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مختلف الحديث ومشكله وأصنافه
عند ابن قتيبة ومنهجه في دفع االختالف واإلشكال في كتابه تأويل
مختلف الحديث

الدكتور
إبراهيم طه حمودي
كلية التربية /األصمعي
جامعة ديالى

المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين ،نحمده حمدًا كثي ًار طيبًا مباركًا فيه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل

وحده ال شريك له ،وأن محمداً عبده ورسوله الذي اصطفى من خلقه منزلة وحسباً

وشرفًا ...أما بعد:

فلم م م ل م ممزم الشم م مريعة مص م ممونة م م ممن ك م ممم م م ممن يح م مماوم المس م مما

به م مما والعبم م م

فم م م

أصممولها ،للميح ماً أو لص مريحاً ،مممن خممبم بهممود ركممب مبممارك مممن العلممما االفممذاذ الممذين

قيضه اهلل ف كم عصر ،ليحملوا لوا الدفاع عنهما ،فلم ي ازلموا يمدفعون عنهما كمم شمبهة،
ويممدحرون كممم صمميحة مممن صمميحا ،الم رضممين ،المنلسممبين لالسممب بهمبً مممنه بحقيقلممه
وسممبمة مصممادره ،أو عامممدين ممممن أندس موا بممين صممفو

ممذه ا مممة حقممداً وحسممداً لممزوام

ممممالكه ودوله م  .ومممن أروع صممور الممدفاع عممن سممنة رسمموم اهلل  ،ان قمميا اهلل علممما
صادقين الفوا ف عل مخلل

الحمدي

ومشمكله ،مصمنفا ،بيماد حسمان ،فكمان ممن بملمة

م م ممذه البهم م ممود ف م م م الم م ممدفاع عم م ممن حيم م مماا السم م ممنة مم م مما ألفم م ممه االمم م مما الفم م ممذ ابم م ممن قليبم م ممة

الدينوري 672،(،م)الملمثم بكلابه(لأويم مخلل

الحدي ) ،الذي بما محلويمًا بمين ثنايماه

على أروع صور الدفاع عن السنة النبوية من خبم رد مفلريا ،الملكلمين وغيمر المذين
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وعلمى السمنة النبويمة نفسمها ،لمذا انبمر لمرد مذه السمها علمما

بهابذة أفذاذ ل يدخروا وسعاً للذود عنها ،فكان من بين ذا البمع المبارك ابو محمد بن

قليبمة ،بمما خصمه اهلل لعمالى بفهم دقيمق ،وقلم رشميق ،ونظمر ثاقمب ،وذكما ملقمد ،فلصممدر
علما عصره لسد الث ور الل كثر ش ب الخصو حولها ،ويكفيمه فخم اًر فم ذلمك العصمر
ان ممه ق مما ح ممين قع ممد البمي ممع وابل ممى فم م ال ممدفاع ع ممن س ممنة النبم م  بأدب ممه الب ممديع ،ولكلم م

لنصرلها كم ما يسلطيع.

ذا الموضع بأننا لشرفنا بخدمة ذا العل الفذ ف مرحلة

كما اليفولنا ان نشير ف

المدكلوراه بأظهممار بهمموده فم الحممدي
الحمدي

برسمماللنا الموسمومة ((االممما ابممن قليبممة وبهمموده فم

وعلوممه)) ،وال أبممد ضمي ًار فم

ممذا المقما أن أقموم اننمما قمد فالنما فم للمك المرحلممة

اشيا اً ل لكن ف حسباننا ،ل نلطرق اليها أنبل ،امامنا بعد ذلك فأرلأينا ان نسملدرك مما

فالن مما به ممذا البحم م

ال ممذي وس مممناه ب م م((مخللم م

ومنهبه ف دفع االخلب

الح ممدي

ومش ممكله اص ممنافه عن ممد اب ممن قليب ممة

واالشكام ف كلابة لأويم مخللم

ان عنم موان الكل مماب لم م يلض مممن لف ممظ المش ممكم فم م الح ممدي

والمشكم ف الحدي

من حي

الحمدي )) وعلمى المرغ ممن

فهن مماك ف ممارق ب ممين المخللم م

اللعارا واللناقا مع االدلة مع آي القمرآن أو السمنة أو

غير مما مممن أصمموم الش مريعة ،ولكممن الملصممف لهممذا الكلمماب يبممده للو لممة ا ولممى انممه ض م
مممن الحممدي

المخللم

اللمراب  ،لهمذا ضم

والمشممكم ايضمما و ممذا ممما يفسممر سممبب لبمماين لسممميله عنممد أصممحاب

مذا البحم

بعممد مذه المقدممة مبحثممين ،خصصمنا ا وم منهما لللعريم

باالم مما اب ممن قليب ممة وكلاب ممه عل ممى وب ممه االخلص ممار وام مما الث ممان فق ممد عرض ممنا في ممه اص ممنا

االخمملب

ف م الحممدي

عنممده اعلممماداً علممى نمموع اللعممارا او اللنمماقا الممذي يحممد

بممين

نص مموس الس ممنة نفس ممها او م ممع غير مما ،اللم م أدعم م عليه مما اللع ممارا واللن مماقا لو م م مًا

ولببح ماً ،مممع عممرا اسمماليبه الفنيممة الل م انلهبهمما ف م معالبممة ممذه الممدعاو الزائفممة وفممك
اللممب

عنهمما ،ث م ذيلنمما ممذا البح م

بخالمممة ضممم ،ا م ممما خلصممنا اليممه مممن نلممائ وآخممر

دعوانا أن الحممد هلل رب العمالمين والصمبة السمب علمى نبيمه ا ممين وعلمى آلمه وأصمحابه

الطيبين الطا رين.
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المبحث األول

التعريف باإلمام ابن قتيبة ،وكتابه تأويل مختلف الحديث
المطلب األول
اإلمام ابن قتيبة

و عبد اهلل بن مسل بن قليبة ،أبو محمد ،الدينوري ،نسبة إلى مدينة الدينور نه

أقمما فيهمما قاضممياً مممدة مممن الممزمن ،وقيممم المممروزي ن أبمماه مممن مممرو الممروز ،وقممد اشمملهر

بنسممبله إلممى دين ممور لممذا عممر به مما أكثممر مممن غير مما ،فقيممم(الممدينوري) ،ويق ممام لممه أيضم مًا:
( )

القليب  ،نسبة إلى بده قليبة،
وقد أخللم

فم طبقلمه ،فقيمم مو ممن أبنما الطبقمة اللاسمعة ،وقيمم :مو ممن الطبقمة

العاشرة ،وقيم :و من أبنا الطبقة الخامسة عشر.
( )

ربب من سنة( 672،م)

.

()6

ولد سنة( 6 2م) ( ،)2ولوف فم

ثانيا :أشهر شيوخه :

سممخر اهلل لعممالى بممن قليبممة ،قافلممة مباركممة ،ونخبممة طيبممة مممن االعممب الصممادقين

المخلصين ،والحافظين الملقنين الذين اناروا له الطريق وفلحوا امامه الم اليق ،فل يبخلوا

عليه بش

من علومه  ،فأنلهم منه  ،علمه وورعه وأدبه وأخبصه ولقمواه ،حلمى صمار

من أوعية العل ف عصره اللليد فل يدع علماً إال كان له فيه حظ واف اًر فكمانوا بحمق خيمر

قدوة وخير دليم ،ومن نا كان البد لنا ان نشيرالى اشهر شيوخه من علما عصره الذين

نهم عنه العلم كأحممد بمن سمعيد اللحيمان
( )

وأبم عبيمدة ،وأبمو عثممان البماحظ،

( )

()2

 ،وابم اسمحق الزيمادي،

()7

وا صممع ،

واسممحاق أبمن ار ويمة شميل البخماري ومسمل ( ) وغيممر

ؤال من علما عصره الذين ل نذكر لك ال يطوم بنا المقا .

ثالثا :أشهر تالميذه :
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اب ممن قليب ممة الكثي ممر م ممن طلب ممة العلم م عل ممى اخ مملب

ال ممى مبلم م

مش مماربه ،

يأخذون عنه ،وينهلمون ممن علوممه ومعارفمه ،وكمان اشمهر ممن لللممذ علمى يديمه ابنمه احممد
بن عبد اهلل بن مسل الذي حفظ عن ابيه كلبه فحد

(

)

بها ف مصر فأخذ عنه خلق كثير

.ومنه ابن درسلويه ابو محمد عبد اهلل بن بعفر بن درسلويه( ) ،وقاسم بمن اصمب

البيمان االندلسم محمد

اهلل لعالى.

االنممدل

) وغيمر ممن العلمما الممذين لللممذوا علمى يديمه رحمممه

(6

رابعا :علومه ومعارفه وأهم مصنفاته :

لقد كان ابن قليبة ملنوع المعار  ،ومن أوعية العل وأرباب المعرفة ،إذ كان واسع

االطبع على علو عصره ،فل يلرك علماً أو فناً من فنون العل إال غاس فيه واسلخرج
درره ،فساقها لنا ف مصنفاله الحسان مما يشهد له بعلو منزلله وسمو مكانله بمين علمما

عصره ،وقد يعود ذلمك إلمى طبمع فيمه أفصم عنمه بقولمه ((:وقمد كنم ،فم عنفموان الشمباب
ولطلب اآلداب أحب أن ألعلق من كم عل بسبب ،وأن أضمرب فيمه بسمه  ،) 2())...لهمذا

بما علوممه ومعارفمه ملراميممة ا،طم ار  ،إذ ألم المامماً واسممعاً بأغلمب علمو عصمره ،كعلممو

العربيممة ،فكممان علممى د اريممة بنحممو البص مرة والكوفممة ،وعلممو الق مرآن والق م ار ا ،،وعلممو الفقممه

وأصوله ،والسير واللاريل ،وعلو الحدي

النبوي وفنونه ،فلنوع ،مصمنفاله للنموع علوممه

ومعارفممه الل م انلهلهمما علممى أيممدي علممما عصمره ،فف م ميممدان العربيممة وعلومهمما كممان علممى

أر

(

مؤلفاله (ادب الكمالب)

)

و(عيمون االخبار)( ) ،و(الشعر والشع ار )( ،) 2وغير ما،

وأمما مصمنفاله فم علممو القمرآن فأ مهما كلابيمه(لأويممم مشمكم القمرآن)( ،) 7و(لفسمير غريممب

القرآن)( ) ،وأما فيما يخس الق ار ا ،فقد ذكر من لعرا للربمة ابن قليبة عدة مؤلفا،

له منها (وبوه الق ار ا ،) ()،و مو مؤلم

واحمد لكمن أصمحاب اللمراب ذكمروه بعمدة أسمما

والمراد منها واحد منها(اعراب الق ار ا )،و(مشكم الق ار ا .)،وأما ف الفقه وأصوله فكان

له(بمامع الفقمه)( )6و(االشمربة)( ( ،)6الميسمر والقمدا )( ،)66وأمما الحمدي
()62

مصممنفا ،بيمماد كم م (غريممب الحممدي )

و(لأويممم مخلل م
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أب م م عبيم ممدة ف م م غريم ممب الحم ممدي )( ( ،)6والمسم ممائم وا بوبم ممة)( ،)62وغير م مما الكثيم ممر مم ممن
المصنفا ،الل لعد ثروة علمية كبيرة لعك

عصره اللليد .

صور النهضة العلمية الل كان ،قائممة فم

خامسا :أقوال العلماء فيه والرد على من ذكره بغمز :

علمى ذكممر ا،ممما ابممن قليبمة – رحمممه اهلل لعممالى -بممين ركمب ا ممم العلم وطببممه ،إذ

مكنمه المممولى سممبحانه ولعممالى مممن اللصممني

فم شمملى ميممادين العلم والمعرفممة ،فألمم ،ممذه

المصممنفا ،شمما دة علممى علممو منزللممه ولمكنممه مممن علممو ومعممار عص مره ،فممب عبممب وال

غرب أن لأل أقوام العلمما فيمه مؤكمدة ومؤصملة لهمذه المكانمة الرفيعمة اللم ارلقمى إليهما،
و و ك يره من العلما ل لخلو ذه اآل ار وا قوام من ثلب أو لبري له لسمبب أو آلخمر

لمذا سمو

نسملعرا بعما أقموام العلمما لعمديبً علمى سمبيم االخلصمار و ميمة بعضممها

على البعا اآلخر ،ث نصير إلى عمرا أقموام ممن ذكمره ثلبمًا وقمدحًا فيمه وبرحمًا لمه ممع
الرد عليها بما وبدناه مناسباً ومنزلة ذا ا،ما الفه .

أ -أقوال العلماء فيه تعديال :

ق-مام نفطويمه النحموي( 262،م) ((:كمان إذا خمب فم بيلمه وعممم شميئًا بموده ومما

أعلمه حكى شيئاً ف الل ة إال صدق فيه))(.)67

قممام في ممه اب ممن الن ممدي (، 6و

 2م م)((:ك ممان صممادقا فيم مما ك ممان يروي ممه عالمم ماً بالل ممة

والنح ممو وغري ممب القم مرآن ومعاني ممه والش ممعر والفق ممه كثي ممر اللص ممني

بالببم مرغوب فيها))( .)6

- 2أما ابن حز ا ندلس (2

والل ممألي  ،وكلب ممه

م) فقام عنه ((:ثقة ف دينه وعلمه))( .)6

-وذك مره الخطيممب الب ممدادي( 22،م م) بقولممه ...((:وكممان ثقممة دين ماً فض مبً ،و ممو

صاحب اللصاني

المشهورة والكلب المعروفة))( .)2

الحافظ السلف ( 72،م) ((:كان ابن قليبة من الثقا ،وأ م السنة))( .)2647
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- 2وأم م مما ا مم م مما ابم م ممن الب م مموزي(7
()26

فاضبً))...

م م م م) ،فقم م ممام عنم م ممه((:وك م ممان عالم م م مًا ثقم م ممة دينم م مما

.

اما شيل االسب ابن ليمية( 76 ،م)فقام فيه ((:وابن قليبة من المنلسبين المى 7و
احمد واسحاق والمنلصرين لمذا ب السنة المشهورة ...ويقمام مو

مم السمنة مثمم

الباحظ للمعلزلة فأنه خطيب السنة كما ان الباحظ خطيب المعلزلة))(.)22
اممما االممما ال ممذ ب (،و

الحدي ))( .)2

 7م م)فق ممام ((:مممن اوعيممة العلم م لكنممه قلي ممم العمممم فم م

-وقام عنه الحافظ ابن حبر العسقبن (6،

ابو محمد صاحب اللصاني

م)((:عبمد اهلل بمن مسمل بمن قليبمة

صدوق قليم الرواية))( .)2

ب ًً ثقة))(.)22
وقام ابن العماد الحنبل (،م)فيه ((:كان فاض ً
ذا ما نطق ،بمه افمواه العلمما فم حمق ابمن قليبمة اللم لشمهد بعلممه وصمدقه ،فهم

مبمعون على لوثيقه ووضعه ف المكان ا سمى ،فل يسع احمد

إذا مما ورد عليمه ذكمر

ذا ا،ما الفذ إال أن لصدع شهادله ف حقه بالصدق والورع ،والز مد وانمه كمان دينماً ثقمة

ب ذا فنون بمة ولصاني
ب فاض ً
نبي ً

مهمة.

ب -ذكر أقوال العلماء فيه تجريحا والرد عليها :

بمما  ،بعمما ا ق موام لممبعا العلممما وبهمم ،صمموب ابممن قليبممة كالسممها المسمممومة

الل لحمم على أسنلها الطعن واللشكيك بهذا العل الفذ لارة من بهة اعلقاده وأخر ممن

بهممة علمممه ،وال ن مراه إال بريئ مًا منهمما ب م ار ة الممذئب مممن د يوس م  ،نورد مما ث م نسمموق الممرد

عليها باخلصار لكم ال يطموم بنما المقما  ،وان كنما فم حقيقمة ا ممر ال ننظمر إلمى بعما
ذه ا قوام على انها طعن وقد فيه ،واليك عرا ذلك .

كان أبو بكر محمد بن القاس االنبماري( 26 ،م)((:ينسمبه المى ال فلمة وال بماوة وقلمة()27

المعرفة ،وقد رد عليه قريباً من ربع ما ألفه ف مشكم القرآن))
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 2م م)((:كممان ابممن قليبممة يميممم الممى اللشممبيه ،منحرف مًا عممن

- 6قممام عنممه الممدارقطن (،

العلرة وكبمه يدم عليه))( .)2

- 2وقام الحاك النيسابوري (،
-وقام عنه البيهق (،

م)((:أبمع ،ا مة على ان القلب كذاب))( .)2

م) ((:كان ير رأي الكرامية))( ).

-ق مموم أب ممو الطيم ممب الل مموي(،

 2م م م) ((:إن اب ممن قليبم ممة خل ممط عليم ممه بحكاي مما ،عم ممن

الكوفيين ل يكن أخذ ا عن الثقا ،،وكان يلسرع ف اشيا  ....ونحو ذلك مما ازدر

به عند العلما .) ())..

- 2ما قاله ا ما البوين ( 7 ،م)((:ابن قليبة با ولوج فيما اليحسنه))(.) 6
اللسممان يقممع ف م حممق كبممار

- 7وممما قالممه ابممن ل ممري بممردي( 7 ،م م) ((:وكممان خبي م
العلما ))(.) 2

الرد عليهم -:

فأممما بالنسممبة الممى ممما قالممه ابممن االنبمماري ف م حممق ابممن قليبممة وذلممك بنسممبله الممى ال فلممة

وال باوة فهو قوم مردود عليه بنس العلما  ،حي

يكشم

الشمري

المرلضمى( 22،م)

ان ذا الطعن ف حق ابن قليبة كان مقصودًا وملعمدًا كلما سنح ،له الفرصة اذ كش

ان ابن االنباري كان((:يرد كم ما يأل به ابن قليبة ،وان لعس
وممما ان انفممك الشمري

فم الطعمن عليمه))( )،

مممن مقاللممه ممذه فم رد ممذه الطعممون حلممى بمما شمميل االسممب ابممن

ليمية( 76 ،م) ،ليضع النقاط على الحرو
أي ابممن االنبمماري((:مممن أكثممر النمما

ا قوام ما ل ينقم عن احد من السل

برده على ان ابمن االنبماري حيم

قمام عنمه

كبم ماً ف م معممان اآلي الملشممابها ،يممذكر فيهمما مممن
ويحل لما يقوله ف القرآن بالشاذ من الل ة ،و مو

قصممده بممذلك االنكممار علممى ابممن قليبممة))( ) ،ومنممه نكلش م

ان ابممن االنبمماري كممان ملربصمما

بن قليبة ،وقاعداً له عند كمم مقعمد ،لهمذا خمل ابمن ليميمة رده لبنبماري بقموم حماز لمي

بعده قوم ،فقام ((:وقد نق

و وغيره علمى ابمن قليبمة كونمه رد علمى ابم عبيمد اشميا ممن

العل ))( ،) 2ث قام ((:ولي

والبمع للسمنة ممن ابمن قليبمة

لفسير غريب الحدي

وابن قليبة قد اعلذر من ذلك وسلك ف ذلك مسلك امثاله من ا م
و اعل بمعان القرآن والحمدي
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لل مة ،ولكمن بماب فقمه النصموس

وال افقه ف ذلك وان كان ابن االنباري من احفمظ النما

غير باب حفظ الفاظ الل ة))(.) 7

واما فيما يخس دعو المدارقطن ممن ان ابمن قليبمة كمان يميمم المى اللشمبيه ،وكمذلك

ممما ذ ممب اليممه البيهقم مممن انممه كممان يممر رأي الكراميممة او كممان كراميماً ،فه م لهم ودعممو

منقوضة ،ال دليم عليها مما يوبب الحك ببطبنها ،واليك ادلة ذلك.

-الف مماق بمه ممور العلم مما عل ممى ان اب ممن قليب ممة ك ممان م ممن ا ممم الس ممنة والبماع ممة ،و ممو

خطي ممبه فم م وقل ممه كم مما ك ممان الب مماحظ خطيبم ماً للمعلزل ممة ،وم ممن المنلصم مرين لم ممذ ب أ ممم
الحدي

(

).

- 6انلفما

مذه المله عممن ابم محممد بممن قليبمة بمان لممه مؤلفمًا فم الممرد علمى ا مم اللشممبيه

واللبس م ممي وم م ممن ح م ممذ ح م ممذو اس م ممماه ((االخ م مملب

والبهمية))( ).

فم م م اللف م ممظ وال م ممرد عل م ممى المش م ممبهة

- 2ان ممذه الممدعو مممردودة ومنقوضممة عنممد االممما الممذ ب بقولممه((:و ممذا ل م يص م وان
ص عنه فسحقاً له))( ).ث عضد ما ذ ب اليه بقوله((:مما أريم ،بم محممد فم كلماب

مشكم الحدي

ما يخال

طريقة المثبلة والحنابلة))( ).

-إن ابممن االنبمماري كممان شمميخا واسمملاذا للممدارقطن الممذي كممان شمميخا للحمماك النيسممابوري

الممذي الهمممه بالكممذب والممذي كممان ا خيممر شمميخا للبيهق م

(6

) ،فممب غممرب ان يممر الللميممذ

العداوة من شيخه وأسلاذه و ذا السبب بالذا ،يفسر لنا سمر مذا االلفماق بمين المدارالقطن

والحاك والبيهق ف مناصبة ابن قليبة العدا ولوال الهاماله له لمارةً باللشمبيه والكراميمة

وأخر بالكذب.

م) ،البن قليبة بالكذب ،فهمذا الهما يثيمر

وأما الها ا،ما الحاك النيسابوري(،

الحفيظممة واالسممل راب ،فممب نعل م أيممة امممة للممك الل م قصممد ا الحمماك الل م ابلمعمم ،علممى

لكذيب ابن قليبة ،و ذا غير مسل رب من ا،ما الحاك قد ور
:

وكبمه ال نراه إالمبازفة بإطالة من أوبه
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-ان قولممه ممذا اثممار حفيظممة العلممما فعبممروا عممن اسمملهبانه واسممل رابه لممما ذ ممب اليممه

الحماك ومممنه االممما الممذ ب (،

 7م)بقولممه ((:ممذه مبازفممة وقلممة ورع ،فممما علممم ،احممدا

الهمه بالكذب قبم ذه القولة ،بم قام الخطيب :انه ثقة))( .) 2ول يكلفم بهمذا بمم ذ مب

الى اكثر من ذلك بقوله ((:ذه مبازفة قبيحة وكب من ل يخ

اهلل))( ) ،ث علق على

ممذا االبممماع ،المزعممو لبمممة بقولممه((:وممما اعل م االمممة ابمعمم ،إال علممى كممذب الممدبام

ومسيلمة))( ).

- 6ابممماع اكثممر العلممما الممذين لعرض موا للربمممة حيالممه علممى لوثيقممه ،حي م

وضممعوه ف م

المكان االسممى ،ممن الصمدق والمورع ،ولم يسمع الواحمد ممنه إال ان يقموم((:كمان ثقمة دينماً
() 2

ب صادق الرواية))
فاض ً

.

- 2كما ان االلها الذي اقد عليه الحاك ل يقد عليه دليبً قاطعاً يعضد ما ذ ب اليمه،

عمبوة علمى ذلممك انمه لم يحمدد الشممخس الممراد مممن قولمه اذا ممما علمما ان نمماك ثبثمة مممن

أ ممم العلم عرفموا بممابن قليبممة( .) 7زيممادة علممى ذلممك ان النقمماد مممن ا ممم الصممنعة فم البممر
واللعديم قد ميزوا بين من الهموه وبين من وثقوه من الربام .

وأما ما ذ ب إليه أبو الطيب الل وي ،فنمراه قموال مبال ما فيمه ال لقمو عليمه حبمة وال

دليممم ،فممب اعممر كي م

يمك ممن القمموم ان مصممنفا ،ابممن قليب ممة ل م لنممام اعبمماب العلم مما

واسلحسممانه  ،وايممن ذلممك ال ضممب وعممد الرضمما ف م اق مواله الل م عرضممناه ،فلكمماد لبلمممع

اقواله على انها مصمنفا ،حسمان مشمهورة اقبمم ا مم العلم عليهما لينهلموا ممن درر ما اللم

اودعهمما صمماحبها بممين ثنايا مما ،اذ يممدرك المللبممع لهمما وللو لممة االولممى سممعة ثقافلممه وعظ م

ثرولممه الفكريممة ،مممن خممبم دقممة لعممابيره والمعالبممة الموضمموعية لكممم موضمموع فيهمما بصممورة
سلسة يلذوقها كم ذي لب ،مما يقودنا الى القوم بعد صحة ذه الدعو وبطبنها .واما

ما اراده االما البوين من و ار قوله :بان ابن قليبة با ولموج فيمما اليحسمنه ،كمما قمام
اب ممن حب ممر العس ممقبن  ((:ك ممان يري ممد كبم ممه فم م الك ممب ))( ) ،اذ ش ممن اب ممن قليب ممة عل ممى

الملكلمممين حرب ماً ال موادة فيهمما ،لممما عانمماه المبلمممع االسممبم مممنه بسممبب بعمما النفممر

الضام للبرئه ولعديه على حقوق اهلل لعالى وفساد ارائه وضمع
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الكمممد يأكممم قلبممه خبصممه الشممديد لممدين اهلل لعممالى و ممذا ممما يممدم عليممه قولممه((:فوبممدله

يقولون على اهلل ما اليعلمون ويفلون النا

بما يمألون ويبصمرون القمذ فم عيمون النما

وعي م ممونه لط م ممر عل م ممى االب م ممذاع ويلهم م ممون غي م ممر فم م م النق م ممم واليلهم م ممون آرائهم م م فم م م

اللأويم ،) ())...فلهمذا ول يمره نقم ابمن قليبمة علميه وشمن علميه حربمه ،علمما ممن ان ابمن
قليب ممة عن ممدما مماب ا ممم الك ممب قص ممد ب ممه فئ ممة معين ممة و م م ال ممذين يق ممدمون العق ممم عل ممى

النصوس الشرعية .واما قموم ابمن ل مري بمردي ممن انمه خبيم
العلما  ،وذلك النه اب اصحاب الرأي والقيا

اللسمان يقمع فم حمق كبمار

الذي ينلسب اليه ابن ل ري بردي( ،)2

فب عبب ان يصدر عنه ذا االلها لهذا االمما الفمذ فأصمحاب المرأي والقيما

عنمد ابمن

قليبة ال يقلون خط ًار عن أصحاب الكب  ،وقمد كمان للربمم اسمبابه اللم حمللمه علمى ذلمك
ولع ممم م ممن ا م م

ممذه االس ممباب قول ممه ((:ي ممدعون القي مما
( )2

ويحكمون به ث يربعون))

ويسلحس ممنون ويقول ممون بالشم م

وكذلك لأثره الكبير بشيخه ابن ار ويه الذي يقموم عمنه ((:

نبذوا كلاب اهلل وسنن رسموله  ولزمموا القيما  ،)26())...فكمان موقفمه مذا مخلصم اًر علمى

بعضه ممن انلسبوا لمذ ب اب حنيفة بهمب ممنه بأصموم مذ بمه وحقيقمة آ ارئمه –رحممه

اهلل لعالى -لهذا با

ذا االلها ال مبرر له وال دليم ظا ر البطبن ،فابن قليبة -رحممه

اهلل لع ممالى -لم م يش ممهر س مميفه إال بوب ممه م ممن اراد الس ممو با،س ممب وأ ل ممه ونب ممذ س ممنة نبي ممه
المصطفى . 

المطلب الثاني

التعريف بكتاب((تأويل مختلف الحديث))
أوال -:اسم الكتاب وصحة نسبته لمؤلفه :

لقممد ذكممر أص ممحاب الل مراب ال ممذين لنمماولوا ع ممرا حيمماة ممذا االممما الف ممذ بملممة م ممن

مؤلفاله الل ل يصم الينا منها اال القليم ومن بملة ما وصم الينا كلابمه((لأويمم مخللم
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الحدي ))الذي اكد العلما ف غير موضع من صحة نسبله البمن قليبمة ،وان اخللفموا فم
لس ممميله ،فق ممد ذكم مره اب ممن الن ممدي بأس مممين م مما ((:مخللم م

الح ممدي )) ،و((لأوي ممم مخللم م

الحدي ))( ،)22وقد وافقه على االس االوم االما النووي(  ،)2وذ مب عمدد غيمر قليمم ممن
العلمما المى لسممميله ب م((مشممكم الحمدي ))(  ،)2وأمما حمماب خليفمة (27،

بثبثممة اسممما (اخ ملب

الحممدي )( ،لأويممم مخلل م

م) فقمد ذكمره

الحممدي )( ،والمناقضممة)( .)22وال مراب

مممن ممذه االس ممما وان كان مم ،فم م حقيق ممة االم ممر اسم م لمس مممى واح ممد ممو((لأوي ممم مخللم م

الحدي )) الذي يؤكده مضمون مذا الكلماب ممن خمبم معالبمة ابمن قليبمة لاحاديم

اللم

ادعم م عليه مما اللن مماقا واللع ممارا لو م مما بم مما لحمل ممه ظ مما ر نصوص ممها اذ لع ممرا له مما

باللأويم لدفع االشكام الحاصم فيها وبيان المراد منها وأظهار الصواب فيها.

ثانيا -:القصد من تأليفه :

عمماا ابممن قليبممة ف م عصممر ط مم ،فيممه المممذا ب الكبميممة و اربمم ،بضمماعلها ،مممن

خمبم اطمبق سمهامه الممى صموب المحمدثين مممن خمبم الهمامه بقلممة العقمم لمارة ،واخممر

افلم مرائه عل مميه بنق ممم الملن مماقا م ممن الح ممدي  ،م ممن دون ان ين مملفا لل ممدفاع ع ممنه وع ممن

مروياله احد ،حلى كان طوم سكوله ولراخيه ف ذلك بدا لل ير لسليماً منه بمما يقمام

ع ممنه  ،حل ممى اطل ممع بع مما ا ممم ال يم مرة عل ممى س ممنة المص ممطفى  عل ممى كل مماب ((غري ممب

الحدي )) البن قليبة ،فوقع نظره على باب لعرا فيه المؤل

الى ذكر مخلل

الحدي

ودف ممه اللع ممارا واللن مماقا الحاص ممم في ممه فطم ممع ان يكل ممب ب ممن قليب ممة فيس ممأله أن يف ممرد

الموضوع ف كلاب خاس به يلوسع فيمه فم رد مفلريما ،ا مم الكمب علمى ا مم الحمدي

مممن خممبم لأويممم ممما وصممفوه باللنمماقا ف م الروايمما ،فأبابممه الممى ممما طلممب وال م

((لأويم مخلل
ألكل

كلابممه

الحدي )) ،و ذا ظما ر ممن كبممه فم مقدممة كلابمه بقولمه ((:وسمأل ،أن

ذلك محلسبًا للثواب فلكلفله بمبل علم ومقدار طاقل ))(.)27

ثالثا -:ترتيب الكتاب ومحتواه :
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ل يلبع ابن قليبة نمطا خاصًا ف لرليبه لكلابمه اللأويمم كمما مو معمرو

عليمه ممن

حسن اللرليب واللبويب واللقسي لمصنفاله االخر كما فم كلابمه( غريمب الحمدي ) ولعمم
السبب الذي دعا الى ا مام ذا البانب و انشم ام المؤلم

حدي

الرسوم صلى اهلل عليه وسل بحمله االخلب

ان نشير الى لرليب ذا السفر النفي

بمالرد علمى ممن افلمر علمى

واللعارا ،وعلى اية حام البمد لنما

على ما وبدناه عليه اليو  ،إذ بمع فيه شملا ،مما
الل م يحمممم ظا ر مما اللعممارا واللنمماقا ،ث م

لفممرق ف م بطممون مصممنفاله مممن ا حادي م

ينبري بما ألاه اهلل لعالى ممن نظمر ثاقمب إلمى رفمع ا،شمكام الحاصمم فيهما بمما يمراه مناسمباً
مممن وبمموه يحلمممم الممنس معانيهمما ،لهممذا بمما
لللعريم

ممذا الكلمماب محلويمما علممى مقدمممة خصصممها

بممالفريقين الملخاصمممين ،أي أ ممم الكممب والمحممدثين وقممد أسممهب فم ذلممك ،واليممك

مبمم محلو الكلاب ممع أ م العناصمر اللم لكونم ،منهما مقدملمه ومنهبمه المذي انلهبمه
ف عرا ا حادي

ولحديده لنموع ا،شمكام وكيفيمة ا سماليب الفنيمة اللم اعلممد ا  ،ازلمة

اللعارا واللناقا فيها.

أ -أهم عناصر المقدمة :

بعممد عممرا غرضممه ومقصممده مممن لممألي
لخصناه ف النقاط اللالية-:

كلابممه كممما عرضممنا سممالفًا ،ذكممر بعممد ذلممك ممما

 -مآخذ المتكلمين على اهل الحديث :

 -أنه يحملون ما ال يفهمون من المرويا ،،و احرس على البمع منه على الفهم

والعمم.

 -6إن مروياله لحمم اللناقا ،فكان ،سببا ف لفرق االمة.
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-2إن ف مروياله ما ينفر المر من ا،سب  ،ويشبع الحاقدين والمبحدة للطعن فيه.
-إنه انلقائيون ،يعلمد برحه ولعديله على حسب أ وائه وما يخد مذا به .

-إنه ينقلون رواياله عمن رم بالكذب من الصحابة ،ويعرضون عن رواية المبرو

من غير الصحابة فيما وافقه عليه غيره .

 -مآخذ أهل الحديث على المتكلمين وأهل الرأي :

-إنه لبرؤا على اللقوم على اهلل من دون عل ومعرفة ،واقحامه لقوله فيما ال يفرق

إال عن طريق الوح .

 -6انه يلهمون غير ممن بهمة النقمم ،ويلناسمون آرائهم فم اللأويمم ،وي ظمون الطمر
عنها.

 -2لشنيعه على المحدثين بأنه كانوا سمببا للفرقمة ،وادعموا امملبك آلمة النظمر الموصمم
إلى الحق و أكثر الخلق اخلبفا ًً.

 -بمرائله علممى اصمحاب رسمموم اهلل  ممن خممبم الطعمن والسممخرية ممن بعمما نفممر

الضام من شرائع الدين وصنيع الرسوم  بهذه االمة .

 -لعلق الملكلمين بأقوام عمرو بن عبيد وغيبن ،ولرك االقلدا بأكابر الصحابة.

 -2لوقير

قوام الفبسفة ولقديمها على حدي

النب  وأصحابه .

 -7عد ربوعه الى الحق عند بطبن حببه  ،مع قوله بوبوب الباع الحمق والحبمة
.

 -أما أصحاب الرأي والقيا

اليو اللال .

فيعاب عليه إنه يفلون النا

– انه نبذوا كلاب اهلل وسنة نبيه ولزموا القيا

ف يمو ويربعمون عنمه فم

.

 -يلحكمون ف اسلنباط العمدد المذي لثبم ،بمه االخبمار لمديه ممما مو فم القمرآن ممن

اعداد .

 لعسفه الشديد ف لأويم آي القرآن بما يوافق ا وائه ومذا به الفاسدة .655
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ب -ميزة اهل الحديث ورد التهم عنهم :

وبعممد عرضممه لمأخممذ كممم فريممق علممى اآلخممر ،انلقممم الممى بيممان فضممم ا ممم الحممدي

علممى االسممب وأ لممه ،ث م اخممذ يممرد له م المبطلممين وسممها الحاقممدين عممنه علممى قممدر طاقلممه

وبضاعله ف ذلك فأباد فيها وأحسن ،واليك بيان ذلك بما لخصناه ف النقاط اللالية :

انه م اللمسم موا الح ممق م ممن مظان ممه ،فشممدوا الرح ممام وب ممابوا االمص ممار لطل ممب االث مماروبمعها .

- 6وانه دققوا ومحصوا مروياله  ،فميزوا صحيحها من سقيمها .
- 2اربع موا النمما

الممى كلمماب اهلل لعممالى وسممنة نبيممه عليممه الصممبة والسممب  ،بعممد ان

حكموا بقوم فبن وفبن .

ف مروياله لينبهوا عليه ويحذروا منه ومن أ له .

-انه حملوا ال

لمسكه العميق بكلاب اهلل وسنة نبيه  ،ذا اللمسك المذي ابمعم ،علمى فاعلمهاالمة بالنباة والرشاد ،فب يردون شيئا من امور دينه الى اسلحسان او قيا

نظر ،أو فلسفة( .)2

 -رد التهم عنهم :

ان ك ممم فئ ممة م ممن الن ممامطاعنه ،

م الحدي

إال وف مميه ال م م

او

والس مممين ،وا ممم الك ممب لص مميدوا اكث ممر

من عوامه واعرضوا عن أئمله .

- 6انه ال يعاب على الملفرغ لفن من فنون العل لقصيره ف غيره .
- 2ان الهفموا ،اليسممل منهمما أئمممة الفنممون المخللفممة ،فكي م
اللحن ف ل ة الحدي

-ان ا م ممم الحم ممدي

يعمماب علممى أ ممم الحممدي

وقد اثر مثله عن بعا أئمة الل ة و حببها.

غيم ممر معم ممذورين ف م م كث م مرة اشم ممل اله بم ممالبمع واكثم ممار الطم ممرق

لمروياله  ،ببانب قلة در ما بمعوا ،ولي
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ما نعمله بمه خصمومه ممن االلقماب غيمر ثابم ،فم كلماب او سمنة ،وامما مما نعلموابه غير فثاب ،ف السنة.

- 2يكلممب عممن المبلممدع الصممدوق فيممما ال يؤيممد بدعلممه ،ممما ل م يكممن داعيمما اليهمما ،والن
الرب ممم ال يسلش ممهد عل ممى نفس ممه او اص ممله او فرع ممه ،ل ممذلك لم م يكلبم موا ع ممن ائم ممة

المعلزلة ،وكلبوا عن غير

(

.)2

ج -منهجه في تناول عرض الكتاب :
البم ممد ان نشم ممير ف م م

كلابمه((لأويممم مخللم

م ممذا الموضم ممع الم ممى ان المم ممنه الم ممذي البعم ممه ابم ممن قليبم ممة ف م م

االسمملوب،

الحممدي )) كمان قويمما فم مبنمماه ،ودقيقما فم معنمماه ،سممل

املاز بحب قوية وب ار ين ساطعة رد بها دعو ا مم اال موا المذين حماولوا النيمم بطريقمة
أو أخر من السمنة الطما رة بحبم وا يمة باطلمة بادعمائه علمى احاديم

النبم  حملهما

اللعممارا واللنمماقا .اذ اسمملعان علممى دفممع وابطممام ممذه االفل م ار ا ،بممالكثير مممن العلممو
وعلممى أرسممها الق مرآن وعلومممه ،وحممدي
المخللفة ،وكما سنبينه ف المبح

النب م  وبالل ممة العربيممة وعلومهمما وآدابهمما وفنونهمما

الثان من بحثنا ذا.

أقوم :ان منه االما ابن قليبة فيما قصمد اليمه ،مو ان يضمع عنوانما يبمرز فيمه نموع

االخ مملب

او االش ممكام الحاص ممم ،ثم م يق ممو ب ممايراد النص مموس اللم م ادعم موا عليه مما حمله مما

اللعممارا واللنمماقا ومممن ث م يقممو بمعالبممة ممذا االشممكام الملممو بممما يممر مممن محامممم
ومخارج لدفع ذا اللعارا بما يمللكه من حب وادلة من الكلاب والسمنة والل مة وادابهما،

لهذا سو

نق

ف مبحثنما الثمان مسملطين الضمو علمى اصمنا

االخملب

المذي بعمم

لكم نوع منمه عنوانماً خاصماً بمه بحسمب نموع المخالفمة اللم حمليلهما للمك االحاديم
مممن اصمموم الش مريعة وفروعهمما الل م الخممذو ا سممبحا لممدعوا

النبوية الطا رة.

المبحث الثاني
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أصناف االختالف عند ابن قتيبة
المطلب األول

التعريف بعلم مختلف الحديث ومشكله في اللغة واالصطالح
(

- 1تعريفه في اللغة

)

:

و اس فاعم من (االخلب ) ،ضد االلفاق ،ومعنى مخلل

الل لصلنا ويخال

الحدي

بعضها بعضا ف المعنى ،أي يلضادان ف المعنى.

أي االحادي

() 1

- 2تعريفه في االصطالح:
ممو الحممدي

المقبمموم المعممارا بمثلممه مممع امكممان البمممع بينهممما ،أي ممو الحممدي

الصحي او الحسن الذي يب

آخر مثله ف المرلبة والقموة ويناقضمه فم المعنمى

حدي

ظا ًار ،ويمكن ول العل والفه الثاقب ان يبمعوا بين مدلوليهما بما و مقبوم(.)76

المطلب الثاني
اصناف االختالف في الحديث عند ابن قتيبة

ل يشر احد من الملقدمين ممن صنفوا ف

او انمواع المخالفممة الحاصمملة فم الحممدي

دعمو حمممم للممك االحاديم

ذا الفن من فنون الحدي

مممما اعطمى للملربصممين فرصممة ممن ابممم افلم ار

اللعممارا واللنمماقا ممما يقممود الممى مخالفلهمما الصمموم وفممروع

الش مريعة ،حلممى مكممن اهلل لعممالى امامنمما الفممذ مممن لممألي

الح ممدي

االحادي

الى اصنا

سممفره المبيممد ف م عل م اخمملب

ومش ممكله ،اذ يعلب ممر ممذا الكل مماب بامعم مًا لش مملا ،م مما قبل ممه وان لم م يس مملوعب ك ممم

الل ادع عليها اللعمارا واللنماقا وكمذلك يعمد مؤلفمه رحممه اهلل لعمالى اوم

مممن اشممار الممى اصممنا

وان مواع االخ ملب

ف م الحممدي
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ممع امثللهما اللطبيقيمة ،وبماهلل

 -1اختالف في الحديث يغلب عليه التناقض :
و ممو ان يممال حممديثان يعممارا وينمماقا احممد ما اآلخممر ،و ممذا النمموع مممن االخمملب
غالب على غيره من انواع االخلب ف الحدي عند ابن قليبة ف كلابه اللأويم.
مثاله(( -:قوله :قالوا حديثان مخللفان )72(،أو ملناقضان))
الحديثين  -:قالوا :رويل ان النب  قام ((:من َّ بحسمنة ولم يعملهما كلبم ،لمه حسمنة
واحدة ،ومن عملها كلب ،له عش ًار)) ،ث رويل قوله ((:نية المر خير من عمله))( .)7
االشكال  -:ان النية ف الحدي االوم صار ،دون العمم ،وصار ،فم الحمدي الثمان
خير من العمم ،و ذا لناقا واخلب .
دفع التناقض واالختالف -:
هنما لنماقا
قام ابن قليبة ف معرا رده على دعو اللناقا واالخملب  :لمي
بحمممد اهلل لعممالى ،والهمما بالحسممنة اذا ل م يعملهمما خممب العمممم لهمما ،ن الهمما ل م يعمممم،
والعامممم لم يعمممم حلممى م َّ ثم عمممم ،وأممما قولممه  : نيممة المممر خيممر مممن عملممه .فممان اهلل
لعالى يخلد المؤمن ف البنة بنيله ال بعمله ،ولو بوزي بعمله لم يسملوبب اللخليمد ،نمه
عمممم ف م سممنين معممدودة ،والب م از عليهمما يقممع بمثلهمما وبأضممعافها ،وانممما يخلممده اهلل لعممالى
بنيلممه ،نممه كممان ناويمما ان يطيممع اهلل لعممالى لممو أبقمماه ابممدًا  .فلممما اخلرمممه دون نيلممه ،بممازاه
عليها ،وكذلك الكافر نيله شر من عمله ،نه كان ناويما ان يقمي علمى الكفرلمو ابقماه ابمداً،
فلم مما اخلرم ممه اهلل لع ممالى دون نيل ممه بم مزاه عليه مما .ل ممذا ن ممر ان المؤلم م ق ممد دف ممع االش ممكام
الحاصممم الممذي لو مممه بعضممه بممما اسمملعان بممه مممن حبم عقليممة دام ممة مكنلممه مممن ابطممام
( )7
اللناقا واللعارا المزعو  ،وغير ا من االمثلة الل زخر بها كلابه.
اختالف في الحديث مخالف لكتاب اهلل :
- 2
ممو ان يممأل حممدي بحممد مممن الحممدود الل م قضممى بهمما
و ممذا النمموع مممن االخمملب
رسمموم اهلل  ثابمم ،بالسممنة دون ذكممر ممذا الحممد ف م كلمماب اهلل لعممالى بصممورة لفصمميلية
االمر الذي دعى اصحاب اال وا الى افل ار دعو مخالفة السنة لكلاب اهلل لعالى.
مثاله -:الحديث وما يعارضه -:
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مما روي عمن النبم  ((:ان ربمب قما الممى النبم  فقمام يارسموم اهلل نشمدلك بمماهلل
إال قضممي ،بيننمما بكلمماب اهلل لعممالى ،فقمما خصمممه وكممان افقممه منممه فقممام صممدق أقمما بيننمما
بكلاب اهلل وأذن لم  ....فقمام :والمذي نفسم بيمده قضمين بينكمما بكلماب اهلل -المائمة شماة
والخ مماد رد علي ممك – وعل ممى ابن ممك بل ممد مائ ممة ول ري ممب ع مما وعل ممى امم مرأة ممذا الم ممرب ...
()72
الحدي ))
االشككال -:ان ممذا الحمدي فيمه قضمما للنبم  بحمد مممن حمدود اهلل لعممالى و م بريمممة
الزنا فقضى بالرب على الزانية المحصمنة وبالبلمد والل ريمب علمى ال ازنم غيمر المحصمن،
الزانيممة و َّ
و ممذا ف م نظممر مخالف ممة لكلمماب اهلل لعممالى فم م آيممة الزنممى بقول ممه لعممالىَّ {:
الزانم م
ابلدوا ك َّم واح ٍد ِّمْنهما مئة بْلد ٍة}( ،)77فل يذكر الرب والل ريب المذي بما فم الحمدي ،
ف ْ
و ذا مناقا ومعارا لما با به كلاب اهلل لعالى.
رفع االشكال  -:و ذا اللعارا واالخلب مدفوع من وبوه :
قم ممام ابم ممن قليبم ممة ((:ان رسم مموم اهلل  ل م م يم ممرد بقولم ممه قضم ممين بينكمم مما بكلم مماب اهلل
هنمما(الق مرآن) ،وانممما اراد قضممين بينكممما بحك م اهلل لعممالى(  )7ممذا مممن ناحيممة ومممن ناحيممة
أخممر أن لفممظ الكلمماب عنممده يلصممر علممى وبمموه بقولممه ((:والكلمماب يلصممر علممى وبمموه
منها الحك والفرا)) وقد اسلعان على اثبا ،ما ذ ب اليه بآيا ،وأدلة من القرآن كقوله
لعالى {:كلاب اللمه عل ْميك ْ وأح َّمم لكم َّمما و ار ذلكم ْ }(  ،)7أي فرضمه علميك  -وقمام{:كلمب
علْيك اْلقصاس } ( ) ،أي فرضه عليك  ،وقام{ :وقالوْا رَّبنا ل كلْبم ،علْينما اْلقلمام}( )،
الن ْف ب َّ
أي فرض ،،وقام لعالى {:وكلْبنا علْيه ْ فيها أ َّن َّ
الن ْف }( ،) 6أي حكمنا وفرضنا.
كما اسلعان على حبله بالشعر العرب بقوله :وقام الناب ة البعدي :
وم م م م م م مما ذاك ق م م م م م ممام اهلل أذ م م م م م ممو يكل م م م م م ممب
وم م م م م م م م ممام الم م م م م م م م موال ب م م م م م م م ممالبب فمل م م م م م م م ممل
ومراده بالكلابة نا بقوله((:يكلب)) ،أي((يحك ))(.) 2
اختالف في الحديث ،ينقضه القرآن :
- 3
ممو ان ي ممأل ح ممدي ع ممن النبم م  مخ ممال ل ممنس م ممن
و ممذا الن مموع م ممن االخ مملب
نصمموس الكلمماب العزيممز ،و ممذا االخمملب فم الحممدي يفلممرق عممن سممابقه مممن حيم ذكممر
الفمماظ لحممدود ل م يصممر بهمما الكلمماب ،وقممد بمما دفممع ممذا االخمملب ف م الحممدي بالفمماظ

660

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

كالنقا او يكذبه القرآن أو يبطله القرآن ،و ذه االلفاظ ملفقة من حي المضمون ،كونها
لشلرك لدفع االخلب او االشكام الحاصم ف فه المراد من نس الحدي .
مثاله  -:الحديث وما يعارضه
( )
((قممالوا رويممل عممن النب م  انممه قممام :صمملة الممرح لزيممد ف م العمممر)) و ممذا مخممال
( )
ومناقا لقوم اهلل لعالى { :فإذا با أبله ْ ال ي ْسلأْخرون ساع ًة وال ي ْسل ْقدمون}
اإلشكال  -:ان ذا الحدي فيه ان صملة المرح لزيمد العممر ،و مذا مخمال ومنماقا لمما
صر به القرآن ف ان االبم اذا با ال يلاخر وال يلقد .
دفع اإلشكال والتناقض -:
ذ ب ابن قليبة الى القوم((:ان الزيادة فم العممر لكمون بمعنيمين احمد ما :السمعة والزيمادة
ف الرزق وعافية ف البدن وقد قيم الفقر و المو ،االكبر)) ،وقد اسملدم المى مما ذ مب
اليه بقوم الشاعر :
انمم م م م م م م م م مما الميم م م م م م م م م مم ،ميم م م م م م م م م مم ،االحيم م م م م م م م م مما
ل م م ممي م م م ممن مم م م مما ،فاس م م ممل ار بميم م م مم،
يعن الفقير فلما باز ان يسممى الفقمر مولماً ويبعمم نقصما ممن الحيماة بماز ان يسممى
ال نى حياة ويبعم زيادة ف العمر ،والمعنى اآلخر ان اهلل لعمالى يكلمب ابمم عبمده عنمده
مائة سنة ويبعم بنيله ولركيبه و يئله للعمير ثمانين سنة فاذا وصم رحممه زاد اهلل لعمالى
ف م ذلممك اللركيممب وف م للممك البنيممة ووصممم ذلممك الممنقس فعمماا عش مرين اخممر حلممى يبل م
المائة و االبم الذي ال مسلأخر عنه وال ملقد (.) 2

 -اختالف في الحديث يبطله ويكذبه القرآن واالجماع :

و ممذا الص ممن م ممن االخ مملب عل ممى حس ممب دعم موا ان ي ممأل الح ممدي مخالف مما ومناقض مما
ب او نموع كمذب و مذا
لصري القرآن وابماع المسلمين ،وعليه يكون مذا الحمدي امما بماط ً
ال ف الحدي .
ما عدوه اخلبفًا وأشكا ً
مثاله -:الحديث وما يعارضه :
الحمدي  -قممالوا ((:رويممل ان ابمن ا كلثممو اسمملأذن علممى رسموم اهلل  وعنممده ام أرلممان مممن
أزوابه فأمر ما با حلباب ،فقاللا :يا رسوم اهلل انه اعمى ،فقام :أفعمياوان انلما))(. ) 7
االشكككال  -:ان الحممدي أعممبه يعممارا وينمماقا نممس الق مرآن وابممماع المسمملمين ،فأممما
الق مرآن قولممه لعممالى{ :وال يْبممدين زينممله َّن إ َّال ممما ظهممر مْنهمما}( ) ،أي الكحممم والخممال  ،واممما
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االبممماع فممأن النمما مبمعممون علممى أنممه ال يحممر علممى النسمما ان ينظممرن الممى الربممام اذا
اسللرن وقد كن يخربن ف عهد رسوم اهلل  الى المسبد ويصلين مع الربام( ).
رفع االشكال -:
ق م ممام اب م ممن قليب م ممة فم م م مع م ممرا رده ل م ممدفع دع م ممو اللن م مماقا واللع م ممارا ب م ممين م ممذه
النصم مموس((:ان اهلل عم ممز وبم ممم امم ممر ازواج رسم مموم اهلل  باالحلبم مماب ،اذ امرن م مما ان ال
اس ممألو َّن م ممن و ار حب م ٍ
ماب
نكلمهممن اال م ممن و ار حب مماب فق ممام { :واذا س ممأْللمو َّن ملاعم ماً ف ْ
}( ) ،وسوا دخم علميهن االعممى والبصمير ممن غيمر حبماب بينمه وبيمنهن نهمما بميعما
يكونممان عاصمميين هلل عممز وبممم ويكممن أيضماً عاصمميا ،هلل لعممالى اذ اذن لهممما فم الممدخوم
عليهن)) ث عضد ذا القوم بقوله ((:كما خصصن بلحري النكا علمى بميمع المسملمين
فمماذا خ ممربن ع ممن من ممازلهن لحم م ٍ أو ل ي ممر ذلممك م ممن الف ممروا او الحم موائ اللم م الب ممد م ممن
الخروج لها زام فرا الحباب النه ال يدخم عليه حينئذ داخم -فيبب ان يحلببن منه
اذا كن ف السفر بارزا ،،وكان الفرا انما وقع ف المنازم الل ن بها نازال.) ())،

-5اختالف في الحديث يدفعه ويبطله القرآن وحجة العقل :

و ذا النوع اضافة الى لعارضه مع نس القرآن فان حبة العقم لدفعه ولبطله و ذا
اللعممارا واالخمملب الممذي يدفعممه الق مرآن والعقممم -ممو غيممر حاصممم بممم دعممو وا يممة ال
صحة لها ،واليك عرا ذلك.
الحككديث ومكككا يعارضكككه :الحممدي الممذي بمما مممن طريممق ا المممؤمنين عائشممة-رض م اهلل
عنهمما -قولهمما ((:لقممد نزلمم ،آيممة الممرب ورضمماع الكبيممر عشممر ،فكانمم ،ف م صممحيفة لحمم،
س مريري عنممد وفمماة رسمموم اهلل  فلممما لمموف وش م لنا بممه دخلمم ،دابممن للح م فأكلمم ،للممك
الصحيفة))(.) 6

االشكال-:
الحممدي الممذي رولممه عائشممة –رضم اهلل عنهمما -يخممال نممس القمرآن وحبممة العقممم
فأممما الق مرآن و ممو قولممه لعممالى { :ال يأْليممه اْلباطممم مممن بم ْمين يدْيممه وال مم ْمن خْلفممه }(.) 2وقولممه
لعممالى{:اْليم ْمو أ ْكمْلمم ،لكم ْ ديممنك ْ }( ) ،واممما الحبممة العقليممة الل م اثارو مما قمموله  ((:اذا كممان
ذا الكلماب عزيم از فكيم اكللمه شماة وابطلم ،فرضمه واسمقط ،حبلمه وكيم اخبمر باكممام
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ك ممم ش مماة ولم م ي ممأمر ب ممأح ارزه

دفع االشكال -:
با دفع االشكام ف ذا النوع من االخلب الذي اخلرعوه وعلقوا دعوا به ممن
وبوه واليك للخيس ذلك بنقاط لخللها نوع لصر -:
 فأمما قولممه لعممالى{:ال يأْليمه اْلباطممم مممن ب ْمين يدْيممه وال مم ْمن خْلفمه} ،فممان اهلل لعممالى لميممرد بالباطممم ان المصمماح ال يصمميبها ممما يصمميب سممائر االعممبق والعممروا ،وانممما
اراد ان الشيطان ال يسلطيع ان يدخم فيه ما لي منه قبم الوح وبعده(.) 2
- 6واما قوله لعالى{ :اْلي ْو أ ْكمْل ،لك ْ ديمنك ْ } ،فقمام ان مذه ايمة نزلم ،فم حبمة الموداع
حيم اعممز اهلل لعممالى االسممب واذم الشممرك واخممرج المشممركين مممن مكممة فلم يح م ف م
للك السنة إال مؤمن وبهمذا اكممم اهلل لعمالى المدين والم النعممة علمى المسملمين فصمار
كمام المدين هنما عمزه وظهموره وذم الشمرك والمشمركين ودروسمه .ال المقصمود لكاممم
الف مرائا والسممنن النهمما ل م لممزم لنممزم الممى ان قممبا رسمموم اهلل  ،ويبمموز ان يكممون
الكمام للدين برفع النسل عنه بعد ذا الوق. ) 7( ..،
- 2واما عبمبه ممن اكمم الشماة لصمحيفة فيهما شم ممن القمرآن ،فمب يمراه ابمن قليبمة شميئاً
اال حبة وا ية باطلة عنمده عقمب بقوله ((:فما
يسلحق العبب ويثير الد شة وما
يعب ممب م ممن اك ممم الش مماة لل ممك الص ممحيفة -و ممذا الف ممأر ش ممر حشم مرا ،االرا يق ممرا
المصاح ويبوم عليها و ذا الع يأكلها ولو كان ،النار احرق ،الصحيفة او ذ ب
به مما المنم ممافقون كم ممان العبم ممب مم ممنه اق ممم ،واهلل لعم ممالى يبطم ممم الش م م اذا اراد ابطالم ممه
بالض ممعي والق مموي فق ممد ا ل ممك قوم مما بال ممذر كم مما ا ل ممك قوم مما بالطوف ممان وع ممذب قوم مما
( )
بالضفادع كما عذب اخرين بالحبارة وا لك نمرود ببعوضة))...
وامم مما اعل ارضم ممه علم ممى عم ممد وبم ممود االمم ممر بم مماح ارزه وصم ممونه ،فهم ممذا مم ممردود علم مميهبقوله ((:وان كان العبب ممن وضمعه لحم ،السمرير فمان القمو لم يكونموا ملوكما فلكمون
له م الخ ممزائن واالقف ممام وصممناديق االبن ممو والس مماج وكممانوا اذا ارادوا احم مراز شم م او
صممونه وضممعوه لحمم ،الس مرير ليممأمنوا عليممه الوطممأ وعب م الصممب والبهيمممة -وكي م
يحرز ما ل يكن ف منزله حرز وال قفم وال خزانة االبما يمكنه ويبل ه.) ())....
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-2اختالف في الحديث يعارض النظر والعيان والخبر والقرآن :
و ذا النوع و ان يحد اشكام بين الحدي
حسب ادعائه ذه المعارضة واللناقا.

من بهمة والنظمر والعيمان والقمرآن علمى

الحديث وما يعارضه :
قوم النب  ((:منبري مذا علمى لرعمة ممن لمرع البنمة ...الحمدي ))  ،وقولمه((:
ما بين قبري ومنبري روضة من رياا البنة...الحدي )( ) ،واهلل لعالى يقموم { :س ْمدرة
اْلمْنلهى { } عند ا بَّنة اْلمأْو }( ،) 6وقوله لعالى {:وبَّن ٍة ع ْرضها السَّمماوا ،وا ْرا
 ،لْلملَّقين }( ) 2والخبر الذي با فيه ان البنة ف السما السابعة( ) .
أع َّد ْ
االشككال  -:ان االحاديم اللم بما  ،عمن النبم  لشمير المى حمدود مكمان البنمة وكبر مما
ومكان وبود ا و ذا يناقا ويخال ما بما بمه القمرآن ومما أخبمر بمه اهلل لعمالى عمن بنلمه
ووصفها بانها عند سدرة المنلهى أي ان مكانها ف السما وانها اكبمر ممن ان لنحسمر بمين
بي ،ومنبر النب  ،اضافة الى ورود الخبر الذي بما فيمه االخبمار عمن مكانهما وانهما فم
السما السابعة ان صح ،للك ا خبار.
(

)

دفع االشكال والتعارض-:
هنا اخلب وال لناقا فانه ل يرد بقوله ما
قام ابن قليبة ((:ونحن نقوم انه لي
بين قبري ومنبري روضة من رياا البنمة ان ذلمك بعينمه روضمة ،وانمما اراد ان الصمبة
ف ذا الموضع والذكر فيه يؤدي الى البنة فهو قطعة منها ومنبري ذا و على لرعة
من لرع البنة ،واللرعة باب المشرعة الى الما أي انما مو بماب المى البنمة))( ) ،وقمد
احل لما ذ ب اليه باحادي لؤكد صحة قوله ولزيم االشكام واللعارا واالخلب ال
لو مه اصحاب ذه الدعو  ،واليك عرا ذه االدلة :
الحدي المروي من طريق بابر بمن عبمد اهلل االنصماري قمام((:خمرج علينما رسموم اهلل فقممام :ارلع موا فم ريمماا البنممة ،قممالوا :وايممن ريمماا البنممة يارسمموم اهلل ،قممام :مبممال
الذكر.) 2())...
 6ك-ممما بمما ف م حممدي آخ مر(( عائممد الم مريا علممى مخممار البنممة))( ،) 7والمخممار
)
(
الطرق ..وانما اراد ان عيادة المريا لؤدي الى البنة.
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(

كممذلك الحممدي  ((:البن ممة لحمم ،ظ ممبم السمميو )) 2و
البنة فكأن البنة لحله( ).

) ،يريممد ان البه مماد يممؤدي ال ممى

-اختالف في الحديث يكذبه العيان :

الحديث وما يعارضه :ما روي عن اب سعيد الخدري وباب بن عبد اهلل وانم بمن مالمك
أن النب  قام((:وذكر سنة مائة :انه ال يبقى على ظهر ا يومئمذ نفم منفوسمة))( )،
و ذا باطم بين للعيان ،بقوله  :ونحن طاعنون ف سن ثبثمائة ،والنا أكثر مما كمانوا
(. ) 6

دفع االشككال :قمام ابمن قليبمة(( :ونحمن نقموم :ان مذا حمدي

قمد اسمقط المرواة منمه حرفمًا،

اممما نه م نسمموة او الن رسمموم اهلل  اخفمماه فل م يسمممعوه ،ون مراه بممم ال نشممك انممه قممام :ال
منفوسممة ،يعن م ممممن حض مره ف م ذلممك المبل م

يبقممى علممى االرا مممنك يومئممذ نف م

يعن الصحابة ،فاسمقط المراوي ممنك ))..

(2

)

او

وقمد عضمد لهمذا بقولمه :و مذا مثمم قموم ابمن
(

مسممعود ف م ليلممة البممن ممما شممهد ا احممد منمما غيممري فاسممقط ال مراوي (غيممري)))..

) ،ث م

اسلشهد لقوله ايضًا بقموم علم رضم اهلل عنمه البم مسمعود حمين ذكمر لمه مذا الحمدي :
(

((انما قام ذلك يومئذ لمن حضره))..

).

 -8اختالف في الحديث يخالفه ويبطله األجماع :
و ممذا الصممن

ممو ان لممأل احادي م

مممن االخ ملب

ومع ذا با االبماع مخالفًا لها ولاركًا للعمم بها.

بيمماد ف م طرقهمما عممن النب م 

الحكككديث ومكككا يعارضكككه  :م مما روي م ممن طري ممق الم يم مرة ب ممن ش ممعبة ان النبم م (( : لب ممرز
لحابله فألبعله بما فلوضمأ ومسم علمى عماملمه ثم صملى ال مداة))

(2

)

والحمدي

با من طريق ببم ان النب صلى اهلل عليه وسمل  :مسم علمى الخممار ،والحمدي

المذي
المذي

روي مممن طريممق عمممرو بممن أميممة الضمممري قممام :أريمم ،رسمموم اهلل  لوضممأ فمس م علممى
(7

العمامممة))

) .قممالوا :و ممذه طممرق بيمماد عنممدك وقممد لممركل العمممم بهمما مممن غيممر ان لممرووا

لذلك عن رسوم اهلل  ناسخًا

(

).
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عند وضو ه للصمبة ،وممع ذلمك لمرك العممم بهما عنمد الفقهما حلمى وان بما  ،ممن طمرق

صحيحة.

دفع االشكال  :با دفمع االشمكام واالخملب
وقد دع حببه ف

عنمد ابمن قليبمة فم

مذا الموضمع ممن وبموه

ذا باسملعانله بأدلمة السمنة النبويمة واليمك للخميس ذلمك بالنقماط اآلليمة

وبلصر :

 .ان الحممق يثبمم ،عنممد ابممن قليبممة باالبممماع اكثممر مممن ثبولممه بالروايممة وقممد علممم ذلممك بممان

الحدي

قد يعلرضه السهو او ال فلة ولداخم الشبه واللمأويب ،والناسمل عليمه اضمافة المى

اخذ الثقة من غير الثقة ،وقد يحضر االمر الذي يأمر به النب  ربم ث يأمر بخبفمه
وال يحض مره ممو فينقممم الينمما االمممر االوم وال ينقممم الينمما الثممان النممه ل م يعلمممه ،واالبممماع

عنده سلي من ذه االسباب كلها

 .6ان النمما

قممد رووا احادي م

يرويممه ابممن عبمما
آمنمما ال يخمما

طريممق ان عبمما

( 6

)

(

.

ملصمملة ،ومممع ذلممك لرك موا العمممم بهمما منهمما حممدي

ان الرسمموم  بمممع بممين الظهممر والعصممر والم ممرب والعشمما بالمدينممة
) ،والفقهمما بميع مًا علممى لممرك العمممم بهممذا ،والحممدي

الممذي بمما مممن

ان رب مبً لمموف علممى عهممد رسمموم اهلل  ول م يممدع وارث ماً اال مممولى ممو

اعلقه فاعطاه رسوم اهلل  ميراثه

( 6

) ،والفقها على خب

 .2ان ابماع الفقها علمى لمرك العممم باحاديم

ذلك ،وغير ا

(66

العمامة فالمس علمى الم أر

لحمم،

ال ينكمر وال يسمل رب ...وانمما يسمل رب الخممار ونليبمة لهمذا

لرك العمم به عند الفقهما ومثلمه الحمدي

المذي رواه الم يمرة ان النبم  مسم

بناصيله وعمامله والمس بالناصية فرا ف الكلاب فب يزوم بحدي

(62

).

المسم علمى العماممة والخممار وقمد بما

ممذا االبممماع السممباب اممما لنسممل او النممه رئ م يمس م علممى العمامممة وعلممى ال م أر

االخلب

الممذي

).

 اختالف في الحديث يبطله القياس :666
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القيا

واليك بيان ذلك :

الحديث ومكا يعارضكه  :مما روي عمن النبم  انمه قمام لعممرو بمن العماس(( :ان يقضم

بممين قممو وان عمم ًار قممام لممه أقضم يارسمموم اهلل وانمم ،حاضممر ،فقممام لممه :أقمما بيممنه فممان
( 6

اصممب ،فلممك عشممر حسممنا ،وان اخطممأ ،فلممك حسممنة واحممدة))

يبوز على اهلل لبارك ولعالى

( 6

).

) ،قممالوا :و ممذا الحك م ال

اإلشكال  :اعلرضوا على ذا بان االبلهاد من عممرو المذي يوافمق الصمواب ممن الممكمن
ان يوافممق الخطممأ وان ممما ينممام المبلهممد مممن العمممم والقصممد والعنايممة واحلمممام المشممقة ممو

نفسممه ممما ينالممه ان وافممق ابلهمماده الخطممأ لهممذا اعلرضموا بهممذا القيمما

لبنكممار علممى االبممر

ال ممذي ينال ممه فم م ح ممام موافقل ممه الصم مواب او الخط ممأ فق ممالوا :فب ممأي معنم مى يعط ممى فم م اح ممد

االبلهادين حسنة وف االخر عش اًر

(62

دفع االشكال :دفع ابن قليبة ذا القيا

حممدي

).

الذي الخذوه ذريعة لبعلراا على مما بما فم

النبم  مممدعين عليممه حملممه اللنمماقا واالشممكام بحبممة عقيلممة دام ممة ابطلمم ،ممذا

االعلراا بقوله(( :ان من و ار ابلهاد كم امرئ لوفيق اهلل لعمالى ...ولمو ان ربمبً وبمه
رسولين ف ب ا ضالة له وامر ما باالبلهاد والبد ف طلبها ووعمد

الثمواب ان وبمدا ا

فمضى احد ما خمسين فرسمخاً فم طلبهما والعمب نفسمه واسمهر ليلمه وربمع خائبماً ومضمى

االخر فرسخاً وادعاً وربع وابداً ل يك احقهمنما بمأبزم العطيمة واعلمى الحبما الوابمد وان
كان االخر قد احلمم من المشقة والعنما اكثمر ممما احلملمه االخمر فكيم
وقد يسلوي النا

ف االعمام ويفضمم اهلل عمز وبمم ممن يشما فانمه ال ديمن ال حمد عليمه

(67

وال حق له قبله))

بهمما اذا اسملويا

).

 -1اختالف في الحديث يدفعه النظر وحجة العقل :

الحديث وما يعارضه :ما روي عن النب  من طريق اب

ريرة –رضم اهلل عنمه -انمه

قام((:انا احق بالشك من اب اب ار ي ورح اهلل لوطاً ان كان ليمأو المى ركمن شمديد ،ولمو
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دعيمم ،الممى ممما دع م اليممه يوس م

( 6

الببمم))،

) .و ممذا معممارا للنظممر وحبممة العقممم ،اذ

يعد ذا طعن على اب ار ي وطعن على لوط وطعن على نفسه عليه السمب
دفككع االشكككال  :وقممد ل م دفممع االشممكام عممن ممذا الحممدي

( 6

).

بحمممد اهلل لعممالى لممما امللكممه ابممن

قليبممة مممن نظممر ثاقممب وذكمما ملقممد لممما لممه مممن احاطممة لامممة بفنممون العل م علممى اخمملب

شاكللها فقمام فم معمرا رده علميه (( :فامما قولمه انما احمق بالشمك ممن ابم ابم ار ي عليمه

مر ي ر ِّ
ب أرنم كْيم ل ْحي م اْلم ْمولى قمام أولم ْ لم ْمؤمن
السمب فانمه لمما نمزم عليممه{وا ْذ قمام إْب ا
طمئ َّن قْلب } ،قمام قمو سممعوا االيمة شمك ابم ار ي عليمه السمب ولم يشمك
قام بلى ولمكن لِّي ْ

نبينا  فقام رسوم اهلل  :انا احق بالشك من اب ابم ار ي عليمه السمب لواضمعاً منمه...
واما قولمه رحم اهلل لوطمًا ان كمان ليمأوي المى ركمن شمديد فانمه اراد قولمه لقوممه( :لمو ان لم
بك قوة أو آوي الى ركن شديد) ،يريد سهوه ف

ذا الوق ،المذي ضماق فيمه صمدره واشملد

بزعممه بممما د مممه مممن قومممه حلممى قممام :أو آوي الممى ركممن شممديد و ممو يممأوي الممى اهلل لعممالى

اشد االركان قالوا :فما بع
الى ما دع اليه يوس

اهلل نبيًا بعد لوط اال ف ثروة من قوممه ،وامما قولمه لمو دعيم،

البب ،يعن حين دعم لبطمبق ممن الحمب

بعمد ال م الطويمم

فقمام للرسمموم اربممع الممى ربممك فأسممأله ممما بممام النسمموة البلم قطعممن أيممديهن ولم يخممرج مممن

الحب

ف وقله يصفه باالناة والصبر وقام :لو كن ،مكانمه ثم دعيم ،المى مما دعم اليمه
البب ،ول أللب

من الخروج من الحب

و ذا ايضاً بن

( 2

من لواضعه))....

).

 -11اختالف في الحديث تبطله حجة العقل :
الحمدي

المذي روي عمن النبم  انمه قمام (( :الرؤيما علمى ربمم طمائر مما لم لعبمر
( 2

فاذا عبر ،وقع))...،

).

االشكال  :قالوا ان العقم يناف ما و وارد ف الحدي

من وبوه انك بعلل الرؤيما علمى

ربم طائر ،والوبه االخر انك علقل وقوع الرؤيا او عد وقوفها بوقوع اللعبير لها فكي

يعقم ان للأخر الرؤيا عما لبشر به او لنذر منمه بلمأخر او لقمد لعبير ما ،وبعلمل وقوعهما

بلعبير ا فان ل لعبر ل لقع

(26

).
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دفع االشككال  -:يقموم ان قليبمة(( :ان مذا الكمب خمرج مخمرج كمب العمرب و م يقولمون
اذا ل يسلقر و على ربم طمائر وبمين مخاليمب طمائر وعلمى قمرن ظبم  ،يريمدون

للش

انه ال يطمئن وال يق )) ،وقد اسلشهد لما ذ ب اليه بالشعر العرب
مممن الخممو

كم م م م ممأن ف م م م م مؤادي بم م م م ممين أظفم م م م ممار طم م م م ممائر
وذكر ايضًا :

كم م م م م م م م م م م م م م ممأن قلم م م م م م م م م م م م م م مموب أدالئهم م م م م م م م م م م م م م مما

ف م بممو السممما محلممق

معلقم م م م م م م م م م ممة بقم م م م م م م م م م ممرون الظبم م م م م م م م م م مما

يري ممدان ب ممان الظب مما ال لس مملقر وم مما ك ممان عل ممى قرونه مما فه ممو ك ممذلك ،وغير مما

(22

)،

(( وكذلك الرؤيا على ربم طائر مما لم لعبمر ،يمراد انهما لبموم فم الهموا حلمى لعبمر فماذا
عب م ر ،وقعمم ،،ول م يممرد ان كممم مممن عبر مما مممن النمما
( 2

العال بها المصيب الموفق))...

).

وقعمم ،كممما عبممر ،وانممما اراد بممذلك

 -12اختالف في الحديث يكذبه النظر :
الحممدي

الممذي روي عممن النب م  انممه قممام((:اكلف موا مممن العمممم ممما لطيقونممه فممان اهلل
( 2

لعالى ال يمم حلى لملوا ...الحدي ))
االشككال  -:بما اشممكاله فم

مذا الحممدي

).

ب باعل ارضمه علممى لفمظ الحمدي
ملممث ً

قولممه:

((ال يمممم حلممى لمل موا)) لقلممة فهمه م وقصممر نظممر  ،فقممالوا(( :فبعلممل اهلل لعممالى يمممم اذا
(22

ملوا – واهلل لعالى ال يمم على كم حام وال يكم))

).

دفكككع االشككككال  -:و ممذا الممذي لصمموروه وبعل موا من ممه اخلبف مًا ولناقض مًا ممما ممو اال لأوي ممم

فاحا وخطأ عظي فقمام ابمن قليبمة فم ذلمك(( :ونحمن نقموم ان اللأويمم لمو كمان علمى مما

ذ بم موا الي ممه كم ممان عظيمم ماً م ممن الخطم ممأ وفاحشم ماً ،ولكن ممه اراد فم ممان اهلل س ممبحانه ال يمم ممم اذا
(27

مللممل ))

)
ال كثي مرة كقمموله  (( :ممذا الفممر ال يفلممر حلممى لفلممر
 ،وقممد ضممرب لممذلك امثمما ً

الخيم ،ال لريد بذلك انه يفلر اذا فلر ،ولو كان ذا الممراد مما كمان لمه فضمم عليهما النمه
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( ) 2

يفلر معها فاية فضميلة لمه وانمما لريمد انمه ال يفلمر اذا فلمر))...،

الل يطوم بذكر ا المقا .

وغير ما ممن االمثمام

 -13اختالف في الحديث يفسد بعضه بعضا او اوله اخره :
و ذا الصمن

بما عنمد ابمن قليبمة علمى مسمميين احمد ما  :ان يفسمد

ممن االخملب

بعضه بعضًا ،واالخر ان يفسد اوله اخره ومراده واحد ممن مذان االطبقمين واليمك صمورة
ذلك.

الحديث وما يعارضه  -:ما روي عن النب  انه((:نهى عن الصبة ف اعطمان االبمم
( 2

النها خلق ،من الشياطين ...ونهيه عن الصبة ف اعطان االبم ال ينكر))

).

االشكال  -:اعلراضه على ان االبم خلق ،من الشياطين ،مع العل ان امر خلق االبمم

ال يخفى على النب  انهما خلقم ،ممن االبمم كمما ان البقمر خلقم ،ممن البقمر والخيمم ممن
الخيم واالسد من االسد...

).

(

دفككع االشكككال  -:قممام ابممن قليبممة(( :ان النب م  وغيممر النب م يعل م ان البعيممر للممده الناقممة
ب وال ان ناقممة للممد شمميطانًا وانممما اعلمنمما انهمما ف م
وانممه ال يبمموز ان لكممون شمميطانه للممد بم م ً
خلق ،منه الشياطين ويدلك على قوله ف حدي

اصم الخلقة خلق ،من بن

اخمر انهما

خلق ،من اعنان الشياطين يريد من بوانبها ونواحيها ،كما يقام :بل فبن اعنمان السمما

أي نواحيهمما وبوانبهمما ،ولممو كانمم ،مممن نسمملها لقممام :فانهمما خلقمم ،مممن نسمملها او بطونهمما او
).

(

اصببها او ما يشبه ذا))..

 -11اختالف في الحديث يوهم التشبيه :
و ممذا الصممن

مممن ا حاديم

غير وارد كما سنعرضه ف

المواردة انهمما لممدم علممى اللشممبيه او لحمممم اللشممبيه و ممذا

ذا الموضع.

الحكككككككديث  -:م م م مما روي عم م ممن النب م م م  قولم م ممه(( :ال لس م م ممبوا ال م م مري فإنهم م مما مم م ممن نفم م م م
(6

الرحمن))..

).
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يمو ويحممم اللشمبيه المذي مو علمى اهلل ممنموع،

الرحمن ،مما يوبمب ان لكمون المري غيمر مخلوقمة
مخلوق

(2

دفع االشكال  -:قام ابن قليبة (( :انه ل يمرد بمالنف
من فرج الرحمن عز وبم وروحه ،يقام :الله نف

 يممو االح مزاب -وقممام لعممالى { :فأ ْرس مْلنا علم ْميه ْ
قوله :ان البد نف ربك من قبم اليمن ...فالري
ممذا ممما وقفنمما عليممه مممن اصممنا

(لأويمم مخللم

االخمملب

).

مما ذ بموا اليمه وانمما اراد ان المري

عن االذ – وقد فمرج اهلل عمن نبيمه
ريح مًا وبنممودًا لَّ م ْ لرْو مما } ( ) ،وكممذلك
من فرج اهلل لعالى وروحه.) ())...
ف م الحممدي

عنممد ابممن قليبممة ف م كلابممه

الحمدي ) ،والممذي رلبنماه علممى حسممب لقمارب دعمماو ممن ادعمموا االخمملب

واالشممكام واللعممارا بممين االحادي م  ،و م كممما رينمما ادعمما ا ،ال صممحة لهمما ل م ابطالهمما

ودفع االشكام عنها على يد ذا العال الفه ف سفره المبيد الذي بنده للدفاع عن ا مم
الحدي

وسنة المصطفى .

الخاتمة

بعد ذه البولة بين ثنايا صفحا ،ذا المصن

ال بد لنا من الوقو

على ا

خلصنا اليه من نلائ ضم ،عصارة بحثنا ذا وقد لخصنا ا بالنقاط اللالية-:

ما

ان االما ابن قليبة قد ولد ف سنة ( 6 2م) وكان ،وفالمه علمى ابمماع ممن لمرب لمهفم سممنة ( 672،م م) وقممد ابلهممد ف م طلممب العلممو علممى اخمملب

الوانهمما وفنونهمما ولممه

مؤلفا ،قيمة فيهما ،كمما لمولى القضما فم فلمرة ممن فلمرا ،عصمره فم مدينمة المدينور،
وقد كان له الكثير ممن الشميوا المذين نهمم العلم علمى ايمد

وعلمى أرسمه اسمحاق بمن

ار ويه كما لللمذ على يديه الكثير وعلى رأسه ابنمه احممد بمن عبمد اهلل بمن مسمل احمد

قضاة مصر اذ حفظ مصنفا ،والده وحد

بها ف مصر.

- 6ان ابممن قليبممة ك يمره مممن علممما عص مره اسمملهد

ووبهمم ،لممه سممها الطعممن المسمممومة

مم مرة م ممن به ممة اعلق مماده واخ ممر م ممن به ممة علم ممه ومص ممنفاله وق ممد بين مما بطبنه مما وع ممد
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ب
صحلها من خبم عرا اقوام العلمما فيمه انمه كمان ممن اوعيمة العلم وصمادقًا ونبمي ً

وديناً وممن المنلسمبين الحممد واسمحاق أي علمى ممذ ب ا مم الحمدي  ،لم يمدخر وسمعاً
وال بهمدًا فم المذب عمن السمنة الطمما رة واصمحابها وقمديمًا قيمم ((ممن ألم

فممب عبممب وال غممرب ف م طعممنه ولوبيممه انلقمماد

لممه ولمصممنفاله ك ي مره مممن العلممما

االفذاذ حقداً وحسداً من عند انفسه .

- 2ان لممه مصممنفا ،فم الحممدي

اسمملهد ))

وعلممى أرسممها ((غريممب الحممدي )) و((اصممب غلممط اب م

عبيد ف غريب الحدي )) ((والمسائم واالبوبة)) وكلابه ((لأويم مخلل

-ان كلابممه ممذا قممد ض م المخلل م

مممن الحممدي

الحدي )).

والمشممكم ايض ماً ،و ممذا ممما لؤكممده مممادة

الكل مماب ،كم مما ان مم ممن ذك ممر م ممذا الكل مماب البم ممن قليب ممة ذك م مره ل ممارة بم م م((لأوي ممم مخلل م م

الحدي )) واخر بم((لأويم مشكم الحدي )) .

-ان كلابممه ممذا قممد ض م مقدمممة طويلممة اسممهب فيهمما المؤل م

ف م بيممان مأخممذ الملكلمممين

فم ارائهم واالنحم ار

فم مممذا به  ،كمما اشمملمم

واصحاب الرأي والقيا

علمى ا مم الحمدي

دفاعه عن ا م الحدي

ورد الله عنه كونه اصحاب عل النبوة .

علمى الملكلممين وا ممم المرأي والقيمما

كمما بمين صمفا ،ا مم الحمدي

- 2ان منهبممة ف م كلابممه اللأويممم قمما علممى عممرا الحممدي

ومما نقمموا

وممما يعارضممه مممن نصمموس

الكلاب او السنة او غير ا من اصوم الشريعة ث يعمرج المى لحديمد نموع االخملب

اللعممارا او اللنمماقا ،ثم ينلهم بممالرد علممى دعموا

او

البطالهمما ودحضممها بممما المماه اهلل

لعم مالى م ممن فطن ممة وذك مما ونظ ممر ثاق ممب واحاط ممة لام ممة بفن ممون العلم م واص مموم الشم مريعة

مس مملعيناً عل ممى ذل ممك ب ممآ ي القم مرآن ونص مموس الس ممنة الط مما رة والل ممة وادابه مما وعلومه مما
والشعر العرب وحب العقم والنظر السلي .

- 7ان لحديد االخلب

ف الحدي

اعلمد المؤل

ف صياغة عنوانمه اعلمماداً علمى نموع

الدعو او االعلراا او اللناقا الذي ادعوه على االحاديم
كمعارضله لحدي

االبماع او القيا

المرويمة عمن النبم 

فيصار الى احد طرق اللربي او معارضله لنصوس القرآن او
او حبة العقم او النظر او غير ا .
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-ان بميمع مما قدممه ابمن قليبمة ممن اصمنا

االخملب

قمد لم ابطالمه ودحضمه و مو فم

ذا ال يدع الصواب ف بميع ما ذ ب اليه فان رأيه يحلمم الصواب والخطمأ و مذا

ما نطق به ف مقدمة كلابة بقوله(( :فلكلفله بمبلم علمم ومقمدار طماقل )) ،و مذا مما
عهدناه على ذا االما الفذ من صدق وامانة علمية لحلى بها منذ نعومة أظافره .

مذا مما وقفنما عليمه مممن نلمائ فم للبعنما لبهمود ممذا العلم الفهم فم لصمنيفه النمواع
واالش ممكام الحاص ممم فم م االحاديم م

االخ مملب

اللم م افل ممروا عليه مما فري ممة حمله مما االش ممكام

واللعارا واللناقا ،والل كشفنا اللو الحاصم فيها لضع

البصيرة وقلة الفه وو ن

الحب من قبم من ادعى واطلق ذه الدعوا ،اما حقداً واما حسداً سول ،له به انفسه
على حدي

خير ا نا سيدنا محمد  ،واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصمبة

والسب على نبيه الصادق ا مين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطا رين .

الهوامش
( ) ينظممر الفهرس مم ،،الب ممن الن ممدي (،
7

)(،س

 ،) 7 /وس م م م م ممير أع م م م م ممب الن م م م م ممبب

لالم م م م م مما

) ،ولاريل ب مداد أو مدينمة السمب  ،للخطيمب الب مدادي( 22،م)،

دار الكل م م م م ممب العلمي م م م م ممة-بي م م م م ممرو(،

الذ ب (،

 2م م) ،دار المعرف ممة-بي ممرو ،لس ممنة(

 2م م-

 7م) ،ط  ،لحقيق-شعيب االرنماؤوط ومحممد نعمي المرقسوسم  ،مؤسسمة

الرسم ممالة-بيم ممرو ،،لسم ممنة(2
الربممام ،لبممما الممذ ب (،

م م م) )2 6-6 2/ 2( ،ومي م مزان االعلم ممدام ف م م نقم ممد

 7م م) ،ط ،لحقيممق-الشمميل عل م محمممد معمموا والشمميل

عم ممادم احمم ممد عبم ممد الموبم ممود ،دار الكلم ممب العلميم ممة-بيم ممرو ،لسم ممنة(
) ،ولسم م مان الميم م مزان ،الب م ممن حب م ممر العس م ممقبن (6،

)( /

م م م)،ط ،2لحقي م ممق -دائم م مرة

المعممار النظاميممة -الهنممد ،مؤسسممة االعلم م للمطبوعمما -،بيممرو ،،لسممنة(2

2

)-2 7/2( ،

.)2

( )6ينظممر لممذكرة الحفمماظ ،لالممما الممذ ب (،

-

 7م م) ،ط  ،دار إحيمما الل م ار

م م-

العرب م -

بي ممرو-،لبن ممان ،لس ممنة(  27م م) .)222/6(،والمع ممين فم م طبق مما ،المح ممدثين ،لالم مما
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 7م)،ط  ،لحقيممق المدكلور -ممما عبمد المرحي سممعيد ،دار الفرقمان لسممنة
)(،س2

م-

) ،وسير إعب النبب .)2 6-6 2/ 2( ،

( )2ينظر وفيا ،ا عيان وانبما أبنما الزممان ،البمن خلكمان(،
إحسممان عبمما  ،دار الثقافممة-بيممرو ،،لسممنة( 2

 2م)،لحقيمق المدكلور-

) ،) 2- 6/2(،وب يممة الوعمماة ف م

م)،ط  ،لحقيق -محمد أب الفضم

طبقا ،الل ويين والنحاة ،لالما السيوط (،

إبم ار ي  ،مطبعممة عيسممى البمماب الحلبم وشممركائه ،لسممنة(

. )22

 2م2 -

)- 2/6( ،

( ) ينظممر نز ممة االلب مما ف م طبق مما ،االدبمما  ،البم م البركمما ،ب ممن االنبمماري ( 77،م م)،

لحقيمق-محمممد أبم الفضممم ابم ار ي  ،دار النهضممة -مصممر للطباعممة والنشممر-الفبالممة-
الق مما رة(س

-6

 ، )6وانب مماه ال ممرواة عل ممى انب مما النح مماة ،للقفطم م ( 2 2،م م)ط ،

لحقيممق-محمممد اب م الفضممم اب م ار ي  ،دار الكلممب المص مرية -القمما رة ،لسممنة(  27م م-
6

)2/6(،

7-

).

( ) ينظ ممر طبق مما ،الحنابل ممة  ،لمحم ممد ب ممن ابم م يعل ممى ابوالحس ممن ( 6 ،م م) ،لحقي ممق-
محمد حامد الفق  ،دار المعرفة-بيرو/ ( ،،

).

( )2ينظر انباه الرواة(  ،) 27- 22/وب ية الوعاة (س
( )7ينظر انباه الرواة() 2 /6وب ية الوعاة(.) 6/6
( ) ينظر لاريل ب داد(-6 6/ 6
( )ينظر لاريل ب داد(/2

-2

 ،)6نز ة االلبا (س6

،)2وطبقا ،الحنابلة( /

).
-

).

).
 2م م) ،له ممذيب
)،
)(،س

( ) ينظممر كلمماب الم موالة ،ب م عم ممر محمممد ب ممن يوس م المص ممري(،
ولصحي -رفن س ،،مطبعة ا دبا اليسوعيين-بيرو ،،لسمنة (
ولاريل ب داد.)66 / (،
( ) ينظر الفهرس(،،س ،) - 2ولاريل ب داد(  ،) 6 /ونز ة االلبا (س-6 2
)
 ،)6وأنباه الرواة(- 2/6
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( ) 6ينظ ممر طبق مما ،الفقه مما  ،للش مميرازي( 72،م م)،لحقي ممق-خلي ممم الم ممي  ،دار القلم م -
بيرو( ،،س ) 22وسير أعب النبب (  ،) 7 - 76/وب ية الوعاة(.)6 /6
( ) 2ينظر لأويم مخلل الحدي  ،ب محممد عبمد اهلل بمن مسمل بمن قليبمة( 672،م)،
دار الكلاب العرب  -بيرو(،،س.) 2
( ) مطبم مموع ،لحقيم ممق-محمم ممد مح م م الم ممدين عبم ممد الحميم ممد ،مطبعم ممة السم ممعادة -مصم ممر،
لسنة( 2 6م.) 22-
( )مطبمموع ،و ممو نسممخة مصممورة عممن طبعممة دار الكلممب المص مرية ،المؤسسممة المص مرية
العامة لللألي واللربمة والطباعة والنشر ،لسنة( 2 2م.) 22-
( ) 2مطب م مموع ،لحقي م ممق -احم م ممد محم م ممد ش م مماكر ،دار احي م مما الكل م ممب العربي م ممة -الق م مما رة،
لسنة(  22م 222-م-

).

2-

() 7مطبموع ،لعليمق ولصممحي -محممد علم بيضمون ،دار الكلمب العلميممة-بيمرو-،لبنممان،
لسنة(62

م6-

.) 6

(

) مطبوع ،لحقيق-السيد احمد صقر ،دار احيا الكلب العربية-مطبعة عيسى الباب

(

) مفقممود ،ينظممر ابممن قليبممة والشممعوبية ،للممدكلور عبممد اهلل الببمموري،ط  ،دار الشممؤون

الحلب وشركائه ،لسنة(  27م-
الثقافية العامة-ب داد ،لسنة(

).

).

) ،وانب م م مماه ال م م ممرواة(2/6

(  )6مفق م م ممود ،ينظ م م ممر الفهرس م م مم(،س
النبب (.)6 7/ 2

) ،وس م م ممير اع م م ممب

(  )6مطب مموع ،لحقم م  -محم ممد ك ممرد علم م  ،مطبوع مما ،المبم ممع العلمم م العربم م مطبع ممة
اللرق -دمشق –القيميرية،لسنة( 222م7-

).

( )66مطبوع ،لحقيق-محب الدين الخطيمب ،المطبعمة السملفية-القما رة ،لسمنة( 2 6م-
62

).

( )62مطبوع ،لحقيق الدكلور-عبد اهلل الببوري ،مطبعة العان -ب داد،لسنة(77
(  )6مطبوع ،دار الكلاب العرب  ،بيرو.،

675

).

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

( )6مطب م مموع ،لحقي م ممق ال م ممدكلور -عب م ممد اهلل البب م مموري ،دار ال م ممرب االس م ممبم -بي م ممرو،،
لسنة(2

م2-

).

( )62مطبمموع ،لحقيممق -شمماكر العاشممور ،منشممور ضمممن مبلممة الم موارد الب داديممة-المبلممد
الثال  ،العدد الرابع لسنة( 7

()67ينظر لسان الميزان(/2
(  )6ينظر الفهرس(،س

.)2

).

).

(  )6ينظممر المحلممى ،البممن حممز الظمما ري ا ندلس م (2،
الل ار

م م) ،لحقيممق-لبنممة احيمما

العرب  ،دار االفاق البديدة-بيرو.)22 /7(،،

( )2ينظر لاريل ب داد(

.) 7 /

(  )2ينظر لسان الميزان(/2

.)2

( )26ينظر المنلظ ف لاريل الملوك وا م  ،البمن البموزي(،

م) ،المدار الوطنيمة-

)( .) 6/
ب داد ،لسنة (
( )22ينظم ممر لفسم ممير سم ممورة االخم ممبس ،لشم مميل االسم ممب ابم ممن ليميم ممة( 76 ،م م م) ،خالم ممد
) (،س .) 2
م-
البربون -مطبعة االنصار ،لسنة(
(  )2ينظر لذكرة الحفاظ(.)222/6
(  )2ينظر لسان الميزان(.)2 7/2
م) ،دار
( )22ينظر شذرا ،الذ ب ف أخبار من ذ ب ،البن عماد الحنبل (،
الكلب العلمية-بيرو.) 2 / (،
( )27ينظممر لهممذيب الل ممة ،لبز ممري( 27 ،م م) ،لحقيممق-عبممد السممب ممارون-مربعممة-
محمد عل النبار ،دار القومية العربية للطباعة -القما رة ،لسمنة(  2م،) 2 -
( .)2 /
(  )2ينظر ميزان االعلدام( /

(  )2ينظر المصدران نفسهما.
(

) ،ولسان الميزان (-2 7/2

) ينظر المصدران نفسهما.
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) ينظم م ممر ابم م ممن قليبم م ممة ودوره ف م م م الفكم م ممر العرب م م م ا،سم م ممبم -كليم م ممة اآلداب-ب م م ممداد
لسنة(7

م7-

اآللوس (س .)62

) ،لعبد الخمالق خممي  ،بإشم ار

( ) 6ينظر لسان الميزان(/2

-2

المدكلور -عمادم محم المدين

.)2

( ) 2ينظ ممر النب ممو ال از م مرة فم م مل مموك مص ممر والق مما رة ،الب ممن ل ممري ب ممردي( 7 ،م م)،
(

المؤسسة المصرية العامة لللألي

واللربمة والطباعة والنشر-مصر.)72/2(،

) ينظم م ممر غم م ممرر الفوائم م ممد ودرر القبئم م ممد -المعم م ممرو

بامم م ممال المرلضم م ممى ،للش م م مري

المرلضم ممى(م م م 22م م م)،ط  ،لحقيم ممق-محمم ممد اب م م الفضم ممم اب م م ار ي  ،دار احيم مما الكلم ممب

(

)(،س .)22 -22

العربية -القا رة ،لسنة( 272م-

.) 2-

) ينظر لفسير سورة االخبس(س

( ) 2ينظر المصدر نفسه.
( ) 7ينظر المصدر نفسه.
(

) ينظ م ممر لفس م ممير س م ممورة ا،خ م ممبس (س ،) 2ولس م ممان الميم م مزان(/2

(

) مطبوع ،مكلبة الشرق البديد  -ب داد

(

) المصدر نفسه.

(

ا عيان( /

7-

).

-6

) ينظر سير أعب النبب (/ 2

( ) 6ينظر ابن قليبة والشعوبية(،س
( ) 2ينظر سير اعب النبب (/ 2
(
(

) ينظر ميزان االعلدام( /

) ينظر ب ية الوعاة(.)22/6

).

.)6

).

.)6
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(.) 2ينظممر الفهرسمم(،س
الم م م م م م م ممرواة(2/6

) ،ولمماريل ب ممداد(

 ،) 7 /والمنمملظ ( 6/

) ،وانبمماه

7-

) ،وفيم م م م م م م مما ،االعي م م م م م م م ممان( ،) 2- 6/2لفسم م م م م م م ممير س م م م م م م م ممورة

( ) 7عر بابن قليبة ثب

من ا مم العلم اضمافة المى ابم محممد عبمد اهلل بمن مسمل بمن

االخبس(س ،) 2وسير اعب النبب (،)2 6-62 / 2ب ية الوعاة(.)2 -22/6

قليبة و :

فلسممطين العسممقبن  ،ينظممر لكملممة االكمممام،

أ -ابممن قليبممة محمممد بممن الحسممن ،محممد

ب بكر الب دادي ( 26 ،م) .ط  ،لحقيق الدكلور-عبد القيو عبد ريب النبم ،

بامعة ا القر -مكة المكرمة ،لسنة(

م)/2(،

).

ب ا-بممن قليبممة الثقف م  ،و ممو بكممار بممن قليبممة بممن اسممد البصممري الثقف م ( 67 ،م م) ،مممن
ا م الفقه واالصوم و و من فقهما الحنفيمة ،ينظمر سمير اعمب النمبب (/ 6
.)2

ج اب -ار ي بن قليبة االصفهان من فقها االمامية (،

-

 2م) ،ينظمر معبم الممؤلفين-

عم ممر رض مما كحال ممة -المكلب ممة العربي ممة-عبي ممد اخم موان ،مطبع ممة اللرقم م -دمش ممق ،لس ممنة

(
(

( 272م7-

).)77/ (،

) ينظر لسان الميزان(/2
) ينظر لاويم مخلل

.)2

الحدي (س.) 2- 6

(  )2ينظر شذرا ،الذ ب( .)2 7/
(  )2ينظر لأويم مخلل

الحدي (س)27

( )26المصدر نفسه(س .)2
( )22ينظر الفهرس( ،س

).

(  )2ينظممر لهممذيب االسممما والل مما ،،الب م زكريمما النممووي( 272،م م)،ط  ،دار الفكممر-
بيرو،،لسنة(2

)/6( ،

2-

).

678

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون
(  )2ينظر لاريل ب داد (
ال ممرواة(/6

 ،) 7 /نز ة االلبا (س

) ،وس ممير اع ممب الن ممبب ( ،)6 7/ 2ولس ممان الميم مزان (/2

الوعاة( ،)22/6طبقا ،المفسرين( /

( )22كش

 ،)6المنلظ ( 6/

. )6

الظنون عن اسام الكلب والفنون ،لحاب خليفة (27،

العلمية -بيرو ،،لسنة(2

( )27ينظر لاويم مخلل

(  )2ينظر لأويم مخلل

الحدي

الحدي

م6-

(س

-

 ،)2ب ي ممة

م) ،دار الكلب

)2 /6(،)22 / (،)26/ ( ،

(س. ) 6

) ،وانبماه

).

).

(  )2ينظر لأويم مخلل الحدي ( س .) -
(  )7ينظم ممر ليسم ممير مصم ممطل الحم ممدي  ،للم ممدكلور -محمم ممود الطحم ممان ،ط ،2مكلب م مة دار
)(،س. ) 2
م-
الل ار -الكوي ،،لسنة (
(  )7المصدر نفسه(س. ) 2
( )76المصدر نفسه(س. ) 2
).
()72ينظر لأويم مخلل الحدي (س
(  )7ينظممر مسممند الربيممع ،للربيممع حبيممب بممن عمممر االزدي البصممري،ط  ،لحقممق -محمممد
ادري م وعاشممور ب ممن يوس م  ،دار الحكم ممة مكلبممة االسمملقامة-بي ممرو-،س ملطنة عم ممان،
م) ،باب ف النية( . )62/
لسنة(
(  )7ينظر لأويم مخلل

الحدي (س  ) 2 ،7 ،2وغير ا .

( )72ينظر فل الباري شر صحي البخاري ،للحافظ ابن حبمر العسمقبن (6،

م)،

لحقيم ممق-محمم ممد ف م مؤاد عبم ممد البم مماق  ،ومحم ممب الم ممدين الخطيم ممب ،دار المعرفم ممة-بيم ممرو،،
لسنة(  27م) -باب االقلدا بسنن رسوم اهلل / 2( ،

( )77سورة النور اآلية(.)6
(  )7ينظر لأويم مخلل

الحدي (س .)2

(  )7سورة النسا اآلية( .)6
(
(

) سورة البقرة اآلية( .) 7
) سورة النسا االية()77

679
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)

( ) 6سورة المائدة االية(

( ) 2ينظر لأويم مخلل الحدي (س .)2
م) ،دار الريمان لللم ار ،
( ) ينظر مبمع الزوائد ،عل بن ابم بكمر الهيثمم 7،( ،
م م م م م) ،ب م م م مماب ص م م م ممدقة
دار الكل م م م مماب العربم م م م م  -الق م م م مما رة -بي م م م ممرو ،،لس م م م ممنة(7
) ،ولأويم مخلل الحدي ( س. ) 22
السر(/2
( ) سورة االع ار اآلية( . )2
( ) 2ينظر لاويم مخلل الحدي (س. ) 27- 22
( ) 7ينظ ممر س ممنن ابم م داود ،س ممليمان ب ممن االش ممع ابم م داود السبس مملان ( 67 ،م م)،
لحقيممق -محمممد مح م الممدين عبممد الحميممد ،دار الفكممر-بيممرو ،،بمماب ف م قولممه عممز
 ،وس م ممنن
وب م ممم وق م ممم للمؤمن م مما ،ي ضض م ممن م م ممن ابص م ممار ن(  )22/ب م ممالرق 6
اللرم ممذي ،لمحم ممد ب ممن عيس ممى اللرمم ممذي( 67 ،م م) ،لحقي ممق-احم ممد محم ممد شم مماكر
وآخرين ،دار احيما اللم ار العربم -بيمرو ،،بماب مما بما فم احلبماب النسما ممن
الربام(  ) 6/بالرق .677
( ) سورة النور االية( )2
( ) ينظر لأويم مخلل الحدي (س.) 6
( ) سورة االحزاب االية(.) 2
( ) ينظر لأويم مخلل الحدي (س.) 2- 6
( ) 6ينظر المصدر نفسه(س
( ) 2سورة فصل ،اآلية(.) 6
(
(

.)6

) سورة المائدة االية()2
) ينظر لأويم مخلل

الحدي (س

.)6

( ) 2ينظر المصدر نفسه(س

.)6 6-6

) ينظر المصدر نفسه(س

.)6 6-6

() 7ينظر المصدر نفسه(س
(
(
(

)ينظر لأويم مخلل

.)6 6-6

الحدي (س

.)6 6-6

) ينظر مبمع الزوائد ،باب فيما بين القبر والمنبر( .) /
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)ين ظ م م م ممر ص م م م ممحي مس م م م ممل  ،بم م م م م الحس م م م ممين مس م م م ممل ب م م م ممن الحب م م م مماج القشم م م م مميري

النيس ممابوري( 62 ،م م) ،لحقي ممق -محم ممد فم مؤاد عب ممد الب مماق  ،دار أحي مما اللم م ار
بيرو ،،باب بين القبر والمنبر روضة من رياا البنة/6(،

(6

) سورة النب االية(

(

)ينظر لأويم مخلل

(2
(

-

)

) بالرق

العربم م -

2

)سورة آم عمران اآلية(.) 22
)ينظر لأويم مخلل

الحدي (س.) 6
الحدي (س.) 6

(2

) ينظر سنن اللرمذي) 26/ (،باالرقا

(7

) ينظر صحي مسل  ،باب فضم عيادة المريا( /

(

) ينظممر صممحي مسممل  ،بمماب ك ار يممة لمن م لقمما العممدو واالمممر بالصممبر ث م اللقمما ،

با ف مبال

(

الذكر(

) ينظر لأويم مخلل

() 226/2بالرق . 7 6
(
(

) ينظر لأويم مخلل

 ،)77/ولاويم مخلل

اليو 2 / (،

27-

(6

الحدي (س. ) 6

الحدي (س.) 6

) ،باالرقا .6 2 ،6 27

)بالرق .6 2

(2

) ينظر لأويم مخلل

الحدي

(

) ينظر لأويم مخلل

الحدي

(س.)27

) ينظر لأويم مخلل

منفوسممة

الحدي (س.)27

(س.)27

(2

الحدي

(س.) 6

) ينظممر صممحي مسممل  ،بمماب قولممه ال لممأل مائممة سممنة وعلممى ا را نف م
) ينظر لأويم مخلل

(

،2

 ،2ومبمع الزوائمد ،بماب مما

الحدي

(س.)27

) ينظممر سممنن المسممائ ( المبلبممى )  ،أحمممد بممن شممعيب المسممائ (  2 2،م م ) ،

ط ، 6لحقيممق – عبممد الفلمما أبممو غ مدة  ،مكلممب المطبوعمما ،ا،سممبمية – حلممب  ،لسممنة (
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)  ،كل مماب الطه ممارة – ب مماب كيم م

المسم م عل ممى يب مماع ( ) 77/

.

) ينظر المصدر نفسه (س.) 72
) ينظر المصدر نفسه (س.) 72

) ينظر لأويم مخلل الحدي (س.) 72
(
) بممالرق
(  ) 6ينظممر صممحي مسممل  ،بمماب البمم مع بيم من الوقممو ف م الحضم مر/ ( ،
.7
(  ) 6ينظر سنن اللرمذي ،باب ف مي ار المولى االسفم ) 62/ ( ،بالرق .6 2
( ) 66ينظر لأويم مخلل الحدي (س.) 77- 72
( ) 62ينظر المصدر نفسه (س.) 77
) .أخربمه أحممد فم مسمند الشماميين
(  ) 6ينظر لأويم مخللم الحمدي (س -
بالرق (. ) 7 7
).
(  ) 6ينظر لأويم مخلل الحدي (س
) بلصر .
( ) 62ينظر المصدر نفسه (س
( ) 67ينظر المصدر نفسه (س

).

(  ) 6ينظ م ممر ص م ممحي مس م ممل (  ،) 22/ومس م ممند ابم م م عوان م ممه ،يعق م مموب ب م ممن اس م ممحاق
االسفرائين ( 2 2،م) ،دار المعرفة -بيرو.)7 / ( ،

(  ) 6ينظر لأويم مخلل

الحدي

(س .)2

(  ) 2ينظر المصدر السابق (س.)27-22

(  ) 2ينظر سنن اللرمذي ،باب ف لعبير الرؤيا ) 22/ ( ،باالرقا
( ) 26ينظر لأويم مخلل

الحدي

(س.)622

( ) 22ينظر المصدر السابق(س.)622

(  ) 2ينظر المصدر نفسه (س.)627-622
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(  ) 2ينظر سنن ابم داود -كلماب الصمبة -بماب مما يمأمر بمه ممن القصمد فم الصمبة
(/6

) بالرق

. 22

( ) 22ينظر لأويم مخلل

الحدي

(س.)627

( ) 27ينظر المصدر نفسه (س.)627
(  ) 2ينظر المصدر نفسه (س .)62

(  ) 2ينظر مسند الطيالس  ،الب داود الطيالس (،
(  ) 62/بالرق 2

.

(

) ينظر لأويم مخلل

(6

) ينظر سنن اللرمذي ،باب ما با عن النهم عمن سمب الريما  ) 6 / ( ،بمالرق

(

) ينظر لأويم مخلل

الحدي
الحدي

-

(س

 6م) ،دار المعرفمة –بيمرو،،

).

(س

).

 ،66 6والسنن الكبر للنسائ ( 2 2،م) ،ط  ،لحقيمق المدكلور –عبمد ال فمار سمليمان
البنداري ،وسيد كسروي حسن ،دار الكلب العلميمة -بيمرو ،،لسمنة (

( )626/2باالرقا

77

776 ،

(2

) ينظر لأويم مخلل

الحدي

(

) ينظر لأويم مخلل

الحدي

(

) سورة ا حزاب اآلية ( ).

.

(س2

).

(س2

).

المصادر والمراجع
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 -القرآن الكري .

 - 6ابم ممن قليبم ممة والشم ممعوبية  ،للم ممدكلور -عبم ممد اهلل الببم مموري،ط  ،دار الشم ممؤون الثقافيم ممة
).

العامة -ب داد ،لسنة(

 - 2اب ممن قليب ممة ال ممدينوري ودوره فم م الفك ممر العربم م االس ممبم -رس ممالة مابس مملير -كلي ممة
اآلداب -ب داد ،للطالمب -عبمد الخمالق خممي
الدين اآللوس  ،لسنة(7

).

م 7-

علم  ،باشم ار

المدكلور عمادم محم

 انباه الرواة على انبا النحاة ،ب الحسن القفط ( 2 2،م)،ط  ،لحقيمق -محممداب الفضم اب ار ي  ،دار الكلب المصرية -القا رة ،لسنة(  27م 6 -

).

 ب ي م م م م ممة الوع م م م م مماة فم م م م م م طبق م م م م مما ،الل م م م م ممويين والنح م م م م مماة ،لبم م م م م مما ب م م م م ممبم ال م م م م ممدينم)،ط  ،لحقيق-محمد اب الفضم اب ار ي  ،مطبعة عيسى البماب

السيوط (،

الحلب وشركاه ،لسنة(

).

 2م2 -

 - 2لمماريل ب ممداد أو مدين مة السممب  ،للخطيممب الب ممدادي( 22،م م) ،دار الكلممب العلميممة
بيرو ،،د.،.

 - 7لأويممم مخلل م

الح مدي  ،ب م محمممد عبممد اهلل بممن مسممل بممن قليبممة( 672،م م) ،دار

الكلاب العرب بيرو،،د.،.

 لم ممذكرة الحف م ماظ ،لامم مما ال م ممذ ب (،بيرو،،لبنان ،لسنة(  27م).

 7م م م) ،ط  ،دار احيم مما الل م م ار

العربم م م -

 لفسير سورة االخبس ،لشيل االسب ابن ليمية( 76 ،م) ،خالد البربون -مطبعةاالنصار ،لسنة(

م-

).

لكملممة االكمممام ،البم بكممر الب ممدادي( 26 ،م) ،ط  ،لحقيممق الممدكلور-عبممد القيمموعبد ريب النب  ،بامعة ا القر -مكة المكرمة ،لسنة(

684
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ل-ه ممذيب الل م ممة ،الب م م منصم ممور االز م ممري( 27 ،م م) ،لحقيم ممق-عبم ممد السم ممب محمم ممد
ممارون ،مرابع ممة -محم ممد علم م النب ممار ،دار القومي ممة العربي ممة للطباع ممة -الق مما رة،

لسنة(

 2م2 -

لسنة(2

).

).

6

-لهذيب االسما والل ا ،،البم زكريما النمووي( 272،م) ،ط  ،دار الفكمر-بيمرو،،

2

ليس ممير مص ممطل الح ممدي  ،لل ممدكلور -محم ممود الطح ممان ،ط ،2مكلب ممة دار اللم م ار -الكوي ،،لسنة(

م-

).

-سممنن اب م داود ،لسممليمان بممن االشممع

اب م داود السبسمملان ( 67 ،م م) ،لحقيممق-

محمد مح الدين عبد الحميد ،دار الفكر-بيرو،،د.،.

-سممير اعممب النممبب  ،لبممما الممذ ب (،

 7م م) ،ط  ،لحقيممق -شممعيب االرنمماؤوط

ومحمد نعي المرقسوس  ،مؤسسة الرسالة  -بيرو ،،لسنة(2

م).

2

-سمنن اللرممذي ،محممد بمن عيسمى اللرممذي( 67 ،م) ،لحقيمق -احممد محممد شماكر

7

-السم ممنن الكبم ممر  ،لبمم مما النسم ممائ ( 2 2،م م م)،ط  ،لحقيم ممق الم ممدكلور-عبم ممد ال فم ممار

العرب -بيرو،،د.،.

وآخرين ،دار احيا الل ار

سم م م ممليمان البنم م م ممداري وسم م م مميد كسم م م م مروي ح سم م م ممن ،دار الكلم م م ممب العلميم م م ممة -بيم م م م مرو،،

لسنة(

م-

).

-شذرا ،الذ ب ف اخبار من ذ ب ،البمن العمماد الحنبلم (،

م) ،دار الكلمب

العلمية-بيرو،،د.،.

صممحي مسممل  ،الب م الحسممين مسممل بممن الحبمماج القشمميري النيسممابوري( 62 ،م م)،لحقيق-محمد فؤاد عبد الباق  ،دار احيا الل ار

العرب -بيرو،،د.،.

- 6طبقا ،الحنابلة ،محمد بن اب يعلى ابو الحسن( 6 ،م) ،لحقيق – محمد حاممد
الفق  ،دار المعرفة -بيرو،،د.،.
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- 6طبقا ،الفقها  ،للشميرازي( 72،م) ،لحقيمق – خليمم الممي  ،دار القلم  -بيمرو،،
د.،.

بام م م م م ممال المرلض م م م م ممى ،للشم م م م م مري

- 66غ م م م م ممرر الفوائ م م م م ممد ودرر القبئ م م م م ممد -المع م م م م ممرو

المرلضى( 22،م) ،ط  ،لحقيمق -محممد ابم الفضمم ابم ار ي  ،دار احيما الكلمب
).

العربية -القا رة ،لسنة ( 272م-

 62فم-ممل البم مماري شم ممر صم ممحي البخم مماري ،للحم ممافظ ابم ممن حبم ممر العسم ممقبن (6،

م م م)

لحقي ممق -محم ممد فم مؤاد عب ممد الب مماق ومحم مب ال ممدين الخطي ممب ،دار المعرف ممة -بي ممرو،
لسنة(  27م) .

- 6الفهرس ،،البن الندي (،

،)2دار المعرفة -بيرو ،،لسنة(

- 6كل مماب الم موالة وكل مماب القض مماة،الب عم ممر محم ممد ب ممن يوسم م

 2م7 -

المص ممري(،

لهذيب ولصحي  -رفن س ،،مطبعة االبا اليسوعيين -بيرو ،،لسنة(

- 62كش

الظنون عن اسمام الكلمب والفنمون ،لحماب خليفمة(27،

العلمية -بيرو ،،لسنة(2

).

م6-

- 67لسان الميزان ،للحافظ ابن حبر العسمقبن (6،

الكلاب العرب  -القا رة -بيرو ،،لسنة(7

- 6المحلى ،البن حز الظا ري(2،
االفاق البديدة-بيرو ،د. ،.

م) .

 2م م)
).

م) ،دار الكلمب

)،ط ،2لحقيمق -دائمرة المعمار

النظامية -الهند ،مؤسسة االعلم للمطبوعا -،بيرو،،لسنة(2

- 6مبمممع الزوائ ممد ،لعلم م ب ممن أبم م بكممر الهيثمم م (7،

).

م2-

).

م م) ،دار الري ممان لللم م ار  ،دار

م) ،لحقيق -لبنمة احيما اللم ار

العربم  -دار

- 2مس ممند ابم م عوان ممة ،يعق مموب ب ممن اس ممحاق االس ممف ارئين اب ممو عوان ممة( 2 2،م م م) ،دار
المعرفة -بيرو،،د. ،.
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سم ممند الربيم ممع ،حبيم ممب بم ممن عمم ممر االزدي البصم ممري ،ط  ،لحقيم ممق -محمم ممد ادري م م 2م
وعاش م مور بم ممن يوس م م  ،دار الحكمم ممة ،مكلبم ممة االسم مملقامة-بيم ممرو-،سم مملطنة عمم ممان،
م).

لسنة(

- 26مسند الطيالس  ،الب داود الطيالس (،

 6م) ،دار المعرفة-بيرو،،د.،.

- 22معب المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،المكلبمة العربيمة -عبيمد اخموان ،مطبعمة اللرقم -
دمشق لسنة( 272م7-

).

- 2المعين ف طبقا ،المحدثين ،لبما الذ ب (،
عبد الرحي سعيد ،دار الفرقان ،لسنة(

 7م)ط  ،لحقيق الدكلور -مما

م-

- 2المنملظ فم لمماريل الملموك واالمم  ،البمن البمموزي(7،
لسنة(

).

- 22مي مزان االعلممدام ف م نقممد الربممام ،لبممما الممذ ب (،

).

م) ،الممدار الوطنيمة ب ممداد،

 7م م)،ط  ،لحقيممق -الشمميل

عل محمد معوا والشيل عادم احمد عبد الموبمود ،دار الكلمب العلميمة-بيمرو،،
لسنة(

).

- 27النبممو ال از مرة ف م ملمموك مصممر والقمما رة ،البممن ل مري بممردي( 7 ،م م) ،المؤسسممة
المصرية العامة لللألي

واللربمة والطباعة والنشر –مصر،د.،.

- 2نز مة االلبما فم طبقمما ،االدبما  ،البم البركما ،ابممن االنبماري( 77،م) ،لحقيممق-
محم ممد ابم م الفض ممم ابم م ار ي  ،دار النهض ممة-مص ممر ،للطباع ممة والنش ممر -الفبال ممة –
القا رة ،د.،.

- 2وفي مما ،االعي ممان وانب مما ابن مما الزم ممان ،الب ممن خلك ممان(،
احسان عبا  ،دار الثقافة -بيرو ،،لسنة( 2
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الملخص

ع مماا ا،م مما اب ممن قليب ممة (  672،م م)  ،فم م عص ممر احل ممد في ممه صم مراع الثقاف مما،

وا فكمار وأنلصمر فيممه كمم صماحب مممذ ب أو فكمرة أة رأي لمما ذ ممب إليمه سموا احلملمم،

للمك ا فكممار الصمواب أو الخطممأ  ،وقممد وبهم ،لهممذا العمال الفممذ سممها مسممومة ك يمره مممن

علممما عصمره اللليممد لممارة مممن ناحيممة اعلقمماده وأخممر مممن ناحيممة مصمنفاله  ،وقممد لم إثبمما،
بطممبن ممذه الممدعاو وزيفهمما ورد السممها عنممه بشممهادة العلممما البهابممذة ممممن عاص مره أو

ممن ألى بعده  ،وقد كان له الكثير من المصنفا ،الحسان وعلمى وبمه الخصموس كلابمه
( لأويممم مخلل م

الحممدي

) الممذي أبممدع فيممه وأبمماد أبممادة عاليممة ف م الممدفاع عممن حيمماا

السنة النبوية الطا رة من خبم رد افل ار ا ،الحاقدين والمبطلين من بهلة ذه ا ممة بمما
ألمماه اهلل لعممالى مممن إحاطممة لامممة بعلممو عص مره فل م يلممرك فم ًمن مممن الفنممون إال وأصمماب منممه
بسممه وافممر ويعممد ممذا الكلمماب ثممروة لاريخيممة مبيممدة مثلمم ،بهممود علممما أفممذاذ ل م يممدخروا

وسعًا ف الدفاع عن سنة النب
ف م لحديممد أصممنا

صلى اهلل عليه وسل وعلى أرسمه أبمن قليبمة المذي أبماد

اللعممارا واالخمملب

واللنمماقا الل م ادعو مما علممى نصمموس السممنة

النبويمة حملهمما لهمما فبمما رده علميه بطممرق فنيممة مبلكمرة لصمور إبداعممه وطمموم باعممه وفكمره
الملقد ونظره الثاقمب وقلممه الرشميق  ،المذي بنمده للمدفاع عمن السمنة الطما رة وأ لهما المذين
شممرفه المممولى بخممدملها وصمميانلها وحفظهمما مممن الزيممادة والنقصممان  ،ولنقيلهمما مممن خممبم

لمييممز صممحيحها مممن سممقيمها ونفيسممها مممن رخيصممها  ...وأخممر دعوانمما أن الحمممد اهلل رب
العالمين والصبة والسب على نبيه ا مين .
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العدد الخامس واالربعون
Abstractz

Imam Ibn Qutaybah lived (died 276 AH) in an era of intensified
the clash of cultures and ideas, and won when all his doctrine,
idea or opinion of what went to him, both endured these ideas and
doctrines and beliefs right or wrong, has been indicted for this
world, like poisoned arrows of the scholars of his time Sometimes
long-standing belief on the one hand and the other owned by his
works, has been the heroes of their false claims received by the
arrows .
Other scholars of his time who Asroh or those who came after
him, not one of them can only say he was a virtuous and noble
vessel we have science, had a lot of Alsnvat in various fields of
science and of the Hadith and in particular his book (interpret
various talk), which He created it and shred it to defend the honor
of the pure Sunnah of the Prophet's response to the hateful
slanders of the ignorant and the wrongdoers of this nation,
including .
Latah God fully informed of the science of his time, and this
book is a glorious wealth of historical images portrayed the finest
defense scientists on Hadith of the Prophet peace be upon him,
led by Ibn Qutaybah who shred in identifying the gaps that
Anthzha the enemies of the people of the modern action
contradictions and conflicts and differences which they raised on
the draft texts Sunna clean them returned that innovative
technical ways indicative of the creativity and high stature
The idea of fiery and keen intuition and graceful pen, which
he defended the people who talk of God to honor the service of
the Sunnah, maintenance and preservation of the increase and
decrease and purification Highlight Sahihaa are saheeh, and
Nafisha of Rgesa
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