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كروالتقديرالش

ياته, ويزكيهم ويعلمهم آاحلمد هللا رب العاملني. بعث ىف األميني رسوال منهم يتلو عليهم 
ن كانو من قبل لفى ضالل مبني. والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحة إالكتاب واحلكمة, و 
علوا شأن أراية السنة, و صحابه والتابعني, الذين رفعوا منار اهلداية, ومحلوا أللعاملني, وعلى آله و 

حاطوا أحاديث نبيهم بسياج من الصناية والرعاية, فنفوا عنها حتريف الغالني, وانتحال أالرواية, و 
املبطلني, وتأويل اجلاهلني.   

وإن من فضل اهللا تعاىل علينا أن وفقنا للعمل يف طلب العلم. وإن أربح األعمال أجرا 
ا. وكان دراسة خمتلف وأبقاها ذكرا كسب العلوم النافعة،  ال سيما دراسة احلديث وما يتعلق 
من مل يعرف مواضع االختالف مل يبلغ درجة اإلجتهاد كما أنهاحلديث من أمهها وصعوبتها. واعلم

قاله اإلمام الشاطيب. وقال قتادة: من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه. وروي أيضا عن حيي 
رسالةعلى تأليف هذه الرف اإلختالف أن يفىت. فلذلك جد العزم مين بن سالم: ال ينبغي ملن اليع

اختالف احلديث بني اإلمام الشافعي واإلمام ابن قتيبة (دراسة مقارنة يف علم الىت تبحث فيها
خمتلف احلديث. ولقد متت كتابة هذا البحث بإذن اهللا تعاىل مع توجيهات املشرفني وإرشادمها. وال 

جزيال وتقديرا عظيما جلميع من ساعدين مبساعدة كثرية وأرشدين بالتوجيهات شكراأنسى أن أشكر 
القيمة والنصيحة الثمينة، وهؤالء:

يتاميأ.د. مندر هبارو،بيكنلة مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية فضي.1
حفظه اهللا تعاىل.

ا ممساعديهنائبه الدكتور مجسيسوايا و الدراسات العليا أ. د. إلياس هوسيت و ةاملكرم رئيس كلي.2
.حفظهم اهللا تعاىل

التفسري واحلديث أ. د. هداية اهللا إمساعيل األحوال الشخصية بتخصص يس قسم رئفضيلة .3
.حفظه اهللا تعاىل ومساعديه

كسون حسني حفظهما اهللا تعاىل األستاذ الدكتور زيالين واألستاذ الدكتور ننيفضيلة املشرف.4
يف كتابة هذه الرسالة بكل فضلهما وكرمهما، وقد شّجعاين بال ملل حىت أمتم ن قد أشرفاينالذا

هذه الرسالة. أحسن اهللا هلما أجرا.



ب

فضيلة املدرسني واملعلمني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف هذه اجلامعة..5
Abdul(وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين عبد احلميد .6

Hamid( وجتوجنسيح)Cuangsih( الذان قد ربياين من بداية خلقي. جزامها اهللا أحسن وأعظم
ن، ين، أدي شهاب الديالشقيق وأخوايت الشقيقة: أسيف أجيدأجرا. وأقدم كذلك إلخواين
، تيتني محيدة، سييت نور فطرياين، عبد امللك، احلميديعبد احلكيمنندانج شريف هداية، سفر 

.لفيا، نورا فريي، وعبد اهلاديفوزية. وال أنسى إىل نوريناريت، حوسفرا، عائشة، لريا سوحلمي 
وأخريا، أشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل يف أداء واجبيت وأعطاين القوة والتشجيع من .7

األصدقاء والزمالء والصحابة يف الفصل (أديك جوكو خريانتو، وينكي فرتا جانياغو، نصر 
شكري، إمساعيل باين، إهلام رمضان، احلافظ موالنا، أري جوين أريانتو، رسكي، الفتاح، حممد

حممدأبرار، حممود الدين، ديدي سليمان، احفظين أرحم، حممد خري املنادي، ساري فرادلة، 
ندانا مرضات اهللا، الرفيقة املوليدة، أنيس كورنياوايت، ريسكا سوسانيت). وال أنسى أن أشكر 

الذي قد ساعدين يف حبث كتب - من بلد غايانا- ي الكرمي إحواز حممود شكرا جزيال لزميل
ومصادر هلذه الرسالة، عسى اهللا أن جيزيه أجرا حسنا. وأيضا أقدم شكري لصاحبيت العزيزيت 

روضة احلسنة وسوجيانيك التان قد شجعتاين يف كل وقت.
صاحبينوإن. وفضلهاهللامنةمنلكفذحسنانصيبااملقالةهذهمنوافقتإنوأخريا، 

.قديرشيئكلعلىسبحانهوهوكبرياهللافعفوواخلطاء،النقص
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