصري إلى الحج بإمارة مصطفى بيك الكبير السـبت 7711شـوال 
  

 3:43 3.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7718صفر 
  

 3:31 3.3 7:75 73.8 خروج األمراء إلى معادي الخبير السـبت 7718ربيع األول 

 3:71 4.4 3:53 73.3 وقوع صاعقة أحرقت كثيرا من زروع القاهرةو فيضان نهر النيل وكسر السد  األربعاء 7718شـوال 

 3:78 4.4 3:53 73.3 عودة عثمان الشرقاوي وصاحبيه إلى مصر الجمعة 7718ذو القعدة 

براهيم بيك األحـــد 7718ذو الحجة   3:64 4.5 7:36 73.4 إجراء الصلح بين األميرين مراد وا 

 3:77 7.4 7:33 77.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7711محرم 

 3:34 3.7 7:31 74.8 إلى البر الغربي وصول إبراهيم الكبير الجمعة 7711ربيع اآلخر 

غالق أبوابه أمام المصلين الجمعة 7711رمضان   3:31 3.8 3:53 73.3 ثورة المجاورين والقاطنين باألزهر وا 

 3:71 6.1 3:57 73.3 فيضان نهر النيل األحـــد 7711شـوال 

 غ ق ش 3:31 1.3 وصول الباشا الجديد محمد يكن إلى القاهرة الجمعة 7633محرم 
 

 3:63 4.8 7:73 74.1 يتمكنوا من زيارة المدينة ولموصول مبشر الحاج المصري إلى القاهرة  األحـــد 7633صفر 

 غ ق ش وصول مراد بيك من الشرق األربعاء 7633جمادى األولى
   

 3:78 6.8 7:61 71.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7633رجب 

 غ ق ش 7:33 76.3 ( سنة من إغالقه57فتح باب مسجد قالوون بعد) االثنـين 7633شعبان 
 

 3:48 3.3 وصول حسن باشا القبطان إلى اإلسكندرية الثالثاء 7633رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 1.3 خروج المحمل المصري إلى الحج الخميـ  7633شـوال 
  

 3:75 6.5 3:56 73.5 رحيل الحاج المصري إلى مكة المكرمة السـبت 7633ذو القعدة 

 3:64 3.7 3:51 77.1 عيد األضحى في مصر االثنـين 7633ذو الحجة 

 
       

       

  
 القـرن الثالث عشر

    
 3:41 1.7 وصول ذو الفقار الخشاب إلى القاهرة الثالثاء 7637محرم 

  
 3:78 6.1 7:31 76.7 وصول الحاج إلى القاهرة بعد رحلة الحج الخميـ  7637صفر 

 3:31 1.4 خسوف قمري كلي الجمعة 7637ربيع األول 
  

 3:33 3.4 7:37 76.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7637ربيع اآلخر

 3:46 5.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7637جمادى األولى
  

 غ ق ش 3:51 77.5 في القاهرةالقبض على عدد من المفسدين  األربعاء 7637جمادى األخرة
 

 3:41 3.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7637رجب 
  

 3:78 6.8 7:63 73.3 وفاة أحمد كتخدا وتعيين رضوان بديال له السـبت 7637شعبان 

 غ ق ش 3:51 77.6 المحمل المصري من قطاع الطرق استعادة األحـــد 7637رمضان 
 

 3:78 3.1 7:73 75.3 خروج محمل الحاج المصري إلى الحصوة الثالثاء 7637شـوال 

 3:38 8.3 فيضان نهر النيل األربعاء 7637ذو القعدة 
  

 3:71 6.8 3:53 77.3 عند حسن باشا لقراءة المراسيم االجتماع الجمعة 7637ذو الحجة 

 3:48 1.3 سفر أمير القلزم لمالقاة الحاج السـبت 7636محرم 
  

 3:78 6.8 7:35 76.1 سفر والي جدة إلى السوي  االثنـين 7636 صفر

 3:37 1.4 7:47 71.7 أفندي باشا أحمدالمصري تعيين الروزنامجي  األربعاء 7636ربيع األول 

 3:55 73.1 عزل أحمد باشا أبو كلبة من الروزنامة وتقليدها عثمان أفندي العباسي الخمي  7636ربيع اآلخـر 
  

 3:73 6.6 7:35 74.3 معركة بين العسكر وأهالي بوالق السـبت 7636األولىجمادى 

 3:48 3.1 وتولي أخيه غالب إلى القاهرة وصول األخبار بوفاة الشريف سرور األحـــد 7636جمادى األخرة
  

 3:37 3.7 3:51 77.8 في مصر ةـنهب سوق إمباب الثالثاء 7636رجب 

 3:34 1.4 جزئي ضحى التاسع والعشرين ذهب بثالثة أرباعهاكسوف شمسي  األربعاء 7636شعبان 
  

 3:74 7.1 7:75 73.1 هجوم على قافلة التجار والحجاج في السوي  الجمعة 7636رمضان 

 3:35 8.3 خروج كسوة الكعبة الشريفة من القلعة السـبت 7636شـوال 
  

 3:78 6.1 7:34 74.4 فيضان نهر النيل االثنـين 7636ذو القعدة 

 3:37 8.4 وصول عدد من المدافع إلى القاهرة الثالثاء 7636ذو الحجة
  

 3:63 3.3 7:77 73.6 بناء قلعة طرا الخميـ  7634محرم 

 3:31 7.6 3:51 77.6 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7634صفر 

 3:41 1.7 السالم في خزانةتطييب ما كان محفوظا من آثار محمد علبه  السـبت 7634ربيع األول
  

 3:31 3.5 3:58 77.6 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7634ربيع اآلخر 

 3:41 1.1 تبييض جدران الجامع األزهر السـبت 7634رجب 
  

 3:31 7.3 7:33 76.1 وفاة السلطان عبد الحميد وتولي السلطان مصطفى االثنـين 7634شعبان 

 غ ق ش بيت األمير إسماعيل بيك عن آخره احتراق األحـــد 7633شـوال 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:43 5.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7633ذو الحجة 
  

 *** أمطار وسيول عظيمة في القاهرة االثنـين 7635صفر 
   

 3:71 6.1 7:33 74.3 عزل الوالي إسماعيل باشا عن والية مصر الخميـ  7635رمضان 

 3:63 3.4 7:73 74.1 وصول الوالي الجديد إلى القاهرة السـبت 7635شـوال 

 3:43 5.1 رحيل الحاج والركب الفاسي من مصر األحـــد 7635ذو القعدة 
  

 3:43 5.3 هبوط النيل وغالء األسعار األربعاء 7633محرم 
  

 3:64 3.4 وفاة اإلمام إسماعيل بن الحسن بن أحمد الخميـ  7633صفر 
  

 **** يام مع الغالء والجوع وتتابع المظالم في مصرأهبوط النيل قبل الصليب ب الخميـ  7631محرم 
   

 3:44 3.5 7:67 73.3 وفاة اإلمام عبدالقادر بن أحمد الخميـ  7631ربيع األول 

 3:75 6.3 7:31 74.5 أمطار وسيول متوسطة في مصر الجمعة 7631ربيع اآلخر 

 3:31 8.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7631جمادى األولى
  

 3:66 4.8 7:73 75.1 وفاة عيسى الكوكباني األحـــد 7631شـوال 

 3:65 3.5 7:35 76.8 خسوف القمر ليلة الخميـ  وكسوف الشم  آخر الشهر الجمعة 7638محرم 

 3:33 1.3 الهجوم على الحجاج في العقبة السبت 7638صفر  
  

 3:66 3.7 7:36 76.7 وصول الحجاج إلى القاهرة اكتمال االثنـين 7638األول  ربيع

 3:34 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7638ربيع اآلخر 
  

 3:75 6.3 7:31 74.6 عنوان المجد في تاريخ نجد الخميـ  7638جمادى األولى

 3:48 1.7 باشا إلى السوي  ثم إلى جدةتوجه األمير طلعت  الجمعة 7638جمادى األخرة
  

 3:54 73.5 7:33 67.8 الغربي إسماعيلوفاة الحسن بن  االثنـين 7638ذو الحجة 

 3:33 3.4 وفاة إسماعيل بن يحيى الصعدي الثالثاء 7631صفر 
  

 3:43 1.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7631ربيع اآلخر
  

 3:43 3.1 وفاة اإلمام علي بن محمد الشوكاني الجمعة 7677ذو القعدة 
  

 3:73 7.1 7:63 75.3 رحلة الفاسي الفهري إلى مكة األحـــد 7677ذو الحجة  

 3:63 4.8 وصول مراكب إنجليزية إلى اإلسكندرية ورجوعها بعد عدم اإلذن بالدخول الجمعة 7674محرم 
  

 3:33 3.6 7:34 76.7 في أم دينارمهاجمة الغزو الفرنسي  األحـــد 7674صفر 

 3:33 8.3 فيضان نهر النيل / وصول الغزو الفرنسي إلى نواحي القرين االثنـين 7674ربيع األول 
  

 3:63 3.8 7:38 73.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7674ربيع اآلخر 

 3:31 1.5 العماري / عجائب اآلثار وفاة الفلكي األديب علي بن صالح الخميـ  7674جمادى األولى
  

 3:64 4.1 7:74 74.3 قتل أربعة من المجرمين في القاهرة السـبت 7674جمادى األخرة

 3:31 8.7 مقتل مصطفى كاشف األحـــد 7674رجب 
  

 3:75 6.4 7:74 74.3 مقتل ثالثة من الفرنسيين في مصر الثالثاء 7674شعبان 

 3:45 5.8 استيالء الفرنسيين على قلعة العريش األربعاء 7674رمضان 
  

 3:31 73.3 استيالء الفرنسيين على قلعة يافا الجمعة 7674شـوال 
  

 3:74 7.1 7:37 76.1 استيالء الفرنسيين على قلعة حيفا األحـــد 7674ذو القعدة 

 3:61 5.4 7:64 73.5 من جمع كتاب البدر الطالع للشوكاني االنتهاء الثالثاء 7674ذو الحجة 

 3:37 3.3 3:58 73.3 أحمد الزهيري الفقيهوفاة  األربعاء 7673محرم 

 3:43 5.1 7:63 73.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7673صفر 

 3:75 6.7 7:33 76.6 بالمولد النبوي باألزبكية االحتفال السـبت 7673ربيع األول 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:41 1.6 مولد السيد الحسينيعمل  األحـــد 7673ربيع اآلخر 
  

 3:77 7.3 7:38 73.3 استيالء الوزير يوسف باشا على قلعة العريش الجمعة 7673رجب 

 3:38 1.4 في مصر ( شرطا 66عقد الصلح مع الفرنسيين على) السـبت 7673شعبان 
  

 3:63 6.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7673رمضان 
  

 3:46 5.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7673ذو الحجة 
  

 3:53 1.6 إعادة الشيخ محمد العريشي إلى القضاء في مصر األحـــد 7675محرم 
  

 3:64 4.5 7:74 74.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7675صفر 

 3:55 1.1 ثبوت رؤية الهالل في مكة المكرمة الجمعة 7675رمضان 
  

 3:65 3.5 7:65 71.8 ظهور الطاعون في مصر األحـــد 7675شـوال 

 غ ق ش 3:56 73.1 وفاة محمد آغا مستحفظان مطعونا في مصر االثنـين 7675ذو القعدة 
 

 3:38 8.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار/ تاريخ إبراهيم بن عيسى الخميـ  7673محرم 
  

 3:63 4.3 7:76 74.3 اآلثار في التراجم واألخبارعجائب  السـبت 7673صفر 

 3:41 1.3 حضور حسين باشا من الجيزة األحـــد 7673ربيع األول 
  

 3:33 8.8 وصول القافلة الشامية إلى القاهرة الثالثاء 7673ربيع اآلخر 
  

 3:33 1.5 طلب القاضي محمد قدسي أفندي إعفاءه من القضاء الخميـ  7673جمادى األولى
  

 3:63 4.5 3:58 77.4 ضويان حدوث زلزلة في القاهرة / تاريخ ابن السـبت 7673جمادى األخرة

 3:34 1.3 سفر سليمان آغا إلى إسالمبول األحـــد 7673رجب 
  

 3:61 3.4 7:43 73.6 سفر محمد باشا والي جدة إليها من القاهرة الثالثاء 7673شعبان 

 3:31 3.3 7:78 73.6 عزل خليل أفندي من الدفتردارية األربعاء 7673رمضان 

 3:58 1.1 أمير الحاج المصري من الحصوة إلى البركة انتقال الخميـ  7673شـوال 
  

 3:66 3.3 7:63 71.8 وفاة الشيخ مصطفى الصاوي السـبت 7673ذو القعدة 

 غ ق ش 3:51 77.5 وقفة عرفة األحـــد 7673ذو الحجة 
 

 3:37 3.8 أمطار متتابعة في مصر االثنـين 7671محرم 
  

 3:31 7.3 7:38 76.5 وصول محمل الحاج إلى مصر األربعاء 7671صفر 

 3:31 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7671ربيع اآلخر 
  

 3:33 8.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7671جمادى األولى
  

 3:36 8.5 حمرة في السماء مع غروب الشم  وبرق متواصل في سماء القاهرة األربعاء 7671جمادى آخرة 
  

 3:71 4.7 7:36 77.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7671رجب 

 3:53 8.5 وصول عدد من األشراف الهاربين من الحجاز السـبت 7671شعبان 
  

 3:46 5.6 7:48 71.8 األحـــدلوجود الغيم ليلة  االثنـين 7671رمضان 

 3:31 3.3 7:76 73.6 خالف على دخول شهر رمضان الثالثاء 7671شـوال 

 3:33 8.1 غرق عدد من المراكب المصرية في البحر األحمر األربعاء 7671ذو القعدة 
  

 3:78 4.3 7:64 71.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7671ذو الحجة 

 غ ق ش 7:36 76.6 دخول األمير سعود بن عبد العزيز بن محمد مكة المكرمة السـبت 7678محرم 
 

 3:33 1.7 دخول الحجاج الى مصر بعد الحج األحـــد 7678صفر 
  

 3:67 4.4 7:73 73.5 اسطنبول إلىور ر سفر الشريف عبداهلل بن س الثالثاء 7678ربيع األول 

 3:33 1.5 وصول محمد باشا الى بوالق األربعاء 7678ربيع اآلخر 
  

 3:33 8.7 الناصرية إلى وصول الوالي عثمان البرديسي الجمعة 7678جمادى األولى
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:33 8.3 إتحاف الورى بأخبار أم القرى األحـــد 7678جمادى األخرة
  

 3:38 1.3 واالفرنج في االسكندرية األتراكحادثة بين  الثالثاء 7678رجب 
  

 3:46 5.4 مقتل التاجر عثمان كحك في مكة األربعاء 7678شعبان 
  

 3:38 3.3 7:33 77.5 شديدة وتهدم بعض المنازل في القاهرة أمطار الجمعة 7678رمضان 

 3:41 3.1 خسوف القمر ليلة الجمعة السـبت 7678شـوال 
  

 3:35 3.6 7:35 74.3 الروزنامجي إبراهيموفاة  االثنـين 7678ذو القعدة 

 3:41 1.3 حسين الوشاش األميروفاة  الثالثاء 7678ذو الحجة 
  

 3:75 6.3 7:64 73.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7671محرم 

 غ ق ش 7:31 76.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7671صفر 
 

 3:31 8.3 تفيد بمحاصرة جدةوصول مكاتبات من الحجاز  السـبت 7671ربيع األول 
  

 3:63 4.6 7:31 74.1 وصول عدد من المراكب من الحجاز إلى السوي  االثنـين 7671ربيع اآلخر 

 3:43 3.5 وفاء نهر النيل الثالثاء 7671جمادى األولى
  

 3:48 1.1 وصول القاضي الجديد إلى بوالق الخميـ  7671جمادى األخرة
  

 3:76 7.8 3:53 73.1 شديدة وصواعق مات بها عدد من النا  في مصر أمطار السـبت 7671رجب 

 3:61 5.3 وفاة أحمد المحروقي األحـــد 7671شعبان 
  

 3:53 1.1 خالف على رؤية الهالل في مصر الثالثاء 7671رمضان 
  

 3:63 3.3 اسر الحجاج المصري إلىتسليم المحمل  األربعاء 7671شـوال 
  

 3:37 8.3 اإلسكندرية إلىوصول عدة مراكب انجليزية  الجمعة 7671ذو القعدة 
  

 3:33 3.3 7:36 76.1 وفاة العالمة موسى السرسي األحـــد 7671ذو الحجة 

 3:43 1.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7663محرم 
  

 3:71 6.5 7:63 73.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7663صفر 

 غ ق ش 7:35 76.6 مناوشات مع العسكر في باب زويلة الخميـ  7663ربيع األول 
 

 3:41 1.3 خسوف كلي بدأ بعد صالة العشاء الجمعة 7663ربيع اآلخر 
  

 3:77 7.4 3:55 77.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7663جمادى األولى

 3:61 5.7 وفاة حسن بن عثمان األماحي الخطاط االثنـين 7663جمادى األخرة
  

 3:33 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7663رجب 
  

 3:63 3.5 7:73 74.7 زيارة محمد علي باشا لمدرسة العورية الجمعة 7663شعبان 

 3:53 1.1 خروج المشايخ لرؤية هالل رمضان يوم الجمعة ولم يثبت السـبت 7663رمضان 
  

 3:63 3.5 الكاتب أفندي إبراهيموفاة  األحـــد 7663شـوال 
  

 3:48 1.7 خروج المحمل وكسوة الكعبة من القاهرة الثالثاء 7663ذو القعدة 
  

 3:31 1.5 وفاة العالمة محمد عبد المعطي مفتي الحنفية في مصر الخميـ  7663ذو الحجة 
  

 7:75 73.3 القمرية مع الشمسيةتوافق بداية السنة  السـبت 7667محرم 
  

 3:37 1.1 غبار وزوابع وأمطار والشم  طالعة في مصر األحـــد 7667صفر 
  

 3:71 6.1 7:67 75.8 بالمولد النبوي باألزبكية االحتفال الثالثاء 7667ربيع األول 

 غ ق ش 3:53 73.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7667ربيع اآلخر
 

 3:65 3.3 وفاء نهر النيل الخميـ  7667جمادى األولى
  

 3:35 1.4 بناء برج باب البغاز في جدة / تخاصم الحويطات مع العيايدة في مصر السـبت 7667جمادى األخرة
  

 3:63 3.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7667رجب 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:77 7.3 3:51 77.4 اهلل الشرقاوياإلفراج عن الشيخ عبد  الثالثاء 7667شعبان 

 غ ق ش 3:35 8.4 وفاة عثمان بيك البرديسي في منفلوط األربعاء 7667رمضان 
 

 3:64 4.1 7:71 73.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7667شـوال 

 3:33 1.3 السطو على قوافل الصعيد / رحلة الشريف العباسي إلى مكة السـبت 7667ذو القعدة 
  

 3:38 1.1 رحلة الشريف العباسي إلى مكة االثنـين 7667ذو الحجة 
  

 3:31 3.1 3:53 77.8 استيالء اإلنجليز على اإلسكندرية األربعاء 7666محرم 

 3:63 3.6 7:73 75.1 وصول الحجاج المغاربة إلى مصر بعد الحج الجمعة 7666صفر 

 3:38 1.4 التراجم واألخبارعجائب اآلثار في  السـبت 7666ربيع األول 
  

 3:71 4.7 7:73 73.3 وصور قاضي مكة والمدينة وعدد من األغوات إلى السوي  االثنـين 7666ربيع اآلخر

 3:38 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7666جمادى األولى
  

 3:75 6.3 7:37 76.8 وفاء نهر النيل الخميـ  7666جمادى األخرة

 3:47 5.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7666شعبان 
  

 3:67 4.3 7:73 73.4 ولم تقبل األحـــدأدعى بعضهم رؤية الهالل ليلة  االثنـين 7666رمضان 

 3:34 3.7 7:36 41..77 بالعيد في القاهرة ابتهاجاضرب المدافع ثالثة أيام  الثالثاء 7666شـوال 

 3:41 3.6 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7666ذو القعدة 
  

 3:31 1.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7666ذو الحجة 
  

 3:75 6.7 7:31 74.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7664محرم 

 3:68 3.1 في جامع عمرو بن العاص االستسقاءصالة  االثنـين 7664جمادى األخرة
  

 3:74 6.7 3:58 76.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7664رجب 

 3:34 1.3 عودة محمد علي باشا من سفره الخميـ  7664شعبان 
  

 3:33 1.5 وفاة اإلمام إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد الجمعة 7664رمضان 
  

 3:68 3.1 7:61 71.6 وفاة اإلمام عبد اهلل بن محمد الصعدي/ وفاة إبراهيم الحوثي األحـــد 7664شـوال 

 3:35 3.6 7:38 74.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7664ذو القعدة 

 3:43 3.5 7:43 71.4 بناء سد الترعة الفرعونية في مصر الثالثاء 7664ذو الحجة 

 غ ق ش 3:53 77.6 وسقوط برد عظيم هدم بعض المنازل في مصرأمطار  الخميـ  7663محرم 
 

 3:71 4.3 7:77 75.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7663صفر 

 3:48 1.4 وفاة محمد بن إسماعيل الشامي األحـــد 7663ربيع األول 
  

 3:34 3.7 3:57 73.7 سقوط سقف قصر شبرا الثالثاء 7663ربيع اآلخر

 3:73 6.3 3:51 77.1 وفاء نهر النيل آخر الشهر الخميـ  7663جمادى األولى

 3:41 1.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7663رجب 
  

 3:71 6.5 3:51 73.8 عزل الشيخ أحمد الطحاوي من إفتاء الحنفية الثالثاء 7663شعبان 

 3:38 3.3 3:53 77.6 المزارعزيادة النيل وغرق بعض  األربعاء 7663رمضان 

 3:31 8.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7663شـوال 
  

 3:44 5.4 7:41 73.8 نزول عدد كبير من المراكب الفرنسية على السوي  السـبت 7663ذو القعدة 

 غ ق ش 7:35 76.1 بناء الزالقة على جبل المقطم األحـــد 7663ذو الحجة 
 

 3:43 3.5 حدوث زلزلة في القاهرة وسقوط منارة االثنـين 7665محرم 
  

 غ ق ش 3:51 76.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7665صفر 
 

 3:37 5.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7665ربيع األول 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:53 1.1 وفاء نهر النيل السـبت 7665ربيع اآلخر
  

 3:43 3.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7665رجب 
  

 3:77 7.5 3:31 73.4 وفاة الحسن بن علي بن حنش السـبت 7665شعبان 

 3:46 5.1 القبض على عدد من األقباط المباشرين في مصر األحـــد 7665رمضان 
  

 3:63 4.6 7:33 76.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7665شـوال 

 3:57 1.3 سفر الباشا إلى اإلسكندرية للبدء بعمارة األبراج واألسوار األربعاء 7665ذو القعدة 
  

 3:63 3.3 7:61 71.3 ظهور النار الكامنة في األرض قبالة باب الوزير بالقاهرة الجمعة 7665ذو الحجة 

 غ ق ش 3:53 77.3 سفر باشا مصر إلى الحجاز السـبت 7663محرم 
 

 3:61 5.3 عودة الباشا إلى القاهرة األحـــد 7663 صفر
  

 غ ق ش 7:35 76.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7663ربيع األول 
 

 3:48 1.4 وفاء نهر النيل االثنـين 7663رجب 
  

 3:76 7.1 ظهور مذنب قرب الجدي لثالثة أشهر الثالثاء 7663شعبان 
  

 غ ق ش عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7663رمضان 
   

 3:53 1.6 قدوم الهجانة من المويلح السـبت 7663شـوال 
  

 3:61 5.7 وصول الحجاج المغاربة والليبيين إلى السوي  األحـــد 7663ذو القعدة 
  

 3:53 1.3 النيل بعد زيادة عظيمة هبوط نهر الثالثاء 7663ذو الحجة 
  

 3:63 6.1 7:64 75.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار رؤية الهالل في مصر الخميـ  7661محرم 

 غ ق ش 3:33 1.7 وصول السيد محمد المحروقي إلى مصر الجمعة 7661صفر 
 

 3:63 4.3 7:63 71.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7661ربيع األول 

 غ ق ش 7:34 77.8 السرقة في ثالثة من اللصوص تنفيذ حد االثنـين 7661ربيع اآلخر
 

 3:31 3.8 7:33 74.6 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7661جمادى األخرة

 3:43 3.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7661رجب 
  

 3:76 7.1 3:35 77.6 وفاء نهر النيل وكسر السد األحـــد 7661شعبان 

 3:46 3.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7661رمضان 
  

 3:38 73.3 نقص الماء العذب في القاهرة األربعاء 7661شـوال 
  

 3:63 3.4 7:35 76.1 نهب قافلة التجار قرب السوي  الجمعة 7661ذو القعدة 

 3:53 3.4 جفاف نهر النيل السـبت 7661ذو الحجة 
  

 3:38 8.1 كسوف الشم  وقت الضحى وذهاب ثلثي قرصها في التاسع والعشرين االثنـين 7668محرم 
  

 3:77 7.3 7:31 73.3 ومطر ألربعة أيام رياح عاصفة مع غيم وغبار األربعاء 7668صفر 

 3:37 8.3 ظهور الطاعون باإلسكندرية الخميـ  7668ربيع األول 
  

 3:46 3.1 الفضيلية الحنبلية العالمة فاطمة بنت حمدوثيقة تاريخية بخط  االثنـين 7668جمادى األخرة
  

 **** وفاء نهر النيل وكسر السد الخميـ  7668رجب 
   

 3:68 5.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7668رمضان 
  

 3:73 7.3 3:38 73.3 القبض على عثمان المضايفي بالطائف األحـــد 7668شـوال 

 3:65 3.1 7:36 76.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7668ذو القعدة 

 3:44 3.7 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7668ذو الحجة 
  

 3:41 1.7 وصول الشريف غالب إلى مصر الجمعة 7661محرم 
  

 3:31 1.3 أكثر من مائة نف  في القاهرة واحتراقحريق أحمال البارود  األحـــد 7661صفر 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:33 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7661ربيع اآلخر 
  

 3:75 6.4 7:71 75.1 وفاة اإلمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الجمعة 7661جمادى األولى

 3:43 3.3 األحـــدزلزلة وقت أذان العشاء في القاهرة / كسوف الشم  صباح  األحـــد 7661رجب 
  

 3:71 4.7 7:73 75.5 وفاء نهر النيل وكسر السد الثالثاء 7661شعبان 

 3:51 3.1 3:53 77.5 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األربعاء 7661رمضان 

 3:48 1.1 إخراج كسوة الكعبة وتجهيزها للنقل إلى مكة الخميـ  7661شـوال 
  

 3:78 4.6 3:58 77.1 واألخبارعجائب اآلثار في التراجم  السـبت 7661ذو القعدة 

 3:48 1.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الثالثاء 7643محرم 
  

 3:31 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7643صفر 
  

 3:33 3.3 3:51 77.3 بالمولد النبوي في بوالق االحتفال السـبت 7643ربيع األول 

 3:66 4.1 7:73 75.5 وفاة األديب علي بن إسماعيل بن القاسم االثنـين 7643ربيع اآلخر 

 3:34 8.8 وصول المحمل إلى بركة الحج الثالثاء 7643جمادى األولى
  

 1:71 6.1 7:71 75.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7643جمادى األخرة

 غ ق ش 3:51 73.1 كليا بعد صالة العشاء خسوف القمر الجمعة 7643رجب 
 

 3:37 1.3 وفاء نهر النيل السـبت 7643شعبان 
  

 3:63 3.3 7:71 73.3 وصول الشريف راجح إلى مصر االثنـين 7643رمضان 

 3:74 7.1 3:51 76.4 تصالح األمير عبد اهلل بن سعود وطوسون باشا الثالثاء 7643شـوال 

 3:33 8.3 وصول طوسون باشا إلى القاهرة األربعاء 7643ذو القعدة 
  

 3:73 6.1 7:33 77.8 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7643ذو الحجة 

 3:47 5.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار السـبت 7647محرم 
  

 3:63 3.4 إغالق بعض دكاكين القاهرة ومعاقبة أصحابها الثالثاء 7647رجب 
  

 3:33 3.7 7:36 77.8 السد منتصف الشهروفاء نهر النيل وفتح  الخميـ  7647شعبان 

 3:33 8.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7647رمضان 
  

 3:68 5.7 7:77 73.7 األحـــدخالف على رؤية الهالل ويوم العيد في مصربين السبت و  األحـــد 7647شـوال 

 3:77 7.5 3:53 77.6 وفاة أحمد باشا ابن محمد علي باشا االثنـين 7647ذو القعدة 

 3:33 3.5 3:51 78.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الخميـ  7646محرم 

براهيم باشا الجمعة 7646جمادى األخرة  3:51 1.5 وقعة )ماوية( بين عبد اهلل بن سعود وا 
  

 3:75 6.6 7:38 74.4 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7646رجب 

 3:36 1.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار االثنـين 7646شعبان 
  

 3:63 4.3 بالرؤية وكانت عسيرة جداً  دخول الشهر الثالثاء 7646رمضان 
  

 3:35 1.3 إخراج كسوة الكعبة وتجهيزها للنقل إلى مكة الخميـ  7646شـوال 
  

 3:65 3.3 7:33 74.3 الحجازرحيل الحجاج المغاربة من الحصوة إلى  السـبت 7646ذو القعدة 

 3:35 8.8 عيد األضحى في مصر األحـــد 7646ذو الحجة 
  

 3:67 4.3 وفاة شيخ األزهر العالمة محمد الشنواني االثنـين 7644محرم 
  

 3:53 1.1 وصول محمل الحاج إلى مصر األربعاء 7644صفر 
  

 3:47 5.7 7:41 71.8 خروج إبراهيم باشا من القصيم الجمعة 7644ربيع األول 

 3:37 3.3 7:34 76.4 مغادرة الحجاج المغاربة إلى بالدهم السـبت 7644ربيع اآلخر 

 3:68 5.3 عنوان المجد في تاريخ نجد األحـــد 7644جمادى األولى
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 1.5 خسوف جزئي ليلة الثالثاء وكسوف ضحى آخر الشهر الثالثاء 7644جمادى األخرة
  

 3:73 7.5 3:51 73.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7644رمضان 

 3:43 5.5 شهادة عدد من األتراك برؤية الهالل بصعوبة شديدة في مصر االثنـين 7644شـوال 
  

 3:36 8.5 7:78 73.3 هجوم الترك على الدرعية / عنوان المجد في تاريخ نجد الخمي  7644ذو القعدة   

 3:73 6.8 3:53 77.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7644ذو الحجة 

 3:44 3.7 وصول األمير عبد اهلل بن سعود إلى القاهرة السـبت 7643محرم 
  

 3:31 3.4 7:31 73.7 وصول أعداد من الحجاج المغاربة والصعايدة االثنـين 7643صفر 

 3:54 8.3 القاهرة متأخرادخول المحمل المصري إلى  الثالثاء 7643ربيع األول 
  

 **** بحفر ترعة األشرفية على النيل االهتمام السـبت 7643ربيع اآلخر 
   

 3:34 3.3 7:31 74.7 إطالق المدافع بعد ورود األخبار عن القائد خليل باشا في الحجاز الجمعة 7643جمادى األولى

 3:38 3.1 7:31 76.3 إلى القاهرةعزل حاكم يافا محمد أبو نبوت ووصوله  االثنـين 7643رجب 

 3:47 5.7 لـوفاء نهر الني الجمعة 7643شـوال 
  

 3:37 3.1 ثبوت رؤية الهالل في مصر الخميـ  7645محرم 
  

 3:64 4.7 7:71 77.1 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7645صفر 

 3:36 3.6 7:77 73.1 وفاة ابن إبراهيم باشا األحـــد 7645ربيع األول 

 3:35 8.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار الجمعة 7645رجب 
  

 3:66 4.6 7:68 75.5 يومين استمرحريق عظيم في مخازن الخشب في القاهرة  األحـــد 7645شعبان 

 7:33 1.1 حريق في سرايا القلعة االثنـين 7645رمضان 
  

 3:61 3.3 7:31 76.3 في ثبوت رؤية الهالل بمصر ألنها كانت عسيرة جدا اضطراب الثالثاء 7645شـوال 

 3:46 5.3 صدور قرار تولي إبراهيم باشا والية جـدة الخميـ  7645ذو القعدة 
  

 3.1 توجه إبراهيم باشا إلى والده باإلسكندرية السـبت 7645ذو الحجة 
   

 3:43 3.3 واألخبارعجائب اآلثار في التراجم  االثنـين 7643محرم 
  

 3:33 3.1 سجن عدد من المفسدين في القاهرة األربعاء 7643صفر 
  

 3:45 5.3 قتل أربعة من المجرمين في القاهرة الخميـ  7643ربيع األول 
  

 3:31 3.5 7:71 76.5 األمر بقراءة صحيح البخاري في الجامع األزهر السـبت 7643ربيع اآلخر 

 3:31 1.3 عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7643جمادى األولى
  

 3:63 3.3 7:43 78.3 إعادة قيا  األراضي المصرية الثالثاء 7643جمادى األخرة

 7:73 74.4 سفر محمد بيك الدفتردار إلى دارفور الخميـ  7643رجب 
  

 3:34 1.1 7:56 67.8 ترميم الجامع األحمر بالقاهرة الجمعة 7643شعبان 

 3:44 5.3 7:48 71.3 ثبوت رؤية الهالل في مصر / عجائب اآلثار السبت 7643رمضان 

 3:76 7.6 7:36 73.1 عنوان المجد / عجائب اآلثار في التراجم واألخبار األحـــد 7643شـوال 

 **** خروج بعض األروام عن الذمة وقتلهم بعض الحجاج في البحر األربعاء 7643ذو القعدة 
   

 **** خروج العسكر إلى بالد السودان الجمعة 7643الحجة ذو 
   

 غ ق ش ضوء قوي في السماء ثم دوي كالرعد الخميـ  7641ذو القعدة   
   

 **** وفاة عبد اهلل بن علي الجالل السـبت 7636ربيع اآلخر 
   

 3:33 8.5 وصول الحاج محمد التامراوي المغربي لمكة المكرمة الثالثـاء 7636ذو الحجة  
  

 3:57 73.3 وفاة الشيخ يوسف بن إبراهيم األمير األحـــد 7633جمادى األولى
  

 3:64 3.7 7:63 78.7 المختار من الرحالت الحجازية الخمي  7635رمضـان  
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 غ ق ش 7:37 76.8 إتحاف األخالء بإجازات المشائخ األجالء السبت 7635شـوال  
 

 3:73 6.3 7:73 75.3 الشيخ الشنقيطي ابن طوير الجنـة رحلة االثنـين 7635ذو الحجـة  

 3:33 1.7 7:68 78.4 تساقط أعداد كبيرة من الشهب آخر الليل حتى طلوع الشم  الجمعة 7638جمادى األخرة

 3:63 3.3 7:76 74.1 برد شديد أدى إلى موت كثير من األشجار في نجد والعراق االثنـين 7638شعبان  

 **** عنوان المجد في تاريخ نجد االثنـين 7631صفر 
   

 3:71 4.6 7:31 73.6 ضويان مقتل اإلمام تركي بن عبد اهلل في الرياض / تاريخ ابن الجمعـة 7631ذو الحجة 

 3:41 3.1 7:61 73.3 مقتل اإلمام تركي بن عبد اهلل في الرياض السبت 7653محرم  

 **** بين اإلمام فيصل بن سعود وخورشيد باشا وقعة زميقة االثنـين 7656رمضان  
   

 غ ق ش نزول اإلمام فيصل بن تركي في عنيزة / عنوان المجد في تاريخ نجد االثنـين 7656ذو الحجة 
   

 3:33 8.1 7:34 63.6 وصول اإلمام فيصل بن تركي إلى الرياض قادما من الحجاز األحـــد 7654صفر 

 3:37 1.3 معركة في األحساء ضد األتراك االثنـين 7653رمضـان  
  

 3:66 4.1 العشاءينشهاب عظيم شوهد بين  األربعاء 7655شعبان 
  

 3:44 5.3 عنوان المجد في تاريخ نجد / رحلة إلى أعالي النيل األبيض الجمعة 7655رمضان 
  

 3:33 3.4 3:58 73.7 أعالي النيل األبيض البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / رحلة إلى األحـــد 7655شـوال  

 3:43 5.7 رحلة الرحالت المغربية إلى مكة المكرمة االثنـين 7655ذو القعدة 
  

 غ ق ش 3:56 73.8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع األربعاء 7655ذو الحجة 
 

 3:61 3.3 النيل األبيضعنوان المجد في تاريخ نجد / رحلة إلى أعالي  الخميـ  7653محرم  
  

 3:33 8.6 الرحالت الحجازية الخمي  7651ذو الحجـة  
  

 3:33 1.1 نزول األمير عبد اهلل بن ثنيان على الرمحية الجمعة 7658جمادى األولى
  

 3:48 1.3 7:31 71.3 وفاة األمير عبد اهلل بن ثنيان بالسجن الجمعة 7651جمادى األخرة

 غ ق ش 7:37 77.1 رحلة الرحالت المغربية إلى مكة المكرمة األحـــد 7633جمادى األخرة
 

 3:65 3.6 وفاة السيد محسن بن عبد الكريم بن إسحاق السـبت 7633ذو القعدة  
  

 3:31 7.6 3:56 73.1 خروج اإلمام عبد اهلل بن فيصل إلى القصيم االثنـين 7633ذو الحجة 

 3:31 8.1 صالة المغرب ورؤيته في مكة المكرمةخسوف القمر بعد  الخمي  7631صفر  
  

 **** الرحالت المغربية للحجاز السبت 7631شوال  
   

 3:41 1.7 المختار من الرحالت الحجازية السـبت 7631ذو القعدة 
  

 3:78 4.3 3:58 76.7 الحجاز مكة و إلى (بيرتون)االيرلندي رحلة  االثنـين 7631ذو الحجة 

 3:41 1.1 7:73 75.7 ضحى وقت الكسوف الشم   السبت 7613محرم  

 3:31 8.6 حجة أنجال السلطان موالي عبد الرحمن الخمي  7613رمضان  
  

 3:66 4.5 3:51 77.3 الرحالت المغربية للحجاز األربعاء 7615محـرم  

 3:64 4.8 سفر الرحالة محمد صادق باشا إلى الحج السـبت 7611رجب 
  

 3:41 1.4 وصول الرحالة محمد صادق باشا إلى المدينة المنورة االثنـين 7611شعبان 
  

 3:38 1.3 كتب الرحالة الغربيين للجزيرة العربية ، بالجريف الجمعـة 7618ذو الحجـة  
  

 3:53 1.3 آخر الليل انهمروابل عظيم من الشهب  الجمعة 7684رجب 
  

 3:46 5.8 7:64 73.5 التهامي الفاسي إلى مكـة إدري رحلة الشيخ  الثـالثاء 7684رمضان  

 3:31 7.3 7:35 74.3 الرحالت المغربية للحجاز الجمعـة 7684ذو القعـدة  

 3:41 1.8 رحلة الشيخ إدري  التهامي الفاسي إلى مكة السبت 7684ذو الحجـة  
  

 3:46 5.3 7:66 75.1 وصول الرحالة صديق خان إلى جزيرة سقطرى األربعاء 7685رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:33 1.5 7:47 71.1 وصول الرحالة صديق خان إلى ميناء الحديدة الجمعة 7685شـوال 

 3:31 1.5 وفاة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب السبت 7685ذو القعدة 
  

 3:73 7.4 3:51 76.6 رحلة الصديق إلى البيت العتيق االثنـين 7685ذو الحجة  

 3:73 7.4 وقفة عرفة الخميـ  7683ذو الحجة 
  

 3:66 4.3 7:65 75.3 دخول الوالي الجديد قاسم باشا إلى مكة المكرمة الخمي  7688شوال  

 3:43 5.3 7:44 71.7 وقفة عرفة األحـــد 7688ذو الحجة 

 غ ق ش 3:53 73.4 وقفة عرفة الخميـ  7681ذو الحجة 
 

 **** من تحرير كتاب البدر الطالع االنتهاء االثنـين 7613محرم 
   

 غ ق ش كوكب وانقضاضالشم   اصفرار االثنـين 7616ذو القعدة 
   

 3:46 3.3 وفاة إمام الحرم الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن حميد األربعاء 7615شعبان  
  

 3:33 1.1 المناهل الصافية الخمي  7613شوال  
  

 غ ق ش 7:31 76.6 مسيرة المحمل المصري عائدا إلى مصربدء  االثنـين 7611محرم 
 

 غ ق ش 3:73 7.6 الرحالت الحجازية / محمد صادق بيك االثنـين 7611شـوال 
 

 3:34 8.6 وصول محمل الحج المصري إلى الوجه األربعاء 7611ذو القعدة 
  

 3:45 3.7 7:48 73.1 والدة الملك عبد العزيزخالف على رؤية الهالل بين الخمي  والجمعة /  الجمعة 7611ذو الحجة 

 3:66 4.5 وصول الحاج المصري إلى رابغ الجمعة 7618محرم 
  

 غ ق ش 7:31 76.1 وصول الحاج المصري إلى محطة المويلح األحـــد 7618صفر 
 

 غ ق ش رحلة محمد بن عثمان السنوسي إلى الحج األربعاء 7611ذو القعدة 
   

 3:37 8.7 رحلة محمد بن عثمان السنوسي إلى الحج السـبت 7611ذو الحجة 
  

 3:63 3.6 وصول القافلة إلى بئر قريش األحـــد 7433محرم 
  

 
       

       

  
 ( 7القـرن الرابـع عشر ) 

    
 3:66 4.8 وقعة أم العصافـير / تحفة المشتاق الثالثاء 7437ربيع اآلخر  

  
 غ ق ش سقوط نيزك في الشام السبت 7437ذو الحجـة  

   
 3:33 8.1 رحلة كوكب الحج األربعاء 7436ذو القعدة 

  
 3:61 5.3 وقفة عرفة الخميـ  7436ذو الحجة 

  
 3:75 6.3 3:51 76.7 مغادرة المحمل الشامي إلى المدينة المنورة السـبت 7434محرم 

 3:33 1.1 ظهور شهاب عظيم / الرحالت الحجازية األحـــد 7434صفر 
  

 3:68 5.6 7:64 73.1 الرحالت الحجازية الثالثاء 7433رمضان 

 غ ق ش 3:55 73.1 أمراء البلد الحرام الخمي  7433شـوال  
 

 3:78 4.6 7:38 73.6 ضويان تاريـخ ابن األحـــد 7433ذو الحجـة  

 3:36 8.6 للحجاز / خالف على الوقفةخزانة التواريخ النجدية / الرحالت المغربية  الخمي  7435ذو الحجة  
  

 **** وفاة األمير تركي بن عبد اهلل بن فيصل الثالثاء 7431ربيع اآلخر
   

 3:51 73.4 في القصيم معركة المليداء االثنـين 7438جمادى األخرة
  

 3:35 8.8 وفاة الشيخ محمد رحمة اهلل العثماني مؤس  المدرسة الصولتية بمكة الجمعة 7438رمضـان  
  

 3:36 3.3 ظهور شهاب عظيم في عدن الثالثاء 7431رمضان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:31 8.3 الرحالت المغربية إلى البالد الحجازيـة األربعاء 7473ذو القعدة  
  

 3:46 5.4 الرحالت المغربية إلى البالد الحجازيـة الخمي  7473ذو الحجـة  
  

 3:73 6.3 7:31 76.1 بن تركي آل سعودوفاة األمير محمد بن فيصل  الثـالثاء 7477رجب  

 3:67 4.3 7:75 73.4 تاريخ الشيخ إبراهيم بن عيسى السبت 7473محرم  

 غ ق ش 7:37 73.1 وفاة محمد بن عبد اهلل بن علي بن رشيد في حائل الجمعة 7475رجـب  
 

 3:73 6.5 رحلة الحاج محمد الغسال الطنجي األربعاء 7475ذو القعـدة  
  

 3:45 3.3 رحلة الحاج محمد الغسال الطنجي/ الحج قبل مئة سنة الجمعة 7475الحجـة  ذو 
  

 3:35 1.7 الكعبة المشرفة والحجر األسود االثنـين 7473ذو القعدة 
  

 3:63 4.7 وفاة إمام الحرم أحمد بن زواوي المالكي المكي الثالثاء 7473ذو الحجة  
  

 **** عبد العزيز بن محمد بن سعود أثناء صالة العصـرمقتل اإلمام  االثنـين 7478رجب  
   

 3:68 5.4 رحلة مرآة الحـرمين / وقعة الصريف األربعاء 7478ذو القعدة 
  

 غ ق ش 7:33 74.3 رحلة مرآة الحـرمين الجمعة 7478ذو الحجة 
 

 3:35 8.8 دخول المحمل المصري إلى المدينة المنورة السـبت 7471محرم 
  

 3:47 5.8 7:31 74.4 األخيرالشم  كاسفة صباح االثنـين  وشروقاالثنـين  طلوع القمر خاسفا ليلة الثالثاء 7471رجب  

 3:33 1.3 فتح مدينة الرياض على يد الملك عبد العزيز السـبت 7471شـوال 
  

 غ ق ش 7:34 76.8 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الخميـ  7463محرم  
 

 **** وفاة قاضي مكة أبوعبا  الصديق الخميـ  7463األول ربيع 
   

 3:31 1.4 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية االثنـين 7463ربيع اآلخر  
  

 3:68 5.4 بن عقيلاوفاة جد الشيخ  االثنـين 7467محرم 
  

 3:74 6.6 7:33 76.3 المغربية للحجازسفر المؤرخ ابن بسام إلى البصرة / الرحالت  األربعاء 7467رجب  

 3:33 1.8 7:43 71.3 رحلة المنبهي المغربي إلى مكة االثنـين 7467شوال  

 3:54 1.3 المهدي المنبهي المغربي لمكة المكرمة وصول الوزير الثـالثاء 7467ذو القعـدة  
  

 3:35 3.7 3:53 73.1 وقفة عرفة الخمي  7467ذو الحجـة  

 3:73 6.1 7:35 74.1 منزال فيها بسبب األمطار 653إلى عنيـزة / تهدم  وصول الملك عبد العزيز السـبت 7466محرم 

 3:43 3.1 المهدي المنبهي المغربي إلى ينبـع وصول الوزير األحـــد 7466صفر  
  

 3:46 3.3 7:61 78.4 وقعة البـكيرية الخمي  7466ربيع اآلخر  

 3:44 3.3 7:66 71.3 الشنانةوقعة  االثنـين 7466رجـب  

 3:64 3.3 7:76 73.1 تاريخ الشيخ إبراهيم بن عيسى الثالثـاء 7466شعبان  

 غ ق ش 3:51 77.4 قضاة مكة المكرمـة الثالثاء 7464شـوال  
 

 3:61 5.3 رحلتي إلى المدينة المنورة االثنـين 7463صفر 
  

 3:63 3.6 مذكرات خاصة السبت 7463جمادى األولى
  

 3:48 1.1 7:71 73.5 وقعـة الطرفيـة الثـالثاء 7465ن  اشعب

 3:36 1.3 سيل عظيم في مكة المكرمة دخل المسجد الحرام األحـــد 7465ذو الحجة  
  

 3:45 3.1 بتشغيل سكة الحديد في المدينة االحتفالإنارة المسجد النبوي بالكهرباء /  الجمعة 7463شعبان 
  

 3:67 4.1 7:33 77.1 تولي الشريف حسين بن علي إمارة مكة المكرمة الثـالثاء 74663شـوال  

 3:44 5.6 والدة األديب محمود محمد شاكر السبت 7461محرم  
  

 3:63 3.6 رياح وظلمة عظيمة حجبت الرؤية بعد صالة العصر األربعاء 7461ربيع اآلخر  
  

 غ ق ش 7:33 76.7 بن عقيل رحمه اهللسيرة الشيخ عبد اهلل  الجمعة 7461جمادى األولى
 



121 
 

 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 غ ق ش مذكرات الشيخ ابن عقيل الجمعة 7461جمادى األخرة
   

 3:35 1.4 (43مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ) الخمي  7461رمضان  
  

 3:57 1.3 رحلة الحاج محمد دنية الرباطي الفاسي السبت 7461شـوال  
  

 3:63 4.4 رحلة الحاج محمد دنية الرباطي الفاسي األحـــد 7461ذو القعدة 
  

 3:47 5.4 رحلة الخديوي عبا  للحج الثالثاء 7461ذو الحجة 
  

 3:35 3.7 رحلتي إلى المدينة / معركة )هدية( السـبت 7468ربيع األول 
  

 3:33 8.1 رحلتي إلى المدينة االثنـين 7468ربيع اآلخر 
  

 3.63 3.6 7:43 78.4 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الثالثـاء 7461جمادى األخرة

 3:43 3.1 وفاة الشيخ محمد سعيد بابصيل في مكة األربعاء 7443ربيع اآلخر  
  

 3:35 3.6 7:35 76.1 والدة الفلكي الشيخ عبد الرحيم بن إدري  بن حسن كلنتن الجمعة 7443جمادى األولى

 3:36 8.3 فتح األحساء على يد الملك عبد العزيز وخروج األتراك منها الثـالثاء 7447جمادى األولى
  

 3:46 5.3 رسالة أحمد شاكر لجمال الدين القاسمي / وصول الرحالة القيرواني مكة الجمعة 7447ذو الحجة 
  

 غ ق ش 3:53 73.3 وقعة اإلرطاوي / وقعة جراب األحـــد 7444ربيع األول  
 

 3:31 3.3 رحالت اإلمام محمد رشيد رضا الجمعة 7443صفر 
  

 3:68 3.3 7:47 71.4 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز االثنـين 7443جمادى األولى

 3:67 4.5 7:71 73.1 إعالن الثورة العربية ضد األتراك في الحجاز الخمي  7443رجـب  

 3:35 8.7 الحسين إلى الطائفوصول األمير عبداهلل بن  الجمعة 7443شعبان 
  

 3:75 6.4 الرحالت الحجازية االثنـين 7443شـوال  
  

 3:78 4.7 رحلة الشيخ محمد رشيد رضا للحج األربعاء 7443ذو القعدة 
  

 3:47 5.1 وقفة عرفة الجمعة 7443ذو الحجة 
  

 3:75 6.6 مكة المكرمةالدعوة لمبايعة الشريف حسين بن علي / سيول عظيمة في  السـبت 7445محرم 
  

 3:33 1.1 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز الثالثـاء 7445ربيع األول  
  

 3:71 6.3 7:64 71.3 سيطرة األمير فيصل بن الحسين على مدينة الوجه الخمي  7445ربيع اآلخر  

 3:75 6.7 وفاة الشيخ هارون بن عبد الرازق بمصر الثالثاء 7443جمادى األولى
  

 3:66 3.7 3:51 77.1 وفاة الشيخ صالح بن قرنا  قاضي الر  األحـــد 7443ذو الحجة 

 3:41 1.7 ة مودرو  بين الحلفاء والدولة العثمانية في نهايةالحرب العالميةهدتوقيع معا االثنـين 7441محرم  
  

 3:63 3.6 7:47 78.4 ةــمعركة ترب الجمعة 7441شعبان  

 3:36 3.6 7:35 76.1 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز السبت 7441رمضـان  

 3:48 1.3 رحالت اإلمام محمد رشيد رضا الجمعة 7448محرم 
  

 3:41 1.4 بدء الرحالة محمد بهجت البيطار رحلته إلى مكة السبت 7448جمادى األخرة
  

 غ ق ش إلى دمشقمغادرة محمد البيطار المدينة بالقطار  السـبت 7448رجب 
   

 3:47 3.6 7:73 75.1 وصول خير الدين الزركلي إلى جدة األربعاء 7441محرم  

 3:76 7.1 7:37 77.1 وفاة الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ / مجلة جامعة اإلمام األحـــد 7441ربيع اآلخر  

 3:67 4.3 رحلة خير الدين الزركلي إلى مكة االثنـين 7441جمادى األولى
  

 **** رحلة خير الدين الزركلي إلى مكة األربعاء 7441رجب 
   

 3:43 5.1 7:67 73.3 (43دخول الملك عبد العزيز حائل / مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود ) األربعاء 7433ربيع األول  

 3:64 4.1 7:75 73.1 مذكرات خاصة السبت 7433جمادى األولى

 3:71 4.6 7:77 73.1 توقيع معاهدة المحمرة / تاريـخ نجد الحديث السبت 7433رمضـان  
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الهالل في اليوم 

 السابق
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 األسبق
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 3:41 1.5 7:45 78.5 مؤتمر العقيـر وترسيم الحدود بين المملكة والعراق  / تاريخ نجد الحديث الثـالثاء 7437ربيع اآلخر  

 3:73 6.4 وفاة المؤرخ مقبل الذكير/ تاريخ سليمان البسام الثالثـاء 7437رمضان  
  

 3:33 8.8 مراسالت الملك عبد العزيز السبت 7437ذو القعـدة  
  

 3:71 6.8 7:33 74.3 مراسالت الملك عبد العزيز االثنـين 7437ذو الحجـة  

 3:33 1.3 مراسالت الملك عبد العزيز الثـالثاء 7436محـرم  
  

 3:43 3.3 تاريخ الشيخ إبراهيم بن عيسى األربعاء 7436صفـر  
  

 3:38 1.1 من كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم االنتهاء الجمعة 7436شعبان  
  

 3:73 6.7 7:33 74.4 مراسالت الملك عبد العزيز األحـــد 7436رمضان  

 3:68 5.4 مراسالت الملك عبد العزيز االثنـين 7436شـوال  
  

 3:77 7.8 3:53 77.3 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز االثنـين 7434صفـر  

 3:37 8.4 مغادرة الشريف حسين بن علي مكة إلى جدة الثالثاء 7434ربيع األول  
  

 3:58 77.3 دخول الملك عبد العزيز مكة / صدور العدد األول من صحيفة )أم القرى( الجمعة 7434جمادى األولى
  

 3:43 5.6 تاريخ نجد الحديـث السبت 7434جمادى األخرة
  

 3:61 5.3 7:68 78.5 تاريخ نجد الحديـث األربعاء 7434شعبان  

 غ ق ش 3:53 77.3 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز الخمي  7434رمضان  
 

 3:65 3.5 7:71 73.6 وفاة المؤرخ إبراهيم بن صالح العيسى في عنيزة السـبت 7434شـوال 

 3:36 8.8 تاريخ نجد الحديـث األحـــد 7434ذو القعـدة  
  

 3:73 7.6 3:58 77.5 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز الثـالثاء 7434ذو الحجـة  

 3:68 5.7 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز األربعاء 7433محرم  
  

 3:33 1.4 وصول الجيش السعودي إلى الطائف الجمعة 7433صفر  
  

 3:63 5.3 7:33 74.3 دخول الجيش السعودي إلى مكة محرما األحـــد 7433ربيع األول  

 3:33 1.4 حدة وبحرة حول الحدود بين نجد والعراق واألردن اتفاقيةتوقيع  االثنـين 7433ربيع اآلخر  
  

 3:64 3.3 تاريخ نجد الحديـث الثـالثاء 7433جمادى األولى
  

 3:31 1.3 مدينة جدةدخول الملك عبد العزيز  الخمي  7433جمادى األخرة
  

 3:78 6.8 7:63 73.4 مغادرة األمير محمد بن عبد العزيز المدينة المنورة السبت 7433رجـب  

 غ ق ش 3:55 73.8 أمر ملكي بتعيين معاون لوكيا إمارة المدينة المنورة األحـــد 7433شعبان  
 

 3:43 1.6 العلماء لبحث توحيد اإلمامة بالمسجد الحرام اجتماع الجمعة 7435ربيع اآلخر  
  

 3:63 3.8 7:43 71.3 رحلة األديب العالمة أحمد البلغيثي االثنـين 7435شـوال  

 3:34 3.3 7:31 74.5 جدة / تاريخ نجـد الحديث اتفاقيةتوقيع  الثـالثاء 7435ذو القعدة  

 3:34 8.3 البلغيثي إلى جـدة / مراسالت الملك عبد العزيزوصول األديب  األربعاء 7435ذو الحجـة  
  

 3:63 4.6 7:75 73.1 الملك عبد العزيزالجلسة األولى لمجل  الشورى افتتاح الجمعة 7433محرم 

 3:38 1.4 رحلة األديب العالمة أحمد البلغيثي السبت 7433صفر  
  

 3:45 1.3 الملك عبد العزيزالمدينة المنورة في عهد  الثـالثاء 7433ربيع اآلخر  
  

 3:64 3.3 وصول الملك عبد العزيز إلى المدينة المنورة السبت 7433ذو القعـدة  
  

 3.3 7:77 74.3 أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي االثنـين 7433ذو الحجة  
 

 3:41 1.3 7:76 73.6 وفاة إمام الحرم أحمد بن علي نجار الثالثـاء 7431جمادى األولى

 3:76 7.8 7:31 73.3 معركة السـبلة األربعاء 7431شـوال  

 3:34 8.3 رحلة محمد سعيد العوزي إلى مكة / وصول الملك عبد العزيز إلى المدينة الخمي  7431ذو القعدة  
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 3:66 4.3 رحلة محمد سعيد العوزي إلى مكة الجمعة 7431ذو الحجـة  
  

 3:71 6.1 3:53 77.1 معركـة أم رضمـة الخمي  7438ربيع اآلخر  

 3:43 3.3 7:68 73.4 مراسالت الملك عبد العزيز السبت 7438رمضـان  

 3:78 4.3 7:77 73.8 مراسالت الملك عبد العزيز الثالثاء 7438ذو القعـدة  

 3:31 8.1 واألربعاءبين الثـالثـاء  وقفة عرفة / خالف على دخول الشهر األربعاء 7438ذو الحجـة  
  

 3:47 5.1 وفاة قاضي مكة جمال المالكي االثنـين 7431ربيع اآلخر 
  

 3:53 1.1 الكعبة المشرفة والحجر األسود االثنـين 7453شوال  
  

 3:76 7.1 7:37 76.1 مذكرات خاصة األربعاء 7453ذو القعدة  

 
       

       

  
 (  2القـرن الـرابع عشر ) 

    
 3:61 5.1 اليوم الوطني للمملكة واختيارتوحيد المملكة العربية السعودية  الجمعة 7457األولىجمادى 

  
 3:71 6.4 مراسالت الملك عبـد العـزيـز الثالثاء 7457شعبـان  

  
 3:66 4.1 وفاة قاضي المدينة أحمد بن علي الكماخي االثنـين 7457ذو الحجـة  

  
 غ ق ش 7:38 77.8 المغربية إلى األراضي المقدسـةالرحالت  األربعاء 7456شوال  

 
 3:43 3.3 7:43 71.1 الرحالت المغربية إلى األراضي المقدسـة الجمعـة 7456ذو القعـدة  

 3:33 3.6 7:37 76.1 وقفة عرفة / مذكرات خاصة السبـت 7456ذو الحجة  

 3:44 3.6 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل األحـــد 7454محرم  
  

 غ ق ش 3:51 77.1 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الثالثاء 7454ذو القعدة 
 

 3:61 5.5 7:46 71.5 وفاة إمام الحرم الشيخ عبا  بن عبد العزيز المالكي الحسني الخميـ  7454ذو الحجة 

 3.3 7:31 74.5 وفاة إمام الحرم الشيخ عمر بن أبو بكر با جنيد الجمعـة 7453محـرم  
 

 3:38 1.8 رحلة محمد باشا طلعت حرب الجمعة 7453شـوال 
  

 3:71 6.1 وفاة إمام الحرم الشيخ محمد سعيد بن محمد اليماني السبـت 7453ذو القعـدة  
  

 3:68 3.8 سفر الشيخ ابن عقيل إلى جزيرة فرسان الثالثاء 7455شـوال 
  

 3:57 1.1 الحرم والفلكي الشيخ خليفة بن حمد النبهانيوفاة إمام  الخميـ  7455ذو القعدة 
  

 3:75 6.3 7:74 75.4 الرحالت المغربية إلى األراضي المقدسـة السبـت 7455ذو الحجة  

 3:35 1.6 صدور نظام الهاتف في المملكة األحـــد 7453محـرم  
  

 3:38 3.8 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل االثنـين 7453رجب 
  

 3:38 3.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الخميـ  7453رمضان 
  

 3:68 3.1 وصول األمير سعود بن عبد العزيز إلى البحرين السـبت 7453شـوال 
  

 3:36 1.1 أمطار متتابعة على معظم أرجاء المملكة االثنـين 7453ذو القعدة 
  

 3:71 6.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الخميـ  7451محرم  
  

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الجمعة 7451رجب 
   

 3:36 3.3 خسوف القمر أول الليل / مذكرات إبراهيم الخليل االثنـين 7451رمضـان  
  

 غ ق ش الخليل رحمه اهللمذكرات إبراهيم بن محمد  السـبت 7451ربيع األول 
   

 3:36 3.7 في أول الليل مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل / خسوف القمر االثنـين 7451رمضان 
  

 3:68 3.8 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل/ مذكرات إبراهيم الخليل األربعاء 7451شـوال 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:55 8.3 المقدسـةالرحالت المغربية إلى األراضي  الجمعـة 7451ذو القعدة  
  

 3:34 3.6 3:54 73.3 في الهند( األحـــدسيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل )في مصر السبت و  األحـــد 7451ذو الحجة 

 3:73 7.3 أمطار متتابعة االثنـين 7458محرم 
  

 3:65 3.5 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل / مذكرات إبراهيم الخليل األربعاء 7458صفر 
  

 3:31 1.8 وصول الملك عبد العزيز للبحرين/ مذكرات إبراهيم الخليل الجمعـة 7458ربيع األول 
  

 غ ق ش 3:56 73.7 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل االثنـين 7458جمادى األولى
 

 3:31 3.3 رسالة من الشيخ عمر بن سليم للملك عبد العزيز/ مذكرات الخليل األربعاء 7458رجب  
  

 3:43 5.3 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز السبـت 7458رمضـان  
  

 3:75 6.6 7:33 76.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل االثنـين 7458شـوال 

 3:31 1.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الثالثاء 7458ذو القعدة 
  

 3:66 3.3 الرحلة السعودية الحجازية األحـــد 7451صفـر  
  

 3:43 1.3 وصول األمير سعود إلى البحرين الثالثـاء 7451ربيع األول 
  

 غ ق ش 3:55 73.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الخمي  7451ربيع اآلخر 
 

 3:63 3.4 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل االثنـين 7451رجب 
  

 غ ق ش 3:53 73.7 خسوف القمر / مذكرات إبراهيم الخليل رحمه اهلل الخميـ  7451رمضان 
 

 3:41 1.5 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الجمعة 7451شـوال 
  

 3:33 8.8 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل االثنـين 7451ذو الحجة 
  

 3:31 3.1 إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهللمذكرات  الثالثاء 7433محرم 
  

 3:66 3.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الخميـ  7433صفر 
  

 3:78 4.3 مذكرات خاصة االثنـين 7433رمضان  
  

 3:33 3.4 3:53 77.3 عودة الشيخ عبد اهلل بن عقيل من جزيرة فرسان األربعاء 7433شـوال  

 3:38 3.1 مراسالت الشيخ عبد اهلل بن عقيل االثنـين 7437صفر 
  

 3:74 6.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل السـبت 7437جمادى األولى
  

 3:63 3.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل االثنـين 7437جمادى األخرة
  

 3:63 5.3 السعوديأئمة المسجد الحرام في العهد  األحـــد 7437شوال  
  

 3:38 3.8 7:38 73.6 الرحالت المغربية إلى األراضي المقدسـة االثنـين 7436ربيع األول  

 3:61 3.1 إعالن حكومي بصحيفة أم القرى الجمعـة 7436جمادى األخرة
  

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل السـبت 7436رجب  
   

 3:73 6.4 3:56 73.1 المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز الجمعـة 7436شوال  

 3:35 3.4 3:51 73.8 وفاة الشيخ عمر بن محمد بن سليم االثنـين 7436ذو الحجـة  

 غ ق ش وقفة عرفة / الرحلة النجدية الحجازية / محمد بهجة البيطار الخميـ  7434ذو الحجـة  
   

 3:44 3.4 المنورة في عهد الملك عبد العزيزالمدينة  الخميـ  7433رمضـان  
  

 3:47 5.1 7:31 74.3 خطاب الملك عبد العزيز لكبار الحجاج في مكة األربعاء 7433ذو الحجة  

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل االثنـين 7435ربيع اآلخر 
   

 3:43 5.6 اهللسيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه  األحـــد 7435شعبان 
  

 غ ق ش رحلة حجازية / الثعالبي الجمعـة 7435ذو الحجة  
   

 3:71 4.6 3:53 77.3 وفاة قاضي مكة حسين بن عبدالغني الخميـ  7433ذو الحجة 

 3:63 4.3 مراسالت الشيخ ابن عقيل األربعاء 7431ربيع اآلخـر
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:37 3.7 عقيل رحمه اهللسيرة الشيخ عبد اهلل بن  السـبت 7431جمادى األخرة
  

 3:38 3.3 تنظيف مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم الثالثاء 7431شعبان 
  

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل األربعاء 7431رمضان 
   

 3:43 3.3 مراسالت الشيخ ابن عقيل الجمعة 7431شـوال 
  

 3:43 1.3 في تاريخ نجدالخبر والعيان  االثنـين 7431ذو الحجـة  
  

 3:43 5.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الخميـ  7438صفر  
  

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل / مذكرات إبراهيم الخليل األربعاء 7438جمادى األخرة
   

 3:36 1.3 صدور بيان بتوسعة الحرمين الشريفين األحـــد 7438شعبان 
  

 3:36 3.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الثالثاء 7438شـوال 
  

 3:63 3.4 بن محمد الخليل رحمه اهلل إبراهيممذكرات  األحـــد 7431محرم 
  

 3:58 73.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه اهلل الثالثاء 7431صفر 
  

 3:43 3.3 اهللمذكرات إبراهيم بن محمد الخليل رحمه  األربعاء 7431ربيع األول 
  

 3:35 1.4 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل االثنـين 7431خرةاآل جمادى
  

 3:33 3.3 3:51 76.3 وفاة الشيخ عبا  بن يوسف قطان بمكة األحـــد 7413رجب  

 3:43 5.6 مذكـرات خاصة االثنـين 7413شعبان  
  

 3:66 4.5 7:35 76.8 أجل تنفيذ توسعة المسجد النبوي البدء بهدم بعض المنازل من الجمعـة 7413شوال  

 3:38 3.1 مراسالت الشيخ ابن عقيل رحمه اهلل الثالثاء 7417محرم 
  

 3:31 1.3 الشم  كلي للشم  رؤيت فيه النجوم)سنة الكسوف( كسوف االثنـين 7417جمادى األولى
  

 3:73 6.3 7:73 73.1 القديم من أجل التوسعةهدم أجزاء من بناء المسجد النبوي  السبـت 7417شعبـان  

 3:31 8.1 7:33 63.3 مذكرات تركي بن ماضي االثنـين 7417رمضان 

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الخميـ  7417ذو الحجة 
   

 3:31 3.3 حفل المدرسة السعودية بعنيزة االثنـين 7416صفر 
  

 3:41 3.4 وضع حجر األسا  لتوسعة المسجد النبوي األربعاء 7416ربيع األول  
  

 3:37 غ ق ش في أنحاء المملكة االستسقاءصالة  الجمعة 7414صفر 
  

 3:71 6.1 وفاة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه اهلل األحـــد 7414ربيع األول 
  

 غ ق ش الحنفي وفاة إمام الحرم الشيخ سالم شفي بن عبد الحميد االثنـين 7414ربيع اآلخـر
   

 غ ق ش زيارة الملك سعود لمنطقة القصيم الخميـ  7414خرةجمادى اآل
   

 3:61 5.7 أول جلسة لمجل  الوزراء السعودي في الرياض السبـت 7414رجـب  
  

 3:33 3.3 زيارة الملك سعود لباكستان األحـــد 7414شعبان 
  

 3:35 3.7 3:53 73.1 الرحمن بن سعدي للشيخ عبد اهلل بن عقيلرسالة من الشيخ عبد  الجمعة 7414ذو القعدة 

 3:77 7.4 عقد المؤتمر الثقافي العربي بجدة األحـــد 7413جمادى األولى
  

 3:65 3.5 تشغيل مطابع دار الطباعة والنشر بمدينة الرياض الجمعة 7413شعبان  
  

 3:34 3.7 7:73 74.1 إعالن مناقصة حكوميـة األحـــد 7413رمضان  

 3:33 1.7 إمامة الملك سعود المصلين في المسجد الحرام / والحجاج في نمرة الخميـ  7413ذو الحجة 
  

 3:71 6.1 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الجمعة 7415محرم  
  

 3:75 6.3 3:51 77.3 توسعة المسجد النبوي بانتهاء االحتفال الثـالثـاء 7415ربيع األول  

 3:41 1.6 7:63 73.5 زيارة الملك سعود للهند الخميـ  7415ربيع اآلخر 

 غ ق ش 3:54 77.3 برقية من الملك سعود األربعاء 7415شعبان 
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 **** سفر الشيخ عبد اهلل بن عقيل بالطائرة من عنيزة للرياض األحـــد 7415رمضان 
   

 غ ق ش بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل إبراهيممذكرات  السـبت 7415ذو القعدة 
   

 3:73 6.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل االثنـين 7415ذو الحجة 
  

 3:41 1.5 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل األربعاء 7413محرم 
  

 3:68 3.1 الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اهللوفاة الشيخ عبد  األربعاء 7413جمادى األخرة
  

 3:45 3.8 مذكرات الخليل / سيرة الشيخ بن عقيل / زيارة الملك سعود ألمريكا الجمعة 7413رجب 
  

 3:34 8.8 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7413شعبان 
  

 3:31 7.7 أمطار متتابعة االثنـين 7413رمضان 
  

 3:46 3.7 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األربعاء 7413شـوال 
  

 3:47 5.8 إمامة الملك سعود للمصلين في الحرم صالة المغرب السـبت 7413ذو الحجة 
  

 3:48 1.7 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الثالثاء 7411رجب 
  

 غ ق ش للمصلين في المسجد الحرام ثم النبوي إمامة الملك سعود األربعاء 7411شعبان 
   

 3:31 3.1 مراسالت الشيخ ابن عقيل الجمعة 7411رمضان  
  

 3:67 4.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7411شـوال 
  

 3:41 1.4 وفاة الشيخ أحمد محمد شاكر الثالثاء 7411ذو القعدة 
  

 3:35 3.6 الشيخ عبد اهلل بن عقيلسيرة  األربعاء 7411ذو الحجة 
  

 غ ق ش إمامة الملك سعود للمصلين في جامع بريدة السـبت 7418ربيع اآلخر 
   

 7:53 76.4 إمامة الملك سعود للمصلين في المسجد النبوي صالة الجمعة السـبت 7418جمادى األخرة
 

3:58 

 3:65 3.4 7:66 73.3 وفاة الشيخ عبد اهلل بن حسن آل الشيخإمامة الملك سعود للمصلين بالحرم /  األحـــد 7418رجب  

 3:36 8.4 بن محمد الخليل إبراهيممذكرات  االثنين 7418شعبان 
  

 3:33 3.4 برقية رسمية بدخول الشهر الثالثاء 7418 رمضان
  

 شق  غ برقية رسمية بدخول الشهر األربعاء 7418شوال 
   

 غ م ش الملك سعود للحجاج في مسجد نمرةإمامة  األحـــد 7418ذو الحجة 
   

 3:77 7.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الثالثاء 7411محرم 
  

 غ ق ش مذكرات إبراهيم الخليل األربعاء 7411صفر 
   

 3:75 6.4 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الجمعة 7411ربيع األول 
  

 3:41 1.3 بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيلمذكرات إبراهيم  االثنـين 7411جمادى األولى
  

 3:67 4.5 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الثالثاء 7411جمادى األخرة
  

 غ ق ش 3:55 73.5 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الخميـ  7411رجب 
 

 3:67 4.5 جلسة قضاء في الدرعية الجمعة 7411شعبان 
  

 3:73 6.7 بن محمد الخليل إبراهيممذكرات  االثنـين 7411شـوال 
  

 3:44 3.5 بن محمد الخليل / سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل إبراهيممذكرات  األربعاء 7411ذو القعدة 
  

 غ ق ش إمامة الملك سعود للمصلين في الحرم / إمامته للحجاج في مسجد نمرة الخميـ  7411ذو الحجة 
   

 3:73 7.4 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل السـبت 7483محرم 
  

 3:63 3.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل االثنـين 7483صفر 
  

 غ م ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الثالثـاء 7483ربيع األول  
   

 3:65 5.6 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الخميـ  7483ربيع اآلخر
  

 3:36 1.8 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7483جمادى األخرة
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 المرجع التاريخـي بدايته الشهر الهجري
الهالل في اليوم 

 السابق
الهالل في اليوم 

 األسبق
 مكثـه ارتفاعـه مكثه ارتفاعـه

 3:73 6.7 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل / مذكرات الخليل االثنـين 7483رجب 
  

 3:33 8.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األربعاء 7483شعبان 
  

 3:75 6.6 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الخميـ  7483رمضان 
  

 3:38 1.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل السـبت 7483شـوال 
  

 3:63 4.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7483ذو القعدة 
  

 غ م ش إمامة الملك سعود للمصلين في المسجد النبوي في صالة الجمعة االثنـين 7483ذو الحجة  
   

 3:77 7.3 سعود للمصلين في المسجد الحرامإمامة الملك  األربعاء 7487محرم 
  

 3:33 3.7 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7487شعبان 
  

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، االثنـين 7487رمضان 
   

 3:31 7.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األربعاء 7487شـوال
  

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الخميـ  7487ذو القعدة 
   

 3:63 3.3 7:63 71.4 على تأخير أذان الظهر االتفاقوفاة إمام الحرم الشيخ عبد الوهاب الدهلوي /  األحـــد 7487ذو الحجة 

 3:55 73.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل االثنـين 7486محرم 
  

 3:63 3.3 محمد الخليلمذكرات إبراهيم بن  الثالثاء 7486صفر 
  

 3:64 3.4 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الجمعة 7486ربيع اآلخر 
  

 3:74 6.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل االثنـين 7486جمادى األخرة
  

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الثالثاء 7486رجب 
   

 غ ق ش الخليل مذكرات إبراهيم بن محمد الخميـ  7486شعبان 
   

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل السـبت 7486رمضان 
   

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7486شـوال 
   

 3:35 3.6 أمطار غزيرة على وسط المملكة الثالثاء 7486ذو القعدة 
  

 3:33 1.4 مذكرات الشيخ ابن عقيل الخميـ  7486ذو الحجة 
  

 3:65 3.6 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الجمعة 7484محرم 
  

 3:41 1.8 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الخميـ  7484جمادى األولى
  

 3:71 4.6 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7484رجب 
  

 3:64 4.8 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الثالثاء 7484شعبان 
  

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية،األهلة، األربعاء 7484رمضان 
   

 غ م ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الجمعة 7484شـوال 
   

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية،األهلة، الخميـ  7484شـوال
   

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل السـبت 7484ذو القعدة 
   

 3:34 3.7 نظرة شمولية ودراسات فلكية،األهلة، االثنـين 7484الحجةذو 
  

 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الثالثاء 7483محرم 
   

 3:63 3.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الخميـ  7483صفر 
  

 3:77 7.6 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الجمعة 7483ربيع األول 
  

 3:31 1.1 في وزارة الصحة لتنظيم الطب الشعبي اجتماع األحـــد 7483اآلخر ربيع 
  

 3:35 1.4 مبايعة الملك فيصل رحمه اهلل ملكا على البالد األربعاء 7483جمادى األخرة
  

 3:66 4.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل السـبت 7483شعبان 
  

 غ ق ش اإلذاعة السعوديةإعالن دخول رمضان في  األحـــد 7483رمضان 
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 غ ق ش مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الثالثاء 7483شـوال 
   

 3:38 3.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل/ سفره إلى الحج الخميـ  7483ذو القعدة 
  

 3:47 3.3 مجل  رابطة العالم اإلسالمي بشأن توسعة المطاف اجتماع السـبت 7483ذو الحجة 
  

 3:31 8.3 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل الثالثاء 7485صفر 
  

 3:47 5.6 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األربعاء 7485ربيع األول 
  

 3:78 6.3 شهاب عظيم سمع له صوت في وسط المملكة / الخليل الخميـ  7485ربيع اآلخر 
  

 3:35 3.7 الخليلمذكرات إبراهيم بن محمد  الجمعة 7485جمادى األولى
  

 3:43 5.1 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األحـــد 7485جمادى األخرة
  

 3:33 3.4 وفاة األديب محمد عبد الصمد فدا بمكة االثنـين 7485رجـب  
  

 3:73 6.4 مذكرات إبراهيم بن محمد الخليل األربعاء 7485شعبان 
  

 غ ق ش شمولية ودراسات فلكيةاألهلة،،نظرة  الخميـ  7485رمضـان  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7485شـوال  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7485ذو الحجة  
   

 3:75 7.1 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7483رمضان  
  

 3:41 3.1 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7483شـوال  
  

 3:71 4.6 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7483ذو الحجة  
  

 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل األحـــد 7481جمادى األولى
   

 غ ق ش مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم األربعاء 7481رجب  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7481رمضان
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7481شـوال
   

 3:73 6.4 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل رحمه اهلل الخميـ  7481ذو الحجة 
  

 3:36 8.5 7:61 71.6 مذكرات الشيخ ابن عقيل األربعاء 7488رجب 

 3:66 4.5 االحساء إلىسفر الشيخ ابن عقيل  األربعاء 7488شعبان 
  

 غ ق ش وفاة إمام الحرم الشيخ عبا  بن صدقة بن عبد الجبار الخميـ  7488رمضان  
   

 3:34 1.7 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7488شـوال  
  

 3:71 4.3 المهور لجنة دراسة غالء اجتماع األحـــد 7488ذو القعدة 
  

 غ ق ش 3:58 73.3 الصالة على الملك سعود رحمه اهلل في مكة المكرمة الثالثاء 7488ذو الحجة  
 

 غ ق ش وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ االثنـين 7481رمضان  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7481شـوال 
   

 3:71 6.3 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7481ذو الحجة  
  

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7413رمضان  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7413شـوال  
   

 3:48 1.6 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7413ذو الحجة  
  

 3:31 1.8 وفاة إمام الحرم الشيخ علوي بن عبا  المالكي الحسني األحـــد 7417صفـر  
  

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األربعاء 7417رمضان
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7417شـوال  
   

 3:35 3.3 فلكيةاألهلة،،نظرة شمولية ودراسات  االثنـين 7417ذو الحجة  
  

 3:35 3.1 وفاة إمام الحرم ومقترح بناء مرصد فلكي للهالل في مكة الشيخ محمد حمزة الخمي  7416صفـر  
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 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7416رمضان  
   

 شغ ق  وفاة إمام الحرم الشيخ عبد الحق عبد الواحد الهاشمي االثنـين 7416شـوال  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7416ذو الحجة  
   

 3:33 3.6 المشايخالوقوف على جمرة العقبة مع عدد من  األحـــد 7414جمادى األخرة
  

 غ ق ش ( رمضان بين العرب والمحتلين اليهود73معركة ) الخميـ  7414رمضان 
   

 غ ق ش شمولية ودراسات فلكيةاألهلة،،نظرة  الجمعة 7414شـوال  
   

 غ ق ش األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7414ذو الحجة  
   

 3:34 3.4 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7413رمضان  
  

 غ ق ش مراسالت الشيخ عبد اهلل بن عقيل األربعاء 7413شـوال 
   

 3:31 8.3 األهلة،،نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7413ذو الحجة  
  

 غ م ش وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز الخمي  7415ربيع األول  
   

 غ ق ش رسالة من الملحق التعليمي بالمغرب السـبت 7415رمضان 
   

 3:31 7.3 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، االثنـين 7415شـوال 
  

 غ ق ش في رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء اجتماع الثالثاء 7415ذو القعدة  
   

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، األربعاء 7415ذو الحجة  
   

 3:31 3.3 وفاة الشيخ الرحالة محمد بهجت البيطار الجمعـة 7413جمادى األولى
  

 ق ش غ نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الخميـ  7413رمضان  
   

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الجمعة 7413شـوال  
   

 3:75 6.4 سيرة الشيخ ابن عقيل األحـــد 7413ذو القعدة 
  

 غ م ش مراسالت الشيخ عبد اهلل بن عقيل االثنـين 7413ذو الحجة 
   

 غ ق ش حريق جوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة الجمعة 7411رجب 
   

 غ ق ش وفاة الشيخ عبد الرزاق بن محمد القشعمي األحـــد 7411شعبان  
   

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، االثنـين 7411رمضان
   

 غ م ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، األربعاء 7411شـوال
   

 ق شغ  نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الجمعة 7418  ذو الحجة
   

 3:77 7.3 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، السـبت 7418  رمضان 
  

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، األحـــد 7418شـوال  
   

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، األربعاء 7418ذو الحجة  
   

 3:67 4.3 عقيلسيرة الشيخ عبد اهلل بن  االثنـين 7411ربيع األول 
  

 3:74 7.1 وفاة إمام الحرم الشيخ عبد المهيمن أبو السمح األربعاء 7411رمضان  
  

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الخميـ  7411شـوال  
   

 3:68 5.3 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، االثنـين 7411ذو الحجة  
  

 3:36 3.3 فتنة جهيمان ىالقضاء علالحرم المكي للمصلين بعد  أبوابإعادة فتح  الثالثاء 7333محرم 
  

 3:63 5.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل األربعاء 7333جمادى األخرة
  

 3:31 3.1 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، األحـــد 7333رمضان  
  

 غ ق ش فلكية نظرة شمولية ودراسات األهلة، االثنـين 7333شـوال  
   

 3:61 5.4 نظرة شمولية ودراسات فلكية األهلة، الجمعة 7333ذو الحجة  
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 القـرن الخامس عشـر

    
 3:31 3.1 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل السـبت 7337جـمادى األولى

  
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7337رمضان  

   
 3:64 4.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7337شـوال 

  
 3:61 5.4 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7337ذو الحجة

  
 3:33 3.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7336رمضان  

  
 ق شغ  األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األربعاء 7336شـوال  

   
 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الجمعة 7336ذو الحجة  

   
 3:73 6.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7336ذو الحجة  

  
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7334رمضان  

   
 3:73 7.7 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية االثنـين 7334شـوال  

  
 3:45 1.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7334ذو الحجة  

  
 3:74 7.3 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل األربعاء 7333ربيع اآلخر 

  
 3:67 4.1 تحرير مقدمة الجزء الثالث من إتحاف الورى األربعاء 7333شعبان 

  
 غ ق ش ودراسات فلكية األهلة، نظرة شمولية الخميـ  7333رمضان 

   
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7333شـوال  

   
 3:33 3.7 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية االثنـين 7333ذو الحجة 

  
 3:34 3.7 سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الجمعة 7335رجب 

  
 غ ق ش ودراسات فلكيةاألهلة، نظرة شمولية  االثنـين 7335رمضان 

   
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7335شـوال  

   
 3:67 4.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7335ذو الحجة 

  
 غ ق ش سيرة الشيخ عبد اهلل بن عقيل الثالثاء 7333رجب 

   
 غ ق ش ودراسات فلكيةاألهلة، نظرة شمولية  الجمعة 7333رمضان 

   
 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7333شـوال  

   
 3:33 3.6 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األربعاء 7333ذو الحجة  

  
 3:36 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7331شعبان 

  
 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الثالثاء 7331رمضان 

   
 3:36 3.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7331شـوال 

  
 غ م ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7331ذو الحجة  

   
 3:35 3.7 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7338رمضان  

  
 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7338شـوال 

   
 3:41 1.4 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7338ذو الحجة  

  
 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7331رمضان 

   
 3:31 3.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7331شـوال 

  
 3:68 3.8 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7331ذو الحجة  

  
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7373رمضان  

   
 3:61 5.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7373شـوال 

  
 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية السـبت 7373ذو الحجة  
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 3:76 7.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7377رمضان  
  

 3:38 1.4 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7377شـوال 
  

 3:31 7.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7377ذو الحجة 
  

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األربعاء 7376رمضان 
   

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7376شـوال  
   

 3:68 3.8 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7376لحجة  ا ذو
  

 3:37 3.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية االثنـين 7374رمضان  
  

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7374شـوال  
   

 غ م ش فلكية األهلة، نظرة شمولية ودراسات السـبت 7374ذو الحجة  
   

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7373رمضان  
   

 3:74 7.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7373شـوال  
  

 3:34 8.4 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7373ذو الحجة  
  

 غ ق ش ودراسات فلكية األهلة، نظرة شمولية الثالثاء 7375رمضان  
   

 3:33 3.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7375شـوال  
  

 3:36 8.6 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية االثنـين 7375ذو الحجة 
  

 3:35 3.6 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7373رمضان  
  

 3:43 1.7 نظرة شمولية ودراسات فلكيةاألهلة،  الثالثاء 7373شـوال 
  

 3:31 3.3 سيرة الشيخ ابن عقيل األربعاء 7373ذو القعدة  
  

 3:43 3.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7373ذو الحجة  
  

 3:61 5.7 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الجمعة 7371رمضان 
  

 غ ق ش نظرة شمولية ودراسات فلكيةاألهلة،  السـبت 7371شـوال 
   

 3:46 3.3 األنصاري إسماعيلوفاة الشيخ  االثنـين 7371ذو القعدة 
  

 3:31 3.1 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7371ذو الحجة 
  

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الثالثاء 7378رمضان 
   

 3:67 4.3 من ترميم مقام سيدنا إبراهيم االنتهاء الخميـ  7378شـوال  
  

 3:68 5.3 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية األحـــد 7378ذو الحجة  
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7371رمضان  
   

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية االثنـين 7371شـوال  
   

 غ ق ش األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7371ذو الحجة  
   

 3:61 5.7 على دار الحديث اإلشرافاجتماع لجنة  الثالثاء 7363شعبان  
  

 3:43 3.6 األهلة، نظرة شمولية ودراسات فلكية الخميـ  7363رمضان
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7363شـوال 
   

 3:63 4.4 بيان مجل  القضاء األعلى الثالثاء 7363ذو الحجة  
  

 3:46 5.1 بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7367رمضان 
  

 3:37 1.4 بيان مجل  القضاء األعلى األربعاء 7367شـوال 
  

 3:31 1.4 بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7367ذو القعدة 
  

 3:73 7.4 األعلىبيان مجل  القضاء  السـبت 7367ذو الحجة 
  

 3:78 4.3 بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7366رمضان 
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 3:43 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7366شـوال 
  

 3:43 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7366شـوال 
  

 3:77 7.3 بيان مجل  القضاء األعلى األربعاء 7366ذو الحجة  
  

 3:48 1.7 بيان مجل  القضاء األعلى األربعاء 7364رمضان 
  

 3:77 7.7 بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7364شـوال 
  

 3:34 3.7 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7364ذو الحجة 
  

 3:53 1.5 بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7363رمضان 
  

 3:68 3.3 األعلىبيان مجل  القضاء  الثالثاء 7363شـوال 
  

 3:33 1.6 بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7363ذو الحجة  
  

 3:38 3.8 بيان مجل  القضاء األعلى األربعاء 7365شعبان 
  

 3:71 4.7 بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7365رمضان 
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7365شـوال  
   

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الثالثاء 7365ذو الحجة  
   

 3:46 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7363شعبان 
  

 3:34 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى الثالثاء 7363رمضان 
  

 3:77 7.3 بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7363شـوال  
  

 3:33 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7363ذو القعدة 
  

 3:71 6.8 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7363ذو الحجة  
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7361رمضان
   

 غ م ش بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7361شـوال
   

 3:73 7.8 بيان مجل  القضاء األعلى األربعاء 7361ذو القعدة 
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7361ذو الحجة 
   

 3:68 5.3 بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7368رمضان 
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الجمعة 7368شـوال  
   

 3:38 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى األحـــد 7368ذو القعدة 
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7368ذو الحجة 
   

 3:31 3.1 بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7361شعبان 
  

 3:63 4.1 بيان مجل  القضاء األعلى االثنـين 7361رمضان  
  

 غ ق ش بيان مجل  القضاء األعلى الثالثاء 7361شـوال  
   

 3:33 3.3 بيان مجل  القضاء األعلى الخميـ  7361ذو القعدة 
  

 3:63 3.6 بيان مجل  القضاء األعلى السـبت 7361ذو الحجة 
  

 3:33 8.3 بيان المحكمة العليا السـبت 7343رمضان 
  

 3:71 6.8 بيان المحكمة العليا األحـــد 7343شـوال 
  

 3:33 1.5 بيان المحكمة العليا الثالثاء 7343ذو القعدة 
  

 3:66 4.3 بيان المحكمة العليا األربعاء 7343ذو الحجة  
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 نتــائج الدراســــة
سبق غرر الشهور في الجداول تي تبــاالطالع على بيانات ارتفاع الهالل في األيام ال

في ارتفاع الهـالل الذي أعتمد عليه واضحا السابقة سوف تـالحظ أيها القارئ الكريم تباينا 

التعرف لدخول األشهر القمرية بين شهر وآخر، وهنا كان ال بد من تحليل هذه البيانات و

للهالل الذي اعتمد لدخول الشهر  االرتفاع المتوسطعلى متوسط هذه القيم المتباينة وتحديد 

 في كل قرن على حدة ، 

ويوضح الجدول التالي متوسط ارتفاع الهالل في القرون اإلسالمية الماضية )العمود 

ومتعددة  توضح عدد الحاالت ونسبتها عند قيم مختارة األول( مع نتائج احصائية أخرى

في األشكال  بيانات بعض هذه القيم المختلفة تم توضيح في غاية األهميـة،الرتفاع الهالل 

 البيانية التي تلي هذا الجدول : 
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 القرن الهجري

متوسط 
 ارتفاع

الهالل 
 )درجة(

متوسط 
مكث 
 الهالل

 )د:س(

عدد 
الحاالت 

 الكلي

الحاالت التي كان 
ارتفاع الهالل  

 5.6فيها> 

الحاالت التي كان 
ارتفاع الهالل 

 6فيها > 

الحاالت التي كان 
ارتفاع الهالل 

 3فيها > 

الحاالت التي 
غرب الهالل فيها 

 قبل الشمس

 عددها

نسبتها 
 إلى

 المجموع

 عددها

نسبتها 
إلى 

 المجموع

 هاعدد

نسبتها 
 إلى

 المجموع

 عددها

نسبتها 
إلى  
 المجموع

 87..17 4 %.2.7 7 %8.77 3 %73.67 6 37 3.:7 6..7 القرن األول

 17.49 7 17.49 7 17.45 6 173.43 9 57 4.:7 8..7 القرن الثاني

 57..1 7 17.22 2 15.77 77 17.93 73 754 .7:7 ..72 القرن الثالث

 12.79 5 93..1 2 12.79 5 6..15 73 276 7:74 77.7 القرن الرابع

 14.57 7 17.97 3 17.97 3 14.57 7 762 7:22 72.4 القرن الخامس

 12.52 7 17.87 6 14.49 72 15.74 78 257 7:28 72.3 القرن السادس

 17.72 3 17.49 4 .14.7 77 177.79 .3 258 7:72 77.8 القرن السابع

 59..1 3 17.74 6 12.62 77 9..17 37 437 7.:7 72.6 القرن الثامن

 43..1 2 86..1 4 12.73 .7 14.58 22 .47 9.:7 72.8 التاسعالقرن 

 ....1 . 17.27 2 12.66 4 17.54 72 767 6.:7 72.7 القرن العاشر

 12.78 3 17.86 2 16.65 5 177.77 72 7.8 3.:7 72.7 القرن الحادي عشر

 14.32 5 14.32 5 19.36 73 177.99 26 739 66:. 7..7 القرن الثاني عشر

 17.78 5 17.48 6 17.42 26 175.32 66 337 64:. 3..7 الثالث عشرالقرن 

 17.66 2 .15.2 8 173.96 78 3..124 37 729 .6:. 9.8 (7القرن الرابع عشر)

 134.52 53 137.87 68 149.46 .9 169.89 7.9 782 32:. ..5 (2القرن الرابع عشر)

 145.68 34 146.27 33 154.38 47 179.46 68 73 27:. 3.5 عشر  القرن الخامس
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 ،تفاع الهالل في كل قرن من القرونأوال: متوسط ار

يبين الرسم البياني التالي متوسط ارتفاع الهالل وقت غروب الشمس في كل قرن من 

القرون اإلسالمية الماضية ابتداء من القرن األول الهجري حتى القرن الخامس عشر 

 الهجري:

 

 

 
 

 

التالي أيضا )متوسط ارتفاع الهالل ( في كل قرن من القرون ويوضح الرسم البياني 

 اإلسالمية الماضية بطريقة أخرى:
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 (درجة)ط إرتفاع الهالل رسم بياني يوضح متوس
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 :ثانيا

( درجات قوسية على فترة 5توزيع الحاالت التي رؤي الهالل فيها عند ارتفاع أقل من ) 
 ،الدراسة

( من 29-26في مؤتمر تحديد أوائل الشهور القمرية  الذي عقد في إسطنبول خالل الفترة )

م قررت الدول  1978( نوفمبر 31-27هـ، الموافقة للفترة ) 1398ذي الحجة عام 

اإلسالمية المشاركة باإلجماع أن األصل في دخول األشهر القمرية هو رؤية الهالل سواء 

( دولة 22رصد العلمية الحديثة، واتفقت هذه الدول وعددها )بالعين المجردة أو بطرق ال

هي :)أفغانستان، إندونيسيا، آسيا الوسطى وكازاغستان، اإلمارات العربية المتحدة، 

الباكستان، البحرين، بنقالديش ، تركيا، تونس، الجزائر، الكويت، السودان، العراق، 

ة، المملكة العربية السعودية، المملكة قبرص، لبنان، ماليزيا، المملكة األردنية الهاشمي

المغربية، وبحضور مندوبين من كل من :رابطة العالم اإلسالمي، المركز اإلسالمي في 

 فرنسا، المركز اإلسالمي في بلجيكا(
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اتفقت هذه الدول والمؤسسات اإلسالميـة على ما نصت عليه التوصية الثالثة من توصيات  

 المؤتمر وهي :

 هالل ال بد من توفر شرطين أساسيين هما :إلمكان رؤية ال

أن ال يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر)االستطالة( عن ثماني درجات قوسية بعد  -1

االقتران مع العلم بأن بداية الرؤية قد تحصل بين سبع وثمان درجات، وإنما أتفق 

 على األخذ بثماني درجات على سبيل االحتياط.

( درجات 5أن ال تقل زاوية ارتفاع القمر عن األفق عند غروب الشمس عن )  -2
 قوسية.

 
 

رؤية الهالل خالل فترة الدراسـة   مخالفةوفي الرسم البياني التالي توضيح لمدى 
 ما جاء في توصيات مؤتمر اسطنبول المذكور:ل

 
 

 
 

 
 

 ( درجات5أقل من )نسبة الحاالت التي كان ارتفاع الهالل فيها 
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 ثالثـا:

( درجات على فترة 3ل من )توزيع الحاالت التي رؤي فيها الهالل عند ارتفاع أق 
 ،الدراسة

  

بينت الدراسة أيضا أن الهالل رؤي في بعض الحاالت عند ارتفاع منخفض جداً ويقل عن 

 ( درجات خالل القرون التي شملتها الدراسة، 3)

 على القرون المختلفة:وفيما يلي بيان توزيع هذه الحاالت 
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 درجات( 3)أقل من نسبة الحاالت التي كان ارتفاع الهالل فيها 
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 رابعــا: 

 ،توزيع حاالت الرؤية المستحيلة للهالل )التي غاب فيها قبل الشمس(على فترة الدراسة

 ىبينت الدراسة أيضا أن عددا من الشهور خالل فترة الدراسة اعتمد في دخوله على رؤ

توزيعها حسب القرون ، ولكن غربت قبل غروب الشمس)وهمية( ألهـلة تلك الشهور ألنها 

 ،ذه الحاالت في كل قرن من القرون متباين تماما، وفي الرسم التالي بيان النسبة المئوية له

 

 
 

إلى أن ما يالحظ من ارتفاع نسبة الحاالت التي دخل فيها بعض والبد هنا من التنبيه 

حيث وصلت إلى  بالذات الشهور مع أن الهالل غرب قبل الشمس في القرن األول

وجود أخطاء في رؤية الهالل فقط ، وقد يرجع  هو (% قد ال يكون سببه الوحيد11.81)

أيضــا إلى أخطاء تأريخية يحتمل أن تكون قد حدثت في تدوين تلك األحـــداث وأدت إلى 

 تقديم بداياتها عن البدايات الفعلية.
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 قبل الشمسنسبة الحاالت التي غرب فيها الهالل 
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 ــة الخـــــالصـــ                                  
 

كما ذكرنا في موضع سابق، لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو اكتشاف ما كانت عليه 

خالل القرون اإلسالمية الماضية ، وهذا ما تم تحقيقه بفضل هللا ، وتم عرضه  رؤية الهالل

في الجداول والبيانات السابقة، أضعها أمام المعنيين برؤية الهالل وكافة المهتمين بهذا 

األمر وكذلك أمام القائمين على تصميم التقاويم اإلسالمية القمرية لالطالع عليها واالستفادة 

 .مما جاء فيها 

الواضح في متوسط ارتفاع الهالل بشكل جـلي االنخفاض  هذا راجيا أن ال يفوت الجميع

عن السابق في النصف األول من القرن الرابع عشر ثم انخفاضـه أكثـر خالل سنـوات 

ثم االنخفاض مرة أخرى وبشكل حاد (هـ، 1411-1351النصف الثاني من ذلك القرن )

( هـ إلى أن وصل إلى ثلث القيمة المتوسطة 1034-1041في السنوات األخيرة )جدا 

 الرتفاع الهالل خالل القرون الماضية !!

 فما أسباب ذلك ؟! 

أترك البحث في أسباب هذا االنخفاض الحاد لغيري من الباحثين، وعلى كل حال فإن من 

لوال أن المفهوم أن يكون للتقنية الحديثة وتطور وسائل رؤية الهالل تأثيرها في هذا الشأن 

 للتقنية الحديثـةيس أخرى ل قد جاءت من مصادر األخيرة الهالل المعتمدة في الفترة ىرؤ

 . !ها أي مشاركة في المتطورة وال ألجهزة الرصد

 

 وهللا من وراء القصـد،،،
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 وتقـديـــر شـــكر

 
دعم االنتهاء من تنفيــذ هذه الدراسة أود أن أقدم الشكر الجزيل بعد شكر هللا تعالى لكل من  مناسبةب

 وساند إجراء الدراسة ، وأخص بالذكر:

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. -
 معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سابقا. -
 الدكتور فايز بن عبدهللا الحرقان.دة سعا -
 رئاسة الحرمين الشريفين ممثلة في مكتبة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة. -
 القائمون على المكتبة الوقفيـة اإللكترونيـة. -
 الزمالء واألصدقاء الذين قدموا بعض الوثائق التاريخية والشخصيـة المفيدة. -

 

 وأشكر أيضا الزمالء الذين ساعدوا في تنفيذ هذه الدراسة طباعة وتحليال وتنسيقا وهم: 

 المهندس أحمد بن صالح النفيسة. -
 األستاذ فيصل بن محمد السلطان. -
 األستاذ محمد بن إبراهيم الطالسي. -
 األستاذ فهد بن سالم الموسى. -
 األستاذة نـدى بنت صالح الصعــــب. -
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