بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبـص ـوص ه ـالل شهر ذي احلجة احلرام ١٤٤٢
إىل سائر المؤمني الكرام ف أمريكا الشمالية.
الم علي مك مم ورمحةم هللا وبـركاتمه.
الس م
تمعل من َلنةم االستهالل التابعة لمجلس معلماء الشيعة ف أمريكا الشمالية ،أن األحد الموافق للحادي عشر من
متوز/جوالي  ،٢٠٢١سيكو من أول أايم شهر ذي احلجة احلرام لعام  ١٤٤٢للهجرة ،لعظم مناطق أمريكا الشمالية
ابستثناء بعض مناطق الشمال-الشرقي للقارة بعونه تـعاىل.

جاء ذلك إثر تـلقي َلنة االستهالل ما يمفي مد ف ثمـبموت مرؤية هالل شهر ذي احلجة احلرام غم مروب هذا اليـوم ،السبت،

ف مشال غرب مدينة هيوسنت بوالية تكساس وف مدينة ساندييغو بوالية كاليفورنيا.

بول االعمال والطاعات ،وتعجيل فـرج موالان صاحب العصر والزمان عليه السالم.
نسأ مل هللا تـعاىل ق م
نيابة عن َلن ـ ـ ــة االستهالل:
السيد حممد الرضوي ،األمي العام
مناسبات هذا الشهر:
•  ٧ذي احلجة ( ١٧متوز) :شهادة اإلمام حممد الباقر عليه السالم سنة  ١١٤هجرية

•  ٨ذي احلجة ( ١٨متوز) :يوم خروج احلسي عليه السالم من مكة متجهاً إىل العراق سنة  ٦٠هجرية.
•  ٩ذي احلجة ( ١٩متوز) :شهادة مسلم بن عقيل (ع) سفري احلسي اىل الكوفة ،سنة  ٦٠هجرية.
•  ٩ذي احلجة ( ١٩متوز) :يوم عرفة ،يوم الدعاء واإلبتهاء إىل هللا تعاىل.
•  ١٠ذي احلجة ( ٢٠متوز) :عيد األضحى البارك.

•  ١٥ذي احلجة ( ٢٥متوز) :والدة اإلمام علي اهلادي النقي عليه السالم سنة  ٢١٢هجرية.
•  ١٨ذي احلجة ( ٢٨متوز) :ذكرى عيد الغدير األغر سنة  ١٠هجرية.

•  ٢٤ذي احلجة ( ٣آب) :مباهلة النيب األكرم (ص) نصارى جنران سنة ١٠هجرية.

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

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