
        )األوقات والمناسبات مأخوذة من تقويم الهادي(  (  هـ8143)أوقات الصالة لشهر رمضان  

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

www.albarbaghy.com/vb مسجد الشيخ أمير محمد البربغي 
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 مالحظة: األوقات تقديرية ينبغي األحتياط 

 1438 2017 الفجر شروق الظهرين العشائين العقود ُهِدَم المسجد 17/4/2011في تاريخ 

 السبت 1 27/5 3:18 4:47 11:35 6:40 مباركة غزوة طائف ـــ غزوة تبوك

:406 مباركة خروج المسلمين لفتح مكة  3511:  464:  183:  األحد 2 28 

(ليه السالم)ع نزول الصحف على النبي إبراهيم :416 مكروهة   3511:  464:  173:  األثنين 3 29 

(ليه السالم)عالعهد لإلمام الرضا  إعالن والية :416 مباركة   3511:  464:  173:  الثالثاء 4 30 

:426 مكروهة اللهم اني أفتتح الثناء بحمدك  3511:  464:  173:  األربعاء 5 31 

(ليه السالم)عنزول التوراة على النبي موسى  :426 مباركة   3611:  454:  163:  الخميس 6 1/6 

غسل الجمعة مؤكدايستحب  :436 مباركة   3611:  454:  163:  الجمعة 7 2 

:436 مكروهة اللهم صل على محمد وآل محمد  3611:  454:  163:  السبت 8 3 

هِّ لُِّموافَقَةِّ اأْلبراراَللُّهمَّ َوّفِّْقني في :446 صالحة   3611:  454:  153:  األحد 9 4 

ق هـ 3( ليه السالم)عوفاة السيدة خديجة    446:  3611:  454:  153:  األثنين 10 5 

:446 صالحة مؤاخاة النبي )ص( بين الصحابة  3611:  454:  153:  الثالثاء 11 6 

عليه السالم نزول اإلنجيل على النبي عيسى  :456 مكروهة   3711:  454:  153:  األربعاء 12 7 

من أيام البيض يستحب فيه اإلعتكاف  -هـ  8فتح مكة  :466 مكروهة   3711:  454:  153:  الخميس 13 8 

:466 صالحة من أيام البيض يستحب فيه اإلعتكاف  3711:  454:  153:  الجمعة 14 9 

هـ3 (ليه السالم)ع مولد اإلمام الحسن المجتبى :476 صالحة   3711:  454:  153:  السبت 15 10 

:476 مكروهة اْلظَّاِلُم يَْنتَِظُر اْلعُقُوبَةَ   3711:  454:  143:  األحد 16 11 

هـ 2معركة بدر الكبرى  :476 مباركة   3811:  454:  143:  األثنين 17 12 

عليه السالم نزول الزبور على داود  :486 مباركة   3811:  454:  143:  الثالثاء 18 13 

عليه السالمضربة ابن ملجم لإلمام علي  :486 مكروهة   3811:  454:  143:  األربعاء 19 14 

المسجد اآلقصىذكرى حرق  –ليلة القدر الشريفة  :486 مباركة   3811:  454:  153:  الخميس 20 15 

(ليه السالم)ع أمير المؤمنيناستشهاد  :496 مكروهة   3811:  454:  153:  الجمعة 21 16 

- بدء نزول القرآن الشريفةالليلة ليلة القدر  :496 صالحة   3911:  454:  153:  السبت 22 17 

:496 مباركة اْلَمْظلُوُم يَْنتَِظُر اْلَمثُوبَةَ   3911:  464:  153:  األحد 23 18 

:496 مكروهة ا... إني أفتتح الثناء بحمدك  3911:  464:  153:  األثنين 24 19 

:506 مكروهة أللُّهمَّ اْرُزقني فيهِّ َفْضَل لَيَلةِّ القَدرِّ   3911:  464:  153:  الثالثاء 25 20 

عَةِّ  ن َرحَمتَِّك الواسِّ :506 مكروهة اَللُّهمَّ اْجعَل لي فيهِّ نَصيباً مِّ  4011:  464:  153:  األربعاء 26 21 

يستحب غسل الجمعة مؤكدا -يوم القدس العالمي غدا :506 مباركة   4011:  464:  163:  الخميس 27 22 

(ليه السالمنزول الصحف على النبي آدم )ع :506 مباركة   4011:  474:  163:  الجمعة 28 23 

َن الذُّنُوبِّ  لني فيهِّ مِّ :516 مكروهة أللُّهمَّ اْغسِّ  4011:  464:  163:  السبت 29 24 

جميعا عليه بصحة وعافية هللا تقبل هللا أعمالنا وأعمالكم وأعادنا :516 مباركة   4011:  474:  173:  األحد 30 25 


