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، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة (باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جآالء رضا عبد الجواد ابراهٌم البٌلى مستجد ١١٠٠٠٠١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث (باب فٌما ٌحرم دم المرء وماله)1مجمع الزوائد جآالء سامح حمدان رجب عزام مستجد ٢١٠٠٠٠٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه (باب فٌما كتب باألٌمان لمن فعله)1مجمع الزوائد جآٌه ابراهٌم دمحم ابراهٌم البحٌرى مستجد ٣١٠٠٠٠٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر (باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جآٌه دمحم محمود عبد الصمد فرج مستجد ٤١٠٠٠٠٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى (باب اإلسالم ٌَُجبُّ ما لبله)1مجمع الزوائد جابراهٌم عاطف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٥١٠٠٠٠٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد (باب فً الوسوسة)1مجمع الزوائد جابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم السٌد مستجد ٦١٠٠٠٠٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة (باب فً أصول الدٌن وبٌان فرائضه)1مجمع الزوائد جاحمد ابراهٌم السٌد عبده الٌمانى الطٌر مستجد ٧١٠٠٠٠٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته (باب فً فرائض األسالم وسهامه)1مجمع الزوائد جاحمد ابراهٌم دمحم المحجوب غزاله مستجد ٨١٠٠٠٠٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث  (باب فٌما بنً علٌه اإلسالم)1مجمع الزوائد جاحمد اسامه عبد البدٌع احمد سٌد احمد مستجد ٩١٠٠٠٠٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث (باب فً حك هللا على العباد)1مجمع الزوائد جاحمد امٌن حامد دمحم حامد مستجد ١٠١٠٠٠١٠

، وضوابط الحدٌث الصحٌح (باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جاحمد اٌمن سعٌد احمد بدوى مستجد ١١١٠٠٠١١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة (باب فً اإلسالم واإلٌمان)1مجمع الزوائد جاحمد اٌمن دمحم احمد الٌمانى مستجد ١٢١٠٠٠١٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن (باب فً كمال اإلٌمان)1مجمع الزوائد جاحمد حسنى على على ابو السعود مستجد ١٣١٠٠٠١٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف (باب أي العمل أفضل وأي الدٌن أحب إلى هللا)1مجمع الزوائد جاحمد طارق رفاعى عبد المحسن عنانى مستجد ١٤١٠٠٠١٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع (باب لوله خٌر دٌنكم أٌسره)1مجمع الزوائد جاحمد دمحم ابو زٌد البسطوٌسى ٌونس مستجد ١٥١٠٠٠١٥

، وعالمات المرسل والمنمطع  (باب فً اإلسراء)1مجمع الزوائد جاحمد دمحم عبد العزٌز سٌد احمد مستجد ١٦١٠٠٠١٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته (باب فً الرؤٌة)1مجمع الزوائد جاحمد محمود احمد عبدالممصود صالح مستجد ١٧١٠٠٠١٧

، وحكم الحدٌث المدلس (باب فً عظمة هللا سبحانه)1مجمع الزوائد جاسراء احمد عبدالهادى احمد الدسولى مستجد ١٨١٠٠٠١٨

، وحكم الحدٌث الشاذ (باب منزلة المؤمن عند ربه)1مجمع الزوائد جاسراء احمد دمحم البٌومى مستجد ١٩١٠٠٠١٩

، وحكم الحدٌث المنكر (باب إن هللا ال ٌنام)1مجمع الزوائد جاسراء احمد محمود على مستجد ٢٠١٠٠٠٢٠
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، والزٌادة فً رواٌة الثمات (باب فً النصٌحة)1مجمع الزوائد جاسراء اشرف عوض دمحم احمد مستجد ٢١١٠٠٠٢١

، وشروط لبول الرواٌة (باب فٌمن حبهم إٌمان)1مجمع الزوائد جاسراء السٌد السٌد طه ابراهٌم مستجد ٢٢١٠٠٠٢٢

، والسماع والتحمل والضبط (باب إن هللا ال ٌنام)1مجمع الزوائد جاسراء الشحات عبد العزٌز مصطفً مستجد ٢٣١٠٠٠٢٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال (باب من اإلٌمان الحب هلل والبغض هلل)1مجمع الزوائد جاسراء جالل عوض شحته ابراهٌم مستجد ٢٤١٠٠٠٢٤

، واألخذ والتحمل (باب فً المنجٌات والمهلكات)1مجمع الزوائد جاسراء حامد دمحم عبد هللا مستجد ٢٥١٠٠٠٢٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث (باب ما جاء فً الحٌاء)1مجمع الزوائد جاسراء حماده ابراهٌم السٌد المط مستجد ٢٦١٠٠٠٢٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث (باب ما جاء أن الصدق من اإلٌمان)1مجمع الزوائد جاسراء زاكى عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٧١٠٠٠٢٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده (باب فٌمن عمل خٌرا ثم أسلم)1مجمع الزوائد جاسراء طلعت عطوه احمد عصر مستجد ٢٨١٠٠٠٢٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح (باب ما جاء فً الكبر)1مجمع الزوائد جاسراء عبد اللـه السٌد عبد الهادى مستجد ٢٩١٠٠٠٢٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح (باب فً الكبائر)1مجمع الزوائد جاسراء دمحم المتولى الباز الزهٌرى مستجد ٣٠١٠٠٠٣٠

، ومعرفة الحدٌث الحسن (باب فً النفاق وعالماته)1مجمع الزوائد جاسراء دمحم عبد المطلب ابو المعاطى مستجد ٣١١٠٠٠٣١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن (باب فً المنافمٌن)1مجمع الزوائد جاسراء دمحم مسعد السٌد السٌد مستجد ٣٢١٠٠٠٣٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب فً طلب العلم)٢مجمع الزوائد جاسراء نشأت العزازى الدسولى مستجد ٣٣١٠٠٠٣٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فً فضل العلم)٢مجمع الزوائد جاسراء ٌحى عبد اللطٌف عبد الشافى مستجد ٣٤١٠٠٠٣٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب فً فضل العالم والمتعلم)٢مجمع الزوائد جاسالم حامد دمحم حسن عوض مستجد ٣٥١٠٠٠٣٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب فً فضل العلماء ومجالستهم)٢مجمع الزوائد جاسماء احمد السٌد دمحم عمر مستجد ٣٦١٠٠٠٣٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب وصٌة أهل العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء السٌد فوزى رزق عبد الرحمن مستجد ٣٧١٠٠٠٣٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع(باب فٌمن ٌخرج فً طلب العلم والخٌر)٢مجمع الزوائد جاسماء جواد احمد دمحم ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٠٠٣٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل(باب الرحلة فً طلب العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء طارق عثمان االحمدى خضر مستجد ٣٩١٠٠٠٣٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب فً سماع الحدٌث وتبلٌغه)٢مجمع الزوائد جاسماء على محمود على مستجد ٤٠١٠٠٠٤٠
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، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب أخذ الحدٌث من الثمات)٢مجمع الزوائد جاسماء دمحم ابراهٌم نجم حجاج مستجد ٤١١٠٠٠٤١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فً ذم الكذب)٢مجمع الزوائد جاالء ابراهٌم السعٌد المناوي مستجد ٤٢١٠٠٠٤٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب فٌمن كذب على رسول هللا)٢مجمع الزوائد جاالء احمد االحمدى على مستجد ٤٣١٠٠٠٤٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب كتابة العلم)٢مجمع الزوائد جاالء حسٌن عبده دمحم السٌد مستجد ٤٤١٠٠٠٤٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب ما جاء فً المراء)٢مجمع الزوائد جاالء دمحم عرفات سعٌد حنوره مستجد ٤٥١٠٠٠٤٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً كثرة السؤال)٢مجمع الزوائد جالسعٌد شرٌف السعٌد المعداوى مستجد ٤٦١٠٠٠٤٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب فٌمن كتم علًما)٢مجمع الزوائد جالسٌد رضا السٌد دمحم عبد الجواد مستجد ٤٧١٠٠٠٤٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فٌمن نشر علًما)٢مجمع الزوائد جالهام جالل حامد حسٌن محفوظ مستجد ٤٨١٠٠٠٤٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل (باب فٌمن سنَّ خًٌرا)٢مجمع الزوائد جالهام دمحم مصطفى دمحم السٌد مستجد ٤٩١٠٠٠٤٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب فً العمل بالكتاب والسنة)٢مجمع الزوائد جامال حمدى عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٠١٠٠٠٥٠

، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب فً اتباع الكتاب والسنة)٢مجمع الزوائد جامامه ٌاسٌن على المصرى مستجد ٥١١٠٠٠٥١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب فً البر واإلثم)٢مجمع الزوائد جامانى عادل جوده عبده على مستجد ٥٢١٠٠٠٥٢

(المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب فٌمن ٌستحل الحرام أو ٌحرم الحالل)٢مجمع الزوائد جامانى فتحى لطفى محمود عبد الكرٌم مستجد ٥٣١٠٠٠٥٣

(الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فً المٌاس والتملٌد)٢مجمع الزوائد جامل اٌمن رجب عبد المجٌد زلمة مستجد ٥٤١٠٠٠٥٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب فٌمن طلب العلم لغٌر هللا)٢مجمع الزوائد جامل خلٌل خلٌل خلٌل ابراهٌم النمٌب مستجد ٥٥١٠٠٠٥٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب فٌمن لم ٌنتفع بعلمه)٢مجمع الزوائد جامل محمود احمد الشربٌنى صمر مستجد ٥٦١٠٠٠٥٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب ما ٌخاف على األئمة)٢مجمع الزوائد جامنه اسامه عمر االحمر مستجد ٥٧١٠٠٠٥٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب فً البدع واألهواء)٢مجمع الزوائد جامنٌه احمد حسن صبح دعبس مستجد ٥٨١٠٠٠٥٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب فً المصص)٢مجمع الزوائد جامنٌه عماد الشحات السٌد ابو السعود مستجد ٥٩١٠٠٠٥٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ذهاب العلم)٢مجمع الزوائد جامنٌه دمحم السٌد دمحم السملٌهى مستجد ٦٠١٠٠٠٦٠
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، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله (باب فً السوان)3مجمع الزوائد جامٌره السٌد عبد الفتاح السٌد الصاوى مستجد ٦١١٠٠٠٦١

، واستماللٌة السنة النبوٌة(باب فضل الوضوء)3مجمع الزوائد جامٌره عبدالفتاح حمزه عبد الفتاح مستجد ٦٢١٠٠٠٦٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب فرض الوضوء)3مجمع الزوائد جأمٌره دمحم حسن فرج رٌمى مستجد ٦٣١٠٠٠٦٣

، ومنزلة السنة من المرآن(باب ما جاء فً الوضوء)3مجمع الزوائد جامٌره دمحم محمود ابو المعاطى مستجد ٦٤١٠٠٠٦٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب فً إسباغ الوضوء)3مجمع الزوائد جامٌمه دمحم حلمى على نصر عزام مستجد ٦٥١٠٠٠٦٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب ما ٌمول بعد الوضوء)3مجمع الزوائد جامٌنه احمد فتحى السعٌد على مستجد ٦٦١٠٠٠٦٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب فٌمن لم ٌحسن الوضوء)3مجمع الزوائد جامٌنه دمحم السعٌد المتولى المتولى مستجد ٦٧١٠٠٠٦٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب ترن الوضوء مما مست النار)3مجمع الزوائد جامٌنه منصور ابراهٌم دمحم على مستجد ٦٨١٠٠٠٦٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب المسح على الخفٌن)3مجمع الزوائد جاٌمان الباز الباز االمام اباظة مستجد ٦٩١٠٠٠٦٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب فً التٌمم)3مجمع الزوائد جاٌمان الخمٌسى السعٌد الخمٌسى مستجد ٧٠١٠٠٠٧٠

، وفعل الرسول(باب فرض الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان السٌد احمد دمحم السبع مستجد ٧١١٠٠٠٧١

، والحدٌث المدسً(باب فً تارن الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان حسام الدسولى دمحم سلٌمان مستجد ٧٢١٠٠٠٧٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب فً فضل الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان حسن السٌد وهبه عوض مستجد ٧٣١٠٠٠٧٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب فً المحافظ على الصالة لولتها)4مجمع الزوائد جاٌمان عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الحدٌدى مستجد ٧٤١٠٠٠٧٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب فٌمن نام عن صالة أو نسٌها)4مجمع الزوائد جاٌمان عالء الدٌن احمد احمد عبد الواحد مستجد ٧٥١٠٠٠٧٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب فٌمن ٌؤخر الصالة عن الولت)4مجمع الزوائد جاٌمان على عبد الغفار على عبد الرحمن مستجد ٧٦١٠٠٠٧٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب فضل األذان)4مجمع الزوائد جاٌمان عماد حمدى ابراهٌم خطاب مستجد ٧٧١٠٠٠٧٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب إجابة المؤذن)4مجمع الزوائد جاٌمان عماد فاروق دمحم توفٌك مستجد ٧٨١٠٠٠٧٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب األذان فً السفر)4مجمع الزوائد جاٌمان دمحم على ابراهٌم عمر مستجد ٧٩١٠٠٠٧٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فٌمن ٌؤذن)4مجمع الزوائد جاٌمان دمحم فاضل فاضل احمد مستجد ٨٠١٠٠٠٨٠
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، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن)4مجمع الزوائد جاٌمان دمحم دمحم بدٌر زهمنا مستجد ٨١١٠٠٠٨١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فضل المساجد)4مجمع الزوائد جاٌمان محمود نسٌم عبد المجٌد ابراهٌم مستجد ٨٢١٠٠٠٨٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب بناء المساجد)4مجمع الزوائد جاٌمان هشام ابراهٌم مصطفى سرٌه مستجد ٨٣١٠٠٠٨٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب ما جاء فً المبلة)4مجمع الزوائد جاٌه اشرف عبد الوهاب السٌد متولى مستجد ٨٤١٠٠٠٨٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب لزوم المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه الحسنٌن دمحم البدوي مستجد ٨٥١٠٠٠٨٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب المشً إلى المسجد)4مجمع الزوائد جاٌه السعٌد دمحم حسن الناغى مستجد ٨٦١٠٠٠٨٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب خروج النساء إلى المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه هللا اٌمن ابراهٌم رمضان مستجد ٨٧١٠٠٠٨٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب انتظار الصالة)4مجمع الزوائد جاٌه الهادى عبد الحمٌد دمحم النبراوى مستجد ٨٨١٠٠٠٨٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب صالة العشاء والصبح فً جماعة)4مجمع الزوائد جاٌه اٌمن وفٌك بدٌر العجمى مستجد ٨٩١٠٠٠٨٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب التشدٌد فً ترن الجماعة)4مجمع الزوائد جاٌه عصام دمحم الدٌسطى العراق مستجد ٩٠١٠٠٠٩٠

، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب الصالة فً الثوب الواحد)4مجمع الزوائد جاٌه عٌسى فهٌم على دمحم مستجد ٩١١٠٠٠٩١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب الصالة بالنعلٌن)4مجمع الزوائد جاٌه دمحم السعٌد خلٌفه طه مستجد ٩٢١٠٠٠٩٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب اإلمامة)4مجمع الزوائد جاٌه دمحم على دمحم حامد مستجد ٩٣١٠٠٠٩٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب تلمٌن اإلمام)4مجمع الزوائد جبدرٌه محمود السٌد البٌومى مستجد ٩٤١٠٠٠٩٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب من أمَّ الناس فلٌخفف)4مجمع الزوائد جبسنت نبٌل دمحم زغلى ٌوسف النجار مستجد ٩٥١٠٠٠٩٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب متابعة اإلمام)4مجمع الزوائد جتغرٌد السٌد حسن احمد هندام مستجد ٩٦١٠٠٠٩٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب ما ٌنهى عنه فً الصالة)4مجمع الزوائد جتغرٌد دمحم احمد البدرى مستجد ٩٧١٠٠٠٩٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب ما ٌجوز من العمل فً الصالة)4مجمع الزوائد جتمى عزت دمحم عبدالرحٌم الساٌس مستجد ٩٨١٠٠٠٩٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب ما جاء فً السوان)5مجمع الزوائد جثناء عاطف سالم دمحم سالم مستجد ٩٩١٠٠٠٩٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب رفع الٌدٌن فً الصالة)5مجمع الزوائد جحسناء ممدوح زكرٌا السٌد زٌن الدٌن مستجد ١٠٠١٠٠١٠٠
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، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب بناء المساجد)5مجمع الزوائد جحنان النمٌرى عبد الرازق عبد الحمٌد مستجد ١٠١١٠٠١٠١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب ما ٌستفتح به الصالة)5مجمع الزوائد جحنان رضا دمحم دمحم النجار مستجد ١٠٢١٠٠١٠٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب المراءة فً الصالة)5مجمع الزوائد جخدٌجه العرالى احمد العرالى الصعٌدى مستجد ١٠٣١٠٠١٠٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب التأمٌن)5مجمع الزوائد جخلود السٌد جمال الدٌن ابراهٌم المندوه مستجد ١٠٤١٠٠١٠٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب المراءة فً الظهر والعصر)5مجمع الزوائد جخلود رضا سالم السعٌد سالم مستجد ١٠٥١٠٠١٠٥

، وعالمات المرسل والمنمطع(باب ما جاء فً الركوع والسجود)5مجمع الزوائد جخلود عبد السالم الحنبلى العشرى مستجد ١٠٦١٠٠١٠٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب فٌمن ال ٌتم صالته)5مجمع الزوائد جخلود مصطفى دمحم البرعً مستجد ١٠٧١٠٠١٠٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب السجود)5مجمع الزوائد جدعاء جمال دمحم عطٌه مستجد ١٠٨١٠٠١٠٨

، وحكم الحدٌث الشاذ(باب ما ٌموله فً ركوعه وسجوده)5مجمع الزوائد جدعاء خاطر مسعد دمحم علً مستجد ١٠٩١٠٠١٠٩

، وحكم الحدٌث المنكر (باب صفة الصالة والتكبٌر فٌها)5مجمع الزوائد جدعاء وائل دمحم ابو العال الغرٌب مستجد ١١٠١٠٠١١٠

، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب المنوت)5مجمع الزوائد جدنٌا السعٌد السعٌد عبٌد مستجد ١١١١٠٠١١١

، وشروط لبول الرواٌة(باب التشهد والجلوس واإلشارة)5مجمع الزوائد جدنٌا السٌد صابر السٌد الماضى مستجد ١١٢١٠٠١١٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب االنصرف من الصالة)5مجمع الزوائد جدنٌا صادق صادق المسٌرى مستجد ١١٣١٠٠١١٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب صالة المرٌض والجالس)5مجمع الزوائد جدنٌا عبد الممصود رفعت على ابو المجد مستجد ١١٤١٠٠١١٤

، واألخذ والتحمل(باب السهو فً الصالة)5مجمع الزوائد جدنٌا مجدى عٌد البسٌونى الملٌنى مستجد ١١٥١٠٠١١٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب صالة السفر)5مجمع الزوائد جدنٌا مسعد السٌد دمحم احمد مستجد ١١٦١٠٠١١٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر)5مجمع الزوائد جدهب خالد عبده العسكرى مستجد ١١٧١٠٠١١٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب فً الجمعة وفضلها)5مجمع الزوائد جدٌانا عبد المنعم احمد دمحم السعٌد مستجد ١١٨١٠٠١١٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب فً الساعة التً فً صالة الجمعة)5مجمع الزوائد جدٌنا احمد احمد مصطفى خلف هللا مستجد ١١٩١٠٠١١٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب حموق الجمعة من الغسل والطٌب)5مجمع الزوائد جدٌنا احمد المرسً مصطفً مستجد ١٢٠١٠٠١٢٠
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، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب التبكٌر إلى الجمعة)5مجمع الزوائد جدٌنا احمد فاروق احمد الرمادى مستجد ١٢١١٠٠١٢١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب اإلنصات واإلمام ٌخطب)5مجمع الزوائد جدٌنا السعٌد دمحم سعٌد سبع مستجد ١٢٢١٠٠١٢٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب فٌمن أدرن من الجمعة ركعة)5مجمع الزوائد جدٌنا العدوى لطفى ٌوسف مستجد ١٢٣١٠٠١٢٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فٌمن ترن الجمعة)5مجمع الزوائد جدٌنا عبد هللا المتولى عبد هللا عبد الحافظ مستجد ١٢٤١٠٠١٢٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب التكبٌر فً العٌد)5مجمع الزوائد جدٌنا عبد هللا عباس حسن مجاهد مستجد ١٢٥١٠٠١٢٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الكسوف)5مجمع الزوائد جدٌنا دمحم عبدالتواب ٌوسف عٌطه مستجد ١٢٦١٠٠١٢٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب االستسماء)5مجمع الزوائد جرانٌا اشرف دمحم المتولى جاد مستجد ١٢٧١٠٠١٢٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع(باب فً ركعتً الفجر)5مجمع الزوائد جرشا اسماعٌل جالل اسماعٌل عالم مستجد ١٢٨١٠٠١٢٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل(باب فٌما ٌصلى لبل الظهر وبعدها)5مجمع الزوائد جرشا دمحم محمود دمحم جامع مستجد ١٢٩١٠٠١٢٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب الصالة بعد العصر)5مجمع الزوائد جرنا عادل مشرف طالب مشرف مستجد ١٣٠١٠٠١٣٠

، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب النهً عن الصالة بعد العصر)5مجمع الزوائد جرنا عماد عبد الجواد على دمحم مستجد ١٣١١٠٠١٣١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فٌما ٌصلى لبل الصالة وبعدها)5مجمع الزوائد جرواء كرم عبد الغنى احمد علً مستجد ١٣٢١٠٠١٣٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب صالة الضحى)5مجمع الزوائد جروان محمود احمد ابراهٌم مستجد ١٣٣١٠٠١٣٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب ما جاء فً الوتر)5مجمع الزوائد جروان مصطفى السعٌد العرٌان مستجد ١٣٤١٠٠١٣٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب عدد الوتر)5مجمع الزوائد جرٌم حسن عبده دمحم فرج مستجد ١٣٥١٠٠١٣٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً الوتر أول اللٌل وآخره)5مجمع الزوائد جرٌم حماده نصر رزق دمحم مستجد ١٣٦١٠٠١٣٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب ما ٌمرأ فً الوتر)5مجمع الزوائد جزٌنب طارق ابراهٌم سعد عبد الحافظ مستجد ١٣٧١٠٠١٣٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فضل الصالة)5مجمع الزوائد جساره احمد دمحم على السمرى مستجد ١٣٨١٠٠١٣٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل(باب فً صالة اللٌل)5مجمع الزوائد جساره احمد دمحم دمحم ابو الروس مستجد ١٣٩١٠٠١٣٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة(باب االلتصار فً العمل والدوام علٌه)6مجمع الزوائد جساره زٌن العابدٌن ابراهٌم بشٌر السٌد مستجد ١٤٠١٠٠١٤٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠19للعام الجامعً  

 (علوم الحدٌث ومصادره)مادة - ٢٠16 الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع األبحاث  على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب الجهر بالمرآن)6مجمع الزوائد جساره سعد سعد الدٌن لضباشه مستجد ١٤١١٠٠١٤١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب االستخارة)6مجمع الزوائد جساره دمحم المندوه ٌوسف مستجد ١٤٢١٠٠١٤٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب سجود التالوة)6مجمع الزوائد جساره دمحم دمحم احمد سلٌمان مستجد ١٤٣١٠٠١٤٣

(الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب سجود الشكر)6مجمع الزوائد جساره مدكور مأمون فرحات مستجد ١٤٤١٠٠١٤٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب فٌمن ٌبتلى)6مجمع الزوائد جساره ٌاسر سعد اسماعٌل مستجد ١٤٥١٠٠١٤٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب عٌادة المرٌض)6مجمع الزوائد جسحر الشحات دمحم احمد المتولى عجوه مستجد ١٤٦١٠٠١٤٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب كفارة سٌئات المرٌض)6مجمع الزوائد جسحر عبد الفتاح عبد الهادى دمحم مستجد ١٤٧١٠٠١٤٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب تلمٌن المٌت)6مجمع الزوائد جسحر على عبد العزٌز عوض فرج مستجد ١٤٨١٠٠١٤٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب فً موت المؤمن وغٌره)6مجمع الزوائد جسلمى السٌد حسن عبد العزٌز السٌد مستجد ١٤٩١٠٠١٤٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب فً موت األوالد)6مجمع الزوائد جسلمى حسٌن السٌد عٌد مستجد ١٥٠١٠٠١٥٠

، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله(باب فٌمن مات له واحد)6مجمع الزوائد جسلمى دمحم السٌد السٌد عٌد مستجد ١٥١١٠٠١٥١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب فً النوح)6مجمع الزوائد جسلمى دمحم جابر احمد ٌوسف مستجد ١٥٢١٠٠١٥٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب ما جاء فً البكاء)6مجمع الزوائد جسلمى دمحم شعبان عبده ابراهٌم مستجد ١٥٣١٠٠١٥٣

، ومنزلة السنة من المرآن (باب تجهٌز المٌت وغسله)6مجمع الزوائد جسلمى محمود حسنٌن عبد العزٌز الهاللى مستجد ١٥٤١٠٠١٥٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب ما جاء فً الكفن)6مجمع الزوائد جسلمى وائل سعد على عبد النبى عدس مستجد ١٥٥١٠٠١٥٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب المٌام للجنازة)6مجمع الزوائد جسلوى انور دمحم سعد مستجد ١٥٦١٠٠١٥٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب اتباع الجنازة)6مجمع الزوائد جسلوى عبد العزٌز احمد عبد العزٌز البٌومى مستجد ١٥٧١٠٠١٥٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب الصالة على الجنازة)6مجمع الزوائد جسماء السٌد دمحم دمحم الغرٌب هندام مستجد ١٥٨١٠٠١٥٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب التكبٌر على الجنازة)6مجمع الزوائد جسماح الشحات احمد توفٌك عوض مستجد ١٥٩١٠٠١٥٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب الصالة على الغائب)6مجمع الزوائد جسماح حافظ صبرى حافظ داود مستجد ١٦٠١٠٠١٦٠
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، وفعل الرسول (باب زٌارة المبور)6مجمع الزوائد جسماح عبد المنعم على اللـه حسن النوتى مستجد ١٦١١٠٠١٦١

، والحدٌث المدسً(باب فرض الزكاة)7مجمع الزوائد جسمر حافظ ٌونس حسن مستجد ١٦٢١٠٠١٦٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب صدلة الفطر)7مجمع الزوائد جسمٌه خالد حلمى خمٌس فٌاض مستجد ١٦٣١٠٠١٦٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب ما جاء فً السؤال)7مجمع الزوائد جسمٌه ماهر دمحم عبد اللطٌف مستجد ١٦٤١٠٠١٦٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب الحث على الصدلة)7مجمع الزوائد جسها جمال رزق سعد مستجد ١٦٥١٠٠١٦٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب فضل الصدلة)7مجمع الزوائد جسهٌله حربى مصطفى عبده عطٌه مستجد ١٦٦١٠٠١٦٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب الصدلة على األلارب)7مجمع الزوائد جسهٌله عبد الرحمن بدوى احمد ناصف مستجد ١٦٧١٠٠١٦٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب فً نفمة الرجل على نفسه وأهله)7مجمع الزوائد جشدوه محمود عبد الحمٌد حسن اسماعٌل مستجد ١٦٨١٠٠١٦٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب فً اإلنفاق)7مجمع الزوائد جشروق احمد المتولى احمد عبد العزٌز مستجد ١٦٩١٠٠١٦٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فً اإلدخار)7مجمع الزوائد جشروق احمد دمحم ابراهٌم رجب مستجد ١٧٠١٠٠١٧٠

، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب فً البخل)7مجمع الزوائد جشروق احمد منٌر دمحم ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٠١٧١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فً السخاء)7مجمع الزوائد جشروق حسٌن دمحم لرواش مستجد ١٧٢١٠٠١٧٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب فً شهور البركة وفضل رمضان)7مجمع الزوائد جشروق عبد اللطٌف عبد العزٌز على مصطفى مستجد ١٧٣١٠٠١٧٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب فً األهلة)7مجمع الزوائد جشرٌن اشرف دمحم عبد المنعم صادق مستجد ١٧٤١٠٠١٧٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب ما جاء فً السحور)7مجمع الزوائد جشمس جهاد الشربٌنى احمد عوده مستجد ١٧٥١٠٠١٧٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب فً الوصال)7مجمع الزوائد جشٌرٌن وائل دمحم مرعى مستجد ١٧٦١٠٠١٧٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب الصٌام فً السفر)7مجمع الزوائد جشٌماء اشرف عبد الشكور ابو سالمه مستجد ١٧٧١٠٠١٧٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب فٌمن أفطر فً رمضان متعمدا)7مجمع الزوائد جشٌماء السٌد نبٌه حسن مستجد ١٧٨١٠٠١٧٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب لٌام رمضان)7مجمع الزوائد جشٌماء عزت الرفاعى عبد العال مستجد ١٧٩١٠٠١٧٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب االعتكاف)7مجمع الزوائد جشٌماء محمود عبد الحمٌد محى الدٌن مستجد ١٨٠١٠٠١٨٠
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، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب فً لٌلة المدر)7مجمع الزوائد جصبحى عادل صبحى دمحم سالمه مستجد ١٨١١٠٠١٨١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب فً فضل الصوم)7مجمع الزوائد جطلعت دمحم عبد اللطٌف مصطفى ابوالعنٌن مستجد ١٨٢١٠٠١٨٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب فٌمن صام رمضان وستة أٌام من شوال)7مجمع الزوائد جعبد الرحمن سمٌر مصطفى دمحم سلٌمان مستجد ١٨٣١٠٠١٨٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب صٌام عاشوراء)7مجمع الزوائد جعبد الرحمن طلعت عبد الجلٌل دمحم حجازى مستجد ١٨٤١٠٠١٨٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب صٌام ثالثة أٌام من كل شهر)7مجمع الزوائد جعبٌر الدسولى نصر حسٌن حموده مستجد ١٨٥١٠٠١٨٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب فً صٌام ٌوم الجمعة)7مجمع الزوائد جعبٌر السعٌد محمود السعٌد منصور مستجد ١٨٦١٠٠١٨٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب فضل الحج والعمرة)8مجمع الزوائد جعزه اسالم دمحم دمحم زواو مستجد ١٨٧١٠٠١٨٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب اإلهالل والتلبٌة)8مجمع الزوائد جعزه دمحم عبد الهادى ابراهٌم المصبً مستجد ١٨٨١٠٠١٨٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب فً الطواف والرمل واالستالم)8مجمع الزوائد جعزٌزه وجدى كمال محمود طه مستجد ١٨٩١٠٠١٨٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب فضل الحجر األسود)8مجمع الزوائد جعال السعٌد نجاح حسن مستجد ١٩٠١٠٠١٩٠

، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب رمً الجمار)8مجمع الزوائد جعال هانى شحاته محمود ٌوسف مستجد ١٩١١٠٠١٩١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب الخطب فً الحج)8مجمع الزوائد جعلى دمحم طاهر على توفٌك سٌد احمد مستجد ١٩٢١٠٠١٩٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب فضل الحج)8مجمع الزوائد جعلٌاء دمحم الشحات عبد البالى دمحم صالح مستجد ١٩٣١٠٠١٩٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب فً حرمة مكة)8مجمع الزوائد جعمرو عبد الفتاح عبد الحمٌد حامد حجازى مستجد ١٩٤١٠٠١٩٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب فً زمزم)8مجمع الزوائد جعمرو على السعٌد حماد مستجد ١٩٥١٠٠١٩٥

، وعالمات المرسل والمنمطع(باب فً عشر ذي الحجة)8مجمع الزوائد جغاده حسٌن دمحم خضر الزكً مستجد ١٩٦١٠٠١٩٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب فضل األضحٌة)8مجمع الزوائد جغاده رضا على احمد السٌد مستجد ١٩٧١٠٠١٩٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب أضحٌة رسول هللا)8مجمع الزوائد جغاده رضا معوض دمحم منصور مستجد ١٩٨١٠٠١٩٨

، وحكم الحدٌث الشاذ (باب ما ٌجري فً الولٌمة)8مجمع الزوائد جغاده سمٌر محى الدٌن دمحم العشرى مستجد ١٩٩١٠٠١٩٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب العمٌمة)8مجمع الزوائد جغاده عرفات صالح شعبان احمد مستجد ٢٠٠١٠٠٢٠٠
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، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب البكور وما فٌه من البركة)9مجمع الزوائد جغاده دمحم اسماعٌل عبد العال الدٌب مستجد ٢٠١١٠٠٢٠١

، وشروط لبول الرواٌة(باب االلتصاد فً طلب الرزق)9مجمع الزوائد جفارس دمحم السٌد دمحم غانم مستجد ٢٠٢١٠٠٢٠٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب ما جاء فً األسواق)9مجمع الزوائد جفاطمه ابو المجد دمحم جوده مسعود مستجد ٢٠٣١٠٠٢٠٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب فً الغش)9مجمع الزوائد جفاطمه رمضان الشحات دمحم شلتوت مستجد ٢٠٤١٠٠٢٠٤

، واألخذ والتحمل(باب ما نهً عنه من البٌوع)9مجمع الزوائد جفاطمه سعد السٌد حمودة احمد مستجد ٢٠٥١٠٠٢٠٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب فً الخمر وثمنها)9مجمع الزوائد جفاطمه سمٌر فوزى احمد عبد العال مستجد ٢٠٦١٠٠٢٠٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب األجر على تعلٌم المرآن)9مجمع الزوائد جفاطمه شعبان السٌد عبد العزٌز الشربٌنى مستجد ٢٠٧١٠٠٢٠٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب االحتكار)9مجمع الزوائد جفاطمه صبحى شولى على البمرى مستجد ٢٠٨١٠٠٢٠٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الربا)9مجمع الزوائد جفاطمه دمحم ابو بكر عبد المادر سمره مستجد ٢٠٩١٠٠٢٠٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الدٌن)9مجمع الزوائد جفاطمه مصطفى الشحات مصطفى دروٌش مستجد ٢١٠١٠٠٢١٠

ج عن معسر)9مجمع الزوائد جفاطمه ناجح السعٌد عبد الحافظ مستجد ٢١١١٠٠٢١١ ، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب فٌمن فرَّ

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب لضاء دٌن المٌت)9مجمع الزوائد جفاٌزه دمحم حامد الرفاعى دمحم مستجد ٢١٢١٠٠٢١٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب حسن المضاء)9مجمع الزوائد جفتحى السٌد فتحى على نافع مستجد ٢١٣١٠٠٢١٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فً المفلس)9مجمع الزوائد جفولٌه عادل احمد دمحم ابو النور مستجد ٢١٤١٠٠٢١٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب فً األمانة)9مجمع الزوائد جكرٌم رمضان حسٌن ابراهٌم الوسٌة مستجد ٢١٥١٠٠٢١٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الهدٌة)9مجمع الزوائد جكرٌمه ابراهٌم على الشهاوى على مستجد ٢١٦١٠٠٢١٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب فً هداٌا الكفار)9مجمع الزوائد جلٌلى اسامه عبد الستار حسن شتا مستجد ٢١٧١٠٠٢١٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع(باب فً مال الولد)9مجمع الزوائد جلٌلى خالد أبو خلٌل فؤاد ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٠٢١٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل(باب إحٌاء الموات)9مجمع الزوائد جلٌلى زكى ابراهٌم زكى سعد مستجد ٢١٩١٠٠٢١٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب اللمطة)9مجمع الزوائد جلٌلى دمحم صابر عبد هللا دمحم مستجد ٢٢٠١٠٠٢٢٠
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، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب الغصب وحرمة مال المسلم)9مجمع الزوائد جمؤمن عماد الدٌن دمحم سلٌمان مستجد ٢٢١١٠٠٢٢١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب ال نذر فً معصٌة)9مجمع الزوائد جدمحم احمد رجب عبدهللا دمحم مستجد ٢٢٢١٠٠٢٢٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب فً الشهود)9مجمع الزوائد جدمحم احمد دمحم عبد المنعم دمحم مستجد ٢٢٣١٠٠٢٢٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب فً الصلح)9مجمع الزوائد جدمحم العوامى السٌد دمحم مستجد ٢٢٤١٠٠٢٢٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب الحث على النكاح)1٠مجمع الزوائد جدمحم عبد المنعم دمحم منصور شاهٌن مستجد ٢٢٥١٠٠٢٢٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً الرضاع)1٠مجمع الزوائد جدمحم عماد على السعٌد المط مستجد ٢٢٦١٠٠٢٢٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب نكاح المتعة)1٠مجمع الزوائد جدمحم دمحم دمحم على معٌط مستجد ٢٢٧١٠٠٢٢٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب نكاح المحرم)1٠مجمع الزوائد جدمحم مهاب الطنطاوى الطنطاوى خضر مستجد ٢٢٨١٠٠٢٢٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل(باب فً المرأة الصالحة)1٠مجمع الزوائد جمحمود احمد سعٌد دمحم التراس مستجد ٢٢٩١٠٠٢٢٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب االستئمار)1٠مجمع الزوائد جمحمود السٌد شعبان الحسٌنى عبد العزٌز مستجد ٢٣٠١٠٠٢٣٠

، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب الصداق)1٠مجمع الزوائد جمحمود حسنى الدمحمى عبدالعزٌز سلٌمان مستجد ٢٣١١٠٠٢٣١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب ما جاء فً الولً والشهود)1٠مجمع الزوائد جمحمود دمحم دمحم فرحات ابراهٌم مستجد ٢٣٢١٠٠٢٣٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب إعالن النكاح)1٠مجمع الزوائد جمروه شاكر رمضان سلٌمان على مستجد ٢٣٣١٠٠٢٣٣

 (الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب حك المرأة على الزوج)1٠مجمع الزوائد جمروه عبد المعبود عطٌة عبد المادر مستجد ٢٣٤١٠٠٢٣٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب حك الزوج على المرأة)1٠مجمع الزوائد جمرٌم ابراهٌم السٌد المرسى شدو مستجد ٢٣٥١٠٠٢٣٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب عشرة النساء)1٠مجمع الزوائد جمرٌم احمد حسٌن العدل الهنداوى مستجد ٢٣٦١٠٠٢٣٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب غٌرة النساء)1٠مجمع الزوائد جمرٌم احمد محمود محمود سرحان مستجد ٢٣٧١٠٠٢٣٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب النفمات)1٠مجمع الزوائد جمرٌم احمد ٌوسف ٌوسف ندا مستجد ٢٣٨١٠٠٢٣٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب الغٌرة)1٠مجمع الزوائد جمرٌم السٌد عبد الغنى عٌد ورشان مستجد ٢٣٩١٠٠٢٣٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ال طالق لبل نكاح)1٠مجمع الزوائد جمرٌم خالد دمحم عبد اللطٌف عسكر مستجد ٢٤٠١٠٠٢٤٠
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، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله(باب متعة الطالق)1٠مجمع الزوائد جمرٌم راضى ابراهٌم النادي مستجد ٢٤١١٠٠٢٤١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب العدة)1٠مجمع الزوائد جمرٌم رضى احمد االمام مستجد ٢٤٢١٠٠٢٤٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب الظهار)1٠مجمع الزوائد جمرٌم طارق دمحم الشنهاب عوض مستجد ٢٤٣١٠٠٢٤٣

، ومنزلة السنة من المران (باب اإلٌالء)1٠مجمع الزوائد جمرٌم عبد الفتاح احمد دمحم حبٌب مستجد ٢٤٤١٠٠٢٤٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب اللعان)1٠مجمع الزوائد جمرٌم عرفه حسنٌن العشري مستجد ٢٤٥١٠٠٢٤٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب الولد للفراش)1٠مجمع الزوائد جمرٌم عزت على الدسولى عرفه مستجد ٢٤٦١٠٠٢٤٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب إطعام الطعام)11مجمع الزوائد جمرٌم دمحم فرٌد عبد المجٌد عزت مستجد ٢٤٧١٠٠٢٤٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب فً الحمر األهلٌة)11مجمع الزوائد جمصطفى دمحم عبد العزٌز سٌد احمد مستجد ٢٤٨١٠٠٢٤٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب تحرٌم الخمر)11مجمع الزوائد جمنار رمضان السٌد االشمر مستجد ٢٤٩١٠٠٢٤٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب ما جاء فً الخمر ومن ٌشربها)11مجمع الزوائد جمنار سالم دمحم السعٌد عبد اللطٌف مستجد ٢٥٠١٠٠٢٥٠

، وفعل الرسول(باب الخلفاء األربعة)1٢مجمع الزوائد جمنار شولى عطٌة الشوربجى مستجد ٢٥١١٠٠٢٥١

، والحدٌث المدسً(باب الخالفة فً لرٌش)1٢مجمع الزوائد جمنار عزت محمود صالح الزغٌبى مستجد ٢٥٢١٠٠٢٥٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب كراهة الوالٌة)1٢مجمع الزوائد جمنار عصام على جاد احمد الحصرى مستجد ٢٥٣١٠٠٢٥٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب فٌمن ولً شٌئًا)1٢مجمع الزوائد جمنار عالء عبدالجواد جودة مستجد ٢٥٤١٠٠٢٥٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب كلكم راع ومسئول)1٢مجمع الزوائد جمنار عماد صابر روبى عثمان مستجد ٢٥٥١٠٠٢٥٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب حك الرعٌة والنصح لها)1٢مجمع الزوائد جمنار دمحم دمحم منصور مستجد ٢٥٦١٠٠٢٥٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب لزوم الجماعة وطاعة األئمة)1٢مجمع الزوائد جمنار مصطفى عبد المجٌد حسن مستجد ٢٥٧١٠٠٢٥٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب لزوم الجماعة والنهً عن الخروج)1٢مجمع الزوائد جمنار نجٌب احمد احمد البرعً مستجد ٢٥٨١٠٠٢٥٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب ال طاعة فً معصٌة)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا السٌد محمود دمحم سالمه مستجد ٢٥٩١٠٠٢٥٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فً أئمة الظلم والجور)1٢مجمع الزوائد جمنى احمد احمد حجازى دمحم مستجد ٢٦٠١٠٠٢٦٠
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، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب فضل الجهاد)1٢مجمع الزوائد جمنى سامى ابراهٌم دمحم عثمان مستجد ٢٦١١٠٠٢٦١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فضل الغبار فً سبٌل هللا)1٢مجمع الزوائد جمنى عادل دمحم السٌد مبرون مستجد ٢٦٢١٠٠٢٦٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب فً الرباط)1٢مجمع الزوائد جمنى عماد سلٌمان مصطفى مستجد ٢٦٣١٠٠٢٦٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب ما جاء فً الشهادة وفضلها)1٢مجمع الزوائد جمها ضٌاء عبده عبده مستجد ٢٦٤١٠٠٢٦٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب تدوٌن العطاء)1٢مجمع الزوائد جمى جمال السٌد الصاوى عجٌزه مستجد ٢٦٥١٠٠٢٦٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب المراءات)14مجمع الزوائد جمى منصور ابراهٌم بدوى المرسى ابو الحمد مستجد ٢٦٦١٠٠٢٦٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب فضل المرآن)14مجمع الزوائد جمٌاده حسام الدٌن محمود سعٌد منصور مستجد ٢٦٧١٠٠٢٦٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب فً فضل المرآن ومن لرأه)14مجمع الزوائد جمٌاده رأفت شاكر احمد مستجد ٢٦٨١٠٠٢٦٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب الرؤٌا الصالحة)14مجمع الزوائد جمٌاده عبد المنعم عبٌد عبده عبد الحمٌد مستجد ٢٦٩١٠٠٢٦٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب فٌما رآه النبً فً المنام)14مجمع الزوائد جمٌاده دمحم احمد ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٢٧٠١٠٠٢٧٠

، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب تعبٌر الرؤٌا)14مجمع الزوائد جمٌار سمٌر الشافعى دمحم الشافعً مستجد ٢٧١١٠٠٢٧١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب األعمال بالخواتٌم)15مجمع الزوائد جمٌسون محسن مسعد معوض العزب مستجد ٢٧٢١٠٠٢٧٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب افتراق األمم)15مجمع الزوائد جنادٌن دمحم محمود مصطفى الشبودى مستجد ٢٧٣١٠٠٢٧٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر)15مجمع الزوائد جنادٌه وجٌه زغلول حمدي غنٌم مستجد ٢٧٤١٠٠٢٧٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب فً ظهور المعاصً)15مجمع الزوائد جندا السٌد شولى دمحم الشربٌنى مستجد ٢٧٥١٠٠٢٧٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب فً أٌام الصبر ومن ٌتمسن بدٌنه)15مجمع الزوائد جندا اٌمن عبد الرزاق احمد مستجد ٢٧٦١٠٠٢٧٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب حرمة دماء المسلمٌن وأموالهم)15مجمع الزوائد جندى السعٌد مسعد بدران سٌد احمد مستجد ٢٧٧١٠٠٢٧٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب ما ٌفعل فً الفتن)15مجمع الزوائد جندى سمٌر مسعد الفالح مستجد ٢٧٨١٠٠٢٧٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب ما جاء فً المهدي)15مجمع الزوائد جندى طارق عبد المجٌد دمحم المعاملى مستجد ٢٧٩١٠٠٢٧٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب فً أمارات الساعة)15مجمع الزوائد جندى عبد الحكٌم عطا العرالى مستجد ٢٨٠١٠٠٢٨٠
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، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الدجال)15مجمع الزوائد جندى عبد المنعم عبده احمد على مستجد ٢٨١١٠٠٢٨١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب ما جاء فً المسخ والمذف)15مجمع الزوائد جندى محمود احمد حامد دمحم جاوٌش مستجد ٢٨٢١٠٠٢٨٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب إكرام الكرٌم)16مجمع الزوائد جنسرٌن احمد زكرٌا حسب هللا مستجد ٢٨٣١٠٠٢٨٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب ما جاء فً الرفك)16مجمع الزوائد جنسمه ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٠٢٨٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب ما جاء فً حسن الخلك)16مجمع الزوائد جنسمه العٌسوى عبد المنعم على شتا مستجد ٢٨٥١٠٠٢٨٥

، وعالمات المرسل والمنمطع (باب ما جاء فً الحٌاء)16مجمع الزوائد جنهال دمحم السٌد االمام على حسن مستجد ٢٨٦١٠٠٢٨٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب ما جاء فً السالم وإفشائه)16مجمع الزوائد جنورا ابراهٌم الحسٌنى دمحم على مستجد ٢٨٧١٠٠٢٨٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب المصافحة والسالم)16مجمع الزوائد جنورهان عزت دمحم عبد الحمٌد جلٌظه مستجد ٢٨٨١٠٠٢٨٨

، وحكم الحدٌث الشاذ(باب فً االستئذان)16مجمع الزوائد جنورهان دمحم جمال حامد سٌد احمد مستجد ٢٨٩١٠٠٢٨٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب تغٌٌر األسماء)16مجمع الزوائد جنورهان دمحم رزق رزق عماشة مستجد ٢٩٠١٠٠٢٩٠

، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب فً العطاس)16مجمع الزوائد جنٌره محمود متولى ابراهٌم دمحم مستجد ٢٩١١٠٠٢٩١

، وشروط لبول الرواٌة (باب ما جاء فً الشحناء)16مجمع الزوائد جهاجر ابراهٌم دمحم سعد عاشور مستجد ٢٩٢١٠٠٢٩٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب ما جاء فً الهجران)16مجمع الزوائد جهاجر جمال السٌد السعٌد مستجد ٢٩٣١٠٠٢٩٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب ما جاء فً اإلصالح بٌن الناس)16مجمع الزوائد جهاجر عثمان عبد الفتاح احمد مستجد ٢٩٤١٠٠٢٩٤

، واألخذ والتحمل(باب ما جاء فً الغٌبة والنمٌمة)16مجمع الزوائد جهاجر مجدى السٌد حسن مستجد ٢٩٥١٠٠٢٩٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب ما جاء فً المشاورة)16مجمع الزوائد جهاجر دمحم عبد الحكٌم عبد الحكٌم سمن مستجد ٢٩٦١٠٠٢٩٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب فً المتشبهٌن من الرجال بالنساء)16مجمع الزوائد جهاجر ممدوح ناجى ابو مسلم ندا مستجد ٢٩٧١٠٠٢٩٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب ما جاء فً الشعر والشعراء)16مجمع الزوائد جهاله دمحم مختار السٌد السٌد عزٌبه مستجد ٢٩٨١٠٠٢٩٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب جواز الشعر واالستماع له)16مجمع الزوائد جهانم رضا صالح عبد هللا مستجد ٢٩٩١٠٠٢٩٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً البر وحك الوالدٌن)16مجمع الزوائد جهبة بهجت محمود علً الزند مستجد ٣٠٠١٠٠٣٠٠
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، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب صلة الرحم ولطعها)16مجمع الزوائد جهبه ابو الخٌر السٌد ابوالخٌر احمد مستجد ٣٠١١٠٠٣٠١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب ما جاء فً األوالد واأللارب)16مجمع الزوائد جهبه الدسولى عبد الواحد السمره مستجد ٣٠٢١٠٠٣٠٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب ما جاء فً األٌتام واألرامل والمساكٌن)16مجمع الزوائد جهبه السٌد السٌد مصباح مستجد ٣٠٣١٠٠٣٠٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب حك الجار والوصٌة للجار)16مجمع الزوائد جهبه هللا صالح الدٌن عبدالعلٌم حسن عامر مستجد ٣٠٤١٠٠٣٠٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب ما جاء فً أذى الجار)16مجمع الزوائد جهبه النجاتى ذكى المتولى الرفاعً مستجد ٣٠٥١٠٠٣٠٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الزٌارة وإكرام الزائرٌن)16مجمع الزوائد جهبه دمحم مصطفى عطٌه الحنفى مستجد ٣٠٦١٠٠٣٠٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب ما جاء فً الضٌافة)16مجمع الزوائد جهبه محمود عبد هللا احمد عبد الوارث مستجد ٣٠٧١٠٠٣٠٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع (باب شكر المعروف ومكافأة فاعله)16مجمع الزوائد جهدٌر اشرف المتولى كامل عارف مستجد ٣٠٨١٠٠٣٠٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل (باب حك المسلم على المسلم)16مجمع الزوائد جهدٌر السٌد احمد السٌد دمحم مستجد ٣٠٩١٠٠٣٠٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب رحمة الناس)16مجمع الزوائد جهدٌر عاطف عبد العظٌم عبد العزٌز البسٌونى مستجد ٣١٠١٠٠٣١٠

، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب مكارم األخالق والعفو عمن ظلم)16مجمع الزوائد جهدٌر دمحم عبد البالى دمحم زغبى مستجد ٣١١١٠٠٣١١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فضل لضاء الحوائج)16مجمع الزوائد جهدٌر محمود دمحم عبده السٌد ندا مستجد ٣١٢١٠٠٣١٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب اإلحسان إلى الدواب)16مجمع الزوائد جهند سمٌر على دمحم مستجد ٣١٣١٠٠٣١٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث (باب صفته ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جوداد محمود دمحم المتولى الموافى مستجد ٣١٤١٠٠٣١٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب إخباره بالمغٌبات)17مجمع الزوائد جوسام حسن الحمادى ابوصالح ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٠٣١٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب معجزاته فً الماء)17مجمع الزوائد جوفاء احمد مهران احمد عنان مستجد ٣١٦١٠٠٣١٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب معجزاته فً الطعام)17مجمع الزوائد جوفاء عادل طه دمحم مستجد ٣١٧١٠٠٣١٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل(باب بركته فً اللبن)17مجمع الزوائد جوفاء عبد الحمٌد فتحى محمود شعبان مستجد ٣١٨١٠٠٣١٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل (باب جوده ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جوفاء عبد الهادى حسن الفراش مستجد ٣١٩١٠٠٣١٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب فً حسن خلمه)17مجمع الزوائد جوالء السٌد على الشربٌنى مستجد ٣٢٠١٠٠٣٢٠
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، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب فً تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جوالء فاٌز توفٌك دمحم الشاعر مستجد ٣٢١١٠٠٣٢١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب فً مرضه ووفاته ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاره االمام على االمام على مستجد ٣٢٢١٠٠٣٢٢

(المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب فً وداعه ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاسر فتحى احمد حسن سالمه مستجد ٣٢٣١٠٠٣٢٣

 (الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فضل ذكر هللا تعالى)٢٠مجمع الزوائد جٌاسمٌن رضا الدسولً دمحم الجارٌة مستجد ٣٢٤١٠٠٣٢٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب ما جاء فً مجالس الذكر)٢٠مجمع الزوائد جٌاسمٌن دمحم عبدالرؤف دمحم شهاب مستجد ٣٢٥١٠٠٣٢٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب ما جاء فً فضل ال إله إال هللا)٢٠مجمع الزوائد جٌاسمٌن دمحم محمود عبد الغنى الشحات مستجد ٣٢٦١٠٠٣٢٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب ما جاء فً البالٌات الصالحات)٢٠مجمع الزوائد جٌسرا حسٌن مروان الشٌن مستجد ٣٢٧١٠٠٣٢٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب ما جاء فً الحمد)٢٠مجمع الزوائد جٌوسف جمال على دمحم النبوى مستجد ٣٢٨١٠٠٣٢٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب ما جاء فً البر وحك الوالدٌن)٢٠مجمع الزوائد جٌوسف سعد الدٌن حسن حسن مستجد ٣٢٩١٠٠٣٢٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ما جاء فً ال حول وال لوة إال باهلل)٢٠مجمع الزوائد جدٌنا دمحم ابراهٌم احمد عشرى مستجد ٣٣٠١٠٠٣٣٠

، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله(باب ما جاء فً األذكار عمب الصلوات)٢٠مجمع الزوائد جدمحم المغاورى عبدالممصود السٌد لاسم مستجد ٣٣١١٠٠٣٣١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب الدعاء فً الصالة وبعدها)٢٠مجمع الزوائد جساره السٌد احمد على حسن ابو العنٌن مستجد ٣٣٢١٠٠٣٣٢
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، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جآٌه السٌد بدٌر ضبش مستجد ١١٠٠٥٠١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب فٌما ٌحرم دم المرء وماله)1مجمع الزوائد جابتسام مصطفى دمحم الشٌخ علً مستجد ٢١٠٠٥٠٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب فٌما كتب باألٌمان لمن فعله)1مجمع الزوائد جابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم خلٌل مستجد ٣١٠٠٥٠٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جاحسان ٌاسر احمد عبدالمعطى مستجد ٤١٠٠٥٠٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب اإلسالم ٌَُجبُّ ما لبله)1مجمع الزوائد جاحمد خالد السعٌد الحمادى مستجد ٥١٠٠٥٠٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب فً الوسوسة)1مجمع الزوائد جاحمد شكرى اسماعٌل علٌوة مستجد ٦١٠٠٥٠٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب فً أصول الدٌن وبٌان فرائضه)1مجمع الزوائد جاحمد عبد الرازق عبد التواب دمحم الدمناوي مستجد ٧١٠٠٥٠٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب فً فرائض األسالم وسهامه)1مجمع الزوائد جاحمد عمر دمحم احمد الكٌالنى مستجد ٨١٠٠٥٠٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب فٌما بنً علٌه اإلسالم)1مجمع الزوائد جاحمد كرم السعٌد كامل حسانٌن مستجد ٩١٠٠٥٠٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب فً حك هللا على العباد)1مجمع الزوائد جاحمد دمحم صابر صبحى مستجد ١٠١٠٠٥١٠

، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب فٌمن شهد أن ال إله إال هللا)1مجمع الزوائد جاحمد دمحم ٌونس احمد عوف مستجد ١١١٠٠٥١١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب فً اإلسالم واإلٌمان)1مجمع الزوائد جاحمد محمود دمحم احمد الغندور مستجد ١٢١٠٠٥١٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب فً كمال اإلٌمان)1مجمع الزوائد جاحمد موسى احمد عوض شاهٌن مستجد ١٣١٠٠٥١٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب أي العمل أفضل وأي الدٌن أحب إلى هللا)1مجمع الزوائد جاسامه مجدى عبد المجٌد عبد السالم شعالن مستجد ١٤١٠٠٥١٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب لوله خٌر دٌنكم أٌسره)1مجمع الزوائد جاسامه دمحم ابراهٌم صلى مستجد ١٥١٠٠٥١٥

، وعالمات المرسل والمنمطع (باب فً اإلسراء)1مجمع الزوائد جاسراء ابراهٌم دمحم المتولى على مستجد ١٦١٠٠٥١٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب فً الرؤٌة)1مجمع الزوائد جاسراء احمد على السٌد دمحم حسن مستجد ١٧١٠٠٥١٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب فً عظمة هللا سبحانه)1مجمع الزوائد جاسراء السعٌد مالن عبد الممصود مستجد ١٨١٠٠٥١٨

، وحكم الحدٌث الشاذ (باب منزلة المؤمن عند ربه)1مجمع الزوائد جاسراء السٌد احمد على النشاوى مستجد ١٩١٠٠٥١٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب إن هللا ال ٌنام)1مجمع الزوائد جاسراء بدٌر ٌوسف عبد العزٌز غدٌه مستجد ٢٠١٠٠٥٢٠

 شئون الطالب
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، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب فً النصٌحة)1مجمع الزوائد جاسراء حسن بدوى دمحم مستجد ٢١١٠٠٥٢١

، وشروط لبول الرواٌة (باب فٌمن حبهم إٌمان)1مجمع الزوائد جاسراء حسن حسن على خضٌر مستجد ٢٢١٠٠٥٢٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب إن هللا ال ٌنام)1مجمع الزوائد جاسراء عوض دمحم عوض السٌد مستجد ٢٣١٠٠٥٢٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب من اإلٌمان الحب هلل والبغض هلل)1مجمع الزوائد جاسراء عٌد جمعه الحلو مستجد ٢٤١٠٠٥٢٤

، واألخذ والتحمل(باب فً المنجٌات والمهلكات)1مجمع الزوائد جاسراء دمحم رفعت دمحم الباز مستجد ٢٥١٠٠٥٢٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب ما جاء فً الحٌاء)1مجمع الزوائد جاسراء ٌحٌى حسن مبرون مستجد ٢٦١٠٠٥٢٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب ما جاء أن الصدق من اإلٌمان)1مجمع الزوائد جاسالم رأفت بدٌر الششتاوى مستجد ٢٧١٠٠٥٢٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب فٌمن عمل خٌرا ثم أسلم)1مجمع الزوائد جاسالم دمحم السٌد صالح مستجد ٢٨١٠٠٥٢٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الكبر)1مجمع الزوائد جاسالم دمحم حفظى ابراهٌم مستجد ٢٩١٠٠٥٢٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب فً الكبائر)1مجمع الزوائد جاسماء ابراهٌم الدسولى الدسولى ساطور مستجد ٣٠١٠٠٥٣٠

، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب فً النفاق وعالماته)1مجمع الزوائد جاسماء ابراهٌم عبد الحمٌد كامل مستجد ٣١١٠٠٥٣١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب فً المنافمٌن)1مجمع الزوائد جاسماء ابو بكر طلبه حسن مستجد ٣٢١٠٠٥٣٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب فً طلب العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء احمد دمحم عوض دمحم مستجد ٣٣١٠٠٥٣٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فً فضل العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء اٌمن حسن فؤاد حسن مستجد ٣٤١٠٠٥٣٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب فً فضل العالم والمتعلم)٢مجمع الزوائد جاسماء رفعت فؤاد على دمحم عٌطه مستجد ٣٥١٠٠٥٣٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب فً فضل العلماء ومجالستهم)٢مجمع الزوائد جاسماء رفعت دمحم حسن مستجد ٣٦١٠٠٥٣٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب وصٌة أهل العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء عبد المطلب الزٌنى عبدالمطلب دمحم مستجد ٣٧١٠٠٥٣٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع (باب فٌمن ٌخرج فً طلب العلم والخٌر)٢مجمع الزوائد جاسماء عبد الناصر سامى المرشدى ابو زٌد مستجد ٣٨١٠٠٥٣٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل (باب الرحلة فً طلب العلم)٢مجمع الزوائد جاسماء مبرون عبد اللـه حسانٌن مستجد ٣٩١٠٠٥٣٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب فً سماع الحدٌث وتبلٌغه)٢مجمع الزوائد جاسماء مجدى دمحم دمحم حلمى مستجد ٤٠١٠٠٥٤٠
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، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب أخذ الحدٌث من الثمات)٢مجمع الزوائد جاسماء دمحم ابراهٌم حسن ابوشتٌه مستجد ٤١١٠٠٥٤١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فً ذم الكذب)٢مجمع الزوائد جاسماء دمحم فاروق عبد المعطى دمحم مستجد ٤٢١٠٠٥٤٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب فٌمن كذب على رسول هللا)٢مجمع الزوائد جاسمهان عبد العظٌم دمحم المكاوى عجٌزه مستجد ٤٣١٠٠٥٤٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب كتابة العلم)٢مجمع الزوائد جاالء اشرف فتحى دمحم دمحم ابو العٌلة مستجد ٤٤١٠٠٥٤٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب ما جاء فً المراء)٢مجمع الزوائد جاالء دمحم فوزى حبٌب مستجد ٤٥١٠٠٥٤٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً كثرة السؤال)٢مجمع الزوائد جاالء محمود توفٌك السٌد عبد ربه مستجد ٤٦١٠٠٥٤٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب فٌمن كتم علًما)٢مجمع الزوائد جاالمٌر اٌهاب دمحم عبد الرحمن مستجد ٤٧١٠٠٥٤٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فٌمن نشر علًما)٢مجمع الزوائد جالشٌماء رجب دمحم محمود مستجد ٤٨١٠٠٥٤٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل(باب فٌمن سنَّ خًٌرا)٢مجمع الزوائد جالشٌماء عفت رجب السٌد داود مستجد ٤٩١٠٠٥٤٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة(باب فً العمل بالكتاب والسنة)٢مجمع الزوائد جامال دمحم احمد دمحم صادق مستجد ٥٠١٠٠٥٥٠

، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب فً اتباع الكتاب والسنة)٢مجمع الزوائد جامانى دمحم ابراهٌم ابراهٌم عوف مستجد ٥١١٠٠٥٥١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب فً البر واإلثم)٢مجمع الزوائد جامانى دمحم احمد رجب مستجد ٥٢١٠٠٥٥٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب فٌمن ٌستحل الحرام أو ٌحرم الحالل)٢مجمع الزوائد جامنٌه عالء فاروق حسن مستجد ٥٣١٠٠٥٥٣

(الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فً المٌاس والتملٌد)٢مجمع الزوائد جامنٌه على محمود امٌن عبد الرحٌم مستجد ٥٤١٠٠٥٥٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب فٌمن طلب العلم لغٌر هللا)٢مجمع الزوائد جامنٌه دمحم السٌد عبده المتولى مستجد ٥٥١٠٠٥٥٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب فٌمن لم ٌنتفع بعلمه)٢مجمع الزوائد جامٌره احمد السٌد التهامى منصور مستجد ٥٦١٠٠٥٥٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب ما ٌخاف على األئمة)٢مجمع الزوائد جامٌره احمد دمحم على الطواب مستجد ٥٧١٠٠٥٥٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب فً البدع واألهواء)٢مجمع الزوائد جامٌره سعد رشاد دمحم هاللى مستجد ٥٨١٠٠٥٥٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب فً المصص)٢مجمع الزوائد جامٌره سمٌر موسى عبد السالم مستجد ٥٩١٠٠٥٥٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ذهاب العلم)٢مجمع الزوائد جامٌره عاطف دمحم دمحم حسٌن مستجد ٦٠١٠٠٥٦٠
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، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله(باب فً السوان)3مجمع الزوائد جامٌنه احمد دمحم عبد الوهاب دمحم عمر مستجد ٦١١٠٠٥٦١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب فضل الوضوء)3مجمع الزوائد جانجى اشرف عبد الرؤوف العدل مستجد ٦٢١٠٠٥٦٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب فرض الوضوء)3مجمع الزوائد جانسام دمحم احمد عبد هللا احمد مستجد ٦٣١٠٠٥٦٣

، ومنزلة السنة من المران (باب ما جاء فً الوضوء)3مجمع الزوائد جاٌمان السٌد دمحم العلٌمى دمحم نصار مستجد ٦٤١٠٠٥٦٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب فً إسباغ الوضوء)3مجمع الزوائد جاٌمان رمضان فتحً دمحم محرم مستجد ٦٥١٠٠٥٦٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب ما ٌمول بعد الوضوء)3مجمع الزوائد جاٌمان شعبان ذكى شعبان مستجد ٦٦١٠٠٥٦٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب فٌمن لم ٌحسن الوضوء)3مجمع الزوائد جاٌمان صالح السٌد موسى مستجد ٦٧١٠٠٥٦٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب ترن الوضوء مما مست النار)3مجمع الزوائد جاٌمان طارق السٌد الشربٌنى على مستجد ٦٨١٠٠٥٦٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب المسح على الخفٌن)3مجمع الزوائد جاٌمان عادل دمحم بدٌر السٌد احمد مستجد ٦٩١٠٠٥٦٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب فً التٌمم)3مجمع الزوائد جاٌمان عصام احمد مصطفى دمحم مستجد ٧٠١٠٠٥٧٠

، وفعل الرسول (باب فرض الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان عطا اللـه فؤاد دمحم دمحم عطا اللـه مستجد ٧١١٠٠٥٧١

، والحدٌث المدسً(باب فً تارن الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان عطٌه العشماوى احمد الشٌتة مستجد ٧٢١٠٠٥٧٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب فً فضل الصالة)4مجمع الزوائد جاٌمان عطٌه حمدى البٌومى مستجد ٧٣١٠٠٥٧٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب فً المحافظ على الصالة لولتها)4مجمع الزوائد جاٌمان دمحم حسن دمحم عٌاد مستجد ٧٤١٠٠٥٧٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب فٌمن نام عن صالة أو نسٌها)4مجمع الزوائد جاٌمان دمحم عبد الشافى عبد الحمٌد غٌث مستجد ٧٥١٠٠٥٧٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب فٌمن ٌؤخر الصالة عن الولت)4مجمع الزوائد جاٌمان مرزوق دمحم دمحم زٌنه مستجد ٧٦١٠٠٥٧٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب فضل األذان)4مجمع الزوائد جاٌمان نبٌل محمود عبدالرازق عبدالعزٌز مستجد ٧٧١٠٠٥٧٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب إجابة المؤذن)4مجمع الزوائد جاٌمان نحمده دمحم دمحم االزمازى مستجد ٧٨١٠٠٥٧٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب األذان فً السفر)4مجمع الزوائد جاٌمان نصر الشحات ابوسمره مستجد ٧٩١٠٠٥٧٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فٌمن ٌؤذن)4مجمع الزوائد جاٌمان ٌاسر السٌد سوٌدان مستجد ٨٠١٠٠٥٨٠
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، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن)4مجمع الزوائد جاٌه احمد احمد عطا عطا مستجد ٨١١٠٠٥٨١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فضل المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه الكحالوى شعبان مسعد حسن محلب مستجد ٨٢١٠٠٥٨٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب بناء المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه هللا اسماعٌل على عبد الرحمن حمودة مستجد ٨٣١٠٠٥٨٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب ما جاء فً المبلة)4مجمع الزوائد جاٌه الدمحمى دمحم شحاته مستجد ٨٤١٠٠٥٨٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب لزوم المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه جمال عبد الرازق السٌد مستجد ٨٥١٠٠٥٨٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب المشً إلى المسجد)4مجمع الزوائد جاٌه حامد السعٌد البغدادى مستجد ٨٦١٠٠٥٨٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب خروج النساء إلى المساجد)4مجمع الزوائد جاٌه حمدى رزق رزق محشٌه مستجد ٨٧١٠٠٥٨٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب انتظار الصالة)4مجمع الزوائد جاٌه صالح عبوده دمحم السجٌنى مستجد ٨٨١٠٠٥٨٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب صالة العشاء والصبح فً جماعة)4مجمع الزوائد جاٌه عبد الخالك جمعه عبد الخالك مستجد ٨٩١٠٠٥٨٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب التشدٌد فً ترن الجماعة)4مجمع الزوائد جاٌه عبد هللا السٌد منصور جندٌه مستجد ٩٠١٠٠٥٩٠

، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب الصالة فً الثوب الواحد)4مجمع الزوائد جاٌه عبد هللا رمضان عرفه مستجد ٩١١٠٠٥٩١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب الصالة بالنعلٌن)4مجمع الزوائد جاٌه عماد عبد الغفار دمحم ابراهٌم مستجد ٩٢١٠٠٥٩٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب اإلمامة)4مجمع الزوائد جاٌه لطفى سعد الشبراوى حامد ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٠٥٩٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب تلمٌن اإلمام)4مجمع الزوائد جاٌه ماجد عبد العزٌز ابو المعاطى مستجد ٩٤١٠٠٥٩٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب من أمَّ الناس فلٌخفف)4مجمع الزوائد جاٌه دمحم ندى مصطفى ندى مستجد ٩٥١٠٠٥٩٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب متابعة اإلمام)4مجمع الزوائد جاٌه محمود عبد الفتاح على مصطفى مستجد ٩٦١٠٠٥٩٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب ما ٌنهى عنه فً الصالة)4مجمع الزوائد جبسنت عماد سعد عبده ٌوسف مستجد ٩٧١٠٠٥٩٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب ما ٌجوز من العمل فً الصالة)4مجمع الزوائد جبسنت ٌاسر على دمحم ابو موسً مستجد ٩٨١٠٠٥٩٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب ما جاء فً السوان)5مجمع الزوائد ججمال دمحم دمحم ٌوسف مستجد ٩٩١٠٠٥٩٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب رفع الٌدٌن فً الصالة)5مجمع الزوائد ججهاد السٌد مسعد عٌته مستجد ١٠٠١٠٠٦٠٠
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، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب بناء المساجد)5مجمع الزوائد ججٌهان رشدى عبد هللا ابراهٌم ابراهٌم خلٌل مستجد ١٠١١٠٠٦٠١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب ما ٌستفتح به الصالة)5مجمع الزوائد جحسام الدٌن دمحم رمضان حندق مستجد ١٠٢١٠٠٦٠٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب المراءة فً الصالة)5مجمع الزوائد جحنان ابراهٌم عبد السالم معوض عبد السالم مستجد ١٠٣١٠٠٦٠٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب التأمٌن)5مجمع الزوائد جحنان احمد عثمان اسماعٌل مستجد ١٠٤١٠٠٦٠٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب المراءة فً الظهر والعصر)5مجمع الزوائد جحنان ممبل عبد المعطى السٌد العوضى مستجد ١٠٥١٠٠٦٠٥

، وعالمات المرسل والمنمطع (باب ما جاء فً الركوع والسجود)5مجمع الزوائد جحنٌن فتحى دمحم حسنى دمحم عٌسى مستجد ١٠٦١٠٠٦٠٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب فٌمن ال ٌتم صالته)5مجمع الزوائد جخالد خٌرى محمود جحا الجرجاوى مستجد ١٠٧١٠٠٦٠٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب السجود)5مجمع الزوائد جخالد عوض جابر عوض عبد الجواد مستجد ١٠٨١٠٠٦٠٨

، وحكم الحدٌث الشاذ (باب ما ٌموله فً ركوعه وسجوده)5مجمع الزوائد جخالد دمحم مصطفى لطفى احمد مستجد ١٠٩١٠٠٦٠٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب صفة الصالة والتكبٌر فٌها)5مجمع الزوائد جخلود اشرف محمود عبد ربه السٌد مستجد ١١٠١٠٠٦١٠

، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب المنوت)5مجمع الزوائد جخلود مجدى السادات على دمحم مستجد ١١١١٠٠٦١١

، وشروط لبول الرواٌة (باب التشهد والجلوس واإلشارة)5مجمع الزوائد جدالٌا احمد مرسى عبد النبى احمد مستجد ١١٢١٠٠٦١٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب االنصرف من الصالة)5مجمع الزوائد جدعاء كرم على الشربٌنى علم الدٌن مستجد ١١٣١٠٠٦١٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب صالة المرٌض والجالس)5مجمع الزوائد جدعاء دمحم عبد النبى اسماعٌل البسطوي مستجد ١١٤١٠٠٦١٤

، واألخذ والتحمل(باب السهو فً الصالة)5مجمع الزوائد جدعاء مهدى الغرٌب لندٌل مستجد ١١٥١٠٠٦١٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب صالة السفر)5مجمع الزوائد جدنٌا اٌهاب عبد اللطٌف المهدى عبد الغفار مستجد ١١٦١٠٠٦١٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر)5مجمع الزوائد جدنٌا حسن دمحم عبد الحافظ حسن مستجد ١١٧١٠٠٦١٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب فً الجمعة وفضلها)5مجمع الزوائد جدنٌا دمحم شعبان عبد العزٌز مستجد ١١٨١٠٠٦١٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب فً الساعة التً فً صالة الجمعة)5مجمع الزوائد جدنٌا دمحم صبحى فرحات حسن مستجد ١١٩١٠٠٦١٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب حموق الجمعة من الغسل والطٌب)5مجمع الزوائد جدٌنا وهٌب عبد المعطى دمحم مستجد ١٢٠١٠٠٦٢٠
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، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب التبكٌر إلى الجمعة)5مجمع الزوائد جرانٌا عبد اللطٌف السٌد احمد عمل مستجد ١٢١١٠٠٦٢١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب اإلنصات واإلمام ٌخطب)5مجمع الزوائد جرانٌا عصام شحاته دردٌر مستجد ١٢٢١٠٠٦٢٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب فٌمن أدرن من الجمعة ركعة)5مجمع الزوائد جرانٌا على صبح حامد الحنفً مستجد ١٢٣١٠٠٦٢٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فٌمن ترن الجمعة)5مجمع الزوائد جرانٌا دمحم عبدالفتاح ابراهٌم مستجد ١٢٤١٠٠٦٢٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب التكبٌر فً العٌد)5مجمع الزوائد جرحاب اسماعٌل محمود اسماعٌل مستجد ١٢٥١٠٠٦٢٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الكسوف)5مجمع الزوائد جرحاب رضا رمضان عبد الفتاح احمد مستجد ١٢٦١٠٠٦٢٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب االستسماء)5مجمع الزوائد جرحاب طلعت طاهر ابو الممصان مستجد ١٢٧١٠٠٦٢٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع (باب فً ركعتً الفجر)5مجمع الزوائد جرحاب على ابراهٌم لاسم على سرحان مستجد ١٢٨١٠٠٦٢٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل (باب فٌما ٌصلى لبل الظهر وبعدها)5مجمع الزوائد جرحمه رضا محمود عرفات على السٌد مستجد ١٢٩١٠٠٦٢٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب الصالة بعد العصر)5مجمع الزوائد جرحمه كمال معوض دمحم ابراهٌم مستجد ١٣٠١٠٠٦٣٠

، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب النهً عن الصالة بعد العصر)5مجمع الزوائد جرحمه دمحم دمحم عبدالعزٌز على مستجد ١٣١١٠٠٦٣١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فٌما ٌصلى لبل الصالة وبعدها)5مجمع الزوائد جرحمه مصطفى دمحم احمد ابو المجد مستجد ١٣٢١٠٠٦٣٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب صالة الضحى)5مجمع الزوائد جرحمه ٌسرى ماهر احمد مستجد ١٣٣١٠٠٦٣٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب ما جاء فً الوتر)5مجمع الزوائد جرضوى محمود دمحم احمد الحمالى مستجد ١٣٤١٠٠٦٣٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب عدد الوتر)5مجمع الزوائد جرنا دمحم الدمحمى السعٌد محمود مستجد ١٣٥١٠٠٦٣٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً الوتر أول اللٌل وآخره)5مجمع الزوائد جرنا ٌاسردمحم على الصٌاد مستجد ١٣٦١٠٠٦٣٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب ما ٌمرأ فً الوتر)5مجمع الزوائد جرندا اشرف ناجح ذكى مستجد ١٣٧١٠٠٦٣٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فضل الصالة)5مجمع الزوائد جرندا اٌهاب السٌد دمحم احمد مستجد ١٣٨١٠٠٦٣٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل (باب فً صالة اللٌل)5مجمع الزوائد جروان اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ١٣٩١٠٠٦٣٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب االلتصار فً العمل والدوام علٌه)6مجمع الزوائد جروان دمحم عبدالجلٌل ابولٌله مستجد ١٤٠١٠٠٦٤٠
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، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب الجهر بالمرآن)6مجمع الزوائد جروضه دمحم على احمد متولى مستجد ١٤١١٠٠٦٤١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب االستخارة)6مجمع الزوائد جرومٌثاء ٌوسف ابراهٌم ٌوسف على وهبه مستجد ١٤٢١٠٠٦٤٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب سجود التالوة)6مجمع الزوائد جرٌم اسماعٌل منصور عوض السٌد غربٌه مستجد ١٤٣١٠٠٦٤٣

 (الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب سجود الشكر)6مجمع الزوائد جرٌم ٌحٌا عبدالممصود رضوان مستجد ١٤٤١٠٠٦٤٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب فٌمن ٌبتلى)6مجمع الزوائد جرٌهام ابوسمره عبد الغفار دمحم مستجد ١٤٥١٠٠٦٤٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب عٌادة المرٌض)6مجمع الزوائد جرٌهام السعٌد السعٌد السٌد النحاس مستجد ١٤٦١٠٠٦٤٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب كفارة سٌئات المرٌض)6مجمع الزوائد جرٌهام بلٌغ ابراهٌم دمحمعلً مستجد ١٤٧١٠٠٦٤٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب تلمٌن المٌت)6مجمع الزوائد جرٌهام رضا حسن السٌد حسن مستجد ١٤٨١٠٠٦٤٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب فً موت المؤمن وغٌره)6مجمع الزوائد جزكرى عمرو الشبراوى دمحم احمد مستجد ١٤٩١٠٠٦٤٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب فً موت األوالد)6مجمع الزوائد جزٌنب السٌد عبد الجلٌل السٌد مستجد ١٥٠١٠٠٦٥٠

، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله (باب فٌمن مات له واحد)6مجمع الزوائد جزٌنب عبد العزٌز الشحات الصاوى مستجد ١٥١١٠٠٦٥١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب فً النوح)6مجمع الزوائد جزٌنب عونى رزق عبد الهادى مستجد ١٥٢١٠٠٦٥٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب ما جاء فً البكاء)6مجمع الزوائد جساره احمد حسن دمحم حسن مستجد ١٥٣١٠٠٦٥٣

، ومنزلة السنة من المران (باب تجهٌز المٌت وغسله)6مجمع الزوائد جساره احمد كامل عبده الجمٌل مستجد ١٥٤١٠٠٦٥٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب ما جاء فً الكفن)6مجمع الزوائد جساره اشرف ابراهٌم توفٌك العدوى مستجد ١٥٥١٠٠٦٥٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب المٌام للجنازة)6مجمع الزوائد جساره بالل فضل شعبان سٌد مستجد ١٥٦١٠٠٦٥٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب اتباع الجنازة)6مجمع الزوائد جساره عماد سالم حافظ مستجد ١٥٧١٠٠٦٥٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب الصالة على الجنازة)6مجمع الزوائد جساره عوض عبد الحلٌم اسماعٌل حجازي مستجد ١٥٨١٠٠٦٥٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب التكبٌر على الجنازة)6مجمع الزوائد جساره مصطفى ابراهٌم على الحول مستجد ١٥٩١٠٠٦٥٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب الصالة على الغائب)6مجمع الزوائد جساره وافى عبد الرحمن دمحم سٌد احمد ندا مستجد ١٦٠١٠٠٦٦٠

كلٌة اآلداب
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، وفعل الرسول (باب زٌارة المبور)6مجمع الزوائد جساره ٌاسر موسى عطٌه جالله مستجد ١٦١١٠٠٦٦١

، والحدٌث المدسً(باب فرض الزكاة)7مجمع الزوائد جسامٌه عبد العظٌم مستجٌر عبد الممصود على دراز مستجد ١٦٢١٠٠٦٦٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب صدلة الفطر)7مجمع الزوائد جسحر الصاوى ممدوح احمد مستجد ١٦٣١٠٠٦٦٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب ما جاء فً السؤال)7مجمع الزوائد جسلمى خالد سمٌر منصور دمحم مستجد ١٦٤١٠٠٦٦٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب الحث على الصدلة)7مجمع الزوائد جسلمى ناصرالدسولى احمد فارس مستجد ١٦٥١٠٠٦٦٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب فضل الصدلة)7مجمع الزوائد جسماء احمد عبد الخالك دمحم مستجد ١٦٦١٠٠٦٦٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب الصدلة على األلارب)7مجمع الزوائد جسماء وحٌد مسعد السٌد السواح مستجد ١٦٧١٠٠٦٦٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب فً نفمة الرجل على نفسه وأهله)7مجمع الزوائد جسماح ابراهٌم ابراهٌم عبد المجٌد ابو حرٌره مستجد ١٦٨١٠٠٦٦٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب فً اإلنفاق)7مجمع الزوائد جسماح ابراهٌم السٌد على الدحلٌش مستجد ١٦٩١٠٠٦٦٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فً اإلدخار)7مجمع الزوائد جسمر حامد حامد ابو المطط مستجد ١٧٠١٠٠٦٧٠

، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب فً البخل)7مجمع الزوائد جسهٌله دمحم كامل احمد الشٌمى مستجد ١٧١١٠٠٦٧١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فً السخاء)7مجمع الزوائد جسوسن مجدى رمضان دمحم حسام الدٌن مستجد ١٧٢١٠٠٦٧٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب فً شهور البركة وفضل رمضان)7مجمع الزوائد جشادٌه دمحم سعد السٌد البسطوٌسى مستجد ١٧٣١٠٠٦٧٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب فً األهلة)7مجمع الزوائد جشروق مصباح عثمان دمحم على مستجد ١٧٤١٠٠٦٧٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب ما جاء فً السحور)7مجمع الزوائد جشروق نصر مصطفى صادق ابوالعطا مستجد ١٧٥١٠٠٦٧٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب فً الوصال)7مجمع الزوائد جشرٌن مصطفى دمحم الزكى خضر مستجد ١٧٦١٠٠٦٧٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب الصٌام فً السفر)7مجمع الزوائد جشمس محى الدٌن البٌلى احمد مستجد ١٧٧١٠٠٦٧٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب فٌمن أفطر فً رمضان متعمدا)7مجمع الزوائد جشٌماء شعبان محسوب ابراهٌم مستجد ١٧٨١٠٠٦٧٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب لٌام رمضان)7مجمع الزوائد جشٌماء على السعٌد السٌد السٌد طاحون مستجد ١٧٩١٠٠٦٧٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب االعتكاف)7مجمع الزوائد جشٌماء دمحم احمد دمحم سعٌد مستجد ١٨٠١٠٠٦٨٠
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، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب فً لٌلة المدر)7مجمع الزوائد جصابرٌن السٌد عوٌس الضحوى مستجد ١٨١١٠٠٦٨١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب فً فضل الصوم)7مجمع الزوائد جصابرٌن اٌمن على عبد السمٌع مستجد ١٨٢١٠٠٦٨٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب فٌمن صام رمضان وستة أٌام من شوال)7مجمع الزوائد جصفاء ابراهٌم السٌد ابو زٌنة مستجد ١٨٣١٠٠٦٨٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب صٌام عاشوراء)7مجمع الزوائد جصفاء احمد الشربٌنى السٌد احمد غازى مستجد ١٨٤١٠٠٦٨٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب صٌام ثالثة أٌام من كل شهر)7مجمع الزوائد جضحى عمرو نزٌه عبد العزٌز ابو مسلم مستجد ١٨٥١٠٠٦٨٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب فً صٌام ٌوم الجمعة)7مجمع الزوائد جضحى ٌاسر دمحمى راغب حجازي مستجد ١٨٦١٠٠٦٨٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب فضل الحج والعمرة)8مجمع الزوائد جعبد الرحمن عصام دمحم السعٌد الشرٌف مستجد ١٨٧١٠٠٦٨٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب اإلهالل والتلبٌة)8مجمع الزوائد جعبدهللا محمود امٌن دمحم مستجد ١٨٨١٠٠٦٨٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب فً الطواف والرمل واالستالم)8مجمع الزوائد جعبٌر البدوى عبد الحمٌد شعبان شعبان الخطٌب مستجد ١٨٩١٠٠٦٨٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب فضل الحجر األسود)8مجمع الزوائد جعبٌر رٌاض فوزى دمحم ابراهٌم مستجد ١٩٠١٠٠٦٩٠

، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب رمً الجمار)8مجمع الزوائد جعبٌر عبد الجواد السٌد عبد الجواد السماحى مستجد ١٩١١٠٠٦٩١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب الخطب فً الحج)8مجمع الزوائد جعبٌر عالء الدٌن السعٌد ابراهٌم سلٌمان مستجد ١٩٢١٠٠٦٩٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب فضل الحج)8مجمع الزوائد جعزه دمحم حسنٌن ابراهٌم مستجد ١٩٣١٠٠٦٩٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب فً حرمة مكة)8مجمع الزوائد جعزٌزة صالح عبد العزٌز سعد المرسً مستجد ١٩٤١٠٠٦٩٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب فً زمزم)8مجمع الزوائد جعال طارق عبدالفتاح دمحم طه مستجد ١٩٥١٠٠٦٩٥

، وعالمات المرسل والمنمطع (باب فً عشر ذي الحجة)8مجمع الزوائد جعال فرج المتولى ابراهٌم السٌد عتمان مستجد ١٩٦١٠٠٦٩٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب فضل األضحٌة)8مجمع الزوائد جعالء عصام دمحم رمضان زٌاده الجمٌل مستجد ١٩٧١٠٠٦٩٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب أضحٌة رسول هللا)8مجمع الزوائد جغاده احمد صالح عبد العزٌز الدرٌنً مستجد ١٩٨١٠٠٦٩٨

، وحكم الحدٌث الشاذ (باب ما ٌجري فً الولٌمة)8مجمع الزوائد جغاده عبد الحمٌد على موسى المتولى مستجد ١٩٩١٠٠٦٩٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب العمٌمة)8مجمع الزوائد جفاطمه احمد اسماعٌل دمحم هانً مستجد ٢٠٠١٠٠٧٠٠
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، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب البكور وما فٌه من البركة)9مجمع الزوائد جفاطمه احمد المرسً مصطفً مستجد ٢٠١١٠٠٧٠١

، وشروط لبول الرواٌة (باب االلتصاد فً طلب الرزق)9مجمع الزوائد جفاطمه الشربٌنى دمحم الشربٌنى فوده مستجد ٢٠٢١٠٠٧٠٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب ما جاء فً األسواق)9مجمع الزوائد جفاطمه سعد صبح العدل مستجد ٢٠٣١٠٠٧٠٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب فً الغش)9مجمع الزوائد جفاطمه لطب دمحم ابراهٌم العوضى مستجد ٢٠٤١٠٠٧٠٤

، واألخذ والتحمل(باب ما نهً عنه من البٌوع)9مجمع الزوائد جفاطمه دمحم عبد السالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ٢٠٥١٠٠٧٠٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب فً الخمر وثمنها)9مجمع الزوائد جفاٌزه ابراهٌم محمود ماهر احمد مستجد ٢٠٦١٠٠٧٠٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب األجر على تعلٌم المرآن)9مجمع الزوائد جفاٌزه احمد عبده احمد السٌد سعده مستجد ٢٠٧١٠٠٧٠٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب االحتكار)9مجمع الزوائد جفتحى دمحم فتحى السٌد خفاجى مستجد ٢٠٨١٠٠٧٠٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الربا)9مجمع الزوائد جفرح عبد البالى دمحم عبد البالى الدسولى مستجد ٢٠٩١٠٠٧٠٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الدٌن)9مجمع الزوائد جفلاير رمضان فوزى الشربٌنى مستجد ٢١٠١٠٠٧١٠

ج عن معسر)9مجمع الزوائد جفرٌده دمحم مصطفى عنتر دمحم مستجد ٢١١١٠٠٧١١ ، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب فٌمن فرَّ

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب لضاء دٌن المٌت)9مجمع الزوائد جفوزٌه رٌاض عباس المرسى عجٌزه مستجد ٢١٢١٠٠٧١٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب حسن المضاء)9مجمع الزوائد جكرٌم محمود الحسٌنى السٌد دمحم مستجد ٢١٣١٠٠٧١٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب فً المفلس)9مجمع الزوائد جلؤى دمحم الرفاعى دمحم سالم مستجد ٢١٤١٠٠٧١٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب فً األمانة)9مجمع الزوائد جالرا اٌمن لطٌف عبد الحلٌم دمحم مستجد ٢١٥١٠٠٧١٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الهدٌة)9مجمع الزوائد جلبنى عبد العزٌز مصطفى محمود ابراهٌم مستجد ٢١٦١٠٠٧١٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب فً هداٌا الكفار)9مجمع الزوائد جلمٌاء سعد سعد عبد الحمٌد عامر مستجد ٢١٧١٠٠٧١٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع (باب فً مال الولد)9مجمع الزوائد جلٌلى احمد عبد الرحمن دمحم السٌد الحرش مستجد ٢١٨١٠٠٧١٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل (باب إحٌاء الموات)9مجمع الزوائد جلٌلى رمضان عبد الغفار عبد المطلب عبد العزٌز مستجد ٢١٩١٠٠٧١٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب اللمطة)9مجمع الزوائد جلٌلى دمحم بهرام دمحم حسن مستجد ٢٢٠١٠٠٧٢٠
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، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب الغصب وحرمة مال المسلم)9مجمع الزوائد جمؤمن دمحم السٌدنعٌم ابو العطا مستجد ٢٢١١٠٠٧٢١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب ال نذر فً معصٌة)9مجمع الزوائد جماجدة دمحم ابراهٌم الشحات مستجد ٢٢٢١٠٠٧٢٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب فً الشهود)9مجمع الزوائد جماجده اٌمن صبرى دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٢٣١٠٠٧٢٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب فً الصلح)9مجمع الزوائد جدمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم غالى مستجد ٢٢٤١٠٠٧٢٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب الحث على النكاح)1٠مجمع الزوائد جدمحم احمد عزت احمد المكاوي مستجد ٢٢٥١٠٠٧٢٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب فً الرضاع)1٠مجمع الزوائد جدمحم السٌد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٢٦١٠٠٧٢٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب نكاح المتعة)1٠مجمع الزوائد جدمحم السٌد جاد االجاوى مستجد ٢٢٧١٠٠٧٢٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب نكاح المحرم)1٠مجمع الزوائد جدمحم زكرٌا السٌد عبدالغفار ناصف مستجد ٢٢٨١٠٠٧٢٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل (باب فً المرأة الصالحة)1٠مجمع الزوائد جدمحم صالح دمحمٌن مصطفى مستجد ٢٢٩١٠٠٧٢٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب االستئمار)1٠مجمع الزوائد جدمحم عادل عبد الرحمن عبد العال النجار مستجد ٢٣٠١٠٠٧٣٠

، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة(باب الصداق)1٠مجمع الزوائد جدمحم عادل دمحم احمد خلٌفة مستجد ٢٣١١٠٠٧٣١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة(باب ما جاء فً الولً والشهود)1٠مجمع الزوائد جدمحم عبد الشكور عوض جمٌل مستجد ٢٣٢١٠٠٧٣٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه (باب إعالن النكاح)1٠مجمع الزوائد جدمحم فتحى السٌد عبد الرحمن مستجد ٢٣٣١٠٠٧٣٣

 (الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب حك المرأة على الزوج)1٠مجمع الزوائد جدمحم مدحت على عبد الرازق مستجد ٢٣٤١٠٠٧٣٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب حك الزوج على المرأة)1٠مجمع الزوائد جدمحم ممدوح عبد المجٌد زلٌر مستجد ٢٣٥١٠٠٧٣٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب عشرة النساء)1٠مجمع الزوائد جدمحم هانى سند رمضان الشناوى مستجد ٢٣٦١٠٠٧٣٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب غٌرة النساء)1٠مجمع الزوائد جمحمود احمد فاروق ابراهٌم مستجد ٢٣٧١٠٠٧٣٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب النفمات)1٠مجمع الزوائد جمحمود سعٌد محمود بكٌر مستجد ٢٣٨١٠٠٧٣٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب الغٌرة)1٠مجمع الزوائد جمدٌحه محمود فتحى محمود الكفراوى مستجد ٢٣٩١٠٠٧٣٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ال طالق لبل نكاح)1٠مجمع الزوائد جمرام عبد الغنى دمحم عبد الغنى ابو المجد مستجد ٢٤٠١٠٠٧٤٠
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، وانفراد السنة بالتشرٌع وشمول آفاله (باب متعة الطالق)1٠مجمع الزوائد جمرضٌه عبد الرازق عبد الرازق مصطفى دمحم مستجد ٢٤١١٠٠٧٤١

، واستماللٌة السنة النبوٌة (باب العدة)1٠مجمع الزوائد جمروه متولى دمحم على خلف مستجد ٢٤٢١٠٠٧٤٢

، وتعرٌف السنة وحجٌتها(باب الظهار)1٠مجمع الزوائد جمروه دمحم احمد دمحم حلٌمه مستجد ٢٤٣١٠٠٧٤٣

، ومنزلة السنة من المران (باب اإلٌالء)1٠مجمع الزوائد جمرٌم اكرم احمد حسن حبٌب مستجد ٢٤٤١٠٠٧٤٤

، والسنة المتواترة والمشهورة(باب اللعان)1٠مجمع الزوائد جمرٌم السٌد السٌد دمحم حجاب مستجد ٢٤٥١٠٠٧٤٥

، ووجوب العمل بخبر اآلحاد(باب الولد للفراش)1٠مجمع الزوائد جمرٌم امجد دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد مستجد ٢٤٦١٠٠٧٤٦

، وشروط العمل بالخبر فً التحمل واألداء(باب إطعام الطعام)11مجمع الزوائد جمرٌم رفعت السعٌد دمحم البسٌونى مستجد ٢٤٧١٠٠٧٤٧

، وشروط المروى فً اللفظ والمعنى(باب فً الحمر األهلٌة)11مجمع الزوائد جمرٌم دمحم حمدى دمحم جاد مستجد ٢٤٨١٠٠٧٤٨

، ومعارضة الخبر للمٌاس(باب تحرٌم الخمر)11مجمع الزوائد جمرٌم دمحم صالح عبد الحمٌد مستجد ٢٤٩١٠٠٧٤٩

، والشرط الرابع والخامس فً لبول خبر اآلحاد(باب ما جاء فً الخمر ومن ٌشربها)11مجمع الزوائد جمرٌم محمود دمحم الصدٌك زٌاده مستجد ٢٥٠١٠٠٧٥٠

، وفعل الرسول (باب الخلفاء األربعة)1٢مجمع الزوائد جملن ابراهٌم عبد الحمٌد مجاهد مستجد ٢٥١١٠٠٧٥١

، والحدٌث المدسً(باب الخالفة فً لرٌش)1٢مجمع الزوائد جمنار عماشه الطحاوى درغام مستجد ٢٥٢١٠٠٧٥٢

، ومن السبعة المكثرٌن أبو هرٌرة(باب كراهة الوالٌة)1٢مجمع الزوائد جمنار دمحم احمد جالل السٌد العربى مستجد ٢٥٣١٠٠٧٥٣

، ومن السبعة المكثرٌن عبد هللا بن عمر(باب فٌمن ولً شٌئًا)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا اسامة فرج دمحم مستجد ٢٥٤١٠٠٧٥٤

، ومن السبعة المكثرٌن أنس بن مالن(باب كلكم راع ومسئول)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا حسن سعد عواد عبد المطلب مستجد ٢٥٥١٠٠٧٥٥

، ومن السبعة المكثرٌن عائشة وعبد هللا بن عباس(باب حك الرعٌة والنصح لها)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا حسٌن السٌد على شطا مستجد ٢٥٦١٠٠٧٥٦

، ومن السبعة المكثرٌن جابر بن عبد هللا وأبو سعٌد الخدري(باب لزوم الجماعة وطاعة األئمة)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا دمحم زهرى مصطفى احمد مسعود مستجد ٢٥٧١٠٠٧٥٧

، وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بت العاص(باب لزوم الجماعة والنهً عن الخروج)1٢مجمع الزوائد جمنه هللا وسٌم رفعت وادي مستجد ٢٥٨١٠٠٧٥٨

، وأبو ذر الغفاري وسعد بن أبً ولاص(باب ال طاعة فً معصٌة)1٢مجمع الزوائد جمنى احمد السٌد فوده مستجد ٢٥٩١٠٠٧٥٩

، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء(باب فً أئمة الظلم والجور)1٢مجمع الزوائد جمها السٌد رسالن حامد الغطاس مستجد ٢٦٠١٠٠٧٦٠
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، وسعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز(باب فضل الجهاد)1٢مجمع الزوائد جمها المرسى دمحم دمحم المرسى مستجد ٢٦١١٠٠٧٦١

، ودمحم بن سٌرٌن وابن شهاب الزهري(باب فضل الغبار فً سبٌل هللا)1٢مجمع الزوائد جمٌرنا عبد الهادى دمحم محمود بدوى مستجد ٢٦٢١٠٠٧٦٢

، وسعٌد بن جبٌر وأبو حنٌفة(باب فً الرباط)1٢مجمع الزوائد جنادٌه هالل االحمدى عبده هالل مستجد ٢٦٣١٠٠٧٦٣

، ومالن بن أنس واإلمام الشافعً(باب ما جاء فً الشهادة وفضلها)1٢مجمع الزوائد جندا منصور دمحم عبد الجلٌل مستجد ٢٦٤١٠٠٧٦٤

، وسفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة واللٌث بن سعد(باب تدوٌن العطاء)1٢مجمع الزوائد جندى احمد سعد عبد المادر مستجد ٢٦٥١٠٠٧٦٥

، وأحمد بن حنبل والبخاري(باب المراءات)14مجمع الزوائد جندى السعٌد السعٌد ابراهٌم الدسولى مستجد ٢٦٦١٠٠٧٦٦

، واإلمام مسلم واإلمام الترمذي(باب فضل المرآن)14مجمع الزوائد جندى حمدى رأفت رجب البنا مستجد ٢٦٧١٠٠٧٦٧

، والحدٌث الصحٌح عند أهل العلم(باب فً فضل المرآن ومن لرأه)14مجمع الزوائد جندى رضا عبده عبده احمد لٌلة مستجد ٢٦٨١٠٠٧٦٨

، وأصح ما ورد فً كتب السنة(باب الرؤٌا الصالحة)14مجمع الزوائد جندى سامى هالل عبد الفتاح دمحم لمٌحه مستجد ٢٦٩١٠٠٧٦٩

، والمسألة الرابعة فً الحدٌث الصحٌح(باب فٌما رآه النبً فً المنام)14مجمع الزوائد جندى مجدى عبد الرحمن مصطفى شحاتة مستجد ٢٧٠١٠٠٧٧٠

، ومولف المرآن الكرٌم من السنة النبوٌة(باب تعبٌر الرؤٌا)14مجمع الزوائد جندى دمحم السٌد شتا مستجد ٢٧١١٠٠٧٧١

، ومفهوم المتواتر والمشهور فً الحدٌث(باب األعمال بالخواتٌم)15مجمع الزوائد جنسرٌن عبد الرحمن عبد السمٌع الظرٌف المنٌر مستجد ٢٧٢١٠٠٧٧٢

، وخبراآلحاد ومولف العلماء منه(باب افتراق األمم)15مجمع الزوائد جنسمه حامد منٌر حامد عثمان مستجد ٢٧٣١٠٠٧٧٣

، والشروط التى توجب العمل بالخبر(باب فً األمر بالمعروف والنهً عن المنكر)15مجمع الزوائد جنسمه رضا متولى عبد المطلب على مستجد ٢٧٤١٠٠٧٧٤

، وشروط متن الحدٌث لفَظا ومعنى(باب فً ظهور المعاصً)15مجمع الزوائد جنشوى عالء الدٌن طه احمد شرٌف مستجد ٢٧٥١٠٠٧٧٥

، والتعارض بٌن المٌاس وخبر اآلحاد(باب فً أٌام الصبر ومن ٌتمسن بدٌنه)15مجمع الزوائد جنهاده سمٌر ابراهٌم حامد مستجد ٢٧٦١٠٠٧٧٦

، وأفعال الرسول ومكانها من السنة(باب حرمة دماء المسلمٌن وأموالهم)15مجمع الزوائد جنهال عادل عباس السٌد احمد مستجد ٢٧٧١٠٠٧٧٧

، ومكانة أبى هرٌرة فً الحدٌث ورواٌته(باب ما ٌفعل فً الفتن)15مجمع الزوائد جنهى محمود الحضرى زاهر مستجد ٢٧٨١٠٠٧٧٨

، ودور عبد هللا بن مسعود فً رواٌة الحدٌث(باب ما جاء فً المهدي)15مجمع الزوائد جنوال ٌاسر مصطفى الشوربجى مستجد ٢٧٩١٠٠٧٧٩

، ودور سعٌد بن المسٌب ونافع بن هرمز فً رواٌة الحدٌث(باب فً أمارات الساعة)15مجمع الزوائد جنور على عبد البالى حسٌن ابو المجد مستجد ٢٨٠١٠٠٧٨٠
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، وضوابط الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً الدجال)15مجمع الزوائد جنور دمحم عبد هللا السٌد منصور لاسم مستجد ٢٨١١٠٠٧٨١

، وأكثر األحادٌث صحة فً كتب السنة(باب ما جاء فً المسخ والمذف)15مجمع الزوائد جنور دمحم محمود احمد زٌن الدٌن مستجد ٢٨٢١٠٠٧٨٢

، وطرق االستدالل على الحدٌث الحسن(باب إكرام الكرٌم)16مجمع الزوائد جنورا دمحم دمحم على التراس مستجد ٢٨٣١٠٠٧٨٣

، وطرق االستدالل على الحدٌث الضعٌف(باب ما جاء فً الرفك)16مجمع الزوائد جنورا ٌاسر عبد المتعال ابراهٌم دمحم مستجد ٢٨٤١٠٠٧٨٤

، ومن أنواع الضعٌف المولوف والممطوع(باب ما جاء فً حسن الخلك)16مجمع الزوائد جنوران دمحم دمحم احمد فاٌد مستجد ٢٨٥١٠٠٧٨٥

، وعالمات المرسل والمنمطع(باب ما جاء فً الحٌاء)16مجمع الزوائد جنورهان حمدى دمحم الجٌار مستجد ٢٨٦١٠٠٧٨٦

، وماهٌة التدلٌس وطرٌمته(باب ما جاء فً السالم وإفشائه)16مجمع الزوائد جنورهان سعد عارف عبدالرازق مستجد ٢٨٧١٠٠٧٨٧

، وحكم الحدٌث المدلس(باب المصافحة والسالم)16مجمع الزوائد جنورهان صبرى جٌوشى المنشاوى مستجد ٢٨٨١٠٠٧٨٨

، وحكم الحدٌث الشاذ(باب فً االستئذان)16مجمع الزوائد جنورهان عبد العزٌز عبد العزٌز دمحم لرمد مستجد ٢٨٩١٠٠٧٨٩

، وحكم الحدٌث المنكر(باب تغٌٌر األسماء)16مجمع الزوائد جنورهان دمحم الشرٌف عبد الحمٌد عبد الحمٌد شحاته مستجد ٢٩٠١٠٠٧٩٠

، والزٌادة فً رواٌة الثمات(باب فً العطاس)16مجمع الزوائد جنورهان دمحم متولى لاسم حسن مستجد ٢٩١١٠٠٧٩١

، وشروط لبول الرواٌة (باب ما جاء فً الشحناء)16مجمع الزوائد جنورهان وفٌك حافظ غنٌم مستجد ٢٩٢١٠٠٧٩٢

، والسماع والتحمل والضبط(باب ما جاء فً الهجران)16مجمع الزوائد جنٌره ولٌد محمود دمحم الخرٌبى مستجد ٢٩٣١٠٠٧٩٣

، ولفظ الشٌخ سماَعا ونمال(باب ما جاء فً اإلصالح بٌن الناس)16مجمع الزوائد جنٌفٌن دمحم دمحم عباس المكاوى مستجد ٢٩٤١٠٠٧٩٤

، واألخذ والتحمل(باب ما جاء فً الغٌبة والنمٌمة)16مجمع الزوائد جهاجر احمد رضا عبده ابراهٌم مستجد ٢٩٥١٠٠٧٩٥

، ومبدأ المناولة فً تحمل الحدٌث(باب ما جاء فً المشاورة)16مجمع الزوائد جهاجر السعٌد حسن عبد الحمٌد مستجد ٢٩٦١٠٠٧٩٦

، ومبدأ المكاتبة فً تلمً الحدٌث(باب فً المتشبهٌن من الرجال بالنساء)16مجمع الزوائد جهاجر السٌد عبدالفتاح السٌد دمحم مستجد ٢٩٧١٠٠٧٩٧

، وضبط الحدٌث وتمٌٌده(باب ما جاء فً الشعر والشعراء)16مجمع الزوائد جهاجر عرفات محمود احمد الموجى مستجد ٢٩٨١٠٠٧٩٨

، والمسألة الخامسة والسادسة فً الحدٌث الصحٌح(باب جواز الشعر واالستماع له)16مجمع الزوائد جهاجر علً عبدالرازق علً جاب هللا مستجد ٢٩٩١٠٠٧٩٩

، والمسألة السابعة والثامنة فً الحدٌث الصحٌح(باب ما جاء فً البر وحك الوالدٌن)16مجمع الزوائد جهاجر دمحم عبدالعزٌز زاٌد مستجد ٣٠٠١٠٠٨٠٠
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، ومعرفة الحدٌث الحسن(باب صلة الرحم ولطعها)16مجمع الزوائد جهالة مصطفى دمحم احمد شعٌب مستجد ٣٠١١٠٠٨٠١

، والتنبٌهات الثالثة األولى فً الحدٌث الحسن(باب ما جاء فً األوالد واأللارب)16مجمع الزوائد جهاٌدى دمحم منٌر دمحم فرج مستجد ٣٠٢١٠٠٨٠٢

، والتنبٌهان الرابع والخامس فً الحدٌث الحسن(باب ما جاء فً األٌتام واألرامل والمساكٌن)16مجمع الزوائد جهبه السعٌد شعبان عبد الفتاح خلٌل مستجد ٣٠٣١٠٠٨٠٣

، والتنبٌهات من السادس إلى التاسع فً الحدٌث الحسن(باب حك الجار والوصٌة للجار)16مجمع الزوائد جهبه هللا جمال ماهر دمحم شلبى مستجد ٣٠٤١٠٠٨٠٤

، ومعرفة الحدٌث الضعٌف(باب ما جاء فً أذى الجار)16مجمع الزوائد جهبه عثمان دمحم عثمان حسن مستجد ٣٠٥١٠٠٨٠٥

، والمسند والمتصل والمرفوع من الحدٌث(باب الزٌارة وإكرام الزائرٌن)16مجمع الزوائد جهدى حسام الدٌن مصطفى احمد احمد الغرورى مستجد ٣٠٦١٠٠٨٠٦

، والمولوف والممطوع من الحدٌث(باب ما جاء فً الضٌافة)16مجمع الزوائد جهدٌر عصام عبد الغنى احمد عبد الغنً مستجد ٣٠٧١٠٠٨٠٧

، ومعرفة الحدٌث المرسل والمنمطع(باب شكر المعروف ومكافأة فاعله)16مجمع الزوائد جهناء احمد معوض السودانى مستجد ٣٠٨١٠٠٨٠٨

، ومعرفة الحدٌث المعضل(باب حك المسلم على المسلم)16مجمع الزوائد جهناء هانى السعٌد رجب مستجد ٣٠٩١٠٠٨٠٩

، ومعرفة التدلٌس وحكم المدلس(باب رحمة الناس)16مجمع الزوائد جهند اٌمن محب صادق جاد هللا مستجد ٣١٠١٠٠٨١٠

، ومعرفة الشاذ والمنكر من الحدٌث(باب مكارم األخالق والعفو عمن ظلم)16مجمع الزوائد جهند مصبح دمحم السٌد مستجد ٣١١١٠٠٨١١

، ومعرفة زٌادات الثمات وحكمها(باب فضل لضاء الحوائج)16مجمع الزوائد جهٌا دمحم بشار سحلول مستجد ٣١٢١٠٠٨١٢

، ومعرفة المضطرب والمدرج من الحدٌث(باب اإلحسان إلى الدواب)16مجمع الزوائد جوداد احمد عباس ابراهٌم سٌد احمد مستجد ٣١٣١٠٠٨١٣

، ومعرفة الموضوع والمملوب من الحدٌث(باب صفته ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جوسام طارق معوض حسن مستجد ٣١٤١٠٠٨١٤

، وصفة من تمبل رواٌته ومن ترد رواٌته(باب إخباره بالمغٌبات)17مجمع الزوائد جوفاء حاتم انور دمحم نور مستجد ٣١٥١٠٠٨١٥

، وكٌفٌة سماع الحدٌث وتحمله وضبطه(باب معجزاته فً الماء)17مجمع الزوائد جوفاء عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح دمحم غنٌم مستجد ٣١٦١٠٠٨١٦

، ومن طرق نمل الحدٌث السماع من لفظ الشٌخ(باب معجزاته فً الطعام)17مجمع الزوائد جوالء فوزى دمحم على بخٌت مستجد ٣١٧١٠٠٨١٧

، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب بركته فً اللبن)17مجمع الزوائد جٌارا احمد دمحم احمد فرحات مستجد ٣١٨١٠٠٨١٨

، وتفرٌعات على األخذ والتحمل(باب جوده ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاسمٌن حامد عبد الحمٌد حامد السٌد مستجد ٣١٩١٠٠٨١٩

، ومن طرق نمل الحدٌث وتحمله اإلجازة (باب فً حسن خلمه)17مجمع الزوائد جٌاسمٌن حمدى دمحم دمحم عنتر مستجد ٣٢٠١٠٠٨٢٠
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، ومن طرق تحمل الحدٌث المناولة (باب فً تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاسمٌن صالح المرغنى خٌر مستجد ٣٢١١٠٠٨٢١

، والمول فً عبارة الراوي بطرٌك المناولة واإلجازة (باب فً مرضه ووفاته ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاسمٌن عادل بكر عثمان عبد العزٌز مستجد ٣٢٢١٠٠٨٢٢

 (المكاتبة)، ومن ألسام نمل الحدٌث وتلمٌه  (باب فً وداعه ملسو هيلع هللا ىلص)17مجمع الزوائد جٌاسمٌن عالء فاروق علً مستجد ٣٢٣١٠٠٨٢٣

(الوصٌة بالكتب)، ومن ألسام األخذ والتحمل (باب فضل ذكر هللا تعالى)٢٠مجمع الزوائد جٌاسمٌن دمحم شكرى عبد العزٌز على مستجد ٣٢٤١٠٠٨٢٤

(الوجادة)، ومن ألسام التحمل (باب ما جاء فً مجالس الذكر)٢٠مجمع الزوائد جٌاسمٌن وفمى السٌد دمحم على السٌد مستجد ٣٢٥١٠٠٨٢٥

، وكتابة الحدٌث وكٌفٌة ضبطه وتمٌٌده(باب ما جاء فً فضل ال إله إال هللا)٢٠مجمع الزوائد جدمحم عبدالسالم عبدالحاكم عبدالفتاح مستجد ٣٢٦١٠٠٨٢٦

، وشروط رواٌة الحدٌث من األول إلى الخامس(باب ما جاء فً البالٌات الصالحات)٢٠مجمع الزوائد جاحمد السٌد على حسن شعبان مستجد ٣٢٧١٠٠٨٢٧

، وشروط رواٌة الحدٌث من السادس إلى العاشر(باب ما جاء فً الحمد)٢٠مجمع الزوائد جدمحم عبوده السٌد مرزوق مستجد ٣٢٨١٠٠٨٢٨

، والتشرٌع فً السنة النبوٌة(باب ما جاء فً البر وحك الوالدٌن)٢٠مجمع الزوائد جندٌن عبد الوهاب دمحم شلبى عبد الوهاب مستجد ٣٢٩١٠٠٨٢٩

، واحتجاج العلماء للعمل بالسنة(باب ما جاء فً ال حول وال لوة إال باهلل)٢٠مجمع الزوائد جرحمه دمحم السٌد دمحم عطٌوه مستجد ٣٣٠١٠٠٨٣٠
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