بسم هللا الرمحن الرحيم
إيضاح خبصوص بداية شهر رمضان ١٤٣٧
إىل سائر املؤمنني يف أمريكا الشمالية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بعد إصداران بيان هالل شهر رمضان املبارك ،وردتنا عدة استفسارات تستعلم عن بداية الشهر الفضيل إثر ذيوع أخبار تشئ
برؤية اهلالل يف بعض الوالايت اجلنوبية ،ابلرغم من حثنا الدائم للمؤمنني لتزويدان أبية معلومات ملموسة ودقيقة عن أية رؤية حمتملة

قد حتصل .من هنا وبعد غروب الشمس يف مدينة ساندييغو وموافاتنا عرب ثقاتنا بعدم رؤية شئ يف األفق مع صفاء اجلو وصحوه،
أصدران البيان معلنني عن الثالاثء أنه األول من أايم شهر رمضان املبارك.

وعلى مجيع األحوال ،فإن من حيصل لديه اإلطميئنان فيمكنه العمل وفق تكليفه الشخصي ،إال إنه يلزم اإلنتباه إىل مبدأ مساحة

آية هللا العظمى السيد السيستاين (مد ظله) يف تعدد األف ـق ،فإن ثبت اهلالل فسيكون مقتصراً على مناطق حمددة فقط وليس

سائر أمريكا الشمالية ابلضرورة.

إن جلنة اهلالل ومنذ أتسيسها سنة  ١٤٢٨وحىت اليوم تصدر بياانهتا ابنتظام دومنا انقطاع وبكل فخر واعتزاز تسعى خلدمة اجملتمع

املؤمن يف أمريكا الشمالية ولتعزيز وحدته ومتاسكه ،وترحب أبية بين ـ ـة شرعية قد تتوفر لدى املؤمنني ميكن اإلفادة هبا من خالل

الربيـ ـد األلكرتوين الرمسي جمللس العلمـ ـاء info@imams.us

أخرياً ،أنمل من مجيع املؤمنني دام عزهم توخي كامل الدقة واحلذر يف نقل األخبار ،وبذل املزيد من التعاون والتعاضد للمحافظة

على حلمة ووحدة اجملتمع املؤمن .سائلني املوىل عز ولل قبول األعمال والطاعات وأن يعجل بفرج موالان صاحب العصر والزمان
عليه السالم.

إضغط هنا ملالحظة بيان هالل شهر رمضان املبارك ١٤٣٧

جلنة اهلالل:






السيد حممد الرضوي ،تورنتو ،كندا.
الشيخ فاضل السهالين ،نيويورك.
السيد حمبوب مهدي عابدي النجفي ،شيكاغو ،إلينوي.
الشيخ لعفر 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.

