
الدليل التفاعلي لمواقع وبرامج 
وتطبيقات السنة النبوية وعلومها 



الحمد لله، والصالة والسالم على خير خلق هللا، محمد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 
أما بعد؛ فإن التقنية الحديثة نعمة من نعم هللا تعالى، يتوجب علينا شكرها، ومن شكرها توظيفها لخدمة 

العلم.
وال يخفى ما للتقنية الحديثة من أهمية في حياة األفراد والجماعات عامة، وطلبة العلم خاصة، فهي من 
ضروريات هذا العصر، خاصة في خدمة العلم بشتى مجاالته وتخصصاته، فقد سهلت الوصول للعلم بأقل 

وقت وجهد.

ولما كان للتقنية هذه األهمية كانت هناك دراسات علمية حولها، منها –على حد علمنا -: 
كتاب التقنية الحديثة في خدمة السنة والسيرة النبوية بين الواقع والمأمول للدكتور إبراهيم الريس، ●

ومما تناوله: التقنية الحاسوبية وخدمتها للسنة والسيرة النبوية، وذلك من خالل الدراسة والتحليل 
والنظر، الموسوعات الحاسوبية في خدمة السنة والسيرة النبوية، أهمية الموسوعات الحاسوبية 
الحديثية وأشهرها، ذكر بعض مميزات وسلبيات التقنيات الحاسوبية، وخطر الموسوعات الحاسوبية 

على السنة والسيرة النبوية.
كتاب التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية ـ دراسة تطبيقية على بعض أحاديث اإلمام البخاري ●

للدكتور عبد هللا محمد دمفو، دراسة إسنادية إحصائية. 
بحث بعنوان: التخريج عن طريق البرامج الحاسوبية للدكتورة جميلة منيع الحربي، تناولت فيه أقسام ●

الناس تجاهها، وبيان مزاياها وسلبياتها، وأشهرها مع ذكر أمثلة تطبيقية لبعضها. هذه الدراسات 
تناولت التقنية من الناحية النظرية.

ومع مواكبة العصر كانت الحاجة ماسة لتطوير استخدام وسائل التقنية الحديثة، فظهر ما يعرف بالكتب 
التفاعلية، ومنها الدليل التفاعلي للتطبيقات القرآنية، ولم نقف على حد علمنا على دليل تفاعلي يخدم 
السنة النبوية، ومن هنا نشأت فكرة هذا الدليل، التي اقترحتها سعادة الدكتورة عائشة بنت محمد الحربي -
حفظها هللا-، وقام بتنفيذها مجموعة من طالبات الدراسات العليا المتخصصات في الحديث وعلومه، 

وتمت تسميته بـ: 
(الدليل التفاعلي لمواقع وبرامج وتطبيقات السنة النبوية وعلومها).

صة لخدمة السنة النبوية وعلومها  ومن أبرز أهداف هذا الدليل: تقريب الخدمات اإللكترونية المخصَّ
للمتخصصين فيها وغيرهم؛ تسهيًلا للوصول للعلم في أقل وقت وجهد، مع ضرورة التأكد من المعلومات 
ومراجعة األصول، فال يخفى على كل ذي لب أن المعلومات التي تأتي بهذه الصورة ال تخلو من خطأ وال بد، 

فهي تحتاج لعناية وتدقيق.

المقدمة

[1] الكتابان موجودان في المكتبة الشاملة.



خطة العمل

بدأ العمل على هذا المشروع في 12 من ذي الحجة لعام 1441هـ، 
وكان التنفيذ على ثالث مراحل؛ الجمع ثم المراجعة والتنقيح ثم التصميم واإلخراج.

المرحلة األولى: الجمع؛ تم فيها جمع البرامج والمواقع والتطبيقات، ثم كتابتها في جدول يشمل التعريف بها، 
والنظام الذي تعمل عليه.

وانتهت هذه المرحلة بجمع (26) موقًعا، و(43) برنامًجا، و(226) تطبيًقا.
المرحلة الثانية: المراجعة والتنقيح والفرز والتنظيم؛ تم فيها انتقاء أبرز التطبيقات وأنفعها وفًقا لمعايير 

محددة؛ فتمت مراعاة:
-الشمولية، والعملية، وتنوع الخدمات (في المواقع والبرامج).

-القيمة العلمية وتنوع الخدمات والتقييم الجيد والسالمة من المخالفات العقدية (في التطبيقات).
المرحلة الثالثة: التصميم واإلخراج.

القسم األول: المواقع االلكترونية. 
القسم الثاني: البرامج الحاسوبية. 

القسم الثالث: تطبيقات األجهزة الذكية.

فأما القسم األول: 
فاحتوى على (23) موقًعا، تم ترتيبها وتقسيمها بحسب الخدمات التي تقدمها، على النحو التالي: مواقع تفاعلية، 

مواقع تختص بمعرفة حال الحديث، مواقع برمجية متعددة الخدمات البحثية، مواقع تخدم جانًبا من جوانب 
السنة، مواقع مكتبية.

وأما القسم الثاني: 
فاحتوى على (17) برنامًجا، تم ترتيبها وتقسيمها بحسب الخدمات التي تقدمها، على النحو التالي: برامج عامة 

تشمل أغلب جوانب الحديث والسنة، برامج تخدم كتًبا معينًة، برامج تخدم جانًبا معيًنا من جوانب السنة، برامج 
الفهرسة (الببليوغرافيا).

وأما القسم الثالث: 
فاحتوى على (192) تطبيًقا، تم تقسيمها لقسمين: 

األول: تطبيقات عامة وعددها (21) تطبيًقا. 
الثاني: تطبيقات خاصة بكتب معينة، عددها (171) تطبيًقا؛ تم ترتيبها بحسب تصنيف كتب السنة النبوية 

الموضوعي، فمنها تطبيقات تختص بالكتب الستة وشروحاتها، وكتب الجمع بين الصحيحين، وغيرها.

أقسام الدليل



طريقة عرض الدليل

1-كتابة اسم البرنامج أو الموقع أو التطبيق.

2-ذكر الجهة التي أصدرته. 

3-التعريف بالبرنامج أو الموقع أو التطبيق، مع اعتبار تعريفه المدون في الصفحة الرسمية، وما كتب عنه.

4-ذكر أهم المميزات والعيوب، مستقاة من النظر واالختبار والمراجعة والممارسة، وتقييمات  المستخدمين له -

إن وجدت-، مع مراجعتها. 

وقد تبنى هذا الدليل قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، وُعرَِض - بعد الفراغ 

منه - على لجنة من المتخصصين الذين لهم عناية بالبرمجيات والمواقع الخادمة للسنة النبوية؛ لتحكيمه.

ونسأل الكريم المنان أن يجعله عمًلا خالًصا نافًعا مبارًكا علينا وعلى قارئه، وأن يثقل به موازين حسناتنا، وأن يكون 

نواة ألعمال ومشاريع أخرى، لمن أراد إضافة نتاج جديد يسد به ثغرة ويتم به بناء.

فريق العمل

حياة فطانيأسماء فارحأسماء الجاللأمل فالته ( قائدة الفريق)    ابتهال بارجاء

غدير مرشدعهود بن صديقصفية فالتهخيرية األهدلخلود الريمي

وفاء جانهيفاء العبد الكريمموضي العتيبيمنيرة وهالنفدوى النفيعي

اإلشراف العام: الدكتورة عائشة بنت محمد الحربي.
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المواقع اإللكترونية



اضغط لزيارة الموقع

 موقع متخصص بالسنة النبوية يحوى مصادر السنة ومراجعها وما يتعلق 
بالسيرة النبوية وشمائل نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم باإلضافة لعلوم 
الحديث ( مصطلح الحديث – علم الرجال – الجرح والتعديل – التخريج –دراسة 
األسانيد ) وغيرها من العلوم الحديثية ، كما يقدم الموقع الفتاوى 

واالستشارات الشرعية والتي يجيب عليها نخبة من أهل العلم المختصين.

يشرف على الموقع فضيلة الشيخ / فالح بن محمد الصغّير أستاذ السنة 
النبوية وعلومها بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض.

اضغط لزيارة الموقع

شبكة السنة النبوية وعلومها

ينقسم الموقع إلى عدة منتديات، يمكن حصرها في ستة وعشرون منتدى، 
منها منتدى الدراسات الحديثية: وفيه ما يتعلق بعلوم السنة النبوية 
ومناهج المحدثين، و منتدى التخريج ودراسة األسانيد: وهو لتخريج األحاديث 

وغيرها، والسؤال عن درجاتها، وغيرهما من منتديات في فنون شتى.
يتميز قسم الحديث بـ: مناقشة مسائل حديثية، إجابة تساؤالت حديثية، نشر 
البحوث والدراسات، وتنزيل الكتب والمخطوطات، عقد لقاءات مع العلماء 
والمشايخ وطلبة العلم، نصائح منهجية لطلبة العلم كاالهتمام بعرض 
الكتب الجديدة والطبعات المحققة وغيرها من الفوائد، الردود من قبل 

شخصيات لم تعرف بنفسها علميا

ملتقى أهل الحديث

 مواقع تفاعلية

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.alssunnah.org/ar/
http://www.alssunnah.org/ar/


صفحة للبحث عن األحاديث وأحكامها من أشهر مواقع اإلنترنت المخصصة 
للسنة في صفحة واحدة منها (البحث في السنة النبوية في موقع الدرر 
السنية - موقع اإلسالم–موقع جامع الحديث – موقع الموسوعة الشاملة - 
موقع المحدث – جامع الفقه اإلسالمي – موقع نداء اإليمان – منتديات 
صناعة الحديث – اسأل جوامع الكلم وغيرها) كما يمكن البحث في قواميس 
اللغة وكتب مفردات القرآن عن معاني األلفاظ، والبحث في المراجع 

المترجمة بلغات أخرى وتتيح مجموعة برامج حديثية للتحميل المجاني.

صفحة البواحث الحديثية

ثين  موسوعٌة تحتوي على عدد من األحاديث، مع ذكر أحكام المحدِّ
رين والمعاصرين) عليها، ُمستخَرجة من كتبهم. مع  مين والمتأخِّ (المتقدِّ
ترجمة للمحدثين والعلماء الذين حكموا عليها، ويمكن البحث من خاللها عن 
الحديث أو حكمه بطرق متعددة ، كما ُيمكن نْسُخ األحاديث بأحكامها أو 

ِطباعُتها أو مشاركتها ومعرفة غريبها. ويتم تُحّديثها باستمرار.
مالحظة: تظهر بعض األحكام التي تراجع عنها قائلوها وقد تظهر عدة 

أقوال مختلفة تحتاج دراسة مختص.
المشرف العام: علوي بن عبد القادر السقاف. جميع الحقوق محفوظة 

لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ

الدرر السنية -الموسوعة الحديثية

مواقع تختص بمعرفة حال الحديث

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

https://www.dorar.net/hadith
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://www.dorar.net/hadith
http://www.sultan.org/h/
http://www.sultan.org/h/


يساعد الموقع في التحقق من صحة الحديث بسرعة وسهولة بإدخال جزء 
منه معتمدا في ذلك على قاعدة بيانات موقع الدرر السنية . ينقل أحكام 
العلماء في الحكم على الحديث مع العزو إلى القائل والمصادر ويلون 

األحكام بلونين: 

(األخضر ) أحاديث حكم المحدثون عليها أو على أسانيدها بالصحة ونحوها ●
.
(واألحمر ) أحاديث حكم المحدثون عليها أو على أسانيدها بالضعف ●

ونحوها.

موقع حديث

محرك بحث فوري في السنة الشريفة , بياناته مستمدة من الدرر السنية, 
يتيح لك الوصول لتخريج الحديث وأحكام النقاد عليه وشرحه، ويرتب النتائج 
حسب وفيات المؤلفين، مع العزو للمصدر بالجزء والصفحة أو رقم الحديث. 
يمتاز بالتنظيم وسهولة االستخدام، لكن قد يجد غير المختص نفسه في 
حيرة عند بحثه عن حديث اختلفت أحكام النقاد عليه . وأثنى عليه الكثير من 

األساتذة والمتخصصين.

الباحث الحديثي وهو أحد مشاريع (نُـقاية )

مواقع تختص بمعرفة حال الحديث

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لتحميل التطبيق

https://sunnah.one/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://sunnah.one/
http://hdith.com/about.php
http://hdith.com/about.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thedawah.hadith
https://sunnah.one/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx


برنامج موسوعي وقفى يضم كتٍب مسنده، بخدماتها التحليلية والفهرسية 
والبحثية المعجمية. مع تعريف بكل كتاب ومصنفه ومنهجه وطبعاته وغير 

ذلك، ويتيح التخريج من كتب األطراف والتخريج أو التخريج اآللي. 

الحقوق : رواية إيجيكوم , شركة برمجيات مصرية، تأسست عام 2000 م

الجامع للحديث النبوي

يحتوي البرنامج على: بعض كتب متون السنة، وبعض من الكتب الخدمية 
المتعلقة بعلوم السنة النبوية، وغيرها. ويقدم التعريف بالكتب و مناهج 
المصنفين فيها، كما يتيح العرض والبحث في الكتب مع عرض النصوص 
مضبوطة بالتشكيل الكامل. بنص محقق خاص بالبرنامج . كما يعرض 

الحديث مستقل مع خدمات لمتنه وإسناده.
جميع الحقوق محفوظة للرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء تطوير 

شركة حرف لتقنية المعلومات.

جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة

مواقع برمجية متعددة الخدمات البحثية

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

https://sunnah.alifta.gov.sa/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://sunnah.alifta.gov.sa/
http://www.sonnaonline.com/IamHuman.aspx?ReturnUrl=default.aspx
http://www.sonnaonline.com/IamHuman.aspx?ReturnUrl=default.aspx


يضم الموقع عددا من كتب السنة مصنفة ومرتبة حسب موضوعاتها من 
صحاح وسنن وأجزاء ومستخرجات وغير ذلك، والتي يمكن البحث فيها عن 
طريق كلمة من الحديث أو غيره . وكذا يضم تراجم عدد من الرواة، 

وأحاديثهم. 
الموقع برعاية شركة فكرة.

موسوعة الحديث

بوابة تجمع عدًدا من ُكُتب الُسنَّة وشروحها من مميزات الموقع: تخريج 
األحاديث وتراجم الرواة ، ترجمة األحاديٍث إلى أربع لغاٍت مختلفٍة: اإلنجليزية 
والَفرنسية واُألردو واإلندونيسية. تمييز غريب ألفاظ الحديث وشرح المعنى، 

االستماُع لكتب البرنامج عن طريق القارئ اآللي.

اإلشراف العلمي:فضيلة الدكتور / مازن السرساوي, اإلشراف التنفيذي: 
فضيلة الدكتور / محمد هشام راغب - فضيلة الدكتور / وائل سالمة

جامع السنة وشروحها 

مواقع برمجية متعددة الخدمات البحثية

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

تمكن من الوصول إلى النصوص الكاملة لكتب الحديث التي تصدرها 
الجمعية مطبوعة ومربوطة بمواضعها فى المخطوطات المعتمدة في 
تحقيق كتب الموسوعة. ولالطالع على قسم المخطوطات يجب عليك 

التسجيل في الموقع 

موسوعة الحديث الشريف

اضغط لزيارة الموقع

http://www.hadithportal.com/index.php
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
http://www.hadithportal.com/index.php
https://hadith.islam-db.com/mybooks
https://hadith.islam-db.com/mybooks
http://www.ihsanetwork.org/hadith.aspx
http://www.ihsanetwork.org/hadith.aspx


موسوعة صحيح البخاري الشاملة شروحه وحواشيه والدراسات المتعلقة 
به . يربط متن الصحيح مع الشروح والروايات والمناسبات والمعلقات 
والتنبيهات ويستعرض األطراف ويربط المخطوط بالمطبوع على موقع 
الموسوعة كما يحتوي على فروع خطية نادرة (للنسخة اليونينية وبعض 

روايات صحيح البخاري) وفيه كتب غير متاحة على مواقع االنترنت.

تنفيذ دار الكمال المتحدة. إشراف شركة عطاءات العلم. تمويل مؤسسة 
سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. 

موسوعة صحيح البخاري

موسوعة رواة الحديث مشروع لبناء محرك بحث لرواة الحديث يحتوي على 
عدة موضوعات ُأخذت من كتب الجرح والتعديل والطبقات. يخدم اللغة 

العربية، واللغة اإلنجليزية .

تم بناء الموقع بحمد هللا من قبل إكرام َهْوَراَما ني من أهل السنة -إيران

موسوعة رواة الحديث

مواقع تخدم جانب من جوانب السنة

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

http://hadithtransmitters.hawramani.com/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
http://hadithtransmitters.hawramani.com/
https://www.bukhari-pedia.net/
https://www.bukhari-pedia.net/


يتميز بأنه أول منصة تقنية لتحفيظ محصل الصحيحين، يحتوي على برامج 
نوعية في تحفيظ وتعليم الحديث النبوي، مع سهولة التواصل واالشتراك 
وتحميل المقررات والواجبات اليومية وفق خطط مرسومة، وآلية متابعة 
ورصد، مع اختبارات يومية، ومرحلية وشهادة اجتياز في نهاية البرنامج. 
البرامج هي: برنامج حفظ الجمع بين الصحيحين – حفظ زوائد السنن على 
الجمع بين الصحيحين - حفظ بلوغ المرام – حفظ عمدة األحكام – قراءة 

الكتب الستة.

منصة حفاظ التعليمية

يهدف الى جمع مخطوطات صحيح اإلمام البخاري ومتعلقاته من شتى بقاع 
العالم، وإتاحتها ونشرها للباحثين والمهتمين.

الموقع بإشراف ودعم مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاني للقرآن الكريم 
(مغانم)، تحت إشراف لجنة مخطوطات صحيح اإلمام البخاري المكونة من: 
الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني رئيسًا.الشيخ أحمد بن محمد بن غانم 

آل ثاني عضوًا. الشيخ محمد بن طه آل بيوض التميمي عضوًا.

موسوعة مغانم للسنة

مواقع تخدم جانب من جوانب السنة

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

يتضمن من كتب المتون: صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن النسائي -
سنن أبي داود - جامع الترمذي - سنن ابن ماجه - موطأ مالك - مسند أحمد - 
األربعون النووية - رياض الصالحين – مشكاة - األدب المفرد - الحديث 

القدسي - الشمائل المحمدية - بلوغ المرام.
 يدعم اللغات: العربية واإلنجليزية واألردية

حديث النبي محمد بين يديك

اضغط لزيارة الموقع

http://mganim.net/hadith/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
http://mganim.net/hadith/
https://hofaz.net/
https://hofaz.net/
https://sunnah.com/
https://sunnah.com/


استشارات خاصة بعلوم السنة عبر وسائل التواصل االجتماعي تويتر. 
تُستقبل األسئلة قبل ٢٤ ساعة من يوم االستشارة، وتبدأ اإلجابة بعد 

ساعة من أذان العشاء بمكة .

االستشارات الحديثية

مشروع متكامل الختيار األحاديث النبوية المتكررة في المحتوى اإلسالمي 
وشرحها بصورة مبسطة ووافية، ثم ترجمتها بجودة عالية وفق إجراءات 
دقيقة إلى اللغات الحية ( العربية – اإلنجليزية – الفرنسية – اإلسبانية – 
التركية – األوردية – اإلندونيسية – البوسنية – الروسية – البنغالية – الصينية – 
الفارسية – تجالوج – الهندية – الفيتنامية - األيغورية )، وإتاحتها مجانًا بكل 

الوسائل المتاحة.
مصادر الموسوعة: صحيح البخاري - صحيح مسلم - كتب السنن األربعة، 
وغيرها من مصادر أهل السنة المعتمدة . األحاديث فيه مقسمة تقسيما 

موضوعيا.

موسوعة األحاديث النبوية

مواقع تخدم جانب من جوانب السنة

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة صفحة تويتر

يهدف المشروع الى قراءة بعض متون السنة, وفق آليات متعددة. ( الورد 
اليومي- اإلثراء- التفاعل) .

الحقوق:مركز دالئل

عليكم بسنتي

اضغط لزيارة الموقع

https://hadeethenc.com/ar/home
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://hadeethenc.com/ar/home
https://twitter.com/consuhadeth?lang=ar
https://twitter.com/consuhadeth?lang=ar
https://platform.sunnati.net/access.Aspx
https://platform.sunnati.net/access.Aspx


موقع يحتوي على عدة مجلدات موزعة في عدة تصنيفات منها كتب الحديث 
الشريف وعلومه وفيه ستة أقسام فرعية: (كتب مصطلح الحديث - كتب 
الجرح والتعديل - الكتب الستة- مسانيد األئمة األربعة - المسانيد األخرى 
والجوامع، باقي مجموعات الحديث) وهي متاحة للتصفح أو التحميل . وبه 
مركز لتحميل البرامج اإلسالمية والموسوعات العلمية مع تعريف بسيط 

بها أو إحالة لموقع البرنامج األصلي.

المكتبة الوقفية

موقع للبحث الفوري في المكتبة الشاملة وقراءة كتبه ا ومربوط بالكتاب 
المصور pdf مع إمكانية تحميل الكتب بصيغة pdf .، عدد الكتب فيها يتزايد 
مع كل تحديث، مقسمة على الفنون، يوفر خدمات مباشرة تتضمن: بحث، 

مكتبتي، كتب، مؤلفون، أقسام. 
تراث هو أحد مشاريع نقاية، برعاية جمعية آيات الخيرية.

تراث

مواقع مكتبية

اضغط لزيارة الموقع

اضغط لزيارة الموقع

أكبر منصة عربية مفتوحة للكتب: لتحميل الكتب - وقد يعرض عدة طبعات - 
وفيه إمكانية نشر الكتب المصورة.

مكتبة نور

اضغط لزيارة الموقع

https://app.turath.io/
http://www.mediafire.com/?wd9lomvkmxx
https://app.turath.io/
https://waqfeya.com/category.php?cid=68
https://waqfeya.com/category.php?cid=68
https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/


البرامج الحاسوبية



برنامج مجاني ضخم، يضم الكثير من الكتب في العلوم الشرعية وما يتعلق بها 
من علوم اآللة، مع التعريف الموجز بالكتب والمؤلفين، يهدف ليكون شامال 

لكل ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث.

من مميزاته:
الجمع بين التراث العلمي القديم والحديث.●
أن هذه المكتبة تضم مختلف األقسام الحديثية التي تخدم الحديث ●

النبوي من:
متون حديثية، أجزاء حديثية، شروح للحديث، علوم حديث، ○

تخريج وزوائد، جرح وتعديل، وتراجم وتواريخ،
غريب للحديث، وعلل وسؤاالت، وغير ذلك. وفيها مئات ○

الكتب التي تخدم كل قسم بعينه .
-يحيل إلى مواضع تراجم األعالم في الكتب.○
-ترتبط بعض كتب متون األحاديث بخدمة- الشرح والتخريج.○
وغيرها من المميزات التي تجعله األول في بابه.○

مالحظة: تتعدد طبعات الكتب فيه، وبعضها مرتبط ب الكتاب المصور ، ومنها 
جيد التحقيق ومنها غير ذلك، وقد يختلط في بعضها عمل المحقق بأصل 
الكتاب، وبعضها يخلو من المقدمات والفهرسة، وبعضها فيه أخطاء بسبب 

اإلدخال.
تنبيه: يستحسن االحتفاظ بالنسخة القديمة أيضا مع الجديدة،  فالجديدة ال 
تقبل إدخال كتب غير رسمية. متوفرة كموقع وبرنامج حاسوبي وتطبيق تعمل 

حاليا على نظام الويندوز،

اضغط لتحميل البرنامج

المكتبة الشاملة

برامج عامة تشمل أغلب جوانب الحديث والسنة

اضغط لزيارة الموقع اإللكتروني 

https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://shamela.ws/
https://shamela.ws/
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20


يحوي الجامع الكبير على أكثر من ألف وسبعمائة وستة وسبعون كتابا تحوي 
ثالثة ماليين صفحة إلكترونية تمتاز بشمولية المحتوى وسرعة ودقة في البحث 
في مجال التراث اإلسالمي والعربي المتراكم عبر قرون، كما يقدم الجامع 
خدمات عديدة كخدمة التخريج والتراجم وخدمة التفسير وخدمة اإلعراب 
المقارنة، كما يقدم التصفح للكتب حسب الموضوع والعنوان . وهو متاح مجانا 

في قواعد المعلومات العربية في المكتبة الرقمية السعودية .

برنامج الجامع الكبير لكتب التراث اإلسالمي

برامج عامة تشمل أغلب جوانب الحديث والسنة

اضغط لزيارة الموقع اإللكتروني 

برنامج خيري موسوعي ضخم، يضم العديد من الخدمات الجليلة و الدقيقة 
منها : قاعدة بيانات بها أكثر من 400 كتاب مسند، فيها أكثر من 520,000 
ا ألكثر من عشرين ألف  حديث و أثر /تقسيم األحاديث واآلثار تقسيًما موضوعي
نَّة  ترجمة في مختلف األبواب، تم التنسيق بينها حتى تبدو كأنها كتاب واحد للسُّ
/ ترجمة تفصيلية ألكثر من 3000,000 راو، مع حصر لعدد مرويات الراوي في 
الكتب التي شملها البرنامج/ ضبط النصوص كاملة بالشكل/ شرح معاني 
األلفاظ الغريبة و مدلوالتها وربطها بمواضعها التي وردت فيها، حيث تم شرح 
أكثر من أربعمائة ألف كلمة من غريب ألفاظ حديث المشروع اعتمادا على كتب 
غريب الحديث أصالة ثم المعاجم اللغوية / محرك بحث صرفي للبحث عن 
الكلمات و العبارات باستخدام أقوى محلل صرفي عربي / خريج نصوص 
البرنامج تخريجا" علميا" دقيقا" بشكل آلي ، مع إمكانية إظهار الشواهد عن 
طريق البحث بالمقاطع / ربط أحاديث الجامع بالكتب التي خدمتها من جهة 
تخريج طرقها ورواياتها، و حصر أطرافها و ضبط مخارجها / ربط أحاديث 
البرنامج بأحكام األلباني، و ذلك بأسلوب علمي دقيق محكم ، مستوعبين أغلب 
ما تعرض له الشيخ رحمه هللا من أحاديث بتصحيح أو تضعيف / رسم شجري 
دقيق لجميع أسانيد البرنامج والتي تبلغ حوالي 700000 سبعمائة ألف سند / 
عزو أحاديث البرنامج للنسخ المطبوعة المعتمدة، مع العناية بموافقة الترقيم 

للمطبوع .وغيرها من الخدمات.

الجامع للحديث النبوي

اضغط لتحميل البرنامج اضغط لزيارة الموقع

http://turath.com/
http://turath.com/
http://turath.com/
https://archive.org/download/PROGRAM-JAMA/051427--.zip
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://archive.org/download/PROGRAM-JAMA/051427--.zip
http://www.sonnaonline.com/Who.aspx
http://www.sonnaonline.com/Who.aspx
http://www.sonnaonline.com/Who.aspx


موسوعة حديثية شاملة تضم عددا كبيرا من المصادر الحديثية والمخطوطات 
وكتب التراجم، عمل عليها أكثر من 350 باحثا ومتخصًصا في علوم السنة 
الشريفة، وامتد العمل عليها أكثر من 30 عاما . احتوت على ( 1400 ) مصدرا، 
وعدد من المصادر المخطوطة بلغ عددها ( 429 ) مخطوطة، وتتميز بتحقيق 
وتدقيق هذه المصادر، وتشكيلها ووضع عالمات الترقيم، وحصر عدد األحاديث 

المسندة في كل مصدر .
ومن أهم مميزات البرنامج :

أكثر البرامج ثراًء في جمع الطرق والعزو للمصادر، عند التخريج، مع االهتمام 
بذكر الشواهد وتخريجها / خدمة تخريج الرسائل العلمية مع ترتيب المصادر 
بحسب أهميتها / خدمة التخريج من المصادر المخطوطة، ويعد األول في 
تخريج المصادر المخطوطة / قاعدة بياناته الضخمة في الرواة وأحكام الجرح 
والتعديل، ففيه تراجم ألكثر من سبعين ألف راو / إمكانية تعيين الرواة 
المذكورين في األسانيد وغيرها، في كثير من الكتب المدخلة حتى المتأخر منها 
كتاريخ ابن عساكر والخطيب / وغيرها من الخدمات الحديثية، البالغ عددها 69 

خدمة.

برنامج جوامع الكلم

برامج عامة تشمل أغلب جوانب الحديث والسنة

يتميز هذا البرنامج بالعديد من المزايا، منها :
فهرسة موضوعية في صورة شجرية مترابطة لكل أحاديث وشروح البرنامج / 
البحث النصي داخل محتويات المكتبة للوصول بشكل سريع إلى المعلومات 
المطلوبة، مع تنوع خيارات البحث / تخريج األحاديث النبوية بعزوها لمصادرها، 
مع شرح وافي لها / شرح غريب الحديث / ربط األعالم بتراجمها في كتاب سير 
أعالم النبالء، وذلك من خالل اتباع رابط ينقله لترجمة هذا العالم /  تفسير 
اآليات القرآنية الموجودة في المتون والشروح من تفسير ابن كثير، مع عرض 

سبب نزول اآلية إن وجد / إمكانية التعليق على النصوص وحفظ التعليقات.

برنامج موسوعة الحديث الشريف

رابط اخر  للتحميل  اضغط هنا للتحميل

اضغط للتحميل دليل االستخدام

http://alkhlel.com/mktba/play-5386.html
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://www.bramjfreee.com/2014/01/Mosques.Kalim.html
https://www.bramjfreee.com/2014/01/Mosques.Kalim.html
https://archive.org/download/PROGRAM-JAMA/06-.zip
https://archive.org/download/PROGRAM-JAMA/06-.zip
https://archive.org/download/PROGRAM-JAMA/06-.zip
https://youtu.be/t5CHLui0k28
https://youtu.be/t5CHLui0k28


يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج المطروحة حاليا، ويحتوي على (90) كتابا 
من أمهات كتب السنة الشريفة، ويقدم العديد من الخدمات منها: 

خدمة عرض شروح األحاديث، وبيان الغريب، والحكم على كل حديث، ومقارنة ●
المتون، وعرض المتن المجمع.

تخريج األحاديث على أكثر من مستوى: تخريجا إجماليا، ومتوسطًا وتفصيليا.●
عرض الشواهد لألحاديث التي لها شواهد.●

ويتميز البرنامج عن الموقع بـ :
إمكانية التحكم في خيارات ترتيب المصادر في التخريج المتوسطوالتفصيلي ●

بحسب: أصحية الكتب/.شهرة الكتاب /وفيات المصنفين/ المتابعات؛ التامة 
والقاصرة./مطابقة ألفاظ المتن/ المدار -في حال تعدد مدارات الحديث، 

والخالف عليه.
خدمات متكاملة لألسانيد مع الرسم والتوضيح بطرق مختلفة، وعرض تقرير ●

آلي إلسناد كل حديث. مع إمكانية تحديد النطاق بعرض شجرة اإلسناد 
للحديث المعروض فقط أو على نطاق التخريج ويمكن تحديد كتب معينة أو 
نوع اإلسناد مرفوع أو موقوف أو مرفوع حكما.وباإلمكان طباعة الشجرة أو 
إعادة رسمها. تظهر خدمات تفصيلية للسند المعروض (دراسة السند – 

العلل – تقرير عن اإلسناد – ترجمة الرواة) وغير ذلك.
خدمة متكاملة شاملة لرواة كتب البرنامج من خالل قاعدة بيانات شاملة ●

للرواة، مع نسبتها إلى مصادر ترجمتها.
وغير ذلك من الخدمات .

جامع خادم الحرمين الشريفين

برامج تخدم كتبا معينة

موسوعة تضم كتب الحديث التسعة، ويزيد عدد األحاديث فيها عن 62 ألف 
حديث باإلضافة إلى شروحها. وقد قدم البرنامج عدد من الخدمات العلمية 
لهذه األحاديث منها : تحقيق النصوص، وترقيم الكتب واألبواب، والمعالجة 
اللغوية بكل ما تتضمنه، باإلضافة إلى ذكر معلومات الرواة ومراتبهم، وبيان 
حال األسانيد من حيث االتصال واالنقطاع وتشجيرها، مع شرح غريب األلفاظ 
والتخريج وغير ذلك / استعرض األحاديث بطرق متنوعة بداللة الموضوع أو 
الراوي وغيرها / النطق الصوتي اآللي لمتون األحاديث / التعريف بالكتب التسعة 
ومؤلفيها / فيه تدريبات على علوم السنة، وحفظ األحاديث/ فيه ثالثة معاجم 

خدمية: معجم أللفاظ الحديث وآخر لغريب الحديث والثالث للمبهمات.
وغيرها من الخدمات.

برنامج موسوعة الحديث الشريف(الكتب التسعة)

اضغط للتحميل

رابط اخر  للتحميل  اضغط هنا للتحميل دليل االستخدام

http://almeshkat.net/book/2293
http://almeshkat.net/book/2293
http://www.mediafire.com/file/lppr569q8dp2yq4/%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC_%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2586.rar/file
https://twitter.com/ktbdros/status/1099032184931995648?s=20
https://waqfeya.com/book.php?bid=12488
https://waqfeya.com/book.php?bid=12488
http://www.sonnaonline.com/Who.aspx
https://sunnah.alifta.gov.sa/ViewDocuments2.aspx?filename=Manual&Mode=2
https://sunnah.alifta.gov.sa/ViewDocuments2.aspx?filename=Manual&Mode=2


برنامج صدر على هيئة قرص مدمج، يحتوي على نصوص الكتب الستة وموطأ اإلمام 
مالك ومسند اإلمام أحمد، مشفوعة بخمسة عشر فهرًسا تدور حول األسانيد والمتون,

 من مميزاته:
البحث داخل النصوص بمداخل مختلفة  / إخراج األحاديث وهوامشها بخط فؤاد في 
ملفات PDF/طباعة األحاديث وهوامشها / حفظ نتائج البحث وإعادة استرجاعها 
مستقبال / البحث داخل نتائج بحث مسبقة / توجد مقدمة مطبوعة تشتمل على لمحات 
من تاريخ السنة النبوية وعلومها، ومختصر في علم مصطلح الحديث / ومنهج العمل 

في الموسوعة ومزاياها.

موسوعة الحديث الشريف

برامج تخدم كتبا معينة

من أعظم األعمال العلمية في العصر الحديث التي خدمت الحديث بشكل دقيق وعلم 
التخريج بشكل أدق، وقد ذاع ِصيته بين العلماء والباحثين، فهو الُمْخَرج اإللكتروني لكتاب 
«تحفة األشراف بمعرفة األطراف» الذي ُيَعدُّ من أهم الكتب الرئيسة التي فهرست 
أحاديث الكتب الستة وملحقاتها، والذي ال يستغني عنه عالم أو باحث أو طالب علم في 

مجال علوم الحديث الشريف.
من مميزاته:

يتضمن االستفادة القصوى من عمل الحافظ المزي في التحفة فيتيح خدمات ●
عديدة منها: خدمة ترتيب محتوى التحفة على أطراف الحديث مرتبة ألفبائًيا، 
ومخرجة من الكتب الستة، وبهذا يستطيع من ال يعرف راوي الحديث الوصول إلى 

حديثه/عرض تحفة األشراف بالترقيم القديم والحديث للكتب الستة.
عرض مسانيد التحفة على شكل شجرة سهلة التصفح والعرض، وتشمل 1395 ●

مسنًدا/عرض بطاقة تعريفية بكل راِو في السند األعلى من تهذيب الكمال، 
والتقريب، والكاشف/ إكمال أطراف الحديث في التحفة من النصوص الكاملة 
للكتب الستة/إمكانية استعراض جميع المخطوطات المعتمدة للتحفة في 
البرنامج بما فيها نسخة المكتبة األزهرية التي لم يطلع عليها كال المحققين 
للتحفة في كال طبعاتها / عرض النكت الظراف مرتبطة بأحاديث التحفة/عرض 
التعليقات واالستدراكات على أحاديث التحفة/إضافة أكثر من ثالثة أالف تعليق 
وتحقيق قام بها فريق المحققين بالشركة اعتماًدا على أكثر من نسخة من 
مخطوطة تحفة األشراف، وجميع النسخ المعتمدة من الكتب الستة. ففيها إبراز 
ما فات المحققين السابقين للتحفة، ورصد إحاالت ليست في الكتب الستة 
وملحقاتها، وحصر وإبراز كل ما لم يذكره المزي من أحاديث الكتب الستة 
وملحقاتها، وكذا إدراج تعليقات على نكت ابن حجر/ يوفر أكثر من طريقة بحث 

وعشرات اإلحصائيات والخدمات األخرى.

برنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة

اضغط هنا للتحميل دليل االستخدام

اضغط لزيارة الموقع

http://www.ihsanetwork.org/hadithcd.aspx
http://www.ihsanetwork.org/hadithcd.aspx
http://www.ihsanetwork.org/about.aspx
http://www.ihsanetwork.org/about.aspx
https://arabia-it.com/projects
https://arabia-it.com/projects


موسوعة صحيح البخاري الشاملة لمتن الصحيح مع الشروح والروايات 
والمناسبات والمعلقات والتنبيهات ويستعرض األطراف. احتوى على نسخ 
خطية نادرة لروايات صحيح البخاري التي بلغ عددها ثالثة مائة نسخة، ويربطها 
مع متن الصحيح المدقق المقابل على فروع نفيسة من نسخة الحافظ 
اليونيني . يحتوي على الكتب والمؤلفات التي ألفت حوله أو دارت في فلكه، البالغ 
عددها مائتين مؤلًفا، وفيه كتب غير متاحة على مواقع االنترنت. ويحتوي مراجع 
غير مطبوعة بعد، ويربطها مع نسخها الخطية. معظم األصول الخطية 
المتوفرة في البرنامج هي أصول نفيسة ونادرة كتبت بخطوط مؤلفيها أو قرئت 

عليهم أو كتبت قريبا من عهدهم.

من مميزاته:
إعادة ضبط ومقابلة أمهات الشروح والحواشي، وتصحيح األخطاء التي ●

وقعت في نسخها المطبوعة.
فهرسة األصول الخطية فهرسة كاملة، بحيث يمكن للباحث استعراض ●

المخطوط والوصول إلى مبتغاه بسهولة ويسر، دون الحاجة للعودة إلى 
النص اإللكتروني المطبوع.

استخدام خط إلكتروني ( Font ) خاص، روعي فيه وضع المصطلحات ●
الحديثية التي َدَرج على استعمالها أئمة العلم؛ كالتضبيب والتصحيح 
وغيرها من االختصارات، وإمكانية ضبط الحروف بأكثر من شكل، ورسم 

الحرف بما يدل على أكثر من ضبط له.

واجهة موسوعة صحيح البخاري تشمل أربعة أيقونات، وهي: أيقونة المكتبة، 
وأيقونة البحث، وأيقونة نبذة للتعريف بالمشروع، وأيقونة تحميل

 .-يمكنك االطالع عليها وما تحويه، واإلشارة هنا ألهمها وهي (أيقونة المكتبة) 
فتشمل كتب موسوعة صحيح البخاري حسب الدراسات المتعلقة به، وهي هنا 
محصورة في ثالثة وعشرون أيقونة، متعلقة : بمتن الصحيح ، ومستخرجاته ، 
منتخباته ، ومختصراته ، وشروحه العامة والجزئية ، وشروح المنتخبات ، 
والشروح المفردة ، ومختصرات المنتخبات ، والشروح المفردة ، ومختصرات 
الشروح ، وحواشي الشروح ، والغريب ، ومشكل الصحيح ، والمبهمات ، 
والمناسبات ، والمعلقات ، والمقدمات ، واألختام ، وسيرة اإلمام البخاري ، رجال 
الصحيح ، رجال الصحيحين ،الدراسات حول صحيح البخاري ، الشروحات 

المخطوطة . 

موسوعة صحيح البخاري

برامج تخدم كتبا معينة

اضغط هنا للتحميل دليل االستخدام

https://www.bukhari-pedia.net/windows
https://www.bukhari-pedia.net/windows
https://www.youtube.com/watch?v=dO9l_yQUhro
https://www.youtube.com/watch?v=e4yCdrTkQn4&t=904s


موسوعة علمية في تخريج األحاديث النبوية، وتحتوي على خدمات عديدة 
ومتنوعة، منها:

تخريج موسوعي شامل لنحو (300) ألف نّص مسند، مع العزو إلى مصادر 
التخريج/إمكان نسخ تخريج أي حديث بطرق مختلفة وطباعته / االستفادة من 
موسوعة األطراف الحديثية، وتشتمل على أربع موسوعات: موسوعة األطراف 
الشاملة، وموسوعة أطراف األحاديث القولية، وموسوعة أطراف األحاديث 
الفعلية، وموسوعة اآلثار / تبويب موضوعي شامٍل لألحاديث النبوية الشريفة 
من غير تكرار / دراسات إحصائية تتعلَّق بالحديث النبوي الشريف، منها إحصائية 
لتحديد عدد المتون النبوية من غير تكرار، وإحصائية معجمية لكل األلفاظ التي 
وردت في النصوص المسندة، وإحصائية مفهرسة تحدد طرق كل متن مسند 
د بروايتها أحد الرواة فقط/  في كتب البرنامج/ حصر األحاديث األفراد التي تفرَّ

حصر اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 
*ولالستزادة ينظر: كتاب الموسوعة الحديثية بين الواقع والمأمول؛ لزهير 

الناصر (ص:93-92)

موسوعة التخريج الكبرى واألطراف الشاملة

برامج تخدم جانًبا معيًنا من جوانب السنة

اضغط هنا لزيارة صفحة المطور تعريف بالبرنامج

اضغط هنا للتحميل

برنامج موسوعي على صفحة موقع روح اإلسالم، يمتاز بسهولة االستخدام 
يضم أربعة ومائة شرحا ألبرز   شروحات الحديث المشهورة التي صنفها علماء 

اإلسالم األعالم لشرح أمهات كتب الحديث النبوي الشريف، وغيرها .
من أبرزها: كتب لشرح أحاديث الكتب الستة، وموطأ مالك، وشرح أحاديث 
األحكام واألربعين النووية واألحاديث القدسية ورياض الصالحين، وبيان الناسخ 
والمنسوخ، ومختلف الحديث، وأسباب ورود الحديث، والرد على شبه عن بعض 
األحاديث، وطائفة منها مختصة بالطب النبوي، والحديث الموضوعي، واألدب 

النبوي، وغيرها .
كما تناولت الموسوعة قواعد اإلعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية 

وضوابطه .

موسوعة شروح الحديث

http://turath.com/show_cat2.php?maincat=3
http://turath.com/show_cat2.php?maincat=3
http://turath.com/show_cat_product.php?product=46
http://turath.com/show_cat2.php?maincat=3
https://www.islamspirit.com/islamspirit_ency_004.php
https://www.islamspirit.com/islamspirit_ency_004.php


برنامج موسوعي على صفحة موقع روح اإلسالم، يشمل خمسة ومائتين من 
أبرز المصنفات التي تعتني بدراسة علوم الحديث النبوي الشريف، ويعرض 
مختلف فروع وفنون ذلك العلم السامي كمصطلح الحديث، وعلم الجرح 
والتعديل، وعلوم التخريج والعلل واإلسناد، ويضم أشهر مصنفات وشروحات 
العلماء في تقرير أصوله وحفظه، وآداب المحدثين وقواعدهم، إضافة إلى 
المؤلفات التي بينت مكانة وفضائل كتب السنة ودافعت عنها، وفندت 

الشبهات حول حجية الحديث النبوي وسالمة نقله. 
 ومن مميزات البرامج:

إتاحة تحميل محتويات الموسوعة بصيغة وورد، وبصيغة تالئم الهواتف ●
الذكية.

سهولة االستخدام.●
مالحظة: تم تحديث الموسوعة بما يشمل تحسين الشكل وضبط المحتوى 
وفقًا لمتطلبات الزوار الكرام، ويمكن معرفة الموسوعات التي تم تعديلها 

بمالحظة عبارة [محدث] في العنوان.

موسوعة علوم الحديث

برامج تخدم جانًبا معيًنا من جوانب السنة

اضغط هنا للتحميل

موقع البرنامج و التحميل

هو برنامج تابع لموقع أهل الحديث واألثر، وهو موقع علمي سلفي يختص 
بجمع أشرطة عدد من المشايخ، ومنهم: الشيخ ابن باز، والشيخ األلباني، 

والشيخ ابن عثيمين، والشيخ العباد وغيرهم.
مهمته: تيسير البحث في دروس مشايخنا مع إمكانية االستماع والتحميل 
باإلضافة إلى فهرسة جميع األشرطة، وهدفه: فهم الكتاب والسنة على منهاج 

سلف األمة. 
ومن هذه الدروس دروس في شرح الحديث، وفيها أيًضا فتاوى حديثية، خاصة 

ممن عرف بالتخصص في هذا المجال كاأللباني رحمه هللا.

برنامج أهل الحديث واألثر

دليل استخدام البرنامج

https://www.islamspirit.com/islamspirit_ency_019.php
https://www.islamspirit.com/islamspirit_ency_019.php
https://www.alathar.net/home/index.php
https://www.alathar.net/home/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=oNAOPbj-mIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=oNAOPbj-mIU&app=desktop


البرنامج عبارة عن قاعدة بيانات تضّم فهرًسا للمخطوطات العربية في معظم 
المكتبات العالمية على قرص مدمج CD، فيها أكثر من مئة ألف سجّل في 
مختلف العلوم، كما يضّم أكثر من 750 ألف نسخة خطية، وأرقام حفظها في 

المكتبات والخزائن العالمية،
ويتوافق اإلصدار الجديد مع أنظمة التشغيل الحديثة. وتضّم كذلك ترجمًة 
عربيًة لفهارس المخطوطات التي ُكتبت بغير العربية. تُتيح الوصول إلى 
المعلومة المطلوبة بكّل سهولٍة، وقد انطلق العمل فيها قبل أكثر من 25 

عاًما . 
قام باصداره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. 

برنامج خزانة التراث

برامج الفهرسة (الببليوغرافيا)

اضغط هنا للتحميل

رابط التحميل

راسات المعاصرة ِفي  أول قاعدة بيانات ببليوجرافيا متخصصة في رصد الدِّ
السنة وعلومها مع توظيف التقنيات الحديثة وإسهامات الباحثين في خدمة 

هذا العلم.
مزايا البرنامج :

رصد النتاج العلمي في الدراسات المعاصرة في علم علل الحديث والنقد 
الحديثي على مدى أربعين عاما / قاعدة بيانات شاملة لكافة أوعية النشر / 
معرفة ما طبع من الرسائل العلمية والبحوث والكتب المنشورة / إمكانية 
تحميل البحوث / إدراج قاعدة بيانات الدراسات الحديثية (نسخة تجريبية) 

والعمل جاري على التحديث واإلضافة والعديد من المميزات األخرى .
وصف المنتج الحاسوبي: تطبيق حاسوبي يعمل  -حاليا - على نظام ويندوز

 متطلبات تشغيل البرنامج: مجموعة األوفيس بنظام ملفات ( ٣٢بت). 

وهو مشروع للباحثة منيرة وهالن، تحت مظلة وحدة البحث العلمي بقسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى.

كشَّاف اْلدَِّراَساِت ِفي ِعَلِل اْلَحِدْيث والنَّْقد الَحِدْيِثي
(مساراتها-أقسامها-أنواعها-مجاالتها-تطبيقاتها)

صفحة تويترتقرير مصور للتطبيق

https://www.kfcris.com/ar/publication/64
https://www.kfcris.com/ar/publication/64
https://drive.google.com/file/d/12Gm1CwcA9JopyXhBKlDqbUMOlURuStLn/view
https://drive.google.com/file/d/12Gm1CwcA9JopyXhBKlDqbUMOlURuStLn/view
https://drive.google.com/file/d/1Ri4uJ14ZSN3ZSHN9E2DCxtYqtxpz5Gj7/view
https://drive.google.com/file/d/1Ri4uJ14ZSN3ZSHN9E2DCxtYqtxpz5Gj7/view
https://twitter.com/kshf_den?lang=en


تطبيقات األجهزة الذكية



مزايا التطبيق:
إخراج النصوص في صورة محققة مضبوطة ضبًطا كامال.●
البحث بأي كلمة أو عبارة في أي حديث .●
الوصول إلى أي حديث من خالل الرقم الخاص به.●
تقسيم موضوعي لألحاديث.●
عرض الشرح الخاص بكل حديث.●
شرح غريب الحديث.●
التعريف بكل راٍو من خالل بطاقة خاصة به.●
توفر خدمة التخريج .●
إمكانية مشاركة الحديث عبر وسائل التواصل.●
إضافة أي حديث إلى المفضالت، واسترجاعه في أي وقت.●
إضافة أي مالحظة أو خاطرة أثناء القراءة مع إمكانية ●

الرجوع إليها في أي وقت . 
إعدادات إضافية أخرى لراحة المستخدم.●

أهم اإليجابيات : 
تيسير وتسريع الوصول للنص وما يتضمن ذلك من : عادة ●

إرسال - طبع - جمع األطراف – باإلضافة إلى التراجم 
المتعلقة  بعلم الرجال .

إتاحة فورية للتحقق من النقوالت المتداولة في مواقع ●
التواصل االجتماعي.

تخريج النص ودقة النقل .●
تقريب علوم السنة لعامة الناس .●
خدمة أعظم كتب التراث اإلسالمي.●
تسهيل الوصول إلى السنة بشكل كبير وبإتقان وجودة ●

عالية.
واجهة جميلة سهلة االستخدام بتصميم جميل وبسيط .●
اإلرشاد للحديث الصحيح ، والتنبيه على الضعيف .●
الجمع بين أشهر كتب الحديث النبوي مع تقسيمها ●

لموضوعات لتسهيل الوصول للهدف 
إمكانية إضافة تعليق بجانب النص والتحكم بالخط .●
التوافق التام مع المكفوفين بنسبة 99 % .●
اإلتيان بشواهد الحديث ●

جامع الكتب التسعة
التخريج-شرح الحديث-تراجم الرواة

تطبيق مجاني يشتمل على كتب الحديث التسعة المشهورة والتي هي أهم دواوين السنة واوفاها، وعليها 
مدار اعتماد علماء اإلسالم.

أهم السلبيات : 
خلو بعض األحاديث من الشروحات ، مع وجود ●

صفحات فارغة .
إشكاالت في تصحيح بعض األحاديث .●
صغر حجم الخط في بطاقة التعريف بالراوي .●
وجود بعض المشاكل التقنية التي تتسبب في إنهيار ●

البرنامج عند فتحه.
عدم تعريب الخيارات والقوائم .●
انعدام خاصية االنتقال من حديث معين .. إلى الباب ●

الذي يحتويه .
ظهور التنبيهات عند تشغيل البرنامج فقط ، ●

واختفائها بعد اإلغالق _ حتى بعد تفعيل هذه 
الخاصية- .

يفتقر التطبيق إلى بيان معاني الكلمات .●
ظهور بعض المشاكل التقنية لدى بعض ●

المستخدمين بعد التحديث األخير للبرنامج .
اختفاء بعض أسانيد الحديث بعد عملية التحديث ●

األخيرة.

اقتراحات :
يحتاج التطبيق إلى عناية بتطوير آلية البحث المطابق. ●
يحتاج التطبيق  لكتابة المنهج المتبع في األحكام على ●

األحاديث ، ونسبتها إلى قائليها .
يحتاج التطبيق إلى إضافة بيانات الطبعة المعتمدة ●

في بطاقة كل كتاب ، وإضافة خانة البحث: المتعدد .

اضغط على األيقونة للتحميل 

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9/id1149785262
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabiait.sunna&hl=ar


مزايا التطبيق:
امكانية إضافة عدد من األبناء في حساب المستخدم مع ●

اختيار االسم واأليقونة المناسبة.
نص مشّكل لألحاديث.●
قراءة صوتية رائقة بصوت طفل متقن.●
الجمع بين حاستي السمع والبصر لدى الطفل في حفظ ●

األحاديث .
شرح موجز لمعاني المفردات ، وترجمة بسيطة عن الراوي.●
أيقونة خاصة بالفوائد المستخلصة من كل حديث بلغة ●

لطيفة تناسب المستخدمين الصغار.
ألحاديث مقسمة على خمس مستويات تصاعدية منوعة ●

تشمل موضوعات العقيدة واآلداب واألخالق.
يتضمن تدريبات مساعدة بعد كل حديث، واختبارات تدريبية ●

الجتياز كل مستوى.
إمكانية إطالع الطفل المستخدم على مستوى إنجازه في ●

كل مرحلة مما يدفعه لالستمرار.
التطبيق من إنتاج وتنفيذ مجموعة زاد، وبرعاية كريمة من ●

أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي .
أهم اإليجابيات :

تسهيل وصول الشاهد من الحديث الى عقول األطفال.●
دقة متناهية في إعداد التطبيق .●
ممتاز للصغار ومناسب للكبار أيضا.●
يحتوي على دليل يشرح كيفية االستخدام .●

أهم السلبيات :
المساحة الكبيرة التي يحتلها على الجهاز .●
يفتقر إلى العنصر التفاعلي والتشويقي عن طريق الرسوم ●

الكرتونية والتي تتناسب مع الفئة األولى المستهدفة من 
 التطبيق 

ظهور مشاكل لدى بعض المستخدمين منها :●
خروج رسالة  عند الدخول للتطبيق تفيد بأن : الحساب غير 
مفعل بعد/ تكرار ظهور رسالة تنبيه تفيد بضرورة فتح 
حساب وتسجيل الطفل ، بالرغم من اتخاذ المستخدم 
لهذه الخطوة مسبقا / خلل في إجراء بعض خطوات 
االختبار ، بحيث ال تظهر للمجتاز بأنه أكمل المهمة / خيار 
الحفظ -والمسمى بـ(سمع ما حفظت)-  غير مفعلة عند 
البعض ، وبالتالي ال يستطيع المستخدم تجاوز الحديث أو 

االختبار.

الحفاظ الصغار
حفظ وتعلم األحاديث لألطفال

تطبيق تفاعلي لألطفال، يهدف إلى مساعدة الطفل على حفظ األحاديث وتعلم معانيها وإرشاداتها التربوية 
ومطالعة أسماء الصحابة األعالم رواة األحاديث رضي هللا عنهم.

اضغط على األيقونة للتحميل 

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1/id1142617356
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslimapps.hadith4kids&hl=ar


أهم اإليجابيات: 

معرفة صحة األحاديث النبوية من خالل الهاتف ●

المحمول عبر البحث في كتب إمام الحديث الشيخ 

األلباني رحمه هللا .

تنوع خيارات للبحث عبر: كلمة واحدة، مطابقة الجملة، أو ●

كلمات متفرقة في نفس الحديث.

إمكانية تخصيص كتاب معين للبحث فيه.●

تصميم بسيط وسهل االستخدام، وهو األول من نوعه ●

على اإلطالق على الهواتف الذكية.

إمكانية التحكم في مظهر التطبيق وألوانه حسب ●

الخيارات المتاحة.

إمكانية مشاركة الحديث عبر وسائل التواصل .●

يعمل بدون انترنت، كما أنه مجاني وخال من اإلعالنات.●

متوفر على األندرويد واآليفون واآليباد.●

أهم السلبيات :

انعدام خاصية تصفح الكتب الموجودة في التطبيق.●

تعطل خاصية البحث على حدة في بعض الكتب، مثل ●

كتاب: الجامع الصغير.

قلة عدد الكتب المتاحة في خاصية (البحث المتقدم في ●

كتب محددة)، والتي تحتوي على خمسة كتب فقط.

األلباني للحديث
الحكم على الحديث

محرك بحث مجاني في كتب األلباني وكتب السنة التي حكم األلباني على أحاديثها، لمعرفة صحة الحديث 
وضعفه بحسب حكم الشيخ األلباني –رحمه هللا-.

اضغط على األيقونة للتحميل 

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/id1324490321
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkconnects.albani&hl=ar


 أهم اإليجابيات: 
يبين لك درجة الحديث من الصحة ورقم الحديث ورقم ●

الصفحة من الكتاب الذي استخرج منه ورقم التصنيف 
الفقهي. 

يمتاز البرنامج بإمكانية الوصول لألحاديث بثالث طرق: ●
البحث عن الحديث بواسطة كلمة أو عدة كلمات بعد أن ●

تحدد الشروط التي ترغبها فإذا لم تحدد شروطا ما 
فسيخرج لك البرنامج كل األحاديث من ستين مجلدا، أما 
إذا حددت شروطا معينة مثال األحاديث الصحيحة فقط أو 
أحاديث كتاب معين، أو عدة كتب أو باب فقهي معين 
(موضوع) فسيخرج لك البرنامج األحاديث التي تحقق هذه 

الشروط فقط.
البحث عن أحاديث موضوع فقهي معين مثال غسل ●

الجمعة أو المسح على الجوربين أو مادة من السيرة 
النبوية أو أي موضوع، عندها تلجأ إلى شجرة البحث فتدخل 
إلى قسم العبادات ومنه إلى الطهارة ومنه إلى الغسل 
ومنه إلى أسباب الغسل ومنه إلى الجمعة عندها سيخرج 
لك البرنامج كل األحاديث المتعلقة بغسل الجمعة 

مستخرجة من جميع الكتب التي يحتويها البرنامج. 
يمكنك أيضا تصفح األحاديث واحدا واحدا أو عرض كل ●

األحاديث المتعلقة بموضوع معين أو الواردة في مرجع 
معين. 

 أهم السلبيات: 
 يحتاج بعض االيقونات المنفصلة مثل نسخ جزء معين ●

ولصقه ، تلوين نتيجة البحث ـ خيارات للبحث كلمة ؛ نص 
مطابق . 

يحتاج إضافة خاصية البحث بالرقم . ●
قام بجمع األحاديث وربطها بالمراجع والموضوعات: ●

المهندس عبد اللطيف قزيها رحمه هللا تعالى , و قام 
بكتابة برنامج األجهزة النقالة: حسن عبد الوهاب صهيون. 

تسهيل الوصول للحديث
تخريج الحديث والحكم على الحديث

برنامج مجاني مميز ومفيد جمعت فيه األحاديث النبوية من أمهات كتب الحديث التي حقق أحاديثها الشيخ 
محمد ناصر الدين األلباني رحمه هللا تعالى.

اضغط على األيقونة للتحميل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hs.sqfliteapp&hl=ar


تعليم السنن للصغار والكبار

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم اإليجابيات :
شاشة خاصة بتصميم بسيط تعرض السنن واألذكار ●

الموقوتة.
ا ● تبويب خاص للسنن الموقوتة يعرض سنًنا وأذكاًر

بأوقات معينة في اليوم والليلة.
تبويب خاص للسنن غير الموقوتة ، يعرض سنًنا للمسلم ●

في حياته اليومية.
خدمة التلقين ، وهي خاصية مميزة فريدة من نوعها ، ●

تمكن المستخدم من االستماع للذكر الخاص بكل ُسنة.
أيقونة خاصة بتحميل ( قصار السور ) من القرآن الكريم ●

لتسهيل الحفظ ، مع إمكانية اختيار مرات التكرار .
خاصية البحث التي تسهل الوصول إلى أي سنة أو ذكر في ●

التطبيق .
شرح كل سنة بالتفصيل مع إمكانية الوصول إليها.●
سبحة إلكترونية تسهل على المستخدم العد في األذكار ●

اليومية.
نشر الصورة والخط والنص للذكر أو السنة على وسائل ●

التواصل .
امكانية عمل مشاركة عبر بعض وسائل التواصل من ●

خالل أيقونة التواصل .
توفر خاصية تغير لون الخط ، والتحكم في محاذاة النص ، ●

والقدرة على تكبير الخط وتصغيره عبر أيقونة مخصصة 
لذلك.

وجود زر لتغيير لون الشاشة أثناء القراءة الليلة .●
إمكانية التنقل بين الصفحات من خالل مؤشرات أسفل ●

النص بينهما أرقام الصفحات ؛ أحدهما باتجاه اليمين 
واآلخر نحو اليسار .

توفر خاصية تحميل الكتاب باللغة العربية ولغات أخرى ●
أيضا .

توفر مقطع تعريفي (فديو) خاص بكل سنة من خالل ●
أيقونة اليوتيوب .

أهم السلبيات : 
عدم توفر دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●
عدم توفر فهرس لمحتويات التطبيق لتسهيل االستفادة ●

منه .
عطل في بعض األيقونات بقائمة الصفحة الرئيسية ●

الخاصة بالتعريف بالتطبيق .

سنن
مشروع إلكتروني تقني يهتم بسنن النبي - صلى هللا عليه وسلم - العملية وأذكاره اليومية، ويخاطب ١٢ لغة هي أكثر 
ا، وذلك من خالل النصوص المقروءة والصور والمقاطع الصوتية، مع العديد من المميزات  لغات العالم انتشاًر

المهمة كالتنبيه على السنن اليومية وغيرها.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2586-%25D8%25A3%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%2Fid1460779836&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7Ce4717307c4c24b534ae008d847ae151c%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637338160293834083&sdata=z5hXSpPshUSj%2FmDfkAxYV7Hd%2F9YMxfmyRXwIKBOeky4%3D&reserved=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madarsoft.alsonan


الموسوعات الحديثية

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم اإليجابيات :
م في مئات اآلالف من األحاديث مع ● بحث سريع ومتقدِّ

ثين عليها. أحكاِم المحدِّ
عيف والموضوِع.● حيِح والضَّ معرفة الحديِث الصَّ
شرح مختَصر وسهل لألحاديث.●
تراجم مختصرة لبعض أعالم المحدثين.●
ة.● تخريج األحاديث من مصادرها األصليَّ
بحث في صحيَحي البخاري ومسلم بدون اتِّصال باإلنترنت.●
بحث في أحاديث منتشرة ال تصح بدون اتِّصال باإلنترنت.●
●. ة على شبكات التواصل االجتماعيِّ خيارات نشر المادَّ
أيقونة خاصة ببعض التنبيهات العلمية تحتوي على ●

لطائف متعلقة بالحكم على األسانيد وغير ذلك.
مسرد خاص بطبعات الكتب المعتمدة في التطبيق .●
خدمة (دليل المستخدم ) تعطي صورة مختصرة عن ●

البرنامج وكيفية االستفادة منه في شرائح بسيطة.
لة.● إمكانية إضافة األحاديث للُمفضَّ
ميزات فنية لطيفة مثل إخفاء التشكيل وإظهاره ، ميزة ●

القراءة الليلة ،تغيير حجم الخط وغير ذلك.

أهم السلبيات : 
االفتقار إلى خاصية شرح األحاديث ، وذلك في مواضع ●

متعددة .
ظهور جزء من شرح الحديث عند الضغط على زر الشرح ، ●

وذلك عند بعض المستخدمين .
تغير في ترتيب أحاديث الصحيحين عند فتح الموسوعة .●
انعدام مسألة ترتيب األحاديث على مناهج المحدثين ●

المشهورة ، كالترتيب األبجدي أو حسب األبواب وغيرها .
التطبيق ال يعمل على األجهزة الذكية من فئة ( هواوي) .●
وجود بعض المشاكل التقنية في التطبيق عند تحميله ●

على أجهزة األندرويد .
وجود بعض المشاكل التقنية في التطبيق مع الروايات ●

الحديثية الطويلة من عدم التجاوب وغير ذلك.
خالف العادة في مسائل البحث عن كلمة معينة .. فإن ●

التطبيق ال يقوم بتلوين (كلمة البحث المقصودة)، مما 
يأخذ من وقت المستخدم ويلزمه بضرورة قراءة النتائج 

كاملة .

الموسوعة الحديثية الدرر السنية
تطبيق الموسوعة الحديثية التطبيق الرسمي الوحيد الصادر عن مؤسسة الدرر السنية للموسوعة الحديثية، التي 
من أبرز أهدافها الحفاظ على السنة وميراث النبوة والتي تسعى إلى تأسيس منهج مؤّصل ، ونقل موثق ، وعلم 
شامل ، بمحتوى عربي ، وانتشار عالمي ، هدفها بناء أوثق وأكبر قواعد بيانات إلكترونية للموسوعات العلمية ، 

وتيسير الوصول إليها من خالل التقنيات الحديثة .

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2580%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25A9%2Fid599410474&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7Ce4717307c4c24b534ae008d847ae151c%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637338160293844075&sdata=4F5jpfsI94VH5eFbtOy%2B2fbOsm7b3mc8%2BR%2Bw7w%2F7j1I%3D&reserved=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zad.hadith&hl=ar


الحكم على الحديث - استشارات حديثية

أهم اإليجابيات :
إمكانية العمل دون اتصال باإلنترنت.●
التحديث المستمر لألحاديث .●
االحتواء شبه الكامل على أكثر األحاديث المشتهرة على األلسن وكذلك األحاديث الضعيفة ●

والباطلة والموضوعة 
سهولة االستخدام .●
إمكانية نشر الحديث مع نتيجته في وسائل التواصل .●

أهم السلبيات : 
إنعدام خاصية النسخ لألحاديث .●
إنعدام التقسيمات لألحاديث بحيث يسهل الوصول إلى الحديث من خالل موضوعه.●

أحاديث منتشرة ال تصح
من تنفيذ ( الدرر السنية ) ، يحوي مجموعة من األحاديث المنتشرة في المجالس والشبكة العالمية 

عبر وسائل التواصل االجتماعي والتي ال تصح نسبتها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.

أثر لالستشارات الحديثية
تطبيق إلكتروني يربط بين الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم، حيث يستقطب العلماء وأساتذة 
الجامعات للمشاركة والتسجيل في الموقع كـ (مستشارين)، ليحصلوا على صفحة خاصة بهم، كما 
يتيح للطالب طلب االستشارة من أي عالم متخصص يختاره بيسر وسهولة وسرعة في الرد، بأحدث 

التقنيات الحديثة والمبتكرة.

أهم اإليجابيات :
إتاحة فرصة االستشارة للجميع.●
امكانية طلب استشارة صوتية.●
إمكانية إرسال الملفات والصور.●
المنصة عبارة عن تطبيق متاح على األجهزة الذكية بنظامي اآلبل واألندرويد.●
إمكانية حفظ االستشارة وتصنيفها ونشرها وترقيمها بحيث يسهل الرجوع إليها.●
آمنة للباحثين، وتلبي احتياجات طالب العلم والباحثين والمهتمين.●

المؤسسين : 
أ.د عبدالعزيز بن حميد الجهني / أ.د محمد بن علي الغامدي .

د عبد الرحمن بن صالح الظاهري / د ماجد بن محمد الجهني .
المقر الرئيس: السعودية - جدة - جامعة الملك عبد العزيز

http://estather.com/#features
http://estather.com/#features
https://apps.apple.com/us/app/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AD/id850807340
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freelance.android.ahadith&hl=ar


تطبيقات األجهزة الذكية

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم السلبيات : 
عدم ربط اإلصدار الجديد من التطبيق بسابقه، من أجل ●

استفادة المستخدم من المالحظات التي دونها في 
النسخة القديمة.

انعدام خاصية التعليق وكتابة المالحظات الخاصة ●
بالمستخدم على الكتاب.

انعدام خاصية حفظ آخر موضع للقراءة.●
وجود بعض المشاكل التقنية أثناء تحميل الكتب الجديدة ●

والرغبة في تنزيلها.
غياب بعض الكتب المهمة في اإلصدار الجديد، والتي ●

كانت متوفرة في النسخة القديمة من قبل.
وجود بعض المشاكل التقنية المتعلقة بالمظهر مع ●

بعض األجهزة الحديثة.
عدم المقدرة على تنزيل بعض الكتب لدى أصحاب أجهزة ●

الهواوي.
االفتقار إلى خاصية البحث باسم المؤلف.●
االفتقار إلى خاصية البحث برقم الحديث.●
قلة الخطوط المتوفرة فيه.●
مشكلة تقنية عكسية تظهر أحيانا عند تقليب الصفحات.●
مشكلة تقنية تظهر عند محاولة محاذاة النص والتعديل ●

فيه بما يتناسب مع المستخدم.
انخفاض في مستوى جودة خلفية التطبيق والخطوط ●

المتوفرة.
انعدام الفهارس في العديد من الكتب المهمة.●
سقوط بعض األجزاء من بعض الكتب المهمة.●
سقوط بعض الحواشي والمراجع السفلية.●
فشل في روابط بعض الكتب الُمحال إليها على الشبكة ●

العنكبوتية.
االفتقار إلى كتب الدواوين الشعرية.●
عدم التمييز بين متن الحديث وشرحه في بعض الكتب.●

المكتبة الشاملة الحديثة
مشروع ال يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال 
البرمجيات .وهو عبارة عن مشروع تقني يهدف إلى توفير قالب أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري للمكتبة الشاملة، 
وقد تم التركيز على توفير محرك بحث سريع ودقيق لكافة أجزاء المحتوى، وأيضا توفير تصفح سلس وسهل 

لمحتوى المكتبة ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال.

أهم اإليجابيات :
مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم الشرعي من ●

كتب وبحوث في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم 
اآللة ، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ .

متوفر على أجهزة اآليفون واألندرويد والحاسب اآللي ●
كذلك .

إمكانية معرفة الخدمات المقدمة في التطبيق من خالل ●
االيقونات الموجودة في الواجهة.

سهولة تطويع الخدمات بما يتناسب مع المستخدم من ●
تغيير حجم الخط وطريقة عرض الكتاب وخاصية القراءة 

الليلية وفواصل القراءة وغير ذلك .
سهولة تقليب الصفحات بحيث تتناسب مع جميع ●

األجهزة .
إمكانية تنزيل الكتب.●
●. ( BOOK) إمكانية استخراج الكتب بصيغة
قائمة بأقسام المكتبة تحتوي على عدد الكتب المتوفرة ●

في كل قسم.
تعريف موجز وبسيط باسم الكتاب والمؤلف وبيانات ●

الطبعة.
إبقاء الكتب على ما كانت عليه قبل التحديث، فال يضطر ●

المستخدم إلى إعادة تحميلها مرة أخرى.
وجود فديو توضيحي لكيفية االستفادة من الخصائص ●

الجديدة للتطبيق وذلك على اليوتيوب.

https://apps.apple.com/kw/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/id1489914561
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stss.shamelalibrary&hl=ar


أهم اإليجابيات : قيل عنه:
الباحث الحديثي خدمة تتيح لك البحث الفوري عن تخريج ●

األحاديث، وبيان درجتها حسب وفيات أصحابها مع عزوها 
لمصادرها في السنة.

أ.د.أحمد الباتلي●
ال بحث بعد الباحث الحديثي مفخرة العصر في خدمة ●

السنة النبوية
تحصيل أحكام المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين على ●

(مدى١٣قرنا)
د.عبد العزيز الشايع●

المميزات الجديدة:
يساعد في البحث عن األحاديث النبوية الشريفة، ●

وتخريجها من مصادرها.
تطبيق جيد ومفيد وسريع. وال يشغل من الذاكرة أكثر من ●

1.70 ميغابايت
يجمع الحديث بطرقه ويوفر للباحث عناء البحث عن ●

تخريج الحديث .
إمكانية التأكد من صحة الحديث بسرعة.●

أهم السلبيات : 
متوفر فقط عند االتصال باإلنترنت.●
متوفر فقط على نظام األندرويد.●
التوقف عن العمل فجأة.●
واجهة أقل من مستوى الخدمة التي يقدمها التطبيق.●
إنعدام خاصية التفضيل.●
خلو التطبيق من خاصية القراءة الليلية.●
تراجع مستوى خدمة البحث في اإلصدار الجديد عما كان ●

عليه في اإلصدار القديم.
إنعدام خاصية (البحث المطابق).●
نقص في بعض األحاديث الواردة في أمهات كتب السنة.●
تكرار ظهور األحاديث عند البحث.●

تخريج الحديث

اضغط على األيقونة للتحميل 

الباحث الحديثي
تطبيق عبارة بحث فوري في السنة الشريفة مع شرح األحاديث، وهو تابع لمشاريع نقاية تحت رعاية جمعية آبات 

الخيرية .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thedawah.hadith


أهم السلبيات:
ظهور بعض األعطال الفنية من عدم القدرة على ●

االتصال بالشبكة، والخروج الفجائي من التطبيق.
فشل في ظهور شروحات الحديث عند استخدام األيقونة ●

الخاصة بذلك.
فشل في عرض تخريج الحديث عند استخدام األيقونة ●

الخاصة بذلك.
ال يعمل التطبيق على أجهزة هواوي.●
ال يعمل على بعض أجهزة نوكيا.●
ال يعمل على أجهزة التابليت.●
أعطال فنية ظاهرة عند تحميل التطبيق على أجهزة ●

لينوفو.
خلو األحاديث الواردة في التطبيق من أحكام العلماء ●

عليها.
ضيق المسافة بين األسطر مما يسبب بعض ●

الصعوبات في القراءة.
سقط في متون بعض األحاديث الشريفة.●
حاجة التطبيق إلى ربط الكتب بمعاجم اللغة والغريب ●

وذلك بحكم طبيعة التطبيق الموسوعية.
التخريج والشروحات التعمل●

الموسوعات الحديثية

موسوعة الحديث الشريف - اسالم ويب 
تطبيق موسوعة الحديث الشريف -من موقع إسالم ويب- www.islamweb.net  وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية - دولة قطر المتوفرة على األجهزة الذكية تعتبر أكبر موسوعة مجانية، وقد أطلقتها ( إسالم ويب) حرصا 
على نشر العلم وعمال بقول النبي –صلى هللا عليه وسلم- : (بلغوا عني ولو آية) ولتكون مرجعا يسهل الوصول 

إليه.

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم اإليجابيات : 
إمكانية عرض المحتوى (وهو الكتب التسعة) كاملة بدون ●

الحاجة لالتصال باإلنترنت.
العرض الموضوعي في صورة شجرية مترابطة، سهل ●

الوصول إلى المعلومات الجزئية عن طريق الربط 
التشعبي.

البحث النصي داخل محتويات المكتبة بخيارات متعددة ●
ودون الحاجة لالتصال باإلنترنت .

ربط األعالم وتراجمهم في كتاب سير أعالم النبالء.●
تخريج األحاديث النبوية بعزوها لمصادرها، مع شرح واٍف ●

لهذه األحاديث.
تفسير اآليات القرآنية، من جميع كتب التفسير الموجودة ●

في البرنامج ، مع سبب النزول إن وجد.
العرض الموضوعي، والذي تمت فيه فهرسة جميع ●

األحاديث النبوية وفق عناوين، تعكس الموضوعات التي 
يدور حولها الحديث، بصرف النظر عن نص الحديث.

إمكانية مشاركة الحديث في: جوجل+، تويتر، فيسبوك أو ●
إرساله باإليميل.

خدمات أخرى متاحة تجعل استخدامه سهال، مثل: طباعة ●
الحديث، حفظ اإلشارات المرجعية، إضافة المالحظات، 
االحتفاظ بآخر عمليات البحث، وضع القراءة الليلية، 

والتحكم بحجم الخط. وغير ذلك.

https://apps.apple.com/us/app/mwsw-t-alhdyth-alshryf-hadith/id1001425531?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.islamweb.hadith&hl=en


الموسوعات الحديثية

موسوعة األحاديث النبوية الصحيحة
تطبيق مجاني - تعتبر موسوعة الحديث الشريف -من موقع إسالم ويب- أكبر موسوعة مجانية متوفرة على 

األجهزة الذكية .

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم مميزات التطبيق: 

احتواء التطبيق على الكتب التسعة.●

إمكانية استعراضها مباشرة دون الحاجة لالتصال ●

باإلنترنت.

عرض شجرة كل كتاب من كتب السنة، بحسب تصنيف ●

المؤلف.

ميزة العرض الموضوعي، والذي تمت فيه فهرسة جميع ●

األحاديث النبوية وفق عناوين، تعكس الموضوعات التي 

يدور حولها الحديث، بصرف النظر عن نص الحديث.

شرح األحاديث، وذلك من خالل كتب الشروحات الحديثية ●

المعروفة. (يشترط فيه االتصال باإلنترنت).

إمكانية نسخ الحديث.●

إمكانية مشاركة الحديث عبر وسائل التواصل.●

بعض الخيارات الفنية المتاحة من اختيار لون الخلفيات ، ●

ونوع الخط ونمط القراءة الليلة وغير ذلك.

أهم سلبيات التطبيق : 

يعمل على أجهزة األندرويد فقط.●

شريط ثابت لإلعالنات التجارية.●

كثرة اإلعالنات المنبثقة.●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilemona.hdth


األحاديث القدسية

األحاديث القدسية كاملة - بدون نت
تطبيق مجاني - يحتوي على عدد كبير من األحاديث القدسية، محذوفة األسانيد، مرتبة على حروف 

المعجم.

أهم اإليجابيات :
إمكانية مشاركة الحديث في وسائل التواصل المختلفة والبريد االلكتروني وغير ذلك .●
عمل - كما في العنوان - بدون شرط االتصال باالنترنت.●
واجهة بسيطة وسهلة االستخدام .●

أهم السلبيات : 
إسقاط الصالة والسالم على رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم- واالكتفاء بقول: رسول هللا، ●

والنبي والرسول.
الترتيب األبجدي لألحاديث يجعل عملية البحث عن (موضوع الحديث) صعبة على المستخدم.●
خلفية قاتمة، ال يمكن تغييرها، بخالف التطبيقات األخرى التي تتيح للمستخدم التغيير ●

واالختيار.
أعطال فنية في بعض األحيان.●
سقوط بعض األحاديث القدسية المعروفة.●
يفتقر إلى خاصية البحث.●
يفتقر إلى روايات أخرى لبعض األحاديث.●
يفتقر إلى خاصية شرح األحاديث.●
يعمل في نظام األندرويد فقط.●

145 حديث قدسي استغفارات وفضائل ومحرمات
تطبيق مجاني - يحتوي على مائة وخمسة وأربعون حديثًا قدسيًا، محذوفة األسانيد، مرتبة ترتيبا 

موضوعيا.
أهم اإليجابيات:

ميزة إرسال اإلشعارات والتنبيهات للمستخدم من أجل قراءة الورد اليومي من األحاديث.●
يعمل بدون الحاجة لالتصال باإلنترنت.●
قائمة خاصة بالتفضيالت لتسهيل الرجوع إلى األحاديث.●
إمكانية مشاركة ونشر األحاديث عبر وسائل التواصل.●
إمكانية نسخ الحديث ولصقه في ملحقات الجوال مثل الرسائل والمالحظات وغير ذلك.●
إمكانية نشر ومشاركة التطبيق بالكامل.●
سهولة االستخدام.●

أهم السلبيات : 
اإلعالنات التجارية المنبثقة.●
إهمال الترضي عن الصحابة رواة األحاديث –رضوان هللا عليهم- في عدد من المواضع.●
إهمال ذكر مصادر الحديث في كتب السنة.●
عدم وجود أيقونة خاصة للخروج من البرنامج.●
يعمل على أجهزة األندرويد فقط.●
لم يتم اإلعالن عن الجهة التي أصدرت التطبيق.●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqwaapps.ahadite.kodssiya
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onedroid.ahadeth_qudsya


األحاديث القدسية

أحاديث قدسية مع شرح رائع – بدون إنترنت
تطبيق مجاني - يحتوي على مجموعة من األحاديث القدسية مع شرح ممتع و رائع ألكثر األحاديث القدسية 

المتداولة بين الناس مع تفسير يبسط المعنى ويحبب العمل بها .

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم مميزات التطبيق: 

واجهة سهلة االستعمال.●

ميزة االستماع لألحاديث في خلفية التطبيق.●

احتواء ميزة االستماع للحديث على شرح وتعليق.●

إمكانية تحميل الشرح –أي المقطع الصوتي- على جهاز ●

المستخدم.

إمكانية مشاركة األحاديث في وسائل التواصل.●

توفر خاصية االنتقال التسلسلي بين األحاديث دون تدخل ●

من المستخدم واالنتقال العشوائي عند اختيار أحاديث 

معينة.

يعمل بدون الحاجة لالتصال باإلنترنت.●

أهم سلبيات التطبيق : 

قلة عدد األحاديث الواردة فيه. إذ لم تتجاوز التسع عشرة ●

حديثا.

أيقونة خاصة تمكن المستخدم من تعيين الحديث ●

الشريف تنبيها أو رنة للهاتف أو اإلشعارات!

خلفية غير احترافية، ثابتة ال تتغير.●

اإلعالنات التجارية المنبثقة أثناء التصفح.●

لم يتم اإلعالن عن الجهة التي أصدرت التطبيق.●

يعمل على أجهزة األندرويد فقط.●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahadith.qodsiya


المتون الحديثية

أهم اإليجابيات :
الواجهة البسيطة.●
إمكانية مشاركة المحتوى عبر وسائل التواصل والبريد االلكتروني وغير ذلك .●
تبويبات لألحاديث على غرار كتب السنة، تسهل للمستخدم البحث عن األحاديث.●
ذكر تخريج الحديث.●
ذكر شرح موجز و مختصر ألبرز معاني الحديث.●

أهم السلبيات : 
صغر حجم الخط، وعدم المقدرة على تغيير حجمه.●
الدمج بين المتن والشرح في عرض المحتوى.●
عدم التعريف بالمصادر التي أخذت منها الشروح.●
يعمل على أجهزة األندرويد فقط.●

أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بدون انترنت
تطبيق مجاني-يحتوي التطبيق على عدد كبير من األحاديث النبوية، مرتبة على األبواب، متضمنة شرحا 

موجزا لألحاديث

حديث كل ساعة
تطبيق مجاني- يحتوي على  أحاديث نبوية متنوعة منقولة من صحيحي البخاري ومسلم.

أهم اإليجابيات :
إمكانية حفظ األحاديث في القائمة المختارة.●
أيقونة خاصة تذهب بالمستخدم لمواقع تشرح الحديث على الشبكة العنكبوتية.●
ميزة ضبط التطبيق على وقت معين من اليوم إلظهار الحديث والتذكير بقراءته.●
مشاركة الحديث في وسائل التواصل.●
يعمل بدون الحاجة لألتصال باألنترنت.●
إمكانية تغيير حجم ولون الخط وغير ذلك.●
مجاني بدون إعالنات.●
يحتوي على عدد من األحاديث القدسية.●

أهم السلبيات:
يعمل على أجهزة األندرويد فقط.●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boulla.ahadith
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahadith.nabawiya.komtyndrii&hl=en_US


أهم اإليجابيات:
البساطة في عرض المحتوى.●
البساطة في تصميم التطبيق.●
عدم التفرع عن الهدف األساسي الذي وضع للتطبيق.●
متوفر بشكل مجاني كليا على المتجر بخالف معظم تطبيقات نظام اآليزو.●

أهم السلبيات :
يعمل على نظام األبل فقط .●
انعدام خاصية مشاركة المعلومات على وسائل التواصل.●
خلفية ثابتة ال تتغير حتى مع الدخول إلى تبويبات التطبيق، مما يؤثر على جودة القراءة وذلك ●

بسبب تقارب لون الخط مع لون الخلفية.
فرع عن النقطة السابقة: عدم القدرة على التحكم بحجم الخط ولونه وتغيير األلوان على هوى ●

المستخدم.
كثرة اإلعالنات المنبثقة أثناء التصفح والقراءة.●

السيرة النبوية

السيرة النبوية الصحيحة - كاملة
تطبيق  مجاني يجمع السيرة النبوية الشريفة ,وما رافقها من أحداث ووقائع ، تشتمل حال العرب قبل 
اإلسالم ميالده صلى هللا عليه وسلم ونسبه، ومكانة عشيرته، وطفولته وشبابه، ووقائع بعثته، ونزول 
الوحي عليه، وأخالقه، وطريقة حياته، ومعجزاته التي أجراها هللا تعالى على يديه، ومراحل الدعوة المكية 
والمدنية، و جهاده وغزواته ، وغير ذلك في سلسلة كاملة عبر نطاقها الزمني من والدة النبي صلى هللا 

عليه وسلم عام الفيل وحتى وفاته .

السيرة النبوية في ألف سؤال
اختبر معلوماتك في السيرة النبوية . تطبيق مجاني جيد يساعد علي تعلم سيره النبي محمد صلى هللا 
عليه وسلم بأسلوب شيق ممتع. فتمر على السيرة النبوية في ألف سؤال. مقسمه على خمسون 
مرحله، كل سؤال يتم عرضه مع اربع احتماالت لإلجابة. وحتى تتم الفائده العلمية تعرض مع كل 

سؤال معلومة إضافية لالستزادة وإلقاء الضوء على األحداث التاريخية.

أهم اإليجابيات:
البرنامج صمم ليتوافق مع جميع األجهزة.●
البرنامج يعمل دون االتصال باالنترنت.●
تستطيع مقارنة مستواك مع مستوى الالعبين االخرين، فمع كل سؤال ستعرف متوسط ●

اإلجابة الصحيحة لباقي الالعبين.

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/id1081277321
https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84/id893709487


السيرة النبوية

السيرة النبوية في دقائق
تطبيق مجاني - تطبيق يهدف إلى التعريُف بشخصية النبي صلى هللا عليه وآله وسلم من خالل منهٍج علميٍّ رصيٍن 
.. يعتمُد فقط على القرآن الكريم والسنَّة الشريفة، حيث يعرض السيرة النبوية بأسلوب حضاريٍّ إنسانيٍّ .. يجمُع 
بين إبداِع التأليف وإتقاِن التصنيف، ويهدف أيضا إلى عرض آداب اإلسالم .. وُسموِّ مقاصده وشمول منهجه 

والمساهمة في تصحيح صورة هذا الدين العظيم.

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم مميزات التطبيق: 
أول كتيٍب جـيـبيٍّ شامل في السيرة النبوية على ضوء ●

القرآن الكريم والسنَّة الشريفة.
اشتمال التطبيق على عرٍض شامٍل وموجزٍ لكريم آداب ●

النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ولطائِف أخالقه وروائِع 
شمائله، ودالئِل نبوته صلى هللا عليه وآله وسلم.

احتواءه  على عرٍض شامٍل وموجزٍ ألركان اإلسالم، ●
ومبادئِه وتعاليِمه السمحة.

إلقاء الضوء  على مكانـة األنـبياء عليهم الصالة والسالم ●
ووجوب اإليمان بهم، وضرورة احـترامهم جميًعا.

الحديث المجمل عن أركان اإلسالم بانسجام يتماشى مع ●
أحداث سيرته الشريفة صلى هللا عليه وآله وسلم.

احتواءه على أكثر من ثالثِمائة آيٍة قرآنية، وأكثر من ألٍف ●
ومائة حديٍث نبويٍّ شريف؛ معظمها من داخل الصحيحين 

فقط.
تنوع وكثرة العناوين حيث وصلت إلى أكثر من خمِسمائٍة ●

وسبعيَن عنواًنا.
اشتماله على أحاديث النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ●

الجامعة، والحديث عن القضايا الكبرى المعاصرة.
عناية فائقة في اختيار النصوص ، وتمحيُصها وتخريُجها ●

ة. نعِة الحديثيَّ على أدقِّ وجوِه الصَّ
 تعريفاٍت موجزٍة وعصريٍة للكلمات الغريبة، واألماكن ●

والقبائل.
حظي التطبيق على قراءِة وتدقيِق أكثَر من ثالثِمِائِة عالٍم ●

وأكاديميٍّ متخصص، وبتوقيعاِت أصحاِب السماحة 
والمعالي  والفضيلة .. الُمفتيَن وكبارِ العلماء حول 

العالم.
متوفر بشكل مجاني على المتجر بخالف معظم تطبيقات ●

نظام اآليزو.

أهم سلبيات التطبيق : 
يعمل على نظام األبل فقط .●
يحتوي على جزء مدفوع ، فهو ليس مجاني بالكلية.●
افتقاره إلى فواصل حفظ القراءة لتسهيل الرجوع ●

للقراءة.

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82/id1449817164


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة

Hadith Collection (All In One)
Hadith Collection (All in one) is an Ultimate Collection of Hadith of Prophet Muhammad 
(PBUH). The app contains 41000+ hadith from Most Accepted and Authentic Hadith books.

Click The Icon To Download

The 14 books included in the app are:
● Sahih al Bukhari 
● Sahih Muslim 
● Sunan an-Nasa'i 
● Sunan Abu-Dawood E
●  Jami' at-Tirmidhi 
● Sunan Ibn-Majah 
● Muwatta Malik 
● Musnad Ahmad - Hadith compiled by 

Imam Ahmad ibn Hanbal
● Riyad us Saliheen 
● Shama'il Muhammadiyah 
● Al Adab Al Mufrad 
● Bulugh al-Maram 
● 40 Hadith Nawawi 
● 40 Hadith Qudsi 

Features:
● 41000+ Hadith from the Sunnah
● Hadith grade (Sahih, Hasan, Daif etc)
● Search any word (partial or exact word) - 

Powerful Search engine
● Share option
● No Ads
● Add/Remove Bookmarks/Favorites with 

online sync with google drive
● Start reading from where you left off 

(last read)
● Super quick response & Database load

https://apps.apple.com/us/app/hadith-collection-all-in-one/id1511696610


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح البخاري

موسوعة صحيح البخاري
تطبيق مجاني - تطبيق موسوعة صحيح البخاري الشاملة شروحه وحواشيه والدراسات المتعلقة به.

تحت إشراف شركة عطاءات العلم، تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. تنفيذ دار الكمال 
المتحدة.

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم مميزات التطبيق: 

ربط متن الصحيح مع الشروح والروايات والمناسبات ●

والمعلقات والتنبيهات

إمكانية استعراض األطراف المرتبطة مع الحديث.●

ربط النصوص مع المخطوطات على موقع الموسوعة.●

التطبيق له موقع على الويب لمن لم يعمل لديه التطبيق ●

بطريقة صحيحة .

توجد خانة بجانب كل كتاب بمجرد الضغط عليها يظهر ●

لك اسم الكتاب، واسم مؤلفه، وتصنيفه، وتاريخ وفاة 

المؤلف، ودار النشر، وتاريخ النشر، وبلد النشر، والطبعة، 

وعدد األجزاء، ورقم النسخة، واسم المحقق، و ترجمة 

مختصرة لمؤلف الكتاب، ثم يختم ذلك نبذة موجزة عن 

عمل القائمين على التطبيق فيما يخص هذا الكتاب 

وكيف تم ربطه بالصحيح داخل التطبيق.

التطبيق منظم تنظيما دقيًقا بحيث يسهل للباحث ●

سهولة البحث عن األحاديث وكل ما يخص الحديث من 

شرح وبيان للغريب والحديث عن رجاله وغير ذلك مما 

جمعته الموسوعة حول الحديث

 خلوه تماًما من اإلعالنات، كما توجد خانة باسم البحث ●

المتقدم بإمكانك وضع نص الحديث المراد أو جزء منه 

وتحديد طريقة البحث وهل تريد البحث في جميع كتب 

الموسوعة أو بعضها وذلك بوضع إشارة صح أمام 

الكتاب الذي تريد البحث فيه.

https://apps.apple.com/sa/app/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/id1104789662
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attaat_alalam.bukhari_pedia&hl=ar


صحيح البخاري
تطبيق مجاني - يحتوي على جميع أحاديث كتاب "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وسننه وأيامه" المسمى بـ صحيح البخاري .

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم المميزات : ●

صحيح البخاري كامال مقسم إلى كتب وأبواب  ، مع ●

التعريف باإلمام البخاري ونبذة قصيرة عنه...

 مجانى تماما وخالى تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى ●

اإلتصال باإلنترنت  ، ال يحتاج إلى أي صالحيات خاصة .

امكانية البحث عن حديث  ،وإضافة األحاديث إلى المفضلة ●

، إضافة المالحظات على األبواب ، مع إمكانية تغيير نوع 

وحجم الخط ، و إظهار أو إخفاء التشكيل  , وتغيير ثيم 

البرنامج .

عند فتح التطبيق يوجد أيقونة  كيفية استخدام التطبيق .●

أهم السلبيات: 

خلوه من إشارة مرجعية للتطبيقات لكي يتسنى للمتابع ●

مواصلة القراءة عند اخر مكان تمت قراءته .

يحتاج أن ُتضاف إليه بعض المزايا مثل الوضع الليلي ●

ووضع إبقاء التشكيل دائما وزر لالنتقال من باب آلخر بال 

خروج وزر لكتابة مذكرات على األحاديث .

هناك أخطاء في هذا التطبيق منها : ●

التطبيق يحتاج لمراجعة خصوصا اآليات وهذه بعض ●

األمثلة.. _ نموذج خطأ في حروف باآليات.. في حديث رقم 

4681 في كتاب التفسير  قوله في متن الحديث  : {َأَال ِإنَُّهْم 

َتْثَنْونِي ُصُدوُرُهْم} والصواب [أال إنهم يثنون صدورهم] 

_نموذج خطأ في تشكيل كلمة تحسبن.. في باب َقْوِل 

ِه َتَعاَلى: {َوَال َتْحِسَبنَّ الَِّذيَن}.. اللَّ

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح البخاري

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.sahihbukhari


أهم المميزات: 

مجاني. باللغة العربية فقط ، ال يلزم االتصال باالنترنت الستخدام هذا التطبيق .●

أنه جعل بداية كل كتاب محتوياته من األبواب، وليس عليك سوى الضغط على الباب الذي تريد ●

البحث فيه لكن عليك قراءته بالكامل للبحث عما تريد.

أهم السلبيات : 

يوجد بداخله محرك بحث وعند وضع الكلمة المراد البحث عنها ال يستجيب لذلك بل عليك ●

البحث بنفسك داخل كل كتاب إلى أن تجد الحديث الذي تريده.

صحيح البخاري
تطبيق مجاني

صحيح البخاري الكامل - الجامع المسند الصحيح
تطبيق ألهم كتب الحديث الشريف ؛ صحيح البخاري ، يعمل على اآلبل واآليباد . البرنامج غير مجاني بل 

يتم تحميله بقيمة 4.99 دوالر .

أهم المميزات: 
يشمل هذا التطبيق اربع كتب كاملة : صحيح البخاري ، فتح الباري في شرح البخاري ، تفسير ●

ابن كثير و تفسير الجاللين . 
صحيح البخاري بامكانك االستماع اليه للعلم صحيح البخاري قراءة و استماع داخل التطبيق ●

متوفر بشكل كامل النه مسجل بشكل كامل او القراءة او االثنين معا 
اما كتب التفسير للقران الكريم فهي بحاجة الى الشراء من داخل التطبيق لفتحها.●
امكانية اقفال الهاتف الجوال و القدرة على االستماع لصحيح البخاري للحفاظ على بطارية ●

الجوال . 
إمكانية العمل على التطبيقات االخرى و القدرة على االستماع لصحيح البخاري .●
بإمكان ستة أفراد من عائلتك بحد أقصى استخدام هذا التطبيق عند تمكين المشاركة العائلية ●

.
أهم السلبيات  : 

 لم نقف على دليل لكيفية استخدام التطبيق .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح البخاري

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B5-%D8%AD-%D9%8A-%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE-%D8%A7%D8%B1-%D9%8A/id1193388745
https://apps.apple.com/us/app/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86/id861605898


أهم المميزات: 
ال يلزم االتصال باإلنترنت الستخدام هذا التطبيق .●
خاصية البحث في عناوين الفصول وأرقام الفصول ، والبحث عن نص كامل محتوى الفصول●
المرجعية التلقائية لكل فصل ، وإدارة المفضلة ، وضبط حجم وخط النص للتطبيق بأكمله●
يمكنك  من خالل هذا التطبيق مشاركة ستة أفراد كحد أقصى .●

أهم السلبيات :
الكتب التي يمكن تصفحها مجانا كتابين فقط، كتاب بدء الوحي، وكتاب اإليمان.●
أما بقية الكتب عليها أقفال البد من شرائها ب2.99 دوالر.●

Hadith Sahih Bukhari : English حديث صحيح البخاري : حديث : 
إنجليزي ، عربي 

تطبيق صحيح البخاري ؛ باللغتين العربية واإلنجليزي ، يعمل على اآلبل .
 Iphone / Ipad / Ipod يمنحك هذا التطبيق القدرة على قراءة 97 كتاًبا من صحيح البخاري على جهاز

Touch

Sahih Bukhari - حديث Hadith
يتعلق بالصحيحين والسنن األربعة  ، يعمل على األيباد  واأليفون .

أهم المميزات: 
هذا التطبيق يحتوي على كتب الحديث الرئيسية: صحيح البخاري ، صحيح المسلم ، جامع ●

الترمذي ، سنن ابي داود ، سنن النسائي ، سنن ابن ماجة في اللغة العربية  صحيح البخاري 
متوفر اآلن أيًضا باللغتين اإلنجليزية واألردي .

بإمكان ستة أفراد من عائلتك بحد أقصى استخدام هذا التطبيق عند تمكين المشاركة العائلية ●
، وال يمكن مشاركة المشتريات من داخل التطبيق مع أفراد العائلة .

أهم السلبيات :
التطبيق جيد ولديه إمكانات كبيرة ويحتاج فقط إلى إضافة خاصية البحث عن كلمة ، وبعض ●

التحسينات ؛ من فهرسة باألرقام المضافة أو بطريقة أخرى لتكون قادًرا على البحث في أحاديث 
معينة ، بدًال من الموضوعات العامة .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح البخاري
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fhadith-%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB-sahih-bukhari%2Fid578547597&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010154540&sdata=gzDLI9i5E%2FSqKjxtYzBXvgZWVKLgPC2DIsvWYWi2XEY%3D&reserved=0


أهم المميزات: 
يمكنك عرض األحاديث حسب فصول محددة ، والبحث عن حديث معين ، وتدوين مالحظات ●

حول الحديث للرجوع إليه في المستقبل ، ووضع إشارة مرجعية على أي منها كمفضلة للقراءة 
Twitter و ، Facebook المستقبلية ، ومشاركتها من التطبيق عبر البريد اإللكتروني ، و

إمكانية ضبط منبه لقراءة األحاديث النبوية بشكل عشوائي يومًيا. ينبهك في الوقت المحدد ●
مع حديث اليوم.

القدرة على  :  التمرير لألمام والخلف لقراءة الحديث التالي أو السابق. ، وإجراء بحث نص كامل ●
  ال يظهر لك السجالت فحسب ، بل يبرز أيًضا النص الذي تبحث عنه 

أهم السلبيات : 
كثرة اإلعالنات فيه ؛ حيث يتم فتح إعالن مع الضغط على كل حديث. ●

Sahih Bukhari - Hadith Collection
تطبيق صحيح البخاري على اآلبل .

كتاب التوحيد :صحيح البخاري
يحتوى التطبيق على سلسلة شرح صوتي لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ؛ شرح الشيخ محمد بن 

صالح العثيمين . يعمل على اآلبل .ويمكنك تنزيله على األيباد .

أهم المميزات: 
يحتوي على سلسلة صوتية لشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .●
يمكنك مشاركة األسرة  مع إعداد Family Sharing ، يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
بعد تجربة تنزيل التطبيق على األيباد وجدنا صعوبة في تنزيله ؛ فهو يختلف عن التطبيقات التي ●

تعمل على األندرويد على متجر قوقل بلي .
من جهازه هواوي ال يتحمل التطبيق لديه ؛ عند الضغط على رابط التحميل تظهر رسالة : هذا ●

 ipad التطبيق متاح فقط على
الحظنا عند تصفحنا له كثرة اإلعالنات فيه ؛ حيث يتم فتح إعالن مع الضغط على كل حديث. ●
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مختصر صحيح البخاري
من التطبيقات التي تساعدك على معرفة عدة أحاديث نبوية عن كل شيء في الحياة .يعمل على اآلبل 

و األيباد .
البرنامج يعمل أيضا على اآليفون وتنزيله على اآليفون ممتاز ال توجد أي مشكلة لكنه غير مجاني .

فتح الباري شرح صحيح البخاري

أهم المميزات: 
تم اختيار طريقة العرض بعناية فائقة يمتاز البرنامج بواجهات تصميمية حديثة .●
إمكانية البحث في األحاديث  ، ومعرفة تخريج الحديث ، واضافة حديث إلى المفضلة ،و إمكانية ●

إضافة المالحظات الى األحاديث  ، ومشاركة الحديث والشرح   ، والبحث في األبواب والكتب ، 
وتكبير وتصغير الخط  .

تنسيق نص الحديث ونص الشرح بالوان رائعة  .●
أهم السلبيات : 

ينقص الكتاب كتاب المرضى ، وبعض األبواب دون شرح ؛انظر كتاب الفتن باب ما جاء في ●
قول هللا : ( واتقوا فتنة ..) ال يوجد شرحه .

يحتاج تطوير بإضافة خاصية البحث عن األحاديث  ، ووضع القراءة الليلية  .●

أهم المميزات: 
جديد كتاب مرئي ومسموع غنّي بالمواضيع والعناوين الممتعة والشّيقة إلغناء ثقافتنا ●

اإلسالمية بأسلوب سلس وواضح ودقيق.
برنامج يحتوي على سبعة وتسعون كتابًا بكافة المواضيع اإلسالمية المهمة ، باإلضافة الى ●

تعريف باإلمام البخاري.
إصدار مقّدم بتقنية عالية تجمع ما بين الصوت والصورة مع إمكانية البحث بسرعة وسهولة ، ●

أسلوب سلس وطريقة عرض غير معّقدة وواضحة.
متعة وإغناء لثقافة إسالمية ضمن برنامج موّحد "صحيح البخاري " لإلمام زكي الدين عبد ●

العظيم المنذري".
يمكنك مشاركة األسرة  مع إعداد Family Sharing ، يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .
أهم السلبيات : 

بعد تجربة تنزيل التطبيق على األيباد وجدنا صعوبة في تنزيله ؛ فهو يختلف عن التطبيقات التي ●
تعمل على األندرويد على متجر قوقل بالي .

ال يتوفر التطبيق على أجهزة أندرويد.●

تطبيق فتح الباري شرح صحيح البخاري ، على األندرويد ، يحتوي التطبيق على االحاديث مع الشرح كامال .
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شرح القسطالني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
تطبيق مجاني - الستعراض كتاب شرح القسطالني ؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ألحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 
923هـ)  . هذا التطبيق يعمل على األندرويد ، وهو ضمن سلسلة تطبيقات  مميزات  مشتركة في 
الخدمات التي تقدمها للمستخدم ، وكذلك في عيوبها ال تكاد تخرج عن عيوب تتكرر في هذه السلسلة 
من التطبيقات ، وبعضها ينفرد بعيوب مستقلة ظهرت لنا من خالل التجربة . وستأتي هذه 
التطبيقات الحقا، وعالمتها المميزة لها ( * * ) توضع قبل  اسم التطبيق  وتحته رابطه دون تكرر 

وصف التطبيق.
أهم مميزات التطبيق: 

إمكانية تغير حجم الخط ولونه وخطه .و إمكانية تغيير لون خلفية الصفحة .●
إمكانية عرض الشاشة واألبواب، مع وجود قائمة جانبية تحتوي على كل الفصول لسرعة ●

االنتقال بينهم ، وأسهم في نهاية كل فصل تسهل التنقل بين الفصول.
إمكانية زيادة او تقليل المسافة بين السطور  ، وعرض النص يمينا ويسارا وفي المنتصف ، و ●

الوصول ألسفل الصفحة او أعلى الصفحة مباشرة .
إمكانية التفاعل مع النص كنسخ ومشاركه اي فصل او باب بشكل كامل ، أو مشاركة جزء ●

مقتطع من الفصل عن طريق الضغط المطول على النص  ، أو مشاركة التطبيق نفسه .
إمكانية البحث النصي داخل الفصل نفسه ، أو البحث عن اي كلمة داخل جميع األبواب ، أو ●

البحث  في قائمة الفصول .
إمكانية الحفظ آلخر مكان وصلت اليه في قائمة الفصول ، أو اخر مكان للقراءة وصلت اليه ●

داخل الفصل نفسه.أو اخر صفحه وصلت اليها ، أو حفظ مالحظاتك على اي باب ، أو حفظ 
االبواب المفضلة .

اعدادات اخرى تمكنك من انزال السطور بشكل تلقائي دون لمس الشاشة  ، مع وجود مؤقت ●
زمني لتحديد الفترة الزمنية للقراءة والخروج التلقائي مع امكانية اعادة ضبط اعدادات البرنامج 

وإعادته للوضع االفتراضي .
أهم السلبيات : 

كثرة ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .●
صعوبة التنقل بين صفحات الكتاب .●
عدم وجود دليل لكيفية استخدام التطبيق .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح البخاري

خطب أبو إسحاق الحويني شرح صحيح البخاري
تطبيق خطب صوتية - الشيخ أبو اسحاق الحويني - شرح صحيح البخاري ، تابع إلذاعة طريق اإلسالم 

على شبكة االنترنت .
أهم المميزات :

حجم التطبيق صغير : 3 ميجا●
●mp3 محاضرات مسموعة كاملة
يمكن مشاركة التطبيق مع أصدقائك.●
التطبيق يعمل اونالين لذلك حجم التطبيق صغير لسهولة التحميل●

أهم السلبيات  :
ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تشغيل التطبيق .●
التطبيق يعمل بالنت ابتداءا ويستمر  على العمل وإن اغلق النت ، لكن عند االنتهاء من سماع ●

خطبة والرغبة باالنتقال ألخرى يتطلب االتصال باالنترنت. 
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة خاصية التحكم في الصوت .●

خطب أبو 
إسحاق 

الحويني شرح 
صحيح 
البخاري

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.SharhKastalny_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voonoon.heweny_bokhary


فيض الباري شرح صحيح البخاري
** تطبيق الستعراض كتاب فيض الباري على صحيح البخاري لمؤلفه : (أمالي) محمد أنور شاه بن 
معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1353هـ) بتحقيق : محمد بدر عالم الميرتهي، 
أستاذ الحديث بالجامعة اإلسالمية بدابهيل (جمع األمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى 

فيض الباري .

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري
** تطبيق الستعراض كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخار ي لمؤلفه: محمد بن يوسف بن 

علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني رحمه هللا.

التوشيح شرح الجامع الصحيح ( شرح صحيح البخاري )
** تطبيق الستعراض كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح لمؤلفه: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل 

الدين السيوطي (المتوفى: 911 هـ) - المحقق: رضوان جامع رضوان

أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري)
** تطبيق الستعراض كتاب أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري)  لمؤلفه : أبو سليمان حمد بن 

محمد الخطابي (ت 388 هـ) - المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود .

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري
** تطبيق الستعراض كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لمؤلفه: حمزة محمد قاسم

   راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط - عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون 

شرح صحيح البخاري البن بطال
**  تطبيق  كتاب شرح صحيح البخاري البن بطال لمؤلفه ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك بن 

بطال، أبو الحسن عالم بالحديث، من أهل قرطبة. توفي سنة (449 هـ) .
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التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح مسلم

تطبيق صحيح مسلم لألندرويد
يحتوى على جميع أحاديث كتاب: صحيح مسلم المسمى بـ «المسند الصحيح المختصر من السنن 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم» .

أهم المميزات:
البرنامج مجانى تماما ال يحتاج إلى اإلتصال باإلنترنت  ، وال يحتاج إلى أي صالحيات خاصة ، وهو ●

أيضا خالى تماما من اإلعالنات .
صحيح مسلم كامال مقسم إلى كتب وأبواب  ، مع التعريف باإلمام البخاري (مسلم) ونبذة ●

قصيرة عنه...
إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  ، وإضافة المالحظات على األبواب   ، ●

وتغيير نوع الخط  ، و إظهار أو إخفاء التشكيل

أهم السلبيات  :
عدم شرح معنى بعض الكلمات الصعبة●
عدم توفر خاصية التحويل بين أطراف الحديث ، من خالل األرقام المدرجة لألطراف .●
خطأ مطبعي الكتاب السابع اسمه (كتاب صالة المسافرين) وليس (المسافربن) ياء بدل الباء ●

.

تطبيق يعمل على اآلبل ، وهو عبارة عن عرض للكتاب مصورا عن نسخة ورقية، وقدم له بمقدمة 
فيها ترجمة لإلمام مسلم.

أهم المميزات:
ال يمكن البحث فيه عن حديث معين أو كتاب حيث ال يوجد به محرك بحث.●

أهم السلبيات  :
لم نقف على وصف له .وعند تصفحنا له: ●
ال يحتاج لإلنترنت عن استخدامه.●
وجود اإلعالنات الكثيرة المزعجة .●

كتاب صحيح مسلم كامل

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.sahihmuslim&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/id1236153376


كتاب صحيح مسلم - كتاب موسوعة الحديث النبوي 
الشريف و صحيح السنة النبوية من احاديث سيدنا محمد 

عليه الصالة و السالم
تطبيق  يعمل على اآلبل    ، غير مجاني بل يتم تحميله مقابل 1.99 دوالر . نسخة مقروءة مع 

 info@redfoxtech.com. امكانية االستماع ، و إزالة بعض المشاكل السابقة و العمل بمقترحاتكم
بريد الشركة لالستفسارات . 

أهم المميزات :
إمكانية قراءة صحيح مسلم الكامل باللغة العربية و االنجليزية●
امكانية االستماع الى صحيح مسلم الكامل و الهاتف مغلق●
ال يحتاج الى االنترنت نهائيا تستطيع االستماع و القراءة في اي وقت دون الحاجة لإلنترنت ●

نهائيا .

أهم السلبيات  :
التطبيق ممتاز لكن اإلعالنات كثيرة و مزعجة جدًا لدرجة ال يمكن إكمال قراءة سطر دون أن ●

تظهر.

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح مسلم

صحيح مسلم كامل
تطبيق الستعراض كتاب صحيح مسلم كامل بدون انترنت لألندرويد  واآلبل واآليباد .  حقوق النشر 

: © سمارت واي ، 2017

أهم المميزات: 
يحتوي على أحاديث ألصح كتب الحديث النبوي .●
ال يحتاج لإلتصال باإلنترنت عند استخدامه.●
● Family  في اآلبل واآليباد  خاصية مشاركة األسرة ، يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من

Sharing مع إعداد العائلة استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
في جهاز هواوي عند الضغط على الرابط ظهرت صورة جهاز جوال وفي واجهته قائمة فيها ●

أيقونات ألغراض مختلفة  .
هذه األيقونات السابقة غير مفعلة .●
صعب االستخدام ال يمكن االنتقال من حديث إلى آخر إال عن طريق قلب الصفحات للوصول ●

للمراد.
توجد به إعالنات كثيرة أسفل الصفحة حتى مع الضغط على إلغائها يظهر إعالن جديد .●
بالنسبة لآلبل واآليباد لمن جهازه هواوي  ال يتحمل التطبيق ، كما أن  تحميله يختلف عن ●

تطبيقات األندرويد من حيث السهولة.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD%2Fid827725665&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010264479&sdata=tkdVkgHciB5tSfEeQle1dAnp%2BxdGKqpE8f3RabKgf1o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2Fid1236153376&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7Ce4717307c4c24b534ae008d847ae151c%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637338160293894046&sdata=uQLvtSfud4LsNU3K%2FLCj220L7jlMxcQchD3l%2Bizrvw0%3D&reserved=0


Sahih Muslim Hadith  صحيح مسلم 

تطبيق الستعراض كتاب صحيح مسلم على اآلبل واأليباد ، وعلى األندرويد كما تقدم  .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح مسلم

قراءة صحيح اإلمام مسلم - عبد الرحمن عبد الخالق
تطبيق قراءة من صحيح مسلم بالصوت؛ قراءة عبد الرحمن عبد الخالق .

 على اآلبل واأليباد ، والتحميل مجاني . البرنامج وإن كان تنزيله مجاني لكن ال يمكن سماع المقطع 
الصوتي إال بالضغط على أيقونة إزالة اإلعالنات، وإزالة اإلعالن بمقابل 2.99 دوالر. المزود : حسن 

 HassAp 2016 ©  : سماوي .حقوق النشر

أهم المميزات: 
أهم المميزات: ●
يحتوي على أيقونة إلزالة اإلعالنات كما هو ظاهر على صورة التطبيق ، وأخرى لالستماع وتقييم ●

التطبيق .
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد العائلة استخدام ●

هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

أهم المميزات: 
ترجمة متوفرة باللغة اإلنجليزية لفهم المستخدم بشكل أفضل .●
  قائمة من كتب الحديث التي تحتوي على المزيد من األحاديث بمجرد النقر عليها ، وهناك قسم ●

المقدمات ؛ يحتوي على مقدمة عن اإلمام مسلم 
إذهب إلى الخيار للوصول السريع إلى أي حديث ، وهناك خيار  المفضلة والمشاركة  ، و اإلخطار ●

اليومي الحديث
 وتغيير المظهر لتحسين الرؤية  ، وتغيير حجم الخط ونمطه●

أهم السلبيات : 
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق . ●
 كثرة اإلعالنات المزعجة .●

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fsahih-muslim-hadith%2Fid825552759&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010244487&sdata=VWrKpluMYePJJm9vNUzVbQ%2BBBWzni6zmFGVRFhVnaUg%3D&reserved=0
https://apps.apple.com/sa/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82/id1127540190


شرح صحيح مسلم للنووي

**تطبيق الستعراض كتاب شرح صحيح مسلم للنووي .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - صحيح مسلم

شرح صحيح مسلم ( البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج)

** تطبيق الستعراض كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج لمؤلفه: محمد 
بن علي بن آدم بن موسى اإلتيوبي  الولوي .

فتح المنعم شرح صحيح مسلم

**تطبيق الستعراض كتاب: فتح المنعم شرح صحيح مسلم لمؤلفه : األستاذ الدكتور موسى 
شاهين الشين

شرح صحيح مسلم (الكوكب الوهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج)

** تطبيق شرح صحيح مسلم ( الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) لمؤلفة : محمد 
األمين .

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.sharh_muslim
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.BahrThgar_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.FatehMonem_BN
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.KokabWahag_BT


البخاري ومسلم - نسخة الترقية

يحوي التطبيق مئات الصفحات من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه مختصر صحيح 
البخاري ومسلم بين يديك في برنامج سهل وبسيط . Tamer Abdel-Baset حقوق النشر : © 2010 - 

تطبيقات 5 نجوم

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الجمع بين الصحيحين

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
تطبيق الستعراض كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق علية الشيخان على األبل واأليباد، يتيح لك تصفح 
 Hany : االحاديث بطريقة سريعة مع عرض المحتويات بشكل يسهل لك التنقل بينها وقراءتها .مزود

ATSOFT ©  : حقوق النشر Elmehy

أهم المميزات: 
صغير الحجم .●
باحث نصي لالحاديث بمختلف االمكانيات (بحث مع اللواصق او بدون ) .●
يمكنك إضافة أي حديث للمفضلة ، و مشاركة المحتوى .●

أهم السلبيات  : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
كثرة اإلعالنات المزعجة .●

أهم المميزات: 
 إمكانية البحث النصي الشامل في الصحيحين بكل سهولة، مع إظهار نص البحث بخلفية ●

ملونة لسهولة إيجادها
إمكانية حفظ األبواب المفضلة للوصول إليها بسرعة و سهولة الحقا.●
جميع األحاديث و الروايات مذكور بها اإلسناد الكامل من الرواة و الصحابة األجالء عليهم رضوان ●

هللا.
يمكنك أيضا إرسال األحاديث بالبريد اإللكتروني أو مشاركتها بتطبيقات التواصل االجتماعي مع ●

األهل و األصدقاء بمجرد الضغط على زر.
نصوص األحاديث و الشرح مكتوبة بخط واضح مع تلوين اآليات و األحاديث، و إمكانية تغيير ●

حجم الخط حسب الرغبة.
البرنامج متوافق مع جميع أجهزة أيفون ، و متوافق أيضا مع أجهزة األيباد.●

أهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 ال يمكن تحميل التطبيق على اجهزة هواوي. ●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/id1121087785
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/id1121637436


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

** تطبيق الستعراض كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمؤلفه : محمد فؤاد بن عبد 
الباقي بن صالح بن محمد رحمه هللا تعالى .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الجمع بين الصحيحين

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

تطبيق الستعراض كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  لمؤلفه : محمد فؤاد عبد الباقي 
-رحمه هللا تعالى - بقراءة الدكتور محمد رشاد خليفة أستاذ الحديث وعلوم السنة المساعد بجامعة 

األزهر ، وراجع العمل الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد أستاذ الدراسات األدبية والعربية .
التطبيق على األندرويد ، هو عبارة عن كتاب صوتي عربي يجمع األحاديث النبوية الصحيحة التي اتفق 

عليها الشيخان البخاري ومسلم . 

أهم المميزات: 
أحاديث نبوية صوتية متفق عليها●
االستماع إلى المقاطع الصوتية حتى بعد الخروج من التطبيق●
يمكنك التحكم في المقطع الصوتي من خارج التطبيق●
التطبيق صغير الحجم .●

أهم السلبيات :
لم نقف على دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
يحتاج التطبيق إلى تطوير بإضافة األحاديث مكتوبة ربطا بين المسموع والمكتوب .●
يحتاج إلى إضافة خاصية مشاركة الدرس المسموع عبر وسائل التواصل . ●

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم

** تطبيق الستعراض كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم لمؤلفه: محمد بن فتوح بن عبد 
هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي الَحِميدي أبو عبد هللا بن أبي نصر (المتوفى: 488هـ).المحقق: 

د. علي حسين البواب .

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.margan
https://play.google.com/store/apps/details?id=lo2lo2walmarjanmktbaswtiya2090ar.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.GamaSahehen_BT


الوجيز في شرح الحديث الصحيح
تطبيق الستعراض كتاب الوجيز في شرح الحديث الصحيح ، على األندرويد ، وهو موجز من كتاب اللؤلؤ 
والمرجان في صورة برنامج ، يجمع  1740 صحيح الحديث النبوي. جميع حقوق الطبع محفوظة لشركة 

رواية -إيجي كوم 

أهم المميزات: 
موجز من كتاب اللؤلؤ والمرجان في صورة برنامج يجمع صحيح الحديث النبوي كما في مقدمة ●

الكتاب .
تناول شرح الحديث بعبارة مبسطة وأسلوب سهل تحت عنوان ( المعنى العام ) ، ولكل صحابي ●

ترجمة موجزة تحت عنوان 
( التعريف بالراوي ) ●
تناول كلمات الحديث وتراكيبه من الناحية اللغوية ، كما تناول معاني المفردات تحت عنوان ( ●

معاني المفردات )
ختم الحديث بنقاط موجزة تشمل ما يستفاد من الحديث تحت عنوان ( فوائد الحديث ) .●
يمكنك مشاركة التطبيق بتحديد النص الذي تود مشاركته ثم الضغط على عالمة مشاركة في ●

األعلى .
ال يتطلب التطبيق أي أذونات خاصة إضافية   ، كما يمكنك إيقاف الوصول إلى هذه األذونات من ●

خالل اإلعدادات .

أهم السلبيات : 
التطبيق  ال يعمل على جميع األجهزة ، فمن جهازه هواوي ال يفتح التطبيق لديه بعد التجربة .●

تظهر رسالة : هذا التطبيق اإلصدار قديم ..
لم يذكر في التطبيق من مؤلف هذا الشرح .●
التطبيق يحتاج تطوير بأن يكون فتحه عامودي وليس أفقي ، وتكررت هذه المالحظة  .●
أحيانا التطبيق يتوقف تلقائيا ، وتكررت هذه المشكلة .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الجمع بين الصحيحين

الصحيحين البخاري ومسلم بالشرح
تطبيق الصحيحين البخاري ومسلم بالشرح - صحيح البخاري بشرح فتح الباري + صحيح مسلم بشرح 

النووي .  التطبيق على األندرويد . 
أهم المميزات: 

ال حاجة لالنترنت يمكنك التحري من الحديث الصحيح في اي وقت او مكان. ●
البحث في الحديث الصحيح ومراجعة الشرح ، مع إمكانية تحديد أسلوب العرض الذي يعجبك ●

للقراءة  ، والمرجعية حيث وصلت في قراءتك ، وإضافة  العناوين التي تهمك إلى الئحة المفضلة 
، خاصية تحديد حجم الخط   ،ونسخ المحتوى  إرساله .

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات أثناء تصفح التطبيق .●
كتاب بدء الوحي وكتاب اإليمان غير كاملين .●
هناك نقص في شرح حديث : صنفان من أهل النار لم أرهما ...الحديث في صحيح مسلم .وأيضا ●

حديث 2677 باب في أسماء هللا تعالى وفضل من أحياها في صحيح مسلم .
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة خاصية تنقل سهلة بين األحاديث وتكون برقم الحديث ، لوحظ أنه ●

عند االنتقال من حديث آلخر ال بد من الخروج من الحديث ثم يفتح الباب مرة أخرى 

https://play.google.com/store/apps/details?id=rewaya.books.hadithbrowser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ioapps.al_saheehayn


الصحيحان البخاري ومسلم
أفضل تطبيق للبحث في صحيحي البخاري ومسلم بالشرح ، على األندرويد 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الجمع بين الصحيحين

أهم المميزات: 

حجم صغير (MB 6.8.) ، بدون انترنت. مجاني، بدون ●

إعالنات. واجهة جميلة وبسيطة، مع االهتمام باجهزة 

التابلت.

 بحث في صحيح البخاري (7008 حديث)، أو صحيح مسلم ●

(5362 حديث). 

تجاوز لألخطاء اللغوية الشائعة في بعض الحروف العربية ●

مثل (ا، أ، إ، آ، ي، ى).

يمكنك البحث عن أي عدد من الكلمات أو الجمل بأي ●

ترتيب  ، وكذلك البحث التجزيئي والمطابق في نفس 

الوقت عن طريق وضع نصوص البحث المطابق بين 

عالمتي التنصيص " ".

األحاديث ُمَشكلة. ، التحكم في أقصى عدد للنتائج في ●

اإلعدادات ، مع امكانية حفظ، نسخ، مشاركة، شرح أي 

حديث.

 إن لم يوجد الحديث في الصحيحين، يمكنك البحث عنه في ●

موقع سّنة بسهولة. 

أهم السلبيات : 

ال يوجد رقم للحديث وال هو مصنف كفهرس كأنه ●

مجموعة .

يحتاج تطوير بإضافة األحاديث ملونة .وإضافة خاصية إزالة ●

التشكيل .وعند البحث عن كلمة لو تظهر باللون األحمر 

يكون أفضل وأسهل في العثور عليها .
اضغط على األيقونة للتحميل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mhashim6.android.thetwoauthentics


سنن أبي داود

تطبيق الستعراض كتاب سنن أبي داود على األندرويد  ، هو أحد كتب األحاديث الستة .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

بذل المجهود في حل سنن أبي داوود

** تطبيق الستعراض كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود  لمؤلفه : الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري (المتوفى: 1346 هـ)

اعتني به وعلق عليه: األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي . 

عون المعبود شرح سنن أبي داوود
** تطبيق الستعراض كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشكالته. المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، 

شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ) 

أهم المميزات: 
ال يحتاج إلى اإلتصال باإلنترنت ، مجانى تماما وخالى تماما من اإلعالنات .●
كتاب سنن أبي داود كامال مقسم إلى كتب وأبواب ،يحتوي على 5274 حديثـًا من أحاديث رسول ●

هللا صلى هللا عليه وسلم  .
التعريف باإلمام أبي داود ونبذة قصيرة عنه...●
إمكانية البحث عن حديث ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة ، تغيير ثيم البرنامج ، وتغيير نوع ●

وحجم الخط ،وإظهار أو إخفاء التشكيل .
في التطبيق شرح لكيفية استخدامه .●

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بزيادة كلمات البحث على األقل كلمتين أو ثالث  .●
يحتاج تطوير بإضافة خاصية إمكانية التنقل بين األبواب دون الحاجة للخروج من الباب نفسه ●

والدخول إلى غيره .

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوود للسيوطي
** تطبيق الستعراض كتاب مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوود لمؤلفه : أبو الفضل جالل الدين عبد 

الرحمن السيوطي (849 - 911 هـ) بعناية: محمد شايب شريف 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.abidawood
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.BazlMaghod_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Own_Daoad_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.MerkatSoaod_BN


شرح سنن أبي داود البن رسالن

** تطبيق الستعراض كتاب شرح سنن أبي داود لمؤلفه :  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين 
بن علي بن رسالن المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: 844 هـ)

تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفالح بإشراف خالد الرباط .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

معالم السنن شرح سنن أبي داوود

** تطبيق الستعراض كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود لمؤلفه : َحْمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي ، أبو سليمان ، فقيه محدث ( المتوفى : 388ه ) .

سنن الترمذي
تطبيق الستعراض كتاب سنن الترمذي لمؤلفه : محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، 
الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)  ألجهزة األندرويد يحتوي على جميع أحاديث كتاب سنن الترمذي 
المسمى بـ «الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه 

العمل».

أهم المميزات: 
ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت ، مجانى تماما وخالي تماما من اإلعالنات .●
كتاب سنن أبي داود كامال مقسم إلى كتب وأبواب ،يحتوي على 5274 حديثـًا من أحاديث رسول ●

هللا صلى هللا عليه وسلم  .
التعريف باإلمام أبي داود ونبذة قصيرة عنه...●
إمكانية البحث عن حديث ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة ، تغيير ثيم البرنامج ، وتغيير نوع ●

وحجم الخط ،وإظهار أو إخفاء التشكيل .
في التطبيق شرح لكيفية استخدامه .●

أهم السلبيات : 
يحتاج لشرح معاني الكلمات الغريبة .●
اختالف الترقيم على المطبوع أحيانا ●
يحتاج تطوير بإضافة خاصية نسخ جزء محدد من متن الحديث  .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.DaoodRaslan_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.malam_sonan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.termezy


تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري 

**  تطبيق الستعراض كتاب تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي لمؤلفه : أبو العال محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)  .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

العرف الشذي شرح سنن الترمذي

** تطبيق الستعراض كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي لمؤلفه : محمد أنور شاه بن معظم 
شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 1353هـ) - تصحيح: الشيخ محمود شاكر

كتاب سنن النسائي
تطبيق الستعراض كتاب سنن النسائي لمؤلفه: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 
النسائي (المتوفى: 303هـ) . على اآلبل واأليباد  ، هو أحد كتب الحديث الستة . وهو عبارة عن عرض 

لنسخة ورقية مصورة من الكتاب. مزود :   younes ahmed  - الحقوق : ماي واي ، 2017 ©

أهم المميزات: 
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات  : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
يصعب االنتقال فيه من حديث آلخر والبد من قلب الصفحات حتى يصل القارئ للمراد.●
كثرة اإلعالنات فيه بشكل مزعج.●
يوجد به تعليق شديد بحيث يستغرق كثير من الوقت حتى يتم فتح الصفحة وإظهارها على ●

الشاشة.

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.sharh_termazy
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Orf_Shady_BN
https://apps.apple.com/sa/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A/id1223450674


سنن النسائي

تطبيق الستعراض كتاب سنن النسائي المسمى بـ «المجتبى من السنن ، ألجهزة األندرويد ، يحتوى 
على جميع أحاديث كتاب سنن النسائي الكبرى». ويحتوي على 5776 حديثـًا من أحاديث رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين.
هو أحد كتب الحديث الستة قام بتجميعه اإلمام النسائي. 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

شرح سنن النسائي - للشنقيطي - رحمه هللا

** تطبيق الستعراض كتاب شرح سنن النسائي المسمى «شروق أنوار المنن الكبرى اإللهية بكشف 
أسرار السنن الصغرى النسائية» لمؤلفه : محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي 

(المتوفى في المدينة: 1405 هـ ) .

شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح 
المجتبى»

** تطبيق الستعراض كتاب شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» لمؤلفه 
: محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي .

أهم المميزات: 
البرنامج مجانى تماما وهو أيضا خالى تماما ال يحتاج إلى اإلتصال باإلنترنت  ، وال يحتاج إلى أي ●

صالحيات خاصة .
جميع أحاديث كتاب سنن النسائي، مقسمة إلى كتب وأبواب●
التعريف باإلمام النسائي ونبذة قصيرة عنه...●
 إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  ، وإضافة المالحظات على األبواب ●

، وتغيير نوع وحجم الخط  ، وإظهار أو إخفاء التشكيل  .

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بإضافة :عالمة مرجعية بحيث يعلم القارئ أين وصل في القراءة - الحكم على ●

الحديث - شرح الكلمات الغريبة  - خاصية البحث بالكلمات .
أرقام األحاديث تحتاج مراجعة .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.nasa2y
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ShroukMenn_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ZakheraOkba_BT


كتاب سنن ابن ماجه 

تطبيق الستعراض كتاب سنن ابن ماجه - المؤلف : ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، 
وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) على اآلبل واأليباد .عبارة عن نسخة ورقية مصورة للكتاب .مزود 

: younes ahm - حقوق النشر :   سمارت واي ، 2017 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

سنن ابن ماجه

تطبيق الستعراض كتاب سنن ابن ماجه على األندرويد . 
هذا التطبيق يحتوي على جميع أحاديث كتاب سنن بن ماجه. أحد (الكتب الستة). . يحتوي على أكثر 

من 4000 حديث في أكثر من 32 كتاًبا (كتب) مقسمة إلى حوالي 1500 فصل (أبواب) .

أهم المميزات: 
يمكن مشاركة األسرة لما يصل إلى ستة أفراد من Family Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات  : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
ال توجد به خانة بحث مما يصعب االنتقال فيه من حديث آلخر، بل البد على المتصفح من قلب ●

الصفحات للوصول إلى الحديث المراد.
تكثر اإلعالنات في أسفل الصفحة.●

أهم المميزات: 
مجاني تماًما بدون إعالنات. ال يحتاج إلى أذونات خاصة للتشغيل.●
بالللغة العربية .●
القدرة على إضافة األحاديث إلى المفضلة ، ومالحظات على الفصول. و تغيير حجم الخط ●

ونوعه .
شرح كيفية استخدام التطبيق من خالل الضغط على أيقونة بعد تحميل التطبيق .●

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بإضافة : الحكم على الحديث - ميزة البحث  في النصوص .●
أرقام األحاديث غير صحيحة  .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.majah
https://apps.apple.com/sa/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87/id1236775199


سنن ابن ماجه 
تطبيق الستعراض كتاب سنن ابن ماجه لمؤلفه : ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة 
اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) . التطبيق على األندرويد ، يحتوي على أحاديث سنن ابن ماجه من حديث 

رقم ( 1 ) حتى الحديث رقم ( 4156 ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

كتاب سنن ابن ماجه
تطبيق الستعراض كتاب سنن ابن ماجه لمؤلفه : ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، 

وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) . على األندرويد

أهم المميزات: 
ذكر نبذة عن اإلمام ابن ماجه ●
أيقونة في اليسار أعلى الصفحة بالضغط عليها تظهر لك مميزات : تغيير الخط ، العالمة ●

المرجعية ، تغيير األنماط ، بحث ، قّيم التطبيق ، خروج .
أيقونة في اليسار أعلى الصفحة على هيئة كتاب بالضغط عليه تظهر لك قائمة ( فهرس ●

الكتاب ) ، باإلضافة إلى وجود أيقونة للبحث بإزاء االيقونتين السابقتين .
عند تصفح الحديث هناك على يسار الصفحة أيقونة على هيئة دائرة بداخلها عالمة ( + ) هكذا ●

، بالضغط عليها تظهر لك مميزات لخدمة النص : خاصية النسخ ، المفضلة ، تغيير الخط ، 
والمشاركة عبر وسائل التواصل .

أهم السلبيات : 
1 : ليس فيه شرح لطريقة استخدام التطبيق .●
2 : يحتاج تطوير بإضافة الحكم على الحديث ●

أهم المميزات: 
في اليمين في أعلى الصفحة أيقونة على شكل ثالثة نقاط عامودية بالضغط عليها تظهر لك ●

اإلعدادات .
وفي يسار الصفحة أيقونة على شكل ثالثة خطوط صغيرة فوق بعضها بالضغط عليه ●

تظهر لك قائمة لعدد من الخدمات تشمل : القائمة الرئيسية ، المفضلة ، بحث ، عن 
التطبيق ، خروج .

عند اختيار باب من أبواب الكتاب من القائمة تظهر لك األحاديث●
في أسفل الشاشة أيقونات : سهم باتجاه اليمين وسهم باتجاه اليسار للتحكم في االنتقال ●

بين الصفحات -زر تكبير الخط وآخر لتصغيره -مشاركة التطبيق عبر وسائل التواصل .

أهم  السلبيات  : 
بعد تحميل التطبيق وإرادة فتحه ظهرت رسالة : هذا التطبيق ُصمم إلصدار قديم من نظام ●

األندرويد ، ربما ال يعمل بشكل سليم تأكد من وجود تحديثات جديدة لهذا التطبيق أو قم 
بالتواصل مع المطور .

ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق وأثناء إرادة الخروج منه .●
يحتاج تطوير بإضافة : -حكم  على الحديث بعد سرده -خاصية نسخ للنص .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptodirect.sunanbinmajah
https://play.google.com/store/apps/details?id=sand.com.ibnmaga


حاشية السندي على سنن ابن ماجه
** تطبيق الستعراض كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه أو كتاب كفاية الحاجة في شرح سنن 

ابن ماجه لمؤلفه : محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

كتاب سنن ابن ماجه

تطبيق الستعراض كتاب سنن ابن ماجه على األندرويد .

مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه
** تطبيق الستعراض كتاب شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن 
ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى» لمؤلفه : محمد األمين بن عبد هللا بن يوسف بن 

حسن اُألرمي الَعًلوي األثيوبي الَهَرري الكري الُبَويطي .
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: األستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي .

أهم المميزات: 
سهولة البحث بالكلمة أو رقم الصفحة ، وسرعه فائقة في االنتقال بين الصفحات ●

والمواضيع .
امكانية تكبير وتصغير الخط حسب الحاجه ، واستئناف القراءة من نفس الصفحة الحقا .●
فهرس يحتوي على جميع مواضيع الكتاب  مع وجود عالمات تبويب للصفحات .●
ال وجود لإلعالنات المخلة باألخالق والدين .●

أهم السلبيات : 
كثرة ظهور اإلعالنات ●
يحتاج تطوير بإضافة : خاصية نسخ النص ومشاركة األحاديث - والحكم على األحاديث .●

شرح السنن األربعة
تطبيق السنن األربعة أو كتب السنن  ( سنن النسائي -سنن أبو داود - سنن الترمذي - سنن ابن 

ماجه  )  على األبل .

أهم المميزات: 
عبارة عن عرض مصور من نسخة ورقية لكتب السنة األربعة؛ سنن أبي داود، سنن النسائي، ●

سنن الترمذي، سنن ابن ماجه ، وهذا العرض لكل كتاب على حدة.
مجاني  ، ال يحتاج التصال باإلنترنت .●

أهم السلبيات :
 ال يمكن البحث فيه عن كتاب أو باب أو حديث معين حيث ال يوجد به محرك بحث . ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Sanady_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaizen_inc.sananibnmajah
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.MorshdMagah_BN
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9/id1234232102


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السنن األربعة

الترمذي والنسائي - نسخة الترقية
تطبيق الترمذي والنسائي نسخة الترقية على اآلبل اآلن تستطيع أن تحمل هدي رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم أينما كنت.مئات الصفحات من أحاديث رسول هللا و سننه بين يديك في برنامج سهل و 

Tamer Abdel-Baset  : بسيط . حقوق النشر : ( 2010-2018) @ تطبيقات 5 نجوم - مزود
أهم المميزات: 

سنن الترمذي : و هو مقسم ل ٤٨ كتاب بها ما يقرب من ٤٠٠٠ حديث و رواية صحيحة عن رسول ●
هللا صلى هللا عليه و سلم

سنن النسائي الصغرى: و هو مقسم ل ٥١ كتاب بها أكثر من ٥٧٠٠ حديث و رواية صحيحة عن ●
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

إمكانية البحث النصي الشامل في الكتب و األبواب و الروايات بكل سهولة، مع إظهار نص ●
البحث بخلفية ملونة لسهولة إيجادها ، وحفظ األبواب المفضلة للوصول إليها بسرعة و 

سهولة الحقا.
جميع األحاديث و الروايات مذكور بها اإلسناد الكامل من الرواة و الصحابة األجالء عليهم ●

رضوان هللا.
يمكنك أيضا إرسال األحاديث بالبريد اإللكتروني أو مشاركتها بتطبيقات التواصل االجتماعي مع ●

األهل و األصدقاء بمجرد الضغط على زر.
نصوص األحاديث و الشرح مكتوبة بخط واضح مع تلوين لآليات و األحاديث، و إمكانية تغيير ●

حجم الخط حسب الرغبة.
البرنامج متوافق مع جميع أجهزة أيفون ، و متوافق أيضا مع أجهزة األيباد.●

أهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

موسوعة الحديث - الترمذي والنسائي
تطبيق موسوعة الحديث – الترمذي والنسائي على اآلبل . اآلن تستطيع أن تحمل هدي رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم أينما كنت.. ، مئات الصفحات من أحاديث رسول هللا و سننه بين يديك في 

برنامج سهل و بسيط. تاجر : Tamer Abdel-Baset - حقوق النشر : تطبيقات 5 نجوم (2018-2010)@
أهم المميزات: 

سنن الترمذي : و هو مقسم ل ٤٨ كتاب بها ما يقرب من ٤٠٠٠ حديث و روايه صحيحة عن رسول ●
هللا صلى هللا عليه و سلم

سنن النسائي الصغرى: و هو مقسم ل ٥١ كتاب بها أكثر من ٥٧٠٠ حديث و روايه صحيحة عن ●
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  .

إمكانية البحث النصي الشامل في الكتب و األبواب و الروايات بكل سهولة، مع إظهار نص ●
البحث بخلفية ملونة لسهولة إيجادها ،  وحفظ األبواب المفضلة للوصول إليها بسرعة و 

سهولة الحقا.
جميع األحاديث و الروايات مذكور بها اإلسناد الكامل من الرواة و الصحابة األجالء عليهم ●

رضوان هللا.
يمكنك أيضا إرسال األحاديث بالبريد اإللكتروني أو مشاركتها بتطبيقات التواصل االجتماعي مع ●

األهل و األصدقاء بمجرد الضغط على زر.
نصوص األحاديث و الشرح مكتوبة بخط واضح مع تلوين اآليات و األحاديث، و إمكانية تغيير ●

حجم الخط حسب الرغبة.
البرنامج متوافق مع جميع أجهزة أيفون ، و متوافق أيضا مع أجهزة األيباد.●

https://apps.apple.com/us/app/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A/id1351835375
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/id1351837068


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

جامع الحديث - قطر الخيرية 
تطبيق الترمذي والنسائي نسخة الترقية على اآلبل اآلن تستطيع أن تحمل هدي رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم أينما كنت.مئات الصفحات من أحاديث رسول هللا و سننه بين يديك في برنامج سهل و 

Tamer Abdel-Baset  : بسيط . حقوق النشر : 2010-2018) @ تطبيقات 5 نجوم - مزود

أهم المميزات: 
الفهرسه: يعرض التطبيق فهارس الكتب األصليه في مستويين مما يسهل الوصول ●

لألحاديث.
الترقيم: األحاديث تعرض مرقمه كما ذكرت في الكتب األصليه.●
العزو: كافة األحاديث تعزى لمصادرها ورقمها وعنوان الموضوع األصلي والفرعي.●
العرض: يعرض كل حديث في صفحة منفصله ويمكن تكبير وتصغيير الخط حسب حاجة ●

المستخدم.
التصفح: يستطيع المستخدم التنقل بسهولة داخل أحاديث الكتاب الواحد.●
البحث: يستطيع المستخدم البحث في كامل الكتب التسعة سواء بكلمة واحدة أو مجموعة ●

كلمات. كما يمكن إجراء بحث بالكلمات المتطابقه أو المتشابهه.
المشاركة: يمكن مشاركة الحديث على هيئة صورة لضمان جودة العرض وسالمة النص.●

أهم السلبيات :
لم نقف على سلبيات .●

كتب الستة الحديثية
تطبيق كتب الستة مع امكانية نسخ المتن.على األندرويد ، واألبل .وصفه في اآلبل لم أقف له على 
وصف لكن هذا ما الحظته أثناء تصفحه:- هذا التطبيق وإن كان عنوانه يوحي بأنه يختص بالكتب 
الستة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إال أني قد 

وجدت به موطأ مالك .

أهم المميزات: 
عناوين الكتب واألبواب باللغة األوردية ولكن بالضغط على الباب يبدأ بسرد الحديث باللغة ●

العربية ثم ترجمته حسب االختيار من اإلعدادات إما الترجمة باللغة األوردية أو باللغة اإلنجليزية 
.

التطبيق جًدا منظم كل كتاب على حدة، وبداخله عناوين الكتب واألبواب، وبجانب كل باب عدد ●
األحاديث التي تحويه .

سهل التنقل بين الكتب واألبواب●
ال يحتاج لإلنترنت لتحميل األحاديث .●
يتميز بمشاركة المحتوى، كما يتميز بطلب إزالة اإلعالنات دون مقابل، واختيار نمط الخط ●

العربي أو إخفاؤه والتحكم في حجمه أيضا، وكذلك بالنسبة للترجمة باإلمكان اختيار نمط الخط 
وحجمه أو إخفاؤه، يوجد به أيقونة لتفعيل تنبيه لقراءة ورد يومي.

أهم السلبيات :
لم نقف على سلبيات .●

آيباد

آيفون

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/id1165160502#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/id1165160502


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

سنن الدارمي
تطبيق الستعراض كتاب سنن الدارمي لمؤلفه :  أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ) .يحتوي هذا الكتاب على 3567 

حديثـًا من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

أهم المميزات: 
كتاب سنن الدارمي كامال مقسم إلى كتب وأبواب●
التعريف باإلمام الدارمي ونبذة قصيرة عنه...●
مجانى تماما وخالي تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت●
إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  ، وتغيير ثيم البرنامج,●

وتغيير نوع وحجم الخط  ، وإظهار أو إخفاء التشكيل .

أهم السلبيات : 
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة :●
- الحكم على الحديث بعد سرد الحديث ●
-ليس فيه خاصية النسخ الجزئي .●

سنن الدارقطني 
تتطبيق سنن الدارقطني لمولفه : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ) .ألجهزة األندرويد يحتوى على جميع أحاديث كتاب سنن 

الدارقطني.

أهم المميزات: 
جميع أحاديث كتاب سنن الدارقطني، مقسمة إلى كتب وأبواب●
التعريف باإلمام الدارقطني ونبذة قصيرة عنه...●
مجانى تماما وخالي تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت  ،و ال يحتاج إلى أي ●

صالحيات خاصة 
إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  ، والمالحظات على األبواب  ، ●

وتغيير نوع وحجم الخط  ، 
و إظهار أو إخفاء التشكيل  .●
في التطبيق شرح لطريقة استخدامه .●

أهم السلبيات :
يحتاج تطوير بإضافة  درجة الحكم على الحديث بعد سرده .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.daremy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.daraqutni


صحيح ابن خزيمة
** تطبيق الستعراض كتاب صحيح ابن خزيمة  المسمى : بالمختصر من المسند الصحيح عن النبي 

صلى هللا عليه وسلم لمؤلفه : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

صحيح ابن حبان
** تطبيق الستعراض كتاب صحيح ابن ِحّبان المسمى بـ ( المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع ) 
لمؤلفه : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي (المتوفى : 

354هـ) .

موطأ اإلمام مالك - بدون نت
**تطبيق الستعراض كتاب موطأ اإلمام مالك بدون نت .

كتاب االستذكار شرح الموطأ
** تطبيق الستعراض كتاب كتاب االستذكار شرح الموطأ لمؤلفه  : يوسف بن عبد هللا بن محمد بن 

عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر (المتوفى: 463هـ) .

الزرقاني على موطأ اإلمام مالك
** تطبيق الستعراض كتاب شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك لمؤلفه : محمد بن عبد الباقي بن 

يوسف الزرقاني المصري األزهري ( المتوفى : 1122ه ) .
تحقيق: طه عبد الرءوف سعد .

المسالك في شرح موطأ مالك
**تطبيق الستعراض كتاب المسالك في شرح موطأ مالك  لملفه : القاضي محمد بن عبد هللا أبو 

بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)
ليماني .  ليماني وعائشة بنت الحسين السُّ قرأه وعّلق عليه: محمد بن الحسين السُّ

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.khozayma
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ebinheban
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Muataa
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Sharh_Muataa
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Zarkany_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.MasalkMalk_BT


موطأ اإلمام مالك
تطبيق الستعراض كتاب موطأ اإلمام مالك على األندرويد . يحتوي على أحاديث الموطأ باللغتين 
العربية واإلنجليزية .الموطأ : هو واحد من دواوين اإلسالم العظيمة ، وكتبه الجليلة ، يشتمل على 
جملة من األحاديث المرفوعة ، واآلثار الموقوفة من كالم الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ثم هو 

أيضا يتضمن جملة من اجتهادات المصنف وفتاواه 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

المنتقى شرح الموطأ
**تطبيق الستعراض كتاب المنتقى شرح الموطأ لمؤلفه :  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 

بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتوفى: 474هـ)

المستدرك على الصحيحين
** تطبيق الستعراض كتاب كتاب االستذكار شرح الموطأ لمؤلفه  : يوسف بن عبد هللا بن محمد 

بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر (المتوفى: 463هـ) .

مصنف ابن أبي شيبة
** تطبيق الستعراض كتاب مصنف ابن أبي شيبه لمؤلفه : أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ). يعد هذا الكتاب أصًلا من األصول التي يرجع إليها في معرفة 

األحاديث واآلثار .

أهم المميزات: 
يعرض أحاديث الموطأ باللغتين العربية واإلنجليزية .●
يمكن مشاركة رابط التطبيق .●
يمكنك الخروج من التطبيق من خالل الضغط على أيقونة بجوار أيقونة مشاركة التطبيق .●

أهم السلبيات : 
كثرة ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق ، وبعضها مخلة بالدين .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
األحاديث غير مرقمة .●
 يحتاج شرح لبعض الكلمات الغريبة ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MuslimRefliction.Muwatta.Malik
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.MontakaMutaa_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.MosTadrak
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.mosanf_shaibh


مسند اإلمام أحمد
تطبيق مسند اإلمام أحمد يقدم احاديث الرسول صلي هللا عليه وسلم. يحتوي  هذا التطبيق على 
أحاديث بلغ عددها ( 24796 ) حديثا ، وعدد األبواب ( 1273 ) ، عدد الكتب ( 14) كتابا .حجم التطبيق : ( 

2) ميجا .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

مسند اإلمام أحمد - كامل بدون نت
** تطبيق مسند اإلمام أحمد - كامل بدون نت المؤلف : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن 

أندرويدهالل بن أسد الشيباني .

مسند البزار
**تطبيق الستعراض كتاب مسند البزار  لمؤلفه  : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار حافظ 
من العلماء بالحديث. وهو أحد المسانيد الكبيرة في متون السنة وقد رتبه المصنف وفق مسانيد 

الصحابة . 

مصنف عبد الرزاق
** تطبيق الستعراض كتاب مصنف عبد الرزاق - المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 

الحميري اليماني الصنعاني

أهم المميزات: 
في  أعلى صفحة التطبيق ثالثة أيقونات : ●
أيقونة على شكل ثالثة خطوط صغيرة أفقية عند الضغط عليها تظهر لك قائمة المسانيد ●

الموجودة في التطبيق .وأيقونة للبحث في األحاديث ، وأيقونة على شكل ثالثة نقاط فوق 
بعض في يسار الصفحة بالضغط عليها تظهر لك بعض خدمات للتطبيق : 

البحث برقم الحديث ، مشاركة التطبيق ، تطبيقات أخرى ، المفضلة ، المالحظات ، اإلعدادات ●
، تفاصيل عن اإلمام أحمد ، عن التطبيق ، خروج .

هناك فيديو  يشرح طريقة استخدام التطبيق بالصور .●

أهم السلبيات : 
التطبيق يغلق فجأة أثناء التصفح     .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MuslimRefliction.Muwatta.Malik
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Musnaad
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.musnad_elbazaar
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.mosanf_az


السنن الكبير للبيهقي
** تطبيق الستعراض كتاب السنن الكبير لمؤلفه : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

األدب المفرد
** تطبيق مسند اإلمام أحمد - كامل بدون نت المؤلف : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن 

أندرويدهالل بن أسد الشيباني .

المعجم الصغير للطبراني
**تطبيق الستعراض كتاب مسند البزار  لمؤلفه  : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار حافظ 
من العلماء بالحديث. وهو أحد المسانيد الكبيرة في متون السنة وقد رتبه المصنف وفق مسانيد 

الصحابة . 

األوسط في السنن واإلجماع البن المنذر
** تطبيق الستعراض كتاب األوسط في السنن لمؤلفه : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 

النيسابوري (المتوفى: 319هـ) .

أهم المميزات: 
جميع أحاديث كتاب المعجم الصغير، مقسمة إلى كتب وأبواب●
التعريف باإلمام الطبراني ونبذة قصيرة عنه...●
مجانى تماما وخالي تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت  ،ال يحتاج إلى أي ●

صالحيات خاصة .
إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  ، والمالحظات على األبواب  ، ●

وتغيير نوع وحجم الخط  ، و إظهار أو إخفاء التشكيل .
هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●

أهم السلبيات : 
كثرة ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .●
هناك خطأ في ترجمة الطبراني فعند فتح الترجمة والتعريف به تظهر ترجمة الدارقطني .●
يحتاج إضافة خاصية لتراجم الرجال بمجرد تحديد الرجال تظهر الترجمة  ، خاصية ربط الصوت ●

مع المكتوب من األحاديث  . 

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.sonan_bayhaky
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.mofrad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.mo3jamS
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ELawsat_Monzer


جمع الجوامع
** تطبيق الستعراض كتاب جمع الجوامع لمؤلفه :  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق 

الدين الخضيري السيوطي جالل الدين إمام حافظ مؤرخ أديب ( المتوفى : 911 هـ ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

عمل اليوم والليلة
** تطبيق الستعراض كتاب عمل اليوم والليلة لمؤلفه : أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 

نِّي» (المتوفى: 364هـ) . ، المعروف بـ «ابن السُّ ْيَنَوريُّ أسباط بن عبد هللا بن إبراهيم بن ُبَدْيح، الدِّ

بلوغ المرام

مكتبة شعب اإليمان
** تطبيق مكتبة شعب اإليمان . المصدر : المكتبة الشاملة الذهبية  .

تطبيق الستعراض كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام لمؤلفه : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: 852 هـ) .

أهم المميزات: 
تطبيق صغير الحجم عظيم الفائدة .●
هناك شرح  كيفية استعمال تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام.●
وقد راعينا في تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام ، إدخال جميع أبواب تطبيق بلوغ المرام ●

من أدلة األحكام ، كما قسمنا األبواب في كل قسم لوحده وراعينا سهول التصميم لتيسير 
القراءة في تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام .

إن تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام ال يحتاج إلى خبرة في التعامل ، إذ بعد فتح تطبيق ●
بلوغ المرام من أدلة األحكام ألول مرة تظهر لك قائمة بها خيارات القراءة والمشاركة.

بعد فتح تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام يمكن االبحار في أبواب تطبيق بلوغ المرام من ●
أدلة األحكام اما بجر قائمة من اليمين، لتظهر لك قائمة تصفح األبواب الخاصة بتطبيق بلوغ 

المرام من أدلة األحكام .
يستطيع تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام حفظ آخر صفحة في التطبيق تمت قرائتها ●

لتسهيل اكمال القراءة في التطبيق 
باستعمال الجر من األسفل إلى األعلى أو العكس في التطبيق يمكن الذهاب إلى الصفحات ●

التالية أو السابقة.
بمجرد فتح قائمة التصفح في التطبيق يظهر لك الباب المفتوح حاليا بخلفية داكنة.●
يحتوي التطبيق على قائمة منسدلة تحوي هي األخرى زرين أسفلين للتقدم بنسبة صغيرة ●

في األبواب.
بالضغط على زر المشاركة في تطبيق بلوغ المرام من أدلة األحكام يمكن مشاركة التطبيق ●

مع األصدقاء عبر مواقع التواصل فايسبوك واتساب وغيرها.
أهم السلبيات : 

التطبيق عبارة عن كتاب pdf  ليس فيه خاصية نسخ النص .وإمكانياته محدودة .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Gam_Gawama
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.amal_youm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.bologhMaram
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Shoab_Eman_Lib_BT


مكتبة ابن أبي الدنيا
** تطبيق مكتبة ابن أبي الدنيا المصدر : المكتبة الشاملة الذهبية .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

موسوعة الحديث النبوي الشريف
تطبيق موسوعة الحديث النبوي على اآلبل واأليباد . عبارة عن نسخة كاملة لمتون األحاديث الستة 
باإلضافة لموطأ اإلمام مالك و مسند االمام احمد بن حنبل و سنن الدارمي ورياض الصالحين 
ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني والمحتوية على قرابة ثمانين الف حديث نبوي للرسول صلى 
هللا عليه و سلم. هذه الموسوعة والتي تضع أكثر من خمسين مجلدا وعشرات االالف من 
الصفحات في علم الحديث النبوي بين يديك.محتوى كبير وتصميم فاخر يجعل االطالع متعة 

حقيقية. 
تاجر:  Mohammed Al-Ashraf - حقوق النشر : © 2009-2020 نظم المعلومات الحديثة  .

أهم المميزات: 
يوفر البرنامج ميزات التصفح و البحث و االشارات المرجعية إلثني عشر مرجعا من اشهر ●

المراجع في علم الحديث النبوي .
 كل مرجع مصنف الى كتب ، ابواب و احاديث يمكن تصفحها و التنقل بينها بسهولة.●
امكانية اختيار النص و نسخه و تضمينه في تطبيقات أيفون االخرى  ، ووضع إشارات ●

مرجعية لألحاديث المفضلة و حذفها عند الضرورة.
تمييز االشارات المرجعية بلون مختلف حسب االختيار ، وإضافة واصفات مختلفة لتصنيف ●

االحاديث مما يسهل العودة اليها. ، مع إمكانية البحث في مرجع واحد أو أكثر حسب اإلختيار. 
، وحفظ عبارات البحث السابقة لتستعمل الحقا.

تظهر عبارات البحث بلون مختلف ضمن النص عند عرض النتائج لتسهيل القراءة.●
 نشر الحديث في فيسبوك و تويتر او ارسال نصه بالبريد االلكتروني.●
 القراءة بشكل افقي أو رأسي.●
تصميم بسيط يركز على المحتوى و يساعد على الدراسة و االستيعاب.●
 يستفيد من خدمة أبل السحابية في التخزين المركزي لالشارات المرجعية و عبارات البحث و ●

سائر االعدادات و تعميمها على كل األجهزة الخاصة بالمستخدم .

أهم السلبيات  : 
 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل ●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ibn_AbyEddonia_Lib_BT
https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/id334904437


مختصر رياض الصالحين
تطبيق مختصر رياض الصالحين  على األبل صدار جديد وتقنّية متطّورة تُمّكنك من قراءة الّنصوص 
وسماع الصوت التسجيلي في آٍن معًا. تاجر : المستقبل الرقمي المحدودة . حقوق النشر : 

المستقبل الرقمي 

أهم المميزات: 
يتضّمن هذا اإلصدار عددًا كبيرًا من المميزات واإلمكانيات التي تجعل استخدام هذه التقنية ●

أمرًا ُمحّببًا وُممتعًا، كإمكانية عرض الكتاب بالصوت والصورة بنصوصه المشّكلة 
تشكيًال تاّمًا، 

وإمكانية البحث السريع ووضع المالحظات التي يريدها المستخدم، إلى جانب إمكانيات ●
الطباعة والتصّفح والتحّكم بالصوت وحجم الخط وشكل الشاشة، كل هذا بأسلوب سِلس 

وطريقة غير معّقدة في العرض، وصوت تسجيلي ممّيز، وبجودة عالية.
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد منFamily Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

اهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

رياض الصالحين
تطبيق الستعراض كتاب رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين مؤلفه اإلمام يحيى بن شرف 
النووي الدمشقي ، ويجمع في هذا الكتاب األحاديث الصحيحة المروية عن الرسول محمد بن عبد هللا 

صلى هللا عليه وسلم.على األبل . تاجر : محمد شوزينول عمري - حقوق النشر :  هارتس 2018 @

أهم المميزات: 
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفرادمن  Family Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%B1-%D9%8A-%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%8A-%D9%86/id1447310252
https://apps.apple.com/us/app/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86/id504538048


رياض الصالحين
تطبيق الستعراض كتاب رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين مؤلفه اإلمام يحيى بن شرف 
النووي الدمشقي، ويجمع في هذا الكتاب األحاديث الصحيحة المروية عن الرسول محمد بن عبد هللا 
صلى هللا عليه وسلم في جميع شؤون العقيدة والحياة، ويعرضها مرتبة في أبواب وفصول، لتكون 
موضوعات يسهل على القارئ العودة إليها واالستفادة منها . تاجر : Salim Alhajri -حقوق النشر : 

@ Salim3dd

أهم المميزات: 
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
فيه خطاء بآية من القران الكريم لدى البعض ؛ في باب تعظيم حرمات المسلمين(ومن قتل ●

نفسًا بغير نفس) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

Riad El Shaleeen  رياض الصالحين
تطبيق الستعراض كتاب رياض الصالحين كامل بدون نت مع تعليقات الشيخ العثيمين .على 

األبل .
@ ATSOFT : تاجر :  هاني الميهى - حقوق النشر

أهم المميزات: 
صغير الحجم يتيح لك تصفح الصفحات بشكل يسهل التنقل وقراءتها مع بعض ●

الصفحات األخرى .
إضافة أي موضوع للمفضلة●
باحث للمواضيع بمختلف االمكانيات (بحث مع اللواصق او بدون .....)●
مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد العائلة ●

استخدام هذا التطبيق .
أهم السلبيات : 

 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-riad-el-shaleeen/id1095294735
https://apps.apple.com/us/app/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86/id1231762669


Hadith PRO الحديث النبوي : البخاري ، مسلم ،موطأ،  داود 

أهم المميزات: 

سهولة التنقل من خالل المواضيع ، والتمرير السريع ●

 للحديث المحدد ، إضافة إشارات مرجعية ، مشاركة 

التطبيق عبر وسائل التواصل  .

خيار البريد اإللكتروني ، والحديث النبوي اليومي يحدد ●

حديًثا واحًدا كل يوم لقراءته.

وضع إشارة مرجعية على الحديث النبوي المهم وذات ●

الصلة الذي كنت تبحث عنه ، بحيث يمكنك العودة إليه 

بسهولة الحًقا.

أهم السلبيات : 

تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث ●

سهولة التحميل .

في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

يقوم التطبيق بإغالقه ذاتًيا بشكل متكرر مما يجعلك في ●

موضعك

  ال يمكن تعديل الخط.  .●

:تتعطل التغييرات في بعض األحيان قبل االنتهاء من ●

القراءة 

هذا تطبيق ضخم وجيد للغاية ، ولكن بعض التغييرات ●

ضرورية مثل تكبير الخطوط حتى نتمكن من القراءة دون 

مشاكل خط

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب السنة

اضغط على األيقونة للتحميل 

تطبيق الحديث النبوي على األبل ، يقدم لك أجمل أقوال نبينا الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم  والوصول إلى 

آالف األحاديث النبوية من مجموعة مؤلفة من أربعة كتب حديثة: صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن أبي داود ، 

@ Azzure Labs  الموطأ . تاجر : مختبرات أزور - حقوق النشر :كل الحقوق محفوظة

https://apps.apple.com/us/app/hadith-pro/id790251330


األربعون النووية بدون نت 

 IQ  :تطبيق األربعون النووية بدون نت على اآلبل واأليباد . تاجر : علي الموسوي - حقوق النشر
 @ Studio 2016 

أهم المميزات: 
يقدم لكم التطبيق 42 حديثًا جمعها اإلمام النووي يقدمها التطبيق بالكتابة مع ●

الصوت.
وبمميزات جديدة وفريدة .●
يمكنك مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفرادمن  Family Sharing مع إعداد ●

العائلة استخدام هذا التطبيق .
أهم السلبيات : 

 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

األربعون النووية بدون نت 
تطبيق االحاديث االربعين لإلمام النووي بالكتابة والصوت على األندرويد ،  يقدمه لكم ستوديو 

العراق 2016 - الحقوق الصوتية لألستاذ حمد الدريهم .

أهم المميزات: 
التطبيق يجمع بين المكتوب والمسموع .●
في واجهة التطبيق في الوسط ثالثة أيقونات : األولى للتعريف باإلمام النووي ، الثانية ●

لتشغيل جميع األحاديث واحدا تلو اآلخر ،  والثالثة الختيار األحاديث  التي يراد سماعها 
أهم السلبيات : 

ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تشغيل التطبيق .●
ليس هناك خاصية للتحكم في الصوت .●
ليس هناك خاصية نسخ األحاديث  وال أيقونة للخروج من التطبيق .●
 ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
التطبيق يعلق أحيانا ، ويحتاج تطوير بإضافة خاصية استمرار اإلضاءة عند انطفاء ●

الشاشة .

األربعون النووية بدون نت 
يحوي شرح األربعين حديثُا النووية بصوت  الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه هللا - 

أهم المميزات: 
 شرح صوتي فقط لتسعة عشر حديثًا.●
يوجد به أيقونة إزالة اإلعالنات لكن بمقابل ٢.٩٩ دوالر، وال يمكن سماع شرح الحديث ●

إال بعد القيام بإزالة اإلعالنات، وبالتالي فهو من البرامج الغير مجانية ولو أن تنزيله 
مجاني.

أهم السلبيات :
لم نقف على سلبيات .●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/id1181718730
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iq_studio.arboon&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/forty-hadith-nawawi-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1127543530


األربعون النووية مع الشرح

تطبيق األربعون النووية مع الشرح ، يحوي األربعين حديثًا التي جمعها اإلمام النووي .على 
األندرويد .

أهم المميزات: 
شرح األحاديث من أكثر من كتاب، شرح النووي، وشرح ابن رجب، وشرح ابن عثيمين، ●

وشرح الخضير وغيرها.
امكانية االستماع إلى األحاديث.●
ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت. البرنامج مجانى تماما وهو أيضا خالي تماما من ●

اإلعالنات 
إذا واجهتك أي مشاكل بعد التحديث، يمكنك أن تقوم بتحميل أي من النسخ القديمة ●

http://goo.gl/hPT0J :من هذا اللينك
أهم السلبيات :

لم نقف على سلبيات .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

Nawawise 40 األربعون النووية
تطبيق األربعون النووية  على األبل .

أهم المميزات: 
ال يحتاج لالتصال باإلنترنت لتحميل الحديث●
سهل االستخدام والتنقل بين األحاديث، واألحاديث فيه مترجمة للغة اإلنجليزية وهو ●

برنامج مجاني.
يحوي ٤٢ حديث يذكرها أوال باللغة العربية يليها ترجمة الحديث للغة اإلنجليزية وذلك ●

في قائمة مرتبة برقم كل حديث.
 فيه مقدمة باللغة اإلنجليزية عن الكتاب ومؤلفه.●
يتميز بإمكانية مشاركة المحتوى . وتوجد به أيقونة إلزالة اإلعالنات، كما هو مزود ●

بإيميل للتواصل عند وجود خطأ باألحاديث .
أهم السلبيات :

لم نقف على سلبيات .●

األربعون النووية 
تطبيق األربعون النووية . بدأ بذكر مقدمة مختصرة، ثم ذكر مقدمة اإلمام النووي في كتابه، ثم 

بدأ بسرد ٤٢ حديث دون شرح، كل حديث على حدة
أهم المميزات: 

التطبيق مجاني.●
يتميز بإمكانية إضافة الحديث إلى المفضلة، أو إزالته من المفضلة ●
كما يتميز بإمكانية نسخ المحتوى في صفحة التفاصيل. ●

أهم السلبيات :
لم نقف له على سلبيات. ●

http://goo.gl/hPT0J
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F40-nawawise-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2Fid1214634895&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010204509&sdata=CmLh4N9bgIKrzfDD0la3Le%2Fdfjz1NN0omZqeAGDEE5k%3D&reserved=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.nawawiforty
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2Fid1146173509&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010214510&sdata=7I3caj6my%2F6qd%2FVGzin5U7SGDf8suirTlsKEOYxJNkM%3D&reserved=0


متن األربعين النووية 
تطبيق متن األربعين النووية . على اآلبل .

أهم المميزات: 
مجاني  ، ال يحتاج التصال باإلنترنت عند استخدامه.●

أهم السلبيات : 
ُذكر في وصفه أنه شرح األحاديث األربعين النووية شرًحا وافًيا بلغة عصرية تناسب ●

كل القراء، لكن عند تصفح التطبيق وجدناه بدون شرح .
كما أنه ال يوجد به فهرس لألحاديث .●
وال يوجد به محرك بحث، لكن توجد صفحات صغيرة أسفل الصفحة مرقمه فيها ●

األحاديث بحيث يتم اختيار رقم الحديث لالنتقال إليه لكن عند الضغط عليه يتم إخراجك 
من التطبيق فالبد من قلب الصفحات للوصول إلى الحديث المراد، ولم يكن الكتاب 

عرض مصور من نسخة ورقية. 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

األربعون النووية
تطبيق األربعون النووية  على األبل .

أهم المميزات: 
مجاني  ، ال يحتاج إلى انترنت لتحميل األحاديث .●
مفهرس بأرقام الحديث حسب ترتيبها في الكتاب .●
ن مستخدمه من التحكم في حجم الخط، والتحكم أيضا بوضع القراءة مظلم ● كما ُيَمكِّ

أو فاتح
يمتاز بإمكانية إضافة الحديث إلى المفضلة أو إزالته من المفضلة .●
ويمتاز أيضًا بإمكانية نسخ المحتوى في صفحة التفاصيل.●
كما أنه يتميز بسهولة االنتقال للسابق والالحق عن طريق أسهم جانبية .●
يوجد به محرك بحث بمجرد وضع كلمة من الحديث يتم نقلك إليه مباشرة، اكتفى ●

فقط بذكر الحديث دون شرحه. 
أهم السلبيات : 

لم نقف على سلبيات للتطبيق.●

شرح األربعين النووية للشيخ ابن عثيمين
تطبيق شرح األربعين النووية للشيخ ابن عثيمين على األندرويد .

أهم المميزات: 
شرح صوتي ألحاديث األربعين النووية.بصوت الشيخ ابن عثيمين .●
بعد فتح التطبيق تظهر صفحة فيها عنوان : اختر الشريط ؛ بالضغط عليه تظهر لك ●

قائمة األشرطة عددها  تسعة عشرة شريطا  .
هناك خاصية  للتحكم في الصوت موجودة تحت عنوان اختر الشريط .●

أهم السلبيات : 
 بعد تحميل التطبيق وإرادة فتحه ظهرت رسالة : هذا التطبيق ُصمم إلصدار قديم من ●

نظام األندرويد وربما ال يعمل بشكل سليم . تأكد من وجود تحديثات جديدة لهذا 
التطبيق أو قم بالتواصل مع المطور .

يحتاج تطوير بإضافة أيقونة للخروج من التطبيق ، وأخرى للتنقل بين األشرطة ●
بسهولة. و ليس هناك دليل لكيفة استخدام التطبيق .

https://apps.apple.com/us/app/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/id1199806902
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_bubblesproduction1.Dros127
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2Fid1518986114&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010224496&sdata=d9qFgP1BhIP2sRb4f6wAkudA27EepbVyfjKMxkBJeJ4%3D&reserved=0


مكتبة األربعين النووية
** تطبيق مكتبة األربعين النووية ، تحتوي على شرح لألربعين النووية . 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

األربعون النووية بشرح ابن عثيمين

تطبيق األربعون النووية بشرح ابن عثيمين على األندرويد .يوفر األحاديث التي جمعها اإلمام النووي، 
مع شرح الشيخ ابن عثيمين. وعددها أثنان وأربعون حديثا  متن األحاديث بالصوت بقراءة : خالد 
القرني .وشرح األحاديث البن عثيمين مكتوب فقط .وهناك أيقونة بعنوان موعظة بإزاء الحديث 
والشرح فيها  شرح صوتي للحديث لعدد من المشايخ .نصوص األحاديث والشرح  وترجمة اللغة 

اإلنجليزية مأخوذان من رابط  موجود على صفحة التطبيق .

أهم المميزات: 
ال تحتاج لالتصال باالنترنت فيمكنك : عرض قائمة بعناوين األحاديث وعددها 42 حديث ●

(الشاشة الرئيسة) ، وعرض معلومات أكثر عن الحديث من أيقونة أمام كل حديث في 
الشاشة الرئيسة .

إمكانية االستماع إلى كل حديث مباشرة من أيقونة أمام كل حديث في الشاشة الرئيسة  ، أو ●
االستماع لجميع األحاديث من أيقونة أسفل الشاشة الرئيسة .

عرض نص الحديث وترجمه له باللغة اإلنجليزية من شاشة عرض معلومات الحديث مع ●
إمكانية االستماع للحديث من هذه الشاشة أيضًا   ،وعرض شرح الحديث للعالمة محمد 

صالح العثيمين من شاشة عرض معلومات الحديث .
عرض موعظة مرتبطة بالحديث من شاشة عرض معلومات الحديث (تحتاج لالتصال ●

باالنترنت) .

أهم السلبيات : 
بعد تحميل التطبيق وفتحه ظهرت رسالة : هذا التطبيق ُصمم إلصدار قديم من نظام ●

األندرويد وربما ال يعمل بشكل سليم  تأكد من وجود تحديثات جديدة لهذا التطبيق  أو قم 
بالتواصل مع المطور .

التطبيق يحتوي على شرح لشيوخ غير ابن عثيمين ●
يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ ومشاركة التطبيق عبر وسائل التواصل .●
أحيانا عند إرادة تشغيل األشرطة ال يظهر الصوت وتأتي رسالة أسفل الشاشة : عفو تعذر ●

تشغيل الملف الصوتي   .

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Nawawy40_BN
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tagi.nawawi


Hadits Arbain Nawawi

 تطبيق حديث أربعين نووية لإلمام محي الدين النووي على األندرويد . وفيه 42 حديثا من 
جوامع كلم (حديث قصير لكن المعنى واسع جدًا). المترجم: عبد هللا حيدر -المحرر: ارواندي 

الترمزي - محمد معين الدين بشري - النشر: كلية الدكوة واإلرشاد جلية الربوة  . 

أهم المميزات: 
نص الحديث باللغة العربية مع سنده ( بل ذكر الحديث مع الراوي ) وصفه – نص ●

مترجم .
شرح / حديث سيرة●
إعدادات حجم النص●
صوت (لتسهيل الحفظ)●
 خيار مشاركة األربعين الحديث نووي.●

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات أثناء تصفح التطبيق .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
 ليس هناك خاصية نسخ النص . ●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

شرح األربعون النووية
تطبيق الستعراض كتاب شرح األربعون النووية  على األندرويد .

أهم المميزات: 
 يحتوي التطبيق على شرحي الشيخين : محمد العثيمين وعبد المحسن العّباد . ●

الكتب من إعداد المكتبة الشاملة .
 يمكنك مشاركة رابط التطبيق عبر وسائل التواصل .●
يمكنك التحكم في تكبير وتصغير الخط ، وتغيير إضاءة الشاشة ليال ونهارا .●
 يوجد في التطبيق فهرس لألحاديث ..، كما يوجد توثيق لألحاديث بالجزء والصفحة ●

ورقم الحديث .
خلو التطبيق من اإلعالنات المزعجة التي تظهر أثناء التصفح في بعض التطبيقات .●

أهم السلبيات : 
ال يمكن نسخ النص .●
ليس هناك خاصية البحث في األحاديث .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق . ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobitech.nawawia
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.barkost.haditsarbain


40 حديث نووية 

تطبيق 40 حديث نووية  على األندرويد .يحتوي على "األربعين أحاديث اإلمام النووي  " .

أهم المميزات: 
التطبيق يجمع بين المكتوب والصوت المسموع لألحاديث، ويعرض الحديث بالغتين ●

العربية واإلنجليزية .
من مميزات التطبيق أنه سوف تتم ترجمة التطبيق إلى عدة لغات، وتيسير التعلم، ●

ويرافق كل الحديث عن طريق النسخ لفظي وكذلك محاضرة الصوت الخاص.
يمكنك التحكم في الصوت من خالل أيقونات خاصة بذلك  ، ومشاركة التطبيق عبر ●

وسائل التواصل .
يوجد في التطبيق فهرس بقائمة األحاديث ، يمكنك اختيار الحديث الذي ترغب في ●

سماعه .

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات أثناء اختيار األحاديث .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام الدليل .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - األربعون النووية

األربعون نووية مع الشرح 
تطبيق الستعراض كتاب شرح األربعون النووية  على األندرويد .

أهم المميزات: 
كتاب شرح األربعين النووية يتيح لك تصفح الكتاب بطريقة سريعة مع عرض ●

الصفحات بشكل يسهل لك التنقل بينها وقراءتها مع كثير من المزايا االخرى :
كإضافة أي موضوع للمفضلة - التنقل بسهولة بين المواضيع - باحث للمواضيع 

بمختلف االمكانيات
صغير الحجم●
من المميزات هناك كيفية استعمال تطبيق شرح األربعين النووية البن عثيمين رحمه ●

هللا .

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات أثناء التصفح .●
يحتاج تطوير بإضافة خاصية البحث بكلمة ، وخاصية نسخ جزء من النص . ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chamsDohaLtd.i9ra2FortyNawawy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaks.nawawi


السيرة النبوية 

تطبيق السيرة النبوية  على األندرويد .. التابع لشركة رواية إيجيكوم للبرمجيات بمصر .
أهم المميزات: 

بالنقر على واجهة التطبيق بعد تحميله ستظهر لك قائمة بهذه العناوين  : مدخل ●
للسيرة ، مقتبسات من حياة الرسول صلى هللا عليك وسلم ، وغيرها  .بالضغط على 

كل عنوان منها سيظهر لك محتواها .
عند تصفح المادة العلمية هناك عدة مميزات تسهل لك االستفادة من النص ، ●

ومنها ، في أعلى الصفحة خمسة أيقونات : للرجوع إلى الصفحة الرئيسية ، وأخرى 
للتحكم في الخط تصغيرا وتكبيرا ونوعا ، وأيقونة رسالة يمكنك من خالله مشاركة 

 وسائل التواصل 
في أسفل الصفحة المراد تصفحها يوجد سهم للتنقل بين الصفحات ، وكما يمكنك ●

اإلضافة إلى المفضلة من خالل الضغط على نجمة صفراء .
أهم السلبيات : 

 فيه بعض األخطاء اإلمالئية مثال كلمة : ( الخليج العربي ) كتبها : ( الخليج الفارسي( ●
بعد تحميل التطبيق وفتحه ظهرت رسالة : هذا التطبيق ُصمم إلصدار قديم من ●

نظام األندرويد وربما ال يعمل بشكل سليم .تأكد من وجود تحديثات جديدة لهذا 
التطبيق أو قم بالتواصل مع المطور .

يحتاج التطبيق تطوير بإضافة خاصية نسخ النص أو جزء منه فلم تظهر لنا من خالل ●
التجربة .

أيضا يحتاج زيادة خاصية مشاركة النص .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السيرة النبوية 
والشمائل المحمدية

السيرة النبوية البن هشام
تطبيق الستعراض كتاب السيرة النبوية البن هشام أو سيرة ابن هشام  على اآلبل واأليباد . 

Salim3dd    :حقوق النشر - Salim Alhajri  : مزود
أهم المميزات: 

يمكنك مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفرادمن  Family Sharing مع إعداد ●
العائلة استخدام هذا التطبيق .

ال يحتاج لإلنترنت عند استخدامه.●
يتميز بإمكانية تفضيل المحتوى.●
ومزود بإيميل للتواصل واإلبالغ عن أي ملحوظة على التطبيق●

أهم السلبيات : 
 تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
وجود اإلعالنات.●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alserhalnpoah
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85/id1224623528


السيرة النبوية البن هشام

تطبيق كتاب السيرة النبوية البن هشام أو سيرة ابن هشام ، على األندرويد .

أهم المميزات: 
أفضل تطبيق في السيرة النبوية ، وينصح بتحميله الحتواه على السيرة النبوية .●
يحتوي على خاصية مشاركة التطبيق لبعض وسائل التواصل .●
يشتمل على أيقونة للرجوع إلى قائمة الموضوعات األساسية يمكنك االستفادة منها ●

أثناء التصفح إن أردت العودة إلى القائمة . 

أهم السلبيات : 
ليس فيه خاصية تكبير الخط .●
يحتاج تطوير بإضافة خاصية ربطه بالصوت حتى يسهل تعلمه .●
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة المخلة بالدين أثناء تصفح التطبيق .●
ليس فيه خاصية نسخ النص أو جزء منه ، وال خاصية البحث بكلمة في الكتاب .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السيرة النبوية 
والشمائل المحمدية

الشمائل المحمدية
تطبيق الستعراض كتاب الشمائل المحمدية ألجهزة األندرويد  يحتوى على جميع أحاديث 

كتاب الشمائل المحمدية.

أهم المميزات: 
 جميع أحاديث كتاب الشمائل المحمدية، مقسمة إلى أبواب ، مع التعريف باإلمام ●

الترمذي ونبذة قصيرة عنه...
2- مجانى تماما وخالى تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت  ،و ال يحتاج ●

إلى أي صالحيات خاصة
3- إمكانية البحث عن حديث  ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  والمالحظات على ●

األبواب  ، إمكانية تغيير نوع وحجم الخط
و إظهار أو إخفاء التشكيل , وتغيير ثيم البرنامج .●

أهم السلبيات : 
هناك سقط من آخر باب ما جاء في صفة إدام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ●

الحديث ( 178 ) إلى ( 183 ) .وسقط أيضا عنوان باب ما جاء في صفة وضوء رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأحاديث الباب إال آخر حديث فصار آخر حديث في الباب قبله .

هناك تكرار حديث 182 تكرر تسع مرات .●
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة الحكم على األحاديث ، وتفسير معاني الكلمات .●
التطبيق ليس فيه إمكانية النسخ للفقرات معا .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev548322.app655895
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.shama2el


جامع كتب الشمائل المحمدية

** تطبيق يجمع كتب الشمائل المحمدية . 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السيرة النبوية 
والشمائل المحمدية

الشمائل المحمدية
تطبيق الستعراض كتاب الشمائل المحمدية على األندرويد . هو أحد كتب السيرة، من تأليف 

اإلمام أبو عيسى محمد الترمذي (209-279هـ ) صاحب كتاب سنن الترمذي .

أهم المميزات: 
في أول التطبيق ذكر نبذة عن اإلمام الترمذي ، ونبذه عن منهج اإلمام الترمذي وعن ●

الكتاب .
ا من المصادر الكثيرة التي احتفظت لنا بشمائل النبي ● هذا الكتاب يعد مصدًرا مهم

صلى هللا عليه وسلم . 
في أول صفحة في التطبيق أيقونات بأعلى الصفحة على اليسار : أيقونة للبحث في ●

النصوص ، وأيقونة على صورة كتاب بالضغط عليها يظهر لك فهرس الكتاب ، 
وبجوارها أيقونة بالضغط عليها تظهر لك أيقونات لخدمة النص تشمل : تغيير نوع 
الخط ، والعالمات المرجعية ، وتغيير األنماط ، وبحث ، قّيم التطبيق ، الخروج من 

التطبيق .
األحاديث مرقمة تسلسلي ، ولتصفح األحاديث اضغط على أيقونة على صورة الكتاب ●

تظهر قائمة األبواب بالضغط عليها تعرض لك أحاديث الباب ؛ كل حديث في صفحة .
لالنتقال بين أحاديث الباب أسحب الصفحة يمينا للتنتقل للصفحة التي تليها .●
هناك خدمات مقدمة للنص في صفحة كل حديث من خالل الضغط على دائرة بداخلها ●

عالمة زائد تظهر لك أربعة خدمات للنص : تصغيير وتكبير الخط ، مشاركة نص 
الحديث عبر وسائل التواصل ، وضع عالمة مرجعية ، نسخ نص الحديث .

أهم السلبيات :
ليس فيه شرح لمعاني الكلمات الغريبة .●
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق . ●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
ليس هناك خاصية تغيير إضاءة الشاشة حسب التوقيت الليلي والنهاري .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=sand.com.shameil
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ShammalNaby_BT


الشمائل المحمدية

تطبيق الستعراض كتاب الشمائل المحمدية على األندرويد .
أهم المميزات: 

يحتوي التطبيق على 59 باب ، 415  حديثا مسندة .●
بعد التحميل وفتح التطبيق تظهر واجهة التطبيق ، فيها عنوان الكتاب وتحته ●

أيقونات على هيئة أشكال :
أ : أيقونة على صورة كتاب مفتوح بالضغط عليها تظهر لك أول صفحة من الكتاب ●

فيها الباب  وأحاديث الباب مرقمة مسندة .
ب : أيقونة على صورة يد بالضغط عليها تخرج من التطبيق .

ج : أيقونة لمشاركة التطبيق عبر وسائل التواصل .
د : أيقونة على صورة حقيبة بالضغط عليها تظهر لك قائمة من التطبيقات اآلخرى .

الصفحة التي تعرض لك األحاديث في أعالها وأسفلها أيقونات تساعدك على ●
االستفادة من خدمات التطبيق .فإذا أردت التعرف على فهرس الموضوعات فاضغط 
على األيقونة التي بأعلى الصفحة على اليمين والتي صورتها ثالثة خطوط صغيرة فوق 
بعضها .وإذا أردت التنقل بين األبواب وأحاديث الباب ففي أسفل الصفحة يمينا 

سهم يمكنك من ذلك .
التطبيق خالي من اإلعالنات المزعجة فلم تظهر أي إعالنات أثناء تصفحنا للتطبيق ●

أهم السلبيات : 
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة شرح للكلمات الغريبة   ،وخاصية لنسخ الحديث ، وال ●

دليل لكيفية استخدام التطبيق .
ليس هناك خاصية للبحث بكلمة في التطبيق .●

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السيرة النبوية 
والشمائل المحمدية

الشمائل المحمدية
تطبيق الستعراض كتاب الشمائل المحمدية لمؤلفه : محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى 

بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ) .على األندرويد.
أهم المميزات: 

يحتوي على ( 415 ) حديثا مسندة ، وقائمة لجميع أبواب الكتاب التي بلغ عددها ( 56 ) ●
بابا .

بالضغط على أي باب من هذه القائمة تظهر لك جميع أحاديث الباب مرقمة تسلسلي ●
؛ يمكنك تصفحها واحدا تلو اآلخر من خالل سحب الصفحة بتحريكها نحو األعلى .

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة جدا أثناء تصفح التطبيق .●
يحتاج تطوير بإضافة شرح للكلمات الغريبة .●
بعد تحميل التطبيق وإرادة فتحه ظهرت لنا رسالة : هذا التطبيق ُصمم إلصدار قديم ●

من نظام األندرويد وربما ال يعمل بشكل سليم .تأكد من وجود التحديثات أو قم 
بالتواصل مع مطور البرنامج .

ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
التطبيق يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ ومشاركة الحديث والبحث في الحديث ●

فلم نقف على أيقونات لذلك .
ليس هناك حكم على األحاديث  . ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neamareda.shamaelmohammadyah


كتاب الشمائل المحمدية

تطبيق الستعراض كتاب الشمائل المحمدية لمؤلفه : محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، 
الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ) . التطبيق على اآلبل واأليباد . 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - السيرة النبوية 
والشمائل المحمدية

اضغط على األيقونة للتحميل 

أهم المميزات: 

يمكنك مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة ●

أفرادمن  Family Sharing مع إعداد العائلة استخدام 

هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 

تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث ●

سهولة التحميل .

 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●

التطبيق عبارة عن نسخة مصورة من الكتاب ويصعب ●

فيه التنقل بين مواضيع الكتاب 

وال يوجد محرك بحث لكتابة الباب المراد قراءته بل على ●

مستخدم التطبيق قلب الصفحات للوصول لمراده

 واإلعالنات فيه بشكل مزعج جدا. ●

https://apps.apple.com/sa/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9/id1218332048


فيض القدير شرح الجامع الصغير

** تطبيق الستعراض كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير لمؤلفه : زين الدين محمد 
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى : 1031هـ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الشروحات الحديثية

نيل األوطار شرح منتقى األخبار - للشوكاني

** تطبيق الستعراض كتاب نيل األوطار شرح منتقى األخبار  لمؤلفه : محمد بن علي بن محمد 
بن عبد هللا الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن (المتوفى: 1250هـ) .

نيل األوطار
تطبيق الستعراض كتاب نيل األوطار لمؤلفه: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني 

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن (المتوفى: 1250هـ) على األندرويد .

أهم المميزات: 
تميز شرح نيل األوطار للشوكاني بعدة مميزات : 

منها أنه تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه وما قيل في حكمه , ●
ومنها كشفه عن معاني األلفاظ وأقوال علماء اللغة فيها مع إيضاح المعنى ●

اإلصطالحي الشرعي , 
ومنها استنباط األحكام الفقهية من األحاديث وكيفية داللتها عليها وأقوال مذاهب ●

علماء األمصار وحجة كل مذهب مع الترجيح  .
ومنها استنباط القواعد األصولية وتطبيق األحكام الجزئية الفرعية عليها مع ذكر ●

أقوال األصوليين . 
وهناك مميزات أخرى تقدم خدمات للتطبيق :●
في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●

التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم صفحة 
الكتاب ، مشاركة التطبيق 

أهم السلبيات : 
لم نقف على سلبيات للتطبيق . ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.nayelAlAwtar
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Nail_Otar
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Sharh_GamaSagheer


الجامع لشرح الحديث النبوي 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الشروحات الحديثية

شرح الترغيب والترهيب للمنذري

**تطبيق الستعراض كتاب شرح الترغيب والترهيب للمنذر ي، لمؤلفه : الشيخ الطبيب أحمد 
حطيبة .

يقدم هذا التطبيق شروحا متنوعة ومتعددة للسنة النبوية  من سبعة كتب . مذكور أمام كل 
شرح عدد األحاديث والدار والطبعة ، يمكنك االطالع عليه عند دخولك للتطبيق من أيقونة 
تنزيل الكتب عبر واجهة التطبيق .الهدف من هذا التطبيق تجلية وتوضيح وتقريب مفاهيم 

السنة النبوية لكل متطلع ومتعطش لها  في عصرنا هذا عبر وسائل العصر الحديث .

أهم المميزات: 
 : التطبيق جامع ألهم شروحات الحديث .●
2 : في واجهة التطبيق أربعة أيقونات مهمة : من نحن ، إعدادات من خالل تختار الخط ●

الذي ترغب فيه ، المفضلة ، تنزيل الكتب تعرض لك أهم الشروح التي في التطبيق 
ويمكنك تنزيلها من خالل أيقونة بيمين كل كتاب من كتب الشروح الموجودة في 

القائمة .

أهم السلبيات : 
صعوبة الدخول على التطبيق مباشرة بعد التحميل ، ال حظنا وجود إجراءات متعددة ●

قبل الدخول :عند فتح التطبيق بعد التحميل ظهر كالم : اختيار ما تريد السماح 
لتطبيق شروح األحاديث بالوصول إليه : التخزين ، الهاتف  - وفي أسفل الصفحة 
أيقونة متابعة وإلغاء - بالضغط على متابعة ظهرت رسالة : هذا التطبيق ُصمم 
إلصدار قديم من نظام األندرويد وربما ال يعمل بشكل سليم .تأكد من وجود تحديثات 
جديدة لهذا التطبيق أو قم بالتواصل مع المطور .وفي آخر الرسالة : اختيار أحد األمرين 

: التحقق من وجود تحديثات ، وموافق .
عند الضغط على تثبت لتحميل التطبيق ظهرت لوحة : الجامع لشرح الحديث يلزم ●

تسجيل الدخول إلى الصور الوسائط الملفات  معرف الجهاز ومعلومات المكالمات . 
في آخر اللوحة أيقونة قبول بمجرد الضغط عليها بدأ التطبيق يتحمل .

التطبيق يحتاج تطوير بجعل الحديث مع الشرح في صفحة واحدة بدون فاصل كما هو ●
في تطبيق األربعين النووية .

يحتاج التطبيق إضافة شرح لمعاني  الكلمات ، وإضافة خاصية نسخ الحديث والشرح ●
لمشاركتها في وسائل التواصل االجتماعي . 

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.targheeb
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shrohalahedit


سبل السالم شرح بلوغ المرام للصنعاني

** تطبيق الستعراض كتاب سبل السالم شرح بلوغ المرام لمؤلفه : محمد بن إسماعيل بن 
صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه 

باألمير (المتوفى: 1182هـ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الشروحات الحديثية

تيسير العالم شرح عمد األحكام لعبد هللا البسام

** تطبيق الستعراض كتاب تيسير العالم شرح عمدة األحكام لعبد هللا البّسام 

سبل السالم شرح بلوغ المرام 
تطبيق الستعراض كتاب سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام على األبل .هو كتاب 
ألفه محمد بن إسماعيل الصنعاني، لشرح كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام الذي ألفه 
اإلمام ابن حجر العسقالني، جمع أحاديث األحكام، فالمؤلف أورد من أحاديث النبي محمد 
أصحها وأقواها دليال، وأختصر الطوال اختصارا بديعا، وأهتم ببيان درجة كل حديث من الصحة 
والحسن والضعف، مع اإلشارة إلى كثير من العلل.تاجر : محمد شوزينول عمري - حقوق 

النشر : هارتس 2019 

أهم المميزات: 
يمكنك مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد ●

العائلة استخدام هذا التطبيق .
سهل التنقل بين الموضوعات حيث تتوفر به خانة بمجرد وضع كلمة من الحديث أو ●

الموضوع المراد قراءته تظهر األبواب التي تخص كلمة البحث 

أهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
وجود اإلعالنات .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Taeseer_ALam
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.SobolSalam_BT
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%2Fid1448948524&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7Ce4717307c4c24b534ae008d847ae151c%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637338160293814093&sdata=47NMr%2BUpjULNDlz4qE8GGkOin3D%2FsQ6Rax%2FZXDtpeTk%3D&reserved=0


جامع العلوم والِحكم 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الشروحات الحديثية

تطبيق الستعراض كتاب جامع العلوم والِحكم لمؤلفه : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) . على األندرويد 

و على األبل.
يحتوي على شرح خمسين حديثا من جوامع كلم  الرسول صلى هللا عليه وسلم .

أهم المميزات: 
سهولة البحث بالكلمة أو رقم الصفحة .●
إمكانية تكبير وتصغير الخط حسب الحاجه ، واستئناف القراءة من نفس الصفحة ●

الحقا ،و نسخ ومشاركة النص ، والبحث في الويب .
فهرس يحتوي على جميع مواضيع الكتاب●
وجود عالمات تبويب للصفحات●
سرعة فائقة في االنتقال بين الصفحات والمواضيع●
ال وجود لإلعالنات المخلة باألخالق والدين .●

أهم السلبيات : 
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .●
يحتاج تطوير بتنوع  ألوان خط النص بتمييز الحديث عن الشرح  .●

جامع العلوم والِحكم 
تطبيق الستعراض كتاب جامع العلوم والِحكم لمؤلفه : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) .على األبل .من 
كتب الحديث، شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، يعد الكتاب شرح لألربعين النووية ، 
أفضل الشروح من حيث استيعاب الكالم على الحديث سندا ومتنا، فقد جمع يحيى بن شرف 
النووي اثنين وأربعين حديث فنظمها وشرحها وسماها األربعين النووية، ثم جاء ابن رجب 
فزاد على هذه األربعين ثمانية وسماها "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 

جوامع الكلم . تاجر:    younes ahmed  - حقوق النشر : ماي واي ، 2017 @

أهم المميزات: 
يمكنك مشاركة األسرة يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من  Family Sharing مع إعداد ●

العائلة استخدام هذا التطبيق .

أهم السلبيات : 
تحميل التطبيق يختلف عن تطبيقات األندرويد من حيث سهولة التحميل .●
 في جهاز هواوي ال يتحمل التطبيق .●
التطبيق عبارة عن نسخة مصورة من الكتاب ويصعب فيه التنقل بين األحاديث ●

وشروحاتها 
وال يوجد محرك بحث لكتابة الحديث المراد قراءته بل على مستخدم التطبيق قلب ●

الصفحات للوصول لمراده
توجد به إعالنات ال يمكن إزالتها. ●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaizen_inc.jamialoloom
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85/id1206846723


رياض الصالحين مع الشرح

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - الشروحات الحديثية

تطبيق الستعراض كتاب رياض الصالحين مع الشرح المبسط على األندرويد .ألجهزة 
األندرويد يحتوى على جميع أحاديث كتاب رياض الصالحين لإلمام النووي مع الشرح المبسط 

من كتاب تطريز رياض الصالحين لفضيلة الشيخ فيصل المبارك.
أهم المميزات: 

جميع أحاديث كتاب رياض الصالحين مع الشرح، مقسمة إلى كتب وأبواب  ، مع ●
التعريف باإلمام النووي ونبذة قصيرة عنه... ، والتعريف بالشيخ فيصل المبارك ونبذة 

قصيرة عنه...
مجانى تماما وخالي تماما من اإلعالنات ، ال يحتاج إلى االتصال باإلنترنت  ،و ال يحتاج إلى ●

أي صالحيات خاصة .
إمكانية البحث عن حديث ، وإضافة األحاديث إلى المفضلة  والمالحظات على األبواب  ، ●

وإمكانية تغيير نوع وحجم الخط و إظهار أو إخفاء التشكيل  .
توفر خاصية نسخ ومشاركة التطبيق ●
التطبيق واضح جدا وسهل جدا كما أنه يجذب القارئ وال يشعر بالملل .●
في التطبيق شرح لكيفية استخدامه ●

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بإضافة العالمة المرجعية ، وإضافة خيار الحذف في المفضلة .●
يحتاج تطوير بربطه مع الصوت المسموع ●
التطبيق يعلق لدى البعض ممن جهازه سامسونج j4  ، عند الدخول تظهر رسالة : تم ●

إيقاف رياض الصالحين .
يحتاج تطوير بإضافة وضع القراءة الليلية محافظة على سالمة البصر .●

 المنتخب من المعاني 
تطبيق لعرض كتاب المنتخب من المعاني المستنبطة من األحاديث في فتح الباري -  انتخبه 
ورتبه/ أ.د محمد بن عبدهللا القناص - األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة 

القصيم . 
يهدف الكتاب الى االلمام بالستنباطات التي أخذها الحافظ ابن حجر من فوائد عقدية واصولية 
وفقهية من خالل صحيح البخاري في مكان واحد حتى يسهل الوقوف عليها واالستزادة منها, مع 

ذكر الشاهد, ووجه االستدالل في الحاشية. 
كما اهتم المصنف بإثبات األحاديث في أول موضع يذكره البخاري مع ذكر ما ترجم عليه، ثم 
يستكمل بقية فوائده من المواضع األخرى. حيث إن هذه المعاني المستنبطة من األحاديث 
منهٌل عذب، ومعين ال ينضب، ومورد ال ينقطع، يستفيد منه المتخصصون وغير المتخصصين، 
والسيما والساحة العلمية تشهد 

إقبا
ًا على تأصيل العلوم اإلنسانية و أسلمتها كعلم التربية واالجتماع والنفس، والسنة النبوية منهج حياة، ووحي إلهي، مبينة للكتاب العزيز، وهذا المنهج الشامل بحاجة إلى جهد كبير إلخراجه للناس من خالل دراسة نصوص السنة وإبرازها، وإظهار وفائها بحاجة العصر، فما من قيم حضارية صحيحة ونافعة في العلوم اإلنسانية إال وتجد أصولها وأسسها في السنة النبوية، فكم في السنة من نصوص حديثية تؤصل لمعارف وعلوم إنسانية وتربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية وقيم حضارية معاصرة. ومن باب استكمال الفائدة قام المصنف بإضافة تعليقات في الحاشية من كالم الحافظ ابن رجب وغيره، وعلقت على ما حصل في الفتح من مخالفات عقدية. ل

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reda.riyadh
https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A/id1365017269


النهاية في غريب الحديث 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب غريب الحديث

** تطبيق الستعراض كتاب النهاية في غريب الحديث لمؤلفه : مجد الدين أبو السعادات 

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى: 

 606هـ) . 

كتاب المعجم المفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة

تطبيق الستعراض كتاب المعجم المفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة على األندرويد .

هذا الكتاب معجم شامل متخصص بتفسير مفردات األحاديث النبوية التي ورد ذكرها في كتب 

الحديث التسعة، في مجلد واحد ،  وقد تم إعداده على غرار معاجم اللغة العربية وذلك بشرح 

العبارة شرحا موجزًا، واستفاد كثيرا من أشهر شروح هذه الكتب كفتح الباري وشرح النووي 

وغيرهما. الناشر : دار الخير  الطبعة األولى 1432 ه -2011 م  .

أهم المميزات: 

يناسب المبتدئ وال يستغني عنه المنتهي.●

يحتوي التطبيق على تفسير لمفردات الكتب التسعة .●

التطبيق مرتب على حروف المعجم مما يسهل إلى حد ما االستفادة منه .●

أهم السلبيات : 

الكتاب بصيغة بدي أف فال يمكن النسخ منه .●

ظهور بعض اإلعالنات أثناء التصفح .●

التطبيق ليس مرن في االستخدام كباقي التطبيقات لقلة إمكانياته .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Ghareeb_Hadeeth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alrawahi.almufasser


الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
** تطبيق الستعراض كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية  لمؤلفه  : ابن حجر أحمد بن علي بن 

محمد بن حجر العسقالني الكناني شهاب الدين أبو الفضل  ( المتوفى : 852 ه ) .

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التخريج والزوائد

 تحفة األشراف بمعرفة األطراف 
**تطبق الستعراض كتاب تحفة األشراف بمعرفة األطراف لمؤلفه  أبو الحجاج جمال الدين يوسف 

بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ) .

العلل المتناهية في األحاديث الواهية البن الجوزي
**تطبيق الستعراض كتاب العلل المتناهية في االحاديث الواهية لمؤلفه : ابن الجوزي عبد الرحمن 

بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج (المتوفى: 597هـ)  .

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  البن حجر
** تطبيق الستعراض كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لمؤلفه : أبو الفضل أحمد 

بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: 852هـ) .

مكتبة تخريج الحديث
** تطبيق مكتبة تخريج الحديث .

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Daraeh
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Tohfa
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Elal_Motnahia
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.magma_elzwaad
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.TakhregHadith_BT


صحيح وضعيف األحاديث القدسية

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التخريج والزوائد

تطبيق الستعراض كتاب صحيح وضعيف األحاديث القدسية . وأصله كتاب للدكتور عبد هللا 

بن عبد الحليم بن محمد السيسي واسمه "صحيح و ضعيف األحاديث القدسية"

صحيح الترغيب والترهيب 

تطبيق الستعراض كتاب صحيح الترغيب والترهيب لمؤلفه :  الشيخ أبو عبد الرحمن محمد 

ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني (المتوفى: 1420هـ) . على 

األندرويد  .

أهم المميزات: 

الكتاب في أوله مقدمة لطبعات الكتاب .●

الكتاب مرتب على الكتب الفقهية فأحتوى على  28 كتابا كما هو ظاهر في فهرس ●

المحتويات .

في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●

التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال كلمة  أو 

رقم الصفحة ، مشاركة التطبيق .

يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .

أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●

ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

هناك بعض األخطاء في النصوص كما لوحظ ذلك  .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Ahadeth_Qudesyah_NT&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.sahehAlTargheeb


نزهة النظر 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - مصطلح الحديث

تطبيق الستعراض كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر   على األندرويد . 
أهم المميزات: 

حفظ آخر صفحة في التطبيق تمت قرائتها لتسهيل اكمال القراءة في تطبيق نزهة ●
النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر .

باستعمال الجر من األسفل إلى األعلى أو العكس في تطبيق نزهة النظر في توضيح ●
نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر يمكن الذهاب إلى الصفحات التالية أو السابقة.

بمجرد فتح قائمة التصفح في تطبيق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح ●
أهل األثر يظهر لك الباب المفتوح حاليا بخلفية داكنة.

يحتوي تطبيق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر على قائمة ●
منسدلة تحوي هي األخرى زرين أسفلين للتقدم بنسبة صغيرة في األبواب.

بالضغط على زر المشاركة في تطبيق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح ●
أهل األثر يمكن مشاركة التطبيق مع األصدقاء عبر مواقع التواصل فايسبوك واتساب 

وغيرها.
أهم السلبيات : 

الكتاب بصيغة بيدي أف وإمكانية االستفادة منه قليلة يختلف عن التطبيقات اآلخرى ●

صحيح الترغيب والترهيب 
تطبيق الستعراض كتاب المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث  على األندرويد .

أهم المميزات: 
تطبيق صغير الحجم عظيم الفائدة  .●
وقد راعينا في تطبيق المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ، إدخال جميع أبواب ●

تطبيق المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ، كما قسمنا األبواب في كل قسم 
لوحده وراعينا سهول التصميم لتيسير القراءة في تطبيق المنظومة البيقونية في 

مصطلح الحديث .
حفظ اخر صفحة في التطبيق تمت قراءتها لتسهيل إكمال القراءة في تطبيق ●

المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث .
باستعمال الجر من األسفل إلى األعلى أو العكس في تطبيق المنظومة البيقونية في ●

مصطلح الحديث يمكن الذهاب إلى الصفحات التالية أو السابقة.
بمجرد فتح قائمة التصفح في تطبيق المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث يظهر ●

لك الباب المفتوح حاليا بخلفية داكنة.
يحتوي تطبيق المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث على قائمة منسدلة تحوي هي ●

األخرى زرين أسفلين للتقدم بنسبة صغيرة في األبواب.
بالضغط على زر المشاركة في تطبيق المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث يمكنك ●

مشاركة التطبيق مع األصدقاء عبر مواقع التواصل فايسبوك واتساب وغيرها.
أهم السلبيات : 

الكتاب بصيغة بدي أف فإمكانية االستفادة منه قليلة يختلف عن التطبيقات اآلخرى .●
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .●
أحيانا التطبيق يعلق .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.nozha
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.baykonia


متن المنظومة البيقونية 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - مصطلح الحديث

متن المنظومة البيقونية على األندرويد . يساعدك على تعلم علم الحديث ، بصوت ليس 
سريًعا جًدا وواضًحا والكتابة ليست صعبة القراءة ، سيسهل عليك حفظه !! ومع متن 
المنظومة البيقونية في هذا التطبيق مختصر لشرحها ، وعنوانه : مختصر شرح المنظومة 
البيقونية في علم مصطلح الحديث ،  من إعداد : محمد حسن نور الدين إسماعيل . طبع 

المنظومة وضبطها موسى الطويل عفا هللا عنه .

أهم المميزات: 
الجمع بين المكتوب والمسموع .●

أهم السلبيات : 
ظهور اإلعالنات أثناء تصفح التطبيق .●
إمكانية التطبيق محدودة .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق . ●

فتح المغيث 
**تطبيق الستعراض كتاب فتح المغيث  شرح ألفية الحديث لمؤلفه : شمس الدين أبو الخير 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 902هـ) .

مكتبة علل الحديث - سبعة كتب بدون نت
** تطبيق مكتبة علل الحديث ؛ سبعة كتب بدون نت .المصدر : المكتبة الشاملة الذهبية    .

مكتبة علوم الحديث 
**تطبيق الستعراض بعض كتب علوم الحديث.  .

https://play.google.com/store/apps/details?id=comee.manzumah.baiquniyyah
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Sharh_Alfea
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Ella_Hadith_Lib_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=flood.ateya.ahmed.flood


التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - مصطلح الحديث

ألفية السيوطي في علم الحديث
تطبيق الستعراض كتاب ألفية السيوطي على األندرويد . هي عبارة عن منظومة يتجاوز عدد 
أبياتها التسع مائة بيت، في علم الحديث أو علم المصطلح أو مصطلح الحديث، وتسمى 
أيضا ألفية األثر أو نظم الدرر في علم األثر وقد بين السيوطي في ألفيته فائدة علم الحديث 

وأقسامه وأنواعه والكثير مما يتعلق بعلم مصطلح الحديث.

أهم المميزات:
تطبيق صغير الحجم عظيم الفائدة، ال يحتاج إلى خبرة في التعامل ، إذ بعد فتح ●

تطبيق ألفية السيوطي في علم الحديث ألول مرة تظهر لك قائمة بها خيارات 
القراءة والمشاركة.

وقد راعينا في تطبيق ألفية السيوطي في علم الحديث، إدخال جميع أبواب ألفية ●
السيوطي في علم الحديث، كما قسمنا األبواب في كل قسم لوحده وراعينا سهول 

التصميم لتيسير القراءة في تطبيق ألفية السيوطي في علم الحديث .
حفظ آخر صفحة في التطبيق تمت قرائته لتسهيل اكمال القراءة في تطبيق في ●

ألفية السيوطي في علم الحديث.
باستعمال الجر من األسفل إل األعلى أو العكس في تطبيق ألفية السيوطي في ●

علم الحديث يمكن الذهاب إلى الصفحات التالية أو السابقة.
بمجرد فتح قائمة التصفح في تطبيق ألفية السيوطي في علم الحديث يظهر لك ●

الباب المفتوح حاليا بخلفية داكنة.
يحتوي تطبيق ألفية السيوطي في علم الحديث على قائمة منسدلة تحوي هي ●

األخرى زرين أسفلين للتقدم بنسبة صغيرة في األبواب

أهم السلبيات : 
الكتاب بصيغة بدي أف فإمكانية االستفادة منه قليلة يختلف عن التطبيقات ●

اآلخرى 
يحتاج تطوير بإضافة أرقام لألبيات ●

تغليق التعليق
** تطبيق الستعراض كتاب تغليق التعليق على صحيح البخاري لمؤلفه : أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: 852هـ) - المحقق: سعيد عبد الرحمن 

موسى القزقي .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.alfiaHadith
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Taghleek_BT


متن نخبة الفكر 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - مصطلح الحديث

أهم المميزات:

الربط بين متن نخبة الفكر ومنظومة الرتبة في نظم ●

النخبة.

 القراءة الصوتية لمتن نخبة لفكر ومنظومة الرتبة في ●

نظم النخبة.

الحفظ. إمكانية تكرار وسماع النظم ليكون معينا على ●

 أكثر من أربعمائة تمرين وتطبيق في علوم الحديث.●

المادة العلمية في هذا التطبيق من كتاب ِغَراِس ●

. اْلُمَحِدثِّ

خاصية البحث في النصوص من أيقونة البحث ، ●

باإلضافة إلى إمكانية وضع عالمة مرجعية ، وكال 

الخدمتين يتم اختيارهما من قائمة تظهر لك بعد فتح 

التطبيق وسحب أول صفحة في التطبيق لألعلى .

كما أن في التطبيق فهارس لإلعالم والكتب ●

والمصنفات موجودة في القائمة السابقة .

أهم السلبيات :

لم يظهر لنا  صوت القراءة الصوتية .●

لم نقف على خاصية مشاركة التطبيق   .●

تطبيق متن نخبة الفكر على األندرويد . يعد متن نخبة الفكر في اصطالح أهل األثر من أهم المتون في علوم 

ُمنِّيِّ . الحديث، صنفه الحافظ ابن حجر العسقالني، ونظمه كمال الدين محمد بن محمد الشُّ

اضغط على األيقونة للتحميل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokhbatalfeker.Metoon


االستيعاب في معرفة األصحاب

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التواريخ والرجال

تطبيق الستعراض كتاب االستيعاب في معرفة األصحاب ألفه الحافظ ابن عبد البر 
(368-463هـ) .على األندرويد .كتاب في ترجمة الصحابة، يعتبر الكتاب من أوائل الكتب التي ألفت 
في الصحابة، وكان منهج المؤلف في كتابه أن كان يذكر الصحابي ومن روى عنه، وشيئا ممن 

روى عن رسول هللا ، وبعض أمور تتعلق به ووفاته وعمره  .
أهم المميزات: 

في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●
التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم صفحة 

الكتاب ، مشاركة التطبيق .
يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .
أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

االستيعاب في معرفة األصحاب-البن عبد البر
** تطبيق الستعراض كتاب االستيعاب في معرفة األصحاب لمؤلفه : أبو عمر يوسف بن عبد 

هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) .

أسد الغابة في معرفة الصحابة
تطبيق الستعراض كتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة لمؤلفه : أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

(المتوفى: 630هـ) .على األندرويد .
أهم المميزات: 

في أول صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●
التنقل بين الصفحات ، تصغير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم صفحة 

الكتاب ، مشاركة التطبيق .
يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .
أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

أسد الغابة في معرفة الصحابة - البن االثير 
** تطبيق الستعراض كتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة لمؤلفه : أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

(المتوفى: 630هـ) .

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.alEste3ab
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.EL_Estaab
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bahja.osdElghaba
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.asd_ghabah


الثقات والمجروحين البن حبان

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التواريخ والرجال

** تطبيق الستعراض كتاب الثقات والمجروحين لمؤلفه : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 354هـ) . 

إكمال تهذيب الكمال في اسماء الرجال
** تطبيق الستعراض كتاب  إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال  لمؤلفه : مغلطاي بن 
قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين (المتوفى: 762هـ( 

المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم

الكامل في التاريخ البن األثير
** تطبيق الستعراض كتاب الكامل في التاريخ لمؤلفه : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير (المتوفى: 630هـ) 

.

الضعفاء للعقيلي
** تطبيق الستعراض كتاب الضعفاء لمؤلفه : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 

العقيلي (المتوفى : 322هـ) .

البداية والنهاية البن كثير
تطبيق الستعراض كتاب البداية والنهاية  لمؤلفه : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 

القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه) .على األندرويد .
أهم المميزات: 

في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●
التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم 

صفحة الكتاب ، مشاركة التطبيق .
يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .
أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.TheekatHeban_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.EkmalTahtheb_SN
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.kamal_atheer
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.EL_Doafaa
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.alBedayaWaAlNeyhay


تاريخ دمشق

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التواريخ والرجال

تطبيق الستعراض كتاب تاريخ دمشق  لمؤلفه : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا 
المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ) .

على األندرويد .
وهو كتاب ضخم يقع في حوالي ثمانين مجّلدا. من أهم المؤلفات في تاريخ اإلسالم. تناول 
فيه المؤلف تاريخ مدينة دمشق، وتكّلم في تراجم األعيان والرواة ومروياتهم من كل من 
سكن أو جاور أو مّر بمدينة دمشق. وترجم لعدد هائل من األعالم في تاريخ اإلسالم منذ 
ظهوره إلى ما قبل وفاة المؤلف. وهو مصنف على نسق كتاب تاريخ بغداد والذي أّلفه 

الخطيب البغدادي.
أهم المميزات: 

في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●
التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم 

صفحة الكتاب ، مشاركة التطبيق .
يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .
أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
 ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

اإلصابة 

تطبيق الستعراض كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة لمؤلفه : أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: 852هـ) . على األندرويد .هو كتاب موسوعي كبير 
كتبه اإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني ويحوي على ذكر شيء من أخبار الصحابة وسيرهم. 
يتكون الكتاب من ثمانية أجزاء ويتناول أخبار الصحابة مرتبا حسب األحرف األبجدية ألسماء 

الصحابة.
أهم المميزات  : 

في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●
التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم 

صفحة الكتاب ، مشاركة التطبيق .
يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●

النص .كما يمكنك البحث في الويب .
أهم السلبيات : 

يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.tarekhDemashk
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.alEsabaFeTamyeezAlSahaba


الكامل في التاريخ 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التواريخ والرجال

تطبيق الستعراض كتاب الكامل في التاريخ لمؤلفه : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
 محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير (المتوفى: 630هـ( 
على األندرويد . وهو تاريخ عام في 12 مجلًدا، منذ الخليقة وابتداء أول الزمان حتى عصره، حيث 
انتهى عند آخر سنة 628 هـ أي إنه يعالج تاريخ العالم القديم حتى ظهور اإلسالم، وتاريخ 

العالم اإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حتى عصره .

أهم المميزات: 
في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●

التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم 
صفحة الكتاب ، مشاركة التطبيق .

يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●
النص .كما يمكنك البحث في الويب .

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●
ظهور بعض اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .وهناك صعوبة في تقليب ●

الصفحات .

 الجامع في الجرح والتعديل 

** تطبيق الستعراض كتاب الجامع في الجرح والتعديل [ألقوال البخاري، ومسلم، والعجلي، 
وأبي زرعة الرازي، وأبي داُود، ويعقوب الفسوي، وأبي حاتم الرازي، والترمذي، وأبي زرعة 
الّدمشقي، والنسائي، والبّزار، والدارقطني] . جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي الّنوري، حسن 
عيدي، الدكتور مّحمد مهدي  د خليل الصَّ عبد المنعم شلبي، أحمد َعْبد الرزاق عيد، محمود محمَّ
المسلمي، أيَمن إبَراهيم الزاِملي، إبراهيم محمد النوري - الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان - 

الطبعة: األولى، 1412 هـ - 1992 م   .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال

** تطبيق الستعراض كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمؤلفه : يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

ار عّواد معروف . 742هـ) . المحقق : د.بشَّ

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bahja.kamelFeEtarekh
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Gam_Garh_Tadeel_BN
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.TahthebKamal_ST


الكامل في ضعفاء الرجال

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - كتب التواريخ والرجال

** تطبيق الستعراض كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لمؤلفه : أبو أحمد عبد هللا بن عدي 

الجرجاني (المتوفى : 365هـ)  .

الطبقات الكبرى البن سعد 
** تطبيق الستعراض كتاب الطبقات الكبرى لمؤلفه : أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع 

الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ) .

سير أعالم النبالء للذهبي كامال بدون نت 
** تطبيق الستعراض كتاب سير أعالم النبالء لمؤلفه : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن 

أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوفى : 748هـ) .

التاريخ الكبير 
** تطبيق الستعراض كتاب التاريخ الكبير لمؤلفه : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

البخاري، أبو عبد هللا (المتوفى: 256هـ) . المصدر : المكتبة الشاملة الذهبية

https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.KamalDoafaa_NT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.ELTabkaat
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.SearNobalaa_BT
https://play.google.com/store/apps/details?id=so.ateya.ahmed.Bukhary_Tareekh_BT


الطب النبوي 

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - أخرى

تطبيق الستعراض كتاب الطب النبوي لمؤلفه : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) على األندرويد . يتضمن التطبيق فصول نافعة في 
هديه صلى هللا عليه وسلم في الطب الذي تطبب به، ووصفه لغيره حيث يبين الكاتب (ابن قّيم 
الجوزية) فيه الحكمة التي تعجز عقول أكبر األطباء عن الوصول إليها، أما مضمونه فقد جاء 
على النحو التالي: تقسيم األمراض، ومراتب الغذاء، أنواع عالج النبي صلى هللا عليه وسلم 
للمرض، العالج باألدوية الطبية، هدي النبي صلى هللا في الطاعون وعالجه، وغير ذلك من 

الموضوعات .

أهم المميزات:
البحث في عناوين الفهرس ، وفي الكتاب.●
إضافة الصفحات المستخدمة بكثرة إلى قائمة المفضلة لسرعة الوصول إليها . ●
إمكانية نسخ محتوي الكتاب أو مشاركته عن باستخدام جميع برامج المشاركة ، ●

وتظليل النص وإضافته للعالمات المرجعية لسهولة الوصول اليه الحقا ، وتغيير 
الخط لتسهيل القراءة ، وتغير حركة ورسوم التغيير بين الصفحات ، وتغير خلفية 

الكتاب وتغيير الوان الخطوط لما يالئم ذوقك .
القراءة الليلية والنهارية .●

أهم السلبيات : 
ظهور اإلعالنات المزعجة أثناء تصفح التطبيق .●
ليس هناك دليل لكيفية استخدام التطبيق .●
إمكانية النسخ الجزئي للنص غير متوفرة .●

الطب النبوي
تطبيق الستعراض كتاب الطب النبوي لمؤلفه : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 

الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) على األندرويد . 
هو مجموعة النصائح والهدي المنقولة عن النبي محمد في الطب الذي تطبب به ووصفه 
لغيره، وصلتنا على شكل أحاديث نبويه شريفه، بعضها عالجي وبعضها وقائي. وتناولت عالج 
أمراض القلوب واالنفس واالبدان واالرواح، منها ما هوعالج باالدويه الطبيعية ومنها ما هو 

عالج باالدويه الروحانيه وأألدعية والصلوات والقرآن. 

أهم المميزات: 
في أو ل صفحة في التطبيق في األعلى أيقونات لخدمات : لعرض فهرس الكتاب ، ●

التنقل بين الصفحات ، تصغيير الخط وتكبيره ، المفضلة ، البحث بإدخال رقم 
صفحة الكتاب ، مشاركة التطبيق .

يمكنك إجراء نسخ ومشاركة بعد تحديد الكل من خالل أيقونة  تظهر بالضغط على ●
النص .كما يمكنك البحث في الويب .

أهم السلبيات : 
يحتاج تطوير بإضافة خاصية النسخ الجزئي .●
ليس هناك دليل يشرح كيفية استخدام التطبيق .●

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebook.androidarab.tyeb
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.atebAlNabawi


الطب النبوي إلبن القيم

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - أخرى

تطبيق الستعراض كتاب الطب النبوي البن القّيم على اآلبل .يحتوي على معلومات عن الفوائد 
الطبية لألعشاب وكيفية العالج بها، وخلطات لعالج األمراض مقتبسة من الكتاب والسنة. 

smart way من إنتاج شركة

أهم المميزات: 
التطبيق مجاني .●
مفهرس حسب الموضوعات ومدعم بالصور●
يحتاج إلى االتصال باإلنترنت، ●
يبين األلفاظ الغريبة●
يتميز بإضافة المعلومات إلى المفضلة أو إزالتها من المفضلة●
كما يتميز بإمكانية مشاركة المحتوى في مواقع التواصل اإلجتماعي، أو إرسالها عن ●

طريق البريد. 

  أهم السلبيات : 
وجود اإلعالنات.●

الطب النبوي
تطبيق الطب النبوي على اآلبل .

أهم المميزات: 
 ال يحتاج التصال باإلنترنت ●
يتيح لك تصفح المواضيع بطريقة سريعة مع عرض المحتويات بشكل يسهل لك ●

التنقل بينها وقراءتها مع كثير من المزايا األخرى وهي 
إضافة أي موضوع للمفضلة .●
التنقل بسهولة بين المواضيع .●
باحث للموضوع بمختلف االمكانيات كالبحث مع اللواصق أو بدون .●
صغير الحجم .●
مشاركة المحتوى .●
خلوه من اإلعالنات التجارية .●

أهم السلبيات :
 لم نقف له على سلبيات. ●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85/id1142648510
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2589%2Fid1122604858&data=02%7C01%7Camafallatah%40uqu.edu.sa%7C553e34a58f874d48548908d84760046a%7C79a057fbb0d544dd8f900bf7151f5c3f%7C0%7C0%7C637337825010184524&sdata=nSZWvHZfN6zFnw1DKQAzhXTvb5jCCrXWnTtUzmf21Yo%3D&reserved=0


وصفات الطب النبوي

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - أخرى

تطبيق وصفات الطب النبوي على اآلبل .

أهم المميزات:
ال يحتاج التصال باإلنترنت عند استخدامه●
التطبيق حاصل على تقييم عالي 5.0، وبالرغم من ذلك وجدته عند التصفح فارغ وليس ●

به أي معلومة، وقد وجدت فيه خانة لتفضيل المحتوى 

أهم السلبيات :
توجد به الكثير من اإلعالنات بشكل مزعج جًدا ولعل هذا السبب في جعل التطبيق معلق ليس 

به محتوى مع العلم بأن النت لدي ممتاز جدا.

Hadeeth Lite
برنامج موسوعة الحديث الشريف المصغر على األبل .

أهم المميزات: 
مجاني ، ال يحتاج التصال باإلنترنت.●
يحتوي االصدار المجاني على موطأ االمام مالك فقط و لكنه يوفر كل ميزات ●

البرنامج االصلي.
البرنامج سهل االستعمال و سريع االستجابة .●
كل مرجع مصنف الى كتب ، ابواب و احاديث يمكن تصفحها و التنقل بينها ●

بسهولة.
إمكانية اختيار النص و نسخه و تضمينه في تطبيقات ايفون االخرى. ، و وضع ●

اشارات مرجعية لألحاديث المفضلة و حذفها عند الضرورة  ، و البحث في مرجع 
واحد أو اكثر حسب اإلختيار ، وتغيير طاقم االلوان من االطقم الموجودة حسب 

الرغبة و ذلك من برنامج االعدادات في ايفون.
تحفظ عبارات البحث السابقة لتستعمل الحقا و يمكن حذفها حسب الرغبة.●
تظهر عبارات البحث بلون مختلف ضمن النص عند عرض النتائج لتسهيل القراءة.●
نبذة تعريفية بكل للكتاب و سيرة المؤلف.●
توجد ميزة اختيار البرنامج لحديث بشكل عشوائي كوسيلة ممتعة للتعلم.●

https://apps.apple.com/us/app/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A/id1123066352
https://apps.apple.com/us/app/hadeeth-lite/id352309834


حديث نبوي شريف

التطبيقات التي تخدم كتًبا معينة - أخرى

.smart way تطبيق حديث نبوي شريف على اآلبل .من إنتاج شركة

أهم المميزات:
مجاني ، يحتاج التصال باإلنترنت عند استخدامه .●
مفهرس حسب الموضوعات●
يجمع األحاديث النبوية الواردة في موضوع معين، مدعم بالصور●
يتميز بإمكانية تفضيل ومشاركة المحتوى●

أهم السلبيات :
 كثرة اإلعالنات . ●

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/id1148912444

