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61سال - آغاشهسحلِ پایاًی عولیات فتح الوثیي پنجشنثه1399/01/07

تَلد ضْیدُ حافظِ سلیواى ضاّیجوعه1399/01/08

تَلد سیدالطْدا زٍش پاسدازشنثه1399/01/09

زٍش جاًثاش/تَلد حضست اتالفضل العثاس يكشنثه1399/01/10

دوشنثه1399/01/11

تَلد ضْید اتساّین ّوتشنثه سه1399/01/12

زٍش طثیعتچهارشنثه1399/01/13

تَلد ضْید هْدی صاتسیپنجشنثه1399/01/14

60سال - عولیات هحَز کسخِ دشفَل جوعه1399/01/15

شنثه1399/01/16

i
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(مخلصانه و مستمز 
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         روس
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ضْادت ضْیدُ اعظن ضفاّی/ هیالد علی اکثس علیِ السالميكشنثه1399/01/17

تَلد ضْید هحود ایٌاًلَدوشنثه1399/01/18

ضْادت آیت اهلل سیدهحودتاقسصدزٍخَاّسایطاى تٌت الْدیشنثه سه1399/01/19

چهارشنثه1399/01/20
عولیات /1عولیات ٍالفجس/ضْادت ضْید سید هستضی آٍیٌی

9کستالی 

ضْادت اهیس سپْثدعلی صیادضیساشی/ ًیوِ ضعثاىپنجشنثه1399/01/21

 هٌطقِ عوَهی پٌجَیي عساق5عولیات تیت الوقدس جوعه1399/01/22

شنثه1399/01/23

تَلد ضْید علی توام شادُيكشنثه1399/01/24

دوشنثه1399/01/25
 دز غسب تاًِ 1 ٍ عولیات ًصس 60سال - عولیات دز هحَز ضَش 

66سال  - 5 ٍ عولیات فتح 66سال - دز داخل خاک عساق 

تَلد ضْید هحود زضا دّقاى اهیسیشنثه سه1399/01/26

چهارشنثه1399/01/27

پنجشنثه1399/01/28

زٍشازتص جوَْزی اسالهی ایساى ًٍیسٍی شهیٌیجوعه1399/01/29
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10عولیات کستالی /تَلد ضْید هْدی تاکسیشنثه1399/01/30

ضْادت ضْید هحود حسیي ّوتیيكشنثه1399/01/31

تَلد ضْید اتساّین ّادیدوشنثه1399/02/01

تَلد ضْید صادق عدالت اکثسیشنثه سه1399/02/02

ضْادت ضْید اسواعیل آقاپَز آزاًىچهارشنثه1399/02/03

تَلد ضْید حوید سیاّکال هسادی/تَلد ضْید عثدالحوید دیالوِپنجشنثه1399/02/04

جوعه1399/02/05
سال - ٍاقعِ طَفاى ضي /ضْادت ضْید هحود زضا تَزجی شادُ

59

ضْادت ضْید هصطفی عازفیشنثه1399/02/06

يكشنثه1399/02/07

ضْادت ضْید علی اکثس ضیسٍدیدوشنثه1399/02/08

ضْادت ضْید هحود تاقس هَهٌی زادشنثه سه1399/02/09

چهارشنثه1399/02/10
غسب کازٍى، )آغاشعولیات تیت الوقدس /تَلد ضْید هیثن ًجفی

(جٌَب غستی اَّاش ٍ ضوال خسهطْس
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پنجشنثه1399/02/11

تَلد ضْید جْاد هغٌیِ/ضْادت استاد هستضی هطْسیجوعه1399/02/12

ضْادت ضْید حوید هسیحیشنثه1399/02/13

ضْادت ضْید هْساى کاتلیيكشنثه1399/02/14

ٍفات حضست خدیجِ علیْا السالمدوشنثه1399/02/15

ضْادت ضْید هحوَد حسیشنثه سه1399/02/16

ضْید احود پالزک/ضْادت ضْید هحود تلثاسیچهارشنثه1399/02/17

تَلد ضْید عثاس داًطگسپنجشنثه1399/02/18

ضْادت ضْید جَاد اهلل کسمجوعه1399/02/19

هیالد اهام حسي هجتثی علیِ السالمشنثه1399/02/20

ضْادت ضْید جْاًگیس ایصدیيكشنثه1399/02/21

تَلد ضْید هستضی پَزحثیةدوشنثه1399/02/22

تَلد ضْید هیثن ًظسیشنثه سه1399/02/23
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ضْادت ضْید تقی جوالی/ضستت خَزدى اهام علی علیِ السالمچهارشنثه1399/02/24

عولیات ضْید فضل اهلل ًَزیپنجشنثه1399/02/25

ضْادت ضْید یحیی هصلحی ضَزکی/ضْادت هَالی هتقیاى جوعه1399/02/26

6عولیات تیت الوقدس شنثه1399/02/27

ضْادت ضْید هصطفی ضْیدشادُيكشنثه1399/02/28

تَلد ضْید هالکَم ایکسدوشنثه1399/02/29

ضْادت ضْید سیدعلی هحسٌیشنثه سه1399/02/30

ضْادت سستیپ هحودهْدی خادم الطسیعِچهارشنثه1399/02/31

تَلد ضْیدُ طاّسُ ّاضوی/تَلد ضْیدُ فْویِ سیازیپنجشنثه1399/03/01

ضْادت ضْید هحوَد ضْثاشی دستجسدیجوعه1399/03/02

فتح خسهطْس دز عولیات تیت الوقدسشنثه1399/03/03

عید سعید فطس/ زٍش دشفَل، زٍش هقاٍهت ٍ پایدازی يكشنثه1399/03/04
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:پایان دو ماه بندگی عاشقاهن تنها دعایمان 














