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 من كتب الجوامع:

 

 الجامع األزهر في حديث النبي األنور

 الجامع األزهر في حديث النبي األنور اسم الكتاب 

 

 المؤلفتعريف ب

الحدادي بن تاج العارفين بن علي محمد عبد الرؤوف 

 .المناوي

 (هـ1031) هـ( وتوفي سنة952ولد سنة )

مصنفاً، من كبار علماء الدين في عصره، له نحو ثمانين 

 منها:

 "كنوز الحقائق" في الحديث )سيأتي(

 "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للسيوطي

 "التيسير" اختصره من "فيض القدير"

 شرح "الشمائل" للترمذي.

"اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجر" وغيرها 

 كثير.

 

 تعريف بالكتاب

 ثالثين ألف حديث.( 30000على )"الجامع األزهر" يشتمل كتاب 

 لسيوطي في كتابه "الجامع الكبير"اإلمام ا لم يذكرها

 على السيوطي. في هذا الكتابمستدركاً 

 والهدف: 

السنة ال يستطيع أحد جمعها في كتاب واحد، وإن وفر أن  -1

 نفسه لذلك.
بيان خطأ من فتن بكتاب "الجامع الكبير" فظن أن الحديث  -2

 السنةالذي ال يوجد فيه ال أصل له في 
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 منهج الكتاب

 يستخدم الرموز في العزو إلى المصادر-1

 يحكم على األحاديث، وإن كان في اإلسناد مجهول أو ضعيف بينه.-2

يورد بعض أحاديث "الجامع الكبير" وكتبها بالمداد األحمر تمييزاً -3

 لها

لم يورد فيه مما في الكتب الستة إال نادراً؛ لشهرتها ، وسهولة -4

 عليها.الوقوف 

يعتمد في أحكامه على األسانيد على ما حرره الحافظ أبو الفضل -5

 العراقي وولده أبو زرعة، واإلمام نور الدين الهيثمي، وأمثالهم.

 

بعض رموز 

 الكتاب

 حم: مسند أحمد

 عم: زوائد عبد هللا على مسند أحمد

 طك: المعجم الكبير للطبراني

 طس: المعجم األوسط للطبراني

 المعجم الصغير للطبرانيطص: 

 طكس: الكبير واألوسط للطبراني

 طكص: الكبير والصغير للطبراني

 : المعاجم الثالثةطكسص

 بز: مسند البزار

 ع: مسند أبي يعلى

 ك: مستدرك الحاكم
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 حديث خير الخالئق كنوز الحقائق في
 

 

  

 كنوز الحقائق في حديث خير الخالئق اسم الكتاب 

 لمناويا المؤلف 

 حروف المعجمعلى  ترتيب الكتاب 

 حديث 10000 مجموع األحاديث 

 تعريف بالكتاب 
، اختارها المناوي من على عشرة آالف حديثالكتاب يحتوي 

 األحاديث القصيرة.

 

منهج المؤلف في 

 الكتاب

جعل المناوي هذا الكتاب في عشرة كراريس، ورتبها على النحو  -1

 التالي:

، في كل وجه في كل ورقة مئة حديثفي كل كراسة ألف حديث، 

 خمسون حديثاً، في كل سطر حديثان.

رتب األحاديث على حروف المعجم، وجعلها بحيث يمكن قراءتها  -2

 من أي جهة كانت، سواء من األعلى أو األسفل، أو اليمين أو اليسار.

 لم يبين درجة األحاديث. -3

 حذف منه الراوي األعلى. -4

ً للداللة ض المصادر، استخدم الرموز لبع -5 وذكر المؤلفين أحيانا

 على أن األحاديث وردت في مؤلفاتهم.
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 منتخب الصحيحين من كالم سيد الكونين

 

  

 منتخب الصحيحين من كالم سيد الكونين اسم الكتاب 

 (هـ1350ت ) يوسف النبهاني المؤلف 

 

 تعريف بالكتاب

من كتب السيوطي الثالثة مما أخرجه النبهاني انتقاه هذا الكتاب 

 ومسلم.البخاري 

 هي:كتب اإلمام السيوطي الثالثة 

 الجامع الكبير -1
 امع الصغيرالج -2
 الزوائد على الجامع الصغير(. -3

 

 مجموع أحاديث

 الكتاب

 عشرة أحاديث وثالثة آالف حديث (3010)

ً 240من "الجامع الكبير" )جمع  -1 ، كلها من قسم األفعال، ( حديثا

وجعلها في آخر كتابه، ورتبها على حروف المعجم بحسب ما اشتهر 

 كناهم. من أسماء رواتها أو

مروية عدة أحاديث ووقد يكون مع أحاديثها آثار مروية عن الصحابة، 

 عن التابعين.

 ( حديثاً.1352جمع من "الجامع الصغير" ) -2

زاً ( حديثاً، ممي1418جمع من "الزوائد على الجامع الصغير" ) -3

 أحاديثها بحرف )ز( في أول الحديث.
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 صحيح الجامع الصغير وزيادته
 

 

  

 صحيح الجامع الصغير وزيادته اسم الكتاب 

 (هـ1420ت) أللبانيمحمد ناصر الدين  المؤلفاسم  

 
 تعريف بالكتاب

"الجامع  منالعلماء،  التي يحتج بها ةالثابت جمع فيه األحاديث

 الصغير" و"الزوائد على الجامع الصغير" للسيوطي.

 واألحاديث المحتج بها عند العلماء: الصحيح ، والحسن

 

المؤلف في منهج 

 الكتاب

 يورد نص الحديث وتخريجه، كما ورد في أصله.-1

يبين درجته )صحيح( أو )حسن( ويحيل إلى كتابه "سلسلة -2

 األحاديث الصحيحة"

 األحاديث مما أداه إليه اجتهاده. علىأحكامه -3
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 الجامع الصغير وزيادته ضعيف

 

 الجامع الصغير وزيادته ضعيف اسم الكتاب 

 (هـ1420ت) أللبانيمحمد ناصر الدين  المؤلفاسم  

 تعريف بالكتاب 
والضعيفة جداً، والموضوعة في كل من ، األحاديث الضعيفةجمع فيه 

 الجامع الصغير" للسيوطي. "الجامع الصغير" و"الزوائد على

 

 منهج الكتاب

 يورد نص الحديث وتخريجه، كما ورد في أصله.-1

الضعيفة ويحيل إلى كتابه "سلسلة األحاديث  يبين درجته،-2

 "والموضوعة وأثرها السيئ في األمة

 ما أداه إليه اجتهاده.كاألحاديث  علىأحكامه -3


