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الباب الرابع 

المقارنة بين منهج اإلمام زيد واإلمام الشافعي فى تأليف المسند 

اذا تكلم عن ادلقارنة ال بد أن ننظر وجوه اإلتفاق و وجوه اإلختالف، لكن قبل دخلت إىل 

ادلبحث يعٍت ادلقارنة بُت منهج اإلمام زيد واإلمام الشافعى ىف تأليف ادلسند، ستقدم نبذة يسَتة عن 

. كتايب احلديث

 منهج اإلمام الشافعي في مسنده . أ

ىو مسند معروف متداول بُت أىل احلديث و أىل الفقو، وىو كتاب مل يؤلفو اإلمام الشافعي 

رمحو ا، وامنا التقط من رواية أىب العباس العاصم عن الربيع بن سليمان ادلرادي عن الشافعي من كتاب 

األم وغَته فهو ينسب إىل الشافعي باعتبار أنو رلموع من روايتو احلديثية إال انو مل يستوعب مجيع 

 .روايات الشافعي يف كتبو

وقد أشار إىل ذلك اإلمام الرافعي ىف مقدمة شرحو  ىذا وعزا اجلمع واإلخراج إىل امام أيب 

ان الشافعي مل يعمل : وقال ابن حجر ىف تعجيل ادلنفعة . العباس زلمد بن يعقوب بن يوسف األصم

ىذا ادلسند وامنا التقط بعض النيسابورين من األم وغَتىا من مسموعات أيب العباس األصم اليت كان 

انفرد بروايتها عن الربيع وبقي من حديث الشافعي شيئ كثَت مل يقع ىف ىذا ادلسند، ويكفى ىف الداللة 

                                                           

شرح مسند  عبد الكرًن زلمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن احلسن القزويٍت أيب القاسم الرافعي الشافعي، 
، ص 1.ط، (م2007إدارة الشؤون اإلسالمية، : دولة قطر )، 1. جحققو أبو بكر وائل زلمد بكر زىران، الشافعي، 

22. 
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انو يعرف من النيب صلى ا عليو وسلم سنة مل : على ذلك القول إمام األئمة أيب بكر ابن خزدية 

 .يودعها الشافعي كتابو، وكم من سنة وردت عنو  صلى ا عليو وسلم ال توجد يف ىذا ادلسند

 ادلادة (1

وأىل احلديث خيتلفون . وادلقصود من ادلادة، يعٍت من أي ترتيب أو أي صحابة أخذ ىذه ادلادة

:  فيما يعمل ىف التأليف ادلسند، منها 

فمنهم من يرتب الصحابة على حسب السبق ىف اإلسالم، فقدم العشرة ادلبشرين باجلنة، مث أىل  (أ

بدر، مث  أىل احلديبية، مث من أسلم و ىاجر بُت احلديبية و الفتح، مث من أسلم يوم الفتح، مث 

. أصاغر الصحابة سنا، مث النساء، كما فعلو إمام مالك ىف مسنده

.  ومنهم من يرتبهم على القبائل، فيقدم بٍت ىاشم، مث األقراب فاألقرب إىل رسول ا ىف النسب (ب

ومنهم من رتبهم على حروف ادلعجم كالطرباين ىف ادلعجم الكبَت، وىذا أسهل تناوال، حيث رتب  (ت

وأما . فيو الصحابة على حروف ادلعجم، وىو مشتمل على ضلو مخسة وعشرين ألف حديث

فقد رتب فيو شيوخو على حروف ادلعجم، يأيت فيو عن كل شيخ مبالو من غرائب : معجمو األوسط

                                                           

 .22ص شرح مسند الشافعي،  القاسم الرافعي الشافعي، و أب
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فقد رتبو على الشيوخ، ذكر : وعجائب، فهو نظَت كتاب األفراد للدارقطٍت،  وأما معجمو الصغَت 

 .فيو لكل شيخ لو حديثا واحدا

: اما ادلادة يف مسند امام الشافعي يعٌت كما يلي يف اجلدول 

 اسم الصحابة رقم احلديث اسم الكتاب أو الباب رقم
 1 بَبابُب مَبا خَبرَّرجَب مِبنْب كِبتَبابِب الْبوُب ُبوءِب  1

2 
3 

 أَببو ىُبرَبيْيْبرَبةَب 
 عمر بن اخلطاب
أَببو ىُبرَبيْيْبرَبةَب 

ةِب  2 لَبةِب يفِب الصَّرالَب بَبالِب الْبقِببْيْب تِبقْب  80 وَبمِبنْب كِبتَبابِب اسْب
81 
82 

 عبد ا ابن عمر
 عبد ا ابن عمر
 عبد ا ابن عمر

 وَبمِبنْب كِبتَبابِب إِب َبابِب اجلْبُبمُبعَبةِب  3
 

252 
253 
254 

 عَبنْب نَبافِبعِب بْبنِب جُببْيَبَتْبِب بْبنِب مُبطْبعِبمٍم وَبعَبطَباءِب بْبنِب يَبسَبارٍم 
 وعَبطَباءِب بْبنِب يَبسَبارٍم 
 ابن ادلسيب

يْبنِب  4  315 كِبتَبابُب الْبعِبيدَب
316 
317 

 عائشة
 ابن عمر
 ابن عمر

5 
 

وَبمِبنْب كِبتَبابِب الزَّركَباةِب مِبنْب أَبوَّرلِبوِب إِبالَّر مَبا كَبانَب 
 مُبعَباًدا

389 
390 
391 

 ابن مسعود
 ابو ىريرة
 ابن عمر

                                                           

، (1998دار اخلظر، : بَتوت)، جامع ادلسانيد والسنن عماد الدين  إمساعيل بن عمر ابن كثَت الدمشقي، 
حققو زلمد عبد القادر عطا، ادلسانيد نشأهتا وأنواعها وطريقة ترتيبها، انظر ايضا دخيل زلمد صاحل، . 15-14ص 
. 1، ص (م2008دار الكتب العلمية، : بَتوت )
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قِب  6  462 وَبمِبنْب كِبتَبابِب إِببَباحَبةِب الطَّرالَب
463 
464 

 ابن عمر
 ابن عمر وابو الزبَت

 رلاىد
 467 ومن كتاب الصيام الكبَت 7

468 
469 

 ابن عمر
 فاطمة بن حسُت
 عمر بن اخلطاب

 482 ومن كتاب ادلناسك 8
483 
484 

 ابن عباس
 ابن عباس
 ابن عباس

 651 ومن كتاب البيوع 9
652 
653 

 ابن عمر
 ابن عمر
 ابن عمر

 716 ومن كتاب الرىن 10
717 
718 

 ابو جعفر
 سعيد بن ادلسيب
 ابو ىريرة

ومن كتاب اليمُت مع الشاىد  11
 الواحد

719 
720 
721 

 ابن عباس
 ابن عباس
 ابن ادلسيب

فِب احلْبَبدِبيثِب وَبتْيَبرْبكِب  12 تِبالَب وَبمِبنْب كِبتَبابِب اخْب
نْيْبهَبا  الْبمُبعَبادِب مِب

747 
748 
749 

 عائشة
 عم زياد بن عالقة
 عمرو بن احلريث

قِب  13  934 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الطَّرالَب
935 
936 

 طاوس
 رلاىد

 ابو ىشام بن عروة
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 941 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبعِبتْبقِب  14
942 
943 

 ابن عمر
 عبد ا
 ابن ادلسيب

دِب  15 رَباحِب الْبعَبمْب  953 وَبمِبنْب كِبتَبابِب جِب
954 
955 

 عثمان
 ابو ىريرة
 ادلقداد

 996 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبمُبكَباتَببِب  16
997 

 زيد بن ثابت
 عبد ا بن عمر

 998 وَبمِبنْب كِبتَبابِب اجلْبِبزْبيَبةِب  17
999 
1000 

 ابن عباس
 ابن عباس

 عبد الرمحن بن عمر
فِب مَبالِبكٍم وَبالشَّرافِبعِبيِّ  18 تِبالَب وَبمِبنْب كِبتَبابِب اخْب

يَب اللَّروُب عَبنْيْبهُبمَبا  رَب ِب
 

1015 
1016 
1017 

 ابو ىريرة
 عبد ا بن حبينة

 عائشة
 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الرِّسَبالَبةِب إِبالَّر مَبا كَبانَب مُبعَباًدا 19

 
1142 
1143 
1144 

 رلاىد
 جرير بن عبد ا
 متيم الدّباري

ءِب  20 يالَب اقِب وَباإلْبِب  وَبمِبنْب كِبتَبابِب الصَّردَب
 

1203 
1204 
1205 

 عائشة
 أنس بن مالك
 أنس بن مالك

 1219 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الصَّررْبفِب  21
1220 

 القاسم بن أيب بزة
 أيب بكر الصديق

 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الرُّرىُبونِب وَباإلْبِبجَبارَباتِب  22
 

1221 
1222 

 سعيد بن ادلسيب
 ابو جعفر
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 كراء األرض 1223
 1229 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الشِّغَبارِب  23

1230 
1231 

 ابن عمر
 جابر بن عبد ا

 رلاىد
 1242 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الظِّهَبارِب وَباللِّعَبانِب  24

1243 
1244 

 عاصم بن عادي
 عاصم بن عادي 
 عاصم بن عادي

 1250 وَبمِبنْب كِبتَبابِب اخلْبُبلْبعِب وَبالنُّرشُبوزِب  25
1251 
1252 

 ابن ادلسيب
 ابن عباس

 عبد ادللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن
سَبانِب  26 تِبحْب سْب  1261 وَبمِبنْب كِبتَبابِب إِببْبطَبالِب االِب

1262 
1263 

 ىشام بن عروة
 طاوس
 أم سلمة

كَبامِب الْبقُبرْب نِب  27  1264 وَبمِبنْب كِبتَبابِب أَبحْب
1265 
1266 

 عائشة
 ابو ىريرة

 سعيد بن ادلسيب
رِببَبةِب وَبفَبضَبائِبلِب قْيُبرَبيْبشٍم  28 َبشْب وَبمِبنْب كِبتَبابِب األْب

 وَبغَبَتْبِبهِب 
1324 
1325 
1326 

 ابن شهاب
 عمر بن عبد العزيز و بن شهاب

 احلارث بن عبد الرمحن
رِببَبةِب  29 َبشْب  1338 وَبمِبنْب كِبتَبابِب األْب

1339 
1340 

 عائشة
 عائشة

 عطا بن يسار
رَبةِب النِّسَباءِب  30  1370 وَبمِبنْب كِبتَبابِب عِبشْب

1371 
 عائشة
 ابو ىريرة



66 
 

 عمارة اجلرمي 1372
 1388 وَبمِبنْب كِبتَبابِب التْيَّرعْبرِبيضِب بِباخلْبُبطْببَبةِب  31

1389 
1390 

 ابو ىريرة
 ابن عمر
 ابن شهاب

عَبةِب  32 قِب وَبالرَّرجْب  وَبمِبنْب كِبتَبابِب الطَّرالَب
 

1391 
1392 
1393 

 علي بن أيب طالب
 الزبَت بن عبد الرمحن

 عائشة
نْبوُب  33 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبعَبدَبدِب إِبالَّر مَبا كَبانَب مِب

 مُبعَباًدا
1401 
1402 
1403 

 عائشة
 أبو بكر بن عبد الرمحن

 عائشة
وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبقُبرْبعَبةِب وَبالنْيَّرفَبقَبةِب عَبلَبى  34

َبقَبارِببِب   األْب
1437 
1438 
1439 

 ابو ىريرة
 ابن عباس
 ابو ىريرة

 1440 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الرَّر َباعِب  35
1441 
1442 

 عائشة
 علي بن أىب طالب

 عائشة
رِب اللَّروِب تْيَبعَباىلَب عَبلَبى غَبَتْبِب  36 وَبمِبنْب كِبتَبابِب ذِبكْب

 وُب ُبوءٍم، وَباحلْبُبيَّرضِب 
1453 
1454 
1455 

 عائشة
 عائشة

 محنة بنت جحش
لِب الْببْيَبغْبيِب  37  1460 وَبمِبنْب كِبتَبابِب قِبتَبالِب أَبىْب

1461 
 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

 علي بن أيب طالب
رِبكِبُتَب  38  1462 وَبمِبنْب كِبتَبابِب قِبتَبالِب الْبمُبشْب

1463 
1464 

 عم كعب بن مالك
 الصعب بن جثامة

 ابن عمر
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ُبسَبارَبى وَبالْبغُبلُبولِب وَبغَبَتْبِبهِب  39  1470 وَبمِبنْب كِبتَبابِب األْب
1471 
1472 

 علي بن أيب طالب
 أنس

 عمر بن اخلطاب
ءِب  40  1487 وَبمِبنْب كِبتَبابِب قَبسَبمِب الْبفَبيْب

1488 
1489 

 عمر بن اخلطاب
 ابو ىريرة
 ابو ىريرة

ِّ صَبلَّرى اُب  41 يِب النَّريبِب فَبةِب نْيَبهْب وَبمِبنْب كِبتَبابِب صِب
بَّررِب   عَبلَبيْبوِب وَبسَبلَّرمَب، وَبكِبتَبابِب الْبمُبدَب

1505 
1506 
1507 

 جابر بن عبد ا
 جابر بن عبد ا
 جابر بن عبد ا

لِبيسِب  42  1510 وَبمِبنْب كِبتَبابِب التْيَّرفْب
1511 
1512 

 ابو ىريرة
 ابو ىريرة
 ابو ىريرة

 1513 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الدَّرعْبوَبى وَبالْببْيَبيْيِّنَباتِب  43
1514 
1515 

 جابر بن عبد ا
 ابن عمر
 أنس

ِّ صَبلَّرى اُب  44 فَبةِب أَبمْبرِب النَّريبِب وَبمِبنْب كِبتَبابِب صِب
ءِب الصَّرغِبَتِب وَبخَبطَبأِب  عَبلَبيْبوِب وَبسَبلَّرمَب وَبالْبوَبالَب

 الطَّربِبيبِب وَبغَبَتْبِبهِب 

1520 
1521 

 ابن عيينة
 عمر بن اخلطاب

َبرَب ِبُتَب  45  1522 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبمُبزَبارَبعَبةِب وَبكِبرَباءِب األْب
1523 
1524 

 جابر بن عبد ا
 جابر بن عبد ا
 جابر بن عبد ا

وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبقَبطْبعِب يفِب السَّررِبقَبةِب، وَبأَببْيْبوَبابٍم  46
 كَبثِبَتَبةٍم 

 

1525 
1526 
1527 

 عائشة
 ابن عمر

 عمرة بنت عبد الرمحن
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َتَبةِب وَبالسَّرائِببَبةِب  47  1543 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْببَبحِب
1544 
1545 

 عائشة
 عائشة
 ابن عمر

بَبائِبحِب  48  وَبمِبنْب كِبتَبابِب الصَّريْبدِب وَبالذَّر
 

1551 
1552 
1553 

 عمر بن اخلطاب
 علي

 ابو جعفر بن زلمد
يَباتِب وَبالْبقِبصَباصِب  49  1566 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الدِّ

1567 
1567 

 ابن عباس
 ابو شريح الكعيب
 ابو ىريرة

رَباحِب اخلْبَبطَب ِب  50  1582 وَبمِبنْب كِبتَبابِب جِب
1583 
1584 

 ابو بكر
 عبد ا بن أبو بكر

 طاوس
وَبمِبنْب كِبتَبابِب السَّربَبقِب وَبالْبقَبسَبامَبةِب وَبالرَّرمْبيِب  51

 وَبالْبكُبسُبوفِب 
1590 
1591 
1592 

 ابو ىريرة
 ابو ىريرة
 ابن عمر

 1594 وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبكُبسُبوفِب  52
1595 
1596 

 ابن عباس
 عائشة
 عائشة

وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبكَبفَّرارَباتِب وَبالنُّرذُبورِب  53
َبديْبَبانِب   وَباألْب

1598 
1599 

 عطاء
 عمران بن احلصُت

َتَبِب الْبوَباقِبدِبيِّ  54  وَبمِبنْب كِبتَبابِب السَِّتَبِب عَبلَبى سِب
 

1600 
1601 
1602 

 جرير
 علي بن أبو طالب
 عمران بن احلصُت

َباعِب الْبعِبلْبمِب  55  عمرو بن العاص 1605 وَبمِبنْب كِبتَبابِب مجِب
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 1606 وَبمِبنْب كِبتَبابِب اجلْبَبنَبائِبزِب وَباحلْبُبدُبودِب  56
1607 
1608 

 أم عطية
 ابو جعفر
 جعفر

َبمَباِلِب يْيَبقُبولُب  57 وَبمِبنْب كِبتَبابِب احلْبَبجِّ مِبنَب األْب
ثْيَبنَبا الشَّرافِبعِبيُّر : الرَّربِبيعُب يفِب مجَبِبيعِب ذَبلِبكَب  حَبدَّر  
 

1655 
1656 
1657 

 عمر بن اخلطاب
 عباس
 ابو أمية

 1700 وَبمِبنْب كِبتَبابِب سلُبْبتَبصَبرِب احلْبَبجِّ الْبكَببِبَتِب  58
1701 
1702 

 ابن عباس
 الفضل

 زياد موىل بٌت سلزوم
ءِب  59 مْبالَب  وَبمِبنْب كِبتَبابِب النِّكَباحِب مِبنَب اإلْبِب

 
1716 
1717 
1718 

 ابن عمر
 جابر

 سعيد بن ادلسيب
ءِب  60 مْبالَب  أم احلكم 1719وَبمِبنْب كِبتَبابِب النِّكَباحِب مِبنَب اإلْبِب
وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبوَبصَبايَبا الَّرذِبي ملَبْب يُبسْبمِبعْب  61

نْبوُب   مِب
 

1720 
1721 
1722 

 عبد الرمحن بن أم احلكم
 ابن عمر
 نافع

 1723 وَبمِبنْب كِبتَبابِب أَبدَببِب الْبقَبا ِبي 62
1724 
1725 

 ابو بكرة
 ابن عباس
 انس بن مالك

وَبمِبنْب كِبتَبابِب الطَّرعَبامِب وَبالشَّررَبابِب وَبعِبمَبارَبةِب  63
َبرَب ِبُتَب   األْب

1729 
1730 
1731 

 ابو ثعلبة
 ابو ثعلبة
 ابو ىريرة

وَبمِبنْب كِبتَبابِب الْبوَبصَبايَبا الَّرذِبي ملَبْب يُبسْبمَبعْب  64
يَب اللَّروُب عَبنْبوُب  عِبيِّ رَب ِب

 مِبنَب الشَّرافِب
1745 
1746 

 ابن عباس
 علي بن احلسُت
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 عروة 1747
فِب عَبلِبيٍّ وَبعَببْبدِب اللَّروِب  65 تِبالَب وَبمِبنْب كِبتَبابِب اخْب

 شلِبَّرا ملَبْب يَبسْبمَبعِب الرَّربِبيعُب مِبنَب الشَّرافِبعِبيِّ 
 

1748 
1749 
1750 

 زاذان
 عبد خَت

4حبان بن احلرث  
 

 وقرأ الكتاب الذي الّبفو امام الشافعي،  دان ادلادة اليت تكتب يف ىذا ادلسند الباحثوبعد نظر

على حسب الصحابة بدون ترتيب كادلسند عبد ا بن الزبَت احلميدي الذي يقدم العشرة ادلبشرين 

باجلنة، او كادلسند ابو داود الطياليسي بتقدًن أمهات ادلؤمنُت يف النساء من الصحابة، او كادلسند صنيع 

عبد بن محيد الذي مجع مسانيد نساء الصحابة يف مو ع أثناء مسانيد الرجال ورمبا جعلت مسانيد 

نساء الصحابة رلتمعات يف  خر مسانيد الرجال، او كادلسند احلارث الذي ما مل يُبرتب على ادلسانيد، 

. وال على األبواب وغَت ذلك من ادلسانيد األخرى

 الطريقة . (2

قد تبُت ِل من خالل كالم أىل العلم مع : قال امام الرافعي يف كتابو شرح مسند الشافعي 

طول صحبيت للمسند من خالل عملي لو بعض ادلعامل اليت تتعلق مبنهج استخراج ىذا ادلسند وترتيبو 

: أمجلها فيما يلي 

                                                           

 أبو عبد ا زلمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناف ادلطليب 
، ص األول اىل (ه1400دار الكتب العلمية، : بَتوت )مسند الشافعي ترتيب السندي، القرشي ادلكيالشافعي، 

مسند قارن أيضا الشافعي، . (م1951دار الكتب العلمية، : بَتوت ) مسند اإلمام الشافعي، قارن الشافعي،. األخَت
 .(م2004شركة غراش، : الكويت )اإلمام الشافعي ترتيب سنجر،
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وامنا ىي سلرجة من كتب الشافعي وال . أن احاديث ادلسند مسرودة فيو على غَت ترتيب وال نسق . أ

تكاد أحاديثها تنتظم وال يتبع بعضها بعضا وال يفهم كل حديث منها مل خيرجها الشافعي اال بعد 

نظر وتدبر ورجوع إىل كتب الشافعي، ولعل الشافعي يكون قد أخرج ذلك احلديث دلعٌت ويشتمل 

 .احلديث على غَته من ادلعاىن فيظن أنو امنا أخرجو دلعٌت غَت ادلعٌت الذي أخرجو من أجلو

ومنها أن كثَتا من األحاديث قد جاء ىف ادلسند دون مو ع من أحكام الفقو اليت ذكر فيها كما يف  . ب

كتاب الرسالة وكتاب إختالف األحاديث وكتاب إختالف الشافعى ومالك وغَتىا، وكل واحد من 

ىذه األحاديث ادلودعة يف ىذه الكتب ادلذكورة ىو دليل على حكم فقهي ىو أوىل ادلوا ع  بو، 

 .وامنا أورده الشافعي ىف ىذه الكتب لبيان ما تضمنو اسم الكتاب ادلودع فيو من الفقو

قد قرن بُت بعض الكتب الفقهية واليت من األوىل أن تفرد ككتاب األشربة وفضائل قريش وىو قد  . ج

 .أفرد كتاب األشربة من بعد

 .ف ن بعض األبواب الفقهية قد إشتملت على أحاديث ال تتعلق هبا . د

ف ن من األحاديث ما قد تكرر أحيانا لفائدة كأن يروى مرسال مث موصوال، وأحيانا على الشك مث  . ه

 .بدونو، وإما بغَت فائدة تتضح حىت لإلمام الرافعي وىو يشرح الكتاب كما تقدم تصرحيو بذلك

فأحاديث ادلسند غَت مرتبة على ترتيب أبواب الفقو ادلعتمادة ولذا فقد يبذل الباحث جهدا ىف  . و

 .الوصول اىل احلديث ىف مظنتو
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كما أن اإلمام األصم قد ذكر بعض أقوال الشافعي الفقهية عقب األحاديث فقد عابو على ايرادىا  . ز

 .اإلمام الرافعي وىذا قليل نادر

أخطأ امام األصم على الشافعي يف بعض األحاديث، وقد أو ح ذلك اإلمام البيهقي رمحو ا  يف  . ح

 .كتابو بيان خطاء من أخطأ على الشافعي

بعض األحاديث مل يروىا الربيع عن الشافعي مباشرة وامنا رواه عن البويطي عن الشافعي استثباتا   . ط

 .منو، وأحيانا يرويها مرة أخرى عن الشافعي بدون واسطة وىذا قليل جدا

 .قال الشافعي: ىناك بعض األحاديث مل يصرح الربيع بسماعها من الشافعي وفيها يقول  . ي

 منهج اإلمام زيد في مسنده . ب

يعد من أىم وأصح كتب احلديث عند الزيدية،  (اجملموع احلديثي والفقهي)مسند اإلمام زيد أو 

واإلمام . حديثي، وفقهي: ويعتربونو أقدم كتاب حديثي مجع يف موا يع الفقو ، وىو ينقسم إىل قسمُت 

 .زيد بتصنيفو ذلذا ادلسند يكون أول من صنف كتابا من أىل البيت

                                                           

شرح مسند  عبد الكرًن زلمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن احلسن القزويٍت أيب القاسم الرافعي الشافعي، 
الشايف ،  رلد الدين أيب السعادات ادلبارك بن زلمد بن عبد الكرًن اجلزريانظر ايضا ابن األثَت. 25-32، ص الشافعي

. ج، (م2005مكتبة الرشد، : الرياض )حققو أمحد بن سليمان و أبو متيم يسَت بن إبراىيم، فيشرح مسند الشافعي، 
 .31، ص 1

مؤسسة اإلمام زيد بن علي، : عَبمّبان )، علوم احلديث عند الزيدية وادثُت عبد ا بن محود العزي، 
 . 17، ص(م2001/ ىْي 1421
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ينقسم مسند اإلمام زيد إىل قسمُت، القسم األول يف الفقو والثاين عبارة عن رلموعة أحاديث 

ىذا  خر األبواب يف الفقو : " وروايات متنوعة وسيأيت احلديث عن ذلك، قال عبد العزيز بن إسحاق 

من أصل القا ي أيب القاسم علي بن زلمد النخعي وثالثة أبواب فيها أحاديث حسان يف كل فن 

فأحببت أن أكتب ىذه األلفاظ تلي كتاب الفقو إذا كانت فيو ومن أصلو مث أعود إىل باب احلديث 

اجملموع احلديثي والفقهي، والذي نستنتجو من النص السابق أن : وذلذا صلد عنوان ادلسند ىو " فأكتبو 

مرتب ادلسند ىو القا ي عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي، كما قام أبو يعقوب الوارجالين 

بًتتيب مسند اإلمام الربيع على األبواب الفقهية، ولعل القا ي عبد العزيز أطلق على مسند اإلمام زيد 

 .بعد أن قام بًتتيبو على األبواب الفقهية (اجملموع احلديثي والفقهي)عنوان 

 ادلادة. (1

:  اما ادلادة يف مسند اإلمام زيد يعٌت كما يلي يف اجلدول 

 اسم الصحابة رقم احلديث اسم الكتاب أو الباب رقم
 1 كتاب الطهارة 1

2 
3 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 39 كتاب الصالة 2
40 
41 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

                                                           

 .253، ص (م2001مؤسسة اإلمام زيد بن علي، : عَبمّبان )اجملموع احلديثي الفقهي،  زيد بن علي، 
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 151 كتاب اجلنائز 3
152 
153 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 192 كتاب الزكاة 4
193 
194 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

5 
 

 217 كتاب الصيام
218 
219 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 241 كتاب احلج 6
242 
243 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 302 كتاب البيوع 7
303 
304 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 353 كتاب الشركة 8
354 
355 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 371 كتاب الشهادات 9
372 
373 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 404 كتاب النكاح 10
405 
406 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
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 442 كتاب الطالق 11
443 
444 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 472 كتاب احلدود 12
473 
474 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

كتاب السَت وما جاء  13
 من يف ذلك

519 
520 
521 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب

 571 كتاب الفرائض 14
572 
573 

 علي بن أيب طالب
 علي بن أيب طالب
8علي بن أيب طالب  

 

د ان ادلادة اليت يعمل يف ىذا ادلسند يعٍت أخذ يجوبعد نظر وقرأ الكتاب الذي الّبفو امام زيد، 

ومن ذلك مسند عبد ا بن عمر، مسند ايب بكر الصديق، مسند عائشة، . مبرويات صحايب واحد

. مسند عبد ا بن ايب اويف، مسند سعد بن ايب وقاص، ومسند عمر بن اخلطاب ر ي ا عنهم

 الطريقة . (2

: اما الطريقة الذي سلكها اإلمام زيد يف تأليف ادلسند يعٍت كما يلي 

                                                           

 325. صمسند اإلمام زيد، ، عبد العزيز بن اسحاق البغدادي
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، فمثال أول رواية يف الكتاب صلد سندىا (حدثٍت)أن سند الروايات يف الكتاب يبدأ بضمَت ادلتكلم  . أ

حدثنا أبو : حدثٍت عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن اذليثم القا ي البغدادي، قال :يفتتح بْي 

 : حدثنا سليمان بن إبراىيم بن عبيد ااريب، قال: القاسم علي بن زلمد النخعي الكويف، قال 

حدثٍت أبو : حدثٍت إبراىيم بن الزبرقان التيمي قال : حدثٍت نصر بن مزاحم ادلنقري العطّبار، قال 

حدثٍت زيد بن علي عن أبيو علي بن احلسُت، عن جده : خالد الواسطي رمحهم ا تعاىل قال 

رأيت رسول ا : " احلسُت بن علي، عن أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب عليهم السالم، قال 

 .صلى ا عليو و لو وسلم تو أ فغسل وجهو وذراعيو ثالثا ثالثا

إن السند يف بقية الروايات ال خيرج عن ىؤالء الرواة يف الغالب، فاكتفى بذكر اإلمام زيد أو أيب  . ب

خالد الواسطي مباشرة، باعتبار معرفة القارئ للرواة الذين يروي عنهم مصنف الكتاب، فالذي 

يظهر أنو يقصد بذلك االختصار، أو يقصد العلو بذكر اإلمام زيد أو أيب خالد الواسطي دون من 

دوهنما، وذلك لصحة روايتو وجزمو بتحديث الثقات ذلك عنو، وعند أىل احلديث االختصار أو 

العلو بذكر شيخ مُبعَبُت دون من دونو من الرواة يعد من األسباب احلاملة للثقات للتدليس، ويف 

 .أمثال ىذه احلاالت تقبل روايتهم

                                                           

 .53-47 مسند اإلمام زيد،، عبد العزيز بن اسحاق البغدادي
حققو عبد اللطيف اذلميم وماىر ياسُت، معرفة أنواع علوم احلديث،  ابن الصالح عثمان بن عبد الرمحن، 

 .162، ص (م2002دار الكتب العلمية، : بَتوت )
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يتضمن أحاديث عن الرسول صلى ا عليو وسلم وروايات عن علي بن أيب طالب كرم ا وجهو،  . ج

ف نو كذلك ملئ باجتهادات وأقوال اإلمام زيد بن علي، فلم يكتف اإلمام زيد بذكر األحاديث 

النبوية و ثار اإلمام علي، بل صلد أقوالو واجتهاداتو وترجيحاتو مبثوثة خالل الكتاب، فال تكاد 

صفحة من صفحات اجملموع ختلو من ذلك، وىذا يدل على أن اإلمام زيد كان فقيها رلتهدا مع 

وال  وز : وقال زيد بن علي عليو السالم : " فمن األمثلة على ترجيحاتو وأقوالو . كونو زلدثا

﴿ مَباًء  : الو وء باللنب، وال بالنبيذ كان حلوا أو شديدا، وال  وز الو وء إال بادلاء كما قال تعاىل

ال جتوز ادلضاربة إال بالدنانَت : وقال زيد بن علي عليهما السالم : " طَبهُبوراً ﴾، ومثال  خر 

 .والدراىم وال جتوز بالعروض

 .رتبو علي أبواب الفقهية، يبدأ بالباب الطهارة ويؤخر بالباب الفرائض . د

ومن رجال ىذا ادلسند يف بعض طرقو رجال غَت أىل البيت احلافظ الدار قطٍت، احلافظ ابو نعيم،  . ه

 .وىذان احلافظان يف ثبت أجل علماء احلرمُت، ومصر والشام واذلند والروم وسائر علماء األقطار

 مل يذكر ترتيب رقم احلديث يف مسنده . و

وجوه اإلتفاق واإلختالف  . ج

 مسند اإلمام زيد ومسند اإلمام ايبومن البيانات السابقة، خلّبص الباحث أن ادلقارنة بُت كت

: الشافعي ينقسم إِل القسمُت، يعٍت كما يلي بيانو 

                                                           

 .197ص اجملموع احلديثي الفقهي،  زيد بن علي، 
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 من جهة المادة- 1

كان ادلسند الشافعي يؤخذ ىذه ادلادة من الصحابة اليت بدون ترتيب كادلسند عبد ا بن الزبَت 

احلميدي الذي يقدم العشرة ادلبشرين باجلنة، او كادلسند ابو داود الطياليسي بتقدًن أمهات ادلؤمنُت يف 

النساء من الصحابة، او كادلسند صنيع عبد بن محيد الذي مجع مسانيد نساء الصحابة يف مو ع أثناء 

مسانيد الرجال ورمبا جعلت مسانيد نساء الصحابة رلتمعات يف  خر مسانيد الرجال، او كادلسند 

. احلارث الذي ما مل يُبرتب على ادلسانيد، وال على األبواب، أو كادلسند  وغَت ذلك من ادلسانيد األخر

ومن ذلك مسند عبد ا بن عمر، .  اما ادلسند اإلمام زيد يعٍت أخذ مبرويات صحايب واحد

مسند ايب بكر الصديق، مسند عائشة، مسند عبد ا بن ايب اويف، مسند سعد بن ايب وقاص، ومسند 

. عمر بن اخلطاب ر ي ا عنهم

ان مسند الشافعي  مع بُت الصحابة رووا عنو، سواء كان من الصحابة : والفرق بينهما يعٍت 

العشرة ادلبشرين باجلنة، او من القبائل، او من ادلكثرين يف احلديث، او من أىل بدر، أو أىل احلديبية، 

أو من أسلم و ىاجر بُت احلديبية و الفتح، أو من أسلم يوم الفتح، أو أصاغر الصحابة سنا، او النساء 

اما مسند اإلمام زيد مبرويات صحايب واحد فقط يعٍت علي بن أيب طالب ر ي ا عنو من . وغَت ذلك

. أىل البيت

 من جهة الطريقة- 2



79 
 

ان الطريقة اليت سلكها امام الشافعي يف تأليف ادلسند يعٍت على غَت ترتيب وال نسق، وامنا ىي 

سلرجة من أمكاهنا يف كتب الشافعي وال تكاد أحاديثها تنتظم وال يتبع بعضها بعضا، مث جاء األحاديث 

يف غَت مو عو من أحكام الفقو، مث قرن بُت بعض الكتب الفقهية واليت من األوىل أن تفرد ككتاب 

األشربة وفضائل قريش وىو قد أفرد كتاب األشربة من بعد، مث بعض األبواب الفقهية قد إشتملت على 

أحاديث ال تتعلق هبا، مث قد تكرر أحيانا لفائدة، مث غَت مرتبة على ترتيب أبواب الفقو ادلعتمادة، مث 

بعض األحاديث مل يروىا الربيع عن الشافعي مباشرة وامنا رواه عن البويطي عن الشافعي استثباتا  منو، 

وأحيانا يرويها مرة أخرى عن الشافعي بدون واسطة وىذا قليل جدا، ويؤخر مل يصرح الربيع بسماعها 

. قال الشافعي: من الشافعي وفيها يقول 

اما الطريقة اليت سلكها اإلمام زيد يف تأليف ادلسند يعٍت أن سند الروايات يف الكتاب يبدأ 

، مث إن السند يف بقية الروايات ال خيرج عن ىؤالء الرواة يف الغالب، مث يتضمن (حدثٍت)بضمَت ادلتكلم 

أحاديث عن الرسول صلى ا عليو وسلم وروايات عن علي بن أيب طالب كرم ا وجهو، ف نو كذلك 

ملئ باجتهادات وأقوال اإلمام زيد بن علي، مث رتبو علي أبواب الفقهية، يبدأ بالباب الطهارة ويؤخر 

بالباب الفرائض، ومن رجال ىذا ادلسند يف بعض طرقو رجال غَت أىل البيت احلافظ الدار قطٍت، 

احلافظ ابو نعيم، وىذان احلافظان يف ثبت أجل علماء احلرمُت، ومصر والشام واذلند والروم وسائر 

.  علماء األقطار
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مها يوافق يف استخراج كتايب احلديث ليس من امام الشافعي او من امام زيد فقط لكن مبرويات 

األخر، كمسند الشافعي رووا ابو العباس زلمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد ادللك 

وكذلك مسند زيد رووا ابو خالد الواسطي، عبد العزيز بن . األموي والء، و الربيع بن سليمان ادلرادي

. مث رتبهما على ترتيب أبواب الفقهية. إسحاق، ونصر بن مزاحم

:  اما الفرق يف الطرق بينهما تعٍت 

قد جاء السند يف كتاب امام الشافعي برواية أخربنا، أنبأين، حدثنا، وغَتىا، اما كل سند الروايات  .1

 .(حدثٍت)يف مسند اإلمام زيد يبدأ بضمَت ادلتكلم 

جاءت األحاديث يف غَت مو عو من أحكام الفقو اليت ذكر فيها كما يف كتاب الرسالة وكتاب  .2

إختالف األحاديث وكتاب إختالف الشافعى ومالك وغَتىا يف ادلسند الشافعي، وعكس يف 

 .ادلسند امام زيد

يف مسند امام زيد ال  مع بُت كتب الفقهية من األوىل بااألخر كمسند امام الشافعي الذي مجع  .3

بُت بعض الكتب الفقهية واليت من األوىل أن تفرد ككتاب األشربة وفضائل قريش وىو قد أفرد 

 .  كتاب األشربة من بعد

 .قد تكرر حديثا أحيانا لفائدة يف ادلسند الشافعي، اما يف ادلسند زيد ليس كذلك .4

 .جاء امام الشافعي بذكر ترتيب رقم احلديث، اما يف مسند زيد مل يذكره .5


