بسم هللا الرمحن الرحيم
إعالن خبـص ـوص ه ـالل شهر ذي احلجة احلرام ١٤٤٣
إىل سائر المؤمني الكرام ف أمريكا الشمالية.
الم علي مك مم ورمحةم هللا وبـركاتمه.
الس م
تمعل من َلنةم االستهالل التابعـ ـة لمجلـ ـس معلمـ ـاء الشيعـ ـة ف أمريكا الشماليـة ،أن اَلم ممع ـة ،الواق ـع فيـ ـه
ز/جوالي  ٢٠٢٢سيكو من أول أايم شهر ذي احلجة احلرام لعام  ١٤٤٣للهجرة لسائر أمريكا
األو مل من َتو م

الشماليـ ـة ِبذنه تـعاىل.

جاء ذلك إثر عدم تـلقي َلنة االستهالل ما يمفي مد ف ثمـبموت مرؤية هالل شهر ذي احلجة احلرام غم مروب هذا
اليـوم ،األربعاء ،ف ٍ
أي من مناطق الوالايت اَلمنموبية والغربية ،وابلتال فإن الميس الواقع فيه الثالثمون من َتموز

سي مكو من اليوم التمم لشهر ذي القعدة احلرام.

بول االعمال والطاعات ،وعودة محجاج بـيته احلرام سالي غامني ،وتعجيل فـرج موالان صاحب
نسأ مل هللا تـعاىل ق م
العصر والزمان عليه السالم.
نيابة عن َلن ـ ـ ــة االستهالل:
السيد حممد الرضوي ،األمي العام
مناسبات هذا الشهر:
•  ٧ذي احلجة (َ ٧توز):

شهادة اإلمام حممد الباقر عليه السالم سنة  ١١٤هجرية

•  ٩ذي احلجة (َ ٩توز):

شهادة مسلم بن عقيل (ع) سفري احلسي اىل الكوفة ،سنة  ٦٠هجرية.

يوم خروج احلسي عليه السالم من مكة متجهاً إىل العراق سنة  ٦٠هجرية.

•  ٨ذي احلجة (َ ٨توز):
•  ٩ذي احلجة (َ ٩توز):

يوم عرفة ،يوم الدعاء واإلبتهاء إىل هللا تعاىل.

•  ١٠ذي احلجة (َ ١٠توز):

عيد األضحى البارك.

•  ١٨ذي احلجة (َ ١٨توز):

ذكرى عيد الغدير األغر سنة  ١٠هجرية.

•  ١٥ذي احلجة (َ ١٥توز):
•  ٢٤ذي احلجة (َ ٢٤توز):

والدة اإلمام علي اهلادي النقي عليه السالم سنة  ٢١٢هجرية.
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 الؤَتر السابع جمللس علماء السلمي الشيعة ف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلي وما زالت َتارس مهامها ابنتظام
وتقدم خدماهتا للمؤمني شهرايً .يتم اختيار أعضاء هلا ابلتزكية أثناء الؤَترات العامة
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