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 2 1437رو انمعذج 23 انغرتُح -يُت غًر  -لرَح هال  انعهًُح انثايُح وانثالثىٌ تعذ انًائح انذورج 137

 3 1437رو انمعذج 28 انغرتُح -سًُىد  -يذهح زَاد  انعهًُح انتاسعح وانثالثىٌ تعذ انًائح انذورج 139

 3 1437رو انمعذج 31 كفرانشُخ -تُال  انعهًُح األرتعىٌ تعذ انًائح نذورجا 141

 2 1438صفر 25 انجُسج–انىراق  األرتعىٌ تعذ انًائح انذادَح و انعهًُح نذورجا 141

 2 1438رتُع أول 3 كفرانشُخ -تُال  األرتعىٌ تعذ انًائح انثاَُح و انعهًُح انذورج 142

 1 1438رتُع أول21 انذلههُح –تهماش  –انُمعح األرتعىٌ تعذ انًائح انثانثح و انعهًُح انذورج 143

 13 1438رتُع آخر31 كفرانشُخ -تُال  األرتعىٌ تعذ انًائح انراتعح و انعهًُح انذورج 144

 8 1438خًاد أول 8 أسىاٌ  األرتعىٌ تعذ انًائح انخايسح و انعهًُح انذورج 145

ًاد أول 11 أسُىط  األرتعىٌ تعذ انًائحانسادسح وانعهًُح  نذورجا 146  7 1438 خ

ًاد آخر 23 انشرلُح –انسلازَك  األرتعىٌ تعذ انًائح انساتعح و انعهًُح انذورج 147  4 1438خ



ًاد آخر 24 انشرلُح –فالىش  األرتعىٌ تعذ انًائح انثايُح و انعهًُح انذورج 148  4 1438خ

ًاد آخر 27 كفرانشُخ –تُال  –خاعر  األرتعىٌ تعذ انًائحانتاسعح و انعهًُح انذورج 149  4 1438خ

 5 1438رخة 4 انذلههُح –انًغرَح  تعذ انًائح انخًسىٌعهًُح ان نذورجا 151

 7 1438رخة 8 كفرانشُخ –انرَاض  تعذ انًائح انخًسىٌ انذادَح و انعهًُح انذورج 151

 3 1438رخة 27 كفرانشُخ -انذايىل –األرتعٍُ تعذ انًائح انخًسىٌ انثاَُح و انعهًُح نذورجا 152

 12 1438شعثا4ٌ كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائح نخًسىٌا انثانثح و انعهًُح انذورج 153

 8 1438شعثا9ٌ كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائح انخًسىٌ انراتعح و انعهًُح انذورج 154

 8 1438شعثاٌ 16 انغرتُح –يذهح زَاد  تعذ انًائح انخًسىٌ انخايسح و انعهًُح انذورج 155

 5 1438شعثاٌ 23 كفرانشُخ –انرَاض  ئحتعذ انًا انسادسح و انخًسىٌانعهًُح  نذورجا 156

 6 1438شعثاٌ 26 كفرانشُخ –انذايىل  تعذ انًائح انخًسىٌ انساتعح و انعهًُح نذورجا 157

 5 1438شعثاٌ  28 كفرانشُخ –تُال  –خاعر  تعذ انًائح انخًسىٌ انثايُح و انعهًُح انذورج 158

 تفسُر اتٍ يسعىد 1438ريضاٌ  8: 1 كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائح انتاسعح و انخًسىٌ انعهًُح انذورج 159

 تفسُر يجاهذ 1438ريضا12ٌ :8 كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائحانستىٌ انعهًُح  انذورج 161

 تفسُر اتٍ خرَح 1438ريضا17ٌ: 12 كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائحانستىٌ  انذادَح و انعهًُح انذورج 161

 تفسُر عائشح 1438ريضاٌ 21: 17 كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائحستىٌ ان انثاَُح و انعهًُح انذورج 162

 28 1438ريضا29ٌ: 21 كفرانشُخ -تُال  تعذ انًائحانستىٌ  انثانثح و انعهًُح انذورج 163

 3 1438رو انمعذج 26 انجُسج –انىراق  تعذ انًائحانستىٌ  انراتعح و انعهًُح انذورج 164

 4 1438رو انمعذج 31 كفرانشُخ –انذايىل  تعذ انًائحانستىٌ  انخايسح و انعهًُح انذورج 165

 5 1438انذجح  ور 31 كفرانشُخ  – تُال انسادسح و انستىٌ تعذ انًائحانعهًُح  نذورجا 166

 3 1439يذرو  8 انمهُىَح –تهتُى  ح و انستىٌ تعذ انًائحتعانساانعهًُح  انذورج 167

 3 1439يذرو  29 كفرانشُخ –تُال  –خاعر  تعذ انًائح انثايُح و انستىٌانعهًُح  انذورج 168

 3 1439صفر  29 كفرانشُخ  – تُال انتاسعح و انستىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 169

 4 1439رتُع اِخر  2 كفرانشُخ  – تُال انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 171

ًاد أول 11 كفرانشُخ  – تُال انذادَح وانسثعىٌ تعذ انًائح انعهًُح انذورج 171  3 1439خ

ًاد أول 11 كفرانشُخ  – تُال انسثعىٌ تعذ انًائح انثاَُح و انعهًُح انذورج 172  3 1439خ

ًاد أول 12 كفرانشُخ  – تُال انسثعىٌ تعذ انًائح انثانثح و انعهًُح نذورجا 173  3 1439خ

ًاد أول 13 كفرانشُخ  – تُال انراتعح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 174  2 1439خ

 12 1439ريضاٌ 31: 21 كفرانشُخ  – تُال انخايسح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 175

 2 1441صفر  11 كفرانشُخ  – تُال انسادسح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 176

 1 1441صفر  18 شُخكفران  – تُال انساتعح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 177

 1 1441رتُع األول 2 كفرانشُخ  – تُال انثايُح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 178

 3 1441ا رتُع اِخر كفرانشُخ  – تُال انتاسعح و انسثعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 179

 6 1441خًاد أول 27 كفرانشُخ  – تُال انثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 181

 2 1441خًاد أول 28 كفرانشُخ  – تُال انذادَح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 181

 2 1441خًاد أول 29 كفرانشُخ  – تُال انثاَُح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 182

 3 1441خًاد أول 31 كفرانشُخ  – تُال انثانثح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 183

 1 1441خًاد آخر 25 كفرانشُخ  – تُال انراتعح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 184

 7 1441خًاد آخر 28 كفرانشُخ  – تُال انخايسح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 185



 1 1441خًاد آخر 16 انذلههُح  – انًُسنح انسادسح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 186

 2 1441 خًاد آخر 31 انًُىفُح –تال  انساتعح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 187

 8 1441رخة  5 كفرانشُخ  – تُال انثايُح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 188

 3 1441رخة  8 انثذُرج –أتى انًغايُر  انتاسعح وانثًاَىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 189

 6 1441شعثاٌ  3 كفرانشُخ  – تُال انتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  ذورجان 191

 9 1441شعثاٌ  11 كفرانشُخ  – تُال انذادَح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 191

 2 1441شعثاٌ  12 انًُىفُح –تال  انثاَُح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 192

 2 1441شعثاٌ  14 انذلههُح  – انًُسنح سعىٌ تعذ انًائحانثانثح وانتانعهًُح  انذورج 193

 8 1441شعثاٌ  17 كفرانشُخ  – تُال انراتعح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 194

 14 1441شعثاٌ  19 كفرانشُخ  – تُال انخايسح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 195

 3 1441شعثاٌ  22 كفرانشُخ  – تُال انًائحانسادسح وانتسعىٌ تعذ انعهًُح  انذورج 196

 6 1441شعثاٌ  23 كفرانشُخ  – تُال انساتعح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 197

 6 1441شعثاٌ  24 كفرانشُخ  – تُال انثايُح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 198

 7 1441شعثاٌ  26 كفرانشُخ  – تُال انتاسعح وانتسعىٌ تعذ انًائحانعهًُح  انذورج 199

 11 1441شعثاٌ  28 كفرانشُخ  – تُال انذورج انعهًُح انًائتاٌ 211

 تفسُر انضذان 1441ريضاٌ 18: 2 كفرانشُخ  – تُال انذورج انعهًُح األونً تعذ انًائح انثاَُح 211

 تفسُر اتٍ عُُُح 1441ريضاٌ 19 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انثاَُحانذورج انعهًُح  212

 7 1441ريضا22ٌ: 21 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انثانثحانذورج انعهًُح  213

 3 1441ريضاٌ  23 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انراتعحانذورج انعهًُح  214

 3 1441ريضاٌ  25 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انخايسحانذورج انعهًُح  215

 7 1441ريضاٌ 31: 26 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انسادسحانذورج انعهًُح  216

 4 1441شىال  11 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انساتعحانذورج انعهًُح  217

 3 1441شىال  18 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انثايُحانذورج انعهًُح  218

 2 1441شىال  25 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انتاسعحج انعهًُح انذور 219

 2 1441رو انمعذج 5 انغرتُح –تشُُش  تعذ انًائح انثاَُح انعاشرجانذورج انعهًُح  211

 2 1441رو انمعذج 8 انًُىفُح –تال  تعذ انًائح انثاَُح انذادَح عشرجانذورج انعهًُح  211

 2 1441رو انمعذج17 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح نثاَُح عشرجا انعهًُح انذورج 212

 3 1441رو انمعذج24 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انعهًُح انثانثح عشرجانذورج  213

 3 1441رو انذجح  2 كفرانشُخ  – تُال تعذ انًائح انثاَُح انراتعح عشرجانذورج انعهًُح  214
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 0441ذي احلجة  إىل غرة
 اسالة 445



 أهم القضايا اليت تناولتوا الدواات اللميةة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 –رمحهم اهلل – ياة الطيبني األطهار مع أئمة الدين الكبارح
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