
 أحداث شهر صفر

 

 صفر: 1
 ( وقيل يف اليوم التاسع من ىذا الشهر.>8واقعة صفني سنة ،)ىـ 
 ( إىل بالد الشام حيث مدينة دمشق  سنة )ىـ(.6;دخول سبااي آل البيت )عليهم السالم 
 
 صفر: 2
 ( سنة ،)ىـ(، كما ونُبش قربه بعد صلبو ومن مث دفنو، 676شهادة أيب احلسني زيد بن علي بن احلسني )عليو السالم

وحرقو وذريو يف ادلاء، يف الكناسة، أبمر ىشام بن عبد ادللك بن مروان )لعنو هللا(، وقيل يف اليوم األول من ىذا 
 الشهر.

  السالم( إىل ادلدينة مهاجراً من مكة.وصول أمري ادلؤمنني )عليو 
 .دخول سبااي آل البيت )عليهم السالم( على رللس يزيد بن أبيو لعنو هللا 
 ( 6انتهاء سلطة الربامكة مبقتل جعفر الربمكي على يد ىارون الرشيد العباسي، وذلك يف عام=<.)ىـ 
 
 صفر: 3
 ( سنة )ىـ( على رواية.>:والدة اإلمام أيب جعفر دمحم الباقر )عليو السالم 
 ( سنة )ىـ( أبمر يزيد بن معاوية لعنو 9;إحراق ستار الكعبة ورمي حيطاهنا ابلنريان من قبل مسلم بن عقبة )ادلسرف

 هللا.
 
 صفر: 4
 .إخراج زيد بن علي )عليو السالم( من قربه وصلبو، دلدة أربع سنني عرايانً، حىت نسج العنكبوت عليو وسًت عورتو 
 
 صفر: 5
 ىـ( يف خربة الشام.6;ة بنت اإلمام احلسني )عليهما السالم( سنة )شهادة رقي 
 ( سنة )ىـ(، حيث  ;8وفاة الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان العبسي وىو من أصحاب أمري ادلؤمنني )عليو السالم

ستشهد ولداه يف كان واليًا على ادلدائن من ِقَبل عمر بن اخلطاب، وأقر واليتو أمري ادلؤمنني )عليو السالم(، ىذا وأ
 معركة صفني لقتاذلم يف صف أمري ادلؤمنني )عليو السالم(.

 
 صفر: 6
 .صدور أول توقيع من اإلمام احلجة )عليو السالم( إىل احلسني بن روح انئبو اخلاص 
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 صفر: 7
 ( سنة )ىـ(، على رواية.5:شهادة اإلمام احلسن بن علي بن أيب طالب )عليو السالم 
  ىـ(.=67)عليو السالم( سنة )والدة اإلمام الكاظم 
 ( سنة )ىـ( يف قم ادلقدسة، ودفن يف حرم 6966وفاة ادلرجع الديين السيد شهاب الدين ادلرعشي النجفي )قدس سره

 السيدة فاطمة ادلعصومة أخت اإلمام الرضا )عليو السالم(.
 
 صفر: 8
 ( سنة )ربه ادلبارك جنوب بغداد.ىـ(، وق:8وفاة الصحايب اجلليل سلمان احملمدي )رضوان هللا عليو 
 ( 6968وفاة السيد أبو القاسم ادلوسوي اخلوئي سنة.)ىـ 
 ( لكن أىايل النجف الكرام تصدوا ذلذا 6776ذكرى اذلجوم الوىايب اآلمث على مدينة النجف األشرف سنة ،)ىـ

 اذلجوم وعاد مدحوراً.
 
 صفر: 9
 ( واليت دارت بني جيش اإلمام علي =8فتح النهروان سنة ،)عليو السالم( واخلوارج.ىـ( 
 ( ىـ(.>8استشهاد الصحايب اجلليل عمار بن ايسر، وخزمية بن اثبت )رضوان هللا عليهما( يف صفني )سنة 
 

 صفر: 11
 ( 7=68وفاة السيد عبد اذلادي احلسيين الشريازي سنة.)ىـ 
 

 صفر: 11
 )حنو الشعيبة مع اجملاىدين من أبناء العراق  توجو قائد اجملاىدين ادلرجع السيد دمحم سعيد احلبويب )رضوان هللا عليو

 ىـ(، يف معركة ثورة العشرين اخلالدة.6888الغيارى لقتال اإلجنليز عام )
  أغتيال الشهيد السيد دمحم تقي اخلوئي )رضوان هللا عليو( مع ثالثة من مرافقيو أثناء عودتو من كربالء ادلقدسة إىل

 ىـ(، ليلة اذلرير يف معركة صفني.:696ل نظام البعث الكافر، عام )مدينة النجف األشرف، يف حادث مدبر من قب
 

 صفر: 12
  اختاذ معاوية )لعنو هللا( خدعة رفع ادلصاحف، وبدأ ألعوبة التحكيم يف صفني، بعد أن دلّس ابنكسار جيشو أمام

 جيش اإلمام علي )عليو السالم(.
 .)وفاة النيب ىارون وصي موسى بن عمران )عليهما السالم 
  ىـ(.:686فاة الشيخ عبد احلسني ابن الشيخ ابقر آل ايسني الكاظمي سنة )و 
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 صفر: 13
 .اختيار التحكيم يف صفني 
 

 صفر: 14
 ( يف مصر عام )ىـ(، ويف رواية أوثق يف اليوم السابع عشر =8شهادة دمحم بن أيب بكر وايل أمري ادلؤمنني )عليو السالم

 ىذا الشهر.من ىذا الشهر، وقيل يف اليوم األخري من 
 

 صفر: 15
 ( سنة )ىـ(.66ابتداء مرض رسول هللا )صلى هللا عليو وآلو 
  ،وفاة الرجايل اجلليل الكبري الشيخ حسني بن عبيد هللا الغضائري الواسطي، والد صاحب كتاب )رجال الغضائري

 ىـ(.966والشيخ النجاشي( سنة )
 ىـ(.::68) وفاة الشيخ دمحم جواد بن الشيخ علي آل صاحب اجلواىر سنة 
 

 صفر: 16
 .استشهاد السيد حسن بن آية هللا العظمى السيد أبو احلسن اإلصفهاين يف النجف األشرف حال الصالة 
 ( 6978وفاة السيد دمحم تقي احلكيم صاحب كتاب األصول العامة للفقو ادلقارن سنة.)ىـ 
 

 صفر: 17
 ( سنة )على رواية.ىـ( 758شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا )عليو السالم 
 

 صفر: 18
 ( يف حرب صفني عام )ىـ(.>8استشهاد أويس القرين صاحب أمري ادلؤمنني )عليو السالم 
 

 صفر: 19
 .)ورود جابر بن عبد هللا األنصاري )رضوان هللا عليو( وأصحابو إىل كربالء لزايرة أيب عبد هللا احلسني )عليو السالم 
 

 صفر: 21
 م(، ورود السبااي من آل بيت الرسول )صلى هللا عليو وآلو( أرض كربالء سنة أربعني اإلمام احلسني )عليو السال

 ىـ( لزايرة اإلمام احلسني )عليو السالم(.6;)
 .)قدوم جابر بن عبد هللا األنصاري لزايرة اإلمام احلسني )عليو السالم 
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 كرة بتفجريات اإلرىابيني يف اعتقال واستشهاد اآلالف من ادلؤمنني طيلة سين حكم نظام البعث البائد، وعادت ال
ىـ(، يف مدن كربالء ادلقدسة والكاظمية ادلطهرة، واستهداف الزائرين للعتبات ادلقدسة مبسالك الطرق :697عام )

 ادلؤدية إىل العتبات ادلقدسة.
 ( 6857وفاة الشيخ جعفر الُتسًتي أو الشوشًتي عام.)ىـ 
  م.66/65/7575 ادلوافقو ىـ  6997عام وفاة خطيب ادلنرب احلسيين السيد جاسم الطويرجاوي 
 

 صفر: 23
 ( سنة )ىـ(.9وفاة السّيدة فاطمة بنت أسد )عليها السالم 
 

 صفر: 24
 ( 8وفاة الصاحب بن عباد، سنة=:.)ىـ 
 ( على يد نظام البعث الكافر.=696شهادة الشيخ مريزا علي الغروي عام )ىـ 
 

 صفر: 25
 م(.وفاة السّيدة مرمي بنت عمران )عليها السال 
 ( وطلبو الدواة والكتف سنة )ىـ(، وحصول رزية يوم اخلميس بعد رفض 66اشتداد مرض النيب )صلى هللا عليو وآلو

 طلب الرسول ابلوصية دلن ىو بعده.
 

 صفر: 26
 ( سنة )ىـ( على رواية.5:شهادة سبط النيب األكرم اإلمام احلسن )عليو السالم 
 م(.65<6ىـ، ادلصادف 6969سنة ) وفاة السيد عبد األعلى ادلوسوي السبزواري 
 ( أبمر الرسول 66جتهيز جيش أسامة بن زيد دلقاتلة الروم، رغم صغر سنو مبشايخ ادلهاجرين واألنصار سنة ،)ىـ

 األعظم )صلى هللا عليو وآلو(.
 

 صفر: 27
 وكتابة أمساء  طلب النيب األكرم )صلى هللا عليو وآلو( من أمري ادلؤمنني )عليو السالم( إحضار الدواة والكتف

 األوصياء أوذلم علي )عليو السالم( وآخرىم بقية هللا )عجل هللا تعاىل فرجو الشريف(.
 .شهادة نيب هللا حيىي )عليو السالم(، وقيل يف اليوم السادس من شهر زلرم احلرام 
 

 صفر: 28
 ( سنة )ىـ( على رواية.66وفاة الرسول األكرم )صلى هللا عليو وآلو 
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 ىـ(، على رواية.5:اإلمام احلسن بن علي )عليو السالم( سنة ) شهادة سبط النيب 
 .)سقي السم لإلمام الرضا )عليو السالم 
 ( يف سنة )ىـ(، واجتماع أىل السقيفة دلخالفة وصية رسول هللا )صلى هللا 66ابتداء إمامة أمري ادلؤمنني )عليو السالم

 عليو وآلو( خبالفة أمري ادلؤمنني )عليو السالم(.
 

 فر:ص 29
 .)إسقاط فاطمة الزىراء )عليها السالم( لولدىا احملسن السبط )عليو السالم 
 .دفن النيب األكرم )صلى هللا عليو وآلو( لياًل 
 ( سنة )ىـ(، على رواية.758شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا )عليو السالم 

 


