
   



 املرحلة األوىل من كتاب الطهارة حىت كتاب اجلنائز

 خطة األسبوع األول

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  _ ابب املياه إىل هناية املاء الطهور  السبت
  مراجعة مجيع ما سبق من املاء الطاهر إىل هناية ابب املياه  األحد
  عة مجيع ما سبقمراج ابب اآلنية  االثنني
  مراجعة مجيع ما سبق ابب االستنجاء  الثالاثء
  مراجعة مجيع ما سبق فصل يف آداب اخلالء  األربعاء

 
 

 األسبوع الثاينخطة 
 عدد مرات التكرار املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب املياه واآلنيةمراجعة  فصل يف سنن الفطرةو ابب السواك   السبت
  ابب االستنجاء حىت سنن الفطرة فصل يف النيةو ب الوووء اب  األحد
  فصل يف آداب اخلالء_ فصل يف النية هفصل يف سننو فصل يف صفة الوووء   االثنني
  السواك_ فصل يف سنن الوووء ابب املسح على اخلفني  الثالاثء
  ة_ املسح على اخلفنيسنن الفطر  فصل يف أحكام اجلبرية إىل الثاين من نواقض الوووء  األربعاء

 
 

 الثالثاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب الوووء_ الثاين من نواقضه ابب نواقض الوووء )الثالث( إىل هناية الباب  السبت
  فصل النية_ الثالث من نواقض الوووء الغسل  وجبي ما ابب  األحد
  صفة الوووء_ ما يوجب الغسل سلفصل شروط الغ  االثنني
  سنن الوووء_ شروط الغسل يف األغسال املستحبة فصل  الثالاثء
  املسح على اخلفني _ األغسال املستحبة شروطه التيمم ابب  األربعاء

 
 



 الرابعاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ة_ ابب التيممأحكام اجلبري  : واجب التيممفصل  السبت 
  نواقض الوووء_ واجب التيمم إزالة النجاسة ابب  األحد
  ما يوجب الغسل_ إزالة النجاسة يف النجاسات فصل  االثنني
  فصل يف النجاسات شروط الغسل_ احليض  ابب  الثالاثء
  األغسال املستحبة_ ابب احليض فصل يف املستحاوة وأحكام النفاس  األربعاء

 
 

 اخلامسسبوع األخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب احليض _ أحكام النفاس .."یابب اآلذان من: " إىل: ومن مجع أو قض  السبت 
  .."ی: ومن مجع أو قضابب اآلذان من هناية الباب "_من: "وسن ملن مسع املؤذن.. اآلذان ابب  األحد
  ابب اآلذان  ىل هناية الشرط اخلامسشروط الصالة إ ابب  االثنني
  ابب األذان_ الشرط اخلامس للصالة شروط الصالة من سرت العورة إىل: "وأسطحة هذه مثلها"  الثالاثء
  ابب شروط الصالة_ أسطحة هذه.. نهاية _الشروط الصالة من "وال يصح الفرض يف الكعبة"   األربعاء

 
 

 السادساألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ يخالتار  اليوم
  ابب شروط الصالة أركان الصالة، إىل السادس: االعتدال قائما ابب  السبت 
  ابب األذان حىت النهاية أركان الصالة من: السابع السجود ابب  األحد
  ابب شروط الصالة فصل يف واجبات الصالة  االثنني
  ابب أركان الصالة وواجبات الصالة وله "وتفرقته بني قدميه قائما"فصل يف سنن الصالة إىل ق  الثالاثء
  فصل واجبات الصالة  نهاية السنن الصالة من "وقبض ركبتيه" إىل   األربعاء

 
 
 
 
 



 السابعاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل سنن الصالة فصل فيما يكره يف الصالة  السبت 
  فصل سنن الصالة وما يكره يف الصالة فصل فيما يبطل الصالة   األحد
  فصل فيما يكره وما يبطل الصالة  ابب سجود السهو  االثنني
  ابب سجود السهو ابب صالة التطوع، إىل قوله: "مث ميسح وجهه"  الثالاثء
  وابب سجود السه .صالة التطوع من "وكره القنوت يف غري وتر"  األربعاء

 
 

 الثامناألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب صالة التطوع فصل "وصالة الليل أفضل"  السبت 
  فصل صالة الليل فصل يف سجود التالوة  األحد
  فصل صالة الليل وسجود التالوة فصل يف أوقات النهي  االثنني
  فصل سجود التالوة وأوقات النهي وله "ومن صلى مث أقيمت اجلماعة"صالة اجلماعة إىل ق   الثالاثء
  فصل يف أوقات النهي فصل معصالة اجلماعة من "ويتحمل اإلمام عن املأموم"   األربعاء

 
 

 التاسعاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب صالة اجلماعة عتقدا بطالن صالته""ومن صلى خلفه مفصل يف اإلمامة إىل  السبت 
  ابب صالة اجلماعة فصل يف اإلمامة من "وال إنكار يف مسائل االجتهاد"  األحد
  فصل يف اإلمامة وفصل من يعذر برتك.. فصل يف وقوف اإلمام  االثنني
  فصل يف وقوف اإلمام وفصل من يعذر ابب صالة أهل األعذار   الثالاثء
  ابب صالة أهل األعذار يف صالة املسافر فصل  األربعاء

 
 
 
 
 



 العاشراألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل يف صالة املسافر فصل يف اجلمع  السبت 
  فصل يف اجلمع فصل يف صالة اخلوف  األحد
  فصل يف صالة اخلوف ابب صالة اجلمعة إىل هناية شروطها  االثنني
  ابب صالة اجلمعة مع شروطها  ابب صالة اجلمعة من "وأركاهنا ستة" + فصل  الثالاثء
  ابب صالة اجلمعة ابب صالة العيدين إىل قوله "الفاحتة مث )سبح("  األربعاء

 

 احلادي عشر  األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب صالة اجلمعة  قوله "فإذا سلم خطب خطبتني" ابب صالة العيدين من  السبت 
  ابب صالة العيدين ابب صالة الكسوف  األحد
  ابب صالة الكسوف ابب صالة االستسقاء  االثنني
  ابب صالة االستسقاء  .."وللرجل أن يغسل حىت قوله يف فصلکتاب اجلنائز   الثالاثء
  ابب صالة االستسقاء اية الفصلمن قوله وللمرأة غسل زوجها حىت هن  األربعاء

 
 

 الثاين عشر األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب اجلنائز غسل امليت فصل يف تكفني امليت  السبت 
  فصل يف تكفني امليت فصل يف الصالة على امليت  األحد
  على امليتفصل يف الصالة  فصل يف محل امليت ودفنه  االثنني
  فصل يف محل امليت ودفنه  فصل يف أحكام املصاب والتعزية  الثالاثء
  فصل يف أحكام املصاب والتعزية _  األربعاء

 
 
 
 

 



 املرحلة الثانية: من كتاب الزكاة حىت كتاب اجلهاد              
 األولاألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  _ )شروطها( الزكاة كتاب  لسبت ا

  )شروطها( الزكاة كتاب _ قوله) يف كل مخسني حقة(ابب زكاة سائمة األنعام  األحد
  يف كل مخسني حقة(_زكاة سائمة األنعام  ابب زكاة سائمة األنعام من قوله) وأقل نصاب البقر(  االثنني
  ابب زكاة سائمة األنعام _ إذا بدا صالحهاابب زكاة اخلارج من األرض  الثالاثء
  ابب زكاة اخلارج من األرض )فيما يسقى بال كلفة(اتبع ابب زكاة اخلارج من األرض  األربعاء
 فصل يف آداب اخلالءمن ابب املياه_ مراجعة املرحلة األوىل                          اخلميس

 

 الثاين األسبوعخطة 
 مرات التكرار عدد  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب زكاة اخلارج من األرض ابب زكاة األمثان  السبت 
  ابب زكاة األمثان ابب زكاة العروض  األحد
  ابب زكاة العروض ابب زكاة الفطر  االثنني
  ابب زكاة الفطر  ابب إخراج الزكاة  الثالاثء
  ابب إخراج الزكاة ابب أهل الزكاة  األربعاء
 الثاين من نواقض الوووءمراجعة املرحلة األوىل من ابب السواك _                      اخلميس

 
 

 الثالث األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب أهل الزكاة كتاب الصيام حىت الشرط اخلامس  السبت 
  ام حىت الشرط اخلامسكتاب الصي من الشرط السادس _قوله: )أن يصوم غريه فيه(  األحد
  من الشرط السادس _قوله: )أن يصوم غريه فيه( فصل يف املفطرات  االثنني
  فصل يف املفطرات  فصل من فاته رمضان  الثالاثء
  فصل من فاته رمضان كتاب االعتكاف  األربعاء
 شروطه _ ابب التيممابب نواقض الوووء )الثالث(مراجعة املرحلة األوىل من   اخلميس

 



 الرابعاألسبوع طة خ
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب االعتكاف كتاب احلج ) شروط الوجوب(  السبت 
  كتاب احلج ) شروط الوجوب( ابب اإلحرام  األحد
  ابب اإلحرام ابب حمظورات اإلحرام  االثنني
  حرامابب حمظورات اإل ابب الفدية_ التحلل الثاين   الثالاثء
  ابب الفدية_ التحلل الثاين فصل الصيد_ فصل صيد احلرم  األربعاء
 _ أحكام النفاس: واجب التيممفصلمراجعة املرحلة األوىل                           اخلميس

 

 اخلامس األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  الصيد_ فصل صيد احلرم فصل ابب أركان احلج وواجباته  السبت 
  ابب أركان احلج وواجباته شروط صحة الطواف والسعي  األحد
  شروط صحة الطواف والسعي ابب الفوات واإلحصار  االثنني
  ابب الفوات واإلحصار ابب األوحية   الثالاثء
  ابب األوحية فصل يسن حنر اإلبل..  األربعاء
 رحلة األوىل من ابب األذان _ شروط الصالةمراجعة امل                       اخلميس

 
 

 السادس األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب األوحية فصل يف العقيقة  السبت 
  فصل يف العقيقة كتاب اجلهاد  األحد
  كتاب اجلهاد فصل األسارى من الكفار  االثنني
  فصل األسارى من الكفار فصل من قتل قتيال   الثالاثء
  فصل من قتل قتيال فصل الفيء  األربعاء
 أركان الصالة _ سنن الصالة مراجعة املرحلة األوىل  اخلميس

 
 



 السابعاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل الفيء ابب عقد الذمة  السبت 
  ابب عقد الذمة فصل وحيرم قتل أهل الذمة  األحد
  فصل وحيرم قتل أهل الذمة فصل ومن أىب من أهل الذمة بذل اجلزية  االثنني
  فصل ومن أىب من أهل الذمة بذل اجلزية _  الثالاثء
 مراجعة املرحلة األوىل فصل فيما يكره_ ابب صالة التطوع  األربعاء
 ب صالة اجلماعةمراجعة املرحلة األوىل فصل صالة الليل أفضل _ اب  اخلميس

 
 

 الثامناألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
 مراجعة املرحلة األوىل فصل يف اإلمامة_ فصل يف صالة املسافر  السبت 
 فصل يف اجلمع_ ابب صالة العيدين  األحد
 ابب صالة الكسوف_ ابب غسل امليت  االثنني
 امليت حىت هناية كتاب اجلنائز فصل يف تكفني  الثالاثء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 حىت كتاب العتق املرحلة الثالثة من كتاب البيع               
 األولاألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  _ السادس _ الشرطكتاب البيع حىت   السبت 
  حىت _ الشرط السادسكتاب البيع  الشرط السابع مع فصل وحيرم...  األحد
  الشرط السابع مع فصل وحيرم... ابب شروط البيع  االثنني
  ابب شروط البيع ابب اخليار_ خيار الغنب   الثالاثء
  ابب اخليار_ خيار الغنب خيار التدليس_ خيار اخللف يف الصفة  األربعاء
 ارج من األرضمراجعة منهج املرحلة الثانية كتاب الزكاة_ ابب زكاة اخل  اخلميس

 

 الثاين األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  خيار التدليس_ خيار اخللف يف الصفة خيار اخللف يف قدر الثمن حىت هناية ابب اخليار  السبت 
  خيار اخللف يف قدر الثمن حىت هناية ابب اخليار ابب الراب  األحد
  ابب الراب ألصول والثمار مع فصل وإذا بيع..ابب بيع ا  االثنني
  ابب بيع األصول والثمار مع فصل وإذا بيع.. فصل وال يصح بيع الثمرة_ ابب السلم   الثالاثء
  فصل وال يصح بيع الثمرة_ ابب السلم ابب القرض  األربعاء
 لزكاةابب زكاة األمثان حىت ابب إخراج ا مراجعة منهج املرحلة الثانية  اخلميس

 
 

 الثالث األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب القرض ابب الرهن  السبت 
  ابب الرهن ابب الضمان والكفالة  األحد
  ابب الضمان والكفالة ابب احلوالة_ ابب الصلح حىت) ومل يلزمه أن يعطيه(  االثنني
  ابب احلوالة_ ابب الصلح حىت) ومل يلزمه أن يعطيه( لحالفصلني حتت ابب الص   الثالاثء
  الفصلني حتت ابب الصلح (لفلس)قوله  كتاب احلجر حىت  األربعاء
 كتاب الصيام_ كتاب االعتكاف  مراجعة منهج املرحلة الثانية  اخلميس

 



 الرابع األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب احلجر حت قوله لفلس صل فائدة احلجر ف  السبت 
  فصل فائدة احلجر فصل والية اململوك وفصل ولويل مع حاجة  األحد
  فصل والية اململوك وفصل ولويل مع حاجة ابب الوكالة حىت ) إال إبذن موكله(  االثنني
  ابب الوكالة حىت ) إال إبذن موكله( الفصلني حتت ابب الوكالة   الثالاثء
  الفصلني حتت ابب الوكالة كتاب الشركة شركة العنان  األربعاء
 مراجعة منهج املرحلة الثانية من كتاب احلج _ فصل صيد احلرم                     اخلميس

                  

 اخلامس األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  اب الشركة شركة العنانكت فصل املضاربة  السبت 
  فصل املضاربة فصل شركة الوجوه  األحد
  فصل شركة الوجوه ابب املساقاة  االثنني
  ابب املساقاة (وجتوز اجلعالة)ابب اإلجارة حىت قوله    الثالاثء
  ة(ابب اإلجارة حىت قوله )وجتوز اجلعال فصل وللمستأجر استيفاء النفع مع الفصل الذي يليه  األربعاء
 مراجعة منهج املرحلة الثانية ابب أركان احلج وواجباته_ فصل يسن حنر اإلبل  اخلميس

 
 

 السادس األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل وللمستأجر استيفاء النفع مع الفصل الذي يليه فصل األجري قسمان مع الفصل الذي يليه  السبت 
  فصل األجري قسمان مع الفصل الذي يليه ابب املسابقة  األحد
  ابب املسابقة كتاب العارية  االثنني
  كتاب العارية  كتاب الغصب حىت قوله) جبميع ما غرمه(  الثالاثء
  كتاب الغصب حىت قوله) جبميع ما غرمه( فصل ومن أتلف حىت هناية كتاب الغصب  األربعاء
 حلة الثانية فصل العقيقة_ الفيءمراجعة منهج املر   اخلميس

 
 



 السابعاألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل ومن أتلف حىت هناية كتاب الغصب ابب الشفعة  السبت 
  ابب الشفعة ابب الوديعة  األحد
  ابب الوديعة ابب إحياء املوات  االثنني
  إحياء املواتابب  ابب اجلعالة   الثالاثء
  ابب اجلعالة ابب اللقطة حىت قوله) ومن(  األربعاء
 مراجعة منهج املرحلة الثانية ابب عقد الذمة حىت هناية كتاب اجلهاد  اخلميس

 

 الثامن األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب اللقطة حىت قوله) ومن( طةفصل وهذا القسم األخري حىت هناية ابب اللق  السبت 
  فصل وهذا القسم األخري حىت هناية ابب اللقطة ابب اللقيط  األحد
  ابب اللقيط كتاب الوقف مع الشروط  االثنني
  كتاب الوقف مع الشروط فصل ويلزم الوقف مبجرده وفصل ويرجع يف مصرف الوقف   الثالاثء
  فصل ويلزم الوقف وفصل ويرجع  رفصل ويرجع يف شرطه إىل الناظ  األربعاء
 مراجعة املرحلة الثالثة: كتاب البيع _ خيار اخللف يف الصفة  اخلميس

 
 

 التاسع األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل ويرجع يف شرطه إىل الناظر فصل ومن وقف على ولده وفصل والوقف عقد  السبت 
  فصل ومن وقف على ولده وفصل والوقف عقد اهلبة وفصل ومتلك اهلبةابب   األحد
  ابب اهلبة وفصل ومتلك اهلبة فصل ولكل واهب أن يرجع حىت هناية ابب اهلبة  االثنني
  فصل ولكل واهب أن يرجع حىت هناية ابب اهلبة كتاب الوصية حىت قوله) وبتلف العني(   الثالاثء
  كتاب الوصية حىت قوله) وبتلف العني( ابب املوصى له  األربعاء
 مراجعة املرحلة الثالثة: خيار اخللف يف قدر الثمن _ ابب القرض  اخلميس

 
 



 العاشراألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب املوصى له ابب املوصى به  السبت 
  ابب املوصى به ابب املوصى إليه  األحد
  ابب املوصى إليه كتاب الفرائض وفصل أسباب اإلرث  ثننياال

  كتاب الفرائض وفصل أسباب اإلرث فصل والوارث ثالثة  الثالاثء
  فصل والوارث ثالثة فصل والثلثان  األربعاء
 ابب الرهن_ كتاب احلجر حىت قوله) لفلس( مراجعة املرحلة الثالثة:  اخلميس

 

 احلادي عشر األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ يومال

  فصل والثلثان فصل واجلد مع اإلخوة األشقاء  السبت 
  فصل واجلد مع اإلخوة األشقاء ابب احلجب  األحد
  ابب احلجب ابب العصبات  االثنني
  ابب العصبات ابب الرد وذوي األرحام   الثالاثء
  الرد وذوي األرحام ابب فصل يف ذوي األرحام  األربعاء
 فصل فائدة احلجر_ شركة العنان مراجعة املرحلة الثالثة:  اخلميس

 
 

 الثاين عشر األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل يف ذوي األرحام ابب أصول املسائل  السبت 
  ابب أصول املسائل ابب مرياث احلمل واملفقود  األحد

  ابب مرياث احلمل واملفقود ابب مرياث اخلنثى والغرقى  الثننيا
  ابب مرياث اخلنثى والغرقى ابب مرياث أهل امللل واملطلقة  الثالاثء
  ابب مرياث أهل امللل واملطلقة ابب مرياث املطلقة وابب إقرار املشارك  األربعاء
 فصل املضاربة_ ابب اإلجارة  اخلميس

 
 



 لث عشرالثااألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب مرياث املطلقة وابب إقرار املشارك ابب مرياث القاتل واملعتق بعضه  السبت 
  ابب مرياث القاتل واملعتق بعضه ابب الوالء  األحد
  ابب الوالء كتاب العتق حىت قوله) إال ابلنية(  االثنني
  كتاب العتق حىت قوله) إال ابلنية( ل ابلفعل وفصل ويصح تعليق العتق وفصل وإن قال لرقيقهوحيصفصل   الثالاثء
  فصل وحيصل ابلفعل وفصل ويصح تعليق العتق وفصل  ابب التدبري   األربعاء
 ابب املسابقة _ كتاب الغصب مراجعة املرحلة الثالثة:                        اخلميس

 

 ع عشرالراب األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب التدبري ابب الكتابة مع فصل وميلك املكاتب كسبه  السبت 
  ابب الكتابة مع فصل  فصل والكتابة عقد الزم حىت هناية الباب  األحد
  فصل والكتابة عقد الزم حىت هناية الباب ابب أحكام أم الولد  االثنني
  ابب أحكام أم الولد  _  ءالثالاث
 ابب الشفعة_ ابب اللقطة  مراجعة املرحلة الثالثة:                              األربعاء
 ابب اللقيط_ كتاب الوقف فصل ويرجع يف شرطه إىل الناظر مراجعة املرحلة الثالثة:         اخلميس

 
 

 عشرامس اخل األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  راجعةامل احلفظ التاريخ اليوم
 فصل ومن وقف على ولده_ ابب املوصى له مراجعة املرحلة الثالثة:  السبت 
 ابب املوصى به_ فصل والثلثان  األحد
 فصل واجلد مع اإلخوة األشقاء_ فصل يف ذوي األرحام  االثنني
 ابب أصول املسائل _ ابب إقرار املشارك  الثالاثء
 القاتل_ ابب التدبري ابب مرياث  األربعاء
 ابب الكتابة _ ابب أحكام أم الولد  اخلميس

 
 



 املرحلة الرابعة من كتاب النكاح حىت كتاب النفقات                 
 األولاألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  _ كتاب النكاح مع فصل  السبت 
  كتاب النكاح مع فصل ابب ركين النكاح وشروطه  األحد
  ابب ركين النكاح وشروطه فصل ووكيل الويل يقوم مقامه  االثنني
  فصل ووكيل الويل يقوم مقامه ابب احملرمات يف النكاح  الثالاثء
  ابب احملرمات يف النكاح ابب الشروط يف النكاح  األربعاء
 يف النكاح ابب الشروطمراجعة املرحلة الرابعة: كتاب النكاح _   اخلميس

 

 الثاين األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب الشروط يف النكاح ابب حكم العيوب يف النكاح  السبت 
  ابب حكم العيوب يف النكاح ابب نكاح الكفار  األحد
  ابب نكاح الكفار كتاب الصداق مع فصل ولألب تزويج ابنته  االثنني
  كتاب الصداق مع فصل ولألب تزويج ابنته فصل ومتلك الزوجة ابلعقد حىت فصل فيما يسقط الصداق  اثءالثال

  فصل ومتلك الزوجة _ فصل فيما يسقط الصداق فصل وإذا اختلفا يف قدر الصداق _فصل وال مهر يف النكاح الفاسد  األربعاء
 فصل وال مهر يف النكاح الفاسد_  العيوب يف النكاحابب حكم مراجعة املرحلة الرابعة:             اخلميس

 
 

 الثالث األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  فصل وإذا اختلفا يف قدر_فصل وال مهر  ابب الوليمة وآداب األكل   السبت 
  آداب األكلابب الوليمة و  ابب عشرة النساء وفصل وللزوج أن يستمتع بزوجته  األحد
  ابب عشرة النساء وفصل وللزوج أن يستمتع بزوجته فصل وإذا تزوج بكرا فصل وليس عليها خدمة زوجها_  االثنني
  فصل وليس عليها خدمة زوجها_ فصل وإذا تزوج بكرا كتاب اخللع  الثالاثء
  كتاب اخللع كتاب الطالق_ ابب سنة الطالق  األربعاء
 ابب سنة الطالق _ابب الوليمةمراجعة املرحلة الرابعة:                        اخلميس

 



 لرابعااألسبوع خطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب الطالق_ ابب سنة الطالق ابب صريح الطالق وكنايته  السبت 
  ابب صريح الطالق وكنايته ابب ما خيتلف فيه عدد الطالق  األحد
  ابب ما خيتلف فيه عدد الطالق فصل يف طالق الزمن_ ابب تعليق الطالق  ننياالث

  فصل يف طالق الزمن_ ابب تعليق الطالق فصل يف مسائل متفرقة_ فصل وال يقع الطالق ابلشك   الثالاثء
  فصل يف مسائل متفرقة_ فصل وال يقع الطالق ابلشك ابب الرجعة_ كتاب اإليالء  األربعاء
 _ كتاب اإليالءابب صريح الطالق وكنايتهمراجعة املرحلة الرابعة:   اخلميس

 

 امساخل األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب الرجعة_ كتاب اإليالء كتاب الظهار  السبت 
  كتاب الظهار كتاب اللعان_ فصل شروطه  األحد
  كتاب اللعان_ فصل شروطه _ فصل ومن ثبت فصل فيما يلحق من النسب  االثنني
  فصل فيما يلحق من النسب_ فصل ومن ثبت كتاب العدة _ فصل وجيب االحداد  الثالاثء
  كتاب العدة _ فصل وجيب االحداد ابب استرباء اإلماء  األربعاء
 ابب استرباء اإلماءمراجعة املرحلة الرابعة: كتاب الظهار_   اخلميس

 
 

 سادسال وعاألسبخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب استرباء اإلماء كتاب الرواع  السبت 
  كتاب الرواع كتاب النفقات_ فصل والرجعية مطلقا  األحد
  كتاب النفقات_ فصل والرجعية مطلقا ابب نفقة األقارب واملماليك   االثنني
  األقارب واملماليك ابب نفقة ابب احلضانة  الثالاثء
  ابب احلضانة _  األربعاء
 مراجعة املرحلة الرابعة: كتاب الرواع _  ابب احلضانة                         اخلميس

 
 



 اجلناايت حىت كتاب اإلقرارمن كتاب  امسةاملرحلة اخل         
 ولاألاألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  _ كتاب اجلناايت  السبت 
  كتاب اجلناايت ابب شروط القصاص يف النفس  األحد
  ابب شروط القصاص يف النفس ابب شروط استيفاء القصاص  االثنني
  ابب شروط استيفاء القصاص ابب شروط القصاص فيما دون النفس  الثالاثء
  لقصاص فيما دون النفسابب شروط ا كتاب الدايت_ فصل وإن تلف واقع...  األربعاء
 فصل وإن تلف واقع...مراجعة املرحلة األخرية: كتاب اجلناايت_ كتاب الدايت   اخلميس

 

 ينالثا األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  قع...كتاب الدايت_ فصل وإن تلف وا _ فصل ومن جىن على حامل فصل يف مقادير دايت النفس  السبت 
  فصل يف مقادير دايت النفس_ فصل ومن جىن  فصل يف دية األعضاء_ فصل دية املنافع  األحد
  فصل يف دية األعضاء_ فصل دية املنافع فصل يف دية الشجة واجلائفة _ ابب كفارة القتل   االثنني
  رة القتلفصل يف دية الشجة واجلائفة _ ابب كفا كتاب احلدود_ ابب حد الزان   الثالاثء
  كتاب احلدود_ ابب حد الزان ابب حد القذف_ ابب حد املسكر   األربعاء
 _ ابب حد املسكر فصل يف مقادير دايت النفسمراجعة املرحلة األخرية:   اخلميس

 
 

 ثالثال األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب حد القذف_ ابب حد املسكر لفا كتاب التعزير _ فصل ومن األ  السبت 
  كتاب التعزير _ فصل ومن األلفا  ابب القطع السرقة  األحد
  ابب القطع السرقة ابب حد قطاع الطريق  االثنني
  ابب حد قطاع الطريق ابب قتال البغاة  الثالاثء
  ابب قتال البغاة ابب حكم املرتد  األربعاء
 مراجعة املرحلة األخرية: كتاب التعزير_ ابب حكم املرتد                           اخلميس

 



               
 لرابعااألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب حكم املرتد كتاب األطعمة_ قوله) تبعا ال انفرادا(  السبت 
  ب األطعمة_ قوله) تبعا ال انفرادا(كتا فصل ويباح ما عدا هذا_ فصل ومن اوطر جاز  األحد
  فصل ويباح ما عدا هذا_ فصل ومن اوطر جاز ابب الذكاة   االثنني
  ابب الذكاة كتاب الصيد  الثالاثء
  كتاب الصيد كتاب األميان_ فصل شروط وجوب الكفارة  األربعاء
 رةفصل شروط وجوب الكفامراجعة املرحلة األخرية: كتاب األطعمة_   اخلميس

 

 اخلامس األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب األميان_ فصل شروط وجوب الكفارة  فصل ومن قال طعامي علي حرام وفصل كفارة اليمني على التخيري  السبت 
  فصل ومن قال طعامي علي حرام وفصل كفارة اليمني  ابب جامع األميان_ فصل فإن عدم الشرعي  األحد
  ابب جامع األميان_ فصل فإن عدم الشرعي ومن حلف   فصل فإن عدم العرف_ فصل  االثنني
  ومن حلف   فصل فإن عدم العرف_ فصل  ابب النذر  الثالاثء
  ابب النذر  كتاب القضاء _ فصل ويشرتط يف القاوي  األربعاء
 فصل ويشرتط يف القاوي _فصل ومن قال طعامي علي حراممراجعة املرحلة األخرية:              اخلميس

 
 

 سادسال األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  كتاب القضاء _ فصل ويشرتط يف القاوي فصل ويسن كون احلاكم قواي  السبت 
  فصل ويسن كون احلاكم قواي ابب طريق احلكم وصفته  األحد
  ابب طريق احلكم وصفته فصل ويعترب يف البينة  االثنني
  فصل ويعترب يف البينة فصل وحكم احلاكم _ وفصل وتصح الدعوى   الثالاثء
  فصل وحكم احلاكم _ وفصل وتصح الدعوى القسمةابب   األربعاء
 _ ابب القسمةفصل ويسن كون احلاكم قوايمراجعة املرحلة األخرية:   اخلميس

 



 
 السابعاألسبوع خطة 

 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  القسمةابب  ابب الدعاوى والبينات  السبت 
  ابب الدعاوى والبينات كتاب الشهادات_ فصل وإن شهدا أنه طلق  األحد
  كتاب الشهادات_ فصل وإن شهدا أنه طلق هابب شروط من تقبل شهادت  االثنني
  هابب شروط من تقبل شهادت ابب موانع الشهادة  الثالاثء
  ابب موانع الشهادة ابب أقسام املشهود به  األربعاء
 ابب أقسام املشهود به_ ابب الدعاوى والبيناتمراجعة املرحلة األخرية:                     اخلميس

 

 الثامن األسبوعخطة 
 عدد مرات التكرار  املراجعة احلفظ التاريخ اليوم
  ابب أقسام املشهود به ابب الشهادة على الشهادة  السبت 
  ابب الشهادة على الشهادة ابب اليمني يف الدعاوي  األحد
  ابب اليمني يف الدعاوي كتاب اإلقرار_ فصل واإلقرار لقن    االثنني
  كتاب اإلقرار_ فصل واإلقرار لقن   ابب ما حيصل به اإلقرار وما يغريه  اثءالثال

  ابب ما حيصل به اإلقرار وما يغريه ابب اإلقرار ابجململ هناية املنت   األربعاء
 _ هناية املنتابب الشهادة على الشهادةاملرحلة األخرية: مراجعة   اخلميس

 
 

 الورد الدائم ملراجعة منت دليل الطالب         
 راجعةمقرر امل التاريخ اليوم
 فصل يف آداب اخلالءابب املياه_   السبت 
 الثاين من نواقض الوووءابب السواك _   األحد
 شروطه _ ابب التيممابب نواقض الوووء )الثالث(  االثنني
 _ أحكام النفاس: واجب التيممفصل  الثالاثء
 ابب األذان _ شروط الصالة  األربعاء

 



 أركان الصالة _ سنن الصالة  السبت
 فصل فيما يكره_ ابب صالة التطوع  األحد
 ب صالة اجلماعةفصل صالة الليل أفضل _ اب  االثنني
 فصل يف اإلمامة_ فصل يف صالة املسافر  الثالاثء
 فصل يف اجلمع_ ابب صالة العيدين  األربعاء

 
 ابب صالة الكسوف_ ابب غسل امليت  السبت 
 فصل يف تكفني امليت حىت هناية كتاب اجلنائز  األحد
 ارج من األرضكتاب الزكاة_ ابب زكاة اخل  االثنني
 لزكاةابب زكاة األمثان حىت ابب إخراج ا  الثالاثء
 كتاب الصيام_ كتاب االعتكاف  األربعاء

 
 كتاب احلج _ فصل صيد احلرم  السبت
 ابب أركان احلج وواجباته_ فصل يسن حنر اإلبل  األحد
 فصل العقيقة_ الفيء  االثنني
 ابب عقد الذمة حىت هناية كتاب اجلهاد  الثالاثء

 كتاب البيع _ خيار اخللف يف الصفة  بعاءر األ
 

 خيار اخللف يف قدر الثمن _ ابب القرض  السبت
 ابب الرهن_ كتاب احلجر حىت قوله) لفلس(  األحد
 فصل فائدة احلجر_ شركة العنان  االثنني
 فصل املضاربة_ ابب اإلجارة  الثالاثء
 ابب املسابقة _ كتاب الغصب  األربعاء

 
 ابب الشفعة_ ابب اللقطة  السبت
 ابب اللقيط_ كتاب الوقف فصل ويرجع يف شرطه إىل الناظر  األحد
 فصل ومن وقف على ولده_ ابب املوصى له  االثنني



 ابب املوصى به_ فصل والثلثان  الثالاثء
 فصل واجلد مع اإلخوة األشقاء_ فصل يف ذوي األرحام  األربعاء

 
 ابب أصول املسائل _ ابب إقرار املشارك  السبت
 ابب مرياث القاتل_ ابب التدبري  األحد
 ابب الكتابة _ ابب أحكام أم الولد  االثنني
 يف النكاح ابب الشروطكتاب النكاح _   الثالاثء
 فصل وال مهر يف النكاح الفاسد_  العيوب يف النكاحابب حكم   األربعاء

 
 ابب سنة الطالق _ابب الوليمة  السبت
 _ كتاب اإليالءابب صريح الطالق وكنايته  األحد
 ابب استرباء اإلماءكتاب الظهار_   االثنني
 كتاب الرواع _  ابب احلضانة  الثالاثء
 فصل وإن تلف واقع...كتاب اجلناايت_ كتاب الدايت   األربعاء

 
 _ ابب حد املسكرفصل يف مقادير دايت النفس  السبت
 كتاب التعزير_ ابب حكم املرتد  األحد
 رةفصل شروط وجوب الكفاكتاب األطعمة_   االثنني
 فصل ويشرتط يف القاوي _فصل ومن قال طعامي علي حرام  الثالاثء
 _ ابب القسمةفصل ويسن كون احلاكم قواي  األربعاء

 
 ابب أقسام املشهود به_ ابب الدعاوى والبينات  السبت
 _ هناية املنتابب الشهادة على الشهادة  األحد

 

ي  أ عان  على 
حمد لله الد 

ال
ها و 

ت  اب  هت  أ  كت 
ت  مامها أب  معة   ت  ح 

ال
وم   ي 

خ    اري  ت   ه18/7/1441ب 
                                                            


