
 أحداث شهر محرم الحرام

 حمرم: 1
 يف شعب أيب طالب داية السنة اذلجرية، بداية زلاصرة النيب األكرمب. 
 بعد سبع أو مثاين سنوات من البعثة النبوية ادلباركة، ودلدة ثالث سنوات. 
 ( 4غزوة ذات الرقاع سنة)ىـ. 
 صالة اخلوف يف ىذه ادلعركة لشدة وطأهتا ألكرمصالة النيب ا. 
 للسماء رفع إدريس. 
 ( وذلك يف عام )ىـ( ودفن يف البقيع88وفاة دمحم بن أمَت ادلؤمنُت ابن احلنفية )رضوان هللا عليو. 
 والدة القاسم. 
 بدء تشريع فريضة الزكاة على ادلسلمُت. 
 أصحاب الفيل دلكة يريدون ىدم الكعبة ادلشرفة. وصول 

 
 حمرم: 2

 ىـ(68أرض كربالء سنة ) وصول اإلمام احلسُت. 
 ورود اإلمام اجلواد أرض بغداد بعد أن أشخصو ادلعتصم. 
 وبقي فيها حىت استشهد. 

 
 حمرم: 3

 ( أرض كربالء 4444ورود عمر بن سعد مع جيشو زىاء )ىـ(68سنة )مقاتل. 
  أايم 3حدوث معركة القادسية بُت ادلسلمُت والفرس واستمرت. 
 إىل أىل الكوفة بيد قيس بن مسهر الصيداوي إرسال كتاب اإلمام احلسُت. 
 تكون رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة بفاطمة بنت اإلمام احلسُت. 

 
 حمرم: 4

 خراب قصر النمرود. 
  ن رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة مبسلم بن عقيلتكو. 

 

 حمرم: 5
 تكون رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة أبنصار أيب عبد هللا احلسُت. 
 إرسال ابن زايد شبث بن ربعي لتأجيج احلرب مع اإلمام احلسُت. 
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 نفالق البحر دلوسىا. 
 
 حمرم: 6

 وفــاة الســـيد أيب احلســـن دمحم بـــن احلســـُت بــن موســـى بـــن دمحم بـــن موســـى بــن إبـــراىيم بـــن اإلمـــام موســـى الكــا م
ىــ(، وىـو جـامع خأـب أمـَت ادلـؤمنُت يف كتـاب  ـج 446ادللقب ابلشريف الرضـي )رضـوان هللا عليـو( سـنة ) 
 .البالغة

 شهادة نيب هللا حيِت. 
 ب بن مظاىر لدعوة بٍت أسد للقتال مع أيب عبد هللا احلسُتذىاب حبي. 
 تكون رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة أبيب الفضل العباس. 
 .)ًاستكمال جيوش يزيد حملاربة اإلمام احلسُت حيث بلغ عددىم )ثالثُت ألفاً وقيل أثنُت وعشرين ألفا 
 

 حمرم: 7
 ( فــارس اراســة  ــر الفــرات دلنــع ادلــاء عــن اإلمــام احلســُت وأىــل بيتــو وأصــحابو 544)لعنــو هللا( ) أمــر عمــر بــن ســعد

 .الربرة
 تكون رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة ابلقاسم بن اإلمام احلسن. 
 م هللا عليو(.أييت ابدلاء بعد أن ُمنع عنهم، بعد قتال استبسل فيو )سال أبو الفضل العباس 

 
  حمرم: 8

  كرامـــة فـــتب أبـــواب الصـــحن احليـــدري الشـــريف ادلأهـــر بعـــد أن أغلقهـــا جـــالوزة النظـــام البعثـــي ادلقبـــور بوجـــو ادلواكـــب
 .ىـ(8394احلسينية سنة )

 التحاق أمية بن سعد ومجاعة مبعسكر اإلمام احلسُت. 
 رب ابن اإلمام احلسُتتكون رلالس العزاء يف ىذه الليلة سلتصة بعلي األك. 

 
 حمرم: 9

  )زلاصرة خيام الركب احلسيٍت من قبـل جـيب بـٍت أميـة، اسـتالم ابـن سـعد )لعنـو هللا( كتـاب يزيـد بـن معاويـة )لعنـو هللا
 .لقتال أيب عبد هللا احلسُت

 الشهادة، ووداع عيالوأبصحابو وأىل بيتو خيربىم بصبيحة  اجتماع اإلمام احلسُت. 
  وىــي ليلـة الأــف، وليلــة التعبــد واالنقأــاع عبــد هللا الرضــيعبتكـون رلــالس العــزاء يف ىــذه الليلـة سلتصــة ،

 .مع أىل بيتو وأصحابو إىل الباري عز أمسو من لدن اإلمام احلسُت
 لعنهمـا هللا( إىل أيب الفضـل العبـاس وأخوتـو فرفضـوه  إرسال كتاب أمان من قبل يزيد استجابة لشمر بن ذي اجلوشن(

 .)سالم هللا عليهم(
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 أتجيل احلرب لليلة بدء الزحف العسكري من قبل ابن سعد حنو اخليام، وطلب احلسُت. 
 يف حل منو، فأبوا إال أن ينصروه. خأبتو ليجعل أصحابو إلقاء اإلمام احلسُت 

 
 حمرم: 11

 ىـ(68سنة ) واقعة الأف واستشهاد اإلمام احلسُت. 
  اعتقـال واستشـهاد افالف مـن ادلـؤمنُت طيلــة سـٍت حكـم نظـام البعـث البااــد، وعـادت الكـرة بتفجـَتات اإلرىــابيُت يف

 ىـ(، يف مدينيت كربالء ادلقدسة والكا مية ادلأهرة.8445عام )
 

 حمرم: 11
 عيـاالت النـيب مــن قبـل اجلـيب األمــوي احلاقـد، بعــد سـبيهم ودفـن مــوتى جـيب يزيـد ابــن أبيـو )لعنــو بـدء مسـَتة الســيب ل

 .وأصحاهبم ابلعراء هللا( وترك قتلى آل بيت الرسول
 ( سنة )ىـ(، أحد رلاىدي ثورة العشرين8336وفاة العامل اجلليل السيد مهدي احليدري الكا مي )رضوان هللا عليو. 
 إىل رللس يزيد لعنو هللا، على قول. وصول رأس أيب عبد هللا احلسُت 

 
 حمرم: 12

 ىـــ(، وخأبـــة الســيدة زينـــب68إىل مشـــارف مدينــة الكوفـــة ســـنة ) وصــول ســـبااي أىــل البيـــت
 .أىل الكوفةيف  

 ىـ(95) على رواية، سنة شهادة اإلمام زين العابدين. 
 .دفن شهداء الأف على رواية 

 
 حمرم: 13

 ( على رواية63واقعة احلَرة عام )ىـ. 
 إدخال السبااي إىل رللس ابن زايد لعنو هللا يف الكوفة، وابن زايد لعنو هللا يبعث مبن يبشر بقتل سـب  رسـول هللا

 .إىل ادلدينة ادلنورة اإلمام احلسُت 
 رضوان هللا عليو(األزدي  شلا أدى إىل استشهادبعد أثناء خأبتو زايد  دي عفيف األزدي البنتص(. 
 

 حمرم: 15
 ذكرى ىجوم أصحاب الفيل بقيادة أبرىة احلبشي على الكعبة. 
 ســنة( وقيـل أنـو تـويف يف اليــوم احلـادي عشـر مــن  934، عـن عمــر ينـاىز الــ)وفـاة نـيب هللا آدم أيب البشـر

 .شهر زلرم احلرام
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 خصوصــاً بعــد أن عــاد للهجــرة 7ســنة  واستبشــار النــيب هبــذا الفــتب فــتب خيــرب علــى يــد أمــَت ادلــؤمنُت ،
 جعفر بن أيب طالب )رضوان هللا عليو( من احلبشة.

 
 حمرم: 16

 .تعيُت بيت ادلقدس بعنوان قبلة ادلسلمُت أول البعثة ادلكرمة 
 

 حمرم: 17
 ى أصـــحاب الفيـــل، ىـــالك جـــيب أبرىـــة احلبشـــي ونـــزول اذلـــالك هبـــم، بعـــد أن رمـــتهم طـــَت األاببيـــل نـــزول العـــذاب علـــ

 ابحلجارة.
 

 حمرم: 18
 ( رجب85ىـ(، وقيل يف )4تغيَت قبلة ادلسلمُت من بيت ادلقدس إىل الكعبة ادلشرفة سنة ). 
 ىـــ( يف قـــم ادلقدســـة، 8444نة )ســـ )قــدس ســـره(وفــاة العالمـــة وادلفســر القـــرآين الكبـــَت الســيد دمحم حســـُت الأباطبـــااي

 .صاحب كتاب )ادليزان يف تفسَت القرآن(
 ( 4تغيَت القبلة إىل مكة ادلكرمة سنة)ىـ. 
  ىـ(844ثورة زيد بن علي سنة )اندالع. 
 اذلدد إىل سبأ إرسال النيب سليمان. 
 مدينة بغداديف  دخول ادلغول ـ على رواية بن طاووس. 

 
 حمرم: 19

 ىـ(68من الكوفة إىل الشام سنة )  آل الرسولتسيَت سبااي. 
 مــن قبــل زوجتــو جعــدة بنــت األشــعث )عليهــا لعنــة هللا(، حيــث بقــي  دس الســمل لامــام احلســن ا تــى

 اإلمام مريضاً دلدة أربعُت يوماً حىت استشهد، وقيل يف السابع والعشرين من شهر صفر.
 

 حمرم: 21
  على رواية. الأاىرة شهداء كربالءدفن أجساد 
 

 حمرم: 21
 ( 746وفاة العالمة احللي سنة)ىـ. 
 ( 8494ادلصادف  897سقوط بالد األندلس اإلسالمية بيد األسبان سنة.)م 
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 حمرم: 22
 إىل صفُت وصول أمَت ادلؤمنُت. 
 ( ى464وفاة الشيخ أيب جعفر دمحم بن احلسن ادلعروف ابلشيخ الأوسي سنة.)ـ 
 

 حمرم: 23
  ،فاجعة األربعاء، حيث قامت ُزمر التكفـَت واإلجـرام ابالعتـداء علـى ضـرحيي اإلمـامُت العسـكريُت يف سـامراء ادلقدسـة

 .ىـ(8447عام )
 ( 8449وفاة العالمة الشيخ النراقي سنة)ىـ( صاحب كتاب )جامع السعادات. 
 ( 349إفاقة أىل الكهف من نومهم خالل)سنة. 

 
 حمرم: 25

  ىـ(95سنة ) اإلمام زين العابدينشهادة. 
 ( سنة )ىـ(.8448وفاة العالمة الُتسًتي أستاذ العالمة ا لسي )رضوان هللا عليهما 

 

 حمرم: 26
 ادللقــب بـــ)علي اخلــَت أو شـهادة علــي بــن احلســن ادلثلـث بــن احلســن ادلثــٌت بـن احلســن الســب  بــن علـي ،

 ســـجن ادلنصـــور العباســـي )لعنـــو هللا(، قـــرب قنأـــرة يف مدينـــة الكوفـــة ادلقدســـة، وىـــو والـــد ىــــ(، يف846العابـــد( ســـنة )
 .احلسُت شهيد معركة فخ

  ،) وفاة العالمة اجلليـل ادلـال عبـد هللا التسـًتي تلميـذ )ادلقـدس األردبيلـي وا لسـي األول( والبهـااي )رضـوان هللا علـيهم
الء ادلقدسة ليدفن فوجدوا أن جسده الأـاىر مل يتغـَت أو يأـرأ عليـو أي وجيدر ذكره انو بعد سنة من دفنو نقل إىل كرب

 شيء.
 

 حمرم: 27
 وفاة السيدة حواء أم البشر. 

 

 حمرم: 28
 ىـ(444من ادلدينة ادلنورة إىل بغداد سنة ) إحضار اإلمام اجلواد. 
 ( وقيل يف اليوم الس656سقوط الدولة العباسية سنة ،)ابق من ىذا الشهرىـ. 
 وىـو حذيفـة بـن اليمـان، وىـو أحـد خـواص أمـَت ادلـؤمنُت وفاة صاحب الرسـول ،

 بعد شهادهتا. أحد السبعة الذين صلوا على الصديقة الزىراء
 



 
6 
 

 حمرم: 29
 إىل أطرف الشام. وصول سبااي أىل بيت النبوة 

 
 حمرم: 31

 ( 85وفاة أم ادلؤمنُت السيدة مارية القبأية زوجة النيب وأم ولده إبراىيم سنة.)ىـ\ 


