
املدة بالدقائقاليوم#

0:07:15 تنبٌهان قبل بدء الشرح01 المقدمة01السبت11441/1/15٢٠١٩/٠٩/١٤

0:51:30 المقدمة األولى02األحد21441/1/16٢٠١٩/٠٩/١٥
0:40:09 المقدمة الثانٌة03اإلثنٌن31441/1/17٢٠١٩/٠٩/١٦
1:38:54الثالثاء41441/1/18٢٠١٩/٠٩/١٧
األربعاء51441/1/19٢٠١٩/٠٩/١٨
الخمٌس61441/1/20٢٠١٩/٠٩/١٩
الجمعة71441/1/21٢٠١٩/٠٩/٢٠
1:38:54 فصل فٌه أنواع الطهارة، وباب المٌاه، وباب اآلنٌة01 أبواب الطهارة02السبت81441/1/22٢٠١٩/٠٩/٢١
0:38:38 باب االستنجاء وآداب قضاء الحاجة02األحد91441/1/23٢٠١٩/٠٩/٢٢
0:42:07 فصل فً إزالة النجاسة03اإلثنٌن101441/1/24٢٠١٩/٠٩/٢٣
2:59:39الثالثاء111441/1/25٢٠١٩/٠٩/٢٤
األربعاء121441/1/26٢٠١٩/٠٩/٢٥
الخمٌس131441/1/27٢٠١٩/٠٩/٢٦
الجمعة141441/1/28٢٠١٩/٠٩/٢٧

0:38:58 باب صفة الوضوء04السبت151441/1/29٢٠١٩/٠٩/٢٨

0:22:26 فصل فً المسح على الخفٌن والجوربٌن05األحد161441/1/30٢٠١٩/٠٩/٢٩
0:33:56 باب نواقض الوضوء06اإلثنٌن171441/2/1٢٠١٩/٠٩/٣٠
1:35:20الثالثاء181441/2/2٢٠١٩/١٠/٠١
األربعاء191441/2/3٢٠١٩/١٠/٠٢
الخمٌس201441/2/4٢٠١٩/١٠/٠٣
الجمعة211441/2/5٢٠١٩/١٠/٠٤

0:28:36 باب ما ٌوجب الغسل وصفته07السبت221441/2/6٢٠١٩/١٠/٠٥

0:21:27 باب التٌمم08األحد231441/2/7٢٠١٩/١٠/٠٦
0:11:05 ما ٌحرم على من علٌه حدٌث أصغر أو أكبر09اإلثنٌن241441/2/8٢٠١٩/١٠/٠٧
0:17:12 باب الحٌض10الثالثاء251441/2/9٢٠١٩/١٠/٠٨
1:18:20األربعاء261441/2/10٢٠١٩/١٠/٠٩
الخمٌس271441/2/11٢٠١٩/١٠/١٠
الجمعة281441/2/12٢٠١٩/١٠/١١
1:14:30 شروط الصالة01 كتاب الصالة03السبت291441/2/13٢٠١٩/١٠/١٢
1:40:39 باب صفة الصالة02األحد301441/2/14٢٠١٩/١٠/١٣
2:55:09اإلثنٌن311441/2/15٢٠١٩/١٠/١٤
الثالثاء321441/2/16٢٠١٩/١٠/١٥
األربعاء331441/2/17٢٠١٩/١٠/١٦
الخمٌس341441/2/18٢٠١٩/١٠/١٧
الجمعة351441/2/19٢٠١٩/١٠/١٨
0:29:58 باب سجود السهو التالوة والشكر03السبت361441/2/20٢٠١٩/١٠/١٩
0:32:02 باب مفسدات الصالة ومكروهاتها04األحد371441/2/21٢٠١٩/١٠/٢٠
0:47:25 باب صالة التطوع05اإلثنٌن381441/2/22٢٠١٩/١٠/٢١
1:49:25الثالثاء391441/2/23٢٠١٩/١٠/٢٢
األربعاء401441/2/24٢٠١٩/١٠/٢٣
الخمٌس411441/2/25٢٠١٩/١٠/٢٤
الجمعة421441/2/26٢٠١٩/١٠/٢٥

0:29:06 باب صالة الجماعة واإلمامة06السبت431441/2/27٢٠١٩/١٠/٢٦

0:36:39 باب صالة أهل األعذار07األحد441441/2/28٢٠١٩/١٠/٢٧
0:36:48 باب صالة الجمعة08اإلثنٌن451441/2/29٢٠١٩/١٠/٢٨
0:32:43 باب صالة العٌدٌن09الثالثاء461441/3/1٢٠١٩/١٠/٢٩
2:15:16األربعاء471441/3/2٢٠١٩/١٠/٣٠
الخمٌس481441/3/3٢٠١٩/١٠/٣١
الجمعة491441/3/4٢٠١٩/١١/٠١
1:17:22كتاب الجنائز كتاب الجنائز04السبت501441/3/5٢٠١٩/١١/٠٢
األحد511441/3/6٢٠١٩/١١/٠٣
اإلثنٌن521441/3/7٢٠١٩/١١/٠٤
الثالثاء531441/3/8٢٠١٩/١١/٠٥
األربعاء541441/3/9٢٠١٩/١١/٠٦
الخمٌس551441/3/10٢٠١٩/١١/٠٧
الجمعة561441/3/11٢٠١٩/١١/٠٨
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السبت571441/3/12٢٠١٩/١١/٠٩

األحد581441/3/13٢٠١٩/١١/١٠
اإلثنٌن591441/3/14٢٠١٩/١١/١١
الثالثاء601441/3/15٢٠١٩/١١/١٢
األربعاء611441/3/16٢٠١٩/١١/١٣
الخمٌس621441/3/17٢٠١٩/١١/١٤
الجمعة631441/3/18٢٠١٩/١١/١٥
1:06:07ما تجب فٌه الزكاة- مدخل01 كتاب الزكاة05السبت641441/3/19٢٠١٩/١١/١٦
0:10:36 باب زكاة الفطر02األحد651441/3/20٢٠١٩/١١/١٧
0:18:13 باب أهل الزكاة ومن ال ُتدفع له03اإلثنٌن661441/3/21٢٠١٩/١١/١٨
1:34:56الثالثاء671441/3/22٢٠١٩/١١/١٩
األربعاء681441/3/23٢٠١٩/١١/٢٠
الخمٌس691441/3/24٢٠١٩/١١/٢١

الجمعة701441/3/25٢٠١٩/١١/٢٢

1:22:12كتاب الصٌام كتاب الصٌام06السبت711441/3/26٢٠١٩/١١/٢٣
األحد721441/3/27٢٠١٩/١١/٢٤
اإلثنٌن731441/3/28٢٠١٩/١١/٢٥
الثالثاء741441/3/29٢٠١٩/١١/٢٦
األربعاء751441/3/30٢٠١٩/١١/٢٧
الخمٌس761441/4/1٢٠١٩/١١/٢٨
الجمعة771441/4/2٢٠١٩/١١/٢٩
0:29:09 شروط الحج01 كتاب الحج07السبت781441/4/3٢٠١٩/١١/٣٠
ة النبً 02األحد791441/4/4٢٠١٩/١٢/٠١ 1:22:19ملسو هيلع هللا ىلص شرح حدٌث جابر فً صفة حجَّ
0:21:57 أركان الحج وواجباته وما ٌترتب على ترك شًٍء منها03اإلثنٌن801441/4/5٢٠١٩/١٢/٠٢
2:13:25الثالثاء811441/4/6٢٠١٩/١٢/٠٣
األربعاء821441/4/7٢٠١٩/١٢/٠٤
الخمٌس831441/4/8٢٠١٩/١٢/٠٥
الجمعة841441/4/9٢٠١٩/١٢/٠٦
0:17:02 أنساك الحج04السبت851441/4/10٢٠١٩/١٢/٠٧
0:31:19 محظورات اإلحرام05األحد861441/4/11٢٠١٩/١٢/٠٨
0:24:43 أحكام الطواف والسعً، وأحكام أخرى06اإلثنٌن871441/4/12٢٠١٩/١٢/٠٩
0:14:56 باب فً الهدي واألضحٌة والعقٌقة07الثالثاء881441/4/13٢٠١٩/١٢/١٠

1:28:00األربعاء891441/4/14٢٠١٩/١٢/١١

الخمٌس901441/4/15٢٠١٩/١٢/١٢
الجمعة911441/4/16٢٠١٩/١٢/١٣

السبت921441/4/17٢٠١٩/١٢/١٤

األحد931441/4/18٢٠١٩/١٢/١٥
اإلثنٌن941441/4/19٢٠١٩/١٢/١٦
الثالثاء951441/4/20٢٠١٩/١٢/١٧
األربعاء961441/4/21٢٠١٩/١٢/١٨

الخمٌس971441/4/22٢٠١٩/١٢/١٩

الجمعة981441/4/23٢٠١٩/١٢/٢٠

السبت991441/4/24٢٠١٩/١٢/٢١

األحد1001441/4/25٢٠١٩/١٢/٢٢

اإلثنٌن1011441/4/26٢٠١٩/١٢/٢٣

الثالثاء1021441/4/27٢٠١٩/١٢/٢٤

األربعاء1031441/4/28٢٠١٩/١٢/٢٥

الخمٌس1041441/4/29٢٠١٩/١٢/٢٦

الجمعة1051441/5/1٢٠١٩/١٢/٢٧

السبت1061441/5/2٢٠١٩/١٢/٢٨
األحد1071441/5/3٢٠١٩/١٢/٢٩
اإلثنٌن1081441/5/4٢٠١٩/١٢/٣٠
الثالثاء1091441/5/5٢٠١٩/١٢/٣١
األربعاء1101441/5/6٢٠٢٠/٠١/٠١
الخمٌس1111441/5/7٢٠٢٠/٠١/٠٢
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الجمعة1121441/5/8٢٠٢٠/٠١/٠٣
السبت1131441/5/9٢٠٢٠/٠١/٠٤
األحد1141441/5/10٢٠٢٠/٠١/٠٥
اإلثنٌن1151441/5/11٢٠٢٠/٠١/٠٦
الثالثاء1161441/5/12٢٠٢٠/٠١/٠٧
األربعاء1171441/5/13٢٠٢٠/٠١/٠٨
الخمٌس1181441/5/14٢٠٢٠/٠١/٠٩
الجمعة1191441/5/15٢٠٢٠/٠١/١٠
السبت1201441/5/16٢٠٢٠/٠١/١١
األحد1211441/5/17٢٠٢٠/٠١/١٢
اإلثنٌن1221441/5/18٢٠٢٠/٠١/١٣
الثالثاء1231441/5/19٢٠٢٠/٠١/١٤
األربعاء1241441/5/20٢٠٢٠/٠١/١٥
الخمٌس1251441/5/21٢٠٢٠/٠١/١٦
الجمعة1261441/5/22٢٠٢٠/٠١/١٧
11:43:11 شروط البٌع01 كتاب البٌوع08السبت1271441/5/23٢٠٢٠/٠١/١٨
20:27:02 شروط البٌع02األحد1281441/5/24٢٠٢٠/٠١/١٩
2:10:13اإلثنٌن1291441/5/25٢٠٢٠/٠١/٢٠
الثالثاء1301441/5/26٢٠٢٠/٠١/٢١
األربعاء1311441/5/27٢٠٢٠/٠١/٢٢
الخمٌس1321441/5/28٢٠٢٠/٠١/٢٣
الجمعة1331441/5/29٢٠٢٠/٠١/٢٤
0:33:28 باب بٌع األصول والثمار03السبت1341441/5/30٢٠٢٠/٠١/٢٥
0:33:15 باب الخٌار وغٌره04األحد1351441/6/01٢٠٢٠/٠١/٢٦
لَم05اإلثنٌن1361441/6/02٢٠٢٠/٠١/٢٧ 0:18:53 باب السَّ
مان والَكفالة06الثالثاء1371441/6/03٢٠٢٠/٠١/٢٨ هن والضَّ 0:45:55 باب الرَّ
2:11:31األربعاء1381441/6/04٢٠٢٠/٠١/٢٩
الخمٌس1391441/6/05٢٠٢٠/٠١/٣٠
الجمعة1401441/6/06٢٠٢٠/٠١/٣١
0:39:26 باب الَحْجِر لَِفلٍَس أو غٌِره07السبت1411441/6/07٢٠٢٠/٠٢/٠١
لح08األحد1421441/6/08٢٠٢٠/٠٢/٠٢ 0:18:21 باب الصُّ
0:52:34 باب الوكالة والشَّركة والمساقاة والمزارعة09اإلثنٌن1431441/6/09٢٠٢٠/٠٢/٠٣
0:14:08 باب إحٌاء الموات10الثالثاء1441441/6/10٢٠٢٠/٠٢/٠٤
0:19:51 باب الِجعالة واإلجارة11األربعاء1451441/6/11٢٠٢٠/٠٢/٠٥
2:24:20الخمٌس1461441/6/12٢٠٢٠/٠٢/٠٦
الجمعة1471441/6/13٢٠٢٠/٠٢/٠٧

0:19:30 َباُب اللَُّقَطِة12السبت1481441/6/14٢٠٢٠/٠٢/٠٨

0:14:55 َباُب المسابقة والمغالبِة13األحد1491441/6/15٢٠٢٠/٠٢/٠٩
0:12:40 باب الغصب14اإلثنٌن1501441/6/16٢٠٢٠/٠٢/١٠
0:19:43 باب العارٌة والودٌعة15الثالثاء1511441/6/17٢٠٢٠/٠٢/١١
0:10:27 باب الشُّفعة16األربعاء1521441/6/18٢٠٢٠/٠٢/١٢
0:22:38 باب الوقف17الخمٌس1531441/6/19٢٠٢٠/٠٢/١٣
0:31:05 باب الهبة والعطٌة والوصٌة18الجمعة1541441/6/20٢٠٢٠/٠٢/١٤
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0:24:38 حد الموارٌث واألصل فٌها01 كتاب الموارٌث09السبت1551441/6/21٢٠٢٠/٠٢/١٥
1:20:27 أصناف من ٌرثون المال02األحد1561441/6/22٢٠٢٠/٠٢/١٦
1:45:05اإلثنٌن1571441/6/23٢٠٢٠/٠٢/١٧
الثالثاء1581441/6/24٢٠٢٠/٠٢/١٨
األربعاء1591441/6/25٢٠٢٠/٠٢/١٩
الخمٌس1601441/6/26٢٠٢٠/٠٢/٢٠
الجمعة1611441/6/27٢٠٢٠/٠٢/٢١
0:55:39 أحكام العصبة03السبت1621441/6/28٢٠٢٠/٠٢/٢٢
0:23:31 الحقوق المتعلقة بالورثة وأسباب اإلرث وموانعه04األحد1631441/6/29٢٠٢٠/٠٢/٢٣
0:17:44 باب الِعتق05اإلثنٌن1641441/6/30٢٠٢٠/٠٢/٢٤
1:36:54الثالثاء1651441/7/01٢٠٢٠/٠٢/٢٥
األربعاء1661441/7/02٢٠٢٠/٠٢/٢٦
الخمٌس1671441/7/03٢٠٢٠/٠٢/٢٧
الجمعة1681441/7/04٢٠٢٠/٠٢/٢٨
السبت1691441/7/05٢٠٢٠/٠٢/٢٩
األحد1701441/7/06٢٠٢٠/٠٣/٠١

اإلثنٌن1711441/7/07٢٠٢٠/٠٣/٠٢

الثالثاء1721441/7/08٢٠٢٠/٠٣/٠٣
األربعاء1731441/7/09٢٠٢٠/٠٣/٠٤
الخمٌس1741441/7/10٢٠٢٠/٠٣/٠٥
الجمعة1751441/7/11٢٠٢٠/٠٣/٠٦
0:43:21 مدخل01 كتاب النكاح10السبت1761441/7/12٢٠٢٠/٠٣/٠٧
0:29:57 باب شروط النكاح02األحد1771441/7/13٢٠٢٠/٠٣/٠٨
مات فً النكاح03اإلثنٌن1781441/7/14٢٠٢٠/٠٣/٠٩ 0:36:19 باب المحرَّ
0:21:54 باب الشروط فً النكاح04الثالثاء1791441/7/15٢٠٢٠/٠٣/١٠
0:18:57 باب العٌوب فً النكاح05األربعاء1801441/7/16٢٠٢٠/٠٣/١١
2:30:28الخمٌس1811441/7/17٢٠٢٠/٠٣/١٢
الجمعة1821441/7/18٢٠٢٠/٠٣/١٣
0:15:33 مدخل01 كتاب الصداق11السبت1831441/7/19٢٠٢٠/٠٣/١٤
0:39:25 باب عشرة الزوجٌن02األحد1841441/7/20٢٠٢٠/٠٣/١٥
0:16:50 باب الخلع03اإلثنٌن1851441/7/21٢٠٢٠/٠٣/١٦
1:11:48الثالثاء1861441/7/22٢٠٢٠/٠٣/١٧
األربعاء1871441/7/23٢٠٢٠/٠٣/١٨
الخمٌس1881441/7/24٢٠٢٠/٠٣/١٩
الجمعة1891441/7/25٢٠٢٠/٠٣/٢٠
0:27:34 مدخل01 كتاب الطالق12السبت1901441/7/26٢٠٢٠/٠٣/٢١
0:20:24[الطالق الرجعً والبائن] فصل 02األحد1911441/7/27٢٠٢٠/٠٣/٢٢
هار واللِّعان03اإلثنٌن1921441/7/28٢٠٢٠/٠٣/٢٣ 0:30:59 باب اإلٌالء والظِّ
1:18:57الثالثاء1931441/7/29٢٠٢٠/٠٣/٢٤
0:42:00 مدخل01 كتاب الِعدد واالستبراء13األربعاء1941441/8/01٢٠٢٠/٠٣/٢٥
0:22:51 باب النفقات للزوجات واألقارب والممالٌك والحضانة02الخمٌس1951441/8/02٢٠٢٠/٠٣/٢٦
1:04:51الجمعة1961441/8/03٢٠٢٠/٠٣/٢٧
0:16:50 مدخل01 كتاب األطعمة14السبت1971441/8/04٢٠٢٠/٠٣/٢٨
كاة والصٌد02األحد1981441/8/05٢٠٢٠/٠٣/٢٩ 0:35:54 باب الذَّ

0:38:52 باب األٌمان والنذور03اإلثنٌن1991441/8/06٢٠٢٠/٠٣/٣٠

1:31:36الثالثاء2001441/8/07٢٠٢٠/٠٣/٣١
األربعاء2011441/8/08٢٠٢٠/٠٤/٠١
الخمٌس2021441/8/09٢٠٢٠/٠٤/٠٢
الجمعة2031441/8/10٢٠٢٠/٠٤/٠٣
السبت2041441/8/11٢٠٢٠/٠٤/٠٤
األحد2051441/8/12٢٠٢٠/٠٤/٠٥
اإلثنٌن2061441/8/13٢٠٢٠/٠٤/٠٦
الثالثاء2071441/8/14٢٠٢٠/٠٤/٠٧
األربعاء2081441/8/15٢٠٢٠/٠٤/٠٨
الخمٌس2091441/8/16٢٠٢٠/٠٤/٠٩
الجمعة2101441/8/17٢٠٢٠/٠٤/١٠

(ربع النكاح وتوابعه)اختبــــــــار 

(ربع املعامالت)اختبــــــــار 



0:47:21كتاب الجناٌات كتاب الجناٌات15السبت2111441/8/18٢٠٢٠/٠٤/١١
0:28:12حد القذف- حد الزنا-  مدخل01 كتاب الحدود16األحد2121441/8/19٢٠٢٠/٠٤/١٢
0:48:30باب حكم المرتد- حد البغاة - حد الِحرابة -  حد السرقة 02اإلثنٌن2131441/8/20٢٠٢٠/٠٤/١٣
2:04:03الثالثاء2141441/8/21٢٠٢٠/٠٤/١٤
األربعاء2151441/8/22٢٠٢٠/٠٤/١٥
الخمٌس2161441/8/23٢٠٢٠/٠٤/١٦

الجمعة2171441/8/24٢٠٢٠/٠٤/١٧

0:38:09 مدخل01السبت2181441/8/25٢٠٢٠/٠٤/١٨

0:07:08 باب القسمة02األحد2191441/8/26٢٠٢٠/٠٤/١٩

0:11:19 باب اإلقرار03اإلثنٌن2201441/8/27٢٠٢٠/٠٤/٢٠

0:08:51ختم الشرحالثالثاء2211441/8/28٢٠٢٠/٠٤/٢١

1:05:27األربعاء2221441/8/29٢٠٢٠/٠٤/٢٢

مجموع ساعات شرح الكتابالخمٌس2231441/8/30٢٠٢٠/٠٤/٢٣

44.43.50 ثانٌة50 دقٌقة و 43 ساعة و44الجمعة2241441/9/01٢٠٢٠/٠٤/٢٤
السبت2251441/9/02٢٠٢٠/٠٤/٢٥
األحد2261441/9/03٢٠٢٠/٠٤/٢٦

اإلثنٌن2271441/9/04٢٠٢٠/٠٤/٢٧

الثالثاء2281441/9/05٢٠٢٠/٠٤/٢٨

األربعاء2291441/9/06٢٠٢٠/٠٤/٢٩
الخمٌس2301441/9/07٢٠٢٠/٠٤/٣٠
الجمعة2311441/9/08٢٠٢٠/٠٥/٠١
السبت2321441/9/09٢٠٢٠/٠٥/٠٢

األحد2331441/9/10٢٠٢٠/٠٥/٠٣

اإلثنٌن2341441/9/11٢٠٢٠/٠٥/٠٤
الثالثاء2351441/9/12٢٠٢٠/٠٥/٠٥
األربعاء2361441/9/13٢٠٢٠/٠٥/٠٦
الخمٌس2371441/9/14٢٠٢٠/٠٥/٠٧

الجمعة2381441/9/15٢٠٢٠/٠٥/٠٨

السبت2391441/9/16٢٠٢٠/٠٥/٠٩

األحد2401441/9/17٢٠٢٠/٠٥/١٠

اإلثنٌن2411441/9/18٢٠٢٠/٠٥/١١
الثالثاء2421441/9/19٢٠٢٠/٠٥/١٢
األربعاء2431441/9/20٢٠٢٠/٠٥/١٣
الخمٌس2441441/9/21٢٠٢٠/٠٥/١٤
الجمعة2451441/9/22٢٠٢٠/٠٥/١٥
السبت2461441/9/23٢٠٢٠/٠٥/١٦
األحد2471441/9/24٢٠٢٠/٠٥/١٧
اإلثنٌن2481441/9/25٢٠٢٠/٠٥/١٨
الثالثاء2491441/9/26٢٠٢٠/٠٥/١٩

األربعاء2501441/9/27٢٠٢٠/٠٥/٢٠

الخمٌس2511441/9/28٢٠٢٠/٠٥/٢١

الجمعة2521441/9/29٢٠٢٠/٠٥/٢٢
السبت2531441/9/30٢٠٢٠/٠٥/٢٣
األحد2541441/10/01٢٠٢٠/٠٥/٢٤
اإلثنٌن2551441/10/02٢٠٢٠/٠٥/٢٥
الثالثاء2561441/10/03٢٠٢٠/٠٥/٢٦
األربعاء2571441/10/04٢٠٢٠/٠٥/٢٧
الخمٌس2581441/10/05٢٠٢٠/٠٥/٢٨
الجمعة2591441/10/06٢٠٢٠/٠٥/٢٩
السبت2601441/10/07٢٠٢٠/٠٥/٣٠

األحد2611441/10/08٢٠٢٠/٠٥/٣١

اإلثنٌن2621441/10/09٢٠٢٠/٠٦/٠١
الثالثاء2631441/10/10٢٠٢٠/٠٦/٠٢
األربعاء2641441/10/11٢٠٢٠/٠٦/٠٣
الخمٌس2651441/10/12٢٠٢٠/٠٦/٠٤
الجمعة2661441/10/13٢٠٢٠/٠٦/٠٥
السبت2671441/10/14٢٠٢٠/٠٦/٠٦
األحد2681441/10/15٢٠٢٠/٠٦/٠٧
اإلثنٌن2691441/10/16٢٠٢٠/٠٦/٠٨
الثالثاء2701441/10/17٢٠٢٠/٠٦/٠٩
األربعاء2711441/10/18٢٠٢٠/٠٦/١٠
الخمٌس2721441/10/19٢٠٢٠/٠٦/١١
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الجمعة2731441/10/20٢٠٢٠/٠٦/١٢
السبت2741441/10/21٢٠٢٠/٠٦/١٣
األحد2751441/10/22٢٠٢٠/٠٦/١٤
اإلثنٌن2761441/10/23٢٠٢٠/٠٦/١٥
الثالثاء2771441/10/24٢٠٢٠/٠٦/١٦
األربعاء2781441/10/25٢٠٢٠/٠٦/١٧
الخمٌس2791441/10/26٢٠٢٠/٠٦/١٨
الجمعة2801441/10/27٢٠٢٠/٠٦/١٩
السبت2811441/10/28٢٠٢٠/٠٦/٢٠
األحد2821441/10/29٢٠٢٠/٠٦/٢١
اإلثنٌن2831441/11/01٢٠٢٠/٠٦/٢٢
الثالثاء2841441/11/02٢٠٢٠/٠٦/٢٣
األربعاء2851441/11/03٢٠٢٠/٠٦/٢٤
الخمٌس2861441/11/04٢٠٢٠/٠٦/٢٥
الجمعة2871441/11/05٢٠٢٠/٠٦/٢٦
السبت2881441/11/06٢٠٢٠/٠٦/٢٧
األحد2891441/11/07٢٠٢٠/٠٦/٢٨
اإلثنٌن2901441/11/08٢٠٢٠/٠٦/٢٩
الثالثاء2911441/11/09٢٠٢٠/٠٦/٣٠
األربعاء2921441/11/10٢٠٢٠/٠٧/٠١
الخمٌس2931441/11/11٢٠٢٠/٠٧/٠٢
الجمعة2941441/11/12٢٠٢٠/٠٧/٠٣
السبت2951441/11/13٢٠٢٠/٠٧/٠٤
األحد2961441/11/14٢٠٢٠/٠٧/٠٥
اإلثنٌن2971441/11/15٢٠٢٠/٠٧/٠٦
الثالثاء2981441/11/16٢٠٢٠/٠٧/٠٧
األربعاء2991441/11/17٢٠٢٠/٠٧/٠٨
الخمٌس3001441/11/18٢٠٢٠/٠٧/٠٩
الجمعة3011441/11/19٢٠٢٠/٠٧/١٠
السبت3021441/11/20٢٠٢٠/٠٧/١١
األحد3031441/11/21٢٠٢٠/٠٧/١٢
اإلثنٌن3041441/11/22٢٠٢٠/٠٧/١٣
الثالثاء3051441/11/23٢٠٢٠/٠٧/١٤
األربعاء3061441/11/24٢٠٢٠/٠٧/١٥
الخمٌس3071441/11/25٢٠٢٠/٠٧/١٦
الجمعة3081441/11/26٢٠٢٠/٠٧/١٧
السبت3091441/11/27٢٠٢٠/٠٧/١٨
األحد3101441/11/28٢٠٢٠/٠٧/١٩
اإلثنٌن3111441/11/29٢٠٢٠/٠٧/٢٠
الثالثاء3121441/11/30٢٠٢٠/٠٧/٢١
األربعاء3131441/12/01٢٠٢٠/٠٧/٢٢
الخمٌس3141441/12/02٢٠٢٠/٠٧/٢٣
الجمعة3151441/12/03٢٠٢٠/٠٧/٢٤
السبت3161441/12/04٢٠٢٠/٠٧/٢٥
األحد3171441/12/05٢٠٢٠/٠٧/٢٦
اإلثنٌن3181441/12/06٢٠٢٠/٠٧/٢٧
الثالثاء3191441/12/07٢٠٢٠/٠٧/٢٨
األربعاء3201441/12/08٢٠٢٠/٠٧/٢٩
الخمٌس3211441/12/09٢٠٢٠/٠٧/٣٠
الجمعة3221441/12/10٢٠٢٠/٠٧/٣١
السبت3231441/12/11٢٠٢٠/٠٨/٠١
األحد3241441/12/12٢٠٢٠/٠٨/٠٢
اإلثنٌن3251441/12/13٢٠٢٠/٠٨/٠٣
الثالثاء3261441/12/14٢٠٢٠/٠٨/٠٤
األربعاء3271441/12/15٢٠٢٠/٠٨/٠٥
الخمٌس3281441/12/16٢٠٢٠/٠٨/٠٦
الجمعة3291441/12/17٢٠٢٠/٠٨/٠٧
السبت3301441/12/18٢٠٢٠/٠٨/٠٨
األحد3311441/12/19٢٠٢٠/٠٨/٠٩
اإلثنٌن3321441/12/20٢٠٢٠/٠٨/١٠

الثالثاء3331441/12/21٢٠٢٠/٠٨/١١

األربعاء3341441/12/22٢٠٢٠/٠٨/١٢

الخمٌس3351441/12/23٢٠٢٠/٠٨/١٣

الجمعة3361441/12/24٢٠٢٠/٠٨/١٤

السبت3371441/12/25٢٠٢٠/٠٨/١٥

األحد3381441/12/26٢٠٢٠/٠٨/١٦

اإلثنٌن3391441/12/27٢٠٢٠/٠٨/١٧

الثالثاء3401441/12/28٢٠٢٠/٠٨/١٨

األربعاء3411441/12/29٢٠٢٠/٠٨/١٩
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 للكتاب بني العيدين 

 بإذن اهلل


