بسم هللا الرمحن الرحيم
حمرم احلرام ١٤٤٤
إعالن خبصوص هالل شهر ّ

إىل سائر المؤمني ف أمريكا الشمالية.
الم علي مكم ورمحةم هللا وب ركاتمه.
الس م
شيعة ف أمريكا الشمالية أن ي وم السبت ،الوافق
تمعل من َلنةم االستهالل التابعة لمجلس معلماء المسلمي ال ّ
/جوالي  ،٢٠٢٢سيكو من أول أَّيم شهر محمرم احلرام لعام  ١٤٤٤للهجرة ،لسائر مناطق أمريكا
للثالثي من َتُّوز م
الشمالية بعونه ت عاىل.

جاء ذلك إثر ت ل ّقي َلنةم االستهالل ما يمفي مد ف ثمبموت مرؤية هالل شهر محمرم احلرام غم مروب الي وم ،اَلم ممعة،

ٍ
صدور
ف عدد من الناطق كمنطقة بالكسبغ بوالية فرجينيا ،وتولي مدو بوالية أمهايُّو ،ودن فر مكولمورادو ح ّت حلظة م
هذا الب يان.

نسأل هللا مسبحانهم أن يتقبل األعمال والعبادات وأن يموفّق اَلميع إلحياء أمر أهل الب يت (ع) بت عظيم
م

الشعائر احلمسينيّة ،وأن يمع ّجل ف ف رج موالان صاحب العصر والزمان (عليه السالم).
نيابة عن َلن ة االسته الل:
الرضوي ،األمي العام
السيّد ّ
حممد ّ
ّ
مناسبات هذا الشهر:
•
•
•
•
•

 ٢حمرم (َ ٣١توز):
 ٧حمرم ( ٥آب):
 ١٠حمرم ( ٨آب):

 ١٣حمرم ( ١١آب):
 ٢٥حمرم ( ٢٣آب):

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

دفن جسد اإلمام احلسي (ع) 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 ا ّحتاد األفق ،إضغط هنا.
 oلتابعة أكثر األسئلة الشائعة حول بياانت َلنة االستهالل إضغط هنا

"َلن ة اإلستهالل"
انبثقت عن الؤَتر السابع جمللس علماء السلمي الشيعة ف أمريكا الشمالية سنة  ٢٠٠٧ومنذ ذلكم احلي وما زالت َتارس مهامها ابنتظام
وتقدم خدماهتا للمؤمني شهرَّيً .يتم اختيار أعضاء هلا ابلتزكية أثناء الؤَترات العامة
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