
.اباسح لفلا  رجفلا  تقو  وه  ل  ةالصلل ، اتقو  ةاسمإلا  روكذملا   رجفلا ) ناذأ   ) تقو تع  ال 
.طاتحالل ًةاعارم  ەريدقت  مت  كاسمإلا ،)  ) ناونع تحت  قئاقد  رجفلا ) ناذأ   ) تقو نم  ركأ  اتقو  انفضأ  دقف  اذل  للق ، رجفلا ) ناذأ   ) تقو لق  تارطفملا  نع  عانتمالا  ي 

.ءاضقلا بجو  اعلاط  نا  هنأ  بت  مث  رجفلا ، علط  مدع  ادقتعم  تارطفملا  فلملا  لوانت  اذإ  .تقولا  لوخد  نم  دأتلا  دع  الإ  ةالصلا  ناتإلا  زوج  ال 
يرجه ماعل 1441  كراملا  ناضمر  رهش  ةاسما 

يدالم ماعل 2020  قفاوملا 
( ءارماس ةنيدمل ( حملا  تقوتلا  بسح 

ناذاكاسمالاخــــراتلامويلا
رجفلا

ةالص
حبصلا

قو
سمشلا

ناذا
راطفالابورغلارهظلا

تسلا  14/253:463:514:075:2112:046:446:59
دحالا  24/263:443:494:065:2012:046:457:00
نثالا  34/273:433:484:055:1912:046:467:01
ءاثالثلا  44/283:413:464:035:1812:046:467:01
ءاعرالا  54/293:403:454:025:1712:046:477:02
سمخلا  64/303:393:444:015:1612:046:487:03
ةعمجلا  75/013:373:423:595:1512:046:497:04
تسلا  85/023:363:413:585:1412:036:507:05
دحالا  95/033:353:403:575:1312:036:507:05

نثالا  105/043:333:383:565:1212:036:517:06
ءاثالثلا  115/053:323:373:545:1112:036:527:07
ءاعرالا  125/063:313:363:535:1012:036:537:08
سمخلا  135/073:293:343:525:0912:036:537:08
ةعمجلا  145/083:283:333:515:0812:036:547:09
تسلا  155/093:273:323:505:0712:036:557:10
دحالا  165/103:263:313:495:0612:036:567:11
نثالا  175/113:253:303:485:0612:036:577:12
ءاثالثلا  185/123:243:293:475:0512:036:577:12
ءاعرالا  195/133:223:273:465:0412:036:587:13
سمخلا  205/143:213:263:455:0312:036:597:14
ةعمجلا  215/153:203:253:445:0212:037:007:15
تسلا  225/163:193:243:435:0212:037:007:15
دحالا  235/173:183:233:425:0112:037:017:16
نثالا  245/183:173:223:415:0012:037:027:17
ءاثالثلا  255/193:163:213:405:0012:037:037:18
ءاعرالا  265/203:153:203:394:5912:037:037:18
سمخلا  275/213:143:193:384:5912:037:047:19
ةعمجلا  285/223:133:183:374:5812:037:057:20
تسلا  295/233:133:183:374:5712:037:057:20
دحالا  305/243:123:173:364:5712:037:067:21

رهش ةدع  لامإ  لامتحال  اسحت  مويلا  اذه  فضأ  نلو  اموي  ناضمر 30  رهش  نوك  نأ  ةرولا  سل 
.دعلا ةلل  لالهلا  توبث  فورظل  اعت  ناضمر 

ةعلا ماحألا 

 . برغملا رجفلا إ  نم  اهركذ  آلا  تارطفملا  نع  كاسمإلا  وه  موّصلا 
ك ل  اد " موصأ غـ  " هلق لوق   نأ  بلقلا ، ماّصلا ع  ةّن  رارمإ  بج  ال 

.اعت برقّتلا إ هللا  وه  كاسمإلا  اد  نوك  نأ 
نا اذإ  ضملا  نم  حص  الو  ةالصلا ، ّق  يذلا  رفاسملا  نم  موصلا  حص  ال 

نم حص  نلو  ءاسفّنلاو ، ضئاحلا  نم  موّصلا  حص  الو  ە ، موّصلا 
نا اذإ  راطفإلا  نّسلا  رال  زوجو  ةثك ، اهتضاحتسا  تنا  نو  ةضاحتسملا 

.ةقشملل اجوم  موصلا 
: اهنع  عانتمالا  بج  لا  تارطفملا 

لألا  .1
بلا  .2
عامجلا  .3
ءانمتسالا  .4

قلحلا ظلغلا ا  راغلا  لاصا   .5
يدمعلا ؤيقتلا   .6

تاعئاملا ةجلا  ةنقحلا   .7
رجفلا علطم  سافنلا ح  وأ  ضحلا  وأ  ةانجلا  ءاقلا ع   .8

اجو طوحألا  مالسلا ع  مهيلع  ةمئألا  دحأ  وأ  هلوسرو  بذلا ع هللا   .9
دسلا يأر  رطف ع  هنلو ال  روهشملا ، سأرلا ع  مامت  سمر   .10

هظفح هللا اتسسلا 

كراملا ناضمر  رهش  ةخراتلاو   ةيدلا  تاسانملا 

ةسانملامويلا
ةنس 201هـ6 مالسلا  هلع  اضرلا  مامإلل  دهعلا  ةالوب  ةعبلا 

مالسلا10 اهيلع  دلخ  تب  ةجدخ  نمؤملا  مأ  ةافو 
ةنس 1هـ12 راصنألاو  نجاهملا  ةاخاؤملا ب 

ماع13  ) هلفاو هلآو  هلع  نلا ص هللا  مع  مالسلا  هلع  بلاط  ةافو أ 
(. نزحلا

ةنس 3هـ15 مال  ـ سلا امهيلع  نب ع  نسحلا  مامالا  ةدالو 

17( رهشأ ةتس  ةرجهلا  لق  ثدح   ) ءامسلا هلآو ا  هلع  نلا ص هللا  جورع 
ةنس 2هـ ىلا  رد  ةكرعمو 

ردقلاةلل 19 ال  نم  والا  ةلللا 
ةفولا19 دجسم  بارحم  مالسلا  هلع  مامالا ع  حج 

سكتل20 هلآو  هلع  نلا ص هللا  بكنم  مالسلا  هلع  ءاقتراو ع  ةكم  حتف 
مانصألا 8هـ

ردقلاةلل 21 ال  نم  ةناثلا  ةلللا 
مالسلا 40هـ21 هلع  بلاط  نبا أ  مامإلا ع  نمؤملا  ما  ةداهش 

ردقلاةلل 23 ةلل  اهيف  رو  ملا  نآرقلا  لوزن 
ةرطفلا 2هـ28 ةاز  ضرف  ءاقسسالل 6ه / ـ هلآو  هلع  نلا ص هللا  ةالص 
اع29 لالهلا  تث  اذإ  دعلا  ةلل  وأ  ناضمر  رهش  ةلل 30 

ناضمر 1441هـ رهش  لاله  دصر 
ةدرجملا  علا  ةرذعتم  سمخلا  موي  ءاسم  ةؤرلاو  ةكم .) تقوتب  ةعاسلا 5:26   ) لاعلا تقوتلا  ةعاسلا 2:26  سمخلا 2020/4/23  موي  يزكرملا ) ناقالا   ) لالهلا دلوي 

ةلاتلا ةلللا  و  ةنجلا .  امأ  نم  ةغلا  ةلامشلاو  ةلامشلا  ءازجألا  كلذكو  ةلامشلا  امأ  نم  ةنجلا  ءازجألا  ةزهجألا   مادختسا  ةنكمم  ةؤرلا  و  تسلا .  تاراقلا 
.فألا فجنلا  ةلحملا   ةؤرلا  بسح  تسلا 2020/4/25  موي  هلوأ  .تسلا  تاراقلا  ةنكمم   ةؤرلا  ةعمجلا ) موي  بورغ  )

لاوش 1441هـ رهش  لاله  دصر 
.تسلا تاراقلا  ةرذعتم   ةعمجلا ) موي  ءاسم   ) ةؤرلاو ةكم ) تقوتب  ةعاسلا 20:39   ) لاعلا تقوتلا  ةعاسلا 17:39  ةعمجلا 2020/5/22  موي  يزكرملا ) ناقالا   ) لالهلا دلوي 

لما اضأ   ةنكمم  ةؤرلا  .وجلا  ءافص  ةط  ةلامشلا  امأ  لامش  ةنكمم   كلذكو  ةلامشلا  امأ  ةراق  بونجو  طسو  ةنكمم   ةؤرلا  تسلا )  موي  بورغ   ) ةلاتلا ةلللا  و 
ةراق ةنكمم   ةؤرلا  .لللا  طسوألا  قلا  ةقطنم  عم  ةكشم  تراقلا  تاه  قطانم  بلغأو  وجلا ، ءافص  ةؤرلا ا  جاتحت  ثح  اهنم  ةنجلا  ءازجألا  ادع  ةنجلا  امأ  ةراق 

نادل عم  ةكشم  اضأ  مدقلا و  ملاعلا  قطانم  نم  اقفأو   ) اقفأ برغ  لامشو  طسو  وجلا   ءافص  ط  ةنكممو  اقفأ  ةراق  برغ  ةنكمم   اتلا :  لصفتلا  اقفأ 
.فألا فجنلا  ةلحملا   ةؤرلا  بسح  نثألا 2020/5/25  موي  هلوأ  اسآو .  الاساو  اروأ  ةرذعتم   ةؤرلا  لللا .) بلغأ  طسوألا  قلا 

.ناضمر رهش  ءانثأ  قحتسملل  اهعفد  زوجو  دعلا ، ةالص  ِّلص  مل  يذلل  رهظلا  اهتقو ا  دتمو  دعلا ، ةالص  لق  ةرطفلا  ةاز  ءادأ  تقو 
ضرع ."0.0 '12 34° + طخو  لوط "0.0 '45 43° +  طخ  ةعقاولا ع  ءارماس  ةنيدم  عقومل  اقفو  ةملاعلا  غئاصلا  مقت  ةلسلس  نم  ةلتسم  تااسحلا 

.قلا ەاجتا  لامشلا  نم  ةجرد  ةلقلا 196.20  ەاجتا  .اقلا  تقوتلا  ةعاس -  شنغ 3  نع  تقوتلا  قرف 
( ودلا غئاصلا  مقت  ردصملا ( ركذ  نود  فلملا  مادختسا  وأ  ىوتحملا  فتلا  اع  زوج  ال 

/http://qanaa.net/?list=19&part=1 اناق   عقوم  اناجمو ع  غئاصلا  مقتل  اقط  متيدم  ةاسمإ  لوصحلا ع  منامب 
.ةدفم ىرخا  عيضاومو  ءامسلا ، دهاش   ام  جولا  هتكرح ب  كلذكو  ةحالطصإلا  جولا  رمقلا ب  ةكرحو  ملاعلا  لوح  لالهلا  ةؤرو  تقولا  ةلضفو  تاولصلا  تقاوم  لمش ع  صصختم  مقت  غئاصلا : مقت 

(00965)-56642807 (00961)-3-092535 فتاه :  astro_sayegh@hotmai l .com ولالا : دلا  ةلهألاو ) تقاوملاو  ةئيهلا  ثحا   غئاصلا ( سدنهملا دمحم ع  دادعإ 

http://qanaa.net/?list=19&part=1
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