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 اجملاميع والزوائدكتب احملاضرة األوىل: التعريف ب

 التعريف بكتب اجملاميع

 تعريفها:

اجملاميع: مجع جممع، وجتمع أيضًا على: جمامع، كما يقال: مساجد ومساجيد، ومصابح 
 ومصابيح.

اجلامع و  ،كاجلامع الكبري  من مصادرها األصلية مطلقاً:األحاديث النبويَّة  جيمع واجملمع: كتاب
 ،كجامع األصول البن األثري   مصادر معينة،مع أحاديث جيأو  ،للسيوطي ، كالمهاالصغري

 وجامع املسانيد البن كثري.

 ورمبا مساه بعضهم جامعاً، وال مشاحة يف االصطالح.

: ما يوجد فيه مجيع أقسام احلديث: أي أنه يضم إال أن اجلامع يف إطالق احملدثني هو
وأحاديث الرقائق، وأحاديث اآلداب واألحاديث  ،ألحكاما ثوأحاديأحاديث العقائد، 

املتعلقة ابلتفسري، واألحاديث املتعلقة ابلتاريخ والسري، وأحاديث الفنت واملالحم، وأحاديث 
 ومن أهم كتب اجلوامع هبذا املعىن: الصحيحان وجامع الرتمذي. ، املناقب والفضائل

 وهذه اجلوامع غري مقصودة هنا ابلدراسة.
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 :اجملاميعمن أهم 

 أيبللحافظ جمد الدين  ،جامع األصول ألحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم -1
مجع فيه مؤلفه أحاديث ستة كتب هي: الصحيحان هـ(  606السعادات ابن األثري )ت 

"املوطأ" من الكتب أن وسنن أيب داود، والرتمذي، والنسائي، واملوطأ على مذهب من يرى 
 الستة.

الفداء إمساعيل بن عمر املعروف اببن كثري  أيبللحافظ عماد الدين  ،املسانيدجامع  -2
هـ( ، وهو كتاب عظيم مجع فيه مؤلفه أحاديث الكتب  774الدمشقي املفسر املؤرخ )ت 

وهي الستة، ومسند اإلمام أمحد، ومسند البزار، ومسند أيب يعلى املوصلي، واملعجم  -العشرة 
 .وتعب فيه تعباً عظيماً، فجاء ال نظري له يف العلم ،جهد نفسه كثرياً وقد . للطرباينالكبري 

 -وأكمله إال بعض مسند أيب هريرة، فإنه عوجل بكف بصره ومات قبل أن يكمله، وقال 
: "ال زلت أكتب فيه يف الليل والسراج ينونص حىت ذهب بصري معه، ولعل هللا -رمحه هللا 

إن معجم الطرباين الكبري ليس فيه شيء من مسند ف ؛أن يقيض له من يكمله مع أنه سهل
 .(1)"أيب هريرة رضي هللا عنه

 هـ( . 911اجلامع الكبري املعروف جبمع اجلوامع للحافظ جالل الدين السيوطي )ت  -3

يف مقدمته: "هذا كتاب شريف قصدت فيه إىل استيفاء األحاديث  -رمحه هللا  -قال 
 النبوية، وقسمته قسمني:

ق فيه لفظ املصطفى صلى هللا عليه وسلم بنصه، مث أتبع منت احلديث بذكر من األول: أسو 
خرجه من األئمة أصحاب الكتب املعتربة، ومن رواه من الصحابة رضوان هللا عليهم مرتباً 

 ترتيب اللغة على حرف املعجم مراعياً أول الكلمة فما بعده.

                                                           

 .20/  1املصعد األمحد البن اجلزري املطبوع يف مقدمة مسند اإلمام أمحد بتحقيق أمحد شاكر، وانظر: الفتح الرابين للساعايت  (1)
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فعل أو سبب أو مراجعة أو حنو  قول أووالثاين: األحاديث الفعلية احملضة أو املشتملة على 
وقد قدم الصحابة العشرة على غريهم مث رتب بقيتهم  - ذلك مرتبًا على مسانيد الصحابة

 .وقد مسَّيته مجع اجلوامع" -على حروف املعجم 

 اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للحافظ السيوطي أيضاً: -4

من الكلم النبوية ألوفاً، ومن احلكم املصطفوية قال يف مقدمته: "هذا كتاب أودعت فيه 
صنوفاً، اقتصرت فيه على األحاديث الوجيزة، وخلصت فيه من معان األثر إبريزه، وابلغت يف 

أو كذاب، ففاق  حترير التخريج، فرتكت القشر وأخذت اللباب، وصنته عما تفرد به وضاع
الصنعة احلديثية مامل يودع يف كتاب بذلك الكتب املؤلفة يف هذا النوع ... وحوى من نفائس 

على الطالب ومسَّيته:  قبله، ورتبته على حروف املعجم، مراعيًا أول حديث فما بعده تسهيالً 
"اجلامع الصغري من حديث البشري النذير" ألنه مقتضب من الكتاب الكبري الذى مسَّيته: 

 ."مجع اجلوامع"

 للسيوطي أيضاً: زايدة اجلامع الصغري -5

"اجلامع الصغري من حديث  ـ:يف خطبة هذه الزايدات: "هذا ذيل على كتايب املسمى بقال 
 .ذير" ومسَّيته: "زايدة اجلامع"، رمزه كرموزه، والرتتيب كالرتتيب"نالبشري ال

كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي ابن حسام الدين عبد امللك   -6
 هـ( . 985قي، املتوىف مبكة سنة )الشهري ابملت ياهلندقاضي خان 

 على األبواب الفقهية. -الكبري والصغري وزايدته  -وهو ترتيب لكتب السيوطي الثالثة 

ني بن علي للحافظ عبد الرؤوف بن اتج العارف ،اجلامع األزهر من حديث النيب األنور -7
 .هـ( 1031املناوي )ت 
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الكتاب أن احلافظ الكبري السيوطي ادعى قال يف مقدمته: "ومن البواعث على أتليف هذا 
الثلث فأكثر، وهذا فيما  مع أنه قد فاته أنه مجع يف كتابه "اجلامع الكبري" األحاديث النبوية،

فاغرت هبذه الدعوى كثري من األكابر، … وصلت إليه أيدينا مبصر، وما مل يصل إلينا أكثر 
جيده غلب على ظنه أنه ال وجود  فصار كل حديث يسأل عنه يراجع اجلامع الكبري فإن مل

 له، فرمبا أجاب أبنه ال أصل له، فعظم بذلك الضرر".
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 كتب الزوائدالتعريف ب

  تعريفها:

على كتب  ،كتب معينة كاملسانيد واملعاجم  األحاديث الزائدة يفمع جتهي الكتب اليت 
 ا.وغريهومسند أمحد وصحيح ابن حبان خمصوصة من أمهات كتب احلديث كالكتب الستة 

 أمهية كتب الزوائد وفوائدها:

 بعضها إىل بعض. مَّ تكو ِّن موسوعة حديثية إذا ض  الزوائد إن كتب  -1

 .الزوائد يف معرفة املتابعات والشواهد والوقوف على طرق بعض األحاديث تفيد كتب -2

إما لضياع أصوهلا أو لصعوبة الوصول  ة أحاديث كثريةكتب الزوائد ملا متكنا من معرفلوال   -3
 إليها.

 ، وأشهر املؤلفني فيها:الزوائدمجع صاحب فكرة 

هـ( هو صاحب  806احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي املتوىف سنة ) يعد  
أشار بذلك على تالميذه  فقد، لك شيئاً فكرة مجع الزوائد ومبتكرها، وإن كان مل يؤلف يف ذ

واخر القرن الثامن ومطلع أاملدرسة احلديثية يف  -ومن أقراهنم  -الذين تكونت منهم  الثالثة
 م:وه ،القرن التاسع

 هـ( . 807احلافظ أبو بكر نور الدين اهليثمي )ت  -1

 هـ( . 840احلافظ شهاب الدين أبو العباس البوصريي )ت  -2

 هـ( . 852العسقالين )ت احلافظ أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر  -3
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وقد بدأ  ،احلافظ اهليثمي أسبق الثالثة إىل التصنيف يف هذا الفن إبشارة شيخه العراقي د  ويع
مث "معاجم الطرباين الثالثة" مجيعها  ،فالبزار ،ذلك بزوائد "مسند اإلمام أمحد" مث أيب يعلى

 على الكتب الستة املشهورة.

 :(2)الزوائد كتبأهم  

، للهيثمي، حيقق يف جامعة أم القرىغاية املقصد يف زوائد املسند )مسند اإلمام أمحد(  -1
 وطبع يف أربع جملدات يف دار الكتب العلمية.

، يف أربع جملدات ته مؤسسة الرسالة، طبعيللهيثمستار عن زوائد البزار األكشف   -2
 بتحقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي رمحه هللا.  

حققه انيف هاشم الدعيس يف ، يللهيثمالعلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي  املقصد -3
 .طبع يف أربع جملدات يف دار الكتب العلمية، وطبعته دار هتامة، مث الدكتوراه أطروحة

 حقق يف جامعة أم القرى. ،البدر املنري على زوائد املعجم الكبري للطرباين للهيثمي -4

 -، أتليف اهليثمي ينللطربا -الصغري واألوسط  -جمني املعجممع البحرين يف زوائد  -5
 ، طبعته مكتبة الرشد يف تسع جملدات بتحقيق عبد القدوس حممد نذير.-أيضاً 

 على الكتب الستة. احتوت على األحاديث الزائدةالكتب وهذه 

سانيد امل السابقة:لكتب الستة ازوائد  -أيضًا  -إبشارة من شيخه العراقي  ياهليثممث مجع 
  مسَّاه: ،يف كتاب واحد حمذوف األسانيد الثالثةجم اواملعالثالثة، 

بتحقيق حسام الدين قدسي، مث طبع بتحقيق  الفوائد وهو مطبوعجممع الزوائد ومنبع  -6
 حسني سليم أسد.

                                                           

 مقدمة املحقق. 72 - 62/  1، املقصد العيل 129 - 127الرسالة املستطرفة ص:  انظر: (2)
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، مث طبع يف تسع جملد واحد يفقدمياً موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان للهيثمي، مطبوع  -7
 بتحقيق حسني سليم أسد، وعبده علي الكوشك، نشرته دار الثقافة العربية.جملدات 

طبع يف جملدين بتحقيق د. حسني أمحد  ،يللهيثمبغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  -8
 .ملدينة املنورةابخدمة السنة والسرية النبوية صاحل الباكري، ونشره مركز 

( رسالة 17حقق يف )مانية للحافظ ابن حجر، املطالب العالية يف زوائد املسانيد الث -9
نسقها د. سعد بن انصر الشثري، والناشر دار علمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، 

  العاصمة ودار الغيث ابلسعودية.

طبع يف ر، ومسند أمحد، أتليف احلافظ ابن حجزوائد البزار على الكتب الستة خمتصر  -10
 اخلالق، والناشر دار الثقافة العربية.جملدين بتحقيق صربي بن عبد 

وزع على ، هـ( 840)ت  يإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للحافظ البوصري  -11
يف مرحليت  لتحقيقهاملنورة؛ طلبة قسم السنة ابلدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

وطبعة ادل بن سعد والسيد بن حممود، بتحقيق عشد مكتبة الر  وطبعته ،املاجستري والدكتوراه
 .لرايضابدار الوطن للنشر يف  اثنية

حقق اجلزء  -أيضًا  -مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه على اخلمسة، للبوصريي  -12
األول منه الدكتور عوض الشهري ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة لنيل درجة الدكتوراه، وطبع يف 

 .حممد املنتقي الكشناوي تحقيقبأجزاء  أربعة


