
 تقویم رومیزی قمری

 گالری تصاویر تقویم رومیزی قمری

 یکی از مبنا های محاسبه در تاریخ ، تقویم قمری است که مربوط به مسلمانان جهان می باشد

 مذهبی کشور ما نیز تاریخ براساس تقویم شمسی نگارش میشود اما به دلیل علوم دینی و روز های

 و روز های آن کمابیش آشنا هستیم تقویم ما نیز با این

 مبدا اول تقویم قمری براساس اول محرم است سالی که پیامبر صلی هللا علیه و آله از شهر مکه به شهر مدینه هجرت نمودند

 قمری قرار دادند تاریخ اول قمری را از همان روز ابتدای ربیع االول مبنای ماه که به روایتی

 زیادی در این باره وجود دارد یتاریخ که برای اطالعات بیشتر منابع متعدد

 

 تقویم رومیزی قمری

 : ماه های قمری به این ترتیب می باشد

 محرم 

 به معنای : حرمت و احترام ، به دلیل ماه انجام حج در این ماه نبردی صورت نمیگرفت

 صفر 

 از حجاج، در این ماه شهر مکه حجاجی نداشت  به معنای خالی شدن

https://taksiz.org/romizi98/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://taksiz.org/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://taksiz.org/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
http://yon.ir/cp4iZ
https://taksiz.org/wp-content/uploads/2018/11/qqd-1.png


 ربیع االول 

 به معنای بهار اول ، ماه اول از بهار و آغاز رشد گیاهان

 ربیع الثانی 

 به معنای بهار دوم ، ماه دوم برای بهار و شکوفایی طبیعت

 جمادی االول 

 ین ماهبه معنای جامد و یخبندان اول ، سرما و یخبندان در شروع ا

 جمادی الثانی 

 به معنای جامد و یخبندان دوم ،سرما در ماه دوم

 رجب 

 به معنای بزرگ ، عظیم ، نام رودی در بهشت برین

 شعبان 

 ماه برکت فزونی میابد )بر اساس حدیثی از حضرت محمد }ص{ (  به معنای زیاد شده ، در این

 رمضان 

 یکی از اسما پروردگار ، ماه از بین رفتن گناهان

 والش 

 به معنای ماه شکار

 ذی القعده 

 به معنای صلح ، دست برداشتن از اختالفات

 ذی الحجه 

 ماه انجام فرایض حج

 یدچاپ نمای اختصاصی آن را قمری شما میتوانید نیز در صورت نیاز به داشتن یک تقویم رومیزی

www.taksiz.org 

 

https://www.britannica.com/science/lunar-calendar
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.taksiz.org/
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