بسم هللا الرمحن الرحيم
حمرم احلرام ١٤٤٢
إعالن خبصوص هالل شهر ّ

شماليّة.
إىل سائر المؤمني ف أمريكا ال ّ
الم علي مكم ورمحةم هللا وب ركاتمه.
الس م
شماليّة ،عن ت ل ّقيها ما يمفي مد ف ثمبموت
شيعة ف أمريكا ال ّ
تمعل من َلنةم االستهالل التابعة لمجلس معلماء المسلمي ال ّ
مرؤية هالل شهر محمرم احلرام غم مروب الي وم األربعاء بلعي المجردة ف مدي نة هيموسِت بوالية تكساس ،وعليه ،فإن
األول من شهر محمرم احلرام لعام  ١٤٤٢للهجرة سيكون إبذنه تعاىل:
▪ اخلميس ،الموافق للعشرين من آب/اغمسطمس  ،٢٠٢٠لسائر الناطق المتدة من مدينة نيويورك
وممروراً بديرتويت ،وشيكاغو ،وحىت سياتل غربً ،وما حتتها (الشار إليها بللون الربتقايل واألمحر ف
الرسم البياين ذيالً)
▪ اَلم ممعة ،الوافق للواحد والعشرين من آب/اغمسطمس  ،٢٠٢٠لسائر الناطق األخرى وكندا (الشار
إليها بللون األصفر واألزرق الفاتح والغامق وما بعدهم ف الرسم البياين ذيالً).

نسأل هللا مسبحانهم أن يتقبل األعمال والعبادات وأن يموفّق اَلميع إلحياء أمر أهل الب يت (ع) بت عظيم شعائر أب
م
عبد هللا احلمسي (ع) ،وأن يمع ّجل ف ف رج موالان صاحب العصر والزمان عليه السالم.
نيابة عن َلن ة االسته الل:
السيد حممد الرضوي ،األمي العام
مناسبات هذا الشهر:
•
•
•
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 ٢حمرم:
 ٧حمرم:
 ١٠حمرم:

وصول اإلمام احلسي (ع) وأهل بيته وأصحابه أرض كربالء سنة  ٦١هجرية.
قطع الاء عن اإلمام احلسي (ع) وأهل بيته وأصحابه ف كربالء.
إستشهاد اإلمام احلسي (ع) وسبعي ونيف من أهل بيته وأصحابه على أرض كربالء سنة  ٦١هجرية.
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•
•

 ١٣حمرم:
 ٢٥حمرم:

دفن جسد اإلمام احلسي واهلامشيي واألصحاب.
شهادة اإلمام علي بن احلسي السجاد زين العابدين (ع) سنة  ٩٥هجرية.

مالحظ ات:
 oلعرفة مبادئ وقواعد َلنة اإلستهالل ف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة إحتاد األفق ،إضغط هنا.
 oلتابعة أكثر األسئلة الشائعة حول بياانت َلنة االستهالل إضغط هنا.

"َلن ة اإلستهالل"

إنبثقت عن الؤمتر السابع جمللس علماء السلمي الشيعة ف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلي وما زالت متارس مهامها بنتظام وتقدم خدماهتا للمؤمني
شهرايً .يتم إختيار أعضاء هلا بلتزكية أثناء الؤمترات العامة.
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