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ه اخلرُي امُلطلَقبرتبيِة نف�سِ
َْن ال يهتمُّ  ال كرامَة لمِ

ن اأجلمِ حتقيقمِ الهدفمِ الذي  ممِ
ْن اأجلمِه، والذي هو د ممِ ُوجمِ
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�صفر �صهر  بداية 

بداية
اليالدية ال�صنة   
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قّوُة 
الإن�سان 

�سيء
ل �سيء

ه ن غريمِ وممِ

تتوّقُف على متانةمِ 
ال�صلةمِ برّبه، 

فاالإن�صاُن برّبهمِ 
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�صهر  بداية 
ربيع االأول

الولد 
ال�صريف النبوي 
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ولكّن الت�صحياتمِ ال�صغرية
َ التوا�صلَة هي

�ســـــهلة

ال�سعبة!

الت�صحيُة الكبريُة 
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�صهر  بداية 
الثاين ربيع 

اإ�صهار مولد النبي )�ص( 
بوا�صطة جده
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 هو �صعوُرك اأنت بنورمِ 
اهلل تعاىل يف قلبمِك وعقلمِك

الإح�ساُن..
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مالحظات

�صهر  بداية 
جمادى االأوىل
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لتغيرِي العاَلِ

تغيري نظرِتنا

اإّن اأعظَم اأداٍة

 قدرُتنا على

جتاَه االأ�صياء
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�صهر  بداية 
الثانية جمادى 

العالي العمال  يوم 
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الأفكاِر

التطّور

االأ�صئلُة َنواُة

واالأفكاُر نواُة 
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رجب �صهر  بداية 
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َيوُت ِمن اأجِله

يعي�ُش ِمن اأجِله

اإْن مْل يِجْد الإن�ساُن 
�صيًئا يف احلياة

فاإّنه اأغلَب الظنِّ لْن يجَد �صيًئا
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مالحظات

�صعبان �صهر  بداية 

النبوي  البعث 
والعراج واالإ�صراء 
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ن النا�ص َيعرُفها والكلُّ َيح�صُب اأّنه َيلُكها القليُل ممِ
لوجهٍة َير�ساهااإن�سان  بحاجٍة كلُّ 
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�صهر بداية 
البارك رم�صان   
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 الإن�ساَن اإن�سانًا

روحاينٍّ

اإّن ما يجعُل

هو قدرُته على الت�صّرفمِ ب�صكٍل 

يتجاوُز حدوَد الربجمةمِ 
الثقافّيةمِ والبيئّيةمِ
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Notes

www.tajdeed.org

مالحظات

البارك الفطر  عيد 
�صوال �صهر  وبداية 
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اإّن ال�صيَء الوحيَد الذي 
ُيّيُز بني �صخ�ٍص واآخَر هو

النظرُة ال�سليمُة للأ�سياء
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Notes

www.tajdeed.org

مالحظات

�صهر  بداية 
القعدة ذي 
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اآثاَر غرِيه
ه لنف�سِ

ال�سخ�ُص الذي يقتفي

ل َيرتُك اآثارًا
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Notes

www.tajdeed.org

مالحظات

�صهر  بداية 
ذي احلجة

عرفة يوم  عيد االأ�صحى البارك
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َمْن اأراد دواَم العافية وال�سالمة

فليَتّق اهلل
فاإّنه ما ِمن عبٍد اأطلَق نف�َسه يف 
�سيٍء ُينافيه التقوى واإْن َقلَّ اإّل 

َوجَد عقوبَته عاجلًة اأو اآجلًة
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Notes

www.tajdeed.org

مالحظات

غرة حمرم احلرام
بداية ال�صنة الهجرية

عيد البحرين الوطني
عا�صوراء ويوم 

اجللو�ص  عيد 

عيد الكري�صما�ص
وميالد ال�صيد ال�صيح
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من رحم هذه االأمة العظيمة خرجنا ومن حمنتها انبلْجنا. اأدركنا �صريف منبتها، وكرمي غر�صها، 
ووعينا بديع مق�صدها. اأّمة ع�صّية على االندثار، متجددة يف ذاتها، متلك مفاحت نه�صتها وعّزتها، 
تاأبى اإال اأن تكون �صانعة تاريخ االإن�صان، اإن�صان االأمانة االإلهّية. ولكّنها اليوم �صاكنة، واإىل ما اآل 
اإليه م�صريها م�صت�صلمة، ال حتّرك �صنعَة اخلالق فيها، اأَ�َصَرتها اأفكار الرجال، وتقاذفتها اأمواج الفنت، 
فاأ�صبحت تنحدر انحدارًا. َفَعظم علينا حالها واأرعَبنا ما يكون اإليه ماآُلها اإن هي مل ت�صرتّد عافيَتها، 

فقمنا ملّبني نداءاتها فينا م�صّخ�صني الداء وا�صفني الدواء.

ولت�صتعيد االأّمة دورها االإن�صاين القّد�ص، عليها اأن تتحّرر يف ذاتها لتقراأ الكون بعني خالقها والكتاب 
معّلمًة  لتعود  اأبنائها،  عقل  وت�صوغ  ت�صنع  التي  مبوؤ�ص�صاتها  وتنه�ص  تراثها  حتيي  واأن  نبّيها،  بعني 

لالإن�صان، �صانعًة للح�صارة... متهيدًا لبزوغ فجر ح�صارتها الفا�صلة.

ُ لمُِكلمِّ �َصْيٍء َقْدرًا( )الطالق:3( همِ َقْد َجَعَل اهلَلّ ُغ اأَْمرمِ َ َبالمِ )اإمَِنّ اهلَلّ

ر�صالتنا
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هذا التقومُي تعتمده جمعّيُة التجديد الثقافّية بناًء على روؤيتها 
ها ويقينها مبركزّية "مّكة" كاأٍمّ للقرى، وبحاكمّية "مّكة"  ودرا�صتمِ
م�صارقمِ  مركَز  لتكون  تتو�ّصُطه،  التي  االأر�صي  الكرة  ن�صف  لبقاعمِ 

ها. هذه البقاع ومغاربمِ

ه ا�صرتاُط والدةمِ الهالل  يعتمد التقومُي احل�صاَب الفلكّي، وب�صمنمِ
-باأّي  الهالل  بقاءمِ  تراخي  مع  مبّكة،  الحكوم  الكوكب  ن�صف  يف 
نقطة �صمن هذه اجلغرافيا- يف اأفقمِ الغيبمِ بعد غروب ال�صم�ص. 
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