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قرينة الرتجيح باعتبار البلدان
وأثرها يف احلكم على الروايات والرواة
The Evidence of Weighting by Considering
Cities and Its Effect on Judging the Narrated
Texts and the Narrators.

إعداد
د .عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة
األتساذ املاسذد بقاسم الاسنة ودلومهذ بكلية الشريعة وأصول ال ين
جبذمعة املل اذل أبهبذ

قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د .عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة

املستخلص
تانذول هذه ال راتسة ماسألة مهمة من ماسذئل دلمي العلل ،واجلرح
والاع يل هي قرينة الرتجيح ابدابذر البل ان وأثرهذ يف احلكم دلى الرواايت والرواة.
وكذن منهجي يف هذا البحث مجع أقوال العلمذء يف هذه القرينة،
وبيذن تنوع دبذراهتم فيهذ ،فذدام ت لبيذهنذ ،مجع نصوص األئمة املاعلقة
هبذه القرينة ،حمذوال إبراز تنوع دبذراهتم فيهذ ،مث الرتكيز دلى إبراز أثرهذ يف
الرتجيح بني الرواايت املاعذرضة ،ويف احلكم دلى الرواة.
من أجل حتقيق هذا اهل ف اتبعت املنهج االتساقرائي؛ ابتساقراء
نصوص األئمة ال الة دلى هذه القرينة ،مذ أمكنين ل  ،كمذ اتساعنت
ابملنهجني ،الاحليلي ،والنق ي يف دراتسة هذه النقوالت.
مذ ددذين إىل تقاسيم البحث بع مق ماه إىل متهي وثالثة مطذلب،
ألناهي إىل تاسجيل ناذئجه ،ومن بني أمههذ :أن القرائن أغلبية ولياست
قطعية ،وأنه ليس دائمذ تق َّم قرينة أهل البل دلى غريهذ ،كذل أن من
دذدة نقذد احل يث الرجوع إىل أهل بل الراوي وادامذد قوهلم فيه ،وهذا
تبني ل وحت ده،
األمر جيعل لكل راو حكم اذص به ،والقرائن هي اليت ن
وأيضذ بيذن قيمة كاب الاواريخ احمللية ،وأمهياهذ ،وتق مهذ دلى كاب الاواريخ
العذمة يف هذا اجلذنب ،وغريهذ من الناذئج
الكلمات الدالة( :القرائن ،الرتجيح ،الرواة ،املروايت ،ادابذر البل ان)
- 224 -

 – اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
This study deals with an important issue of the science
of ‘elal (the abstract errors and the science of Jarh and Ta'deel
(criticizing and praising) which is qarain al tajrih (evidence of
weighting) and its impact on the narrator as well as the
narrated text.
The study focused on the scholars' opinions on this
issue, and the diversity of the expressions they used. In this
effect, I compiled the sayings of the scholars in relation to this
evidence, and I tried to explicate the diversity of their
expressions, followed by their effect on weighting between
contradicting narratives and the judgement on the narrators.
The researcher adopted the inductive approach, by
extrapolating the scholars’ expressions used to indicate this
evidence, and then used the analytical and critical methods to
study and analyze these opinions.
The paper was divided after the introduction, into: a
preface and three sections followed by the conclusion.
The researcher arrived at a number of findings
through, the most important of which is that al-qarain is more
of a majority rule [in its applicability] than being a general and
sweeping rule., and it is not in all instances the evidence of the
people of particular city is given preference over other
people’s. Likewise, it is the habit of the critics of the hadith to
refer to the people of the narrator's country and to adopt their
opinions on him. This matter made a special judgement for
each narrator that is usually determined and clarified by the
evidences (al qarain). Also, indicating the value of the books
of local history, their importance, their advancement to the
books of the general history on this side, and other results.
Key words :( evidences, weighting, the narrators, the
narrated text, considering cities)
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املقدمة
احلم هلل رب العذملني والصالة والاسالم دلى نبينذ حمم اذمت األنبيذء
واملرتسلني ،أمذ بع :
فلعل من أافى وأصعب أنواع دلم احل يث ،نوع "دلل احل يث"؛ ل
أن مي انه أحذديث الثقذت ،اليت مجعت شروط الصحة ظذهراً ،لكنهذ ختفي تسببذً
يق ح يف صحاهذ؛ ال يكذد يعرفه إال اجلهذبذة من احمل ثني ،معام ين يف ل دلى
معذيري دقيقة ،اثباة للاأك من صحة احل يث وتسالماه ،وجبوار هذه املعذيري ال قيقة
الثذباة ،وابلاالزم معهذ ،أمعنوا النظر فيمذ يصذحب احل يث -تسن اً ومانذً -من
دالمذت ودالالت ومالباسذت تفي يف الرتجيح بني األقوال يف احل يث نفاسه ،أو
تعليله ،أو اجلمع بني القولني.
كمذ أن للقرائن دور ابرز يف دلم اجلرح والاع يل؛ خبذصة يف جمذل الرواة
املخالف فيهم؛ فبذلرغم من اتفذق دلمذء اجلرح والاع يل يف كثري من أحكذمهم دلى
الرواة ،إال أهنم ااالفوا يف د د منهذ بني قبول اجلرح فيهم ،أو قبول الاع يل ،ومن
مث كذن للقرائن القول الفصل يف ترجيح قول دلى قول.
أهمية املوضوع واهلدف منه
وبني
للقرائن أثرهذ الواضح يف دلمي دلل احل يث ،واجلرح والاع يل ،ن
دلمذء العلل واجلرح والاع يل أن الكالم يف هذين العلمني ليس له ضذبط
حيكمه دائمذً ،فذألمر ي ور مع القرائن يف كل ح يث ،ألجل ل ُد ن تابع
القرائن ،والبحث دنهذ ،وإدمذهلذ ،من أهم مسذت املنهج النق ي دن احمل ثني.
- 226 -
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والقرائن دن احمل ثني تاع د ،فهنذك قرائن للاعليل ،وقرائن للرتجيح،
وأارى لاصحيح الرواايت املخالفة واجلمع بينهذ؛ مذ جعلين أفرد هذا البحث،
للكالم دن قرينة من قرائن الرتجيح اليت ادام هذ دلمذء العلل يف كالمهم؛
فمنهم من كذن يشري إليهذ صراحة يف كالمه ،ومنهم من كذن يفهم ل من
تصرفه بطريق اإلشذرة ،أال وهي قرينة( :الرتجيح ابدابذر البل ان).
فك ثريا مذ جن يف كالم نقذد احل يث قوهلم( :أهل بل ه أدرف به) ،أو
ينص دلى أن احل يث ليس من رواايت أهل
(أهل بل ه أفهم حب يثه) ،أو ن
بل ه دنه ،يشري بذل لاعليلهذ ،فجذء هذا البحث للاعريف هبذه القرينة،
وبيذن أثرهذ يف تعليل األحذديث ،وترجيح طريق دلى أارى ،وأثرهذ يف جرح
الرواة وتع يلهم(.)1
وتظهر إشكذلية البحث يف أنه إ ا تعذرضت قرينة قول أهل البل يف
ِّ
أي القريناني
فأي القريناني نُ ْعمل ونق ن م ن
ونرجح؟ و ن
الراوي مع قرينة أارى ،ن
أقوى وأرجح.
منهجية البحث
اتساعنت يف هذا البحث جبملة من املنذهج اقاضاهذ الضرورة :املنهج
االتساقرائي ،دن القراءة يف كاب العلل ،والاسؤاالت ،والاواريخ ،ماابعذ
( )1ينظر :أمح بن دلي بن اثبت البغ ادي" ،الكفذية يف دلم الرواي ة"( ،حي ر ابابد
ال كن1357 ،ه ).106 ،
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الكلمذت ال الة دلى هذه القرينة مثل( :أهل بل ه)( ،أهل الكوفة ،أهل
مصر ،أهل العراق ،الكوفيون ،املصريون ،وغريهذ) ،واتساعنت ابملنهجني،
الاحليلي والنق ي ،دن حتليل هذه العبذرات ،ودراتساهذ دراتسة دلمية ماأنية،
مع ختريج األحذديث يف األمثلة الواردة يف البحث خترجيذً خماصراً يفي ابلغرض
وحيقق املراد.
الدراسات السابقة
باسؤال املخاصني من أهل احل يث والبحث دن دراتسذت حول هذه
القرينة ،مل أج من أفردهذ ب راتسة اذصة ،وإمنذ وج ت إشذرات هلذ منهذ :مذ
كابه ال كاور دذدل الزرقي يف رتسذلاه لل كاوراه "قواد العلل وقرائن
الرتجيح" ،ولكنهذ تبقى إشذرات ليس فيهذ كثري ممذ خيص هذه ال راتسة.
ويف البذب دراتسذت مقذربة هلذا البحث ،تاعلق بقرينة املالزمة دن
احمل ثني ،إ الغذلب دلى الاالميذ املالزمني لشيخهم أن يكونوا من أهل
بل ه ،من ل :
 -1حبث دلمي حم نكم لل كاور حممود رشي بعنوان (املالزمة وأثرهذ يف
الراوي واملروي) ،منشور يف اجمللة األردنية لل راتسذت اإلتسالمية،
جذمعة ابل البيت ،دذم 2009م ،اداىن فيه البذحث ببيذن ماطلبذت
املالزمة ،مع بيذن األثر العلمي والرتبوي الذي ترتكه املالزمة دلى
الالميذ املالزم لشيخه ،وأتثريهذ يف ترتيب طبقذت الرواة دن الشيخ،
ومل ياعرض البذحث يف دراتساه لبل الراوي وأثرهذ يف املالزمة.
 -2حبث دلمي حم نكم لل كاور دياسى شحذته بعنوان (مالزمة الراوي
لشيخه ضبط للرواية دراتسة نظرية وتطبيقية) ،منشور يف جملة كلية
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الرتبية ،جذمعة كفر الشيخ ،دذم 2014م ،وق اداىن البذحث
ابجلذنب الاطبيقي؛ حيث كر أنه بع اطالده دلى حبث ال كاور
حممود رشي  ،الذي دذجل فيه النذحية النظرية الرتبوية للمالزمة ،فإن
دراتساه تركز دلى اجلذنب الاطبيقي منهذ اتساكمذال ملعرفة هذه القرينة.
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خطة البحث
جذء هذا البحث يف مق مة ،ومتهي  ،وثالثة مطذلب ،واذمتة.
أمذ املق مة :فبينت فيهذ أمهية املوضوع ،واهل ف منه ،ومنهج البحث فيه،
وال راتسذت الاسذبقة ،واطة البحث.
وكذن الامهي يف :مفهوم قرينة الرتجيح واملقصود ابدابذر البل ان.
أمذ املطلب األول :ادابذر البل ان يف الرتجيح بني الرواايت املاعذرضة
املطلب الثذين :ادابذر البل ان يف الرتجيح بني األقوال املاعذرضة دن جرح
الرواة وتع يلهم.
املطلب الثذلث :ادابذر البل ان يف ضبط األمسذء واألناسذب ،وتسين الوفذة.
مث اخلذمتة وفيهذ أهم الناذئج.
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التمهيد :مفهوم قرينة الرتجيح واملقصود باعتبار البلدان
أوال :مفهوم القرينة
القرينة يف اللغة:
قذل ابن فذرس " :القذف والراء والنون أصالن صحيحذن ،أح مهذ
ي ل دلى مجع شيء إىل شيء ،واآلار شيء يناأ بقوة وش ة"( ،)1واألصل
األول هو األقرب إىل معىن القرينة دن احمل ثني.
القرينة يف االصطالح
درفهذ اجلرجذين بقوله " :أمر يشري إىل املطلوب"  ،وهذه تعريف
مطلق يشمل القرينة يف خمالف العلوم الشردية واللغوية.
ودرفهذ ال كاور أمح معب فقذل " :مذ ي ل دلى املراد دون تصريح
ن
به ،و ل ممذ ي كون له تعلق مبذشر أو غري مبذشر من األلفذظ أو اإلشذرات
اليت تؤثر يف توجيه داللة اللفظ أو العبذرة املاساعملة يف بيذن درجة ح يث
الراوي ،أو بيذن حذله جرحذً أو تع يالً "(.)3
()2

( )1أمح ب ن ف ذرس ب ن زك راي" ،معج م مق ذييس اللغ ة" ،حتقي ق دب الاس الم ه ذرون،
(بريوت ،دار الفكر1979 ،م) ،مذدة قرن.76 :5 ،
( )2دلي بن حمم بن دلي اجلرجذين" ،الاعريفذت" ،حتقيق جممودة من العلمذء( ،ط،1
بريوت ،دار الكاب العلمية1983 ،م).56 :1 ،
( )3أمح معب دب الكر " ،ألف ذظ ودب ذرات اجل رح والاع يل ب ني األف راد والاكري ر
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اثنياً :مفهوم الرتجيح
الرتجيح يف اللغة:
جذء يف معذجم اللغة :رجح الشيء دلى الشيء رجوحذً ورجذحذً( ،)1رجح
يرجح ويرجح ابلضم والفاح رجحذان فيهمذ ،أي مذل(.)2
امليزان ُ
ودرف الاسيوطي الرتجيح فقذل" :تقوية إح ى األمذرتني دلى
ن
()3
األارى ،ليعمل هبذ" .
اثلثاً :املقصود ابعتبار البلدان
يقص ابدابذر البل ان أن يشرتك الراوي مع شيخه ،أو الراوي والنذق
والرتكي ب ودالل ة ك ل منه ذ دل ى حذل ة ال راوي وامل روي"( ،ط ،1ال رايض ،أض واء
الاسلف2004 ،م) ،ص.23-22
( )1حمم ب ن احلاس ن ب ن دري " ،مجه رة اللغ ة" ،حتقي ق رم زي بعلبك ي( ،ط ،1ب ريوت،
دار العلم للماليني1987 ،م).437 :1 ،
( )2حمم ب ن أا بك ر ال رازي" ،خما ذر الص حذح"( ،ط ،5ب ريوت ،املكاب ة العص رية،
1999م).118 ،
( )3ج الل ال ين دب الرمحن ب ن أا بك ر الاس يوطي" ،معج م مقذلي العل وم يف احل ود
والرتس وم" ،حتقي ق حمم إب راهيم دب ذدة( ،ط ،1الق ذهرة ،مكاب ة اآلداب2004 ،م)،
ص ،69ولعل تعريفه أقرب مذ ميكن لاعريف قرينة الرتجيح دن احمل ثني.
ق ابث رت االااص ذر يف تعري ف القرين ة والرتج يح؛ ألن كث رياً م ن ال راتس ذت العلمي ة
والرتس ذئل اجلذمعي ة املخاص ة ابلق رائن ق اتس اوفت ل ابتس اثنذء تعري ف اإلم ذم
الاسيوطي فلم أج من كره ممن كاب يف قرائن الرتجيح.
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ويعّب دنهذ أحيذان مبصطلح
يف االنااسذب إىل البل نفاسه أو امل ينة نفاسهذ ،ن
()1
ي الرجل ،وكذل العكس وهو اااالف البل ان .
"بل ينه" ،أي بل ن
والغذلب دلى الراوي إ ا كذن هو وشيخه من البل نفاسه ،أن يكون
أضبط حل يث شيخه من غريه وأحفظ له ،وكذل إ ا كذن النذق من بل
الراوي نفاسه فإنه يعلم من أحواله مذ خيفى دلى غريه من النقذد من البل ان
األارى ،كونه اذلطه وجذلاسه ودذيشه.
من هنذ تظهر أمهية الاصنيف يف الاواريخ اخلذصة ابلبل ان ،وأهنذ
مق مة دلى كاب الاواريخ العذمة ،يقول املعلمي اليمذين يف مق مة حتقيقه
لاذريخ جرجذن" :وهذا الصنف -أي تواريخ البل ان-دظيم الفذئ ة غزير
املذدة؛ ألن صذحبه حيذول االتسايعذب ،فيوج يف ل من الرتاجم واملواد مذ
ال يكون له يف الاواريخ العذمة دني وال أثر ،واحملققون يف هذا العصر ومذ قبله
يرجحونه دلى الاواريخ العذمة؛ ألن مؤلف اتريخ البل يغلب أن يكون من
أهله ،فهو أدرى أبحوال أهله من غريهم ،وكثري منهم هم شيواه وأقرانه،
جذلاسهم وتسّب أحواهلم كمذ جيب ،فإ ا أاّب دنهم أاّب دن مشذه ة واّبة
وحتقيق ،وبذل يعظم الوثوق مبذ حيكيه ويؤمن الغلط فيمذ يرويه"(.)2
( )1هذا املعىن هبذه الصيذغة هو من فهمي هلذا املصطلح ،ودلمذء العلل واجل رح والاع يل يف
مصنفذهتم يشريون إليه دذدة إشذرة دذمة مع وضوح املقصود به دن هم.
( )2محزة بن يوتسف الاسهمي اجلرجذين" ،اتريخ جرجذن" ،حتقيق دب الرمحن بن املعلمي
اليم ذين( ،ط ،1حي ر أابد ،دائ رة املع ذرف العثمذني ة1369 ،ه) ،مق م ة احملق ق،
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ويشه هلذا املعىن مذ جذء يف احل يث الذي أارجه ماسلم  ،وابن
ازمية( ،)2وأمح ( ،)3وغريهم من طريق اثبت البنذين دن دب هللا بن رابح
األنصذري ،إ جذء يف ابار احل يث دن ماسلم" :فقذل دب هللا بن رابح:
إين ألح ث هذا احل يث يف ماسج اجلذمع ،إ قذل دمران بن حصني:
انظر أيهذ الفىت كيف حت ن ث ،فإين أح الركب تل الليلة ،قذل :قلت:
فأنت أدلم ابحل يث ،فقذل :ممن أنت؟ قلت :من األنصذر ،قذل :ح ن ث،
فأنتم أعلم حبديثكم" ،وجذء دن أمح يف ماسن ه بلفظ" :قذل دب هللا:
فاسمعين دمران بن حصني وأان أح ن ث هذا احل يث يف املاسج اجلذمع،
فقذل :من الرجل؟ قلت :أان دب هللا بن رابح األنصذري .قذل :القوم أعلم
حبديثهم".
املطل اوأو  :اعتبار البلدان يف الرتجيح بني الروايات املتعارضة
دن مذ تاعذرض رواايت احل يث الواح وصالً وإرتسذالً ،أو وقفذً
ورفعذً ،أو إبثبذت مسذع من د مه ،أو غري ل من دلل احل يث وأجنذتسهذ
صفحة (ج).
( )1أارج ه يف "ص حيحه" ،كا ذب املاس ذج  ،ابب قض ذء الص الة الفذئا ة،472 :1 ،
ح يث رقم .681
( )2أارج ه يف "ص حيحه" ،كا ذب الص الة ،ابب األ ان للص لوات بع ف وات الوق ت،
 ،244 :1ح يث رقم .410
( )3أارجه يف "ماسن ه" ،235 :37 ،ح يث رقم .22545
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املعلومة ،فإن أئمة احل يث ياسلكون تسبال مانودة حلل هذا الاعذرض ،من
بينهذ :النظر يف القرائن لرتجيح رواية دلى أارى ،وبيذن الطريق املعلولة
وتسبب دلاهذ ،ومن هذه القرائن املرجحة :قرينة البل ية ،فممذ الش َّ فيه َّ
أن
أهل البل أدلم حب يث شيواهم من غريهم وأضبط له ،والنذظر يف كاب
دلل احل يث ،جي أن أئمة العلل ق اتساخ موا هذه القرينة كثريا وأشذروا
إليهذ ،إمذ بوجه دذم يف رواايت بل مذ ،أو بوجه اذص ،يف رواية معينة
بذاهتذ ،ومن العبذرات اليت اتساخ موهذ يف ل  ،قوهلم:
 أهل البل أدلم حب يثهم(.)1 قوهلم يف معمر بن راش اليمذين(" :)2ح يثه يف اليمن صحيح أمذ ح يثهيف البصرة ففيه أغذليط"(.)3
فض ل دبي هللا
( )1قذهلذ أبو زردة ال مشقي شذرحذ لكالم اإلمذم أمح ب ن حنب ل ح ني ن
بن دمر يف انفع دلى غريه .دب الرمحن بن دمرو أب و زرد ة ال مش قي" ،اتري خ أا
زرد ة ال مش قي" ،حتقي ق ش كرهللا القوج ذين( ،دمش ق ،جمم ع اللغ ة الع را) ،ص
.438
( )2دلمذ أن معمر ول يف البصرة ،ودذش فيه ذ م ة ،مث اناق ل إىل ال يمن ،فا زوج وأق ذم
فيهذ ،وهذا يشري إىل أن بل الراوي هي اليت ُمحل فيهذ العلم دنه ،واليت اتساقر هب ذء
وقت األداء.
( )3ق ذل ل غ ري واح م ن أه ل العل م ،م نهم :أب و ح ذمت يف "اجل رح والاع يل":8( ،
 ،)257وأمح بن حنبل( ،شرح دلل الرتمذي البن رجب ،)766 :2 ،وحيىي بن
مع ني (ش رح دل ل الرتم ذي الب ن رج ب ،)747 :2 ،وانظ ر :حمم ب ن أمح
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 قوهلم يف إمسذديل بن ديذش" :حجة يف الشذميني؛ ألهنم أهل بل ه دوناحلجذزيني"(.)1
 قذل احلذزمي دن كره الوجه الثذين دشر من وجوه الرتجيح " :أن يكونأح احل يثني مسعه الراوي من مشذيخ بل ه ،والثذين مسعه من الغرابء،
ال ذه " ،تس ري أد الم الن بالء" ،حتقي ق ش عيب األران وط( ،ط ،1ب ريوت ،مؤتساس ة
الرتسذلة ،بريوت2001 ،م).12 :7 ،
( )1ت واترت أق وال نق ذد احل يث يف ل  ،منه ذ د ة أق وال لعل ي ب ن امل يين ،وأمح ،
والبخ ذري وأب و ح ذمت ولغ ريهم ،انظ ر أق واهلم :حمم ب ن دثم ذن ب ن أا ش يبة،
"تس ؤاالت اب ن أا ش يبة الب ن امل يين" ،حتقي ق موف ق دب القذدر( ،ط ،1ال رايض،
مكاب ة املع ذرف1404 ،ه) ،ص ،161أمح ب ن حنب ل" ،العل ل ومعرف ة الرج ذل"،
حتقيق وصي هللا دبذس( ،ط ،1اهلن  ،ال ار الاسلفية1408 ،ه) ،ص ،141أمح
بن حنبل" ،تسؤاالت أا داود لإلمذم أمح " ،حتقيق زايد منصور( ،ط= =،1امل ينة
املنورة ،مكابة العلوم واحلكم1414 ،ه) ،ص ،264حمم ب ن إمسذدي ل البخ ذري،
"الا ذريخ الكب ري"( ،حي ر أابد ،دائ رة املع ذرف العثمذني ة) ،370 :1 ،حمم ب ن
دياس ى ب ن تس ورة الرتم ذي" ،دل ل الرتم ذي الكب ري" ،ترتي ب أب و طذل ب القذض ي،
حتقيق صبحي الاسذمرائي( ،ط ،1بريوت ،دذمل الكاب1409 ،ه) ،ص ،58حمم
بن دمرو العقيل ي" ،الض عفذء الكب ري" ،حتقي ق دب املعطي قلعج ي( ،ط ،1ب ريوت،
دار املكاب ة العلمي ة1984 ،م) ،88 :1 ،دب الرمحن ب ن حمم  ،اب ن أا ح ذمت،
"اجل رح والاع يل"( ،ط ،1اهلن  ،دائ رة املع ذرف العثمذني ة1271 ،ه)،191 :1 ،
أمح ب ن دل ي ب ن اثب ت البغ ادي" ،اتري خ بغ اد ،حتقي ق بش ذر د واد( ،ط،1
بريوت ،دار الغرب اإلتسالمي1422 ،ه).186 :7 ،
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فريجح األول؛ ألن أهل كل بل هلم اصطالح يف كيفية األاذ ،من الاش د
والااسذهل وغري ل  ،والشخص أدرف ابصطالح أهل بل ه"(.)1
 قذل ِّالزرْكشي دن كره أنواع دلوم احل يث " :اخلذمس -أي من
األنواع :-معرفة من اشرتك من رجذل اإلتسنذد يف فقه أو بل أو إقليم،
وهذا النوع انفع يف الرتجيح دن الاعذرض ،فإن رواية أهل البل بعضهم
دن بعض أوىل من رواية أهل البل دن غريهم"(.)2
ويف املوضوع أمثلة كثرية دالة دلى ادابذر هذه القرينة أ كر منهذ:
املثال األول:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه ابن املبذرك دن ابن
جذبر ،دن باسر بن دبي هللا ،دن أيب إدريس ،دن واثلة ،دن أا مرث  ،دن
الن صلى هللا دليه وتسلم قذل" :ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلاسوا دليهذ"()3؟
( )1حمم بن موتسى بن دثمذن احلذزمي" ،االدابذر يف النذتسخ واملناس و م ن اآلاثر"( ،ط،2
حي ر ابابد ،جملس دائرة املعذرف العثمذنية1359 ،ه) ،ص.12
( )2ب رال ين حمم ب ن دب هللا الزركش ي" ،النك ت دل ى مق م ة اب ن الص الح" ،حتقي ق زي ن
العذب ين بالفريج( ،ط ،1الرايض ،أضواء الاسلف1419 ،ه).69 :1 ،
( )3أارج ه ماس لم يف "ص حيحه" ،كا ذب اجلن ذئز ،ابب النه ي د ن اجلل وس دل ى الق ّب
والص الة دلي ه ،668 :2 ،ح يث رق م  ،972وه و ابا ر ح يث يف الب ذب،
والرتم ذي يف "تس ننه" ،كا ذب اجلن ذئز ،ابب م ذ ج ذء يف كراهي ة املش ي دل ى القب ور،
 ،358 :2ح يث رقم  ،1050و كر دقبه طريق الولي بن ماسلم دن ابن جذبر،
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قذل أا :يرون أن ابن املبذرك وهم يف هذا احل يث؛ أدال أاب إدريس
اخلوالين بني باسر بن دبي هللا وبني واثلة ،ورواه دياسى بن يونس( ،)1وص قة
بن اذل ( ،)2والولي بن ماسلم( ،)3دن ابن جذبر ،دن باسر بن دبي هللا؛
قذل :مسعت واثلة حي ث دن أا مرث الغنوي ،دن الن صلى هللا دليه
وتسلم .قذل أا :باسر ق مسع من واثلة ،وكثرياً مذ حي ث باسر دن أا
إدريس؛ فغلط ابن املبذرك ،فظن أن هذا ممذ روى دن أا إدريس ،دن واثلة،
وق مسع هذا احل يث باسر من واثلة نفاسه؛ ألن أهل الشام أعرف
حبديثهم"(.)4
وقذل بع هذ" :وليس فيه دن أا إدري س ،وه ذا الص حيح" مث ك ر تعلي ل البخ ذري
لطريق ابن املبذرك.
( )1أارجهذ أبو داود يف "تسننه" ،كاذب اجلنذئز ،ابب يف كراهية القعود دلى القّب:2 ،
 ،668ح يث رقم .3229
( )2أارجهذ احلذكم يف "ماسا ركه" ،كاذب معرفة الصحذبة ،ابب كر منذقب أا مرث
الغن وي ،244 :3 ،ح يث رق م  ،4976واب ن أا دذص م يف "اآلح ذد واملث ذين"،
 ،242 :1ح يث رقم .316
( )3أارجهذ ماسلم يف "ص حيحه" ،كا ذب اجلن ذئز ،ابب النه ي د ن اجلل وس دل ى الق ّب
والص الة دلي ه ،668 :2 ،ح يث رق م  ،972ودقب ه أا رج احل يث م ن طري ق
ابن املبذرك.
( )4دب الرمحن ب ن أا ح ذمت ال رازي" ،دل ل احل يث" ،حتقي ق تس ع احلمي وابا رون،
(ط ،1الرايض ،مطذبع احلميضي1427 ،ه) ،56 :2 ،ماسألة رقم .213
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وق كر ابن أا حذمت هذا املثذل يف موضعني ابارين من كاذبه غري
هذا املوضع( ،)1فذدام أبو حذمت الرازي دلى قرينة بل ي الرجل يف ترجيح
الطرق األارى دلى طريق ابن املبذرك ،وهي قوله" :أهل الشذم أدرف
حب يثهم".
يظهر ل من قول أا حذمت الرازي أن دياسى بن يونس ،وهو ممن
تسكن الشذم ،وص قة بن اذل ال مشقي ،وهو من أثبت الرواة يف ابن
جذبر( ،)2والولي بن ماسلم ال مشقي ،وهم من ثقذت دلمذء الشذم ،رووا هذا
احل يث دن بل ينهم دب الرمحن بن يزي بن جذبر ،دون كر ألا إدريس
اخلوالين بني بُاسر وواثلة ،واذلفهم يف ل اإلمذم احلذفظ احلجة دب هللا بن
املبذرك املروزي.
()3
أدل مجع من العلمذء طريق ابن املبذرك هذه  ،دون أن ينصوا
وق ن
( )1املص ر نفاس ه ،495 :3 ،ماس ألة رق م  ،1029و ،568 :3ماس ألة رق م ،1092
وكالم ه يف املوض عني نفاس ه ،وه ذا املث ذل يض ربه العلم ذء د ذدة للاعري ف بن وع م ن
أن واع دل وم احل يث ،ه و املزي يف ماص ل األتس ذني  ،كم ذ يع مث ذال واض حذ لعل ة
تس لوك اجل ذدة ،يظه ر ل م ن ق ول أا ح ذمت " :وكث رياً م ذ حي ث باس ر د ن أا
إدريس؛ فغلط ابن املبذرك".
( )2ينظ ر :أمح ب ن دم رو ب ن أا دذص م" ،اآلح ذد واملث ذين" ،حتقي ق ابتس م اجل وابرة،
(ط ،1الرايض ،دار الراية1411 ،ه) ،242 :1 ،ح يث رقم .316
( )3منهم :أمح ب ن حنب ل ،كم ذ يف "اتري خ دمش ق" ،161 :10 ،والبخ ذري ،كم ذ يف
"العل ل الكب ري للرتم ذي" ،ص ،151وكم ذ يف "تس نن الرتم ذي" دق ب احل يث
- 239 -

قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د .عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة

دلى قرينة البل ية يف ترجيحهم لرواية دياسى وص قة والولي دلى رواية ابن
املبذرك ،لكنهذ تفهم من تصرفهم( ،)1وهللا أدلم.
املثال الثاين:
أارج ابن مذجة يف "تسننه" قذل :ح ثنذ دب هللا بن أمح بن بشري بن
كوان ال مشقي ،ح ثنذ الولي بن ماسلم قذل :ح ثنذ دب هللا بن العالء،
يعين ابن زبر ،قذل :ح ثين حيىي بن أا املطذع ،قذل :مسعت العرابض بن
تسذرية ،يقول :قذم فينذ رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم ات يوم ،فودظنذ
مودظة بليغة ...احل يث(.)2
جذء يف هذا الاسن إثبذت مسذع حيىي بن أا املطذع من العرابض بن
 ،1501وماسلم إشذرة كمذ تق م كره دن ختريج احل يث ،وال ارقطين يف "دلله"،
 ،43 :7وغريهم كثري.
( )1هنذك أمثلة أا رى وج ت ب راتس اهذ أن م ن أد ل طريقه ذ إمن ذ أدله ذ اتس انذداً لقرين ة
بل ال راوي ،دون أن ي نص ص راحة دل ى ل  ،منه ذ :ق ول البخ ذري يف "اترخي ه"
( " :) 223 :1ق ذل لن ذ ابدم :ح ثنذ مح ذد ،د ن أا ال زبري ،د ن ج ذبر ،د ن الن
صلى هللا دليه وتسلم .ومل يصح؛ ألن موتسى ح ثنذ ،دن محذد ،دن أا الزبري ،دن
رج ح هن ذ طري ق
ج ذبر ،ق ذل :ل يس فيم ذ دون ة س أوتس ذق ص قة" ،فذلبخ ذري ن
موتسى الابو كي البصري دن محذد بن تسلمة البصري يف وقف هذا احل يث دل ى
طريق ابدم بن أا إايس اخلراساين يف رفعه ،وأين ل بوج ود رواي ة أا رى د ن أا
الزبري ابلوقف ،يرويهذ ابن أا الزاند ،دن موتسى بن دقبة ،دنه.
( )2ابن مذجة ،املق م ة ،ابب اتب ذع تس نة اخللف ذء الراش ين امله يني ،15 :1 ،ح يث
رقم .42
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تسذرية ،وممن نص دلى إثبذت الاسمذع بينهمذ اإلمذم البخذري رمحه هللا ،قذل:
"حيىي بن أا املطذع ،القرشي ،يع يف الشذميني ،مسع درابض بن تسذرية"(.)1
ولكن دلمذء الشذم أهل بل حيىي بن أا املطذعُ ،دحيمذً ،وتلميذه أاب
زردة ال مشقي ،نصوا دلى د م مسذده من العرابض بن تسذرية ،وبينوا أن
الاسمذع ال يصح(.)2
وهنذ وقع الاعذرض فذإلمذم البخذري أثبت الاسمذع ،ولكن ُدحيمذً
ومن تبعه من الشذميني ينفونه ،فهل نق ن م قرينة املثبت للاسمذع دلى النذيف،
ونصحح مسذع حيىي من العرابض؟ أم نق ن م قول من نفوا الاسمذع كوهنم أهل
بل الراوي ومن دلمذء بل ه ،وأن قول أهل بل الراوي مق ن م دلى غريه؟ فأي
ِّ
ونرجح؟
القريناني نُ ْعمل ونق ن م ن
ق ن م دلمذء احل يث ونقذده كالم أهل بل حيىي بن أا املطذع –
ورجحوه دلى كالم اإلمذم البخذري لألتسبذب اآلتية:
الشذميني -ن
أوالً :ملذ تق م كره ،أهنم من أهل بل ه وأدرف به وأاّب ،اذصة
ُدحيمذً فهو مق ن م يف معرفة الرجذل الشذميني.
( )1البخذري" ،الاذريخ الكبري".306 :8 ،
( )2أبو زردة ال مشقي" ،الاذريخ" ،ص 605اتس اخ م دح يم دل م الطبق ذت يف إثب ذت
نف ي الاس مذع ب ني حي ىي وب ني الع رابض ببي ذن طبق ذهتم وت واريخ وف ذهتم ،وانظ ر :دل ي
ب ن احلاس ن ب ن داس ذكر" ،اتري خ دمش ق" ،حتقي ق دم رو العم روي( ،ط ،1ب ريوت،
دار الفكر1415 ،ه).376 :64 ،
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اثنياً :أن اإلمذم البخذري دن ه أوهذم يف الرواة الشذميني ،قذل ابن
دق ة " :ق يقع حملم بن إمسذديل الغلط يف أهل الشذم"(.)1
وأ نك هذه املعلومة دن وقوع أوهذم لإلمذم البخذري يف بعض
الشذميني غري واح من أهل العلم ،منهم:
 ابن رجب احلنبلي ،قذل" :وق كر البخذري يف اترخيه :أن حيىي بن أااملطذع مسع من العرابض ادامذداً دلى هذه الرواية ،إال أن حفذظ أهل
الشذم أنكروا ل  ،وقذلوا :حيىي بن أا املطذع مل ياسمع من العرابض ومل
يلقه ،وهذه الرواية غلط ،وممن كر ل أبو زردة ال مشقي وحكذه
دن ُدحيم ،وهؤالء أعرف بشيوخهم من غريهم ،والبخذري  -رمحه هللا
 يقع له يف اترخيه أوهذم يف أابذر أهل الشذم"(.)2 الذه  ،قذل دقب ترمجاه ألح الرجذل الشذميني" :والبخذري ليسابخلبري برجذل الشذم ،وهذا من أوهذمه"(.)3
( )1اخلطيب البغ ادي" ،اتري خ بغ اد" ،121 :15 ،واب ن داس ذكر" ،اتري خ دمش ق"،
.90 :58
( )2دب الرمحن ب ن أمح ب ن رج ب احلنبل ي" ،ج ذمع العل وم واحلك م" ،حتقي ق حمم
األمح ي( ،ط ،2الق ذهرة ،دار الاس الم1424 ،ه) ،759 :2 ،و ك ر ال ذه يف
"اتريخ اإلتسالم" ( )500/12أن ابن داسذكر أدرف برجذل الشذم من البخذري.
( )3حمم ب ن أمح ال ذه " ،اتري خ اإلتس الم" حتقي ق بش ذر د واد( ،ط ،1ب ريوت ،دار
الغرب اإلتسالمي2003 ،م).230 :3 ،
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فظهر لنذ هنذ أن نقذد احل يث رجحوا نفي مسذع حيىي بن أا املطذع
من العرابض بن تسذرية ،بنذء دلى قرينة أن من نفى الاسمذع هم من أهل
بل ه ،مضذفذ إليهذ أن املثبت للاسمذع ق نص غري واح من العلمذء دلى
وجود أوهذم له يف الرواة الشذميني ،وهذا يقوي االدامذد دلى رأي دحيم
إبدمذل قرينة قول أهل بل الراوي دلى قول غريه.
املثال الثالث:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه حيىي بن محزة ،دن
دب العزيز بن دمر بن دب العزيز ،دن ابن موهب ،دن قبيصة بن ذؤيب،
دن متيم ال اري ،دن الن صلى هللا دليه وتسلم؛ يف الرجل يُ ْاسلِّم دلى ي ي
الرجل()1؟
قذل أا :ح ثنذ أبو نعيم ،دن دب العزيز ،دن ابن موهب؛ قذل:
مسعت متيمذً ال اري ،دن الن صلى هللا دليه وتسلم( ،)2قذل أا :أبو نعيم
( )1أارجه ذ أب و داود يف "تس ننه" ،كا ذب الف رائض ،ابب يف الرج ل ياس لم دل ى ي ي
الرج ل ،127 :3 ،ح يث رق م  ،2918واحل ذكم يف "ماس ا ركه"،239 :2 ،
ح يث رق م  ،2869والبخ ذري يف "اترخي ه" ،198 :5 ،والط ّباين يف "معجم ه
الكب ري" ،56 :2 ،ح يث رق م  ،1273وغ ريهم ،وق تف رد هب ذه الطري ق حي ىي ب ن
محزة ومل ياذبعه أح دليهذ.
( )2رواي ة أا نع يم أارجه ذ :اإلم ذم أمح يف "ماس ن ه" ،152 :28 ،ح يث رق م
 ،16953وال ارمي يف "ماسن ه" ،989 :2 ،ح يث رقم .3070
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أحفظ وأتقن ،قلت ألا :حيىي بن محزة أفهم أبهل بل ه ،قذل :أبو نعيم يف
كل شيء أحفظ وأتقن"(.)1
قلت :يظهر يف هذا املثذل االااالف بني اإلتسنذدين ،فذإلتسنذد األول
كله شذميون ،زاد فيه حيىي بن محزة يف تسن ه بني ابن موهب وبني متيم،
قبيصة بن يب ،واذلفه يف اإلتسنذد الثذين أبو نعيم الكويف ،فلم يذكر
قبيصة يف تسن هذا احل يث.
ورجح أبو حذمت الرازي طريق أا نعيم بقرينة حفظه واتقذنه ،فأراد ابنه
ن
تنبيهه أبن اإلتسنذد األول شذمي ،وحيىي بن محزة شذمي ،وهو أفهم أبهل
بل ه وأدرف ،إدمذالً منه لقرينة أن أهل البل أفهم حب يثهم ،وأن طريقهم
مق ن م؛ إال أن أاب حذمت مل تكن هذه القرينة غذئبة دنه ،وكذن ماساحضرهذ،
لكن كذنت دن ه قرينة أارى أقوى منهذ وأوجب يف الاق  ،وهي أن أاب
نعيم يف كل شيء أحفظ وأتقن.
فظهر لنذ هنذ تق قرينة األحفظ واألتقن دلى قرينة البل من قبل
أا حذمت ،وهذا يؤي مذ كرته تسذبقذ أن األمر ليس دلى إطالقه دن نقذد
احل يث يف تق قرينة أهل بل الراوي ،بل األمر ي ور مع القرائن اخلذصة
( )1ابن أا حذمت" ،العلل".56 :4 ،
قلت :يف احل يث دلل أارى ليس هذا مكذن حبثهذ ،منهذ :نفي مسذع دب هللا بن
موه ب م ن مت يم ،وه و ال راجح ،واقاص رت هن ذ يف دراتس ة ه ذا املث ذل دل ى م ذ يفي
قرينة بل الراوي.
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اليت حتف كل ح يث.
وأزي هنذ يف هذا املثذل قرينة أارى ،تؤي تصرف أاب حذمت وتعض ه،
وهي قرينة األكثر ،فق اتبع أاب نعيم دلى رواياه دون كر قبيصة د د من
الرواة جتذوزوا العشرة ،وفيهم الشذميون ،من هؤالء:
وكيع( ،)1وعلي بن عابس ،وعبدالرمحن بن سليمان ،وحممد بن
ربيعة( ،)2وهؤالء مجيعذً كروه إبثبذت الاسمذع بني دب هللا بن موهب ومتيم،
وهو مسذع ال يصح.
وابن منري وأيب أسامة( ،)3ويونس بن أيب إسحاق وعبدهللا بن
داود( ،)4وعبدهللا بن املبارك( ،)5وإمساعيل بن عياش( ،)6وعلي بن
( ()1أارجهذ اإلمذم أمح يف "ماسن ه" ،152 :28 ،ح يث رقم .16948
( ()2أارجهذ ال ارقطين يف "تسننه" ،كاذب الرضذع ،322 :5 ،ح يث رقم .4388
( )3أارجهذ الرتمذي يف "تسننه" ،أبواب الفرائض ،ابب مذ جذء يف مرياث الذي ياس لم
دلى ي ي رج ل ،498 :3 ،ح يث رق م  ،2112ومعه م وكي ع أيض ذ ،لك ن دون
كر الاسمذع بني دب هللا بن موهب ومتيم.
( ()4أارجهذ الناسذئي يف "تسننه الكّبى" ،كاذب الفرائض ،ابب م رياث م واا امل واالة،
 ،133 :6ح يث رقم .6380 ،6379
( ()5أارجهذ دب الرزاق يف "مصنفه" ،20 :6 ،ح يث رقم .9872
( ()6أارجه ذ تس عي ب ن منص ور يف "تس ننه" ،كا ذب الف رائض ،ابب م ن أتس لم دل ى
املرياث قبل أن يقاسم ،99 :1 ،ح يث رقم  ،203وال ارقطين يف "تسننه" ،كا ذب
الرضذع ،322 :5 ،ح يث رقم .4385
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()2
()1

مسهر  ،وحممد بن ميمون  ،كلهم دن دب العزيز بن دمر بن دب العزيز،
دن ابن موهب دن متيم ال اري.
فذنضمت قرينة األكثر إىل قرينة األحفظ واألتقن ،فرجحت رواية أاب
نعيم هبذتني القريناني دلى رواية حيىي بن محزة مع أنه من أهل بل الراوي(.)3
واملثذل املذكور يؤك حقيقة دلمية دن نقذد أهل احل يث ،وهي أنه ليس
دائمذ قرينة املثبت مق م دلى النذيف ،كمذ أنه ليس دائمذ قرينة قول أهل البل
مق مة دلى غريهذ ،بل إن لكل ح يث قرائن ومالباسذت حت نفه ،جتعل أهل
احل يث ون نقذده أياذون هبذه القرينة يف ح يث مذ ويعام وهذ ،ويؤاروهذ يف
ح يث ابار وال يعملوهذ.
املثال الرابع:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه الثوري ،دن دبي
هللا ،دن انفع ،دن ابن دمر()4؛ قذل :كاب دمر إىل أمراء األجنذد :أال

( ()1أارجهذ ال ارقطين يف "تسننه" ،كاذب الرضذع ،322 :5 ،ح يث رقم .4387
( ()2أارجهذ دب هللا بن اإلمذم أمح بن حنبل يف "العلل ومعرف ة الرج ذل"،431 :2 ،
ماسألة رقم .2901
( ()3احل يث في ه أكث ر م ن دل ة يط ول الك الم فيه ذ ،اقاص رت هن ذ دل ى م ذ ياعل ق
مبوضوع حبثي طلبذ لالااصذر ،وابهلل الاوفيق.
( ()4مل أج من أارجهذ.

- 246 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

أياذوا اجلزية إال ممن جرت دليه املواتسي(.)1
قذل أا :ومنهم من يقول :دن انفع ،دن أتسلم ،دن دمر(.)2
قلت ألا :فأيهمذ الصحيح؟ قذل :الثوري حذفظ ،وأهل املدينة
أعلم حبديث انفع من أهل الكوفة"(.)3
قلت :قول أا حذمت" :ومنهم من يقول دن انفع دن أتسلم دن
( ()1ق ذل اب ن االث ري يف مع ىن "ج رت دلي ه املواتس ي"" :أي م ن نبا ت دذنا ه ،ألن
املواتسي إمنذ جتري دلى من أنبت ،أراد من بلغ احللم م ن الكف ذر" ،حمم ب ن حمم
بن األثري اجلزري" ،النهذية يف غريب احل يث واألثر" ،حتقيق طذهر ال زاوي( ،ط،1
بريوت ،املكابة العلمية1979 ،م).372 :4 ،
( )2أارجه ذ دب الرزاق يف "مص نفه" ،85 :6 ،رق م  ،10090و ،331 :10رق م
 ،19273م ن طري ق دب هللا ب ن دم ر ،د ن انف ع ب ه ،و ،88 :6رق م ،10096
و ،329 :10رق م  ،19267م ن طري ق أي وب د ن انف ع ب ه ،وأارجه ذ تس عي ب ن
منصور يف "تسننه" ،كاذب اجلهذد ،ابب مذ جذء يف قال الناس ذء والول ان،282 :2 ،
رقم  ،2632من طريق احلجذج بن أرطأة دن انفع به ،وأارجهذ أيض ذ اب ن زجنوي ه يف
"كا ذب األم وال" ،ص ،150رق م  ،143م ن طري ق احلاس ن ب ن احل ر د ن انف ع ب ه،
وك ذل م ن طري ق دبي هللا ب ن دم ر ،ص ،156رق م  ،154وم ن طري ق أي وب ،رق م
 155وأارجهذ كذل ابن أا شيبة يف "مصنفه" ،429-428 :6 ،رقم 32636
و 32640م ن طري ق دبي هللا ب ن دم ر د ن انف ع ب ه ،والطح ذوي يف "ش رح مع ذين
اآلاثر" ،217 :3 ،رقم  5141من طريق دمر بن حمم دن انفع به.
( ()3ابن أا حذمت" ،العلل".358 :3 ،
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دمر" ،يقص هبم أهل امل ينة ،كمذ يف ختريج احل يث ،وهذا إشذرة صرحية
من أا حذمت دلى ترجيح رواية أهل بل انفع دلى رواية غريهم ،وإن كذن
تسفيذن الثوري ،وهو كويف ،احلذفظ املاقن أمري املؤمنني يف احل يث(.)1
املثال اخلامس:
أارج احلذكم يف ماسا ركه باسن ه ،قذل" :ح ثنذ دب الغفذر بن داود
احلراين ،ثنذ محذد بن تسلمة ،دن دبي هللا بن أا بكر ،واثبت ،دن أنس،
َّ
أن رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم ،قذل" :إ ا توضأ أح كم ولبس افيه
فليصل فيهمذ ،وليماسح دليهذ ،مث ال خيلعهمذ إن شذء إال من جنذبة"
قذل احلذكم" :هذا إتسنذد صحيح دلى شرط ماسلم ،ودب الغفذر بن
داود ثقة ،غري أنه ليس عند أهل البصرة عن محاد"(.)2
قلت :اتبع دب الغفذر دلى رواياه هذا احل يث أتس بن موتسى
( ()1إ ا دققنذ النظر يف املثذلني األاريين ،جن أن املثذل الثذلث ُر نجحت رواي ة أا نع يم
احلذفظ املاقن دلى رواية أه ل البل  ،ويف ه ذا املث ذل ُر نجح ت رواي ة أه ل البل دل ى
رواي ة الث وري احل ذفظ امل اقن ،وه ذا يؤك لن ذ القذد ة املش هورة دن أه ل العل ل ،أن ه
ل يس دائم ذ قرين ة األحف ظ واألتق ن مق م ة ،وك ذل ل يس دائم ذ قرين ة أه ل البل
مق مة ،فذألمر ي ور مع القرائن قوة وضعفذً ولكل ح يث مالباسذته اخلذصة به.
( )2احل ذكم" ،املاس ا رك" ،290 :1،رق م  ،643وانظ ر" :تس نن ال ارقطين" ،كا ذب
الطه ذرة ،ابب يف املاس ح دل ى اخلف ني م ن غ ري توقي ت ،376 :1 ،ح يث رق م
.781
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املصري( ،)1كمذ دن ال ارقطين( )2والبيهقي( ،)3وأراد احلذكم أن يبني لنذ أن
دب الغفذر احلراين الثقة ،ق روى ح يثذً دن محذد بن تسلمة البصري ،ال
يرويه أهل بل ه -البصرة -املالزمون له دنه ،وهذا إدالل من احلذكم لرواية
دب الغفذر؛ بقرينة أن أهل بل محذد مل يرووه دنه ،وأشذر إىل هذه العلة أيضذ
البيهقي ،دقب رواياه احل يث من طريق أتس ابن موتسى قذل " :وليس دن
أهل البصرة دن محذد ،وليس مبشهور ،وهللا أدلم" .وقذل الذه يف تلخيص
املاسا رك" :تفرد به دب الغفذر وهو ثقة ،واحل يث شذ "(.)4
املثال السادس:
روى دكرمة بن دمذر ،دن ش اد أا دمذر ،دن أيب أمامة؛ قذل:
جذء رجل إىل الن صلى هللا دليه وتسلم ،فقذل :أقم دلي احل ! فقذل:
أتوضأت حني أقبلت؟ قذل :نعم! قذل :وصليت معنذ؟ قذل :نعم! قذل :فإن

( )1م اكلم في ه ،أا رج ل ه البخ ذري تعليق ذ يف "ص حيحه" ،ق ذل اب ن ي ونس" :روى
أحذديث منكرة ،وكذن ثقة"
(" ()2الاس نن" ،كا ذب الطه ذرة ،ابب يف املاس ح دل ى اخلف ني م ن غ ري توقي ت:1 ،
 ،376ح يث رقم .780
(" )3الاس نن الك ّبى" ،أب واب املاس ح دل ى اخلف ني ،ابب م ذ ورد يف ت رك الاوقي ت:1 ،
 ،420ح يث رقم .1331
( ()4احلذكم " ،املاسا رك" ومعه تلخيص الذه  ،290 :1،رقم .643
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()1

.
هللا دز وجل ق دفذ دن
قذل ابن أا حذمت :قلت ألا :رواه األوزادي ،دن ش اد أا دمذر،
دن واثلة ،دن الن صلى هللا دليه وتسلم؛ فأيهمذ أصح؟ قذل :األوزادي
أدلم به؛ ألن ش اد دمشقي وقع إىل اليمذمة ،واألوزادي من أهل بلده،
واألوزادي أفهم به(.)2
يف هذا احل يث اااالف يف صحذبينه فعكرمة بن دمذر اليمذمي
ورجح
البصري ،يقول :دن أا أمذمة ،واألوزادي الشذمي ،يقول :دن واثلة ،ن
أبو حذمت رواية األوزادي ،معلالً ل أبن األوزادي من أهل الشذم ،وكذل
ش اد ،واألوزادي أفهم به.
ورجح الناسذئي احل يث من رواية ش اد دن أا أمذمة ،قذل ":ال نعلم
ن
أن أح اً اتبع الولي دلى قوله دن واثلة ،والصواب أبو دمذر ،دن أا
أمذمة ،وهللا أدلم" (.)3
وتسبب ترجيحه هلذ ،أن الولي بن ماسلم روى احل يث دن األوزادي
( ()1أارجهذ ماسلم يف "صحيحه" ،كاذب الاوبة ،ابب قوله تعذىل "إن احلاسنذت يذهنب
الاس ي ذت" ،2117 :4،ح يث رق م  ،2765ويف احل يث قص ة ،وه و ابا ر
ح يث يف البذب دن ه.
( ()2ابن أا حذمت" ،العلل".435 :2 ،
ياسمه ،475 :6 ،ح يث
(" )3الاسنن الكّبى" ،كاذب الرجم ،كر من ادرتف حب ومل ن
رقم 7271
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صحذا احل يث هو واثلة ،والولي كثري الوهم ،ومل يلافت الناسذئي
و كر أن
َّ
()1
للقرينة اليت أدملهذ أبو حذمت يف ترجيح الرواايت .
أاام هذا املطلب حبوار دار بني حيىي بن معني وبني أح تالميذه يف
حلقة ال رس ،يبني أثر اتفذق البل ان يف ترجيح رواية دلى أارى ،فق أورد
ابن داسذكر يف اترخيه قذلُ " :كِّر دن حيىي بن معني ح يث من ح يث
فرده ،وقذل :ليس هو كذا .قذل :فقذل له رجل من احللقة :اي
الشذم ،قذل :ن
أاب زكراي ،ابن دوف يذكره كمذ كرانه ،قذل :فإن كذن ابن دوف كره ،فإن
ابن دوف أعرف حبديث أهل بلده"(.)2
وابن دوف هذا ،هو حمم بن دوف بن تسفيذن ،من الشذميني ،من
تالميذ اإلمذم أمح  ،وكذن اإلمذم أمح ياسأله دن الرجذل من أهل بل ه(،)3
قذل ابن د ي" :هو دذمل أبحذديث الشذم ،صحيحهذ وضعيفهذ"(.)4
( ()1وهن ذك اا االف ابا ر ب ني ال رواة د ن األوزاد ي ،فبعض هم رواه دن ه وجع ل ص حذا
احل يث واثل ة ،وبعض هم جع ل ص حذبينه أب و أمذم ة ،ول يس ه ذا االا االف دل ى
األوزاد ي مك ذن حبثن ذ هن ذ ،وم ذ يعنين ذ هن ذ أمهي ة قرين ة أه ل البل وأثره ذ يف ت رجيح
رواية دلى رواية ،وابهلل الاوفيق.
( ()2ابن داسذكر" ،اتريخ دمشق"50 :55 ،؛ وامل زي" ،هت ذيب الكم ذل" 239 :26
؛ والذه " ،تسري أدالم النبالء".615 :12 ،
( )3الفراء" ،طبقذت احلنذبلة" ،310 :1 ،وهو محصي.
( )4ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".231 :1 ،
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املطل الثاني :اعتبار البلدان يف الرتجيح بني اوأقوا املتعارضة عند
جرح الرواة وتعديلهم
ادام دلمذء اجلرح والاع يل ،دن اااالف النقذد يف جرح الرواة
وتع يلهم ،مجلة من املعذيري للرتجيح بني أقواهلم ،منهذ :قرينة قبول قول النذق
من أهل بل الراوي املاكلم فيه وتق ميه دلى قول غريه من النقذد من أهل
البل ان األارى ،ألن النذق الذي هو من أهل بل الراوي ،أدرف به وأاّب،
من أجل أنه اذلطه وجذلاسه ودذيشه ،ويعرف أحواله أكثر من غريه من
النقذد من أهل البل ان األارى.
وأشذر دلمذء احل يث إىل هذه الوتسيلة بعبذرات كثرية ،من ل :
 قول محذد بن زي  " :كذن الرجل يق م دلينذ من البالد ،ويذكر الرجلوحن ن ث دنه وحناسن دليه الثنذء ،فإ ا تسألنذ أهل بالده وج انه دلى غري
مذ نقول".
وكذن يقول" :أهل بلد الرجل أعرف ابلرجل".
قذل اخلطيب -معلقذ دلى كلمة محذد" :-ملذ كذن دن هم زايدة دلم
خبّبه ،دلى مذ دلمه الغريب من ظذهر د الاه ،جعل محذد احلكم ملذ دلموه
من جرحه ،دون مذ أاّب به الغريب من د الاه"(.)1
( )1اخلطي ب البغ ادي" ،الكفذي ة يف دل م الرواي ة" ،ص ،106وك ذن مح ذد يق ول أيض ذً:
إا م ن الغ رابء" ،و ل ملعرفا ه هب م وبع الاهم وم ى ض بطهم حل يثهم
"الق رابء أح ب ن
أكثر من معرفاه بغريهم من الغرابء .أنظر" :الضعفذء" ،ألا زردة الرازي ،مطبوع ض من
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 قذل ابن اجلني " :كذن أمح بن حنبل وحيىي بن معني يقوالن يف شيوالكوفيني مذ يقول ابن منري فيهم"( ،)1قذل الذه معلقذً" :يعين :يقا اين
بقوله يف أهل بل ه"( ،)2و ل ألن ابن منري كويف ،فهو أدرف ابلكوفيني
من أمح بن حنبل وحيىي بن معني.
وتس ل اإلمذم أمح دن راو من الرواة ،فأحذل الاسذئل إىل دذمل من دلمذء
 ُبل ل الراوي ،وقذل له " :جرير أدرف به وببل ه"(.)3
 وتسأل أبو زردة ال مشقي أمح بن حنبل :مذ تقول يف تسعي بن بشري؟قذل" :أنام أدلم به"( ،)4قلت :قذل أمح ل ؛ ألجل أن تسعي بن
بشري دمشقي من أهل بل الاسذئل.
فذنظر إىل اإلمذمني أمح وابن معني – ومهذ من نقذد احل يث الذين
تكلموا يف أكثر الرواة وهلم يف ل املرتبة العذلية -إ ا وج ا لعذمل من العلمذء
قوالً يف راو من أهل بل ه أاذا به وادام اه.
 ويف املعىن نفاسه قول ابن حبذن يف دب األدلى بن ماسهر الغاسذين" :منأهل دمشق ،من احلفذظ املاقنني ،وأهل الورع يف ال ين ،الذي كذن
كاذب " أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة النبوية" لاسع ي اهلذمشي.769 :2،
( )1ابن أا حذمت" ،اجلرح والاع يل".320: 1 ،
( )2الذه " ،تسري أدالم النبالء".456 :11 ،
( )3من كالم أمح بن حنبل يف دلل احل يث ومعرفة الرجذل (رواية املرو ي) ،ص.60
( )4أبو زردة ال مشقي" ،الاذريخ" ،ص.540
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يقبل كالمه يف الاع يل واجلرح يف أهل بلده ،كمذ كذن يقبل ل من
أمح وحيىي ابلعراق"(.)1
 وكذل قول ابن حجر يف ترمجة دب الرمحن بن دب هللا الغذفقي ،فبعأن كر قول ابن معني أنه "ال يعرفه"( ،)2وقول ابن د ي" :إ ا مل يعرف
ابن معني الرجل فهو جمهول ،وال يعام دلى معرفة غريه"( ،)3قذل:
"وهذا الرجل ق درفه ابن يونس وإليه املرجع يف معرفة أهل مصر
()4
واملغرب "
قلت :أمثذل هؤالء -أقص ابن منري وابن ماسهر وابن يونس-الذين يرجع
إليهم يف معرفة رواة بل اهنم كثر ،منهم :أمح بن صذحل يف الرواة املصريني(،)5
وحمم بن دوف بن تسفيذن يف الشذميني ،وهو من تالميذ اإلمذم أمح  ،وق
( )1ابن حبذن" ،اجملروحني" ،77: 2 ،قذهلذ يف ترمجة دمرو بن واق البصري ،وله دبذرة
قريبة منهذ يف "الثقذت" له.408 :8 ،
( )2ابن معني" ،الاذريخ" (رواية ال ارمي) ،ص.142
( )3ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرج ذل" ،485 :5 ،ون ص ك الم اب ن د ي" :إ ا
ق ذل مث ل اب ن مع ني ال أدرف ه فه و جمه ول غ ري مع روف ،وإ ا درف ه غ ريه ال يعام
دلى معرفة غريه؛ ألن الرجذل اببن معني تاسّب أحواهلم".
( )4ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".318 :6 ،
( )5انظ ر :اب ن حب ذن" ،الثق ذت"25 :8 ،؛ اب ن ش ذهني " ،ك ر م ن ااال ف العلم ذء
ونق ذد احل يث في ه" ،ص ،62 ،55وتنظ ر ترمجا ه يف "الكذم ل" الب ن د ي:1،
295؛ اخلطيب البغ ادي" ،اتريخ بغ اد".319 :5 ،
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تق ن م قبل قليل أن اإلمذم أمح كذن ياسأله دن الرجذل من أهل بل ه ،وكذل
قول ابن د ي فيه ابااصذصه أبهل الشذم ،وأيضذً ُدحْيم ،قذل اخلليلي:
"دب الرمحن بن إبراهيم ال مشقي ،ويلقب ب ُ حْيم ،أح حفذظ األئمة ،مافق
دليه ،ويعام دليه يف تعديل شيوخ الشام وجرحهم"(.)1
 قذل ابن د ي يف ترمجة تسع بن تسعي  ،يلقب تسع ويه ،جرجذين" :هومن أهل بلدان وحنن أعرف به"(.)2
كذل جن نقذد احل يث دن االااالف يف احلكم دلى الراوي ،أو د م
مق رهتم دلى احلكم دليه ،يرجحون قول أهل بل ه دلى قول غريه ويعام ونه،
وهذا يبني أثر ادابذر البل ان يف الرتجيح بني األقوال املاعذرضة ،من ل :
 مذ قذله ابن منري يف أمح بن دب املل بن واق احلراين" :تركت ح يثهلقول أهل بلده"(.)3
هذه العبذرة تبني لنذ أن تسبب تركه هلذا الراوي هو ادامذده قول أهل بل ه فيه؛
ألجل أهنم أدرف به وأاّب ،مع وجود من د ن له لكنهم لياسوا من أهل بل ه(.)4
( )1اخلليلي" ،اإلرشذد يف معرفة دلمذء احل يث".450 :1 ،
( )2اب ن د ي" ،الكذم ل يف ض عفذء الرج ذل" ،396 :4 ،وق ذل يف ترمجا ه لش قيق
الض " :وهم -أي أهل بل ه -أدرف به".71 :5 ،
( )3ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".57 :1 ،
( )4فق وثق ه يعق وب ب ن ش يبة ،وق ذل أمح " :م ذ رأي ت ب ه أبتس ذً" ،وق ذل أب و ح ذمت:
"كذن من أهل الص ق واإلتقذن" ،وق روى دنه اإلمذم البخذري ،وتسيمر معنذ بع
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 ومثلهذ قول ابن منري يف أمح بن دب هللا بن مياسرة النهذون ي ،مثاحلراين ،أبو مياسرة " :أهل بلده يسيئون الثناء عليه"(.)1
 قذل أبو بكر املرو ي " :تسألاه -أي أمح بن حنبل -دن قطن الذيروى دنه مغرية؟ فقذل :ال أدرفه إال ممذ روى دنه مغرية .قلت :إن جريراً
كره بذكر تسوء .قذل :ال أدري ،جرير أعرف به وببلده"( ،)2أي أن
اإلمذم أمح يعام قول جرير فيه وحييل دليه؛ ألهنمذ من البل نفاسه.
 ومنه أيضذً مذ نقله ابن د ي اجلرجذين يف دب الرمحن بن معذوية أبواحلويرث امل ين ،فبع أن نقل قول مذل فيه" :ليس بثقة ال أتاذن دنه
شي ذ" ،وقول ابن معني فيه أبنه ثقة ،قذل ابن د ي" :ومالك أعلم به؛
ألنه مدين ومل يرو عنه شيئاً"(.)3
فكذنت قرينة ترجيح قول مذل دلى قول ابن معني دن ابن د ي
ألجل أهنمذ -أي مذل وابن معذوية -من البل نفاسه ،فق ن م قول مذل فيه.
يرجح قول النذق من
وأقوال ابن د ي يف هذا املعىن كثرية ن
تبني أنه ن
قليل أن قول أهل بل ه فيه كذن لاعصب فيهم.
( )1ابن حجر" ،لاسذن امليزان" ،497 :1 ،وأنظر كذل .634 :1:
(" )2م ن ك الم أمح ب ن حنب ل يف دل ل احل يث ومعرف ة الرج ذل" (رواي ة امل رو ي)،
ص ،60وانظر أيضذً :ترمجة أا مر األنصذري يف "هتذيب الكمذل" ،للمزي:34،
 281وقول اإلمذم أمح فيه.
( )3ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".502-501 :5 ،
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أهل البل دلى قول غريه دن االااالف ،منهذ:
 قوله يف ترمجة يزي بن ربيعة ال مشقي بع أن نقل األقوال املاعذرضةفيه" :ويزي بن ربيعة هذا ،أبو ماسهر أعلم به؛ ألنه من بلده"(.)1
 وقذل يف ترمجة أمح بن دب الرمحن بن وهب -وهو مصري" :-رأيتوم ْن كتب عنه من
شيو أهل مصر الذين حلقتهم جممعني على ضعفهَ ،
الغرابء غري أهل بلده ال ميتنعون من الرواية عنه ،وحدثوا عنه"(.)2
 وقذل يف ترمجة شقيق الض  " :كويف ال أدرفه إالَّ هكذا ،وكذن منقصذص أهل الكوفة والغذلب دليه القصص ،وال أدرف له أحذديث
ن
()3
ماسن ة كمذ لغريه ،وهو مذموم عند أهل بلده ،وهم أعرف به" .
أاام هذه املاسألة بكالم ألا ولي البذجي؛ حيث قذل يف ترمجة تسع
بن إبراهيم بن دب الرمحن بن دوف امل ين ،بع أن نقل توثيقه دن أا
حذمت ،وأمح  ،وحيىي بن معني " :قذل ابن الّبقي :تسألت حيىي بن معني دن
قول النذس يف تسع بن إبراهيم أنه كذن يرى الق ر ،وتركه مذل  ،فقذل :مل
يكن يرى الق ر ،وإمنذ ترك مذل الرواية دنه؛ ألنه تكلم يف ناسب مذل ،
فكذن ال يروي دنه ،وهو ثبت ال ش فيه".
قذل البذجي معرتضذً دلى كالم ابن معني الاسذبق " :إن قول حيىي بن
( )1ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".133-132 :9 ،
( )2املص ر نفاسه.302 :1 ،
( )3املص ر نفاسه ،71 :5 ،وأنظر أيضذ ترمجة يوتسف بن اذل الاسميت.497 :8 ،
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معني :إن مذلكذً ترك ح يثه لطعنه يف ناسبه ،دلى ظذهره ،ولو تركه مذل
لذل مع رضذ أهل امل ينة به حل ث دنه تسذئر أهل امل ينة ،وق ترك
مجيعهم الرواية دنه يف قول مجذدة أهل احلفظ من أئمة أهل احل يث(... ،)1
ورأي اجلمهور أوىل به ،والظذهر أن أهل امل ينة إمنذ اتفقوا دلى ترك األاذ
دنه ،إمذ ألنه ق طعن يف ناسب مذل طعنذ اتساحق به دن هم الرتك... ،
وحيامل أن يكونوا اتفقوا دلى ترك األاذ دنه ملذ مل يرضوا ح يثه ،فعن ي أنه
ليس ابحلذفظ".
ورجحه دلى قول ابن معني،
فذلبذجي هنذ ،ق ن م قول أهل امل ينة ومذل
ن
يف تركهم الرواية دن تسع ٍ ،ألنه من أهل بل هم ،وليبني البذجي أن قول مذل
هو األوىل من كالم ابن معني أي ل أبن أهل امل ينة مجيعهم تركوا الرواية
دنه ،وأن األمر ليس اصومة شخصية بني مذل وتسع بن إبراهيم(.)2
وهذا مثال آخر ،ي لنذ دلى أن قرينة ادابذر البل ان معاّبة مذ مل
( )1مل أج م ن ك ر أن أه ل امل ين ة ق ترك وا الرواي ة د ن تس ع إال م ذ ك ره الب ذجي،
وكالمه هنذ يعوزه ال ليل.
( )2الب ذجي" ،الاع يل والاج ريح" ،1101 :3 ،وق أط ذل الب ذجي يف النق ل يف ه ذه
املاسألة ليبني صحة موقف اإلمذم مذل املخذلف جلمذهري العلمذء ،ومذ قذل البذجي
ل إال اناص ذرا من ه لإلم ذم مذل كون ه – أي الب ذجي -م ذلكي امل ذهب ،و ك ر
البذجي بع ل د ة أمثل ة ليب ني م ن االهل ذ أن ق ول أه ل البل مق م دل ى ق ول
غريهم.
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يعذرضهذ مذ هو أقوى منهذ وأن دلمذء احل يث ونقذده ياسريون مع القرائن،
فرمبذ توج قرينة أقوى منهذ وابك  ،فنأاذ هبذ ونرتك قرينة البل ية ،مذ تق م
كره يف ترمجة أمح بن دب املل احلراين ،فق وثقه يعقوب بن شيبة،
وأمح  ،وأبو حذمت ،وروى دنه البخذري يف الصحيح وهو من شيواه(،)1
وبني اإلمذم أمح أن أهل بل ه قذلوا فيه ل لاعصب فيهم ،فإهنم قل مذ
ن
يرضون دلى إناسذن ،ولكونه أيضذ كذن يغشى الاسلطذن؛ فاكلموا فيه
لذل ( ،)2وهذا جرح مردود مل يقبله العلمذء.
ومثال اثلث يزي األمر وضوحذً ،كره اإلمذم األلبذين رمحه هللا ،ياعلنق
مباسألة تعذرض اجلرح املفاسر يف دب الرمحن بن زايد بن أنعم اإلفريقي مع
املفاسر مق م دلى الاع يل وإن كذن املع لون
توثيق أهل بل(3ه) له ،فإن اجلرح ن
هم أهل بل ه .
( )1أارج له البخذري يف كاذب الصالة واجلهذد وفضذئل الصحذبة.
( )2اب ن أا ح ذمت" ،اجل رح والاع يل"61 :2 ،؛ والك الاب ي" ،اهل اي ة واإلرش ذد يف
معرف ة أه ل الثق ة والاس اد"39 :1 ،؛ واخلطي ب البغ ادي" ،اتري خ بغ اد":5 ،
439؛ والب ذجي" ،الاع يل والاج ريح"331 :1 ،؛ وال ذه " ،اتري خ اإلتس الم"،
 ،46 :16و"تس ري أد الم الن بالء" ل ه662 :10،؛ ومغلط ذي" ،إكم ذل هت ذيب
الكمذل"77 :1 ،؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".57 :1 ،
( )3ينظ ر تعلي ق اإلم ذم األلب ذين دل ى كا ذب "أتتس يس األحك ذم دل ى م ذ ص نح د ن ا ري
األانم بش رح أحذدي ث دم ة األحك ذم" ،ألمح ب ن حي ىي النجم ي (-162 :1
 )163هذمش رقم .1
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املطل الثالث :اعتبار البلدان يف ضبط اوأمساء واوأنساب ،وسين
الوفاة
ممذ جيب الانبيه دليه أن قرينة تق قول أهل بل الراوي فيه ،ال
يقاصر دلى ماسذئل اجلرح والاع يل فقط ،بل ياساعذن هبذ دن ضبط األمسذء
واألناسذب وتسين الوفذة ،فمن ل  :إ ا ااالف يف ضبط اتسم را ٍو من الرواة،
أو ناسباه ،أو ضبط تسنة وفذتهُ ،رِّنجح قول أهل بل ه دلى قول غريهم ،من
األمثلة دلى ل :
 نقل ال ارقطين دن حيىي بن معني" :ااالف النذس يف نُعيم بن هبَّذر،وةَّذر ،وأهل الشام يقولون :مهَّذر ،وهم أدلم به"(.)1
 قذل ابن مذكوال " :زَّابن بن اذل  ،موىل بين أمية ،وق قيل فيه :زَّاين،وزَّابن دن ي أصح ،هذا قول ابن يونس( ،)2وقذل ال ارقطينَّ :راين

قلت :ومثله أيضذ قول أمح بن صذحل املص ري يف اب ن هليع ة وه و م ن بل ه مل يقب ل
ملعذرضاه النقذد يف ل ( .انظر :كر من ااالف العلمذء ونقذد احل يث فيه ،البن
شذهني ،ص.)62
( )1ال ارقطين" ،املؤتل ف واملخال ف" ،734 :2 ،وه و مع ود م ن أه ل الش ذم ،كم ذ
ج ذء يف "االتس ايعذب" ،الب ن دب الّب ،1509 :4 ،وانظ ر :اب ن داس ذكر" ،اتري خ
دمشق" 185 :62 ،ومذ بع هذ.
( )2ابن يونس املصري" ،الاذريخ".184 :1 ،
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الصحيح()1؛ وابن يونس أعرف أبهل بلده"(.)2
 قذل ابن القياسراين يف ناسبة (البكراوي) ...." :الثذين :مناسوب إىل حملنة منحمذل جرجذن تاسمى بكرااب  ،منهم تسعي بن حمم البكراوي ،روى دنه
دب هللا بن د ي احلذفظ اجلرجذين ،وناسبه هكذا ،ورأياهم يناسبون من كذن
من أهل هذه احمللنة البكرااب ي ،وابن عدي من أهل البلد كذا ناسبه"(.)3
ُااُلف يف الناسبة إليهذ ،فمنهم
قلت :توضيح املثذل أن حملنة بكرااب أ ْ
ورجح ابن
من قذل يف الناسبة إليهذ :البكراوي ،ومنهم من قذل :البكرااب ي ،ن
القياسراين ناسباهم ابلبكراوي ألجل أن ابن د ي وهو من أهل البل نفاسه
ق ناسبهم هكذا.
الاسمعذين بع أن كر االااالف يف ناسبة أح الرواة بني
 قذل أبو تسع َّالزن ين والزن ي " :كر أبو كذمل البصريي يف كاذب املضذفذت( :أبو
بكر مح ان بن غذرم الزن ين ،يعين من قرية زن ن ،وله هبذ دقب فيهم
من أهل العلم) .قلت -أي الاسمعذين :-وأبو بكر هذا منهم ،وملذ كر
األمري أبو نصر دلي بن هبة هللا بن مذكوال يف كاذب اإلكمذل( )4يف
ترمجة الزن ي ابن غذرم هذا ،مث كر بع ه ترمجة الزن ين من قرية زن ىن
( )1ال ارقطين" ،املؤتلف واملخالف".1107 :2 ،
( )2ابن مذكوال" ،اإلكمذل" ،116 :4 ،وهو مصري.
( )3ابن القياسراين" ،املؤتلف واملخالف" ،ص35
( )4ابن مذكوال" ،اإلكمذل".146 :4 ،
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كرت هذهنذ ،والظذهر أنه وهم ،فإن البصريي ،وإن مل يكن يف طبقة
ابن مذكوال ،ودرجاه يف احلفظ واإلتقذن والرحلة ،ولكن هو أدرف أبهل
بل ه؛ ألنه خبذري وابن غذرم من أهل خبذرى"(.)1
 قذل ابن مذكوال" :اري ،موىل دب هللا بن حيىي بن زهري بن الزبري الاغل ،صي أتسود ،كذن يشه دن احل نكذم مبصر ،... ،تويف تسنة
أبو صذحل ،ا ٌّ
مثذن ودشرين وثالمثذئة ،كره ابن يونس( .)2و كره أبو احلاسن
ال ارقطين( ،)3فقذل :هو اري موىل دب هللا بن حيىي الاغل  ،وقذل :تويف
تسنة ثالث ودشرين وثالمثذئة ،والصواب مذ تق م من قول ابن يونس،
وهو أدرف أبهل بل ه"(.)4
قلت :األمثلة الاسذبقة كلهذ ت ل داللة واضحة دلى أن نقذد احل يث
كذنوا يق مون قول العذمل من أهل بل الراوي دلى قول غريه من العلمذء يف
األغلب ،مذ مل يعذرض ل قرينة أقوى ،ملذ ميل العذمل من أهل بل الراوي
من زايدة دلم خبّبه ،ومعرفة حبيذته وتفصيالهتذ ومالباسذهتذ ،مع معذيشاه له
أحيذان ،أكثر من معرفة الغرابء به؛ ألجل ل يظهر لنذ قيمة كاب الاواريخ
احمللية ،وأمهياهذ ،وتق مهذ دلى كاب الاواريخ العذمة يف هذا اجلذنب ،أدين
( )1الاسمعذين" ،األناسذب".337 :6 ،
( )2ابن يونس املصري" ،الاذريخ".159 :1 ،
( )3ال ارقطين ،املؤتلف واملخالف.380 :1 ،
( )4ابن مذكوال" ،اإلكمذل".19 :2 ،
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وجوب أن يكون هلذ األولوية يف النظر فيهذ واالتسافذدة منهذ دن مجع أقوال
نقذد احل يث يف راو من الرواة ،ألن املصنِّف يف رجذل بل من البل ان
تسيكون من أهلهذ ،وال ش أنه أدرف برجذهلذ وأاّب هبم.
وق تق ن م النقل دن املعلمي اليمذين يف أن احملققون يرجحون تواريخ البل ان
دلى الاواريخ العذمة؛ التسايعذهبم للرتاجم واملواد أكثر من الاواريخ العذمة(.)1
ويف ل يقول ال كاور أكرم ضيذء العمري" :ومن الطبيعي أن يكون
املصنف يف رجذل امل ينة من تسكذهنذ أنفاسهم ،وال ش أن العذمل من أبنذء
امل ينة يكون ا معرفة برجذهلذ الااالطه ابملعذصرين له ،ونقله دن تالميذ
الذين تسبقوه منهم ،وهذا جيعله قذدرا دلى الاعريف برجذل احل يث يف بل ه
أكثر من غريه ،ولذل فإن الاواريخ احمللية غذلبذ مذ تكون أدق يف معلومذهتذ
دن دلمذء البل ة من املصنفذت الشذملة يف الرجذل"(.)2

( )1ينظر ب اية البحث دن كالمي دن املقصود ابدابذر البل ان.
( )2حبوث يف اتريخ الاسنة املشرفة ،ألكرم ضيذء العمري ،ص.142
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حمم









اخلامتة
احلم هلل الذي بنعماه تام الصذحلذت ،والصالة والاسالم دلى نبينذ
اذمت األنبيذء واملرتسلني ،وبع :
توصل البحث إىل مجلة من الناذئج ،أتسردهذ يف النقذط اآلتية:
أن قرين ة اداب ذر البل ان واتفذقه ذ هل ذ أثره ذ يف ت رجيح النذق للطري ق إ ا
ي ال راوي دل ى الط رق األا رى ،وه ذا ه و الغذل ب،
ج ذءت م ن بل ن
وم ن النق ذد م ن ك ذن يش ري إليه ذ ص راحة ،وم نهم م ن يفه م إدمذل ه هل ذ
من االل ترجيحه هلذ.
تنود ت دب ذرات نق ذد احل يث ال ال ة دل ى إدم ذهلم ه ذه القرين ة،
كقوهلم" :أهل بل ه أدرف ب ه"" ،أه ل بل ه أفه م حب يث ه"" ،الص حيح
م ذ يقول ه أه ل دمش ق" " ،وأه ل امل ين ة أدل م حب يث انف ع م ن أه ل
الكوفة"" ،ليس دن أهل البصرة دن محذد" ،وغريهذ من العبذرات.
ليس إلدمذل الق رائن قذد ة اثبا ة ،ول يس دائم ذ تق َّم قرين ة أه ل البل
دلى غريه ذ ،ب ل ق يق م دليه ذ غريه ذ م ن الق رائن كقرين ة األحف ظ أو
األكثر أحيذان ،والعمل ي ور مع القرينة األقوى واألثبت.
الغذل ب دل ى ال راوي إ ا ك ذن ه و وش يخه م ن البل نفاس ه ،أن يك ون
أضبط حل يث شيخه من غريه وأحفظ له.
م ن د ذدة نق ذد احل يث الرج وع إىل أه ل بل ال راوي وادام ذد ق وهلم في ه،
و ل لك وهنم أد رف ب ه ،وأا ّب حبذل ه ،واطالده م دل ى م ذ مل يطل ع دلي ه
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غريهم من الغرابء ،إال إ ا دذرضاهذ قرينة أقوى منهذ وابك .
 ال يقاص ر إدم ذل نق ذد احل يث هل ذه القرين ة يف ت رجيح رواي ة دل ى
رواية ،أو يف ترجيح اجلرح دلى الاع يل أو العك س ،ب ل ياع ى ل
إىل إدمذهلذ يف ضبط األمسذء واألناسذب وتسين الوفذة.
 قيم ة كا ب الا واريخ احمللي ة ،وأمهياه ذ ،وتق مهذ دل ى كا ب الا واريخ
العذم ة يف ه ذا اجلذن ب ،أد ين وج وب أن يك ون هل ذ األولوي ة يف النظ ر
فيه ذ ،واالتس افذدة منه ذ دن مج ع أق وال نق ذد احل يث يف راو م ن
الرواة ،ألن املصنِّف يف رجذل بل م ن البل ان تس يكون م ن أهله ذ ،وال
ش أنه أدرف برجذهلذ وأاّب هبم.
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املصادر واملراجع
ابن األثري ،جم ال ين أبو الاسعذدات املبذرك بن حمم بن حمم بن دب
الكر الشيبذين اجلزري" ،النهذية يف غريب احل يث واألثر" ،حتقيق
طذهر الزاوي( ،د.ط) ،بريوت ،املكابة العلمية1979 ،ه).
أمح بن حنبل ،أبو دب هللا أمح بن حمم بن حنبل الشيبذين" ،العلل
ومعرفة الرجذل" ،حتقيق وصي هللا دبذس( ،ط ،1اهلن  ،ال ار الاسلفية،
1408ه).
أمح بن حنبل" ،تسؤاالت أا داود لإلمذم أمح بن حنبل يف جرح الرواة
وتع يلهم" ،حتقيق زايد حمم منصور( ،ط ،1امل ينة املنورة ،مكابة
العلوم واحلكم1414 ،ه).
أمح بن حنبل" ،ماسن اإلمذم أمح بن حنبل" ،حتقيق شعيب األران وط
وابارون( ،ط ،1بريوت ،مؤتساسة الرتسذلة 1421ه).
أمح معب دب الكر " ،ألفذظ ودبذرات اجلرح والاع يل بني األفراد والاكرير
والرتكيب وداللة كل منهذ دلى حذلة الراوي واملروي"( ،ط ،1الرايض،
أضواء الاسلف2004 ،م).
أكرم ضيذء العمري" ،حبوث يف اتريخ الاسنة املشرفة"( ،ط ،4بريوت ،دار
باسذط( ،د.ت)).
البذجي ،أبو الولي تسليمذن بن الف بن تسع " ،الاع يل والاجريح ملن ارج
له البخذري يف اجلذمع الصحيح" ،حتقيق أبو لبذبة حاسني( ،ط،1
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الرايض ،دار اللواء للنشر والاوزيع1406 ،ه).
البخذري ،أبو دب هللا حمم بن إمسذديل البخذري اجلعفي" ،صحيح
البخذري" ،حتقيق حمم زهري بن انصر( ،ط ،1دار طوق النجذة،
مصورة دن الاسلطذنية1422 ،ه).
البخذري" ،الاذريخ الكبري"( ،د .ط) ،حي ر أابد ،دائرة املعذرف العثمذنية،
(د .ت).
البيهقي ،أبو بكر أمح بن احلاسني بن دلي بن موتسى اخلراتسذين" ،الاسنن
الكّبى" ،حتقيق حمم دب القذدر دطذ( ،ط ،3بريوت ،دار الكاب
العلمية ،لبنذن1424 ،ه).
الرتمذي ،أبو دياسى حمم بن دياسى بن تس ْورة بن موتسى ابن الضحذك،
الرتمذي" ،اجلذمع الكبري "تسنن الرتمذي" ،حتقيق بشذر دواد معروف،
(ط ،1بريوت ،دار الغرب اإلتسالمي1998 ،م).
الرتمذي ،أبو دياسى حمم بن دياسى" ،دلل الرتمذي الكبري" ،ترتيب أبو
طذلب القذضي ،حتقيق صبحي الاسذمرائي وابارون( ،ط ،1بريوت،
دذمل الكاب1409 ،ه).
اجلرجذين ،دلي بن حمم بن دلي اجلرجذين" ،الاعريفذت" ،حتقيق جممودة من
العلمذء( ،ط ،1بريوت ،دار الكاب العلمية1983 ،م).
اجلرجذين ،أبو القذتسم محزة بن يوتسف بن إبراهيم الاسهمي القرشي اجلرجذين،
"اتريخ جرجذن" ،حتقيق دب الرمحن بن املعلمي اليمذين( ،ط ،1حي ر
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ابابد ،جملس دائرة املعذرف العثمذنية1369 ،ه ).
ابن أا حذمت ،أبو حمم دب الرمحن بن حمم بن إدريس بن املنذر الاميمي،
"دلل احل يث" ،احلنظلي الرازي ،حتقيق :فريق من البذحثني إبشراف
ودنذية د /تسع بن دب هللا احلمي و د/اذل بن دب الرمحن اجلرياسي،
(ط ،1الرايض ،مطذبع احلميضي1427 ،ه).
ابن أا حذمت ،أبو حمم دب الرمحن بن حمم بن إدريس" ،اجلرح والاع يل"،
(ط ،1اهلن  ،جملس دائرة املعذرف العثمذنية ،وبريوت ،دار إحيذء الرتاث
العرا1271 ،ه).
احلذزمي ،أبو بكر حمم بن موتسى بن دثمذن احلذزمي اهلم اين" ،االدابذر يف
النذتسخ واملناسو من اآلاثر"( ،ط ،2حي ر ابابد ،جملس دائرة املعذرف
العثمذنية1359 ،ه ).
احلذكم ،أبو دب هللا احلذكم حمم بن دب هللا بن حمم بن مح ويه ابن نُعيم
النياسذبوري املعروف اببن البيع" ،املاسا رك دلى الصحيحني" ،حتقيق
مصطفى دب القذدر دطذ( ،ط ،1بريوت ،دار الكاب العلمية1411 ،ه).
ابن حبذن ،أبو حذمت حمم بن حبذن الباسيت" ،الثقذت" ،حتقيق دائرة املعذرف
العثمذنية( ،ط ،1اهلن  ،مطبعة دائرة املعذرف1973 ،م).
ابن حبذن ،أبو حذمت حمم بن حبذن" ،اجملروحني من احمل ثني والضعفذء واملرتوكني"،
حتقيق حممود إبراهيم زاي ( ،ط ،1تسوراي ،دار الودي1396 ،ه).
ابن حجر العاسقالين ،أبو الفضل أمح بن دلي بن حمم " ،هتذيب
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الاهذيب"( ،ط ،1اهلن  ،دائرة املعذرف النظذمية1326 ،ه) .
ابن حجر العاسقالين ،أبو الفضل أمح بن دلي بن حمم " ،لاسذن امليزان"،
حتقيق دب الفاذح أبو غ ة( ،ط( ،1د .م) ،دار البشذئر اإلتسالمية،
2002م).
ابن ازمية ،أبو بكر حمم بن إتسحذق بن ازمية" ،صحيح ابن ازمية"،
حتقيق حمم مصطفى األدظمي( ،ط ،3بريوت ،املكاب اإلتسالمي،
1424ه).
اخلطيب البغ ادي ،أبو بكر أمح بن دلي بن اثبت" ،الكفذية يف دلم
الرواية"( ،د .ط) ،حي ر ابابد ال كن1357 ،ه) .
اخلطيب البغ ادي ،أبو بكر أمح بن دلي بن اثبت" ،اتريخ بغ اد" ،حتقيق
بشذر دواد معروف( ،ط ،1بريوت ،دار الغرب اإلتسالمي1422 ،ه) .
اخلليلي ،أبو يعلى اليل بن دب هللا بن أمح بن إبراهيم بن اخلليل القزويين،
"اإلرشذد يف معرفة دلمذء احل يث" ،حتقيق حمم تسعي دمر إدريس،
(ط ،1الرايض ،مكابة الرش 1409 ،ه).
ابن أا ايثمة ،أبو بكر أمح بن أا ايثمة" ،الاذريخ الكبري" ،حتقيق
صالح فاحي هلل( ،ط ، 1القذهرة ،دار الفذروق احل يثة للطبذدة
والنشر1427 ،ه ).
ال ارقطين ،أبو احلاسن دلي بن دمر بن أمح " ،العلل الواردة يف األحذديث
النبوية" ،حتقيق حمفوظ الرمحن الاسلفي( ،ط ،1دار طيبة ،الرايض،
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1405ه).
ال ارقطين ،أبو احلاسن دلي بن دمر بن أمح " ،املؤتلف واملخالف" ،حتقيق
موفق دب هللا دب القذدر( ،ط ،1بريوت ،دار الغرب اإلتسالمي،
1406ه).
ال ارقطين ،أبو احلاسن ،دلي بن دمر بن أمح " ،تسنن ال ارقطين" ،حتقيق
شعيب االران وط وابارون( ،ط ،1بريوت ،مؤتساسة الرتسذلة،
1424ه).
ال ارمي ،دب هللا بن دب الرمحن بن الفضل بن هبرام بن دب الصم
ال ارمي" ،ماسن ال ارمي املعروف ب "تسنن ال ارمي" ،حتقيق حاسني
تسليم أتس ( ،ط ،1الاسعودية ،دار املغين للنشر والاوزيع1412 ،ه ).
ِّ
الاس ِّج ْاساذين" ،تسنن أا داود" ،
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق ن
حتقيق حمم حميي ال ين دب احلمي ( ،د.ط ،بريوت ،املكابة العصرية،
د.ت).
ابن دري  ،حمم بن احلاسن بن دري " ،مجهرة اللغة" ،حتقيق رمزي بعلبكي،
(ط ،1بريوت ،دار العلم للماليني1987 ،م).
الذه  ،مشس ال ين أبو دب هللا حمم بن أمح بن دثمذن" ،الكذشف يف
معرفة من له رواية يف الكاب الاساة" ،حتقيق حمم دوامة( ،ط،1
الاسعودية ،دار القبلة للثقذفة اإلتسالمية1413،ه).
الذه  ،مشس ال ين أبو دب هللا حمم بن أمح بن دثمذن" ،تسري أدالم
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النبالء" ،حتقيق شعيب األران وط وابارون( ،ط ،3بريوت ،مؤتساسة
الرتسذلة1405 ،ه).
الذه  ،مشس ال ين أبو دب هللا حمم بن أمح بن دثمذن" ،اتريخ اإلتسالم
دواد معروف( ،ط ،1بريوت،
ووفيذت املشذهري واألدالم" ،حتقيق بشذر ن
دار الغرب اإلتسالمي2003 ،م).
الرازي ،حمم بن أا بكر الرازي" ،خماذر الصحذح"( ،ط ،5بريوت ،املكابة
العصرية1999 ،م).
ابن رجب احلنبلي ،زين ال ين دب الرمحن بن أمح " ،شرح دلل الرتمذي"،
حتقيق مهذم دب الرحيم تسعي ( ،ط ،1األردن ،مكابة املنذر1987،م).
ابن رجب احلنبلي ،زين ال ين دب الرمحن بن أمح " ،جذمع العلوم واحلكم
يف شرح ةاسني ح يثذً من جوامع الكلم" ،حتقيق حمم األمح ي أبو
النور( ،ط ،2دار الاسالم للطبذدة والنشر والاوزيع1424 ،ه).
أبو زردة ال مشقي ،دب الرمحن بن دمرو بن دب هللا بن صفوان النصري،
"اتريخ أا زردة ال مشقي" ،حتقيق شكر هللا نعمة هللا القوجذين،
(د.ط) ،دمشق ،جممع اللغة العرا( ،د.ت).
الزركشي ،أبو دب هللا ب رال ين حمم بن دب هللا بن هبذدر الزركشي الشذفعي،
"النكت دلى مق مة ابن الصالح" ،حتقيق زين العذب ين بن حمم بال
فريج( ،ط ،1الرايض ،دار أضواء الاسلف ،الرايض1419 ،ه) .
ابن زجنويه ،أبو أمح محي بن خمل بن قايبة بن دب هللا اخلرتسذين،
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"األموال" ،حتقيق شذكر يب فيذض( ،ط ،1الاسعودية ،نشر مركز
املل فيصل للبحوث وال راتسذت اإلتسالمية1406 ،ه 1986/م).
ابن تسع  ،أبو دب هللا حمم بن تسع بن منيع اهلذمشي ،البغ ادي،
"الطبقذت الكّبى" ،حتقيق إحاسذن دبذس( ،بريوت ،دار صذدر،
1968م).
تسع ي اهلذمشي" ،أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة النبوية"( ،ط( ،1د.م)،
(د.ن)1402 ،ه1982/م).
تسعي بن منصور ،أبو دثمذن تسعي بن منصور بن شعبة اخلراتسذين
اجلوزجذين" ،تسنن تسعي بن منصور" ،حتقيق حبيب الرمحن األدظمي،
(ط ،1اهلن  ،ال ار الاسلفية1403 ،ه 1982-م).
الاسمعذين ،أبو تسع دب الكر بن حمم بن منصور الاميمي املروزي،
"األناسذب" ،حتقيق دب الرمحن بن حيىي املعلمي اليمذين وغريه( ،ط،1
حي ر ابابد ،جملس دائرة املعذرف العثمذنية1382 ،ه 1962 /م).
الاسيوطي ،جالل ال ين دب الرمحن بن أا بكر الاسيوطي" ،معجم مقذلي
العلوم يف احل ود والرتسوم" ،حتقيق حمم إبراهيم دبذدة( ،ط ،1القذهرة،
مكابة اآلداب2004 ،م).
الصنعذين ،أبو بكر دب الرزاق بن مهذم بن انفع احلمريي اليمذين الصنعذين،
"املصنف" ،حتقيق حبيب الرمحن األدظمي( ،د.ط) ،اهلن  ،اجمللس
العلمي ،املكاب اإلتسالمي ،بريوت1403 ،ه).
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الطّباين ،أبو القذتسم تسليمذن بن أمح بن أيوب" ،املعجم الكبري" ،حتقيق
مح ي الاسلفي( ،ط ،2مصر ،مكابة ابن تيمية1415 ،ه).
الطحذوي ،أبو جعفر ،أمح بن حمم بن تسالمة بن دب املل بن تسلمة
األزدي" ،شرح معذين اآلاثر" ،حتقيق حمم زهري النجذر وحمم تسي
جذد احلق( ،ط ،1القذهرة ،دذمل الكاب1414 ،ه).
ابن أا دذصم ،أبو بكر أمح بن دمرو بن الضحذك بن خمل الشيبذين،
اآلحذد واملثذين ،حتقيق ابتسم اجلوابرة( ،ط ،1الرايض ،دار الراية،
1411ه).
ابن دب الّب ،أبو دمر يوتسف بن دب هللا بن حمم بن دب الّب بن دذصم
النمري القرط " ،االتسايعذب يف معرفة األصحذب"( ،ط ،1بريوت،
دار اجليل1412 ،ه 1992 /م).
العجلي ،أبو احلاسن أمح بن دب هللا بن صذحل" ،اتريخ الثقذت"( ،ط،1
مصر ،دار البذز1405 ،ه).
ابن د ي اجلرجذين ،أبو أمح دب هللا بن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء
الرجذل" ،حتقيق دذدل دب املوجود ودلي معوض( ،ط ،1بريوت ،دار
الكاب العلمية1997 ،م).
ابن داسذكر ،أبو القذتسم دلي بن احلاسن بن هبة هللا" ،اتريخ دمشق" ،حتقيق
دمرو بن غرامة العمروي( ،ط ،1بريوت ،دار الفكر للطبذدة والنشر
والاوزيع1415 ،ه ).
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دلي بن امل يين ،أبو احلاسن دلي بن دب هللا بن جعفر" ،تسؤاالت حمم بن
دثمذن بن أا شيبة" ،حتقيق موفق دب هللا دب القذدر( ،ط،1
الرايض ،مكابة املعذرف1404 ،ه).
ابن فذرس ،أمح بن فذرس بن زكراي" ،معجم مقذييس اللغة" ،حتقيق دب
الاسالم هذرون( ،بريوت ،دار الفكر1979 ،م).
ابن الفراء ،أبو احلاسني ابن أا يعلى ،حمم بن حمم " ،طبقذت احلنذبلة"،
حتقيق حمم حذم الفقي( ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
الفاسوي ،أبو يوتسف يعقوب بن تسفيذن" ،املعرفة والاذريخ" ،حتقيق أكرم
ضيذء العمري( ،ط ،2بريوت ،مؤتساسة الرتسذلة1401 ،ه).
ابن القياسراين ،أبو الفضل حمم بن طذهر بن دلي بن أمح املق تسي
الشيبذين" ،املؤتلف واملخالف" ،حتقيق كمذل يوتسف احلوت( ،ط،1
بريوت ،دار الكاب العلمية1411 ،ه).
الكالاب ي ،أمح بن حمم بن احلاسني بن احلاسن" ،اهل اية واإلرشذد يف
معرفة أهل الثقة والاس اد" ،أبو نصر البخذري الكالاب ي ،حتقيق دب
هللا الليثي( ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة1407 ،ه).
ابن مذجة ،أبو دب هللا حمم بن يزي القزويين" ،تسنن ابن مذجة" ،حتقيق
حمم فؤاد دب البذقي( ،ط ،1القذهرة ،دار إحيذء الكاب العربية،
(د.ت).
ابن مذكوال ،أبو نصر دلي بن هبة هللا بن جعفر بن مذكوال" ،اإلكمذل يف
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رفع االرتيذب دن املؤتلف واملخالف يف األمسذء والكىن واألناسذب"،
(ط ،1بريوت ،دار الكاب العلمية1411 ،ه 1990/م).
املزي ،يوتسف بن دب الرمحن بن يوتسف ،أبو احلجذج" ،هتذيب الكمذل يف
أمسذء الرجذل" ،حتقيق بشذر دواد معروف( ،ط ،1بريوت ،مؤتساسة
الرتسذلة1400 ،ه).
ماسلم بن احلجذج أبو احلاسن القشريي النياسذبوري" ،صحيح ماسلم" ،حتقيق
حمم فؤاد دب البذقي( ،د.ط ،بريوت ،دار إحيذء الرتاث العرا،
(د.ت).
ابن معني ،أبو زكراي حيىي بن معني بن دون بن زايد بن باسطذم البغ ادي،
الاذريخ( ،رواية دثمذن ال ارمي) ،حتقيق أمح حمم نور تسيف( ،ط،1
دمشق ،دار املأمون للرتاث( ،د.ت).
مغلطذي بن قليج بن دب هللا البكجري املصري احلكري احلنفي" ،إكمذل
هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل" ،حتقيق أبو دب الرمحن دذدل بن
حمم وأبو حمم أتسذمة بن إبراهيم( ،ط ،1مصر ،دار الفذروق احل يثة
للطبذدة والنشر1422 ،ه 2001 /م).
صح دن اري
النجمي ،أمح بن حيىي النجمي" ،أتتسيس األحكذم دلى مذ ن
األانم بشرح أحذديث دم ة األحكذم" ،حتقيق حمم انصر ال ين
األلبذين( ،ط ،1مصر ،دار دلمذء الاسلف1414 ،ه).
الناسذئي ،أبو دب الرمحن أمح بن شعيب بن دلي اخلراتسذين" ،الاسنن
- 275 -

قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د .عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة

الكّبى" ،حتقيق حاسن دب املنعم شل ( ،ط ،1بريوت ،مؤتساسة
الرتسذلة1421 ،ه).
ابن يونس املصري ،أبو تسعي دب الرمحن بن أمح بن يونس الص يف،
"اتريخ املصريني"( ،ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1421 ،ه ).

- 276 -

 – اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography
Ibn al-Atheer, Majd al-Din Abu al-Saadat al-Mubarak bin
Mohammed bin Mohammed bin Abdul-Karim alShaibani al-Jazri "An-Nihaayah fe Ghreeb Al-Hadeeth
wa Al-Athar". Investigated by: Taher Al-Zaawi. N.P,
Beirut: Al-Maktabat Al-‘Ilmiyyah (1979).
Ahmed bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Mohammed bin
Hanbal al-Shaibani. "Al-‘Ilal wa Ma'rifat Ar-Rijal".
Investigated by: Wasiyyullaah ‘Abbas. (1st edition.
India, Dar al-Salafi, 1408 AH).
Ahmed bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Mohammed bin
Hanbal al-Shaibani.
"Suaalaat Abi Daawud Lil Imaam Ahmad bin Hambal fi Jarh
Al-Ruwaat wa Ta’deelihim" Investigated by: Ziad
Muhammad Mansur, (1st edition, Madinah: Maktabat
Al-Uluum wal Hikam, 1414 AH).
Ahmed bin Hambal. "Musnad Imam Ahmad bin Hanbal".
Investigated by: Shu’aib Al-Arnaout and others (1st
edition, Beirut: Muassassat Ar-Risaalah 1421 AH).
Ahmad Ma’bad ‘Abdul Karim, "Alfaadh wa ‘Ibaaraat Al-Jarh
wa Ta’deel bayn Al- Afraad wa At-Takrir wa At-Tarkib
wa Dalaalat kulli minhaa ‘ala Haalat Ar-Raawi wal
Marwii" , (1st edition , Riyadh , Adwaa As-Salaf ,
2004).
Akram Diyaa Al-‘Umari, "Buhuuth fi Taarikh As-Sunnah AlMushrifah”, (4th edition, Beirut: Daar Bisaat , (N.D). '
Albaaji, Abu Al-Waleed Sulayman bin Khalaf bin Sa’eed.
"At-Ta’deel wa Al-Jarh liman Kharja laho Al-Bukhaari
fi Al-Jaame’ As-Saheeh" Investigated by: Abu
Lubaabah Husayn, (4th edition, Riyadh: Dar Al-Liwa' lil
Nashr wal Tawzie, 1406 AH).
Bukhari, Abu Abdullah Mohammed bin Ismail Bukhari Ja'afi,
"Saheeh Bukhari," Investigated by: Mohammed Zuhair
bin Naasser, (1st edition, Dar Tauq An-Najaah,

- 277 -

 عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة.قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د

Musawwarh an As-Sultaniyyah, 1422 AH).
Bukhari, "At-Taareekh Al-Kabeer" N.P, Hyderabad, Daa'erat
Al-Ma’aref Al-Uthmaaniyyah (N.D).
Bayhaqi: Ahmed bin Al-Hussein. "As-Sunnan Al-Kubraa"
Investigated by: Muhammad Abdul Qadir Atta (3th
edition. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1424 AH).
Al-Tirmidhi, Mohammed bin Issa. "Sunan Al-Tirmidhi".
Investigated by: Bashar Awwad Marouf, (1 th edition,
Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1998).
Al-Tirmidhi, Mohammed bin Issa. "Elal Al-Tirmidhi AlKabir", Arranged by: 'Abu Talib Al-Qaadi, Investigated
by: Subhi Al-Samrayy and otherss, (1st edition, Beirut:
‘Aalam Al-Kutub, 1409 AH).
Al-Jarjaani, Ali bin Mohammed bin Ali al-Jarjani. "AlTa’rifat" , Investigated by: A Group of Scholars , (1st
edition: Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah , 1983).
Al-Jarjani, Abu al-Qasim Hamza bin Yusuf bin Ibrahim AlSahmi Al-Qurashi Al-Jarjani. "Taareekh Jarjaan",
Investigated by: Abdul Rahman bin Al-Maalmi AlYamani (1st edition, Hyderabad: Majlis Da'erat AlMa’aref Al-Uthmaniyyah.)
Al-Razi, Abdulrahman bin Abi Hatem. "Aljarh waltaedil".(1st
edition, Hyderabad da'erat almaaref alothmanyyah.
1952).
Al-Razi, Abdulrahman bin Abi Hatem. "Elal alhadiytha"
Investigated by: a team of researchers, under the
supervision of Dr. Saad al-Hamid. (1 th edition. Riyadh:
Al-Humaidhi Printing Press, 1427 H).
AL-Hazmi, Abu Bakr Mohammed bin Musa bin Othman
Hazmi Hamdani, "ale'ateebar fi alnasekh wa almnsookh
mn alathar", (1st edition, Hyderabad da'erat almaaref
alothmanyyah.1359).
Al-hakim, Mohammed bin Abdullah."Al-Mustadrk ealaa
alsahihayn". Investigated by: Mustafa Abdelkader Atta,

- 278 -

 – اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
(1st edition. Beirut, Dar alkutub aleilmia, 1411).
Ibn Hibban, Abu Hatem Mohammed bin Habban al-Basti,
"Al-Thaqat", Investigated by: (1st edition, Hyderabad
da'erat almaaref alothmanyyah.1973).
Ibn Hibban, Abu Hatem Mohammed bin Habban al-Basti,
"almajruhin
min
almuhdithin
waldueafa'
walmatrawkina", investigated by: mahmud 'iibrahim
zayid, (1st edition, syria, dar alwaey, 1396h).
Ibn Hajar al-Askalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin
Mohammed, "Tahdib al-Tahdib" (1st edition, Hyderabad
da'erat almaaref alothmanyyah.1326).
Ibn Hajar al-Askalani, Abu al-Fadl Ahmed bin Ali bin
Mohammed, "lesaan almezan", Investigated by: AbdelFattah Abu Ghada, (1st edition, (d.), Dar al-Bashaer, 2002).
Ibn Khuzaymah, Muhammad ibn Ishaq. "Saheeh Ibn
Khuzaymah". Investigated by: d. Mohamed Mostafa El
Adhamy. (3rd edition. Beirut: almaktab al'iislamiu, 1970).
Al-Khatib, Ahmed bin Ali "alkefayah fe elm alrewayah",
Hyderabad da'erat almaaref alothmanyyah.1357).
Al-Khatib, Ahmed bin Ali. tarekh Baghdad". Investigated by:
Bashar Awad Marouf. (1st edition. Beirut: Dar al-Gharb
al-Islami, 1422).
Al-khalili, Khalil bin Abdullah. "Al'iirshad fi maerifat eulama'
alhadiyth". Investigated by: d. Mohamed Said Omar
Idris. (1stedition. Riyadh: Al-Rashed Library, 1409).
Ibn Abi Khaythamah, Abu Bakr Ahmad bin Abi Khaythamah,
"ALtareekh alkabeer", Investigated by: Salah Fathi Hlal,
1, alqahera, Dar al-Farouk
Al-Darqutni, Ali bin Omar. "Sunan al-Darqutni". Investigated
by:Shuaib Al-Arnaout et al. (1st edition. Beirut: AlResalah Foundation, 2004).
Al-Darami, Abdullah bin Abdul Rahman. "Sunan al-Darami".
Investigated by: Fawaz Ahmed Zmorli. (1st edition.
Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 h).

- 279 -

 عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة.قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د

Abo dawwd, Sulayman ibn al-Ash'ath, Sunan Abu Dawood.
Investigated by: mohammad mohee adden abdelhameed,
(Beirut: almktabah alasryaah).
Ibn Duraid, Mohammed bin Hassan bin Duraid, "jmharat
allughah" Investigated by: Ramzi Baalbaki, (1st edition,
Beirut, Dar al-Ilm for millions, 1987).
Ad-Dhahabi, Mohammed bin Ahmed. " Tarikh al'islam
wawafyat almashahir walaelam". Investigated by: bashar
ma'roof (1st edition. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2003).
Ad-Dhahabi, Mohammed bin Ahmed. "Siyar A'lam AnNubala". Investigated by: a group of investigators under
the supervision of Sheikh Shu'ayb al-Arnaout, (3rd
edition. Beirut muasasat alrisalah , 1985).
Ad-Dhahabi, Mohammed bin Ahmed. " alkashef ".
Investigated by: mohammad awaamah (1 th edition.
alsaudyah: Dar al-Geblah, 1413).
Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr al-Razi, "Mukhtar alSahah" (5th edition, Beirut, almktabh al'asryah).
Ibn Rajab, Abdul Rahman bin Ahmed. "Shrh Elal AlTirmidhi". Investigated by: d. Hamam Abdel Rahim
Said. (1st edition. Jordan - alzurqa': 1987).
Ibn Rajab, Abdul Rahman bin Ahmed. "jamea aloloom wa
alhekam". Investigated by: mohammad alahmdy abu
annoor. (2nd edition. Dar alslam': 1424).
Abu Zar'at al-Dimashqi, Abdulrahman bin Amr bin Abdullah
bin Safwan al-Nasri, "tarikh Abi Zarah al-Dimashqi"
Investigated by: shakar allah niemat allah qwjani,
(demashq, mjma'a allughah alaraby).
Alzarkashi , 'abu abd allah badr aldiyn muhamad bin abd allh
bin bhadir alzarkashi alshafiei , "alnakut alaa muqadimat
ibn alslaah" , Investigated by: zayn aleabdyn bin
muhamad bala farij , (2nd edition, Riyadh: 'adwa'a
alsalaf , alriyad , 1419 h).
Ibn Zanjwaih, Abu Ahmed Humaid bin Mukhled bin Qutaiba bin

- 280 -

 – اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abdullah al-Khurasani, "al'amwal" , Investigated by: shakir
dhib fayad , (2nd edition, Saudi Arabia: nashr markaz
almalik faysal llbohawth waldirasat al'iislamia, 1406 h).
Ibn Saad, Abu Abdullah Mohammed bin Saad bin Manea alHashemi, Baghdadi, "altabaqat alkobra" , Investigated
by: Ihsan Abbas, (Beirut, Dar Sader, 1968).
Saedi alhashimi, 'abu zureat alraazi wajuhuduh fi alsunaty
alnbawia, (1th edition, 1982).
Saeed bin Mansour, Abu Osman Saeed bin Mansour
alKhorsani Al-Jawzjani, "Sunan Saeed bin Mansour,"
Investigated by: Habib al-Rahman al-Azmi, 1 th edition,
India, al Dar al-Salafia, 1403).
As-Samani, Abu Saad Abdul Karim bin Mohammed bin
Mansour
Al-Tamimi
Al-Marwzi,
"Al-Anasab",
Investigated by: Abdul Rahman bin Yahya Al-Maalami
Yamani, ( 1st edition, Hyderabad da'erat almaaref
alothmanyyah.1382).
Al-Suyuti, Jalaluddin Abderrahmane bin Abi Bakr Al-Suyuti,
" meajm maqalid aleulum fi alhudud walrusuma",
Investigated by: Muhammad Ibrahim Abada, (1st ,
Cairo, mktabat aladab, 2004).
Al-Sannani, Abdul Razzaq bin Hammam. "Almusanaf".
Achievement: Habib al-Rahman al-Azmi (2nd edition.
India: Scientific Council, 1403).
Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmed, "Almuejam Alkabir".
Investigated by: Hamdi Abdelmajid Salafi, (2nd edition.
Cairo: Ibn Taymiyyah Library, 1983).
Al-Tahawi, Ahmed bin Mohammed. "Shrah maeani alathar".
Investigated by: Mohammad Zuhri Al-Najjar and
Mohammed Sayed Gad Al-Haq, (1st edition. Almadinat:
ealam alkutb, 1414).
Ibn Abi Asim, Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn al-Dahhak ibn
Mukhled al-Shaibani, "alahad wa al-Mathani",
investigated by: basem al-Jawabra, (1st edition, Riyadh,

- 281 -

 عبد الرمحن حممد عبد مشاقبة.قرينة الرتجيح ابعتبار البلدان وأثرها يف احلكم على الرواايت والرواة د

Dar al-Raya, 1411).
Ibn Abd al-Bar, Abu Omar bin Yosuf bin Abdullah bin
Mohammed bin Abdul Bar bin Asim al-Nimri alQurtubi,"alesteab fi ma'refat aashab", (1st edition,
Beirut, Dar Jill, 1412).
Al-'Ajli, Abu al-Hasan Ahmad bin Abdullah bin Saleh, "tarikh
althaqat", (1st edition, masr, dar albaz, 1405).
Ibn ady Al-Jarjani, Abdullah bin ady. " Alkamil fi dueafa'
alrijal ". Investigated by: Adel Ahbd almojood (1st
edition. Beirut: Dar alkutub aleilmia, 1997)
Ibn Assaker, Abu al-Qasim Ali bin al-Hassan bin Heba Allah,
"Tarikh demashq" Investigated by: Amr ibn ghramah almroi, (1st edition. Beirut, Dar al-Fikr, 1415).
Ali bin al-Madani, Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Jaafar
"swa'alat muhamad bin othman bin 'abi shaybah",
Investigated by: muafaq eabd allah eabd alqadir, (1st
edition, Riyadh, maktabat almaearif, 1404)
Ibn Fares, Ahmed bin Fares. "Meajam maqayis allgh".
Investigated by: Abdel Salam Mohamed Haroun. (1st
edition, Without, Dar al-Fikr, 1979).
Ibn al-Frra, Abu al-Husayn Ibn Abi Ya`la, Muhammad ibn
Muhammad, "tabaqat al-Hanabela", Investigated by:
Muhammad Hamid al-Faqqi, (1st edition, Dar alMa'arefah, Beirut).
Al-Fasawi, Yaqoub bin Sufyan. "Alma'rifa waltaarikh".
Investigated by: Akram dia'a Al-omri, (2nd edition.
Beirut: muasasat alrisalat , 1401).
Ibn al-Qaysarani, Abu al-Fadl Muhammad ibn Taher ibn Ali
ibn Ahmad al-Maqdisi al-Shaibani, " "alimutalif
walmukhtalfa", Investigated by: Kamal Youssef al-Hout,
(1st edition, Beirut, Dar al-Kuttab al-Alami, 1411).
Al-Kulabathi, Ahmad bin Muhammad bin al-Hussein bin alHasan, "alhedaya wa alirshad fi maerifat 'ahl althiqa
walsadad", Investigated by: Abdullah Al-Leithi, (1th
edition, Beirut, Dar al-Maarifa, 1407).

- 282 -

 – اجلزء الثاين189 جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini,
"Sunan Ibn Majah", Investigated by: Mohammed Fouad
Abdel Baqi, (1st edition, Cairo: dar 'iihya' alkutub
alearabia).
Ibn Makoola, Abu Nasr Ali bin Heba Allah bin Jaafar ibn
Makola, "al'iikmal fi rafe alairtiab ean almutalif
walmukhtalaf fi al'asma' walkunaa wal'ansab", (1th
edition,, Beirut: dar alkutub aleilmiat, 1411).
Al-Mezi, Yousef bin Abdul Rahman. "Tahthib alkamal fi
'asma' alrajal". Investigated by: Bashar Awwad Ma'rouf,
1st edition. Beirut: muasast alresalah, 1400).
Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qashiri al-Nisaburi,
"Saheeh Muslim", Investigated by:Mohamed Fouad
Abdel Baqi, (Beirut, dar 'iihya' alturath alearabi).
Ibn Ma'in, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Awn bin Ziyad
bin Bustam al Baghdad, "altaarikh", (rwaayat othman
aldarmy), Investigated by: ahmad muhamad nur sif, (1st
edition. Damascus, dar almamun llturath).
Mughtai bin Kulij bin Abdullah al-Bakri al-Hakkari al-Hanafi,
"ikmal tahdhib alkimal fi 'asma' alrijali", Investigated
by: abu eabd alrahmin adil bin muhamad wa'abu
muhamad osama bin ebrahim, (1st edition. Egypt: dar
alfaruq alhaditha, 1422).
Al-Najmi, Ahmad ibn Yahya al-Najmi, "t'asis al'ahkam alaa
ma sh an khayr al'anam bisharh 'ahadith umdat
al'ahkam", Investigated by: muhamad nasir aldiyn
al'albani, (1st edition, Egypt: dar ulama' alsalf, 1414).
Al-Nisayiyu, Ahmed bin Shu'aib. "Alsunn alkubraa". Inquiry:
d. Hassan Abdel Moneim Shalaby. (1st edition. Beirut:
muasasat alrisalat , 1421).
Ibn Younis al-Masri, Abu Sa'id Abdulrahman bin Ahmed bin
Yunus al-Sadafi, "tarikh almisriiyna" (1st edition,
Beirut: Dar al-Kuttab al-Almeah, 1421).

- 283 -

- 284 -

No.

1)

2)

The contents of the issue
The research

The
page

Confusion in Al-Jarhu wa At-Ta'deel (criticizing
and praising) terms
Dr. Hussam Khalid Muhammad al Saqaar

9

The Criticism of (hadith) Text by Abi Hatim Ibn
Hibban Al-Busti Through His Book: "AlMajrouheen min Al-Muhaditheen" - collection and
studying

97

Dr. Sulaiman bun Abdillah As-Saif.

3)

The Evidence of Weighting by Considering Cities
and Its Effect on Judging the Narrated Texts and
the Narrators.

223

Dr. Abdurrahman Muhammad Mushaqibah.

4)

5)

6)

7)

8)

The narrators who are described as advocating for
bid’ah (innovating in the religion matters) in Ibn
Hibbaan’s book Almajrouheen. (An analytical
study)
Dr.Osman Babikir Salih Abdelkarem
The method of Al-Imam Al-Humaidi Al-Andalusi
in dealing with narration types and regulating their
strange words in his book (Tafsir Ghareeb Maa
Fee As- Sahihain)
Dr. Ibrahim Barakat Saleh Eyylawwad
Modernism - Analytical Study Muznah bint Abdul Aziz Al – Luhaidan
The Effect of Adapting the Jurisprudence to avoid
Excuses on Modern Financial Transactions
Ahmad akeelh taher
prof: Abdul Majeed Mahmoud Al-Salahin
Virtualized currencies its jurisprudence discription
and the ruling on dealing with them (Bitcoin as a
sample)
Dr. Muraad Raiq Rashid Awdah

285

343

441
543

607

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must have not been published
before.
 It should be genuine, innovative and informative.
 It should not been excerpted from a previous published works of
the researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and
its methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and
recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a
separate list.
 Necessary appendices (if any).
 If the research is published in paper form (hardcopy), the
researcher will be given one free copy of the journal's issue in
which his work was published and (10) copies excerpted from
his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal
assumes all of its copyrights and reserves the right to republish it
in a hard or soft copy, and it also have the right to include it in a
local and global databases with or without compensation, and
without having to obtain the researcher's permission.
 The researcher shall not republish his research which has been
accepted for publication in the journal in any other publishing
channel without a prior written permission from the editor-inchief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago
style.
() These general rules are explained in detail in the journal's
website: http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini

(editor)

A professor of Quranic science and its
interpretation at Islamic University
Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan AzZufairi
A professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami
A professor of Hadith Sciences at
Islamic University
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A professor of Fundamentals of
Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i
A professor of Fiqh at Islamic University
Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A professor of Quranic recitations
at Islamic University
Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid

A former professor of Quranic science
and its interpretation at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad
Rahmat

A professor of Quranic studies at
Ummu Darrman Islamic University
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil
Azeez Mansour

A professor of Fiqh and its
fundaments at Jordanian and
Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d AlGhamidi
Publishing department: Omar bun Hasan
al-abdali

The consulting board

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His highness Prince Dr. Sa’oud bun
Salman bun Muhammad A’la
Sa’oud

Associate professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun
Muhammad bun Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah
Hamitu
A professor of higher education in Morocco

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. dr. Ghanim Qadouri Alhamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A professor of higher education at AlHassan the second’s University
Prof. dr. Falih Muhammad AsShageer

A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman
Ar-Rabee’a

Professor of compared Fiqh at the higher
school for Judiciary

Paper version

Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and
the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658

Online version

Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa

(The views expressed in the published papers reflect the
views of the researchers only, and do not necessarily
reflect the opinion of the journal)



