بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبـص ـوص ه ـالل شهر ذي القعدة احلرام ١٤٤٠
إىل سائر املؤمنني يف أمريكا الشمالية،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
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نيابة عن َلن ـ ـ ــة اإلسته ـ ـ ـالل:
السيد حممد الرضوي ،األمني العام
مناسبات هذا الشهر:

 ١١ ذي القعدة ( ١٤توز):
 ٢٩ ذي القعدة ( ١آب):

والدة اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم سنة  ١٤٨هجرية.
شهادة اإلمام حممد التقي اَلواد عليه السالم سنة  ٢٢٠هجرية.

مالحظ ـ ـ ـ ـ ـات:
 oبياانت َلنة اإلستهالل أتيت نزوالً لطلب ورغبة شرحية واسعة من املؤمنني ،وال يع ّد حجة وغري ملزم شرعاً ألي أحد.
 oملعرفة( :مبادئ وقواعد َلنة اهلالل يف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة إحتاد األفق) إضغط هنا.
 oلإلطالع على األسئلة املتكررة خبصوص اإلستهالل ووحدة األفق وإجاابهتا إضغط هنا.

"َلن ـة اإلستهالل"
أتسست سنة  ٢٠٠٧بقرار من جملس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية ،ويتم تزكية أعضاء هلا دورايً أثناء املؤترات العامة .بدأت بتقدمي خدماهتا إىل
املؤمنني يف أمريكا الشمالية شهرايً وابستمرار منذ ذلك احلني وحىت اآلن.
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