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BOLEHKAH MENGGUNAKAN PENANGGALAN MASEHI
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan haﬁzhahullah
Pertanyaan: Apakah penanggalan menggunakan kalender Masehi teranggap sikap loyal
kepada orang-orang Nashara?
Jawaban:
Tidak teranggap sikap loyalitas, tetapi teranggap sikap tasayabbuh (menyerupai) mereka.
Pada masa Shahabat radhiyallahu anhum ada penanggalan Masehi, namun mereka tidak
menggunakannya, bahkan mereka berpaling kepada penanggalan Hijriyah dan
menggunakan penanggalan Hijriyah. Mereka tidak menggunakan penanggalan Masehi,
padahal ada di masa mereka. Ini menunjukkan bahwa kaum Muslimin wajib untuk
membebaskan diri dari budaya orang-orang kaﬁr dan tidak membebek mereka. Terlebih lagi
penanggalan dengan kalender Masehi merupakan symbol agama mereka, karena
menunjukkan pengagungan kelahiran Al-Masih dan memperingatinya di awal tahun. Ini
merupakan bid’ah yang diada-adakan dalam agama Nashara, sehingga kita tidak ikut-ikutan
dengan mereka dan tidak pula menganjurkan perkara ini. Jika kita menggunakan
penanggalan kalender mereka, artinya kita melakukan tasayabbuh dengan mereka, padahal
kita memiliki penanggalan Hijriyah yang telah dicanangkan bagi kita oleh Amirul Mu’minin
Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu di hadapan orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan
ini telah mencukupi kita.
***
Sumber artikel:
Al-Muntaqa min Fataawa Al-Fauzan, bab Aqidah, pertanyaan no. 269
ﻓﺘﺎوى أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎت
]]اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﻮزان
اﻟـﺴﺆال
ﻫﻞ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼدي ﻳُﻌﺘﺒ َ ُﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻻة اﻟﻨﺼﺎرى؟
: اﻟﺠـﻮاب
ُ
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.ﻬًﺎ ﺑﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺒ،ﻻ ﻳُﻌﺘﺒ َ ُﺮ ﻣﻮاﻻة
 وﺿﻌﻮا، ﺑﻞ ﻋﺪﻟﻮا ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮه،ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼدي ﻣﻮﺟﻮدًا
 واﻟ
ن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن
  ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﻢ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼدي،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي
 رﻣﺰ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻴﻼدﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼدين اﻟﺘ
 ﻤﺎ وأ ﻻ ﺳﻴ،ﺎرﺎر وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻜﻔﻮا ﻋﻦ ﻋﺎدات اﻟﻜﻔﻳﺴﺘﻘﻠ
،ﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء
  وﻫﺬه ﺑﺪﻋﺔ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ اﻟﻨﺼﺎرى؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺸﺎرﻛﻬﻢ وﻻ ﻧﺸ،ﺴﻨﺔ
 اﻟﻤﺴﻴﺢ واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟ
 اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻟﻨﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ، وﻋﻨﺪﻧﺎ وﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي،ﻪ ﺑﻬﻢﻨﺎ ﻧﺘﺸﺒأرﺧﻨﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﻢ؛ ﻓﻤﻌﻨﺎه أﻧ
 وإذا
. ﻫﺬا ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ،اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺤﻀﺮة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر
 اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
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