بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبصوص هالل شهـ ـر ص ـف ـ ــر ١٤٤١

إىل سائر المؤمني ف أمريكا الشمالية.
الم علي مكم ورمحةم هللا وبـركاتمه.
الس م
تمعل من َلنةم االستهالل التابعة لمجلس معلماء المسلمي الشيعة ف أمريكا الشمالية ،عن تـلقيها ما يمفي مد ف

ثـمبموت مرؤية هالل شهر صفر غم مروب اليـوم األحد ف العديد من الناطق ،وعليه ،فإن يـوم اإلثـني ،الوافق للثالثي

من أيلمول  /سبـتمب  ،٢٠١٩سيكو من أول أّيم شهر صفر لعام  ١٤٤١للهجرة ،لسائر مناطق أمريكا الشمالية
بعونه تعاىل.

تـبـعاً لذلك ،فإن األربعي احلمسيين ف العشرين من صفر سي مكو من يوم السبت ،الموافق للتاسع عشر من

تشرين األول/أمكتوبر بذنه تـعاىل.

نسأل هللا مسبحانهم أن يتقبل األعمال والعبادات وأن يـموفق اَلميع إلحياء أمر أهل البـيت (ع) بتـعظيم
م

شعائر أب عبد هللا احلمسي (ع) ،وأن يـمعجل ف فـرج موالان صاحب العصر والزمان عليه السالم.
نيابة عن َلن ـ ـ ــة االسته ـ ـ ـالل:
السيد حممد الرضوي ،األمي العام
مناسبات هذا الشهر:






شهادة اإلمام احلسن اجملتىب (ع) سنة  ٥٠للهجرة.
 ٧صفر ( ٦تشرين األول):
والدة اإلمام موسى الكاظم (ع) سنة  ١٢٨للهجرة.
 ٧صفر ( ٦تشرين األول):
 ١٧صفر ( ١٦تشرين األول) :شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا (ع) سنة  ٢٠٣للهجرة.

 ٢٠صفر ( ١٩تشرين األول) :الذكرى السنوية لألربعي احلسيين لشهادة أب عبد هللا احلسي (ع) سنة  ٦١للهجرة.
 ٢٨صفر ( ٢٧تشرين األول) :وفاة الرسول األكرم حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله ،سنة  ١١للهجرة.

مالحظ ـ ـ ـ ـ ـات:
 oبياانت َلنة االستهالل تصدر نزوالً عند طلب ورغبة شرحية واسعة من الؤمني خدمة ف تشخيص الوضوع.
 oلعرفة( :مبادئ وقواعد َلنة االستهالل ف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة احتاد األفق) إضغط هنا.
 oلالطالع على األسئلة التكررة خبصوص االستهالل ووحدة األفق وإجاابهتا اضغط هنا.

"َلن ـة االستهالل"
انبثقت عن الؤمتر السابع جمللس علماء السلمي الشيعة ف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلي وما زالت متارس مهامها ابنتظام وتقدم خدماهتا للمؤمني
شهرّيً .يتم اختيار أعضاء هلا ابلتزكية أثناء الؤمترات العامة.
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