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سادسالباب ال 

تام خ

الصة.1 ا

بعد أن مت البحث والدراسة، ها هو أهم النتائج:

أبرز من  أول من اعتىن مبختلف احلديث و منمنواإلمام ابن قتيبة اإلمام الشافعيأن.أ

"تأويل خمتلف احلديث". "اختالف احلديث" وكتابيهماهذ العلم بكتب يف 

خيتلفان يف مفهوم خمتلف احلديث حيث يفرق االمام اإلمام الشافعي واإلمام ابن قتيبة .ب

الشافعي بني خمتلف احلديث ومشكل احلديث، يف حني مل يفرقهما اإلمام ابن قتيبة.

يف تقدمي اجلمع والتوفيق يف دفع التعارض بني األحاديثيتفق اإلمامان الشافعي وابن قتيبة .ج

التعارض واالختالف يرجع اختالفها أن كثريا من األحاديث اليت يوهم ظاهرها و املتعارضة،

إىل اختالف املباح واختالف موضع أو حال أو مقام واختالف األمر والنهي واختالف 

العام واخلاص. 

يتفق اإلمام ابن قتيبة مع اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث اليت يرجع اختالفها إىل .د

تخدمه الشافعي رمحه اهللا، بل اختالف املباح، لكنه ال يستخدم نفس املصطلح الذي اس

يسمى ذلك اختالف الرخصة والعزمية، وإن سلك فيه نفس مسلك اجلمع من جهة جواز 

األمرين.
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يستعمل اإلمام الشافعي النسخ يف دفع التعارض بأكثر مما يستعمله اإلمام ابن قتيبة الذي .ه

.ال يوجد يف كتابه إال منوذج واحد للنسخ

استعمال الرتجيح يف دفع التعارض ويتوسع يف ذلك، يف حني ال يكثر اإلمام الشافعي من .و

جند اإلمام ابن قتيبة يستعمل ذلك إال يف موضعني من كتابه.

ال يؤثر إىل اختالف احلكم لدفع التعارض بني األحاديث لك ااختالفهما يف بعض املس.ز

املستنبط منه.

احات.2 ق

ن جليل ال حييط به إال من هّذب نفسه فإن معرفة علوم القرآن واحلديث أمر شريف وشأ

مبتابعة أوامر الشرع ونواهيه وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه. لذلك جيب علينا معرفة هذا العلم والعمل 

ال خيلو من أحد املباحيث املهمة ال بد من اعتنائه، لذا أوصى خمتلف احلديثبه. والبحث عن 

بقيام دراستها - احلديثعلوم خصوصا املشتغلني يف قضية - بنفسي وطالب املرحلة اجلامعية 

ونيل الفهم الصحيح منها.ا فيهاالعميقة الكتشاف أسرار م

ا أخذها، فلعلها أن يكون أحد ا ملراجع يف التعليم إن كان يف هذه الرسالة شيء يليق 

، فعفو اهللا كبري وهو أ فيهاوإن صاحبين النقص واخلطوالدراسة، فذلك من منة اهللا تعاىل وفضله. 

سبحانه على كل شيئ قدير.


