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 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 التحرير حزب أمير الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي" أسئلة على

 سؤال  جواب

 الهجري التأريخ وبداية والسالم الصالة عليه الرسول هجرة

 فيصل صبيح  أبو إلى

 : السؤال

 وبركاته  هللا ورحمة عليكم السالم

  فلماذا   كذلك  كانت   ولو   األول؟  ربيع  ي ف  كانت  وسلم  وآله   عليه   هللا  صلى   الرسول  هجرة  أن   ا  حق    هل

 محرم؟ شهر يف الرسول هجرة ويوم الهجرية السنة ببداية  المسلمون يحتفل

 :الجواب

 وبركاته  هللا ورحمة السالم وعليكم

 هجرة على عاما   عشر سبعة ونح مرور بعد ولكن... األول ربيع من عشر الثاني في كانت الهجرة نعم

  أمير  األشعري موسى أبو  إليه أرسل... عنه هللا رضي عمر عهد  في الرابعة أو الثالثة السنة في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

  ألبي  خطاب  ورد  حينما   وذلك التقويم   الحتساب   جديدة    طريقة    عن   البحث   فيه   منه   يطلب   كتابا    آنذاك،   البصرة

  يا ":  يقول  عمر  الخليفة  األشعري  اطبفخ  السنة،  تحديد  دون  "شعبان"  شهر  في  مؤَرخا    األشعري  موسى

خ  وقد  الكتب،  تأتينا   المؤمنين،  أمير   السنة   في  هو  هل  هذا،  شعبان  أي   ندري  وال  شعبان،  في  بها  أُر ِّ

 . "الحالية؟ السنة في أم الماضية؟

 اآلراء،   تتفتفاو   الشأن،   هذا  في   وبحثوا   عليهم،   هللا  رضوان  الصحابة  عمر  الخليفة  جمع  عليه   وبناء

  نأخذ:  قال  وآخر  للتقويم،  كبداية  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  مولد  بتاريخ  يؤخذ  بأن  اقترح  من  فمنهم

 .. والسالم الصالة عليه  بهجرته األخذ  كان األغلب الرأي  أن  إال وفاته، بتاريخ

  وأقراه،   رأيال  هذا  في  طالب  أبي  بن  وعلي  عفان،   بن   عثمان   الصحابيين   عمر  الخليفة   استشار  أن   وبعد

م  من  األول   واختير  التقويم،   بداية   هي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   فيها  هاجر  التي   السنة  اعتبار  على  االتفاق   تم   كبداية   محر 

  عام   صادفت  والتي   الرسول  هجرة  من  الهجرية  السنة  انطلقت   هنا  ومن  لها،   نهاية  الحجة  ذي  وشهر  للسنة،

 .الهجري التاريخ في األولى السنة  لتصبح ميالدي،  622

 افتتاح  في  ذلك  جاء  كما  المدينة   بتوقيت  فجعلناه  الزمني  اليومي  التوقيت  لىإ   بالنسبة  هذا  اعتمدنا  وقد 

  المدينة،  لىإ الهجرة تاريخ وهو عمر عهد في الصحابة اعتمده الذي الهجري التاريخ ليتطابق وذلك ذاعةإلا

 . المنورة المدينة بتوقيت فيكون اعتمدناه الذي التوقيت مع هذا ليتطابق 

 . وأحكم أعلم وهللا واضحا   الجواب يكون أن آمل

 الرشتة أبو  خليل بن عطاء أخوكم

 هـ1444 الحرام محرم 01

 م 30/07/2022 الموافق

 :الفيسبوك على هللا( )حفظه  األمير صفحة من الجواب رابط
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