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الباب األول 

   المقدمة 

 بواعث البحث . أ

كثرت ادلؤلفات احلديثيو يف القرن الثاين اذلجري وكانت أفواعا كثَتة فكان منها ادلؤطأ ومنها 

ادلصنف ومنها ادلعجم والشيوخ واجلامع وكان الغرض من تأليف ىذه الكتب ىو العناية بالناحية الفقهية 

ولذلك كان احلديث يف ىذه ادلؤلفات مبوبا على أبواب الفقو ليسهل استخراج األحكام الفقهية و كان 

أيضا شاملة ألقوال الصحابة وفتاوى التابعُت وآراء لبعض ادلؤلفُت واجتهاداهتم و كان يغلب على معظم 

 .ىذه دلصنفات الطابع الفقهى وكأهنا كتب فقو ال كتب حديث

وسئل . ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي، وال أفقو وال أشنجع، وال أزىد: وقال الشعيب 

إن زيدا أعطى من العلم بسطة فصح بإقراره رضي اهلل عنو واعًتافو أن : الباقر عن أخيو زيد فقال الباقر 

زيدا كان أعلم منو وأفضل فما ظنك برجل فاق الباقر فضال وعلما، واعًتف بفضلو وصحة إمامتو قال 

أنو حفظ عن الباقر سبعُت ألف حديث، فكيف مبن أقر لو الباقر : الذىيب يف ترمجة جابر اجلعفي

                                                           

، طبعة األوىل، (م1984- ىـ1405دار الطباعة احملدثُت، : األزىار) مناىج احملدثُت زلمد مبارك السيد، 
. 49. ص
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ما رأيت مثل زيد، و ال أفقو منو، وال أعلم : و قال أبو حنيفة رمحو اهلل . بالسيادة والزيادة يف العلم

 .منو

ولو اجملموع احلديثي، وقد مجعهما عمرو بن خالد . ولالمام زيد ادلسند ادلسمي اجملموع الفقهي

وقد اختلف يف أيب خالد، . ولو أيضا تفَت الغريب من القرآن، وتثبيت اإلمامة ومنسك احلج. الواسطي

عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد، حدث عنو ): فقبل الزيدية روايتو، ويف ىذا يقول القاسم بن العزيز

الثقات، وىو كثَت ادلالزمة لزيد بن علي عليو السالم، وىو الذي أخذ عنو أكثر الزيدية مذىب زيد بن 

 .علي عليهما السالم، ورجحوا روايتو على رواية غَته

يف ىذااجلو ادلبارك شب زيد ونضج وحفظ حىت أصبح حجة ومنارا ومثال يف الفصاحة والبيان 

وْترا يف احلديث وعلما يف معرفة وجوه تالوة القرآن وقد خر صريعا يف معاركو ضد األمويُت عام اثنُت 

وعشرين ومائة وىو اليزال يف مقتبل العمر ومثل بو دتثيال وحشيا وكان من أعظم تالميذ اإلمام زيد 

 .وأكثرىم بو صلة وأطوذلم لو صحبة لو عمر بن خالد الواسطىادلكٌت بأيب خالد

كيف مسعت ىذا الكتاب عن زيد بن : فأبو خالد نفسو جييب إبراىيم بن الزبرقان الذي سأل

مسعتو منو يف كتاب معو قد وطأه ومجعو، فما بقي من أصحاب زيد بن علي ممن مسعو ): علي ؟ فيقول 

                                                           

، (م1983- ىـ 1403دارالكتب العلمية، : بَتوت) مسند اإلمام زيد، عبد العزيز بن اسحاق البغدادي
.     8- 7. ص

. ص،(م1989- ىـ 1409دار الفكر، : دمشق )ه أصول احلديث علومو ومصطلح،اخلطيبزلمد عجاج 
214 -215 .

. 35. ،صمناىج احملدثُتزلمد مبارك السيد، 
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وكان : )اال ان اإلمام زلمد بن ادلطهر يف اول شرحو ادلنهاج على اجملموع يقول  (معي إال قتل غَتي

يعٍت زيد بن علي عزيزا، لقلة ضبطو يف الكتاب اجلامع إال ما عٍت ّتمعو أبو خالد، فإنو مجع – مذىبو 

وديكن اجلمع بُت اخلربين بأن أبا خالد قد كتب  (رلموعُت لطيفُت احدمها يف األخبار، وآلخر يف الفقو

 .عن اإلمام زيد احلديث والفقو ومسع منو، فرتب ذلك يف رلموعُت

وكذلك مسند الشافعي، فإنو موضوع ألدلتو على ما صح عنده : مث ذكر ادلوطأ دلالك مث قال 

وكالم احلسيٌت ىذا يدل على أنو . من مروياتو، مث ذكر مسند أيب حنيفة، ومسند أمحد رضي اهلل عنهم

وإن  (يف الغالب). كان يعرف أن ذلم أدلة أخرى سوى ما يف تلك ادلسانيد على ما يظهر من قولو

على احلافظ احلسيٌت مبا ال يرد عليو، مع ظهور  (تعجيل ادلنفعة)جتاىد ابن حجر ىذا القيد فأخذ يرد يف 

أن احلسيٌت ليس ممن جيهل جامع مسند الشافعي، وال مدون مسند أيب حنيفة، وال أن لألئمة أحاديث 

سوي ما يف تلك الكتب، وتلك أمور قل بُت طلبة العلم من جيهلها فضال عن مثل احلسيٌت حفظا 

 !!.واطالعا، لكن ابن حجر يلذه تعقب من على أي وجو كان

فمسند الشافعي سواء كان مجعو حتت إشراف األصم أو من غَت إشرافو عليو، غَت مرتب على 

ومل يرتب الذي مجع حديث ): الشيوخ وال على األبواب، ولذا قال ابن حجر يف تعجيل ادلنفعة 

الشافعي أحاديثو ال على ادلسانيد وال على األبواب، وىو قصور شديد، فأنو اكتفي بالتقاطها من كتب 

                                                           

  .215. ص، ه أصول احلديث علومو ومصطلح،اخلطيبزلمد عجاج 
دار الكتب العلمية، : بَتوت)ترتيب مسند لإلمام ادلعظم اجملتهد ادلقدم زلمد زاىد بن احلسن الكوثري، 

. 5. ص. 1. ج، (م1951- ىـ 1370
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ولذا ترى يف ادلسند سرد . (األم وغَتىا كيف ما اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار يف كثَت من ادلواضع

من )أحاديثو حتت عناوين إما غَت دالة على أبواب الفقو اكتفاء مبجرد ذكر مصادرىا من الكتب حنو 

من )، و (من كتاب إبطال االستحسان)و ( من كتاب الرسالة)و  (كتاب اختالف مالك والشافعي

من كتاب )، و (من كتاب مجاع العلم)، و (من كتاب سَت الواقدى)و  (كتاب اختالف أحكام القرآن

وتلك عناوين التدل على نوع معاين األحاديث ادلدونة حتتها، وإما دالة على  (اختالف على وعبد اهلل

 .أبواب من الفقو لكن ال دقة يف توزيع األحاديث عليها وال يف مجعها يف أبواهبا

واإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان بن ثابت وكان مسند اإلمام الشافعي الذى رواه القاضى أبو 

بكر أمحد بن احلسن احلَتي، عن أيب العباس زلمد بن يعقوب األصم، عن الربيع بن سليمان، عن 

مقتدى األمة امام األئمة أيب عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعي رمحو اهلل وبوأه دار كرامتو غَت مرتب 

على األبواب الفقهية ظحو لذلك كان يشكل البحث فيو على الطالب خصوصا عند إيراده للحديث 

اهلل تعاىل يف مجعو وترتيبو يف غَت مظانو أو تكراره للحديث يف مواضع متفرقة من كتابو استخرت

 .وهتذيبو وتبويبو

وبعد النظر يف ىذه الكتب اليت ألفهم اإلمام زيد و اإلمام الشافعي رضي اهلل عنهم كتب 

إذن وجدت األسئلة اليت حيول يف اخلاطر، كيف منهج التأليف . عظيمة الفائدة يف أيدنا وكثَت ادلنفعة

                                                           

. 6.  ص.1. ج،ترتيب مسند الكوثري، 
طلب منو أن حيتار لو اصلح األمرين يقال استخر اهلل خيره لك : استخار اهلل 
 .11 .ص.1. ، جترتيب مسند لإلمامالكوثري، 
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وىذا . ؟ وكيف طريقة ادلؤلف يف إختيار األحاديث اليت كتبتهم يف كتب ادلسانيد؟.ذلذه الكتب ادلشهورة

األمر مهم للبحث واألىم منو أن ىذا الكتاب مل يبحث من قبل، وأيضا مها من علماء ادلشهورة 

وقد كثر كتب اليت صنفهم، واخلاص كتب ادلسانيد من مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام . العظيمة

. الشافعي

 منهج أهل الحديث في تأليف :"ولذلك جعلت موضوعا ذلذه الرسالة العلمية حتت ادلوضوع

" (دراسة مقارنة بين مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعي)المسند 

تنظيم المشكالت  . ب

وبعد النظر يف ادلسائل اليت قد تقدم الباحث من قبل، فبذلك اىتم الباحث إىتماما شديدا 

:  ليبحث ىذه ادلشكالت بتقرير ىا إىل سؤال يأيت 

كيف منهج التأليف اإلمام زيد يف مسنده ؟ . 1

كيف منهج التأليف اإلمام الشافعي يف مسنده  ؟  . 2

ما وجو اإلتفاق و اإلختالف بُت  مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعى ؟ . 3

تحديد الموضوع .    ج

إن ىذا البحث تركيز على ادلقارنة من كتايب مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعى و ترتيبو 

.  و تقريره، وحتليل ىذين إمامُت يف ترمجة علومهما

:  لتوضيح البحث و ادلنع على خالف الفهم سيقدم الباحث عن ادلعاين ادلتعلقة بادلوضوع 
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 منهج تأليف الحديث 

وىو :   أو معٌت األخر ادلنهج .مصدر من هنج ينهج مبعٌت طريق أو سبيل أو سلوك: ادلنهج  -1

. أي أوضحو وىو مستقيم ادلنهج: والنهج ىو الطريق، قيل هنج يل األمر . (النون واذلاء واجليم)من هنج 

: قال اهلل تعاىل.وادلنهج ىو الطريق أيضا، ومجعو ادلناىج



 (48: ادلائدة.) الطريق : ادلنهاج.وىو لغة الطرق اليت يسلكها ادلرء يف أموره: ادلنهج

ىو اخلطة ادلرسومة، منها منهاج الدراسة ومنهاج التعليم، ومجع ادلنهج أو : الواضح، والنهاج وادلنهج

 .ادلناىج

يعٍت ألف بينهما تأليفا مبعٌت التوحيد واجلمع بعد " ألف"لغة مصدر من كلمة : مث التأليف  -2

ويف اإلصطالح ذىب احملدثون مثل الزىراين أن التأليف ىي عبارة ادلتساوية مبعٌت .التفريق ويواصلو

                                                           

، اجمللد (مـ2003دار احلديث، : القاىرة)لسان العرب مجال الدين زلمد بن مكرم بن علي بن منظور، 
.     714. الثامن، ص

دار الًتاث : بَتوت) معجم مقايس اللغة، أبو احلسُت أمحد بن فارس بن زكريا بن زلمد بن حبيب
. 361. ، ص5. ، ج(مـ2001الغسالمي، 

. 825. ، ص(1991مكتبة وىبة، : القاىرة)مفردات غرائب القرآن الراغب األصفهاين، 
،  (م1999- ىـ 1420دار الفرفور، : دمشق)،حملات موجزة يف مناىج احملدثُت العامةنور الدين عًت، 

.  57. ، ص1. ج
. 15. ، ص(2001دار القلم، : دمشق)  تعريف الدارسُت مبناىج ادلفسرينصالح أبو الفتاح اخلالدي،

دار : بَتوت)تاج العروس زلِت الدين أيب فيض السيد زلمد مرتضى احلسيٍت الواسطي الزابدي احلنفي، 
.  44. ، جزء السادس، ص(الفكر، بدون السنة
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ىو جعل األشياء الكثَتة ْتيث يطلق عليها اسم الواحد سواء لبعض : التأليف .التصنيف والتدوين

 اجزائو نسبة إىل البعض بالتقدم والتأخر أم ال فعل ىذا يكون التأليف اعم من الًتتيبز

ويف . احلديث واخلرب قليلو وكثَته: وىو لغة اجلديد نقيض القدًن، وادلراد بو: مث احلديث  -3

اإلصطالح ىو ماأضيف إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم، وىو ادلرفوع من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 

وىو لغة اجلديد وجيمع على :  أو معٌت األخر احلديث.أو خلقية سواء ما كان قبل البعثة أو بعدىا

أحاديث على خلف القياس واصطالحا ماأضيف إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم من قول أو فعل أو 

 .تقرير أو صفة

 (مناىج)مركب إضايف يتألف من كلميت  (مناىج احملدثُت)ىذه العبارة  : منهج تأليف احلديث -4

يف أمورىم، وتشمل بإطالقها نواحملدثوادلعٌت اللغوي ذلذه العبارة الطرق اليت يسلكها  (احملدثُت)و 

العبادات، وادلعامالت، وْتث العلوم العامة، وغَت ذلك من عام و خاص، ومن ذلك روايتهم احلديث 

ىي الطرق : وخنتار يف تعريف مناىج احملدثُت أن نقول. بسنده، أو خترجيو أي عزوه دلرجع يرويو بسنده

                                                           

. ، ص(ىـ1412مكتبة الصديق، : الطائف)تدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره زلمد بن مطر الزىراين، 
11 . 

 .49. ، ص(مـ2001- ىـ 1421دار احلديث، : احلرمُت) التعريفات على بن زلمد اجلرجاين،
.    6-5. ، صعلوم احلديث أصيلها ومعصرىازلمد أبو الليث اخلَتآبادي، 

أنظر .118. ، ص(مـ2002دار ادلشرق، : بَتوت) ادلنجد يف اللغة واألعالملويس مألوف اليسوعي، 
. ، ص(مـ1996- ىـ1421مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع، : دم) تيسَت مصطلح احلديثأيضا، زلمود الطحان، 

أنظر إىل مناع . 3.، ص(1988دار العلم للماليُت، : بَتوت) علوم احلديث ومصطلحوأنظر صبحي الصاحل، . 517
 .     6. ، ص(م1992مكتبة وىبة، : القاىرة) يف علوم احلديثالقطان، 
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اليت يتبعها احملدثون يف رواية احلديث و يف تصنيفو، وادلقاصد الفقهية، والفنية اإلسنادية اليت يرمزون إليها 

بدأ البحث يف مناىج احملدثُت مع ظهور تألفهم نفسها، مبا تناقلو العلماء من أقوال . من وراء ذلك

األئمة ادلصنفُت يتحدثون عن منهجهم يف مؤلفاهتم، مثل النقل عن طريقة اإلمام مالك يف ادلوطأ، 

مث قام ادلؤلفون أنفسهم بكتابات بينوا فيها مناىجهم يف كتبهم، وكان . واإلمام البخاري يف صحيحو

 .ذلك نواة للتأليف يف مناىج احملدثُت

اصطالحا ما اتصل :   ادلسند .مبعٌت أضاف أو نسب (أسند)وىو اسم مفعول من : ادلسند  -5

 إما ألن ادلسند يعتمد عليو يف نسبة ادلنت إىل مصدره، أو .سنده مرفوعا إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم

وادلسند من احلديث أن يرويو احملديث .العتماد احلفاظ على ادلسند يف معرفة صحة احلديث وضعفو

إىل أن يصل اإلسناد إىل صحايب )عن شيخ يظهر مساعو لسن حيتملو وكذلك مساع شيخو من شيخو 

 .إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (مشهور

                                                           

. 7-6 .، صحلات موجزة يف مناىج احملدتُت العامةنور الدين عًت، 
 .135. صتيسَت مصطلح احلديث، زلمود الطحان، 

، (ىـ1394مكتبة ادلطبوعات اإلسالمية، : بَتوت)قواعد يف علوم احلديث ظفر أمحد العثماين التهانوي، 
 .38. ص

 . 32. صأصول احلديث علومو ومصطلحو، زلمد عجاج اخلطيب، 

مكتبة : مدينة ادلنورة)معرفة علوم احلديث احلاكم أيب عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلافظ النيسابوري، 
. 17. ، ص(مـ1977- ىـ 1397العلمية، 
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صاحبو واقًتن : مقارنة-يقارن-أما ادلقارنة فهي مصدر من كلمة قارن: دراسة مقارنة  -6

وىي البحث عن وجو اإلتفاق واإلختالف بُت الشيئُت أو األشياء حىت ظهر القرينة بعضو بعضا .بو

وادلنهج . او تفهيم أحاديث النبويةبعد ادلصاحبة واإلقًتان، وإما بُت أو أكثر عن تفسَت أيات القرآن،

األول يقارن األحاديث اليت تشتبو متوهنا يف احلادية أو تفًتق فيها، والثاين : ادلقارن يف احلديث نوعان 

 يقارن أراء العلماء يف شرح احلديث، وادلراد هبذاالتعريف يعٍت التعريف الثاين

دراسة مقارنة بُت مسند )منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسند "وادلراد من ادلوضوع للباحث ىو 

ادلنهجمصدر من هنج ينهج مبعٌت طريق أو سبيل أو :  يعٍت ".(اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعى

ماأضيف إىل النيب ، مث احلديث ىو أن التأليف ىي عبارة ادلتساوية مبعٌت التصنيف والتدوين، و سلوك

بدأ البحث يف مناىج ىو منهج تأليف احلديث، مث صلى اهلل عليو وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

احملدثُت مع ظهور تألفهم نفسها، مبا تناقلو العلماء من أقوال األئمة ادلصنفُت يتحدثون عن منهجهم يف 

دراسة مقارنةفهي مصدر ، مث مبعٌت أضاف أو نسب (أسند)وىو اسم مفعول من : ادلسند و مؤلفاهتم،

 .صاحبو واقًتن بو: مقارنة-يقارن-من كلمة قارن

أهداف البحث وأهميته . د

أهداف البحث  . 1
                                                           

 .625. صادلنجد يف اللغة واألعالم، لويس مألوف اليسوعي، 
 .21. صتيسَت مصطلح احلديث، زلمود الطحان، 

: جكجاكرتا)  Memahami Hadits Nabi (Metode dan Pendekatannya)نزار علي، 
. 57. ، ص(م2011إيديا فريش، 
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: األىداف ذلذا البحث العلمي ىي 

. معرفة منهج اإلمام زيد يف تأليف ادلسنده: أوال  

. معرفة منهج اإلمام الشافعي يف تأليف ادلسنده: ثانيا  

معرفة وجو اإلتفاق و اإلختالف بُت مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعى يف منهج تأليف : ثالثا  

. مسندمها

أهمية البحث . 2

: يرجو الباحث من نتيجة ىذه الدراسة أن تكون ذلا أمهية وفائدة نظرية كانت أو عملية

زيادة العلوم للباحث خاصا ومجيع الطلبة اإلسالم عامة عن الصور ادلنهجية يف كتاب : أوال     

. تأليف احلديث عند العلماء

لزيادة خزانة العلمية لتطوير التفكَت على دراسة احلديث، خاصة يف جامعة أنتساري : ثانيا     

.  اإلسالمية احلكومية كليمنتان اجلنوبية

. ليكون مرجعا دلن يريد أن يبحثو ْتثا متعمقا عن ىذا ادلوضوع من وجو آخر: ثالثا     

 عن منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسند، خاصة دلقارنة عاألعالم واإلخبار للمجتم: رابعا     

. بُت مسند اإلمام زيد و مسند اإلمام الشافعي

الدراسات السابقة  . ه
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منهج أىل احلديث يف إن الدراسات عن ىذا ادلوضوع نادرة و قليلة و لكن بيان و شروح عن 

:   كان يف كتب خاصة اليت كتبها الرسالة ادلتعلقة مبنهج كتابة احلديث، كما يلي تأليف ادلسند

الشيخ احلاج زلمد شكري أونس وكتابو حديث " بعنوان S.Th.Iتوفيق الرمحن " الرسالة بادلوضوع-1

 (" دراسة عن منهج التأليف ىف كتاب احلديث الشريف)األربعُت ىف العلم 

من مميزات ىذا الكتاب أنو ألفو أحد علماء من والية كليمنتان اجلنوبية وخصوصا مدينة 

ومن مميزاتو أيضا ىذا الكتاب حيتوى على أحاديث قصَتة ىف ". مدينة طالب العلم"مرتافورا الشهَت بـ 

الًتغيب لطلب العلم ادلستخرجة من كتب ادلصادر ىف احلديث يكون عونا وتسهيال ىف حفظو لطلبة 

إذا دتعّنا ىف نظر ىذا الكتاب و ترمجتو للشيخ الدكتور فهمي زمزم وجدنا أن السند مل يذكر . العلم

ىف رأيي أن ادلؤلف ىف تأليف الكتاب . بصورة كاملة ومل جند ايضا شرحا كثَتا يوضح األحاديث ادلكتوبة

.  يهدف إىل إظهار معٌت ادلنت ىف احلديث

وىف إختيار ادلؤلف لألحاديث، ىل ادلؤلف إختار من األحاديث الصحيح اواحلسن اوالضعيف؟ 

وكما ذكرت سابقا أن ادلؤلف مل يسرد السند ىف ىذا . ام أنو مجع األحاديث بتنوع جودتو ذلدف معُت؟

 .الكتاب، ولذلك مل نستطع معرفة جودة احلديث ادلذكور اوحكمو ىل جيوز العمل بو أم ال؟

منهح الشيخ احلاج أمحد فهمي زمزم الندوي "  بعنوان S.Th.Iأمحد شهب الدين " الرسالة بادلوضوع-2

 ".ادلالكي يف التأليف كتب األحاديث األربعينيات 
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 Hadis Peristiwa Akhir Zaman, 40 40)"وىي ْتث الوصفي عن الكتب 

HadisPenawar Hati, dan 40 Hadis Akhlak Mulia) " وتتكون خلفية الكتابة لكتب ،

األحاديث األربعينات، و التصورية العامة عن ادلضمون ىف كتب األحاديث األربعينيات، و دوافع الكتابة 

 .عن كتب األحاديث األربعينات 

دراسة عن )من كنوز السنة للشيخ زلمد علي الصابوين " بعنوان S.Th.Iروحنشة " الرسالة بادلوضوع-3

ان زلمد علي الصابوىن شرح احلديث كالتفسَت الذى الفو . (منهج تأليف كتاب احلديث وشرحو

وذلذا دفعٌت لًتكيز ْتث حول منهج تأليف . ادلسمى صفوة التفاسَت ىف جهة اللغوية اوالعربية والبالغية

 كتاب احلديث وشرحو للشيخ زلمد على الصابوىن ىف كتابو من كنوز السنة

 (منهج التأليف)تذكرت اللسان للحاج عبد الواحد "  بعنوان S.Th.Iرفقي حبييب " الرسالة بادلوضوع-4

: فأعتٌت البعض من العلماء البنجرى ىف خدمة حفظ السنة النبوية من باطل الكذب والوضع، فمنهم

تذكرة اللسان من األحاديث ادلوضوعة على سيد البشر صلى اهلل : الشيخ العامل عبد الواحد الذي ألف

ولكل من الكتب ادلذكورة اليت فيها موسوعة عن األحاديث ادلوضوعة مناىج وطريقة ىف . عليو وسلم

فنظر الكاتب ىف ْتث منهج التأليف للحاج عبد . تأليفها، وأفكار ىف تصحيحها أوتضعيفها أوتوضيعها

الواحد ىف كتابو تذكرة اللسان من األحاديث ادلوضوعة على سيد البشر صلى اهلل عليو وسلم وأفكاره ىف 

 .ادلوضوعات
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منهج شرح احلديث لإلمام الشوكاين يف كتابو نيل " بعنوان S.Th.Iعُت  " الرسالة بادلوضوع-5

وىل تأثر دلذىبو " نيل األوطار"ىو دلعرفة منهج شرح احلديث لإلمام الشوكاين يف كتابو ". األوطار

 .الفقهي يف شرح احلديث

 منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسندرساليت مع ما ذكرت قبلها السيما عن بُت و أما الفرق 

منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسند بُت مسند اإلمام زيد و مسند يف من خصوصيتها مبقارنة الكتابُت 

منهج أىل احلديث يف ألهنما خيتلفان يف ادلذىب و عندمها كتاب مبوضوع متساوي عن . اإلمام الشافعي

 .، ومل أجد رسائال اليت تبحث مثل رساليتتأليف ادلسند

هج البحث امن. و

نوع البحث . 1

يعٍت مجع البيانات من الكتب Library Research) )ىذا نوع البحث العلمي كان مكتبيا 

ويصف بصفة (Kualitatif)وىذا البحث يدخل يف ْتث كيفى . ادلتنوعة ذات العالقة بالبحث

ويقصد يف ىذا البحث يعٍت تصوير ادلقارنة بُت مسند اإلمام زيد و .التصويرية والتخليلية وادلقارنة

مسند اإلمام الشافعي يف تأليف ادلسند حىت يظهر وجو اإلتفاق واإلختالف بينهما فيقدر على أخذ 

 منهج التأليف عند اإلمام زيد و اإلمام الشافعي يف مسند ;البيانات األساسية.النتيجة يف آخر البحث

                                                           

كانيسيوس، : جكجاكرتا )Metodologi Penelitian Filsafatأنطون بكر وأمحد حارس زبَت، 
فوستاكا فالجار، : جكجاكرتا)Metode Penelitianسيف الدين أزوار، : أنظر أيضا. 80. ، ص(مـ1990
.  9. ، ص(2003
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 منهج احملدثُت يف تصنيف كتب ;الثانويةالبيانات . مها مث ادلقارنة بينهما من وجو اإلتفاق و اإلختالف

 .احلديث و ترمجة اإلمامُت زيد و الشافعي

البيانات و مصادرها .2

فمصادر . وأما مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من مصادر األساسية ومصادر الثانوية

كتب الىت ألفها اإلمام زيد و اإلمام الشافعي ادلبحوث عن منهج أىل احلديث يف تأليف الاألساسية ىي 

والكتب اليت ألفها اإلمام الشافعي " مسند اإلمام زيد"وأما الكتاب الذي ألفو اإلمام زيد ىو . ادلسند

 ." األمّ "و " ديوان اإلمام الشافعي"و " مسند اإلمام الشافعي: "ىي 

ومصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي كتب اليت ذات العالقة بالبحث ككتب علوم احلديث 

ومصطلحاتو وادلعاجم والقواميس وغَتىا من الكتب والرسائل العلمية والثقافية العلمية اإلجتماعية 

. وادلواقع اإللكًتونية اليت ذات العالقة حنو ىذا البحث

طريقة معالجة البيانات وتحليلها . 3

وليكون ىذا البحث ْتثا موجها ومرتبا البد للباحث أن يوضح الطريقة اليت سلكها جلمع 

: البيانات وىي

. تثبيت ادلفهوم عن منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسند: أوال   

.  البحث والفهم عن منهج تأليف ادلسندعند اإلمام زيد و اإلمام الشافعي: ثانيا   
                                                           

 Metodologi Penelitian : Diktat Kuliah IAIN Antasari Banjarmasinرمحادى، 
 . 34-33. ، ص(2011بنجرماسُت، )
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. من وجوة اإلتفاق واإلختالف (زيد و الشافعي)هنجية بُت اإلمامُت املادلقارنة : ثالثا   

جية عن منهج أىل احلديث يف تأليف ادلسند عند اإلمام زيد و اإلمام تأخذ اإلستنباط والن: رابعا 

. الشافعي

ترتيب البحث . ز

:  ىذا البحث العلمي مرتب على مخسة أبواب كما يلي

الكاتب يف اختيار دعت الذى يتكلم فيو الكاتب عن األسباب اليت ;ادلقدمةالباب األول  

بواعث البحث، و تنظيم ادلشكالت، و حتديد ادلوضوع، و وىو ادلقدمة اليت تتكون من . ادلوضوع عنو

. أىداف البحث و أمهيتو، و الدراسات السابقة، و مناىج البحث، و ترتيب البحث

 .مؤلفاتونشأتو، الطرقو و هنج تأليف ادلسند، تعريفو، مب النظرية العامة فيما يتعلق  الباب الثاني

مع ترمجتهما يعٍت من هنج كتاىب ادلسند لالمام زيد و اإلمام الشافعي، مبالتعريف الباب الثالث

، ما و تعريف كتابوما عند أىل احلديث، مؤلفاتوما العلمية، مكانتوما ورحالتوما، تربيتوما ونسبوماإمسو

. بواعث الكتاب، ترتيب البحث و طريقة اختيار احلديث

ادلقارنة بُت منهج اإلمام زيد و اإلمام الشافعي يف تأليف ادلسند، و وجوه اإلتفاق الباب الرابع

 .و ادلادة، الطريقة و وجوه اإلختالف، ادلادة و الطريقة

 .النتائج و التوصياتيتكون على  اخلادتة، الباب الخامس


