
 )األوقاث هأخىرة هي حقىين الهادي(                 ( 1438القعذة ي لشهر رأوقاث الصالة )

  لشيخ أهير هحوذ البربغي وللوؤهنيي والوؤهناثلروح ارحن ا... هي يقرأ سىرة الفاححت 
  

www.albarbaghy.com/vb هسجذ الشيخ أهير هحوذ البربغي  

ى
لي

ى
ي

س 
ط

س
غ

أ
 

 رو 

  القعذة
 هالحظت: األوقاث حقذيريت ينبغي اإلحخياط حكن أهير الوؤهنيي عليه السالم هيالوناسباث /

BBM: D8999827 1438 2017 الفجر الشروق الظهريي العشائيي العقىد 
هـ 173فاطوت الوعصىهت عليها السالم  ةهىلذ السيذ  الثالثاء 1 25/7 3:33 5:00 11:44 6:45 هباركت 

هذم الوسجذ 17/4/2011في حاريخ   األربعاء 2 26 3:34 5:01 11:44 6:44 هكروهت 

ْهدِ  ي إِلَى اْلزُّ ٌَُؤدِّ ُد  َزهُّ  الخويس 3 27 3:35 5:01 11:44 6:44 هكروهت اْلتَّ

 الجوعت 4 28 3:36 5:02 11:44 6:43 هباركت يسخحب فيه غسل الجوعت هؤكذا

الحرام رفع القىاعذ هي البيج  السبج 5 29 3:36 5:02 11:44 6:42 هكروهت 

ْقوى أَْقوى أَساس  األحذ 6 30 3:37 5:03 11:44 6:41 هباركت اْلتَّ

 ًِّ ٌر ِمَن اْلَع ٌْ  األثنيي 7 31 3:38 5:03 11:44 6:41 هباركت اْلَخَرُس َخ

 الثالثاء 8 1/8 3:39 5:04 11:44 6:40 صالحت حشريع فريضت الحج

 األربعاء 9 2 3:39 5:04 11:44 6:39 هكروهت اْلَعَجلَُة َتْمَنُع اإلِصاَبةَ 

يسخحب فيه غسل الجوعت هؤكذا غذا  الخويس 10 3 3:40 5:05 11:44 6:39 صالحت 

 الجوعت 11 4 3:41 5:05 11:44 6:38 صالحت هىلذ اإلهام الرضا عليه السالم

ًَ فَ  اَك َوالَبْغ ٌّ لُ هللاُ لَُه ِا ٌَُعجِّ  ًَ ِانَّ الباِغ
ٌُحلُّ بِِه الَمُثالتِ  قَِمَة َو  النَّ

 السبج 12 5 3:41 5:06 11:44 6:37 هباركت

 األحذ 13 6 3:42 5:06 11:44 6:36 هكروهت

ةِ  ٌَّ  األثنيي 14 7 3:43 5:06 11:43 6:36 صالحت اْلَعْدلُ قِواُم اْلَبِر

 الثالثاء 15 8 3:43 5:07 11:43 6:35 صالحت ركري حغييب اإلهام الصذر

ًُ َعلى االاُلّفِ   األربعاء 16 9 3:44 5:07 11:43 6:34 هكروهت أَْفَحُش الَبْغًِ الَبْغ

 الخويس 17 10 3:45 5:08 11:43 6:33 هباركت رحيل الشيخ الحائري هؤسس حىزة قن الوقذست

 الجوعت 18 11 3:46 5:08 11:43 6:33 هباركت يسخحب فيه غسل الجوعت هؤكذا

 السبج 19 12 3:46 5:09 11:43 6:32 هباركت اْلَعاقِلُ َمْن َعَقلَ لِساَنهُ 

ٌُْكثُِر األَْدَواءَ  َبُع   األحذ 20 13 3:47 5:09 11:43 6:31 هباركت اْلشِّ

 األثنيي 21 14 3:48 5:10 11:42 6:30 هكروهت غسوة بني قريضت

 الثالثاء 22 15 3:48 5:10 11:42 6:29 هكروهت اللهم عجل لولٌك الفرج

وِم ُبْؤِسهِ  ٌَ  األربعاء 23 16 3:49 5:11 11:42 6:28 هكروهت أاَلَ َعاِملٌ لَِنْفِسِه َقْبلَ 

يسخحب فيه غسل الجوعت هؤكذا غذا  الخويس 24 17 3:50 5:11 11:42 6:27 هكروهت 

 الجوعت 25 18 3:50 5:12 11:42 6:26 هكروهت يىم دحى األرض هي ححج الكعبت

تِهِ  قٌِظ ِمْن َغْفلَتِِه َقْبلَ َنَفاِد ُمدَّ ٌْ  السبج 26 19 3:51 5:12 11:41 6:25 هكروهت أاَلَ ُمْسَت

اٌم َعَلى النَّاسِ   األحذ 27 20 3:52 5:13 11:41 6:24 هباركت اْلُعلَماُء ُحكَّ

 األثنيي 28 21 3:52 5:13 11:41 6:23 هباركت خير العلن ها قارى العول

هـ 220شهاد اإلهام الجىاد )عليه السالم( اسخ  الثالثاء 29 22 3:53 5:13 11:41 6:22 هكروهت 


