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(األوقات مأخوذة من تقويم الهادي)

مسجد الشيخ أمير محمد البربغي
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مالحظة :األوقات تقديرية ينبغي اإلحتياط

سعد الليالي ونحوساتها لعقود الزواج طيلة الشهر القمري
مأخوذة من موقع الشيخ عبدالنبي النشابة
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المغرب العقود BBM:D8999827
في تاريخ  2011/4/17هدم المسجد
 5:06مكروهة
غدا يستحب غسل الجمعة مؤكدا
 5:07مباركة
وفاة الصحابي أبو ذر الغفاري (رض)
 5:07مكروهة
ق ِبهَا َم ْفت ُون
الوا ِث ُ
اضي ع َْن نَ ْف ِ
س ِه َم ْغ ُبونَ ،و َ
الر ِ
َّ
 5:08مباركة
 5:08مكروهة
ا ْل ِع ْل ُم َكثِير َوا ْل َع َم ُل قَ ِليل
اللهم شافي كل مريض
 5:09مباركة
ع ِليل
سو ُد أَبَدا ً َ
 5:09مباركة
ا ْل َح ُ
مولد اإلمام الحسن العسكري(عليه السالم)  232هـ
 5:10مكروهة
تشريع الصالة اليومية 1هـ
 5:11صالحة
استشهاد السيدة فاطمة المعصومة (ع)  201هـ
 5:11صالحة
ا ْلعَ ْد ُل قِوا ُم ا ْلبَ ِريَّ ِة
 5:12صالحة
العَ َوافِي اِذَا دَا َمتْ ج ُِهلَتْ َوإِذَا فُ ِقدَتْ ع ُِرفَتْ
 5:13مباركة
 5:13مكروهة
السنة الميالدية 2018
ثورة المختار الثقفي
 5:14صالحة
 5:15مكروهة
التواضع يرفع
 5:15مكروهة
ا ....عجل لوليك الفرج
يستحب غسل الجمعة مؤكدا
 5:16مباركة
 5:17مكروهة
صاف أ َ ْف َ
ض ُل ا ْلفَضائِ ِل
اإل ْن
ُ
ِ
ى َكثِير َوا ْل َح ْز ُم قَ ِليل
 5:17مباركة
ا ْل َّرأْ ُ
بناء المسجد األقصى
 5:18مباركة
 5:19مكروهة
ع ِل َم ع َِم َل
ال ِع ْل ُم َم ْق ُرون بِالعَ َم ِل فَ َم ْن َ
 5:20مكروهة
ب
األَحْ َزانُ ُ
س ْق ُم ا ْلقُلُو ِ
ا ْل َو ْع ُ
ع
 5:20مباركة
ظ النَّافِ ُع ما َر َد َ
 5:20مكروهة
يستحب غسل الجمعة مؤكدا
 5:21مكروهة
اإل ْم َر ِة
اإل ْنص ُ
َاف ِمنَ النَّ ْف ِس كَا ْلعَ ْد ِل فِي ِ
 5:22مكروهة
ستِ ْغفار
ا ْلنَّ َد ُم عَلى ا ْل َخ ِطيئ َ ِة ا ْ
ب
ِ
 5:23مباركة
الش ْركَةُ ِفي َّ
الرأْي ت ُؤَدِي ِإلَى الص ََّوا ِ
ِير الَ ِبالت َّ ْد ِبيِ ِر
 5:24مباركة
اال ُ ُم ُ
ور ِبالت َّ ْقد ِ
 5:24مكروهة
نسألكم الدعاء
اإل ْي َمانَ
 5:25مباركة
ق يُ ْف ِ
ا ْلنِفَا ُ
س ُد ِ

المناسبات

رحم هللا من يقرأ سورة الفاتحة لروح الشيخ أمير محمد البربغي وألرواح المؤمنين والمؤمنات

