بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبصوص هالل شهر ذي احل ّجة احلرام ١٤٣٧
إىل سائر املؤمنني يف أمريكا الشمالية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
تُعلن جلنةُ اهلالل التابعة جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية عن ثبوت هالل شهر ذي
احلجة احلرام شرعاً غروب اجلمعة الثاين من أيلول يف عدد من مناطق الوالايت املتدد  ،وعليه فإن السبت الواقع

احلجة احلرام بعونه تعاىل لسائر مناطق الوالايت
فيه الثالث من أيلول/سبتمرب  ٢٠١٦سيكون أول أايم شه ـر ذي ّ
املتدد واملناطق اجلنوبية من كندا .تباعاً لذلك ،فإن:

 يوم عرفة املبارك سيكون :األحد  ١١أيلول ٢٠١٦
 عيد األضدى املبارك سيكون :األثنني  ١٢أيلول ٢٠١٦
نسأل هللا سبدانه أن يتقبل أعمال وعبادات حجاج بيته احلرام بوافر القبول ،وأن يعيدهم إىل دايرهم
ساملني غامنني ،وأن مين على اجلميع حبج بيته احلرام .آملني بتعجيل فرج موالان صاحب العصر والزمان عليه
السالم.
مناسبات هذا الشهر:









 ٧ذي احلجة ( ٩أيلول):
 ٨ذي احلجة ( ١٠أيلول):
 ٩ذي احلجة ( ١١أيلول):
 ٩ذي احلجة ( ١١أيلول):
 ١٠ذي احلجة ( ١٢أيلول):
 ١٥ذي احلجة ( ١٧أيلول):
 ١٨ذي احلجة ( ٢٠أيلول):
 ٢٤ذي احلجة ( ٢٦أيلول):

شهاد اإلمام حممد الباقر عليه السالم سنة  ١١٤هجرية
يوم خروج احلسني عليه السالم من مكة متجهاً إىل العراق سنة  ٦٠هجرية.
شهاد مسلم بن عقيل (ع) سفري احلسني اىل الكوفة ،سنة  ٦٠هجرية.
يوم عرفة ،يوم الدعاء واإلبتهاء إىل هللا تعاىل.
عيد األضدى املبارك.
مولد اإلمام علي اهلادي عليه السالم سنة  ٢١٢هجرية.
ذكرى عيد الغدير األغر سنة  ١٠هجرية.
مباهلة النيب األكرم نصارى جنران سنة ١٠هجرية.

جلنة اهلالل:






السيد حممد الرضوي ،تورنتو ،كندا.
الشيخ فاضل السهالين ،جامايكا ،نيويورك.
السيد حمبوب مهدي عابدي النجفي ،شيكاغو ،إلينوي.
الشيخ جعفر البنكلوري ،ميامي ،فلوريدا.
الشيخ صباح العبادي ،فانكوفر ،كندا.

"جلنة اهلالل"
أتسست سنة  ٢٠٠٥عرب 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 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.

