
 الجديد بالعناصر  ىة العام الهجرموضوع تعبير عن بدايمقدمة 

م،  622صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث أن تلك الهجرة كانت في العام الميالدي  منذ تاريخ هجرة سيدنا محمد راس السنة الهجريةوبدأ العمل بالتقويم الهجري 
تاريًخا  ين هذا التاريخ ليكون هو نواة التقويم الهجري اإلسالمي والذي يبدأ بهجرة سيدنا محمد الشريفة، وبذلك أصبحت ذكرى يوم الهجرة النبويةملوبناًء على ذلك اتخذ المس

  .دى المسلمين يحرصون على االحتفال به في كل عاممميًزا ل

 بالعناصر  الجديد ى موضوع تعبير عن بداية العام الهجر

شهور وسنين ليستطيع تسجيل حساباته  إن اإلنسان واظب منذُ القدم على تسجيل كافة أحداثه وتدوين منجزاته بأنواعها، وبهذا أدرك بأنّه بحاجة لتنظيم وتقسيم تلك األيام ضمن

تحدُث بالتفصيل عن ُكل ما يتعلُق بها نحو  قيق، وبهذا تّم اعتماد الّسنة الهجرية باالستناد إلى حادثة الهجرة النبوية كبداية للتّأريخ، وفي بحثِنا عن رأس الّسنة الهجريّة سنبشكل د

 :الوتيّرة اآلتيّة

 بداية العام الهجري 

عاًما، ويستخدم لتاريخ األحداث اإلسالمية المهمة بما في ذلك بداية شهر رمضان  1440يمثل العام الهجري الجديد، بداية التقويم القمري اإلسالمي. يرجع التقويم الهجري ألكثر من 

يوًما من التقويم الغريغوري  11يوًما، وهو أقصر بحوالي  355أو  354ن  )شهر الصيام( وعيد الفطر وبداية موسم الحج، ويجدر إلشارة إلى أن مدة العام الهجري يتراوح ما بي

. جدير بالذكر أن بداية كل شهر تبدأ برؤية الهالل الجديد. حيث بدأ العام الهجري الجديد بهجرة الرسول  شهًرا تبدأ من محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة 12الشمسي. ويتكون العام من 

مر بن  ع م بعد أن تعرضوا للظلم والتهديد، حيث تعتبر الهجرة من أهم األحداث في التاريخ اإلسالمي، وقد اختارها الخليفة  622إلى المدينة المنورة عام محمد ورفاقه من مكة المكرمة 

. 963الخطاب كنقطة انطالق للتقويم عام   

 عدد األشهر الهجرية بالترتيب

لتقويم على حساب منازل القمر حيث يعتمد هذا ا ،: )إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعندَ هللاِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا(-تعالى-شهًرا، وذلك بدليل قول هللا  12إّن عدد الشهور في السنة الهجرية هي 

دورة حول األرض يكتمل عام هجري، كما أّن ترتيب الشهور   12ودورته حول األرض دورة كاملة، فكّل دورة يدورها حول األرض تعبر عن شهر قمري واحد، وبعد اكتمال 

  :الهجرية على النحو اآلتي

 .شهر محرم :الشهر األول •
 .شهر صفر :ر الثانيالشه •
 .شهر ربيع األول :الشهر الثالث •
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 .شهر ربيع اآلخر :الشهر الرابع •
 .شهر جمادى األولى :الشهر الخامس •
 .شهر جمادى اآلخرة :الشهر السادس •
 .شهر رجب :الشهر السابع •
 .شهر شعبان :الشهر الثامن •
 .شهر رمضان :الشهر التاسع •
 .شهر شوال :الشهر العاشر •
 .شهر ذو القعدة :الشهر الحادي عشر •
 شهر ذو الحجة  :الشهر الثاني عشر •

 يمتى بدأ التاريخ الهجر 

، كما تّم اعتماد اثني عشر شهًرا فيه، استنادًا على قول هللا تعالى في -رضي هللا عنه-يفة عمر بن الخطاب إّن المسلمون قاموا باستخدام التاريخ الهجري ألول مرة في عهد الخل

يُن اْلقَيُِّم ۚ فاََل تَْظِلُموا فِيِهنَّ أَنفَُسُكْم( ْۚرَض ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ سورة التوبة: )إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعندَ هللاِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب هللاِ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواأْلَ  ِلَك الدِّ ، كما تّم اعتماد هذا    ذََٰ

  .أعلم -تعالى-من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهللا   -صلى هللا عليه وسلّم-التاريخ وبدأ عدّ األيام فيه منذ هجرة رسول هللا 

 ةحكم التهنئة براس السنة الهجري

مسلمين في حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؛ حيث يرى البعض أنه ال يجوز التهنئة أو رد التهنئة ويرى البعض أن ال يبتدأ المسلم  في كل عام يبدأ الجدال الدائر بين جموع ال
شيء به ولكن يجب أن ال   جائز وال بالتهنئة ولكن إذا هنأه أحد األشخاص أن يرد التهنئة وتتمنى له الخير في العام الجديد، في حين قد أشار علماء آخرون إلى أن االحتفال

 والمواعظ والدروس المستفادةيخرج عن نطاق ما هو مشروع وأن يقتصر على تبادل عبارات قصيرة ورقيقة بتمني الخير لجموع األمة في العام الجديد والتذكير بأهم الحكم 
 . يوم بأي شيء دونًا عن غيره مثل الصيام وما شابهالتي قد شهدتها األمة اإلسالمية عبر تلك الهجرة المباركة، مع ضرورة عدم تخصيص هذا ال

 الجديد بالعناصر  ىة العام الهجرموضوع تعبير عن بداية خاتم

يأتي يوم رأس السنة الهجرية ليذكرنا بقدر التضحية العظيمة التي قد قدمها المسلمون األوائل من أجل  حيث   يُعتبر موضوع تعبير عن رأس السنة الهجرية بأّنه من المواضيع الّدينّية الهاّمة،

ومن أهمية الموضوع قُمنا عبر  ،ذلك فاتحين منتصرينبعد  مكة  إلىيًزا وأيدهم بجنوده حتى عادوا رفع راية اإلسالم عالية خفاقة لكي ال ينال منها أعداء الدين، وقد نصرهم هللا نصًرا عز

قد تّم االستناد  ، ف تهنئة برأس السنة الهجريةعلى حكم الية، كما تّم تسليط الضوء شهر السنة الهجرفقراته بتعريف الزائر على التعريف برأس السنة الهجرية، وبيان سبب تسميتها، ثّم التطرق أل 

 .على عدد من المراجع الدينية المهّمة، فال تنسونا من فضل دعائكم
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