بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبصوص هالل شهر رمضان ١٤٣٧
إىل سائر املؤمنني يف أمريكا الشمالية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
تُعلن جلنةُ اهلالل التابعة جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية عن عدم ثبوت هالل شهر

رمضان غروب األحد اخلامس من حزيران احلايل يف أي من بقاع أمريكا الشمالية ،وعليه فإن اإلثنني سيكون اليوم
املتمم لشهر شعبان ،وأن الثالاثء الواقع فيه  ٧حزيران  ٢٠١٦سيكون أول أايم شهر رمضان املبارك لعام ١٤٣٧
إبذنه تعاىل لسائر مناطق أمريكا الشمالية.
نسأل هللا تعاىل قبول األعمال والطاعات وأن يعجل بفرج موالان صاحب العصر والزمان عليه السالم.
مناسبات هذا الشهر:


 ٦رمضان ( ١٢حزيران):

ذكرى بيعة العهد لإلمام الرضا (ع) ،سنة  ٢٠١هجرية.



 ١٠رمضان ( ١٦حزيران):

وفاة السيدة خدجية (رض) زوجة النيب (ص) ،السنة الثالثة قبل اهلجرة.



 ١٢رمضان ( ١٨حزيران):

يوم املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار يف املدينة ،يف السنة األوىل للهجرة.



 ١٥رمضان ( ٢١حزيران):



 ١٧رمضان ( ٢٣حزيران):



 ١٩رمضان ( ٢٥حزيران):





والدة اإلمام احلسن اجملتىب (ع) ،السنة الثانية للهجرة.

ذكرى معركة بدر الكربى ،السنة الثانية للهجرة.

 ٢٠رمضان ( ٢٦حزيران):

جرح اإلمام علي (ع) يف مسجد الكوفة ،سنة أربعني للهجرة.
ذكرى فتح مكة املكرمة ِسلماً ،السنة الثامنة للهجرة.

 ٢٢رمضان ( ٢٨حزيران):

مساء هذا اليوم الثالاثء ،ليلة األربعاء :أعمال وإحياء ليلة القدر الكربى.

 ٢١رمضان ( ٢٧حزيران):

شهادة اإلمام علي (ع) ،سنة أربعني للهجرة.

جلنة اهلالل:






السيد حممد الرضوي ،تورنتو ،كندا.
الشيخ فاضل السهالين ،نيويورك.

السيد حمبوب مهدي عابدي النجفي ،شيكاغو ،إلينوي.
الشيخ جعفر البنكلوري ،ميامي ،فلوريدا.
الشيخ صباح العبادي ،فانكوفر ،كندا.

"جلن ـة اهل ـالل"
أتسست سنة  ٢٠٠٧بقرار من جملس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية ،ويتم تزكية أعضاء هلا سنوايً .بدأت بتقدمي خدماهتا اىل املؤمنني يف أمريكا

الشمالية شهرايً وابستمرار منذ ذلك احلني وحىت اآلن .انبثقت هذه اللجنة أعاله عن املؤمتر اخلامس عشر جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية
املنعقد يف شيكاغو عام ٢٠١٥

ملعرفة( :مبادئ وقواعد جلنة اهلالل يف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة إحتاد األفق) إضغط هنا.
إضغط هنا لإلطالع على آخر الفتاوى خبصوص حتديد وقت صالة الفجر واملعتمد من أوقات الصلوات املنتشرة ألكرتونياً
إضغط هنا للمسامهة يف مشروع إطعام فقراء الصائمني املؤمنني
إضغط هنا القتناء جديد اإلصدارات ُكتيب أحكام الصيام أو لتقدميه هدية رمضانية لألصدقاء أو األحبة من األبناء والشباب

