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 االسم

الجامع الصحيح المسند 

المختصر من حديث رسول هللا 

 وسننه وأيامه 

 الجامع الصحيح 

أو المسند الصحيح 

المختصر من السنن 

بنقل العدل عن العدل إلى 

 رسول هللا 

 السنن

الجامع المختصر من "

نن عن رسول هللا الس

ومعرفة الصحيح 

والمعلول وما عليه 

جمع فيه " العمل

األحاديث باإلضافة إلى 

بيان مذاهب الصحابة 

والتابعين وفقهاء 

 .األمصار

المجتبى من السنن أو 

 المجتنى من السنن

وهو منتخب من كتاب 

 السنن الكبرى له.

 السنن

 لم يضع مقدمة المقدمة

وضع مقدمة في علم 

يث وبيان أصول الحد

 سبب التأليف

 لم يضع مقدمة لم يضع مقدمة لم يضع مقدمة لم يضع مقدمة

 أحاديثه
صحيحة، ولكن لم يستوعب كل 

 الصحيح

صحيحة، ولكن لم 

 يستوعب كل الصحيح
 صحيحة وحسنة وضعيفة

صحيحة وحسنة 

وضعيفة، وال يعتد برأي 

ابن الجوزي أن فيه 

 ( حديثاً موضوًعا32)

 صحيحة وحسنة وضعيفة
صحيحة وحسنة 

 وضعيفة

 على األبواب على األبواب على األبواب على األبواب على األبواب على األبواب الترتيب

تراجم 

 األبواب
 ترجم لألبواب

لم يترجم لألبواب، 

 وترجم لها اإلمام النووي
 ترجم لألبواب ترجم لألبواب ترجم لألبواب ترجم لألبواب

تكرار 

 الحديث

ب كرر الحديث في األبوا

المختلفة بحسب األحكام 

 الفقهية

كرر الحديث في نفس 

 الباب

كرر الحديث في نفس الباب 

 إذا كان في الحديث زيادة
 - - قليل التكرار

تقطيع 

 الحديث

قطع الحديث وفي أبواب 

 مختلفة بحسب األحكام الفقهية
 لم يقطع

قطع الحديث الطويل فقط 

 وفي نفس الباب
- - - 



 سنن ابن ماجه سنن النسائي سنن الترمذي سنن أبي داود لمصحيح مس صحيح البخاري 

األحاديث 

 المعلقة

( 1321أكثر منها، ذكر )

حديثًا، ووصل أكثرها في نفس 

 (191الصحيح، وبقي )

( 11لم يكثر منها، ذكر )

حديثًا، ووصلها في نفس 

الصحيح وبقي حديث 

 واحد في التيمم

- - - - 

الحكم 

على 

 األحاديث

اشترط أال يدخل فيه إال 

 الصحيح

اشترط أال يدخل فيه إال 

 الصحيح

حكم على األحاديث الواهية 

فقط، وقد يفاضل بين 

 حديثين فيقوي أحدهما

حكم على أغلب 

األحاديث، فبين الصحيح 

والحسن والضعيف،  

 وسكت عن بعضها

لم يحكم، ولكن ال يكاد 

يخرج حديث من غلب 

عليه الوهم أو كان فاحش 

 طالغل

لم يحكم على 

 األحاديث

االهتمام 

بالمتن 

 واإلسناد

اهتم بفقه الحديث، فكان الكتاب 

كتاب حديث وفقه واستنباط، لم 

 يقتصر على سرد األحاديث

اهتم بصناعة اإلسناد 

فجمع طرق الحديث في 

موضع واحد ليتضح 

اختالف المتون وتشعب 

األسانيد، ورتب األسانيد 

بحسب قوتها فقدم 

 األصح

 

بمتن الحديث وفقه  اهتم

الحديث أكثر من االهتمام 

 بالسند.

اهتم بصناعة اإلسناد، 

فقد اختصر طرق الحديث 

 ورتبها

اهتم بفقه الحديث، فرتب  -

األحاديث على األبواب 

 ووضع لها عناوين

اهتم بصناعة اإلسناد،  -

فجمع أسانيد الحديث 

 الواحد في مكان واحد

- 

أهم ما 

 تميز به

 القرآن.أصح كتاب بعد  -

أول كتاب صنف في الصحيح  -

 المجرد.

ابتدأ تأليفه في الحرم واستمر  -

ست عشرة سنة، وأتمه في 

ألفه استجابة لرغبة وبخارى. 

 شيخه إسحاق بن راهوية.

ثاني أصح كتاب بعد  -

 كتاب شيخه البخاري.

 امتاز بدقة الترتيب. -

 

أكثر من ذكر األحاديث 

 المرسلة.

 

 أيسر تناواًل لطالب -

 العلم من الصحيحين.

أكثر من ذكر األحاديث  -

 المعلة.

 

أقل الكتب الستة حديثًا  -

ضعيفًا بعد الصحيحين، 

وذلك لشدة انتقاد النسائي 

للرجال وقوة شرطه، لذلك 

يلي الصحيحين في 

 المرتبة.

اهتم بعلم الحديث رواية  -

 ودراية، وبعلل الحديث.

بزوائد  انفرد

كثيرة لم  "أحاديث"

الكتب ترد في 

واختلف ... الخمسة

العلماء في حكمها: 

المزي قال كلها 

ضعيفة، وابن حجر 

كثير منها  :قال

 صحيح.

 


