ادى اآلخ َرة ١٤٤٢
إعالن خبـص ـوص ه ـ َالل َشهر ج َ
ني يف أمريكا الش َمالية.
إىل َسائر املؤمن َ
السالم َعلَيكم َوَرحَة للا َوبَـ َركاته.

الواقع فيه
تعلن َجلنَة االستهالل التاب َعة ل َمجلس علَ َماء املسل َ
مني الش َيعة يف أمريكا الشمالية أن يَـو َم اجلم َعةَ ،
سنة  ١٤٤٢هجرية،
اخلامس َع َ
ش َر من كانون الثاين/جانـيـ َوري َ ٢٠٢١سيَكون أول أيـام َشهر ج َ
ادى اآلخ َرة ل َ
سائر َمناطق أمريكا الشمالية إبذنه تَـ َعاىل.
لَ

وب اليَـوم ،األرب َعاء،
اء َ
إثر َع َدم تَـلَقي َجلنَة االستهالل َما يفيد يف ثـبوت رؤية هالل َشهر ج َ
ادى اآلخ َرة غر َ
َج َ
ذلك َ
يف ٍّ
ادى األوىل.
ك يَكو َن اخلَميس اليوم املتمم ل َ
أي من َمناطق أمريكا الش َماليةَ ،وبذل َ
شهر ج َ
العصر َوالزَمان َعليه السالم.
بحانه الت َ
وفيق والس َ
صاحب َ
داد َوأن يـ َعج َل يف فَـ َرج َموالان َ
نسأل للاَ س َ
نيابة عن جلن ـ ـ ــة اإلستهـ ـ ــالل:
السيد حممد الرضوي ،األمني العام
مناسبات هذا الشهر:

 ٣ جادى اآلخرة ( ١٧ك/٢جانيوري):

 ١٣ جادى اآلخرة ( ٢٧ك/٢جانيوري):
 ٢٠ جادى اآلخرة ( ٣شباط/فرباير):

شهادة الصديقة الزهرآء عليها السالم ،السنة  ١١للهجرة.

وفاة أم البنني العباس وإخوته (رض) سنة  ٦٤للهجرة.

والدة الصديقة فاطمة الزهرآء عليها السالم ،مخس قبل أو بعد البعثة.

مالحظات:
 ملعرفة مبادئ وقواعد جلنة اإلستهالل يف حتديد أوائل الشهور القمرية ،وكيفية معرفة إحتاد األفق ،إضغط هنا.
 ملتابعة أكثر األسئلة الشائعة حول بياانت جلنة االستهالل إضغط هنا.
"جلن ـة االستهالل"
انبثقت عن املؤمتر السابع جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلني وما زالت متارس مهامها ابنتظام وتقدم خدماهتا للمؤمنني شهرايً.
يتم اختيار أعضاء هلا ابلتزكية أثناء املؤمترات العامة.
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