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 كتب الزوائد
 كتب الزوائد:  تعريف

األحاديث اليت يزيد هبا بعض كتب احلديث على بعض آخر هي الكتب اليت تُعىن جبمع 
 معني.

 :أمهية كتب الزوائد

 العلوم يف وأَْوَجبَ  وأْصَوبَ  أجل   أمرا   أرى لست اآلن يقول احلافظ ابن حجر رمحه هللا: "وأان
 مع، واألبواب الكتب على مرتب، واحد كتاب  يف مجعها ث  ، هذه الزوائد مجع من الشرعية
 غريبها" وشرح ،بدرجاهتا اإلتيان

 كتب الزوائد:  فوائد

 إن هذه الكتب تكو ِّن موسوعة حديثية إذا ضم بعضها إىل بعض. -1

والوقوف على طرق بعض األحاديث  ،إن هذه الزوائد تفيد يف معرفة املتابعات والشواهد -2
 اليت لوال كتب الزوائد ملا متكنا من معرفتها إما لضياع أصوهلا أو لصعوبة الوصول إليها.

فيد يف جمال مما يتعد كتب الزوائد نسخا  إضافية للكتب املشتملة على تلك الزوائد،  -3
 حتقيق وإخراج تلك الكتب.

 .يف حكم املفقودحفظت كتب الزوائد أحاديث مصنفات هي  -4

 .على الباحثالوقت  ختتصر كتب الزوائد -5
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 مىت يكون احلديث زائداً؟

 يف إحدى الصور التالية:ديث زائدا  يكون احل

عناه، عن الصاا ي نفسه أو عن غهره يف الكتاب املزيد مبإذا مل خيرج احلديث بلفظه أو  -1
 عليه. 

 مرفوعا  )اخلوارج كالب النار(مثال: أخرج ابن ماجه حديث ابن أ ي أوىف 

وهذا احلديث مل خيرجه أصااب الكتب اخلمسة ال بلفظه وال مبعناه، ال عن الصاا ي 
 املذكور وال عن غهره، ومن ث عدَّه البوصهري من الزوائد يف "مصباح الزجاجة"

تاب املزيد عليه عن الصاا ي نفسه، وال يضر إخراجه عن إذا مل خيرج احلديث يف الك-2
 اا ي آخر.ص

 مثال: أخرج ابن ماجه حديث ابن عمر مرفوعا  )ال يبولن أحدكم يف املاء الناقع(

وهذا احلديث مل خيرجه أصااب الكتب اخلمسة عن ابن عمر، لكن أصله يف الصاياني 
 وغهرمها عن أ ي هريرة، فعده البوصهري من الزوائد، وأدخله يف "مصباح الزجاجة"

 .زايدة مؤثرة مل خيرجها صاحب الكتاب املزيد عليهإذا اشتمل احلديث على  -3

مثال: أخرج ابن ماجه حديث أ ي الدرداء أن رجال  سأله: أقرأ واإلمام يقرأ؟ فقال: سأل رجل 
 : )نعم( فقال رجل من القوم: وجب هذا.: أيف كل صالة قراءة؟ فقال رسول هللا النيب 

 ي الدرداء، ومن ث أدخله البوصهري يف وهذا احلديث أخرجه النسائي بدون سؤال الرجل أل
 "مصباح الزجاجة"
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 مؤلفات يف الزوائد
 احلالة املؤلف الكتاب

 مفقود هـ 762مغلطاي بن قليج ت  زوائد ابن حبان على الصاياني
 زوائد صايح مسلم على صايح البخاري

 مفقود هـ 804ابن امللقن ت 
 زوائد سنن أ ي داود على الصاياني

 الرتمذي على الثالثةزوائد 
 زوائد ابن ماجه على اخلمسة
 غاية املقصد يف زوائد املسند 

 هـ 807نور الدين اهليثمي ت 
 مطبوع

 كشف األستار عن زوائد البزار
 املقصد العلي يف زوائد أ ي يعلى املوصلي

 جممع البارين يف زوائد املعجمني
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 الباحث عن زوائد مسند احلارث بغية
 موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان

 زوائد احللية أل ي نعيم
 مفقود

 زوائد فوائد متام
 للهيثمي، وحيقق يف جامعة أم القرى البدر املنهر يف زوائد املعجم الكبهر

 إحتاف اخلهرة املهرة بزوائد املسانيد العشرة

شهاب الدين البوصهري ت 
 هـ 840

 مطبوع
 مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه

 خمطوط يف السنن الكربى فوائد املنتقى لزوائد البيهقي
حتفة احلبيب للابيب بزوائد الرتغيب 

 والرتهيب
 مل يكمله
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 املسند زوائد مسند البزار على الكتب الستة و 

 هـ852ابن حجر 

 
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية )مسند 
ابن ا ي عمر، احلميدي، مسدد، الطيالسي، 
ابن منيع، ابن أ ي شيبة، عبد بن محيد، 

 احلارث(

 

 زوائد الفردوس

 مفقود

 زوائد مسند احلارث بن أ ي أسامة
 زوائد مسند أمحد بن منيع

 زوائد األدب املفرد للبخاري
 الكتب األربعة مما هو صايحزوائد 

 زوائد املوطآت
 مفقود قاسم بن قطلو بغا زوائد سنن الدارقطين

 بغية الرائد يف الذيل على جممع الزوائد
 السيوطيجالل الدين 

 مل يكمله
 زوائد شعب اإلميان للبيهقي

 مفقود
 زوائد نوادر األصول للاكيم الرتمذي

 مؤلفات حديثة
 ماجستهر سيف الرمحن األعظمي الدارمي على الكتب الستةزوائد سنن 

 دكتوراه يوسف حممد صديق زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة
 كتوراهد  خلدون األحدب زوائد اتريخ بغداد على الكتب الستة

  حلسني النقيبا زوائد مصنف ابن أ ي شيبة على الستة
  حممد خالد اإلسطنبويل زوائد سنن الدارقطين على الكتب الستة
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 على كتب الزوائد تطبيقية دراسات

 جممع الزوائد -1

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد اسم الكتاب 

 هليثمياحلافظ نور الدين أبو احلسني علي بن أ ي بكر بن سليمان ا املؤلف 
 (هـ807)

 تعريف ابلكتاب 

 حذف مع، هو أل فها أن سبق كتب  عدة بني فيهاهليثمي  مجع
 والضعيف. واحلسن الصايح بني والتمييز ،األحاديث أسانيد

 : هي الكتب وهذه

 الستة. الكتب على أمحد مسند زوائد -

 الزخار "البار ويسمى: الستة؛ الكتب على البزار مسند زوائد -
 البزار". مسند زوائد يف

 الستة. الكتب على املوصلي يعلى أيب مسند زوائد -

 "البدر وامسه الستة؛ الكتب على للطرباين الكبري املعجم زوائد -
 الكبهر". املعجم زوائد يف املنهر

 الستة؛ الكتب على للطرباين واألصغر األوسط املعجم زوائد -
 املعجمني". زوائد يف البارين "جممع وامسه
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منهج اهليثمي يف 

 "جممع الزوائد"

 وأبواب.رتب الكتاب على املوضوعات، وقسمه إىل كتب،  -1

جعل لكل ابب عنواان  مالئما  ملوضوع األحاديث اليت أوردها -2
حتته تظهر فقهه، ورمبا قال: )ابب منه( ويورد األحاديث ذات 

 املعاين املتفرقة.

 على متقدمة أو متأخرة تشتمليف الكتاب  مواضع إىل حييل -3
 للاديث. تتمة

 أبواب يفاليت تشتمل على أكثر من موضوع  ألحاديثا يكرر -4
 خمتلفة.

 احلديث يف غهر موضعه تنبيها  على فائدة معينة. أحياان   يذكر -5

 فذكر :قلتإذا أتى بشاهد للاديث، اقتصر على قوله:  -6
 احلديث.

خمرج  اختلف إذا واحد لراو   كانت  وإن احلديث رواايت يفرق -7
 احلديث.

 وكتب أبواب يف خمتلفني ملخرجني الواحد ابحلديث أييت -8
 .خمتلفة

 الكالم يذكر واحد إبسناد حاديثمن األ جمموعة وردت إذا -9
: بقوله عليهيف البقية  حييل ث األول احلديث يف اإلسناد على

 "وبسنده".

 حيكم على اإلسناد عقب احلديث، وقد يقدم احلكم أحياان . -10
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 مع بيانغالبا ،  األول ملخرجألفاظ ا احلديث نقل يعتمد يف -11
 له". واللفظ وفالن فالن "رواه: ، كقولهرمبا خالف، و االختالفات

 منها. ينقل اليت املصادر يف خطأ أو حتريف إىلأحياان   يشهر -12

 منها. يسمعه وما مل كتاب  نسخة من مسعه ما يبنّي  -13

 أحياان . طفيفة كانت  ولو الرواايت يذكر فروق -14

 املخرجون. يذكرها اليت ينقل أحياان  الفوائد -15

 كاملستدرك،  أخرى كتب  من لإلسنادأحياان  املتابعات  يذكر -16
 للااكم.

 مميزات الكتاب 

ات سم أسلوبه ابلسالسة والوضوح، واخللو من التعقيدات اللغوية  -1
 واللفظية.

 وىف  بشرطه يف مجع زوائد الكتب الستة -2

 اختصر ألفاظ اجلرح والتعديل -3

األحاديث اليت اختلف النق اد يف بعض توقف يف احلكم على  -4
 رجاهلا، فرتاه ال جيزم فيها حبكم فاصل.أسانيدها ابحلكم على 

يعد كتابه موسوعة حديثية مرتبة على الفقه وقد كان ابرعا يف  -5
 هذا الرتتيب.

حفظ لنا مجلة وافرة من األحاديث املروية يف كتب تعد اليوم  -6
إذا مل جيد الكتاب الذي أخرج مفقودة، وكان ابن حجر رمحه هللا 

 احلديث اعتمد على ذكر اهليثمي يف كتبه.
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املآخذ على 

 الكتاب

 ه يف األحكام على األسانيد والرجالأوهام -1

o  تصايح أسانيد ليست بصاياة، وحتسني أسانيد
ليست حبسنة، وإعالله ألخرى ليست مبعلولة، 

 وتضعيف ما هو صايح، وجعل املرفوع موقوفا .
o أ ي بن ليث" ابلتدليس، مثل: الرجال بعض وصفه 

 ."سليم
o وض اع فيهم. من وجود ابلرغم إسناد رجال توثيق 
o هو. به فإذا، فالن هو الرجل يكون أن ينفي  
o  .يكين أحد الرواة بكنية ليست له 
o يفوته التنبيه على الراوي الضعيف ابلكلية 
o ينبه على راو ضعيف مع وجود غهره يف السند 

 أقواله يف الراوي الواحد تعدد -2

 مثل: )علي بن زيد( 

قال فيه: )فيه كالم، والغالب عليه الضعف( )فيه ضعف، وحديثه 
حسن( )ضعف لسوء حفظه( )فيه خالف( )فيه ضعف، وحيسن 

 حديثه يف الشواهد(

 ومثل: )مسلم بن خالد الزجني(

 قال فيه: )ضعيف( وقال مرة )وثق(

 واملتابعات الشواهد بذكر عنايته قّلة -3

ولذلك تراه أحياان  ، كتابه  شرط من ليس أنه إىل يعود ذلك ولعل  
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 .ينشط الأحياان  و ، لذكرها ينشط

 .كتابه  مادة ضخامة -ورمبا يعتذر له: 

 .كتابه  يف األسانيد ذكر عدم -                

إيراده لبعض األحاديث اليت اعتربها من الزوائد واحلال ليس  -4
 كذلك.

رقى املنرب فقال: آمني،  مثل: حديث أ ي هريرة، أن رسول هللا 
 آمني، آمني.

عزاه اهليثمي للبزار، واحلال أن الرتمذي رواه بتمامه من وجه آخر،  
 كما قال ابن حجر.

ذهوله عن أحاديث تعد من الزوائد مل يدخلها يف كتابه، وأمثلة  -5
 هذا النوع كثهرة.

 
بعض مصطلحات 

مع اهليثمي يف "جم
 "الزوائد

 .ثقات رجاله "صايح" :بقوله يريد صحيح: مرسل -1

 إال "الكبري"املعجم  فهو الكتاب: ذكر دون الطرباين ذكر إذا -2
 .يسهرة مواضع يف

 ال مسلم صايح يريد. الصايح" رجال "رجاله: قال إذا -3
 البخاري.

 أو، حبان ابن غهر يوث قهم مل: فيعين ُوث ِّقوا"؛ "رجاله: قال إذا -4
 آخرون. وضع فهم مجاعة وث قهم
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موارد اهليثمي يف  
 "جممع الزوائد"

 استقى األحاديث الزائدة على الكتب الستة من:

 مسند أ ي يعلى -1

 مسند أ ي بكر البزار -2

 مسند أمحد بن حنبل -3

 مسند احلارث بن أ ي أسامة -4

 معاجم الطرباين الثالثة: الكبهر، واألوسط، والصغهر -5

 مرتبة حبسب وفيات املؤلفني: أخرى مصادر

( نقل عنه من "اترخيه" ومن 233حيىي بن معني )ت -1
 "الضعفاء"

 ( وله "الطبقات"234علي بن املديين )ت  -2

 ( وله "الضعفاء"249عمرو بن علي الفالس )ت -3

( وله التواريخ الثالثة، 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت -4
 والضعفاء الصغهر.

 ( وله "التمييز" و "طبقات الرواة"261احلجاج )ت مسلم بن -5

 ( وله "الثقات"261أمحد بن عبد هللا العجلي )ت -6

 (، نقل عن "الضعفاء" له كثهرا  264أبو زرعة الرازي )ت -7
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 (، وله أجوبة على "سؤاالت اآلجري"275أبو داود )ت -8

 ( وله "الضعفاء واملرتوكون"303النسائي )ت -9

 ( وله "الضعفاء الكبهر"322)تالعقيلي  -10

 ( وله "اجلرح والتعديل"327ابن أ ي حامت )ت -11

 ( له "الثقات" و"اجملروحني" وغهرمها354ابن حبان)ت-12

 ( له "الكامل يف ضعفاء الرجال"365ابن عدي )ت -13

 ( له "الضعفاء"367أبو الفتح األزدي )ت -14

 رتوكون"( له "العلل" و "الضعفاء وامل385الدارقطين)ت-15

 ( له "الضعفاء"430أبو نعيم األصبهاين )ت -16

 ( "النهاية يف غريب احلديث واألثر"606ابن األثهر)ت-17

 ( له "حتفة األشراف"742املزي )ت-18

 ( له "ميزان االعتدال" وغهره.748الذهيب )ت -19

( له "التذكرة برجال العشرة" و "اإلكمال 765احلسيين )ت -20
 من الرجال"عمن يف مسند أمحد 


