صوص هالل شهر رجب ١٤٤٣
إعالن بخ خ
إىل سائر املخؤمنني يف أمريكا الشمالية.
الم علي خك خم ورحةخ للا وبـركاتخه.
الس خ
تخعل خن جلنةخ االستهالل التابعة لمجلس عخلماء املخسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية أن الميس (الواقع فيه
الثالث من خشباط/فباير  )٢٠٢٢هو أو خل أايم شهر رج ٍ
ب ال خمرجب لعام  ١٤٤٣للهجرة ،لسائر مناطق أمريكا
الشمالية بعونه تـعاىل.

جاء ذلك إثـر عدم تـلقي جلنة االستهالل ما يخفي خد يف ثخـبخوت خرؤية اهلالل غخ خروب اليـوم ،الثُّالَثء ،من أية
ٍ
ام عدةٍ لشهر خُجادى الثانية.
بخـقعة من الوالايت اجلنخوبية والغربية ،وبذلك يكو خن األربعاءخ إمت خ
نسأل للا خسبحانهخ التوفيق والسداد وأن يخـعجل يف فـرج موالان صاحب العصر والزمان عليه السالم.
خ
نيابةً عن جلن ـ ـ ــة االستهـ ــالل:
السي خد خمم ٍد الرضوي ،األمني العام
مناسبات هذا الشهر:
•

 ١رجب ( ٣شباط):

•

 ٢رجب ( ٤شباط):

•

 ٣رجب ( ٥شباط):

•

 ١٠رجب ( ١٢شباط):

•

 ١٣رجب ( ١٥شباط):

•

 ١٥رجب ( ١٧شباط):

•
•

 ٢٥رجب ( ٢٧شباط):
 ٢٧رجب ( ١آذار):

والدة اإلمام ممد الباقر (ع) ،سنة  ٥٧هجرية.

والدة االمام علي اهلادي (ع) ،سنة  ٢١٢هجرية.
شهادة اإلمام علي اهلادي (ع) ،سنة  ٢٥٤هجرية.
والدة اإلمام ممد اجلواد (ع) سنة  ١٩٥هجرية.

والدة األمري اإلمام علي بن أيب طالب (ع) حنو  ٢٣سنة قبل اهلجرة.
وفاة العقيلة السيدة زينب (ع) ،سنة  ٦٢هجرية.

شهادة اإلمام موسى الكاظم (ع) ،سنة ١٨٣هجرية.
بعثة النيب األكرم (ص) ،حنو  ١٣سنة قبل اهلجرة.

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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