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ٔول الباب ا

مت  هیدا

البحث.1 خلفية

السنة النبوية هي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن، جيب على كل من آمن باهللا 

اْألَْمرِ َوأُوِيل الرَُّسولَ َوَأِطيُعوااللَّهَ َأِطيُعواآَمُنواالَِّذينَ يَاأَيـَُّهاورسوله اتباعه ورد اليه. قال اهللا تعاىل: 

رٌ َذِلكَ اْآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمُنونَ ُكْنُتمْ ِإنْ َوالرَُّسولِ اللَّهِ ِإَىل فـَُردُّوهُ َشْيءٍ ِيف تـََناَزْعُتمْ فَِإنْ ِمْنُكمْ  َخيـْ

فهذه اآلية وما أشبهها صرحية يف الرد إىل كتاب اهللا تعاىل وإىل سنة نبيه صلى اهللا 1.تَْأِويًال َوَأْحَسنُ 

ألن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن احلق فيه واضح، ال شيء بعده يقوم مقامه. عليه وسلم، 

وهكذا إذا اختلف أحد يف مسألة فعليه ردها إىل الكتاب والسنة. لكن املشكلة يف أن قد وجدوا 

اختالفا وتعارضا يف األحاديث حىت متنعهم عن الفهم الصحيح فيه. وزعم بعضهم أن يف األحاديث 

قصا وتناقضا واضطرابا.عيبا ون

فاحلقيقة أن السنة النبوية الشريفة مربأة من كل عيب، خالية من أي نقص، منزهة عن 

التناقض واإلضطراب، ولكنه قد تأيت يف حالة نادرة، تعارض ظاهري بني بعض األحاديث، اصطلح 

العلماء على تسميته مبختلف احلديث متيزا عن غريه من أنواع علوم احلديث.

لف احلديث من العلوم املهمة إذ هو من العلوم األساسية الالزمة لفهم السنة فهما فمخت

سليما، دفع التعارض املتوهم بني األحاديث النبوية ودحض الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم 
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ويشككون من خالهلا يف السنة النبوية. وهو كذلك من أهم األدوات الال زمة الستنباط األحكام 

من السنة النبوية استنباطا صحيحا وبدونه يقع الباحث يف اخلبط وال يستطيع الوصول إىل الشرعية

احلكم الصحيح.

كان من أحسنهم براعة يف العناية فقد اعتىن كثري من العلماء يف هذه القضية عناية كبرية.  

"ال أعرف به ويف اجلمع بني هذه املرويات اليت يبدو على ظاهرها التعارض حىت قال عن نفسه: 

م قد صنفوا 2حديثني متضادين، فمن كان عنده فاليأتين به ألؤلف بينهما. ومن اعتنائهم الكبري أ

الكتب يف خمتلف احلديث. ومن أول من صنف يف هذا العلم هو اإلمام الشافعي يف كتابه 

"اختالف احلديث" الذي ذكر فيه طرفا من األخبار املتعارضة، ويف احلقيقة أنه مل يقصد 

رمحه اهللا –الشافعي ومل يقصد اإلمام3اإلستقصاء. قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل:  وصنف فيه

ا على طريقة.– 4استيفاؤه، بل ذكر مجلة ينبه 

وممن صنف فيه كذلك أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

تأويل "خمتلف احلديث" وكان غرضه من هذا الكتاب: الرد على من ادعى على احلديث التناقض 

- رمحه اهللا–وكذلك يستبني أن ابن قتيبة 5استحالة املعىن من املنتسبني إىل املسلمني.واالختالف، و 

ا على السنة - من املسلمني–إمنا قصد من تأليف هذا الكتاب: دحض الشبه اليت يطعن أهلها 

ج عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (الرياض: مكتبة الرياض احلديثة)،2
. 196، ص 2

أي: يف علم خمتلف احلديث3
حتقيق وتعليق: ، البشري النذير يف أصول احلديثالتقريب والتيسري ملعرفة سنن ، هـ)676أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 4

.90، ص 1، ج 1)، ط م1985-هـ 1405، دار الكتاب العريب(بريوت: ،حممد عثمان اخلشت

.142ه)، ص 1427–م 2006، (القاهرة: دار احلديث، إبن قتيبة الدينورى، تأويل خمتلف احلديث5
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ويصمون أحاديثها بالتناقض والتضاد، وينعون عليها اشتماهلا على املعاين اليت حيكم العقل 

تها وعدم مطابقتها للحقيقة واملنطق واحلس. قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل: مث صنف باستحال

6فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة لكون غريها أقوى وأوىل وترك معظم املختلف.

وملا كان علم خمتلف احلديث من أهم العلوم وصعوبته، وملا كان اإلمامان الشافعي وابن 

ة من أبرز من كتب يف هذا العلم املهم، وملا كان كتابامها اختالف احلديث وتأويل خمتلف قتيب

احلديث من أهم ما كتب فيه، فإن مثة ضرورة إلبراز معامل منهجي هذين اإلمامني يف دفع التعارض 

بني األحاديث املتعارضة. ونظرا ألمهية هذه الدراسة كما قد سبق ذكرها، فقد اخرتت أن يكون 

قتيبةف الحديث بين اإلمام الشافعي واإلمام ابنختالاثي يف هذا املوضوع وأخذت موضوع: حب

.(دراسة مقارنة في علم مختلف الحديث)

اختياراملوضوع.2 أسباب

ىل اختيار هذا املوضوع فيما يلي:إومن أسباب اليت دفعت الباحثة 

النبوياحلديثفهمأنَّ خمتلف احلديث من أهم أنواع علوم احلديث وصعوبته. علم )1

ال صحيحاً استنباطاً النبويةمن السنةالشرعيةاألحكامواستنباطسليماً،فهماً الشريف

.احلديثخمتلفمبعرفةإاليتم

ومن أبرز من كتب فيه، اإلمام الشافعي وابن قتيبة من أول من اعتىن مبختلف احلديث )2

.احلديث من أهم ما كتب فيهوكان كتابامها اختالف احلديث وتأويل خمتلف 

.196، ص 2تدريب الراوي، ج 6
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يعاجل البحث كيفية حل التعارض الظاهري بني األدلة النقلية وهو مبعرفة مناهج العلماء يف )3

دفع التعارض بني األدلة.

املقارنة بني منهج كما عرفت الباحثة مل يكن هناك أي دراسات علمية اليت خصصت ب)4

األحاديث املتعارضة.اإلمامني الشافعي وابن قتيبة يف دفع التعارض بني 

البحث.3 الواردة ات املصط بيان

الشافعي واإلمام ابن قتيبةف احلديث بني اإلمامختالا"املوضوع هلذا البحث هو

لالبتعاد عن األخطاء يف فهم املوضوع السابق، فهذا ."(دراسة مقارنة يف علم خمتلف احلديث)

هذا املوضوع، منها :األمر حيتاج إىل بيان املصطلحات املوجودة يف

األحاديث اليت ظاهرها التناقض من حيث إمكان اجلمع بينهما، إما : خمتلف احلديث

بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو حبملها على تعدد احلادثة أو غري 

ذلك. أو ما شبه ذلك أو ببيان الناسخ واملنسوخ أو برتجيح أحدمها.

بنالسائببنالشافعبنعثمانبنالعباسبنإدريسبنحممدهو : اإلمام الشافعي

بنقصيبنمنافعبدبنمطلببنهاشمبنيزيدعبدبنعبيد

النضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكالب

بنمعدبننزاربنمضربنالياسبنمدركةبنخزميةبنكنانةبن
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هو أول من 7.ورضوانهعليهاهللارمحةالشافعياهللاعبدأبوعدنان

صنف يف خمتلف احلديث وهو كتاب "اختالف احلديث"

بو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبه الدينورى، وقيل أاإلمامهو:اإلمام ابن قتيبة

واشتهر بابن قتيبة. وهو صاحب كتاب "تأويل خمتلف 8.املزوزى

احلديث.

وتحديده.4 البحث حدود

د البحثو حد.أ

خمتلف احلديث بني اإلمامني الشافعي وابن قتيبة  عن فيه بحث يهذا البحث

كتابيهما إختالف احلديث وتأويل خمتلف احلديث نظرا على أن يف  تركز هذا البحث و 

.من أول كتب صنفا يف علم خمتلف احلديثنيالكتابهذين

البحثحتديد.ب

؟من خالل كتابيهماما منهج اإلمامني يف دفع التعارض بني األحاديث)1

ما هو أثر منهج اإلمامني يف خمتلف احلديث يف استنباط األحكام؟)2

)، ج 1975–1395، حتقيق السيد شرف الدين أمحد (دار الفكر، الطبعة األوىل، الثقاتحممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، 7
30، ص 9

، ج م)2006-ه 1427، القاهرة-(دار احلديثسري اعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْمياز الذهيب، 8
.296، ص 13
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وفوائده.5 البحث أغراض

أغراض البحث.أ

من خالل كتابيهمامفهوم خمتلف احلديث بني اإلمام الشافعي واإلمام ابن قتيبةملعرفة)1

ملعرفة املنهج الذي سار عليه اإلمامني يف دفع التعارض بني األحاديث)2

منهجهما يف استنباط األحكامملعرفة أثر )3

فوائد البحث.ب

مواجهة األحاديث اإلمام الشافعي واإلمام ابن قتيبة يفىل تطبيق منهجلإلرشاد إ)1

املتعارضة.

.ختلف احلديثلرتقية العلوم واملعرفة فيما يتعلق مب)2

.املتعارضة ونيل الفهم الصحيح منهحاديث املشكلة بني األلحل)3

يف قسم التفسري واحلديثللحصول على درجة املاجستري)4

البحث.6 ل ي

هذا البحث يتكون من مخسة أبواب:

الباب األول: التمهيد

ختيار املوضوع وتأكيد املصطالحاتاوأسباب فيشتمل على خلفية البحث

هيكلو البحث وفوائدهضاغر ده وأيدحتد البحث و و وحدالواردة يف البحث

البحث.
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مختلف الحديث : الباب الثاني 

:ثالثة فصولفيه

علم خمتلف احلديث نشأته وتطوره وأمهيته: فصل األولال

: التعريف مبختلف احلديثالفصل الثاين

: الدراسات السابقةالفصل الثالث

منهج البحث العلمي: الباب الثالث

تعريف منهج البحث العلمي واملنهج الذي سارت عليه علىفيشتمل هذا الباب 

الباحثة يف البحث ومصادر املعلومات اليت رجعت إليها الباحثة

ف الحديث بين اإلمامين الشافعي وابن قتيبةختالا:الباب الرابع

:ثالثة فصولفيه

ترمجة اإلمام الشافعي واإلمام ابن قتيبة: فصل األولال

التعريف بكتاب اختالف احلديث وكتاب تأويل خمتلف : الفصل الثاين

احلديث

املقارنة بني اإلمامني يف خمتلف احلديث ومنهجهما فيه:الفصل الثالث
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: اإلختتامخامسالباب ال

:علىفيشتمل هذا الباب 

من هذا البحثالنتائج: فهي استعراض أهماخلالصة

البحثهذامن:فهي التوصياتاإلقرتاحات


