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 مجع اجلوامع

 للشيوطي

اغِ 

 ايهتاب

 قاٍ ايػٝٛطٞ يف املكس١َ: "ٚمسٝت٘: مجع اجلٛاَع"

 ٜٚكاٍ ي٘ أٜهًا: اجلاَع ايهبري.

 املؤيف

 عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط بٔ ذلُس

 أبٛ ايفهٌ

 ب١ إىل اخلهري١ٜ ذل١ً ببػسازاخلهريٟ: ْػ

 األغٝٛطٞ: ْػب١ إىل أغٝٛط َس١ٜٓ َؿٗٛض٠ يف َكط

 فٝٗا مل ٜعـٚ مل ٜٛيس ألْ٘إىل أغٝٛط ْػب١ يٛايسٙ،  ايٓػب١ٚ

 ٖـ.948ٚيس غ١ٓ 

تبخط يف عًِ ايتفػري، ٚاحلسٜح، ٚايفك٘، ٚايٓخٛ، ٚغريٖا. 

 ( ؾٝذ يف رلتًف ايعًّٛ.066بًؼ عسز ؾٝٛخ٘ )

 ( غ١ٓ!51ٚعُطٙ )بسأ بتسضٜؼ ايعطب١ٝ، ٚنصيو ايتأيٝف 

 (.978( ٚذلسثًا غ١ٓ )975نإ َفتًٝا غ١ٓ )

 ( نتاب.066َؤيفات٘ ) جتاٚظت

 ضمح٘ اهلل ضمح١ ٚاغع١. ٖـ855تٛيف غ١ٓ 

ايتعطٜف 

 بايهتاب

ٖصا ايهتاب مجع فٝ٘ َؤيف٘ نٌ َا عجط عًٝ٘ َٔ األحازٜح 

يف أعكاب فرت٠  ؛ يٝػٌٗ ع٢ً ايباحح ايطجٛع إيٝٗاايؿطٜف١

اتػُت بطابع اجلُع ٚايرتتٝب، ٚنإ قس غبكتٗا َطاحٌ 

 مجع ايػ١ٓ َٔ قسٚض ايطٚا٠.

قاٍ ايػٝٛطٞ يف املكس١َ: "قكست فٝ٘ إىل اغتٝعاب األحازٜح 

 ايٓب١ٜٛ"
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َكازض 

 ايهتاب

كازض امل عؿطاتاغتك٢ ايػٝٛطٞ أحازٜح "مجع اجلٛاَع" َٔ 

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.يف 

َا ٖٛ َعطٚف، َٚٓٗا َا ٖٛ َتكسّ، َٚٓٗا َا  فُٔ َكازضٙ

ٖٛ َؿٗٛض بايهعف، َٚٓٗا َا ٖٛ َٔ نتب ايطٚا١ٜ، َٚٓٗا 

 . بأغاْٝسٖااألحازٜح  خطجتيف عًّٛ أخط٣ يهٓٗا  َا ٖٛ

تكػِٝ 

 ايهتاب

 قػِ األقٛاٍ-5

 قػِ األفعاٍ-8

تطتٝب 

 ايكػِ األٍٚ

 شنط يفظ ايطغٍٛ -5

ع٢ً حطٚف املعجِ، َطاعًٝا أٍٚ  تًو األيفاظضتب -8

 ايه١ًُ فُا بعسٖا.

 َٔ أخطج٘ َٔ األ١ُ٥ شنط بعس احلسٜح-0

 َٔ ضٚاٙ َٔ ايكخاب١ شنط بعس شيو-4

 اغتعٌُ ايطَٛظ يبعض ايهتب ٚقطح بأمسا٤ بعض َٓٗا -1

رلايف١ 

ايرتتٝب يف 

 ايكػِ األٍٚ

ايتعّ ايػٝٛطٞ برتتٝب األحازٜح ايكٛي١ٝ ع٢ً حطٚف املعجِ، 

 إال أْ٘ قس خيايف ٖصا ايرتتٝب إشا نإ احلسٜح:

 ؾاٖسًا ملا قبً٘-5

 تت١ُ ملا قبً٘-8

 َطتبطًا مبا قبً٘ َٔ ج١ٗ املع٢ٓ -0

تطتٝب 

 ايكػِ ايجاْٞ

احت٣ٛ ايكػِ ايجاْٞ ع٢ً األحازٜح ايفع١ًٝ احمله١، أٚ 

املؿت١ًُ ع٢ً قٍٛ ٚفعٌ، أٚ غبب، أٚ َطاجع١، ٚضتب٘ ع٢ً 

 ايٓخٛ ايتايٞ:

 ضتٝ٘ ع٢ً َػاْٝس ايكخاب١-5

ايباقني بسأ مبػاْٝس ايعؿط٠ املبؿطٜٔ باجل١ٓ، ثِ ضتب -8

 حطٚف املعجِع٢ً 
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 قػُني: َػاْٝس ضجاٍ، َٚػاْٝس ْػا٤. جعً٘ ع٢ً-0

َػٓس ضجاٍ : أمسا٤، ٚن٢ٓ، ٚإىل َػاْٝس ايطجاٍقػِ  -4

 َٔ ايكخاب١ مل ٜػُٛا، َٚجً٘ فعٌ يف َػاْٝس ايٓػا٤.

جعٌ بعسٖا قػًُا يًُطاغٌٝ، ٚمل ٜصنط َطاغٌٝ عٔ -1

 ايٓػا٤.

  ٖجا٥ًٝاايه٢ٓ َا بعس يفظ )أب( ٚ )أّ( يف ضتب -0

 يف نٌ َػٓس َا ٜسٍ ع٢ً قخب١ قاحب٘: شنط-0

ٜاٙ، أٚ ٚفازت٘ عًٝ٘، أٚ ، أٚ غؤاي٘ إنػُاع٘ َٔ ايٓيب 

ٜعتُس ْكًا عٔ أٚ  ،ًػًا أٚ َؿٗسًا يًطغٍٛ حهٛضٙ دل

 .األ١ُ٥ ٜسٍ ع٢ً شيو

ٜٓب٘ ع٢ً َٔ اختًف يف امس٘، نُا فعٌ يف َػٓس -7

 أظزاز، ٚقٌٝ: ٜعزاز، أبٛ عٝػ٢.

   ، فكس ْكٌ يف َػٓس اختًف يف قخبتٜ٘ٓب٘ ع٢ً َٔ -9

 عبس اهلل بٔ جطاز عٔ ابٔ عػانط قٛي٘: ٜكاٍ: ي٘ قخب١. 

ضتب١ أحازٜح 

 ايهتاب

 غًو ايػٝٛطٞ يف ايتعطٜف بطتب١ احلسٜح َٓٗجًا خاقًا:

انتف٢ بٓػب١ فُا نإ يف ايكخٝخني أٚ املٛطأ: -5

ٚأحلل بٗصٙ  ،عٔ بٝإ قخت٘ ، ٚاغتػ٢ٓ بصيوإيٝٗا احلسٜح

: األحازٜح املدتاض٠ يًهٝا٤ املكسغٞ، َٚػتسضى ايهتب

كخٝح احلانِ، ٚايهتب اييت اؾرتط َؤيفٖٛا ايكخ١، ن

ابٔ حبإ، ٚقخٝح ابٔ خعمي١، َٚػتدطج أبٞ عٛا١ْ، 

فأحازٜح ٖصا ٚقخٝح ابٔ ايػهٔ، ٚاملٓتك٢ البٔ اجلاضٚز، 

 .عال١َ ايكخ١ اٚنع هل ايٓٛع

املكٓفات ٚاملػاْٝس َٚا نإ يف ايػٓٔ األضبع١، ٚ-8

َٚعاجِ ايطرباْٞ ايجالث١، ٚغريٖا َٔ ايهتب اييت حتتٟٛ 
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ع٢ً احلسٜح ايكخٝح ٚاحلػٔ ٚايهعٝف، فكس بني ضتبت٘ 

 غايبًا.

ايهعاف ٚاملٓانري  ٜػًب عًٝٗا مجعَٚا نإ يف نتب -0

ٚايٛاٖٝات، نايهعفا٤ يًعكًٝٞ، ٚايهاٌَ البٔ عسٟ، 

 عٔ بٝإ نعف احلسٜح. فاغتػ٢ٓ بايععٚ إيٝٗا أٚ إىل بعهٗا

 ألَطٜٔ:ظُع٘ ٖٚصا ايكػِ إمنا اعت٢ٓ ايػٝٛطٞ 

 يٝتٛقاٖا َٔ ٚقف عًٝٗا-5

 يٝهٕٛ نتاب٘ جاَعًا يهٌ َا ٜٓػب يًطغٍٛ -8

أحهاّ 

ايػٝٛطٞ 

ع٢ً 

 األحازٜح

ًني يف احلهِ ع٢ً األحازٜح، ٜعس ايػٝٛطٞ َٔ املتػاٖ

ٜػًِ ي٘ ٚاحلهِ ع٢ً أحازٜح ايكػِ األٍٚ عًَُٛا بايكخ١ ال 

يف غري ايكخٝخني، فأغاْٝس غريُٖا َٔ ايهتب خانع١ 

 يًسضاغ١ ٚايٓكس، نُا ٖٛ َعًّٛ.

ضَٛظ 

 ايهتاب

ر = قخٝح ايبداضٟ. ّ = قخٝح َػًِ. حب= قخٝح ابٔ 

حبإ. ى= املػتسضى ع٢ً ايكخٝخني يًخانِ. ض = املدتاض٠ 

 يًهٝا٤ املكسغٞ.

ز = غٓٔ أبٞ زاٚز. ت = غٓٔ ايرتَصٟ. ٕ = غٓٔ ايٓػا٥ٞ. 

ٖـ=غٓٔ ابٔ َاج٘. ط=َػٓس ايطٝايػٞ. حِ=َػٓس أمحس. 

عب=َكٓف عبس ايطظام. عِ=ظٚا٥س عبس اهلل ع٢ً املػٓس. 

م=غٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض. ف=َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١. 

ع=َػٓس أبٞ ٜع٢ً. طب=املعجِ ايهبري. طؼ=املعجِ األٚغط. 

 يكػري، ٚثالثتٗا يًطرباْٞ.طل=املعجِ ا

عل=ايهعفا٤ يًعكًٝٞ. عس=ايهاٌَ البٔ عسٟ. خط=تاضٜذ 

 بػساز يًدطٝب ايبػسازٟ، نط=تاضٜذ ابٔ عػانط.

 أبٛ بهط=أبٛ بهط ايكسٜلاختكاضات 
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يف أمسا٤ 

 ايكخاب١

 عُط=عُط بٔ اخلطاب

 عجُإ=عجُإ بٔ عفإ

 عًٞ=عًٞ بٔ أبٞ طايب

 غعس=غعس بٔ أبٞ ٚقام

 َايو أْؼ=أْؼ بٔ

 ايربا٤=ايربا٤ بٔ عاظب

 بالٍ= بالٍ بٔ ضباح

 جابط=جابط بٔ عبس اهلل

 حصٜف١=حصٜف١ بٔ ايُٝإ

 َعاش=َعاش بٔ جبٌ

 َعا١ٜٚ=َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ

 أبٛ أَا١َ= قسٟ بٔ عجالٕ ايباًٖٞ

 أبٛ غعٝس=غعس بٔ َايو اخلسضٟ

 ايعباؽ= ايعباؽ بٔ عبس املطًب

 عباز٠=عباز٠ بٔ ايكاَت

 بٔ ٜاغطعُاض=عُاض 

خس١َ ٖصا 

 ايهتاب

اختكط ايػٝٛطٞ ْفػ٘ ايكػِ األٍٚ )ايػٓٔ ايكٛي١ٝ( يف -5

 نتاب٘ )اجلاَع ايكػري( ٚغٝأتٞ احلسٜح عٓ٘.

ٖـ( أحازٜح 817ضتب ايؿٝذ عال٤ ايسٜٔ املتكٞ اهلٓسٟ )ت-8

ٖصا ايهتاب ع٢ً أبٛاب ايفك٘ ٚظاز عًٝٗا يف نتاب مساٙ 

 ًا.)نٓع ايعُاٍ( ٚغٝأتٞ احلسٜح عٓ٘ أٜه
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 اجلامع الصغري

 للشيوطي

 

 ايبؿري ايٓصٜط حسٜحاجلاَع ايكػري َٔ  اغِ ايهتاب 

 (ٖـ855) يػٝٛطٞا املؤيف 

 املعجِع٢ً حطٚف  تطتٝب ايهتاب 

 أحازٜح عسز 

 ايهتاب
 حسٜح 56605

 
 ْبص٠ َٛجع٠

 َٔ "مجع اجلٛاَع"ايػٝٛطٞ فٝ٘ غٓٔ األقٛاٍ  ختكطا

 ٚظاز عًٝٗا.

 

ؾطط٘ يف 

 ايهتاب

 شنط األحازٜح ايكٛي١ٝ فكط-5

 االقتكاض ع٢ً األحازٜح ايٛجٝع٠-8

 أٚضز فٝ٘ األحازٜح ايكخٝخ١ ٚاحلػ١ٓ ٚايهعٝف١-0

 جتٓب فٝ٘ حسٜح ايٛناعني ٚايهصابني-0

 

 ططٜكت٘

 ٜصنط َنت احلسٜح دلطزًا َٔ غٓسٙ-5

 ٜصنط ضَع َٔ أخطج٘ َٔ أقخاب املكٓفات-8

 ٜصنط اغِ ايكخابٞ ايصٟ ضٚاٙ-0

 بايطَٛظ إىل زضج١ احلسٜحٜؿري -4

 
ضَٛظ ضتب١ 

 األحازٜح

 صحـ  =  صحيح

 ح     =   حسن

 ض   =   ضعيف
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ضَٛظ ايهتب 

اييت اغتعًُٗا 

 يف ايهتاب

 ر = ايبداضٟ

 ّ = َػًِ

 َتفل عًٝ٘م = 

 ز = أبٛ زاٚز

 ت = ايرتَصٟ

 ٕ = ايٓػا٥ٞ

 ٖـ = ابٔ َاج٘

 = يًػٓٔ األضبع١ 4

 = يًػٓٔ إال ابٔ َاج٘ 0

 #املػٓس$أمحس يف حِ = 

 عِ = عبس اهلل يف ايعٚا٥س

 احلانَِػتسضى ى = 

 يًبداضٟ #األزب$خس = 

 يًبداضٟ #ايتاضٜذ$تذ = 

 ابٔ حبإ حب = قخٝح

 

 #املعجِ ايهبري$طب = 

 #املعجِ األٚغط$طؼ = 

 #املعجِ ايكػري$طل = 

 م=غٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض

 ف = َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١

 عب = َكٓف عبس ايطظام

 ع = َػٓس أبٞ ٜع٢ً 

 قط = غٓٔ ايساضقطين

 ايفطزٚؽ =َػٓسفط

 =ح١ًٝ األٚيٝا٤حٌ

 ؾعب اإلميإ يًبٝٗكٖٞب=

 ي٘ايهرب٣  ٖل=ايػٓٔ

 عس = ايهاٌَ البٔ عسٟ

 =ايهعفا٤ايهبرييًعكًٝٞعل

 خط = تاضٜذ بػساز يًدطٝب

 

 

نتب مل ٜطَع 

 هلا

أخص َٓٗا بايطجٛع إىل "اجلاَع ايكػري" زلس نتبًا 

قطح بأمسا٥ٗا، نهتب يهٓ٘ مل ٜطَع هلا، بٌ 

قطين غري ضاحلانِ غري "املػتسضى"، ٚنتب ايسا

 "ايػٓٔ"، ٚنتب اخلطٝب غري "تاضٜذ بػساز"
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 الزوائد على الجامع الصغير

 للسيوطي
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ايبؿري ايٓصٜط ٚا٥س ع٢ً اجلاَع ايكػري َٔ حسٜحايع اغِ ايهتاب 

 (ٖـ855) يػٝٛطٞا املؤيف 

 
دلُٛع 

 األحازٜح
4446 

 ْبص٠ َٛجع٠ 
اْتكاٙ مما تبك٢ َٔ قػِ "األقٛاٍ" َٔ "مجع اجلٛاَع"، 

 ٚجعٌ عُس٠ اختٝاضٙ فٝ٘ األحازٜح ايكٛي١ٝ احمله١.

 ٖٞ ضَٛظ اجلاَع ايكػري ايطَٛظ 

 ٖٞ ططٜكت٘ يف "اجلاَع ايكػري" ططٜكت٘ فٝ٘ 
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 الجامع الصغير الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى

 يوسف النبهاني

 

 
 

 
 
 
 

  

 ايفتح ايهبري يف نِ ايعٜاز٠ إىل اجلاَع ايكػري اغِ ايهتاب 

 (ٖـ5016) يٓبٗاْٞايؿٝذ ٜٛغف ا املؤيف 

 حطٚف املعجِع٢ً  تطتٝب ايهتاب 

دلُٛع  

 األحازٜح
 حسٜح 54475

 

 ْبص٠ َٛجع٠

مجع فٝ٘ بني نتابٞ ايػٝٛطٞ "اجلاَع ايكػري" 

اجلاَع ايكػري"؛ ٚشيو التفاقُٗا ع٢ً ٚ"ايعٚا٥س ع٢ً 

ضَٛظ ٚؾطٚط ٚاحس٠، إال أْ٘ أٌُٖ بٝإ زضج١ احلسٜح 

 يف غري ايكخٝخني.
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 كنز العنال

 للنتقي اهلندي

 يف غٓٔ األقٛاٍ ٚاألفعاٍنٓع ايعُاٍ  اغِ ايهتاب

 ٖـ(871املتكٞ اهلٓسٟ ) املؤيف

َطاحٌ تأيٝف 

 ايهتاب

(1) 

 املطح١ً األٍٚ:

أحازٜح "اجلاَع ايكػري" ٚ"ايعٚا٥س ع٢ً ايكػري"؛ ضتب 

ع٢ً ايهتب ٚاألبٛاب ايفك١ٝٗ، ٚمجعٗا يف نتاب 

 ٚاحس مساٙ: "َٓٗج ايعُاٍ يف غٓٔ األقٛاٍ"

 املطح١ً ايجا١ْٝ:

اجلاَع ضتب األحازٜح ايباق١ٝ َٔ قػِ األقٛاٍ َٔ "

"؛ ع٢ً ايهتب ٚاألبٛاب ايفك١ٝٗ، ٚجعًٗا يف ايهبري

 "اإلنُاٍ ملٓٗج ايعُاٍ".نتاب مساٙ 

 املطح١ً ايجايج١:

بني ايهتابني "َٓٗج ايعُاٍ" ٚ"اإلنُاٍ ملٓٗج  َعج

ٚمساٙ نتاب ٚاحس ع٢ً ْفؼ ايرتتٝب، ايعُاٍ" يف 

 "غا١ٜ ايعُاٍ يف غٓٔ األقٛاٍ".

 املطح١ً ايطابع١:

قػِ األفعاٍ َٔ "اجلاَع ايهبري" ع٢ً ايهتب  ضتب

ٚاألبٛاب ايفك١ٝٗ، ٚجعً٘ يف نتاب مساٙ: "َػتسضى 

 األقٛاٍ بػٓٔ األفعاٍ" .

"غا١ٜ ايعُاٍ"  نتاببني  مجع املطح١ً اخلاَػ١:

ٚمساٙ ْفؼ ايرتتٝب، ع٢ً نتاب "َػتسضى األقٛاٍ" ٚ

  ايعُاٍ يف غٓٔ األقٛاٍ ٚاألفعاٍ""نٓع 
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 ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥

 يًهتاب

 ايتايٞ: ايٓخٛع٢ً ايهتاب يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥ قاض 

ٜٚككس بٗا األحازٜح اييت  ٜصنطٖا أٚاًلاألقٛاٍ: -5

ِّ نتابٞ "اجلاَع َٓٗج ايعُاٍٚضزت يف " " ٖٚٛ ايصٟ ٜه

 عٔ هلُا عًاٝمتٝايكػري" ٚ"ايعٚا٥س ع٢ً ايكػري"، 

 عٔ ٚأبعس أخكطأحازٜجُٗا  ألٕ ايطًب عٓس غريُٖا

 .ايتهطاض

بعس االْتٗا٤ َٔ األقٛاٍ يف  ٜأتٞٚاإلنُاٍ: -8

األحازٜح اييت ٚضزت  بصيوايهتاب ايٛاحس، ٜٚككس 

ِّ"، ايصٟ اإلنُاٍيف " َٔ قػِ األقٛاٍ َٔ  تبك٢َا  ن

 ."اجلاَع ايهبري"

ٜصنطٖا بعس االْتٗا٤ َٔ "اإلنُاٍ" يف األفعاٍ: -0

ايهتاب ايٛاحس، ٜٚككس بٗا األحازٜح اييت ٚضزت يف 

بأْٗا أحازٜح "قػِ األفعاٍ"  " إعالًَااألقٛاٍَػتسضى "

  " ال غريٖا.اجلاَع ايهبري"َٔ 

 حسٜجًا 40084 ٘أحازٜج عسز

 ضَٛظ أقٛي٘ "اجلاَع ايكػري" ٚ "اجلاَع ايهبري" ضَٛظ ايهتاب


