
 المسلمين ة إلى رسالة عدنان الَطرش
-------------------------------- 

 سنة الهجرية الجديدة ال
------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسللين نبينلا 

 محمد وآله وصحبه أجمعين.

 المسلمينإخواني 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 السنة الهجرية:

فها نحن نودع سنة هجرية ونستقبل سنة هجرية جديلدة ودلد تلرع معالم المسللمين التلهريف بهلا فنسلوها ونسلوا بلدايتها 

 الجديدة!ونهايتها، بل وصار بعض المسلمين يهنئون بعضهم بعًضا بالسنة الميالدية 

 :والتقويم الميالديالتقويم الهجري 

إن الكثير من المسلمين دد نشه في بالد ال تستخدم حكوماتها التقويم الهجري ولم يعد هناع سوى دلة دليلة من الدول التلي 

ال زالت تستخدم التقويم الهجري بشكل رسمي وال زال شعبها يستخدمه ويحفا أسماء وترتيب أشهر السنة الهجرية، أملا 

 1582التقويم الميالدي أو باألحرى )الغريغوري( الذي بدأ العمل به في العام بقية الدول اإلسالمية فهي ال تستخدم سوى  

هجرية( بهمر من البابا غريغوري الثالث عشر، الذي كان دد أصدر دراًرا بحذف عشلرة أيلام ملن السلنة   990الموافق )

ة ملن الجملاهير، وللم ! ودد عورض ذلع بشد 1582أكتوبر  15هو يوم   1582أكتوبر    4وأن يكون اليوم الذي يلي يوم  

يعترف بهذا التقويم سوى بضع دول كاثوليكية تتبع البابا هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، واعترضلت عللى ذللع 

وكان دد أصبح الفارق في التقويم إحدى  1700بقية الدول والشعوب، ثم اعتمدت هذا التقويم دوالً بروتستانتينية في العام 

سلبتمبر  2، ويلوم األربعلاء 1752ا اعتمدت بريطانيا والمستعمرات األميركية هذا التقويم في العلام عشر يوًما، ثم أخيرً 

فهحلدث ذللع شلغبًا واسلع االنتشلار وصلاحت   1752سلبتمبر )أيللول(    14تبعله مباشلرة يلوم الخملي     1752)أيلول(  

 الجماهير: )أعيدوا لنا اإلحدى عشر يوًما!(. 

التقويم القيصري الذي أصبح عدد أشهر السنة فيه اثني عشر شهًرا بإضافة شهري ينلاير والتقويم الغريغوري معدل عن  

وفبراير، بعد أن كانت السنة عشرة أشلهر وتبلدأ بشلهر ملار  )إلله الحلرب عنلد الروملان(! ومعنلى األشلهر األربعلة: 

. ولكن ترتيب هذه األشهر في السلنة سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر؛ هو على التوالي: السابع، الثامن، التاسع، العاشر

الميالدية المعروفة اليوم هو على التوالي: التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، وهذا خطله جسليم مسلتمر ملا للم 

يقوموا بتعديل ترتيب األشهر بحيث يصبح الشهر السابع هو سبتمبر كمعناه وهكلذا األشلهر الثالثلة األخلرى، أو يقوملوا 

ائها. وعموًما فإن المسلمين ليسوا بحاجة لهذا التقويم فلديهم التقويم الهجري المعتمد على األشهر القمرية الذي بتغيير أسم

سيستمر اللجوء إليه إلى آخر الزمان وذلع لتحديد بداية شهر رمضلان ويلوم عيلد الفطلر وبدايلة شلهر ذي الحجلة ويلوم 

 ية اإلسالمية.عرفة ويوم عيد األضحى وغير ذلع من المناسبات الدين

 المسلمون والتقويم الهجري:

لم يعد معام المسلمين يعرف من السنة الهجرية إال شهر رمضان لوجود الصيام فيه، وربما بعضهم ال يعلرف أنله اسلم 

ألحد أشهر السنة الهجرية، والبعض اآلخر دد يعرف أيًضا شهًرا آخلر هلو ذي الحجلة لوجلود الحل. فيله... لكلن معالم 

يعرف كيف يعدد أسماء السنة الهجرية كما يعدد أسماء أشهر السنة الميالدية ويحفا ترتيبها عن اهر دللب! المسلمين ال  

ب ببرراح  حتب  لبو دجلبوا جحبر  ب  دال النبي صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم: » لتتبعن سنن من قبلكم شبًرا بشببر  ورراًبً
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. والمقصود بالسنن: المناه. والعادات، وشبًرا بشلبر: (1)«فمن« دلنا: يا رسول هللا، اليهود والنصارى؟ دال: »لسلكتموه

، فنحن نشاهد أجياالً ملسو هيلع هللا ىلصكناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم، وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول هللا 

الم، ال مجال هنلا من أمة المسلمين تقلد اليهود والنصارى في كثير من األمور حتى وإن كان بعضها مخالف لتعاليم اإلس

 ...!لذكرها وتعدادها

إن للصينيين تقويم خاص بهلم يررخلون بله ويحترمونله وكلذلع لليابلانيين بلل ولليهلود تقلويم خلاص بهلم يررخلون بله 

ملن مكلة إللى المدينلة، وهلذا   ملسو هيلع هللا ىلصويقدسونه... أما المسلمين فلديهم التقويم الهجري الذي سمي نسبة إلى هجلرة النبلي  

ولم يكن معه إال صاحبه أبو بكر الصديق رضي هللا عنله إللى   ملسو هيلع هللا ىلصه المناسبة التي هاجر فيها النبي  التقويم يذكرهم بهذ 

المدينة وكان المسلمون دلة، ثم انتشر اإلسالم في أرجاء األرض حتى تعدى عدد المسلمين األلف مليون مسلم.. فهلا هلو 

ديدة التي ستبدأ بشلهر المحلرم اللذي فيله يلوم ودد أدبلت السنة الهجرية الج  ملسو هيلع هللا ىلصالقرن الخام  عشر على هجرة النبي  

صبيبم يبوم ًبشبوراإ   نب  يصومه وأمر بصليامه فقلال: » ملسو هيلع هللا ىلصعاشوراء في العاشر منه، وهو اليوم الذي كان النبي 

. فعلى المسلمين أن يغتنموا مثل هذه الفرص التي أنعم هللا بها عللى عبلاده (2)«أحتس  ًل  هللا أن يكفر السنة الت  قبله

 لكي يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر ذنوبهم. 

 ف  السنة الهجرية الجديدة: بإدً

أدعو هللا تبارع وتعالى أن تكون سنة مباركة على المسلمين وأن يمن عليهم باألمن واإليملان والسلالمة واإلسلالم. اللهلم 

العام الهجري الجديد عام عزة ونصرة لإلسالم والمسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت دلوبنا على دينع. اللهم يا  اجعل هذا

. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ويسلر لنلا اتبلاع ملسو هيلع هللا ىلصمصرف القلوب صرف دلوبنا على طاعتع وطاعة رسولع محمد  

أحينا ما دامت الحياة خيًرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة   فنطيعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصسنة نبيع  

خيًرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشلنا. وأصللح لنلا آخرتنلا التلي فيهلا 

هلع حسن الخاتمة. اللهلم إنلا معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنَّا نس

 نسهلع الفردو  األعلى من الجنة.

 وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليًما.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 أخوكم

 ًدنبن الَطرشة

 

 أخرجه البخاري في كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. (1)
 . 1413صحيح سنن ابن ماجه، ردم:   (2)


