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 :المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى       

سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كمف تبعيـ 
:  بإحساف إلى يـك الديف، كبعد

فإف ركاية الحديث النبكم الشريؼ كالحفاظ عميو       
يصالو لألمة جيال بعد جيؿ، يعتبر مف الفركض التي  كا 

رَن المَّضوُه اْمرَن : "نيض بيا المسممكف، امتثاال لقكلو   ئن نَن َّض
اِمِؿ ِفْقٍو  تَّضى يُهبَنمِّغَنوُه غَنْيرَنهُه، فَنرُهبَّض حَن ِفظَنوُه حَن ِديثنا فَنحَن سَنِمعَن ِمنَّضا حَن

اِمِؿ ِفْقٍو لَنْيسَن  ، كىذا (ٔ)"ِبفَنِقيوٍ  ِإلَنى مَنْف ىُهكَن أَنْفقَنوُه ِمْنوُه، كَنرُهبَّض حَن
القادريف عمى الفيـ األمر عاـ لجميع المسمميف العاقميف 

 ق،ػفي كقت ، كلدييـ المقدرة عمى األداء ظػكالحؼ
 

 

 .جرش، جامعة الشريعة، كمية شارؾأستاذ ـ   *
ال فرؽ بيف حر كعبد أك رجؿ كامرأة، أك مصاب في  

.  بدنو أـ معافى فيو
عمى سبيؿ  – ركاة في الكتب الستةكالمتتبع ألحكاؿ اؿ      

سيجد فييـ الرجاؿ كالنساء كاألحرار  -المثاؿ ال الحصر
كالعبيد كالمكالي منيـ صحيحك األبداف كمنيـ المصابكف 

فييا عمى اختالؼ ىذه اإلصابات، مختمفة مينيـ، 
كتكجياتيـ الفكرية كالسياسية كالفقيية في مختمؼ أصقاع 

لة قاطعة عمى مدل الحرص العالـ اإلسالمي، مما يدؿ دال
، كاعتبار كصيانتو العظيـ، عمى نقؿ حديث رسكؿ اهلل 
.  ىذه المسألة جزءا مف ديف المسمـ

بالعمى فً دراسة تحلٌلٌة ألحوال الرواة المصابٌن  أثر اإلصابة بالعمى على مروٌات الراوي"

 "الكتب الستة

  *فاٌز عبد الفتاح أبو عمٌر 
م 6/4/2006 :تاريخ قبول البحثم    26/1/2005: تاريخ وصول البحث

ملخص 

كذلؾ مف خالؿ دراسة أحكاؿ مف ليـ ركاية في ( العمياف)تتناكؿ ىذه الدراسة فئة مف ذكم االحتياجات الخاصة كىـ المكفكفكف       
قؼ العمماء مف أىمية األعمى لمتحمؿ كاألداء، كىؿ العمى مؤثِّر عمى الركاية قبكال كردان، كتبيف الدراسة أف العمى الكتب الستة، كبياف مك

ما رافؽ اإلنساف مف أكؿ حياتو أك في صغره حيث لكحظ أف أصحاب ىذه اإلعاقة مف ىذا النكع لـ تؤثر عمى الركاة : نكعاف؛ األكؿ
عمييـ العمى بعد فترة  فطرأ: ، مع العمـ أف منيـ  عفاء كمترككيف بؿ ككذابيف، أما النكع الثانيقـ ىذال ابطيف كأنيـ انسجمكا مع إعاقتو

 مف حياتيـ العممية، كتبيف الدراسة أف عددا مف ىؤالء الركاة لـ يكف لمعمى أثر عمى مركياتيـ، بينما كاف لو أثر عمى بعض الركاة الذيف
ا الذيف كانكا يتعمدكف كتبيـ قبؿ العمى فنمحظ األثر البالغ في مركياتيـ حينما حدثكا منيا حاؿ أـكانكا يعانكف مف الحفظ قبؿ العمى، 

.  عماىـ

Abstract 

      Societies have always had a special care with those of the special needs (disabled). Theories and the 

tails for their applications were cited in order to develop and follow up their characters.  

      Among the recent pronounced theories in this respect was that concerning the Blind people. This 

theory was applied in muslem societies, evidence to that was exustance of a large number of blind 

scholars in all aspects of arts.  

      This study tries to cast a light on a certain category of those disabled who has sight defects, through 

the investigation of their cases in the six (sunna) books and show the stands of the scholars towards the 

narrations of the persons of this category ،and the effect of blindness on the narrations.  

      In this study, we hope to show how these disabled were immerged in the muslem societies and show 

how they antibuted to the civilization as their full-sighted counterparts.  
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ككاف مف بيف ىؤالء، شريحة أحببت أف أعر يـ       
ف مأك المصاب -فمالمكفكؼشريحة  مكأعرض أحكاليـ كه

سكاء كاف ىذا العمى أصيب بو  -نيـكبالعمى في عي
كالدتو أك في صغره، أـ طرأ عميو في مرحمة الشخص منذ 

عمرية معينة، كأحببت أف أطرح عددا مف األسئمة لعمي 
فيؿ مارس ىؤالء المصابكف في . أجد اإلجابة عمييا

نيـ دكرىـ الطبيعي في المجتمع اإلسالمي؟ كىؿ كاف كعي
لو إسياـ في بناء الح ارة اإلسالمية كغيرىـ مف 

في حفظ كنقؿ الحديث األسكياء؟ كىؿ كاف ليـ دكر 
النبكم الشريؼ؟ ككـ عدد ىؤالء الركاة؟ كما ىي مراتبيـ 
مف ناحية الجرح كالتعديؿ؟ كىؿ كانت اإلصابة بالعمى 
تشكؿ عائقا ليـ في التحمؿ كاألداء؟ كمف ثـ، ىؿ كاف 

ليا أثر عمى مركياتيـ ككجكد عمؿ فييا؟ كالسؤاؿ ىنا بعد 
الَو تَوْقُف مَوا لَوْيسَو لَوكَو وَو أف يقؼ اإلنساف أماـ قكلو تعالى 

ْنُو  رَو وَواْلُفؤَوادَو ُكلُّ ُأولِئكَو كَوانَو عَو ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمعَو وَواْلبَوصَو
بعد أف ذكر اهلل تعالى األدكات التي ؼ [اإلسراء: ٖٙ]مَوْسُؤوالً 

زكد بيا اإلنساف ليتكصؿ مف خالليا إلى المعارؼ 
سماع عف طريؽ التمقي كاؿ اإلنسانية أك التجريبية،

ىؿ : السؤاؿ ىنا: كالمشاىدة كاالستنباط كاالستنتاج، أقكؿ
 لعمى المالـز أك الطارئ أثر عمى تحمؿ الراكمؿكاف 
في ىذا البحث محاكلة لإلجابة عف ىذه األسئمة ! ؟ئوكأدا

:  في أربعة مباحث
مكقؼ عمماء الجرح كالتعديؿ مف  : المبحث األول

.  ركاية األعمى
لركاة المصابيف بالعمى في ذكر ا : المبحث الثانً

.  الكتب الستة كدراسة أحكاليـ
استخالص النتائج مف خالؿ عرض  : المبحث الثالث

 . أحكاؿ الركاة المصابيف بالعمى
. تحميؿ جدكؿ الركاة المصابيف بالعمى: المبحث الرابع 

  :المبحث األول

 موقف علماء الجرح والتعدٌل من رواٌة األعمى

ىج اإلسالمي الذم جاء باألمر إف طبيعة المف      
ب بط الخبر كالتأكد مف صحتو كالتأكد مف صدؽ ناقمو 
أثمرت منيجا إسالميا متميزا في حفظ األخبار كنقدىا، 
ككاف ىذا المنيج متمثال في حيطة عمماء الحديث لنقؿ 

 ع شركط لقبكؿ الراكم بككصيانتو  حديث رسكؿ اهلل 
عدالة كال بط كعدـ كالمركم، تتمثؿ في اتصاؿ السند كاؿ

الشذكذ كعدـ العمة، منيا شرطاف متعمقاف بقبكؿ الراكم 
.  العدالة، كال بط: ىما

كال بد لناقمي األخبار ميما كانت أحكاليـ       
إال  -كأكصافيـ كمكانتيـ أف يخ عكا ليذيف الشرطيف 

كمف ىؤالء الركاة فئة المصابيف  -الصحابة فيـ عدكؿ
مف ناقمي األخبار خ عكا ليذه في أعينيـ، فيـ كغيرىـ 

الشركط، كقد تعرض العمماء ليذه الفئة ببياف الحاؿ مف 
، ىذا كقد كقع خالؼ  ًن حيث أىميتيـ لمركاية تحمالن كأداءَن
بيف العمماء حكؿ أىمية األعمى لتحمؿ الحديث كأدائو 
سنعرض لو في ىذه المطالب، كلعؿ السبب الباعث 

المسألة أف المصابيف لكقكع الخالؼ بيف العمماء في ىذه 
نيـ تنقصيـ اآللية الكاممة لمحفظ كاإلتقاف كالتأكد كفي عي

مف السماع مف ِفِي الشيخ، كما أكد التنبيو إلى أف الراكم 
إذا كاف مبصرا ثـ طرأ عميو العمى فال خالؼ بيف 

قبكؿ مركياتو قبؿ العمى، أما ما بعد العمى  قالعمماء في
م أشرنا إليو، كسنبينو فيذا الذم حصؿ فيو الخالؼ الذ
كىذا الخالؼ فيما : "في المباحث اآلتية، قاؿ الزركشي

سمعو بعد العمى، فأما ما سمعو قبمو فمو أف يركيو بال 
.  (ٕ)"خالؼ

:  األعمى وأىميتو لتحمل الحديث: أوالً 
عمى الرغـ مف أف جميرة عمماء الحديث ذىبت       

لراكم في إلى أف التمييز ىك الشرط الكحيد ألىمية ا
تحمؿ الحديث، إال أف بعض العمماء جعؿ رؤية المحدث 
كالتأكد مف شخصيتو جزء مف مف ىذا التمييز كقد انقسـ 

:  العمماء في ىذه المسألة عمى ثالثة مذاىب
ذىب عدد مف العمماء إلى أف : المذىب األول      

األعمى ال يجكز أف يتحمؿ الحديث أصال ف ال عف 
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ينبغي : "يى بف سعيد فقد قاؿأدائو كمف ىؤالء يح
لصاحب الحديث أف يككف ثبت األخذ، كيككف يفيـ ما 

.  (ٖ)"ق، كيبصر الرجاؿ ثـ يتعاىد ذلؾػيقاؿ ؿ
  ممف ال ترك عمف يحدثؾ: "كقاؿ شعبة بف الحجاج      

: ، يقكؿلـ تر كجيو، فمعمو شيطاف قد تصكر في صكرتو
عبة أف ابف كنقؿ السخاكم في تعميؿ ما قالو ش. (ٗ)"حدثنا

قكؿ شعبة محمكؿ عمى احتجاب الراكم : "أبي الدـ قاؿ
مف غير عذر مبالغة في كراىة احتجابو، أما النساء فال 

.  (٘)"خالؼ في جكاز الركاية عنيف مع كجكب احتجابيف
كذىب ىذا المذىب أبك القاسـ القشيرم، فقد ذكر       

 - فراكمكىك أبك عبداهلل اؿ - أف أحد التالمذة( ٙ)لسخاكما
كاف قد ح ر عدة مجالس مع أبي القاسـ ثـ تنبو 
لح كره، فأعاد أبك القاسـ لو الكتاب مف أكلو إلى 

.  المك ع الذم كصمكا إليو
كحكى ابف عبدالبر عف : "كقاؿ الصنعاني      

نما ىك  الجميكر، أنو ال اعتبار بالحركؼ كاأللفاظ، كا 
.  (ٚ)"بالمقاء كالمجالسة كالسماع كالمشاىدة

كحجتيـ في ذلؾ ما عممو الخطيب في : قمت      
كنرل العمة التي ألجميا منعكا صحة : "الكفاية، فقد قاؿ

السماع مف ال رير، كالبصير األمي، ىي جكاز 
.  (ٛ)"اإلدخاؿ عمييما ما ليس مف سماعيما

كقد ذىب قـك إلى أف ال رير إف : المذىب الثاني      
 يحفظ كيكتب لو كاف يحفظ فال بأس، أما إف كاف ال

.  كيمقف فال يقبؿ منو، كىذا أبمغ في جكاز اإلدخاؿ عميو
كذىب إلى ىذا المذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،       

سألت أبي عف سماع : قاؿ عبداهلل بف أحمد بف حنبؿ
ف لـ يكف : "ال رير قاؿ إذا كاف يحفظ مف المحدث، كا 
.  (ٜ)"يحفظ فال
في : "ف معيف فقد قاؿكما ذىب إليو اإلماـ يحي ب      

ال، إال : الرجؿ ال رير يكتب لو كيمقف بعد كيحفظ قاؿ
.  (ٓٔ)"المحدث قأف يككف قد حفظ مف فيو، يعني مف في

كرجح السخاكم ىذا الرأم كاحتج بصنيع البخارم       
كالحجة لنا في اعتماد الصكت : "في صحيحو حيث قاؿ

د ترجـ كؽ ..إف بالال يؤذف بميؿ،: حديث ابف عمر رفعو
، عمى أف ..البخارم في صحيحو شيادة األعمى كأمره

قكؿ شعبة محمكؿ عمى احتجاب : ابف أبي الدـ قاؿ
الراكم مف غير عذر مبالغة في كراىة احتجابو، أما 
النساء فال خالؼ في جكاز الركاية عنيف مع كجكب 

.  (ٔٔ)"احتجابيف
 بيف مفمَن  -رحمو اهلل تعالى-كبالفعؿ فإف البخارم       

خالؿ صنيعو أنو يميؿ إلى ىذا الرأم كاهلل أعمـ، فقد ذكر 
، كتاب الشيادات باب شيادة األعمى (ٕٔ)في صحيحو

في ترجمة الباب أقكاؿ العمماء مف الصحابة كممف .. كأمره
تبعيـ في جكاز شيادة األعمى، كفي األعماؿ التي 
 -تتطمب كجكد حاسة البصر، ثـ ذكر حديث عائشة 

في بيتي فسمع  تيجد النبي : التؽ -ر ي اهلل عنيا
أصكت ! يا عائشة: "في المسجد، فقاؿ( ٖٔ)صكت عباد

، ثـ ذكر "الميـ ارحـ عبادا: "نعـ، قاؿ: عباد ىذا؟ قمت
، كفي آخره، ككاف ابف أـ مكتـك رجال  حديث ابف أـ مكتـك

أصبحت، ثـ ذكر : أعمى ال يؤذف حتى يقكؿ لو الناس
: قاؿ -عنيما ر ي اهلل -حديث المسكر بف مخرمة

: ، فقاؿ لي أبي مخرمة(ٗٔ)أقبية قدمت عمى النبي 
فقاـ أبي عمى . انطمؽ بنا إليو عسى أف يعطينا منيا شيئا

..  صكتو الباب فتكمـ، فعرؼ النبي 
كقد ذىب طائفة مف أىؿ العمـ إلى : المذىب الثالث      

المحدث، أك  ققبكؿ ركاية األعمى سكاء كاف يحفظ مف في
ابف : لكف يكتب لو ثقة مأمكف، كمف ىؤالء ال يحفظ،

الصالح، فقد قاؿ في ال رير الذم ال يحفظ حديثو مف 
إذا استعاف بالمأمكنيف في  بط سماعو : "مف حدثو قفي

كحفظ كتابو كاحتاط في ذلؾ بحيث يحصؿ عنده الظف 
بالسالمة مف التغير صحت ركايتو، غير أنو أكلى 

.  (٘ٔ)"بصيربالخالؼ كالمنع مف مثؿ ذلؾ مف اؿ
كرجح ىذا الرأم ابف جماعة، كسراج الديف       

براىيـ األبناسي، كالسيكطي كغيرىـ .  (ٙٔ)األنصارم، كا 
كيستشؼ مف تحرز ابف الصالح بمنع الراكم       

األعمى مف التحديث مف كتابو بخالؼ البصير األمي 
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أف األكؿ ال يدرؾ الحذؼ كاإل افة الكاقعيف في الكتاب 
ف كاف ال يعرؼ الكتابة لكنو  بعكس األمي البصير كا 

يدرؾ التغيير الكاقع، كيدؿ عمى ذلؾ أف الركاة المصابيف 
بأعينيـ في المبحث التالي لـ يكف ألحدىـ كتاب إال قمة 
لـ تكف كتبيـ مك ع الثقة كاالعتماد عمييا، أما الذيف 
أصيبكا بالعمى في سف متأخرة حيث كانت ليـ كتب 

في حاؿ  -رىـ، فمف كاف منيـ ف منيا حاؿ إبصاكيرك
يتعاىد حفظو فإنو لـ يتأثر حديثو  -كقكع العمى لو

بسبب العمى، أما مف كاف يعتمد كتابو قبؿ العمى فقد 
جاز اإلدخاؿ عمى بع يـ في كتبيـ بعد أف أ ركا في 

أعينيـ، كسيأتي مزيد بحث ليذه المسألة في المبحث 
.  الثالث بإذف اهلل تعالى

:  وأىميتو ألداء الحديث األعمى: ثانياً 
أما بالنسبة ألىمية الراكم األعمى مف حيث أداء       

الركاية؛ فينسحب عمييا ما جرل بيف العمماء مف خالؼ 
في المسألة السابقة، فالذيف لـ يجيزكا تحمؿ األعمى 

.  لمركاية ابتداء، لـ يجيزكا لو األداء مف باب أكلى
ل لمركاية مشركطا أما الذيف أجازكا تحمؿ األعـ      

بحفظو فقد قبمكا أداءه لما يحفظ، كلـ يمنعكه شريطة 
استمراره عمى الحفظ إلى حيف األداء، فالحفظ ىك أساس 
اعتبار أىمية الراكم األعمى لمركاية عندىـ تحمال كأداء، 

يدؿ عمى ذلؾ ما أكردناه مف قكؿ ابف الصالح في 
.  المسألة السابقة

ل جكاز أداء الراكم األعمى أما الذيف ذىبكا إؿ      
لمحديث إذا كاف يحفظ أك كاف لو كتاب مصكف، كتبو 
ثقة مأمكف، سكاء حفظ أـ لـ يحفظ، فمو أف يؤدم ما 

سمع، فقد قاؿ ابف الصالح في ال رير الذم ال يحفظ 
إذا استعاف بالمأمكنيف في : "حديثو مف فيِّ مف حدثو

 بط سماعو كحفظ كتابو كاحتاط في ذلؾ بحيث 
حصؿ منو الظف بالسالمة مف التغير صحت م

فقبكؿ الحديث كرده قائـ عمى الظف الراجح، . (ٚٔ)"ركايتو
كما أف تعديؿ الراكم كتجريحو قائـ عمى الظف الراجح 

أي ان، كىاىنا نقبؿ حديث الراكم األعمى مف ىذا الباب، 

فإف ترجح لدينا صحة سماعو، كحسف أدائو قبمنا منو، 
اف يكتب لو كاتب عدؿ مكثكؽ سكاء كاف يحفظ، أك ؾ

 ، فإف مف اإلجحاؼ أف يرد  بدينو
.  ركاية أمثاؿ ىؤالء كاهلل تعالى أعمـ

كبناء عمى ما تقدـ في المسألتيف السابقتيف؛ فإف       
األعمى أىؿ لتحمؿ الركاية كأدائيا، ال فرؽ بينو الراكم 

كبيف البصير في ذلؾ، إذا ما تحققت فيو شركط ال بط 
 مانع مف تحممو كأدائو لمركاية، ألف الغاية مف العامة فال

ال بط ىي حفظ ما تحمؿ مف الحديث كاالستمرار عمى 
ذلؾ إلى حيف كقت األداء، كيشيد لذلؾ كيؤيده أف رسكؿ 

ذكر في ف ؿ نقؿ العمـ كتبميغو لمناس حاسة  اهلل 
السمع كأداة حاسمة في تمقي الحديث كتبميغو، فقد قاؿ 

 :" رَن الؿَّض تَّضى يُهبَنمِّغَنوُه نَن َّض ِفظَنوُه حَن ِديثنا فَنحَن قُه اْمرَنأن سَنِمعَن ِمنَّضا حَن
اِمِؿ  اِمِؿ ِفْقٍو ِإلَنى مَنْف ىُهكَن أَنْفقَنوُه ِمْنوُه، كَنرُهبَّض حَن غَنْيرَنهُه، فَنرُهبَّض حَن

، حيث نرل التركيز عمى ىذه األداة (ٛٔ)"ِفْقٍو لَنْيسَن ِبفَنِقيوٍ 
في حسف التمقي كحسف األداء ليحصؿ منو فيـ سديد 

.  أىؿ لولمف ت

  :المبحث الثالث

ٌة فً الكتب ن بالعمى ممن لهم رواوالرواة المصاب

 الستة وبٌان أحوالهم

في ىذا المبحث سأذكر أسماء الركاة الذيف أصيبكا       
بأعينيـ، سكاء كلدكا عميانان أـ طرأ عمييـ العمى في 

، أك حدث لبع يـ حادث أك حدث ذلؾ نتيجة ىـصغر
الراكم كمرتبتو كمف أخرج لو  كبر السف، كسأذكر اسـ

مف أصحاب الكتب الستة، كبياف مرتبتو في الكاشؼ، 
كتقريب التيذيب، كما عمقو الفا الف معركؼ كاألرناؤط 

عمى التقريب في تحريرىما لو، كممخص ما قالو أىؿ 
الجرح كالتعديؿ فيو، مرتبا األسماء حسب حركؼ 

 : اليجاء
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 الرقم
 رتبتو في اسم الراوي

 الكاشف

 مجمل ما قيل فيو من كتب الجرح والتعديل رتبتو في التقريب

1.  

إبراىيـ بف مرزكؽ بف دينار األمكم، مف 
 س. الحادية عشرة

ثقة عمي قبؿ مكتو،  صدكؽ
فكاف يخطئ كال يرجع، 
كذكر في التحرير أف 
الربط بيف العمى كعدـ 

 الرجكع ليس بجيد

إال : قطني كقاؿكثقو سعيد بف عثماف كابف أبي حاتـ كالدار
ال بأس : أنو كاف يخطئ فيقاؿ لو فال يرجع، كقاؿ النسائي

 (ٜٔ)بو

2.  
أحمد بف عمر بف حفص أبك جعفر 

 ـ. ال رير مف العاشرة

كاف حافظا 
 ثبتا

كثقو يحي بف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كمحمد بف عبدكس،  ثقة
 (ٕٓ)كقاؿ كاف يغرب" الثقات" كذكره ابف حباف في 

3.  

إسماعيؿ الفركم، مف  إسحاؽ بف محمد بف
 العاشرة، خ ت ؽ

ذكر قكؿ أبي 
 حاتـ

صدكؽ كؼ فساء 
حفظو، قاؿ في 

بؿ  عيؼ : التحرير
 يعتبر بو

كاف صدكقا كلكف ذىب بصره فربما لقف : قاؿ أبك حاتـ
الحديث ككتبو صحيحة، كقاؿ مرة ي طرب، ك عفو النسائي 

يغرب : كالدارقطني كالساجي كالعقيمي ككثقو ابف حباف كقاؿ
 (ٕٔ)كيتفرد

4.  

أشعث بف عبداهلل بف جابر الحداني أبك 
 عبداهلل األعمى مف الخامسة، خ د ت ؽ

صدكؽ، قاؿ في  ثقة
 بؿ ثقة: التحرير

ال بأس : كثقو يحي بف معيف، كالنسائي، كقاؿ أحمد بف حنبؿ
في : شيخ، ذكره العقيمي في ال عفاء كقاؿ: بو، كقاؿ أبك حاتـ

 (ٕٕ)حديثو كىـ

5.  
اهلل البغدادم  رير أبك عبدبشر بف آدـ الض

 مف العاشرة خ ؽ

ليس بقكم، قاؿ : صدكؽ، كقاؿ الدارقطني: قاؿ ابف أبي حاتـ صدكؽ صدكؽ
 (ٖٕ)يتقكف كتابو كالكتابة عنو: محمد بف سعد

6.  
بشر بف معاذ العَنقَندم أبك سيؿ البصرم 

 ال رير مف العاشرة، ت س ؽ

صدكؽ، قاؿ في  -
 بؿ ثقة: التحرير

صالح الحديث صدكؽ، كذكره : اؿ أبك حاتـكثقو النسائي، كؽ
 (ٕٗ)ابف حباف في الثقات

7.  
ِميمي ـ د س صدكؽ، قاؿ في  ثقة بشر بف منصكر السَّض

 بؿ ثقة عابد: التحرير

كثقو أحمد، كالنسائي، كأبك زرعة، كأبك حاتـ، كنصر بف عمي، 
 (ٕ٘)مات بعدما عمي: كابف حباف، كقاؿ

8.  

ثابت بف مكسى بف عبد الرحمف ال بي 
 ك يزيد الككفي ال رير مف العاشرة، ؽأب

 عيؼ، قاؿ ابف : كذاب، كقاؿ أبك حاتـ: قاؿ يحي بف معيف  عيؼ الحديث كاه
كاف يخطئ كثيرا كال يجكز االحتجاج بخبره إذا انفرد، : حباف

 (ٕٙ)كاف ثقة: اهلل الح رمي قاؿ محمد بف عبد

9.  
جابر بف عبداهلل بف عامر بف حراـ 

 ع. األنصارم

كاف مف المكثريف الحفاظ لمسنف، ككؼ بصره في آخر عمره،  ف صحابيصحابي اب -
 (ٕٚ)تكفي سنة ثماف كسبعيف بالمدينة

10.  
جعفر بف حياف السعدم أبك األشيب 

 ع. الخزاز األعمى مف السادسة

كثقو يحي بف معيف، كأبك زرعة كأحمد بف حنبؿ، كأبك حاتـ،  ثقة ثقة
 (ٕٛ)قاؿ النسائي ليس بو بأس

11.  
د بف فّركخ ال مرم، مف الحسف بف يزم

 السادسة، ؽ

كثقو ابف معيف كأحمد كأبك حاتـ كالنسائي كابف حباف  ثقة كثقو أحمد
 (ٜٕ)كالدارقطني، قاؿ ككيع بكى حتى عمي

12.  
حصيف بف نمير الكاسطي ال رير مف 

 الثامنة، خ د ت س

ال بأس بو كرمي  ثقة
 بالنصب

قاؿ صالح، ككثقو العجمي كأبك زرعة، ك: قاؿ يحي بف معيف
 (ٖٓ)أبك حاتـ صالح ال بأس بو
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13.  
حفص بف عمر بف عبد العزيز األزدم 

 ؽ. المقرئ ال رير

: قاؿ أبك حاتـ
 صدكؽ

 عيؼ، ككثقو ابف : صدكؽ، كقاؿ الدارقطني: قاؿ أبك حاتـ ال بأس بو
 (ٖٔ)حباف كالعجمي

14.  

حفص بف عمر أبك عمر ال رير األكبر 
 مف كبار العاشرة، د

قاؿ أبك حاتـ 
 صدكؽ

صدكؽ صالح : ال ير ى، قاؿ أبك حاتـ: قاؿ ابف معيف عالـصدكؽ 
كاف مف العمماء بالفرائض كالحساب : الحديث، قاؿ ابف حباف

مف أىؿ : كأياـ الناس كالفقو، كلد كىك أعمى، كقاؿ الساجي
 (ٕٖ)الصدؽ

15.  
مف . داكد بف رُهشيد الياشمي مكالىـ

 خ ـ د س ؽ. العاشرة

مات : م، كابف حباف، كقاؿكثقو يحي بف معيف، كالدارقطف ثقة -
 (ٖٖ)صدكؽ: بعدما عمي، كقاؿ أبك حاتـ

16.  

دينار بف عمر األسدم أبك عمر البزار 
 الككفي األعمى مف السادسة، ؽ

صالح الحديث رمي  كثقو ككيع
بالرفض، كرجح في 
 التحرير بأنو متركؾ

ليس بالمشيكر، كذكره ابف حباف : كثقو أحمد، كقاؿ أبك حاتـ
كاف مختاريا : متركؾ، كقاؿ الخميمي: ألزدمفي الثقات، كقاؿ ا

 (ٖٗ)كذابا

17.  

زاذاف أبك عمرك الكندم مكالىـ ال رير 
 ٗمف الثانية، ـ

صدكؽ يرسؿ فيو  ثقة
شيعية، قاؿ في 

 بؿ ثقة: التحرير

كثقو يحي بف معيف، كابف سعد، كالعجمي، كابف شاىيف، كقاؿ 
أس أحاديثو ال ب: كاف يخطئ كثيرا، كقاؿ ابف عدم: ابف حباف

 (ٖ٘)بيا إذا ركل عف ثقة

18.  
زياد بف المنذر الحمداني أبك الجاركد 

 األعمى، مف الطبقة السابعة، ت

راف ي كذبو يحي بف  راف ي متيـ
 معيف

يتكممكف فيو، كقاؿ : كذاب، قاؿ البخارم: قاؿ يحي بف معيف
 (ٖٙ) عيؼ: متركؾ، كقاؿ أبك حاتـ: النسائي

19.  
السائب بف فركخ أبك العباس المكي 

 ع. اعر األعمى مف الثالثةالش

ثبت، ككثقو أحمد ابف حنبؿ كمسمـ كالنسائي، : قاؿ ابف معيف ثقة ثقة
 (ٖٚ)صدكؽ: كقاؿ شعبة

20.  

قاؿ البخارم عف يحيى أف سعيد بف يربكع أصيب بصره فأتاه  صحابي صحابي سعيد بف يربكع بف عَنْنكَنثَنة المخزكمي، د
خالفة عمر يعزيو، كذكر الكاقدم أف بصره ذىب في آخر 

 (ٖٛ)عمر

21.  
سمـ بف جعفر البكراكم أبك جعفر األعمى 

 مف الثامنة، د ت

صدكؽ، قاؿ في  كثؽ
 بؿ ثقة: التحرير

كثقو عمي بف المديني، كيحي بف كثير العنبرم، كابف شاىيف، 
 (ٜٖ)متركؾ: كابف حباف، كقاؿ األزدم

22.  
سالـ بف سميماف بف سكار الثقفي مكالىـ، 

 ال رير ؽ

منكر الحديث، : ليس بالقكم، كقاؿ ابف عدم: أبك حاتـ قاؿ  عيؼ لو مناكير
 (ٓٗ)ثقة مدائني: كقاؿ النسائي

23.  

دَنثاني، مف  سكيد بف سعيد بف سيؿ الحَن
 ـ ؽ. العاشرة

: قاؿ البخارم
عمي فتمقف، 
: كقاؿ النسائي
 ليس بثقة

صدكؽ في نفسو، إال 
أنو عمي قصار يتمقف 
ما ليس مف حديثو 

فأفحش ابف معيف القكؿ 
 فيو

كاف صدكقا : ق أحمد، كقاؿ مرة صدكؽ، كقاؿ أبك حاتـكثؽ
كاف قد عمي فيمقف ما ليس مف : ككاف يدلس، كقاؿ البخارم

أما : أيش حالو؟ قاؿ: حديثو، ، كقاؿ البرذعي قمت ألبي زرعة
كتبو فصحاح، كأما إف حدث مف حفظو فال، كذكر البف معيف 

 (ٔٗ)ينبغي أف يبدأ بسكيد فيقتؿ: حديثا عنو فقاؿ

24.  

كار بف عبداهلل بف سكار، قا ي س
 د، ت، س. الرصافة، مف العاشرة

مات بعدما عمي : كثقو أحمد، كالنسائي، كابف حباف، كقاؿ ثقة، غمط مف تكمـ فيو ثقة
بأياـ، كركل عنو أبك داكد، كالترمذم، كالنسائي، كأبك زرعة، 

 (ٕٗ)كعبداهلل بف أحمد

25.  

شباؾ ال بي الككفي األعمى مف 
 السادسة، ع

ثقة ككاف يدلس، قاؿ  ثقة
قكلو يدلس : في التحرير

 فيو نظر

كثقو ابف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كالنسائي، كابف شاىيف، 
 (ٖٗ)كذكره ابف حباف في الثقات
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26.  

مخ ـر مف  شقيؽ بف سممة أبك كائؿ الككفي، ع
العمماء 
 العامميف

أتيت أبا : أخرج الذىبي في السير عف عبداهلل بف عكف قاؿ ثقة مخ ـر
كثقو . ؿ كقد عمي، قاؿ ابف معيف ثقة، ال يسأؿ عف مثموكائ

 (ٗٗ)جميرة أىؿ العمـ

27.  
عبد الحميد بف سميماف الخزاعي المدني 
 ال رير نزيؿ بغداد مف الثامنة، ت ؽ

صدكؽ : غير ثقة، قاؿ البخارم: قاؿ يحي بف معيف كأبك داكد  عيؼ  عفكه
 (٘ٗ)قيكتب حديث: إال أنو ربما ييـ في الشيء، قاؿ ابف عدم

28.  
عبد الرحمف بف عبدالحميد بف سالـ 
 المصرم المكفكؼ، مف التاسعة، د س

ككاف قد عمي، فكاف يحدث : كثقو أبك داكد، كقاؿ ابف يكنس ثقة ثقة
 (ٙٗ)حفظا فأحاديث م طربة

29.  

عبد الرحمف بف عبد العزيز األكسي 
 المدني ال رير مف الثامنة، ـ

صدكؽ يخطئ، قاؿ  -
بؿ : في التحرير
 تبر بو عيؼ يع

كثقو يعقكب بف شبيبة، كذكره ابف حباف في الثقات، قاؿ أبك 
 (ٚٗ)شيخ م طرب الحديث: حاتـ

30.  

عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم 
 مكالىـ، مف التاسعة، ع

أحد األعالـ 
صنؼ 
 التصانيؼ

ثقة حافظ، مصنؼ 
شيير عمي في آخر 

 عمره كتغير

يح البصر، مف أنا عبدالرزاؽ قبؿ المئتيف كىك صح: قاؿ أحمد
 (ٛٗ)سمع منو بعدما ذىب بصره فيك  عيؼ

31.  
عبد العزيز بف صييب البناني مكالىـ 

 البصرم األعمى مف الرابعة، ع

كثقو ابف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كالنسائي، كابف سعد، كابف  ثقة حجة
 (ٜٗ)شاىيف، كالعجمي كابف حباف

 (ٓ٘)ككفة سنة ست كثمانيف، بعدما كؼ بصرهتكفي باؿ صحابي صحابي عبداهلل بف أبي أكفى األسممي، ع  .32

33.  

عبداهلل بف جعفر بف غيالف الرقي، مف 
 ع. العاشرة

رة،  ثقة حافظ ثقة لكنو تغير بأَنخَن
 فمـ يفحش اختالطو

ليس بو : كثقو ابف معيف، كأبك حاتـ، كابف حباف، كقاؿ النسائي
 ذىب بصره سنة: بأس قبؿ أف يتغير، كقاؿ ىالؿ بف عالء

 (ٔ٘) (ٕٕٓ) كمات سنة( ٛٔ) ةكتغير سف( ٙٔ)

34.  

زء الزُّبيدم أبك  عبداهلل بف الحارث بف جَن
 الحارث، د ت ؽ

صحابي سكف مصر  صحابي
كىك آخر مف مات بيا 

 مف الصحابة

مات سنة ست كثمانيف بعد أف عمي، كقيؿ : قاؿ ابف يكنس
غير ذلؾ، كحكى الطبرم أنو كاف اسمو العاصي فغيره 

 (ٕ٘)عبداهلل الرسكؿ 

35.  
 بف عباس بف عبد المطمب بف عبداهلل

 ىاشـ القرشي، ع

أحد المكثريف مف الصحابة كىك مف فقيائيـ، كسمي ترجماف  صحابي ترجماف القرآف
 (ٖ٘) ىػٛٙالقرآف، سقط في عينيو الماء فذىب ببصره، ت 

36.  

عبد الممؾ بف عبد العزيز بف أبي سممة 
 ؽ. الماجشكف، مف التاسعة

رأس في الفقو 
قميؿ الحديث 

 صدكؽ

صدكؽ لو أغالط، قاؿ 
بؿ : في التحرير

 عيؼ يعتبر بو في 
 المتابعات كالشكاىد

كاف فقييا فصيحا، ككاف : كثقو ابف حباف، كقاؿ ابف عبدالبر
كاف ال يعقؿ الحديث، كقاؿ :  رير البصر، كقاؿ أبك داكد

ال يدرم الحديث أيش ىك، ك عفو الساجي، : ابف البرقي
 (ٗ٘)كمصعب الزبيرم

37.  

بف محمد بف عبداهلل أبك قالبة عبد الممؾ 
 الرقاشي ال رير الحافظ، ؽ

صدكؽ يخطئ تغير  صدكؽ يخطئ
 حفظو لما سكف بغداد

رجؿ صدكؽ أميف مأمكف كتبت عنو بالبصرة، : قاؿ أبك داكد
صدكؽ كثير الخطأ مف األسانيد كالمتكف، : كقاؿ الدارقطني

 (٘٘)كذكره ابف حباف في الثقات

38.  

م مكالىـ، مف عبدة بف أبي لبابة األسد
 الرابعة، خ ـ ت س ؽ

تابعي جميؿ 
فا ؿ كرع 

 إماـ

كثقو يعقكب بف سفياف، كأبك حاتـ كالنسائي كابف خراش  ثقة
كاف عبدة قد : كالعجمي كابف حباف، قاؿ حسيف الجعفي

 (ٙ٘)عمي

39.  
عبيداهلل بف عبداهلل بف عتبة بف مسعكد 

 اليذلي، مف الثالثة ع

كاف مف بحكر 
 العمـ

كاف أعمى، ككاف أحد فقياء المدينة، تابعي : ؿ العجميكقا ثقة فقيو
 (ٚ٘)ثقة، كقاؿ أبك زرعة ثقة مأمكف
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40.  

عبيداهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ 
 العمرم، مف الخامسة ع

رأيت عبيداهلل بف عمر قد : أخرج الذىبي عف ابف كىب قاؿ ثقة ثبت الفقيو الثبت
حمد كأبك عمي، كثقو جميرة مف أىؿ العمـ، منيـ؛ ابف معيف كأ

 (ٛ٘)...حاتـ، كأبك زرعة كالنسائي

41.  

عبيد بف عَنقيؿ الياللي أبك عمرك البصرم 
 ال رير مف التاسعة، د

: قاؿ أبك حاتـ
 صدكؽ

صدكؽ، قاؿ في 
بؿ صدكؽ : التحرير

 حسف الحديث

صدكؽ، نقؿ أبك عبيد اآلجرم عف أبي داكد : قاؿ أبك حاتـ
 (ٜ٘)تال بأس بو، ذكره ابف حباف في الثقا: قكلو فيو

42.  

عبيدة بف معتب ال بي أبك عبدالرحيـ 
 ال رير مف الثامنة، خت د ت ؽ

: قاؿ أحمد
 حديثوا تركك

ليس بالقكم، كقاؿ أبك :  عفو يحي بف معيف، كقاؿ أبك زرعة  عيؼ كاختمط بآخره
 عيؼ ككاف قد :  عيؼ الحديث، كقاؿ النسائي: حاتـ

 (ٓٙ)تغير

43.  

ِعْتبَناف بف مالؾ بف عمرك العجالني 
 نصارم، خ ـ س ؽاأل

بدرم تكفي 
 زمف معاكية

لـ يذكره ابف إسحاؽ في البدرييف كذكره غيره : قاؿ ابف عبدالبر صحابي شيير
فيما قاؿ ابف ىشاـ، ككاف أعمى ذىب بصره عمى عيد رسكؿ 

 (ٔٙ)كاف  رير البصر ثـ عمي: كيقاؿ اهلل 

44.  
عثماف بف عمير البجمي أبك اليقظاف 

 د ت ؽ الككفي األعمى مف السادسة،

كاف شيعيا 
  عفكه

 عيؼ كاختمط ككاف 
 يدلس

: ليس حديثو بشيء، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: قاؿ يحي بف معيف
 (ٕٙ)ىك  عيؼ الحديث

45.  

عطاء بف أبي رباح القرشي مكالىـ، مف 
 الثالثة، ع

ثقة فقيو لكنو كثير  أحد األعالـ
اإلرساؿ كقيؿ تغير 
بأخرة كلـ يكثر منو، 

: قكلو: قاؿ في التحرير
لك لـ يذكرىا " غيرت"

 لكاف أحسف

انتيت إليو فتكل أىؿ مكة، سمعت بعض أىؿ : قاؿ ابف سعد
كاف عطاء أسكد أعكر أفطس أشؿ أعرج ثـ : العمـ يقكؿ

 (ٖٙ)عمي، كرد الذىبي في سيره قصة اختالطو

46.  
عابد صاحب  عمي بف بكار البصرم مف التاسعة، س

 كرامات

: ل عمي، كقاؿ ابف سعدبكى عمي حت: قاؿ يكسؼ بف سعيد صدكؽ عابد
 (ٗٙ)كاف عالما فقييا، ككثقو ابف حباف

47.  

عمي بف زيد بف جدعاف البصرم ال رير 
 ٗمف الرابعة، ـ

أحد الحفاظ 
 ليس بثبت

ليس بشيء كقاؿ :  عيؼ، كقاؿ أحمد: قاؿ يحي بف معيف  عيؼ
كلد أعمى، ككاف كثير الحديث كفيو  عؼ، كال : ابف سعد

س بقكم، يكتب حديثو كال يحتج لي: يحتج بو، كقاؿ أبك حاتـ
 (٘ٙ)بو

48.  

عمي بف مُهْسِير أبك الحسف الككفي الحافظ، 
 مف الثامنة، ع

كاف فقييا 
 محدثا ثقة

ثقة لو غرائب بعد أف 
أ ر، قاؿ في 

لك لـ يذكرىا : التحرير
 ف أحسفالؾ

كثقو ابف معيف، كأحمد، كأبك زرعة، كالنسائي، كابف سعد، 
قد ذىب : لي عف أحمد قاؿكالعجمي، كابف حباف، حكى العقي

 (ٙٙ)بصره فكاف يحدثيـ مف حفظو

49.  

عمر بف ذر بف عبداهلل بف زارة الككفي، 
 خ د ت س. مف السادسة

ثقة صالح 
 لكنو مرجئ

ثقة في الحديث ليس ينبغي أف يترؾ حديثو لرأم : قاؿ القطاف ثقة رمي باإلرجاء
اؿ أخطأ فيو، ككثقو ابف معيف كالنسائي كالدارقطني كالعجمي، ؽ

 (ٚٙ)كاف رأسا في اإلرجاء ككاف قد ذىب بصره: أبك داكد

50.  
عمر بف رياح العبدم أبك حفص البصرم 

 ال رير مف الثامنة، ؽ

 (ٛٙ)ىك دجاؿ: ىك رد، كقاؿ البخارم: قاؿ أبك حاتـ متركؾ ككذبو بع يـ ترككه
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51.  

عمر بف عبدالرحمف بف قيس الككفي، مف 
 د س ؽ. صغار الثامنة

ما : قاؿ أحمد
 بو بأس

صدكؽ ككاف يحفظ 
كقد عمي، قاؿ في 

 بؿ ثقة: التحرير

كثقو ابف معيف، كابف أبي شيبة، كابف سعد كالدارقطني كابف 
كقاؿ . صدكؽ: شاىيف، كابف حباف، كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة

 (ٜٙ)ال بأس بو: أحمد كالنسائي

52.  

، د  عمرك بف زائدة المعركؼ بابف أـ مكتـك
 س ؽ

مف السابقيف، 
استشيد 

 سيةبالقاد

مع بالؿ،  أسمـ بمكة كىك  رير البصر، ككاف يؤذف لمنبي  صحابي
ادفعكا إلي المكاء فإني أعمى ال أستطيع أف : كاف يغزك كيقكؿ

 (ٓٚ)أفر كأقيمكني بيف الصفيف

53.  

عمرك بف عبداهلل بف عبيد أبك إسحاؽ 
 السبيعي، مف الثالثة، ع

أحد األعالـ 
كاف صكاما 

 قكاما

، ثقة مكثر اختمط بأخرة
: قكلو: قاؿ في التحرير

ليس بجيد لكنو " اختمط"
 شاخ كنسي

أخرج ابف أبي الدنيا في كتاب اإلخكاف عف ف يؿ ابف غزكف 
لقيت أبا إسحاؽ بعدما ذىب بصره الحديث، كثقو ابف : قاؿ

 (ٔٚ)معيف، كالنسائي، كأبك حاتـ كغيرىـ

54.  

عمرك بف عثماف بف سيَّضار اِلكالبي، مف 
 كبار العاشرة، د ؽ

ركو ليف ت
 النسائي

يتكممكف فيو كاف شيخا أعمى بالرقة يحدث : قاؿ أبك حاتـ  عيؼ ككاف قد عمي
الناس مف حفظو بأحاديث منكرة ال يصيبكنو في كتابو، كقاؿ 

 (ٕٚ)متركؾ، كذكره ابف حباف في الثقات: النسائي

55.  
عمرك بف مرة بف عبداهلل أبك عبداهلل 
 الككفي األعمى مف الخامسة، ع

ثقة عابد كاف ال يدلس  أحد األعالـ
 كرمي باإلرجاء

ما رأيت : كثقو ابف معيف، كابف حباف، كأبك حاتـ، قاؿ شعبة
 (ٖٚ)مف ال يدلس سكل عمرك بف مرة كابف عكف

56.  

عيسى بف شعيب بف إبراىيـ البصرم 
 ال رير مف التاسعة، س

صدكؽ لو أكىاـ، قاؿ  -
بؿ : في التحرير
 صدكؽ

كاف مما يخطئ حتى  :صدكؽ، قاؿ ابف حباف: قاؿ البخارم
فحش خطؤه فمما غمب عمى حديثو استحؽ الترؾ، كبيف ابف 

 (ٗٚ)حجر أف العمة في شيخو ال فيو

57.  
عيسى بف عمر األسدم أبك عمر الككفي 

 القارئ األعمى مف السابعة، ت س

: قاؿ أحمد
 ليس بو بأس

كثقو ابف معيف كالنسائي كابف حباف كالعجمي، كقاؿ أحمد كأبك  ثقة
 (٘ٚ)بو بأس، كذكره ابف حباف في الثقات ليس: حاتـ

58.  

فركة بف مجاىد المخمي مكالىـ الفمسطيني 
 د. األعمى

مختمؼ في صحبتو  كثؽ
ككاف عابدا، قاؿ في 

ال تصح : التحرير
صحبتو كىك تابعي 

 صدكؽ

فركة أكثرىـ يجعمكف حديثو : كثقو ابف حباف، قاؿ ابف عبدالبر
 (ٙٚ)مرسال

59.  
صديؽ مف قاسـ بف محمد بف أبي بكر اؿ

 كبار الثالثة، ع

ثقة، أحد الفقياء  -
 بالمدينة

مف سادات التابعيف، أجمع العمماء عمى تكثيقو، ذكر المزم 
 (ٚٚ)كالذىبي عف الكاقدم أنو ذىب بصره

60.  
األعمى،  ع. قتادة بف دعامة السدكسي مف الرابعة

 الحافظ المفسر

أتاني  ما:  يد بف المسيبؿ العمـ، قاؿ سعكثقو جماعة مف أه ثقة ثبت، يقاؿ كلد أكمو
 (ٛٚ)عراقي أحفظ مف قتادة

61.  

كعب بف مالؾ بف أبي كعب األنصارم 
 السممي، ع

أحد الثالثة، 
مف شعراء 
 الرسكؿ 

شيد العقبة كبايع بيا كتخمؼ عف بدر كشيد أحدا كما بعدىا  صحابي مشيكر
كتخمؼ عف تبكؾ كىك أحد الثالثة الذيف تيب عمييـ، قاؿ أبك 

أىؿ الصفة ككاف ذىب بصره في خالفة  ككاف مف: حاتـ
 (ٜٚ)معاكية

62.  

مبارؾ بف سعيد بف مسركؽ الثكرم الككفي 
 نزيؿ بغداد األعمى مف الثامنة، د

كثقو يحي بف معيف كالعجمي، قاؿ النسائي ليس بو بأس، كقاؿ  صدكؽ ثقة
ربما : صالح بف محمد األسدم، صدكؽ قاؿ ابف حباف

 (ٓٛ)أخطأ
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63.  

ماف األسباطي محمد بف إبراىيـ بف سمي
ال رير أبك جعفر الككفي، مف العاشرة، 

 د

صدكؽ، قاؿ في  صدكؽ
 بؿ ثقة: التحرير

 (ٔٛ)صدكؽ، كذكره ابف حباف في الثقات: قاؿ ابف أبي حاتـ

64.  
محمد بف إسماعيؿ بف البخترم الكاسطي 

 ال رير مف الحادية عشرة، ت ؽ

صدكؽ، قاؿ في  ثقة
 بؿ ثقة: التحرير

صدكؽ، ليس : باف، قاؿ ابف أبي حاتـكثقو الدارقطني كابف ح
 (ٕٛ)بو بأس

65.  

محمد بف جابر بف سيار اليمامي، مف 
 السابعة، د ؽ

صدكؽ ذىبت كتبو  سيئ الحفظ
فساء حفظو كخمط كثيرا 

قاؿ . كعمي فصار يمقف
  عيؼ: في التحرير

كاف أعمى كاختمط عميو حديثو، كقاؿ عمرك : قاؿ ابف معيف
كقاؿ ابف أبي حاتـ عف  صدكؽ كثير الكىـ متركؾ،: بف عمي

في أحاديثو تخاليط كأما أصكلو فيي صحاح، : أبيو كأبي زرعة
كرد ابف ميدم كابف حباف صحة كتبو كأف فييا لحاقا 

عماالن   (ٖٛ)كا 

66.  

محمد بف خاـز التميمي أبك معاكية 
 ال رير الككفي مف التاسعة، ع

ثبت في 
األعمش ككاف 

 مرجئان 

ثقة أحفظ الناس في 
د حديث األعمش كؽ
 ييـ في حديث غيره

كاف حافظا : كثقو العجمي، ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ
أبك معاكية ال رير في غير : متقنا، قاؿ أحمد بف حنبؿ

حديث األعمش، م طرب ال يحفظيا حفظا جيدا، قاؿ أحمد 
البصراء كانكا عمي : سمعت أبا معاكية ال رير يقكؿ: بف داكد

 (ٗٛ)عياال عند األعمش

67.  

خالد بف خداش بف عجالف أبك  محمد بف
 بكر ال رير البصرم مف العاشرة ؽ

ربما أغرب عف أبيو، قاؿ في : ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ صدكؽ يغرب -
" يغرب عف أبيو"ك" يغرب"فرؽ كبير بيف قكلو: تحرير التقريب

 (٘ٛ)كابف ماجو لـ يخرج لو عف أبيو

68.  

محمد بف سكاء السدكسي ال رير مف 
 ـ ت س ؽ التاسعة، خ

صدكؽ رمي بالقدر،  -
بؿ : قاؿ في التحرير

 ثقة

كاف في الذكاء يشبو بقتادة، كثقو ابف : قاؿ يحي بف معيف
 (ٙٛ)شاىيف كابف حباف

69.  

محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم 
 الحافظ ال رير مف الثانية عشرة

الحافظ 
ال رير، كتممذ 

 العالميف

جمع كصنؼ كحفظ  كاف أبك عيسى ممف: قاؿ ابف حباف أحد األئمة
 (ٚٛ)ثقة مجمع عميو: كذاكر، قاؿ الذىبي

70.  
محمد بف المنياؿ التميمي البصرم 
 ال رير الحافظ مف العاشرة، خ ـ د س

كاف آية في 
 الحفظ

بصرم ثقة كلـ : كثقو ابف أبي حاتـ كابف حباف، قاؿ العجمي ثقة حافظ
 (ٛٛ)لؾ كتاب؟ قاؿ كتابي صدرم: يكف لو كتاب، قمت لو

71.  
ميسر الجعفي ال رير مف محمد بف 

 التاسعة، ت

 عفكه كرمي 
 بالتجيـ

فيو ا طراب، قاؿ :  عفو يحي بف معيف، قاؿ البخارم  عيؼ كرمي باإلرجاء
 (ٜٛ)متركؾ الحديث: النسائي

72.  

ال بأس بو، إال أنو كاف قد : كثقو الدكرم، كالنسائي، كقاؿ ثقة فا ؿ محدث مرك ع. محمد بف ميمكف المركزم، مف السابعة
ىب بصره في آخر عمره فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ فحديثو ذ

 (ٜٓ)جيد، كذكره ابف القطاف الفاسي فيمف اختمط

73.  
مسمـ بف إبراىيـ األزدم، أبك عمرك 

 البصرم، مف التاسعة، ع

: قاؿ ابف معيف
 ثقة مأمكف

ثقة مأمكف مكثر عمي 
 بأخرة

كثقو ابف معيف، كابف سعد، كأبك حاتـ، كالعجمي، كابف 
 (ٜٔ)حباف

74.  
المسيب بف رافع األسدم الكاىمي أبك 
 العالء الككفي األعمى مف الرابعة، ع

حجة صكاـ 
 قكاـ

 (ٕٜ)كثقو يحي بف معيف، كالعجمي، كابف حباف ثقة
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75.  

المغيرة بف ِمْقسَنـ ال بي مكالىـ أبك ىشاـ 
 ع. الككفي األعمى مف السادسة

ثقة متقف إال أنو كاف  -
يدلس كال سيما عف 
إبراىيـ، قاؿ في 

قكلو كاف : تحريراؿ
 يدلس فيو نظر

كثقو يحي بف معيف، قاؿ النسائي ثقة مأمكف، كقاؿ أبك داكد 
ثقة متقف كاف ال يدلس سمع مف إبراىيـ مئة : السجستاني

 (ٖٜ)كاف عثمانيا: كثمانيف حديثا، كقاؿ العجمي

76.  

نفيع بف الحارث أبك داكد األعمى 
 مف الخامسة، ت ؽ. اليمداني

ترككه، ككاف 
 يترفض

ي ع ليس بشيء، كقاؿ أبك حاتـ منكر : قاؿ يحي بف معيف تركؾـ
: يتكممكف فيو، كقاؿ النسائي: الحديث  عيؼ، قاؿ البخارم

 (ٜٗ)متركؾ الحديث ليس بثقة

77.  
ىاركف بف معركؼ المركزم الخزاز 
 ال رير نزيؿ بغداد مف العاشرة، خ ـ د

 (ٜ٘)عجميكثقو يحي بف معيف، كأبك حاتـ، كأبك زرعة، كاؿ ثقة ثقة خير

78.  
ىُهزَنيؿ بف شرحبيؿ األكدم األعمى مف 

 ٗالثانية، خ 

 (ٜٙ)كثقو ابف سعد، كالدارقطني، كالعجمي، كابف حباف ثقة مخ ـر ثقة

79.  
 ىالؿ بف أبي ىالؿ أبك ظالؿ القسممي
 البصرم األعمى مف الخامسة، خت ت

ليس بشيء، قاؿ البخارم مقارب : قاؿ يحي بف معيف  عيؼ  عفكه
 (ٜٚ) عيؼ: نسائيالحديث، قاؿ اؿ

80.  

يحي بف المتككؿ العمرم أبك عقيؿ المدني 
 الككفي ال رير مف الثامنة، د كيقاؿ

 

: ليف، قاؿ أبك حاتـ:  عفو يحي بف معيف، قاؿ أبك زرعة  عيؼ  عفكه
 (ٜٛ) عيؼ:  عيؼ الحديث يكتب حديثو، قاؿ النسائي

81.  

يحي بف محمد بف قيس المحاربي البصرم 
 س ؽ ـ ت. ال رير مف الثامنة

صدكؽ يخطئ كثيرا   عفكه
بؿ : قاؿ في التحرير

  عيؼ يعتبر بو

: يكتب حديثو، قاؿ أبك زرعة:  عفو ابف معيف قاؿ أبك حاتـ
أحاديثو متقاربة، قاؿ عمرك بف عمي، ليس بمتركؾ، قاؿ ابف 

 (ٜٜ)ال يتابع حديثو: حباف

82.  
يزيد بف بياف العقيمي أبك خالد البصرم 

 ت .ال رير المؤذف مف التاسعة

حسف الترمذم 
 لو

 (ٓٓٔ)فيو نظر، ك عفو الدارقطني: قاؿ البخارم  عيؼ

83.  
يزيد بف ىاركف أبك خالد الكاسطي، مف 

 ع. التاسعة

: قاؿ أحمد
 حافظ متقف

كثقو أحمد، كابف معيف، كابف المديني، كابف سعد، كغير كاحد،  ثقة متقف عابد
 (ٔٓٔ)ثقة ثبت في الحديث ككاف قد عمي: كقاؿ العجمي

84.  

بف عدم بف رزؽ التيمي مكالىـ، يكسؼ 
 مف العاشرة، خ س

: كثقو أبك زرعة كابف حباف كمسممة، كقاؿ أبك سعيد ابف يكنس ثقة ثقة
ككفي قدـ مصر كحدث بيا كسكنيا ككاف قد عمي قبؿ أف 

 (ٕٓٔ)يمكت بيسير

85.  
يكنس بف ميسرة بف حمبس كيقاؿ أبك عبيد 

 الدمشقي األعمى مف الثالثة د ت ؽ

 (ٖٓٔ)كثقو الدارقطني، كابف سعد، كالعجمي كابف حباف ثقة عابد ثقة كبير القدر

86.  
اسمو : أبك بصير العبدم الككفي يقاؿ

 س ؽ. حفص مف الثالثة

 (ٗٓٔ)كثقو ابف حباف مقبكؿ ثقة

87.  

أبك بكر بف عبدالرحمف بف الحارث 
 ع. القرشي، أحد الفقياء السبعة، مف الثالثة

أحد الفقياء 
السبعة، شريؼ 

 نبيؿ

كاف قد كؼ : كاف أعمى، كقاؿ الزبير بف بكار: قاؿ أبك داكد بدثقة فقيو عا
 (٘ٓٔ)بصره، كثقو العجمي، كابف خراش

88.  

أبك خمؼ األعمى البصرم خادـ أنس بف 
مالؾ، قيؿ اسمو حاـز بف عطاء، كليس 

 ؽ. ىك بمركاف األصفر مف الخامسة

متركؾ كرماه ابف معيف  ليف
 بالكذب

منكر الحديث ليس : كذاب، كقاؿ أبك حاتـ: قاؿ ابف معيف
 (ٙٓٔ)بالقكم
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89.  

ْيِمي الغُهبَنِرم اليمامي  أبك كثير السُّحَن
الرحمف  ىك يزيد بف عبد: األعمى، قيؿ

يزيد بف عبداهلل بف أذينة أك ابف : كقيؿ
 ٗغُهفَنْيمة، مف الثالثة ـ 

 (ٚٓٔ)كثقو أبك حاتـ، كأبك داكد، كالنسائي، كابف حباف ثقة ثقة

 

 

 
 

 : المبحث الرابع

 مصابٌن بالعمىلٌل جدول الرواة التح

مف خالؿ العرض السابؽ ألحكاؿ الركاة ممف أصيبكا       
:  بأعينيـ، نالحظ عدة ممحكظات أجمميا فيما يأتي

إف مف أصيبكا في أعينيـ، يعتبركف شريحة : أوالً       
كغيرىـ مف شرائح المجتمع، فاعميف كمؤثريف فيو، دكف أف 

يف عمى أنفسيـ، فاإلعاقة لـ يككنكا منعزليف، أك منطك
تقعدىـ عف القياـ بدكرىـ المطمكب منيـ في خدمة حديث 

.  كالذم قامكا بو عمى خير كجو رسكؿ اهلل 
إف ىذه اإلعاقة أسيمت كبشكؿ الفت لمنظر : ثانياً       

في دفع جميرة ممف أصيبكا في أعينيـ لحفظ حديث 
ط متقف ال شؾ أف ىذا األمر يحتاج إلى  ب، كالرسكؿ 

كعناية بالغة، كلكال أف اهلل تعالى قد عك يـ خيران عف 
.  أعينيـ، لما استطاعكا أف يظيركا بيذه الصكرة المشرقة

نالحظ أي ا أف مف أصيبكا في أعينيـ : ثالثاً       
ىـ ما جرل عمى البصراء في النقد تجريحا جرل عمي

كتعديال، كال تعني إصابتيـ بيذه اإلصابة التساىؿ 
بؿ عكممكا كالبصراء،  -كحالة إنسانية-كالتسامح معيـ 

فاألمر يتعمؽ بمسألة ميمة مف مسائؿ الديف كىي حفظ 
.  حديث رسكؿ اهلل 

كنالحظ أي ا بأنو كقع منيـ ما كقع مف : رابعاً       
راء مف البدع كالمنكرات، كالتدليس، كالكذب عمى البص

، كىذا يعني أنيـ كانكا مندمجيف تماـ رسكؿ اهلل 
االندماج في المجتمع كما يتداكؿ فيو مف أفكار كعمـك ال 

فرؽ بينيـ كبيف المبصريف، كىذا إف كاف لو عالقة 
: األكؿ: مباشرة بالعدالة، إال أننا نستفيد منو ىنا أمريف

 ع ػكانكا مندمجيف تماـ االندماج في المجتـ أف العمياف

.  اإلسالمي كىذا ما أردنا اإلشارة إليو في ىذا البحث
سبب مقبكؿ عند بأف مف طعف في عدالتو : الثاني      

العمماء كرد لذلؾ يككف قد أراحنا مف مسألة البحث في 
 .  بطو لككنو ساقط العدالة سمفان 

 
كرتو في المبحث إف الخالؼ الذم ذ:   امساً       

الثاني في أىمية األعمى، تحمال كأداء، ما ىك إال خالؼ 
رده ركاية أصحاب الجكامع كالسنف تشكمي ال حقيقة لو، ك

كالمصنفات كالمسانيد ليـ، كعمى رأس ىؤالء الشيخاف 
المذاف ركيا لجميرة منيـ، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما 

خالؼ يدؿ عمى أف الخالؼ حكؿ أىميتيـ ما ىك إال 
كجداؿ نظرم، يرده ما عميو العمؿ مف أصحاب الكتب 

في االحتجاج بيـ إذا تكافرت فييـ شركط العدالة 
ال  كال بط، فإذا تكافر ىذاف الشرطاف فبيا كنعمت، كا 

.  ردكا كال كرامة، سكاء كاف الراكم مبصرا أـ أعمى
نالحظ أف عددا منيـ لو عدد كبير مف : سادساً       

بد العزيز بف صييب، كعبداهلل بف عتبة الركايات، مثؿ ع
بف مسعكد اليذلي، كعطاء، كعبد الرزاؽ، كقتادة بف 

دعامة السدكسي، كأبي معاكية محمد بف خاـز كالمغيرة 
.  بف مقسـ كعمرك بف مرة

زاذاف الكندم، : كمنيـ المتكسط في الركاية مثؿ      
كالسائب بف فركخ، كعبد الرحمف بف كعب بف مالؾ، كمحمد 

بف المنياؿ، كعثماف بف عمير البجمي، كعمي بف زيد بف 
.  جدعاف، كالمسيب بف رافع، كىاركف بف معركؼ

: كمنيـ المقؿ فمو الحديث كالحديثاف كالثالثة مثؿ      
أحمد بف عمر بف حفص، كبشر بف آدـ، كشباؾ 

ال بي، كعبد الرحمف بف عبد العزيز األكسي، عبد 
ؿ بف صبيح كمحمد بف الممؾ الرقاشي، كعبيد بف عقي

إبراىيـ بف سميماف، كمحمد بف خالد بف خراش، كمحمد 
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بف المتككؿ، كىذا شأف المبصريف كذلؾ، فمنيـ المكثر 
كالمتكسط كالمقؿ، فال فرؽ بيف مبصر كأعمى في ذلؾ، 

،  كىذا يعكد إلى عنايتيـ جميعا بحديث رسكؿ اهلل 
 ث ػكنشاطيـ في ىذا الم مار ال أف قمة حدم

.  ـ عائد إلى إعاقتيـبع و
نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف : سابعاً       

أحكاؿ مف أصيبكا بأعينيـ مف ركاة الكتب الستة كانكا 
(:  ٔ)عمى النحك اآلتي كما في الشكؿ رقـ
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الصحابة ثقة ثبت ثقة صدكؽ صدكؽ
يخطئ

متركؾ عيؼ كذاب

( 1)شكل رقم
( تقسيم من أصيبوا بأعينيم حسب المراتب)
، ٖٗ، ٖ٘، ٖٗ، ٕٖ، ٕٓ، ٜ: ، كأرقاميـ(ٛ: )صحابة

ٕ٘ ،ٙٔ  .
، ٓٚ، ٜٙ، ٓٙ، ٓٗ، ٖٓ: ، كأرقاميـ(ٛ) :ثقة ثبت

ٖٚ ،ٚ٘ ،ٖٛ  .
، ٜٔ، ٘ٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٕ، ٔ: أرقاميـ، ك(ٕٖ: )ثقة
ٕٗ ،ٕ٘ ،ٕٙ ،ٕٛ ،ٖٔ ،ٖٖ ،ٖٛ ،ٖٜ ،ٗ٘ ،ٗٛ ،
ٜٗ ،ٖ٘ ،٘٘ ،٘ٚ ،٘ٛ ،ٜ٘ ،ٙٙ ،ٕٚ ،ٚٗ ،ٚٚ ،
ٚٛ ،ٛٗ ،ٛ٘ ،ٛٙ ،ٛٚ ،ٜٛ  .

، ٖٔ، ٕٔ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ: ، كأرقاميـ(ٕٔ: )صدوق
ٔٗ ،ٔٙ ،ٔٚ ،ٕٔ ،ٕٖ ،ٗٔ ،ٗٙ ،٘ٔ ،ٕٙ ،ٖٙ ،
ٙٗ ،ٙ٘ ،ٙٚ ،ٙٛ  .

، ٙ٘، ٖٚ، ٖٙ، ٜٕ: ، كأرقاميـ(٘: )صدوق ي طئ
ٛٔ  .

، ٗٗ، ٕٗ، ٕٚ، ٕٕ، ٛ، ٗ: كأرقاميـ ،(ٕٔ: )ضعيف
ٗٚ ،٘ٗ ،ٚٔ ،ٜٚ ،ٛٓ ،ٕٛ  .

.  ٛٛ، ٙٚ، ٓ٘: ، كأرقاميـ(ٖ: )متروك

.  ٛٔ: ، كرقمو(ٔ: )كذاب
.  (ٜٛ)كثمانكف راكيا  تسعةلمجمكع الكمي ليـ كا

 -ة عشر راكياستإف نظرة سريعة تبيف أف  :ثامناً       
ىـ عدة ال عفاء كالمترككيف  (-ٕ) نظر شكؿ رقـا

راكيا، كىذا يشكؿ ما نسبتو ( ٜٛ)كالكذابيف مف أصؿ 
مف المجمكع الكمي لمركاة، كفي رأيي أف ىذه %( ٛٔ)

عي ألحكاؿ الركاة بشكؿ عاـ النسبة  مف اإلطار الطبي
إف لـ تكف أقؿ، كىذا يعني كجكد ىذه الشريحة بشكؿ 

طبيعي في الركاة، كما نالحظ أف معظـ الركاة ال عفاء 
كالمترككيف مصدرىـ الترمذم كابف ماجو، فمك أخرجناىـ 
مف الكتب الستة عمى سبيؿ الفرض، لبقي مف ال عفاء 

( ٓٛ، ٜٚ ،ٗ٘، ٚٗ، ٗٗ، ٕٗ)الركاة ذككا األرقاـ 
 -أم الترمذم كابف ماجو-كالبقية إما انفرد أحدىما 

باإلخراج لو، أك اتفقا عمى اإلخراج لو، مع العمـ أف الركاة 
الستة الذيف ذكرتيـ اشترؾ الترمذم أك ابف ماجو أك 

كالىما مع البقية في اإلخراج ليـ، كما أف المترككيف رقـ 
كالنسائي  تجنبيـ الشيخاف( ٛٔ)كالكذاب رقـ ( ٙٚ، ٓ٘)

.  كأبك داكد
كىذا يعطي إشارة أك داللة عمى أف مف أصيبكا       

بأعينيـ ممف ليـ ركاية في سنني النسائي كأبي داكد 
ف كاف فييـ  عيؼ ف عفو  حديثيـ أقرب إلى القبكؿ، كا 

.  ليس بشديد كىذه قاعدة جميمة
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( 2)شكل رقم 
( وايتيم لمضعفاءأصحاب الكتب الستة ور)
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إف دراسة متأنية لكيفية ركاية أصحاب الكتب       
الستة ليؤالء ال عفاء تظير منيجية رائعة متبعة لدييـ 

:  سأعرض جزء منيا باختصار
( ٕٗ) أخرج البخارم في صحيحو الثنيف منيـ ىما رقـ *

.  ىالؿ بف أبي ىالؿ القسممي( ٜٚ)عبيدة بف معتب، كرقـ 
.  (ٛٓٔ)ىما البخارم في صحيحو تعميقاكقد أخرج ؿ      

كقد شارؾ اإلماـ البخارم في اإلخراج لعبيدة أبك داكد  -
.  كالترمذم

كعبيدة : أما أبك داكد فقد أخرج حديثا كاحدا كقاؿ عقبو -
.  (ٜٓٔ) عيؼ

كأما الترمذم فقد أخرج لو ثالثة أحاديث، أخرج اثنيف  -
.  (ٓٔٔ)منيا في المتابعات كحسف لو في الثالث

كما شارؾ البخارم في اإلخراج ليالؿ اإلماـ  -
كقاؿ بعد أف ( ٔٔٔ)الترمذم، فقد أخرج لو حديثيف

سألت محمد بف إسماعيؿ عف أبي ظالؿ؟ : حسنو
.  ىك مقارب الحديث، كحسف لو في الثاني أي ا: فقاؿ

( ٚٗ)أما اإلماـ مسمـ فقد أخرج لكاحد منيـ ىك رقـ* 
حديثا كاحدا  (ٕٔٔ)عمي بف زيد بف جدعاف، كقد أخرج لو

مف طريؽ حماد بف سممة عف عمي بف زيد كثابت 
، كىك كما نرل مقركف، كشارؾ مسمما النسائي ..البناني

.  كأبك داكد كالترمذم كابف ماجو في اإلخراج لو
قاؿ في ( ٖٔٔ)أما النسائي فقد أخرج لو حديثيف      
عمي بف زيد  عيؼ، كأخرج الثاني في : األكؿ

.  المتابعات كالشكاىد
( ٗٔٔ)كأما أبك داكد فقد أخرج لو اثني عشر حديثا، تسعة

 (٘ٔٔ)منيا في المتابعات كالشكاىد أك مقركنا، كأما الثالث
.  األخر فقد أخرجيا في األصكؿ

كأما الترمذم فقد أخرج لو ستة كعشريف حديثا،       
، كقد ذىب إلى أف (ٛٔٔ)كعمؿ( ٚٔٔ)كحسف( ٙٔٔ)فصحح لو

طئ أحيانا حينما عمي ابف زيد رجؿ صدؽ لكف ربما يخ
كعمي بف زيد صدكؽ، إال أنو ربما يرفع الشيء : " قاؿ

.  (ٜٔٔ)"الذم يكقفو غيره

كأما ابف ماجو فقد أخرج لو اثنيف كعشريف       
.  (ٕٓٔ)حديثا
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( 3)شكل رقم 

( المتروكون والكذابون)

فقد  (-ٖ)نظر شكؿ رقـ ا –أما المتركككف كالكذابكف * 
أخرج ليـ الترمذم كابف ماجو فقط مف بيف أصحاب 

، ٙٚ، ٓ٘، ٛٔ)الكتب الستة، كىـ أصحاب األرقاـ 
ٛٛ )

فيك زياد بف المنذر الحمداني فيك ( ٛٔ)أما رقـ       
 عيؼ بمرة كقد كذبو ابف معيف، كقد أخرج لو الترمذم 

ىذا حديث غريب كقد : ، كقاؿ عقبو(ٕٔٔ)حديثا كاحدا
.  سعيد مكقكفا كىك أصح كأشبوركم عف عطية عف أبي 

فيك عمر بف رياح العبدم متركؾ ( ٓ٘)كأما رقـ       
.  (ٕٕٔ)ككذبو بع يـ، فقد أخرج لو ابف ماجو حديثا كاحدا

فيك نفيع بف الحارث اليمداني، ( ٙٚ)كأما رقـ       
، قاؿ (ٖٕٔ)متركؾ كقد أخرج لو الترمذم حديثا كاحدا

داكد ي عؼ في ىذا حديث  عيؼ اإلسناد أبك : "عقبو
".  الحديث تكمـ فيو قتادة كغير كاحد مف أىؿ العمـ

.  (ٕٗٔ)كأما ابف ماجو فقد أخرج لو ستة أحاديث      
فيك أبك خمؼ األعمى خادـ أنس ( ٛٛ)كأما رقـ       

بف مالؾ ر ي اهلل عنو، كىك متركؾ، أخرج لو ابف ا
.  (ٕ٘ٔ)ماجو حديثا كاحدا

مسمما اتفقا عمى نالحظ أف البخارم ك: تاسعا      
، ٜٔ، ٘ٔ، ٜ: )إخراج حديث ثالثيف راكيا منيـ كىـ

ٕ٘ ،ٕٙ ،ٖٓ ،ٖٔ ،ٖٕ ،ٖٖ ،ٖ٘ ،ٖٛ ،ٖٜ ،ٗٓ ،
ٖٗ ،ٗ٘ ،ٖ٘ ،٘٘ ،ٜ٘ ،ٙٓ ،ٙٔ ،ٙٙ ،ٙٛ ،ٚٓ ،
ٕٚ ،ٚٗ ،ٚ٘ ،ٚٚ ،ٖٛ ،ٛٙ.) 
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، ٗ ،ٖ)كانفرد البخارم باإلخراج لسبعة منيـ كىـ       
٘ ،ٕٔ ،ٜٗ ،ٚٛ ،ٛٗ  .)

، ٚ، ٕ)مسمـ باإلخراج لستة أي ا كىـ كما انفرد       
ٔٚ ،ٕٖ ،ٕٜ ،ٗٚ  .)

فمجمكع ىؤالء ثالثة كأربعكف راكيا يشكمكف ما       
مف الركاة المصابيف بأعينيـ ليـ ركاية في % ٛٗنسبتو 

.  الصحيحيف أك في أحدىما
 كد لياػنالحظ أف رتبة المجيكؿ ال كج: عاشرا      
تب الستة فميس مف عرؼ بعمى مف ركاة الؾ فإفىنا، 

بمجيكؿ، كىذه قاعدة أخرل، كىذا ال يمنع أف يككف 
بعض المجاىيؿ عميانا لكف ال يعرؼ عنيـ ذلؾ كىك 

.  مف باب الجيالة بأحكاليـ أك أعيانيـ
نالحظ أف اإلصابة بالعمى إما : حادي عشر      

كلدت مع الشخص أك حدثت لو في سف صغيرة، أك 
:  طرأت عميو في كبره، فيما قسماف

، لو في صغره العمى ولد أعمى أو حدث: األول      
، ٙٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٓٔ، ٛ، ٙ، ٘، ٗ، ٕ: وىم
ٔٚ ،ٔٛ ،ٜٔ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٕ٘ ،ٕٚ ،ٕٜ ،ٖٔ ،ٖٙ ،
ٖٚ ،ٖٜ ،ٗٔ ،ٕٗ ،ٗٗ ،ٗٚ ،٘ٓ ،ٕ٘ ،٘٘ ،٘ٙ ،
٘ٚ ،٘ٛ ،ٙٓ ،ٕٙ ،ٖٙ ،ٙٗ ،ٙٙ ،ٙٚ ،ٙٛ ،ٚٓ ،
ٚٔ ،ٚٗ ،ٚ٘ ،ٚٙ ،ٚٚ ،ٚٛ ،ٜٚ ،ٛٓ ،ٛٔ ،ٕٛ ،
. ، كعددىـ أربعة كخمسكف راكيان ٜٛ، ٛٛ، ٚٛ، ٘ٛ

كنالحظ ىنا أف مف كلدكا عميانا أك حدث ليـ في 
صغرىـ ىـ مثؿ المبصريف منيـ المتقف كمنيـ الصدكؽ 
كمنيـ الذم يخطئ كمنيـ ال عيؼ كمنيـ المتركؾ، إذف 

العمى المالـز لمراكم مف أكؿ حياتو لـ يظير لو أثر 
تعمؽ بحاسة السماع عمى ال بط، بعبارة أخرل الحفظ ـ

، تخزينياالتي تنقؿ المعمكمات إلى الدماغ كمف ثـ يقـك ب
كالناس في الحفظ متفاكتكف منيـ الثبت الحافظ إلى 
إال ، المغفؿ كفاحش الخطأ، ال فرؽ بيف مبصر كأعمى

إذا طرأ عمى أحدىـ طارئ يحدث خمال في الركاية فترد 
.  ركاياتو نتيجة لمتخميط ال العمى

، ٜ، ٚ، ٖ، ٔ: من طرأ عميو العمى وىم: انيالث      
ٔٔ ،ٔ٘ ،ٕٓ ،ٕٖ ،ٕٗ ،ٕٙ ،ٕٛ ،ٖٓ ،ٖٕ ،ٖٖ ،
ٖٗ ،ٖ٘ ،ٖٛ ،ٗٓ ،ٖٗ ،ٗ٘ ،ٗٙ ،ٗٛ ،ٜٗ ،٘ٔ ،
ٖ٘ ،٘ٗ ،ٜ٘ ،ٙٔ ،ٙ٘ ،ٜٙ ،ٕٚ ،ٖٚ ،ٖٛ ،ٛٗ ،
.  ة كثالثكف راكياخمس، كعددىـ ٙٛ

كالسؤاؿ ىنا ىؿ اإلصابة بالعمى الطارئة عمى       
الحفظ تشكؿ عمة في مركياتو أـ أنيا الراكم بعد تماـ 

غير مؤثرة؟ مف خالؿ ما تـ عر و في النقطة السابقة 
تقـك الحكاس ، إف الحفظ متعمؽ بقدرات عقمية ذىنية: قمنا

يعمؿ عمى الذم بدكره بنقؿ المعمكمات إلى الدماغ ك
تخزينيا كاالىتماـ بيا بدرجة عالية إلى حيف الطمب، 

في مركياتو ك أف يسجؿ كالناس في ذلؾ متفاكتكف، أ
كتاب ي بطو كيحافظ عميو، كعميو فإف العمى الطارئ 
إذا كاف قد أخذ لو االستعداد مسبقا بإتقاف الحفظ في 
الصدر أك في السطر ال يشكؿ إشكالية في الراكم 

كمركياتو، إال أنو مف خالؿ االستقراء ألحكاؿ الركاة تبيف 
خميط في الركاية لي أف العمماء قرنكا بيف االختالط أك الت

مع كقكع العمى لعدد مف الركاة كىـ أصحاب األرقاـ 
، ٘ٙ، ٗ٘، ٖ٘، ٛٗ، ٘ٗ، ٖٖ، ٜٕ، ٖٕ، ٖ: )اآلتية
كعددىـ تسعة مف أصؿ أربعة كثالثيف راكيان، ( ٖٛ، ٕٚ

فيؿ كاف لمعمى األثر المباشر في كقكع الخمط في 
الركاية؟  

غيرات يدؿ عمى كقكع تالطارئ غالبا ما إف العمى       
في جسد الراكم نتيجة الكبر أك كقكع حدث ما أدل إلى 

التغيرات الجسمانية كقد يصحب ذلؾ تغيرات ذىنية  قىذ
كصؿ مف قد أك عقمية كقد ال يصحبيا، فكـ مف الركاة 

لو تغيرات في جسده بعمى أك  تالكبر عتيا كحصؿ
، كلـ يحدث لو تغير في حفظو، كلك نظرنا في ..شمؿ

لكجدنا أف خمسة كعشريف راكيا لـ  أصحاب ىذا القسـ
يحدث ليـ أم تغير في حفظيـ مع أف تغيرات حدثت 

في المقابؿ نجد آخريف كاف لمعمى أثره في أبدانيـ،  ـلو
 في تأريخيـ إلصابةككأني بعممائنا الكا ح عمييـ، 
:  يقصدكف أمريفالراكم بالعمى 
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تأريخ لبداية حالة جديدة ألمت بجسد الراكم ال : األول
 ، كفي ىذه الحالة ال ينعكس ليا  القة ليا بتغيير ذىنيع

.  أثر عمى الراكم كمركياتو
الثاني تأريخ لبداية تغيير جسدم كذىني طرأ عمى       

الراكم كاف مف أىـ مظاىره المشاىدة العمى، كالتخميط 
في الركاية، كفي ىذه الحالة نممس ذلؾ األثر مف خالؿ 

كم، كبياف أف العمى قد أخذ تتبع أحكاـ العمماء عمى الرا
.  مأخذه مف الراكم كحفظو

 فػر بػاهلل بف جعؼ عبد( ٖٖ)رقـ : األول نـفم      
غيالف الرقي، أخرج لو أصحاب الكتب الستة كنالحظ 

مف خالؿ مقالة النسائي أف العمى قد أصابو سنة 
،  قٕٕٓككفاتو سنة   قٕٛٔكالتغير حصؿ سنة    قٕٙٔ

بالعمى لـ تكف سببا في اختالطو  كىذا يعني أف اإلصابة
كقد مكث سنتيف بعد ذلؾ لـ يعرؼ منو تخميط إلى أف 
كقع منو بعض التخميط، كما صرح ابف حباف حينما 

ككاف قد اختمط سنة ثماني عشرة كبقي في : "قاؿ
اختالطو إلى أف مات كلـ يكف اختالطو اختالطان 

.  (ٕٙٔ)"فاحشان، ربما خالؼ
اء بف أبي رباح القرشي عط( ٘ٗ)كأي ا رقـ       

قد أصيب بعدة  -رحمو اهلل تعالى -مكالىـ، ككاف
، لكنيا لـ تؤثر ..إعاقات منيا العرج كالشمؿ كالعمى

عميو، إلى أف حدث لو بعض التغير بعد أف بمغ مف 
السف مبمغو، فقد نقؿ ابف حجر في تقريبو بصيغة 

خرة، أما الذىبي فنقؿ عف عمي آالتمريض مقالة التغير ب
خرة، تركو ابف آكاف عطاء اختمط ب: "بف المديني قكلو

لـ يَنْعِف عمي  -أم الذىبي–جريج كقيس بف سعد، قمت 
بقكلو تركو ىذاف الترؾ العرفي، كلكنو كبر ك عفت 
حكاسو، ككانا قد تكفيا منو كتفقيا كأكثرا عنو، فَنبَنطَّضال، 

.  (ٕٚٔ)"تركاه: فيذا مراده بقكلو
اهلل أبك إسحاؽ  عمرك بف عبد( ٖ٘)كانظر رقـ       

السبيعي، أحد األعالـ الكبار أخرج لو أصحاب الكتب 
الستة، ذكر ابف حجر أنو اختمط بأخرة، إال أنو لـ يربط بيف 
االختالط كاإلصابة بالعمى، كقد عمؽ صاحبا التحرير عمى 

لـ  قكلو اختمط ليس بجيد فإنو: "مقالة ابف حجر ىذه بقكليـ
كىذه مقالة الذىبي : ، قمت(ٕٛٔ)"يختمط، لكنو شاخ كنسي

مف أئمة التابعيف بالككفة : "في ميزاف االعتداؿ فقد قاؿ
كأثباتيـ، إال أنو شاخ كنسي كلـ يختمط، كقد سمع منو 

.  (ٜٕٔ)"سفياف بف عيينة كقد تغير قميال
إسحاؽ بف محمد ( ٖ)رقـ  :أما من الثاني      

ص أبك حاتـ عمى أنو كاف إسماعيؿ الفركم، فقد ف
صدكقا، كلكف بعد ذىاب بصره أ ر كصار يمقف، إال 

ركل عنو البخارم : "أف كتبو صحيحة، قاؿ ابف حجر
في كتاب الجياد حديثا كفي فرض الخمس آخر كالىما 

عف مالؾ، كأخرج لو في الصمح حديثا آخر مقركنا 
باألكيسي، ككأنيا مما أخذىا مف كتابو قبؿ ذىاب 

.  (ٖٓٔ)"بصره
دَنثاني أخرج ( ٖٕ)قـ ر       سكيد بف سعيد بف سيؿ الحَن

لو مسمـ كابف ماجو، فقد بيف البخارم كأبك زرعة كابف 
معيف أنو حدث عميو تغير كبير بعد اإلصابة بالعمى 

أدت بو إلى أف يتمقف فيقبؿ التمقيف، كنالحظ مف خالؿ 
قبؿ  قحفظخمؿ في أقكاؿ العمماء أنو كاف يعاني مف 

ـ يكف ي بط الركايات إلى أف كقعت لو العمى فؿ
اإلصابة بالعمى أدت إلى ا طرابو بشكؿ كبير مما حدا 

بالعمماء إلى إسقاط حديثو بالكمية، أما كيؼ يركم لو 
اإلماـ مسمـ فيك شيخو كىك أدرل بو كقد أخرج لو في 

، كفي (ٖٔٔ)اثنيف كأربعيف مك عا، ثالثة منيا مقركنان 
، كفي (ٕٖٔ)ابعة أك شاىدان أربعة كثالثيف مك عا إما مت

خمسة مكا ع أفرده مسمـ كىي جميعيا في غير 
، أما ابف ماجو فقد أخرج لو في أربعة (ٖٖٔ)األحكاـ

 . كستيف مك عان 
عبدالرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، ( ٖٓ)كمنو رقـ       

فقد نص اإلماـ أحمد عمى أف مف سمع منو بعد ما 
أبا سمعت : "ذىب بصره فحديثو  عيؼ، قاؿ األثـر

ىذا باطؿ : عبداهلل يُهسأؿ عف حديث النار جبار؟ فقاؿ
كمف يحدث بو عف : ثـ قاؿ. ليس مف ىذا شيء
ىؤالء : قاؿ. حدثني أحمد بف شبكيو: عبدالرزاؽ؟ قمت
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سمعكا بعد ما عمي، كاف يمقف فمقنو، كليس ىك في 
كتبو، كقد أسندكا عنو أحاديث ليست في كتبو كاف يمقنيا 

فيو نظر لمف كتب : "النسائي ، كقاؿ(ٖٗٔ)"بعدما عمي
.  (ٖ٘ٔ)"خرةآعنو ب
 ،(ٖٙٔ)"ما حدث مف كتابو فيك أصح" :كقاؿ البخارم      

ما كتبت عف عبد الرزاؽ حديثا : "كقاؿ يحيى بف معيف
يقصد اإلماماف البخارم : قمت. (ٖٚٔ)"قط إال مف كتابو

كابف معيف أنو ييـ مف حفظو فإذا حدث مف كتابو فيك 
التحديث مف كتابو حاؿ عماه،  لو  ابط، كال يقصداف

فقد ثبت مف كالـ اإلماـ أحمد أنو يمقف ما ليس مف 
: حديثو كليس في كتابو، كىذا ما فسره ابف حباف بقكلو

ككاف ممف جمع كصنؼ كحفظ، كذاكر، ككاف ممف "
.  (ٖٛٔ)"يخطئ إذا حدث مف حفظو عمى تشيع فيو

محمد بف ميمكف المركزم مف ( ٕٚ)كمنو رقـ       
ثيف الثقات الحفاظ، كقد نص اإلماـ النسائي أنو المحد

اختمط بعد أف عمي فمف كتب عنو قبؿ ذلؾ فحديثو 
مقبكؿ، كمف حدث بعد العمى فحديثو مردكد، كما ذكره 

لـ أجد : ابف القطاف الفاسي في الركاة المختمطيف، قمت
ما يشفي في ترجمتو حكؿ ىذه المسألة أال أنني مف 

ما نص المزم في تيذيبو كجدت خالؿ تتبع الركاة عنو ؾ
عددا ال بأس مف الركاة قد رككا عنو، كما أف لو عددا ال 
بأس مف األحاديث في الكتب الستة بمغت ستة كأربعيف 

في الكتب -حديثا لكف المالحظ أف الركايات التي ذكرت 
لو كميا مف طريؽ مراكزة ثقات إال حديثا كاحدا  -الستة

عتاب بف زياد كىك عند ابف ماجو أخرجو مف طريؽ 
، كىؤالء ىـ أدرل بحديثو كأعمـ، كالعجيب (ٜٖٔ)خراساني

أف اإلماـ البخارم كاف مف أكثر أصحاب الكتب الستة 
ركاية لو، فقد أخرج لو سبعة كعشريف حديثا كميا مف 

طريؽ عبداهلل بف عثماف المركزم المعركؼ بعْبداف عنو، 
  .(ٓٗٔ)كأخرج لو حديثا كاحدا متابعة، كآخر معمقا

أما اإلماـ مسمـ فقد أخرج لو حديثا كاحدا مف       
.  (ٔٗٔ)طريؽ عبداف عنو

كأخرج لو أبك داكد حديثا كاحدا مف طريؽ عمي بف       
الحسف بف شقيؽ المركزم كىك أحد الثقات حديثا 

، كأخرج النسائي لو مف ىذه الطريؽ خمسة (ٕٗٔ)كاحدا
، أما (ٖٗٔ)أحاديث، كمف طريؽ عبداف أربعة أحاديث

لترمذم فقد أخرج لو ثالثة أحاديث، اثنيف مف طريؽ ا
الف ؿ بف مكسى المركزم، كالثالث مف طريؽ أبي تَنميمة 

، كابف ماجو حديثيف مف (ٗٗٔ)يحيى بف كا ح المركزم
، (٘ٗٔ)طريؽ عمي بف الحسف، كثالث مف طريؽ عتاب

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى طريقة االنتقاء 
لستة في اختيار الركاة عف التي سمكيا أصحاب الكتب ا

محمد بف ميمكف كأف العمة التي أشار إلييا اإلماـ 
النسائي ىي مكجكدة بالفعؿ لكف لـ يركز عمييا مف 
خالؿ ترجمتو، إال أنيا تك حت مف خالؿ طريقة 

.  عممائنا في الركاية لو
كيالحظ في المقابؿ اختالؼ العمماء بيف مثبت كناٍؼ       

: يات الراكم نتيجة العمى كمثاؿ ذلؾلكجكد األثر في مرك
عمي بف مسير أبك الحسف الككفي الحافظ، فقد ( ٛٗ)رقـ 

ذكر ابف حجر أف لو غرائب بعد أف أ ر، كعمؽ عمييا 
، "ف أحسفالك لـ يذكرىا لؾ: "صاحبا تحرير التقريب بقكليما

أما : "كالذم أخذ عميو ما نقمو العقيمي عف اإلماـ أحمد قاؿ
إف عمي بف :  أدرم كيؼ أقكؿ، ثـ قاؿعمي بف مسير فال

، (ٙٗٔ)"مسير كاف قد ذىب بصره ككاف يحدثيـ مف حفظو
عمي بف مسير : "نقؿ المزم عف اإلماـ أحمد قكلو: قمت

، كىذه ال (ٚٗٔ)"أثبت مف أبي معاكية ال رير في الحديث
شؾ أنيا مفا مة بيف مصابيف بالعمى كمع ذلؾ حكـ 

: اهلل بف نمير اؿ عبدؽ: "لعمي، كنقؿ المزم عف يحيى قاؿ
كاف عمي ابف مسير يجيئني فيسألني كيؼ حديث كذا؟ 

كاف عمي قد دفف كتبو، قاؿ : قاؿ ابف نمير: قاؿ يحيى
كعميو : ، قمت(ٛٗٔ)"ككاف عمي أثبت مف ابف نمير: يحيى

فإف عمي بف مسير كاف يعتمد عمى حفظو كدليمو أنو دفف 
كثؽ مف كتبو كما ي يره أف يعكد البف نمير كغيره لمت

.  كمع ذلؾ فقد حكـ لو يحيى أي ا كما ترل! حفظو
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أما مسألة االستعاضة بالكتاب عن الحافظة من       
قبل الراوي األعمى أو الذي أصيب بعمى طارئ وكان 

:  لو كتاب فيمكن إجمال من ذكروا بما يأتي
مف أصيبكا بعمى مالـز ككُهتب ليـ كصاركا : أكالن       

ىذه الشريحة لـ نجد مف كاف لو يَنْرككف مف كتبيـ، ك
:  كتاب يركم منو إال راك كاحد ىك

يتقكف : قاؿ ابف سعد: بشر بف آدـ ال رير( ٘)رقـ  -
 كتابو كالكتابة عنو، فالكا ح أنو لـ يكف  ابطا لكتابو
 لـ ػمدركا ما فيو، كأف خمطا ما قد كقع منو في كتابو ؼ

.  يسمـ مف النقد
الصالح مف أف الراكم  كىذا يفسر ما رجحو ابف      

األعمى يجكز لو أف يستعيض عف الحافظة بالكتاب، ثـ 
عاد كاستدرؾ أنو أكلى بالمنع لجكاز اإلدخاؿ عمييـ ما 
ليس مف حديثيـ، كباالستقراء نجد أف مف الركاة العمياف 

.  لـ يكف ألحدىـ كتاب إال ما كاف مف بشر بف آدـ
خرة ككاف ليـ مف أصيبكا بعمى في سف متأ: ثانيان       

جكز تكتب يرككف منيا حاؿ إبصارىـ، كالسؤاؿ ىنا ىؿ 
:  الركاية مف ىذه الكتب أـ ال

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بد مف تتبع تراجـ       
الركاة الذيف تنطبؽ عمييـ ىذه الحالة كبياف مذاىب 

العمماء مف خالؿ تتبع تراجـ الركاة ككيفية الركاية ليـ 
:  كالركاية ليـ

عبد الرحمف بف عبد الحميد بف سالـ ( ٕٛ)رقـ  -
المصرم أخرج لو أبك داكد كالنسائي كما في التيذيب 
كتيذيباتو، كنقؿ ابف حجر عف ابف يكنس في تاريخ 

ككاف مف أفا ؿ أىؿ مصر، آخر مف : "مصر قاؿ
حدث عنو بمصر يكنس بف عبد األعمى ككاف قد عمي، 

أخرج : قمت، (ٜٗٔ)"فكاف يحدث حفظا فأحاديثو م طربة
متابعة مف  (ٔ٘ٔ)ككذا النسائي (ٓ٘ٔ)لو أبك داكد حديثيف

عند تبر مع قكليس مف حفظو، مما يعني أف كتاب كتابو
في المتابعات كالشكاىد كليس في داكد كالنسائي  مأب

 . األصكؿ
 رك بف عثماف الِكالبي كىك  عيؼػعـ( ٗ٘)رقـ   -

عد في ركايتو مف حفظو كمف كتابو كازداد األمر سكءان ب
أف عمي، مما يعني أف مشكمة الغمط في الركاية مكجكدة 
معو أصال، كىك محكـك عميو بال عؼ قبؿ العمى، كزاد 

: الطيف بمة عماه مما حدا بالنسائي إلى أف يقكؿ عنو
، كقد أخرج لو أبك داكد حديثا (ٕ٘ٔ)"متركؾ الحديث"

 متابعة كىك مف شيكخو، كأخرج ( ٖ٘ٔ)كاحدا
.  (ٗ٘ٔ)ثلو ابف ماجو ثالثة أحادم

محمد بف جابر بف سيار اليمامي، كىك في ( ٘ٙ)رقـ   -
األصؿ عنده تخاليط إال أنو كاف يعتمد عمى كتبو، فقد 

مررت بو كىك : نقؿ ابف حجر عف ابف المبارؾ قاؿ
أييا : بمنى يحدث الناس فرأيتو ال يحفظ حديثو، فقمت لو

فجاءني إلى رحمي : الشيخ إنؾ حدثتني بكذا ككذا، قاؿ
انظر، فنظرت فإذا ىك صحيح، : كتابو، فقاؿ ليكمعو 
، كمع ذلؾ فإف كتبو (٘٘ٔ)"ال تحدث إال مف كتابؾ: فقمت

قد كصؿ إلييا البعض كأدخؿ فييا ما ليس مف حديثو 
ذاكرت : "فقد نقؿ الذىبي عف إسحاؽ بف عيسى قاؿ

محمد بف جابر ذات يـك بحديث لشريؾ عف أبي 
السطريف كتاب  إسحاؽ، فرأيتو في كتابو قد ألحقو بيف

، كقد جـز ابف حباف بأنو ىك يمحؽ بكتبو ما (ٙ٘ٔ)"طريان 
، كعميو فإف ىذا الراكم (ٚ٘ٔ)ليس مف حديثو كيسرؽ أي ا

:  عيؼ، بؿ  عيؼ جدان، كليس كما قاؿ ابف حجر
، كىذا ما استدركو صاحبا التحرير عمى ابف ..صدكؽ

، ىذا كقد أخرج لو (ٛ٘ٔ)"بؿ  عيؼ: "حجر حيث قاال
، كالنسائي في (ٜ٘ٔ)مك ع كاحد متابعة أبك داكد في

 . (ٓٙٔ)الكبرل في مك ع كاحد أي ا متابعة
يزيد بف ىاركف حيث انتقده العمماء لقيامو ( ٖٛ)رقـ  -

بأمر جاريتو أف تركم مف كتابو حينما يسأؿ عف 
أحاديث ال يعرفيا كاف قد نسييا، قاؿ أبك خيثمة زىير 

بما كاف يعاب عمى يزيد حيف ذىب بصره ر: "بف حرب
إذا سئؿ عف حديث ال يعرفو فيأمر جاريتو فتحفظ مف 

 (ٔٙٔ)"كتابو
كاف المتقدمكف يتحرزكف عف :"قاؿ ابف حجر      

الشيء اليسير مف التساىؿ ألف ىذا يمـز منو اعتماده 
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عمى جاريتو كليس عندىا مف اإلتقاف ما يميز بعض 
األجزاء مف بعض، فمف ىنا عابكا عميو ىذا الفعؿ، كىذا 

قيقة ال يمـز منو ال عؼ كال التمييف، كقد احتج بو في الح
 .(ٕٙٔ)"الجماعة كميـ

 العمى إف الركاية مف الكتاب بعد: كخالصة القكؿ      
يدكر بيف حكميف؛ إما إسقاط بالكمية لثبكت اإلدخاؿ فيو 
ما قبكلو في المتابعات كالشكاىد لعدـ قياـ  عماؿ اليد، كا  كا 

أك عبث، إال أف الدليؿ القاطع عمى كجكد خمط فيو 
الراكم المصاب بالعمى الحادث ال يدرؾ ما قد يجرم 

.  عمى كتابو، كىك مف باب التحرز كاالحتياط

الخاتمة 

مف خالؿ العرض السابؽ أجمؿ أىـ النتائج التي       
:  استخمصتيا مف ىذا البحث

إف اإلصابة بالعمى المرافقة لمراكم منذ صغره لـ  -ٔ
 مجاؿ ركاية حديث النبي يكف ليا تأثير سمبي في 

تحمال كأداء، كيؤيد ىذه الحقيقة ما جاء مف نتائج 
التحميؿ في المبحث الرابع التي أثبتت أف عمماء 
اإلسالـ المختصيف بنقد الركاة لـ يجعمكا اإلصابة 
بالعمى عمة يرد حديث الراكم ألجميا الميـ إال إذا 

.  تعرض الراكم لمنقد لغير العمى
لـ يفرقكا بيف البصير كاألعمى في إف عمماءنا  -ٕ

، التحمؿ كاألداء الميـ ما جاء مف اعتراض بع يـ
كيرده ما أجمع عميو المحدثكف مف الركاية ليـ في 

الكتب، كعميو فإف الخالؼ الحاصؿ في ىذه المسألة 
ىك مف باب الزيادة في االحتياط كىك أقرب إلى 

.  الخالؼ النظرم
 : إف العمى نكعاف -ٖ
مع الشخص منذ بداية عمره أك في سف  ئشاإما ف -

كاف فييـ الثقات الحفاظ ىذه الشريحة صغيرة ك
المتقنكف كمنيـ دكف ذلؾ إلى فاحشي األخطاء 

كاألكىاـ، أم أف العمى ال أثر لو في ال بط شدة أك 
خفة، ألف ال بط مرتبط بالناحية العقمية فإف كانت 

راؾ متكافرة كحا رة فال إشكاؿ، صحيح أف أدكات إد
األشياء كاإلحساس بيا يتـ مف خالؿ اإلبصار 
كالسماع كباقي الحكاس إال أف الحفظ لمحديث 

يتطمب سماعا متفتحا كذىنا متقدا كساعتئذ يحصؿ 
الحفظ السميـ كاألداء القكيـ، أما مف لـ يؤت ذاكرة 

قكية قادرة عمى الحفظ كاألداء فإنو سيعاني مف عمؿ 
كيستكم في  في حديثو كيتعرض لمنقد في  بطو

.  ذلؾ المبصركف كغير المبصريف
ما طارئ عمى الشخص نتيجة مرض أك ىـر -  ،  ..كا 
فإف ارتبط العمى بتغيرات عقمية كاف األثر لمتغير ال  

لمعمى، فإف اختؿ عقمو كذىب فما يغنيو إف كاف 
مبصرا أك أعمى أك حتى كاف لو كتاب أـ لـ يكف، 

نما يربط ىنا بيف العمى كالتغيير  لبياف الفترة كا 
الزمنية التي أصيب فييا الراكم، كقد تبيف مف خالؿ 
تتبع مف ربط العمماء بيف تغيرىـ كاإلصابة بالعمى 

كثير مف أثر عمى  كبيرأف اإلصابة لـ يكف ليا 
الركاة، بينما نجد أف البعض اآلخر قد أثرت في 

ف كاف يعاني أصال مركياتو بشكؿ مباشر، كمنيـ ـ
أما الذيف فتفاقمت بعد العمى، مف مشكمة في حفظو 

 عمى ىذه المع مة بالركاية مف كتبيـ حاكلكا التغمب
فنجد أنيـ كقعكا في محاذير جكاز اإلدخاؿ عمييـ، 

كقد اعتبرت بعض ىذه الكتب في المتابعات 
.  كالشكاىد، في حيف أىدر بع يا اآلخر

نالحظ الدكر العظيـ الذم قاـ بو ىذا الصنؼ مف  -ٗ
كىذا يؤكد  ة حديث رسكؿ اهلل الناس في خدـ

حقيقة أف المجتمع اإلسالمي بمختمؼ مككناتو 
اإلنسانية ىبت لمقياـ بيذا الكاجب الشرعي، في 

المقابؿ كاف ىذا الصنؼ جزء فاعال في المجتمع 
غير معزكؿ أك محبط فتراه ينافس اآلخريف مف 

.  المبصريف بؿ كيتفكؽ عمييـ في كثير مف األحياف

 
 :الهوامش
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، الجامع الصحيح،  قٜٕٚالترمذم، محمد بف عيسى ( ٔ)
أحمد محمد شاكر ك آخركف، دار إحياء : تحقيؽ

، كأبك (ٕٙ٘ٙ)، كتاب العمـ ـٜٜ٘ٔالتراث، بيركت، 
، السنن،  قٕ٘ٚبف األشعث السجستاني اسميماف داكد، 
يد، دار الفكر، محمد محي الديف عبد الحـ: تحقيؽ
محمد بف ، كابف ماجو، (ٖٓٙٙ)، كتاب العمـ بيركت

محمد فؤاد عبد : ، تحقيؽالسنن،  قٕ٘ٚيزيد القزكيني 
ابف ، كأحمد، (ٖٕٓ)، المقدمة الباقي، المكتبة العممية

، ، المكتب اإلسالمي، بيركتالمسند،  قٕٔٗحنبؿ 
 . ٖٛٔ، ص٘ج

لنكت ا،  قٜٗٚزركشي، محمد بف بيادر بف عبداهلل اؿ( ٕ)
 . ٕٓٙ، صٖ، جعمى ابن الصالح

لكفاية في ا،  قٖٙٗأحمد بف عمي لخطيب البغدادم، ا( ٖ)
، ٕ، دار الكتب الحديثة، القاىرة، طعمم الرواية

 . ٕٙ٘ص

فتح المغيث ،  قٕٜٓالسخاكم محمد بف عبدالرحمف ( ٗ)
، دار الكتب العممية، شرح ألفية الحديث لمعراقي

 . ٛ٘ص، ٕجـ،  ٖٜٛٔ، ٔبيركت، ط

 . ٜ٘، صٕ، جفتح المغيثالسخاكم، ( ٘)

 . ٛ٘-ٚ٘، صٕ، جالمصدر السابق( ٙ)

توضيح األفكار ،  قٕٛٔٔالصنعاني محمد بف إسماعيؿ ( ٚ)
، دار الكتب العممية، بيركت، لمعاني تنقيح األنظار

 . ٖٖٚ، صٔجـ، ٜٜٚٔ، ٔط

: كانظر. ٜٖٖ، صالكفايةالخطيب البغدادم، ( ٛ)
 . ٔٓٙص ،ٖ، جالنكتالزركشي، 

توضيح الصنعاني، : كانظر. ٖٖٛ، صالمصدر السابق( ٜ)
 . ٜٖٔ، صٕ، جاألفكار

 . ٜٖٖ، صالكفايةالخطيب البغدادم، ( ٓٔ)

 . ٜ٘، صٕ، جفتح المغيثالسخاكم، ( ٔٔ)

 الجامع الصحيح،  قٕٙ٘محمد بف إسماعيؿ البخارم، ( ٕٔ)
كتاب )، دار الفكر، بيركت، (بيامش فتح البارم)

، ٕ٘٘ٙ)األرقاـ ( شيادة األعمى كأمرهالشيادات، باب 
ٕٙ٘ٙ ،ٕٙ٘ٚ .) 

ىك عباد بف بشر بف عبد األشيؿ مف سادات األكس، ( ٖٔ)
شيد بدرا كاستشيد باليمامة كىك ابف خمس كأربعيف 

 

ابف : انظر. سنة، ككاف ممف قتؿ كعب بف األشرؼ
اإلصابة في ،  قٕ٘ٛأحمد بف عمي العسقالني حجر، 

، ٕجب العربي، بيركت، ، دار الكتاتمييز الصحابة
 . ٕ٘٘ -ٕٗ٘ص

جمع قباء كىك ثكب  يؽ الكـ كالكسط مشقكؽ : أقبية( ٗٔ)
مف خمؼ يمبس في السفر كالحرب ألنو أعكف عمى 

أحمد بف عمي العسقالني ابف حجر، : انظر. الحركة
عبد : ، تحقيؽفتح الباري شرح صحيح الب اري،  قٕ٘ٛ

قي، دار العزيز بف باز كترقيـ محمد فؤاد عبد البا
 . ٜٕٙ، صٓٔالمعرفة، بيركت، ج

 عموم ،  قٖٗٙعثماف بف عبد الرحمف، ابف الصالح، ( ٘ٔ)
نكر الديف عتر، بيركت، المكتبة : ، تحقيؽالحديث
 . ٚٛٔصـ، ٜٔٛٔالعممية، 

ابف جماعة، محمد بف إبراىيـ بف سعداهلل الكناني ( ٙٔ)
األنصارم، : كانظر. ٜٛ، صالمنيل الروي،  قٖٖٚ

المقنع في عموم ،  قٗٓٛم بف أحمد عمر بف عؿ
، تحقيؽ، عبداهلل بف يكسؼ الجديع، دار فكاز الحديث

كاألبناسي، . ٖٓٚص،  قٖٕٗٔ، ٔلمنشر، السعكدية، ط
الشذا الفياح من عموم ،  قٕٓٛإبراىيـ بف أيكب البرىاف 

صالح فتحي ىالؿ، مكتبة : ، تحقيؽابن الصالح
كطي، كالسي. ٖٓٙ، صٜٜٛٔ، ٔالرشيد، الرياض، ط

تدريب الراوي في شرح ،  قٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر 
عبد الكىاب عبد المطيؼ، دار : ، تحقيؽتقريب النواوي

 . ٜ٘، صٔـ، جٜٜٚٔ، ٕالكتب العممية، بيركت، ط

 . ٚٛٔقدمة، صابف الصالح، الـ( ٚٔ)

 (. ٔ)سبؽ تخريجو ىامش رقـ ( ٛٔ)

الكاشف في ،  قٛٗٚمحمد بف أحمد الذىبي، : انظر( ٜٔ)
تحقيؽ، عزت معرفة من لو رواية في الكتب الستة، 

، ٔ، جعمي عطية ك زميمو، دار الكتب الحديثة، مصر
،  قٕ٘ٛأحمد بف عمي العسقالني ابف حجر، . ٕٕ٘ص

محمد عكامة، دار : ، تقديـ كتدقيؽتقريب التيذيب
تيذيب ك. ٜٗـ، صٜٙٛٔ، ٔالرشيد، حمب، ط

ر أباد، ، حيدٔ، دائرة المعارؼ النظامية، طالتيذيب
بشار عكاد، معركؼ، . ٖٙٔ، صٔج،   قٕٖ٘ٔاليند، 

، بيركت، مؤسسة تحرير التقريبكشعيب األرناؤط، 
المزم، جماؿ ك. ٜٜ، صٔ، جٔـ، طٜٜٚٔالرسالة، 



 فاٌز أبو عمٌر ............................................................ أثر اإلصابة بالعمى على مروٌات الراوي دراسة تحلٌلٌة 

العدد  الثانً، دالمجل                                                         المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2006/ ه 1427، (2)

100 

 

، تيذيب الكمال في أسماء الرجال،  قٕٗٚالديف يكسؼ 
، مؤسسة الرسالةبيركت، بشار عكاد معركؼ، : تحقيؽ

، عبد أبي حاتـ ابف. ٜٛٔ، صٕجـ، ٜٛٛٔ، ٖط
، الجرح و التعديل،  قٕٖٚالرحمف بف أبي حاتـ الرازم، 

، مطبعة دار المعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكف، ٔط
 . ٖٚٔ، صٔـ، جٕٜ٘ٔاليند، 

ابف حجر، . ٕٓٓ، صٔج الكاشفالذىبي، : انظر( ٕٓ)
. ٖٙ، صٔج وتيذيب التيذيب. ٖٛ، صالتقريب
ابف أبي . ٙٔٗ-ٕٔٗ، صٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 
محمد ابف حباف، . ٕٙ، صٕج الجرح والتعديلحاتـ، 
، حيدر آباد، اليند، ٔ، طالثقات،  قٖٗ٘البستي 
 . ٜ، صٛجـ، ٜٔٛٔ

ابف حجر، . ٕٕٛ، صٔ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٕٔ)
. ٕٛٗ، صٔ، جوتيذيب التيذيب. ٕٓٔ، صالتقريب

المزم، . ٕٕٔ، صٔ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕٚٗص ،ٕ، تيذيب الكمال

، ٛج، الثقاتابف حباف، . ٖٖٕ، صٕ، جوالتعديل
 . ٗٔٔص

ابف حجر، . ٖٕ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٕ)
. ٖ٘٘، صٔ، جوتيذيب التيذيب. ٖٔٔ، صالتقريب

المزم، . ٚٗٔ، صٔمعركؼ، تحرير التقريب، ج
ابف أبي حاتـ، الجرح . ٕٕٚ، صٖتيذيب الكماؿ، ج

محمد بف عمرك بف العقيمي، . ٕٗٚ، صٔكالتعديؿ، ج
عبد المعطي : ، تحقيؽالضعفاء الكبير،  قٕٕٖمكسى

ـ، ٜٗٛٔ، ٔقمعجي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 . ٜٕ، صٔج

ابف حجر، . ٕٚٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٕ)
. ٖٗٗ، صٔ، جوتيذيب التيذيب. ٕٕٔ، صالتقريب
أبي ابف . ٜ٘-ٖٜ، صٗ، جتيذيب الكمالالمزم، 
ابف حباف، . ٖٔ٘، صٔ، جالجرح والتعديلحاتـ، 
 . ٕٗٔ، صٛ، جالثقات

ابف حجر، . ٜٕٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٗ)
. ٛ٘ٗ، صٔ، جوتيذيب التيذيب. ٕٗٔ، صالتقريب

المزم، . ٘ٚٔ، صٔ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٙٗٔ، صٗ، جتيذيب الكمال

 

، ٛ، جالثقاتف حباف، اب. ٖٛٙ، صٕ، جوالتعديل
 . ٗٗٔص

ابف حجر، . ٕٓٚ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕ٘)
-ٜ٘ٗ، صٔ، جوتيذيب التيذيب. ٕٗٔ، صالتقريب
. ٘ٚٔ، صٔ، جتحرير التقريبكمعركؼ، . ٓٙٗ

ابف أبي . ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ، صٗ، جتيذيب الكمالكالمزم، 
 . ٖٙٙ، صٔ، جالجرح والتعديلحاتـ، 

ابف حجر، . ٖٕٛص ،ٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٙ)
. ٘ٔ، صٕجوتيذيب التيذيب، . ٖٖٔ، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٖٚٚ، صٗج تيذيب الكمالالمزم، 

 الضعفاء الكبيرالعقيمي، . ٛ٘ٗ، صٕج الجرح والتعديل
،  قٖٗ٘محمد البستي ، ابف حباف، ٙٚٔ، صٔج

محمكد إبراىيـ، دار : ، تحقيؽالمجروحين من المحدثين
أحمد بف ابف عدم، . ٕٚٓص ،ٔجالمعرفة، بيركت، 

دار الفكر، الكامل في ضعفاء الرجال، ،  قٖ٘ٙعبداهلل 
 . ٕ٘٘، صٕجـ، ٜ٘ٛٔ، ٕبيركت، ط

ابف حجر، . ٕٚٛ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٕٚ)
، ٗجتيذيب الكمال، المزم، . ٖٙٔ، صالتقريب

يكسؼ بف عبداهلل بف محمد ابف عبدالبر، . ٖٗٗص
عمي : ، تحقيؽاألصحاب االستيعاب في معرفة،  قٖٙٗ

 . ٕٕٓ، صٔمحمد البجاكم، دار الني ة، مصر، ج

ابف حجر، . ٜٕٗ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٕٛ)
. ٛٛ، صٕجوتيذيب التيذيب، . ٓٗٔ، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٕٕ، ص٘ج تيذيب الكمالالمزم، 

، الثقاتابف حباف، . ٙٚٗ، صٕجالجرح والتعديل، 
 . ٜٖٔ، صٙج

ابف حجر، . ٖٖٔ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٜٕ)
، ٕجتيذيب التيذيب، ك. ٗٙٔصالتقريب، 

، ٙجتيذيب الكمال، المزم، . ٕٖٛ-ٕٖٚص
، ٖجالجرح والتعديل، ابف أبي حاتـ، . ٖ٘ٗ-ٖٖٗص
 . ٜٙٔ، صٙجالثقات، ابف حباف، . ٕٗص

ابف حجر، . ٜٖٖ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٓ)
. ٕٜٖ، صٕ، جبوتيذيب التيذي. ٔٚٔصالتقريب، 
ك العجمي، . ٙٗ٘، صٙ، جتيذيب الكمالالمزم، 

، دار الكتب تاريخ الثقات،  قٕٔٙأحمد بف عبداهلل 
 ف أبي ػاب. ٖٕٔص ـٜٗٛٔ، ٔط ،ية، بيركتػالعمـ



 فاٌز أبو عمٌر ............................................................ أثر اإلصابة بالعمى على مروٌات الراوي دراسة تحلٌلٌة 

العدد  الثانً، دالمجل                                                         المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2006/ ه 1427، (2)

101 

 

 . ٜٚٔ، صٖجالجرح والتعديل، حاتـ، 

ابف حجر، . ٕٖٗ، صٔجالكاشف، الذىبي،  :انظر( ٖٔ)
. ٛٓٗ، صٕج وتيذيب التيذيب. ٖٚٔص التقريب
ابف أبي حاتـ، . ٖٗ، صٚجتيذيب الكمال، المزم، 

أحمد بف الخطيب، . ٖٛٔ، صٖجالجرح والتعديل، 
، دار الكتاب العربي، بيركت، تاريخ بغداد،  قٖٙٗعمي 

 . ٕٓٓ، صٛجالثقات، ابف حباف، . ٖٕٓ، صٛج

ابف حجر، . ٕٖٗ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٕٖ)
-ٔٔٗ، صٕجوتيذيب التيذيب، . ٖٚٔ، صالتقريب
م ػابف أب. ٘ٗ، صٚ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٔٗ
 ، ٖجعديل، ـرح والتـالجـ، ػحات
 . ٜٜٔ، صٛجالثقات، ابف حباف، . ٖٛٔص

ابف حجر، . ٜٖٚ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٖ)
. ٗٛٔ، صٖجوتيذيب التيذيب، ، ٜٛٔصالتقريب، 
كابف . ٕٜٖ-ٖٛٛ، صٛ، جتيذيب الكمالكالمزم، 

ك ابف . ٕٔٗ، صٖجلجرح والتعديل، اأبي حاتـ، 
 . ٖٕٙ، صٛ، جالثقاتحباف، 

ابف حجر، . ٖ٘ٛ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٖٗ)
. ٕٚٔ، صٖجوتيذيب التيذيب، . ٕٕٓ، صالتقريب

المزم، . ٕٖٛ، صٔ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٘ٓ٘، صٛ، جتيذيب الكمال

، ٙ، جلثقاتاابف حباف، . ٖٓٗ، صٖ، جوالتعديل
، ـٓٚٛ/ قٕٙ٘البخارم، محمد بف إسماعيؿ . ٜٕٛص

، ٖجـ، ٜٙٛٔ، دار الفكر، بيركت، التاريخ الكبير
 . ٕٙٗص

ابف حجر، . ٓٓٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖ٘)
. ٖٖٓ، صٖ، جوتيذيب التيذيب. ٖٕٔصالتقريب، 
البخارم، . ٖٕٙ، صٜجتيذيب الكمال، المزم، 

، ٔجالثقات، العجمي، . ٖٚٗ، صٖ، جالتاريخ الكبير
ابف . ٜٗ، صٕ، جالضعفاء الكبيرالعقيمي، . ٖٙٙص

، الثقاتابف حباف، . ٜٓٔ، صٖ، جالكاملعدم، 
 . ٕ٘ٙ، صٗج

ابف حجر، . ٖٔٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٙ)
. ٖٙٛ، صٖ، جوتيذيب التيذيب. ٕٕٔ، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٚٔ٘، صٜ، جتيذيب الكمالالمزم، 
الكامل في ابف عدم، . ٘ٗ٘، صٖ، جالتعديلالجرح و

 

، التاريخ الكبيرالبخارم، . ٙٗٓٔ، صٖ، جالضعفاء
، ٔ، جالمجروحينابف حباف، . ٖٔٚ، صٖج

، ـٜٗٔ- قٖٖٓأحمد بف شعيب النسائي، . ٖٙٓص
، ٔ، دار الكعي، حمب، طالضعفاء و المتروكين

 . ٗٔٔص،  قٜٖٙٔ

جر، ابف ح. ٕ٘ٗٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٚ)
-ٜٗٗ، صٖ، جوتيذيب التيذيب. ٕٕٛ، صالتقريب
البخارم، . ٜٓٔ، صٓٔ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٓ٘ٗ

الجرح ابف أبي حاتـ، . ٗ٘ٔ، صٗ، جالتاريخ الكبير
، ٗ، جالثقاتابف حباف، . ٖٕٛ، صٗ، جوالتعديل

 . ٜٛٔ، صٕ، جالتاريخابف معيف، . ٕٖٙص

ر، ابف حج. ٙٗٗ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٖٛ)
. ٓ٘-ٜٗ، صٕ، جواإلصابة. ٕٕٗ، صالتقريب
 . ٕٔٔ، صٔٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 

ابف حجر، . ٓ٘ٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٖ)
. ٕٛٔ، صٗ، جتيذيب التيذيب. ٕ٘ٗ، صالتقريب

تيذيب المزم، . ٖ٘، صٕ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
التاريخ الكبير، البخارم، . ٖٕٗٔ، صٔٔ، جالكمال

، ٗ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ،  .ٛ٘ٔ، صٗج
عمر بف أحمد بف عثماف ابف شاىيف، . ٕ٘ٙص

، تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنيم العمم،  قٖ٘ٛ
عبد المعطي قمعجي، بيركت، دار الكتب : تحقيؽ

، ابف حباف، (ٓٛٗ)رقـ ، ٔـ، طٜٙٛٔالعممية، 
 . ٜٕٚ، صٛ، جالثقات

ابف حجر،  .ٗٚٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٓٗ)
. ٕٗٛ، صٗ، جوتيذيب التيذيب. ٕٔٙ، صالتقريب
ابف . ٚٛ٘-ٙٛ٘، صٕٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 

ابف عدم، . ٜٕ٘، صٗ، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 
 . ٙ٘ٔٔ، صٖ، جالكامل

ابف حجر، . ٕٚٗ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٔٗ)
-ٕٕٚ، صٗجو تيذيب التيذيب، . ٕٓٙ، صالتقريب
. ٕٛٗ، صٕٔ، جذيب الكمالتوالمزم، . ٕٗٚ

 التاريخ، ـٓٚٛ/ قٕٙ٘محمد بف إسماعيؿ البخارم، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٖٖٚ، صٕجالصغير، 
 . ٕٓٗ، صٗ، جوالتعديل

 ابف حجر، . ٕٚٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٗ)
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-ٕٛٙ، صٗ، جتيذيب التيذيب. ٕٛ٘، صالتقريب
. ٕٓٗ-ٖٕٛ، صٕٔ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٜٕٙ
 . ٖٕٗ، صٙجالثقات، حباف،  ابف

ابف حجر، . ٚٚٗ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٗ)
. ٖٖٓ، صٗ، جوتيذيب التيذيب. ٖٕٙ، صالتقريب

المزم، . ٗٓٔ، صٕ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٜٖٗ، صٕٔ، جتيذيب الكمال

، ٗ، جالتاريخ الكبيرالبخارم، . ٜٖٓ، صٗجوالتعديل، 
 . ٗٛٔ، صٔ، جالثقاتباف، ابف ح. ٕ٘ٙص

، والسير. ٜٛٗ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٗٗ)
، ٕٛٙ، صالتقريبابف حجر، . ٖٗٚ، صٙج

كالمزم، . ٖٖٙ-ٕٖٙ، صٗ، جوتيذيب التيذيب
ابف حباف، . ٖ٘٘-ٕ٘٘، صٕٔ، جتيذيب الكمال

، ٔ، جالثقاتالعجمي، . ٖٗ٘، صٗج الثقات
،  قٖٕٓمحمد بف سعد بف منيع، ابف سعد، . ٜ٘ٗص

 . ٕٓٔ، صٙج، بيركت، دار صادر، الطبقات الكبرى

ابف حجر، . ٙٔٙ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٘ٗ)
. ٙٔٔ، صٙ، جو تيذيب التيذيب، ٖٖٖ، صالتقريب
ابف الجكزم، . ٖٗٗ، صٙٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 

، ٘، جالكاملابف عدم، . ٙٛ، صٕجالضعفاء، 
، ٙ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، . ٜٙ٘ٔص
 . ٜٙٔص، الضعفاء والمتروكينالنسائي، . ٗٔص

ابف حجر، . ٖ٘ٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٙٗ)
. ٜٕٔ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٖ٘ٗ، صالتقريب
ابف أبي . ٕٓ٘، صٚٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 
 . ٕٔٙ، ص٘، جالجرح والتعديلحاتـ، 

ابف حجر، . ٖ٘ٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٚٗ)
. ٕٕٓ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٖ٘ٗص، التقريب

المزم، . ٖٖٗ، صٕ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕٗ٘، صٚٔ، جتيذيب الكمال

 . ٕٓٙ، ص٘، جوالتعديل

ابف حجر، . ٔ٘ٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٛٗ)
. ٜٕٔ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٖٗ٘، صالتقريب
ابف أبي  .ٓٙ-ٙ٘، صٛٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 
 . ٓٙ، ص٘، جالجرح والتعديلحاتـ، 

 ابف حجر،. ٙ٘ٙ، صٔ، جاشفـالكالذىبي، : انظر( ٜٗ)

 

-ٖٔٗ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٖٚ٘، صالتقريب
ابف . ٚٗٔ، صٛٔ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٖٗ

كابف . ٖٗٛ، ص٘، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 
 ،٘، جالثقاتكابف حباف، ( ٖٜٓ)رقـ الثقات، شاىيف، 

كابف سعد، . ٜٚ، صٕ، جالثقاتكالعجمي، . ٖٕٔص
 . ٕ٘ٗ، صٚ، جالطبقات الكبرى

 ،  ابف حجر. ٜٖ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٓ٘)
كابف . ٕٔٚ، صٕ، جواإلصابة، ٜٕٙصالتقريب، 
أسد الغابة في ،  قٖٓٙعمي بف محمد الجزرم األثير، 

، تحقيؽ، إبراىيـ السيد ك آخركف، دار معرفة الصحابة
 . ٙ٘٘، صٕجشعب، اؿ

ابف حجر، . ٖٗ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٔ٘)
. ٖٚٔ، ص٘، جوتيذيب التيذيب، ٜٕٛصالتقريب، 
كابف أبي . ٖٛٚ، صٗٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 
 . ٕٗ، ص٘، جالجرح والتعديلحاتـ، 

ابف حجر، . ٗٗ٘، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٕ٘)
المزم، ك. ٖٕٛ، صٕ، جواإلصابة، ٜٜٕ، صالتقريب

 . ٖٜٖ، صٗٔ، جتيذيب الكمال

ابف حجر، . ٘ٙ٘، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖ٘)
. ٕٖٗ-ٕٕٖ، صٕجواإلصابة، ، ٜٖٓ، صالتقريب

 . ٖٗٗ، صٕ، جالطبقات الكبرىابف سعد، 

ابف حجر، . ٚٙٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٗ٘)
-ٛٓٗ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٖٗٙ، صالتقريب
كابف . ٖ٘ٛ، صٕ، جالتقريب تحريركمعركؼ، . ٜٓٗ

تيذيب الكمال، كالمزم، . ٜٖٛ، صٛجالثقات، حباف، 
 . ٖٛ٘، صٛٔج

في  المغنيك. ٜٙٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٘٘)
دار إحياء التراث نكر الديف عتر، . ، تحقيؽ دالضعفاء
، ٖ٘ٙ، صالتقريبابف حجر، . ٛٓٗ، صٕج، العربي

تيذيب م، المز. ٗٓٗ-ٕٓٗ، صٙ، جوتيذيب التيذيب
، ٓٔ، جتاريخ بغدادالخطيب، . ٔٓٗ، صٛٔجالكمال، 

ابف . ٜٖٔ، صٛ، جالثقاتابف حباف، . ٕٚٗ-ٕ٘ٗص
 . ٜٖٙ، ص٘، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 

ابف حجر، . ٚٚٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٙ٘)
. ٕٙٗ، صٙ، جوتيذيب التيذيب، ٜٖٙ، صالتقريب

أبي  ابف. ٘ٗ٘، صٛٔ، جتيذيب الكمالك المزم، 
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، الثقاتالعجمي، . ٜٛ، صٙ، جالجرح والتعديلحاتـ، 
، ٕ، جالمعرفة والتاريخكالفسكم، . ٛٓٔ، صٕج

 . ٚٓٗص

ابف حجر، . ٕٛٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٚ٘)
. ٖٕ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٕٖٚصالتقريب، 
ابف أبي حاتـ، . ٘ٚ، صٜٔ، جتيذيب الكمالكالمزم، 

 لي، ػالعج. ٜٖٔ، ص٘، جلـرح والتعديـالج
 . ٔٔٔ، صٕ، جالثقات

ابف حجر، . ٘ٛٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٛ٘)
-ٖٛ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٖٖٚ، صالتقريب

 . ٖٓٔ-ٕٛٔ، صٜٔ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٓٗ
 . ٕٖٙ، ص٘، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، 

ابف حجر، . ٜٔٙ، صٔجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٜ٘)
. ٓٚ، صٚ، جوتيذيب التيذيب ،ٖٚٚص التقريب

المزم، . ٜٖٛ، صٕجتحرير التقريب، معركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕٕٔ، صٜٔ، جتيذيب الكمال

، ٛ، جالثقاتابف حباف، . ٔٔٗ، ص٘، جوالتعديل
 . ٖٔٗ-ٖٓٗص

ابف حجر، . ٜٗٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٓٙ)
. ٚٛ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٜٖٚ، صالتقريب
ابف عدم، . ٖٕٚ، صٜٔ، جىذيب الكمالتالمزم، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٜٜٔٔ، ص٘، جالكامل

، ٙ، جالتاريخ الكبيرالبخارم، . ٕٜ، صٙ، جوالتعديل
 . ٕٛٔص

كابف حجر، . ٜٙٙ، صٔ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٔٙ)
، ٖ، جاالستيعابابف عبدالبر، . ٖٓٛ، صالتقريب

 ،ٚ، جالجرح والتعديلكابف أبي حاتـ، . ٓٙٔص
 . ٖٛٔ، صٖ، جالثقاتكابف حباف، . ٖٙص

ابف حجر، . ٔٔ، صٕجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٕٙ)
-٘ٗٔ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٖٙٛ، صالتقريب
ابف . ٜٙٗ، صٜٔ، جتيذيب الكمالالمزم،  .ٙٗٔ

الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕٔ٘، صٕ، جالكاملعدم، 
، ٕ، جالتاريخابف معيف، . ٗ٘ٔ، صٙ، جوالتعديل

 . ٜٖ٘ص

، ٘، جوالسير، ٕٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٙ)
وتيذيب ، ٜٖٔ، صالتقريبابف حجر، . ٚٛ-ٙٛص

 

، تحرير التقريبكمعركؼ، . ٜٜٔ، صٚ، جالتيذيب
، ٕٓ، جتيذيب الكمالكالمزم، . ٗٔ-ٖٔ، صٖج

، ٘، جالطبقات الكبرىكابف سعد، . ٘ٛ-٘ٚص
 . ٓٚٗص

، التقريبكابف حجر، . ٖ٘، صٕ، جالكاشفالذىبي، ( ٗٙ)
كالمزم، . ٖٙٛ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٜٖٛص

الطبقات كابف سعد، . ٖٖٔ، صٕٓ، جتيذيب الكمال
، ٛ، جالثقاتكابف حباف، . ٓٚٗ، صٚجالكبرى، 

 . ٖٙٗص

ابف حجر، . ٓٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٘ٙ)
-ٕٕٖ، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٔٓٗ، صالتقريب
ف اب. ٖٗٗ، صٕٓ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٖٗ
ابف عدم، . ٕٕ٘، صٚ، جالطبقات الكبرىسعد، 
، ٙ، جالجرح والتعديل. ٓٗٛٔ، ص٘، جالكامل
 . ٜٕٕ، صٖ، جالضعفاء الكبيرالعقيمي، . ٙٛٔص

ابف حجر، . ٚٗ، صٕ، جالكاشفنظر الذىبي، ( ٙٙ)
. ٖٖٛ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٓٗ، صالتقريب

كالمزم، . ٗ٘، صٖ، جتحرير التقريبكمعركؼ، 
كابف أبي . ٖٛٔ-ٖٚٔ، صٕٔ، جالتيذيب الكم

العقيمي، . ٕٗٓ، صٙ، جالجرح والتعديلحاتـ، 
 . ٕٔ٘، صٖ، جالضعفاء الكبير

ابف حجر، . ٓٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٚٙ)
. ٗٗٗ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٕٔٗ، صالتقريب
كابف . ٖٖٙ-ٖٖ٘، صٕٔ، جتيذيب الكمالكالمزم، 

 . ٚٓٔ، صٙ، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 

ابف حجر، . ٓٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٛٙ)
. ٛٗٗ، صٚ، جوتيذيب التيذيب، ٕٔٗ، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٖٙٗ، صٕٔ، جتيذيب الكمالالمزم، 

، التاريخ الكبيرالبخارم، . ٛٓٔ، صٙ، جالجرح والتعديل
ابف . ٚٓٚٔ، ص٘، جالكاملابف عدم، . ٙ٘ٔ، صٙج

 . ٜٕٓ، صٕ، جالضعفاءالجكزم، 

ابف حجر، . ٘ٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٜٙ)
. ٖٚٗ، صٚج وتيذيب التيذيب، ٘ٔٗ، صالتقريب

كالمزم، . ٜٚ، صٖ، جتحرير التقريبكمعركؼ، 
كابف أبي حاتـ، . ٕٛٗ-ٕٚٗ، صٕٔ، جتيذيب الكمال
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، الثقاتابف شاىيف، . ٕٕٔ، صٙ، جالجرح والتعديل
 . ٜٛٔ، صٚ، جالثقاتكابف حباف، (. ٖٓٚ)رقـ 

ابف حجر، . ٙٚ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٓٚ)
، ٕٕ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٔٗ، صالتقريب

، أسد الغابة في معرفة الصحابةابف األثير، . ٕٙص
 . ٖٕٕ، صٗج

، (ٗٔ)، رقـ كتاب اإل وانابف أبي الدنيا، : انظر( ٔٚ)
، التقريبكابف حجر، . ٕٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، ك

. ٘ٙ-ٗٙ، صٛج ،وتيذيب التيذيب، ٖٕٗص
تيذيب كالمزم، . ٜٜ، صٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
، الثقاتكابف حباف، . ٕٔٔ-ٕٓٔ، صٕٕ، جالكمال

  ديلـالجرح والتعابف أبي حاتـ، . ٚٚٔ، ص٘ج
 . ٕٕٗ، صٙج

ابف حجر، . ٖٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٚ)
. ٚٚ، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٕٗٗ، صالتقريب
الجرح . ٜٗٔ-ٛٗٔ، صٕٕج ،تيذيب الكمالالمزم، 
، ٛ، جالثقاتابف حباف، . ٜٕٗ، صٙ، جوالتعديل

 . ٖٛٗص

ابف حجر، . ٛٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٚ)
. ٕٓٔ، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٕٙٗ، صالتقريب
كابف . ٖٕ٘-ٖٕٗ، صٕٕ، جتيذيب الكمالكالمزم، 
 . ٖٛٔ، ص٘، جالثقاتحباف، 

وتيذيب  ،ٜٖٗ، صالتقريبابف حجر، : انظر( ٗٚ)
، تحرير التقريبمعركؼ، . ٖٕٔ، صٛ، جالتيذيب

، ٕٕ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٖٛٔ، صٖج
ابف . ٕٓٔ، صٕ، جالمجروحينابف حباف، . ٕٔٙص

البخارم، . ٕٛٚ، صٙ، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 
 . ٛٓٗ، صٙ، جالتاريخ الكبير

ابف حجر، . ٔٔٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٘ٚ)
-ٕٕٕ، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٓٗٗ، صالتقريب
الجرح . ٔٔ، صٖٕ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٖٕٕ

، ٚ، جالثقاتابف حباف، . ٕٕٛ، صٙ، جوالتعديل
 . ٜٜٔ، صٕ، جالثقاتالعجمي، . ٖٖٕص

ابف حجر، . ٕٓٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٙٚ)
. ٕٗٙ، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٗٗ، صالتقريب

المزم، . ٘٘ٔص، ٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، 

 

، الثقاتابف حباف، . ٖٚٔ، صٖٕ، جتيذيب الكمال
، ٚ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، . ٕٖٔ، صٚج

 . ٕٙٔ، صٚ، جالتاريخ الكبيرالبخارم، . ٕٛص

، والسير، ٖٓٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٚٚ)
وتيذيب ، ٔ٘ٗ، صالتقريبابف حجر، . ٛ٘، ص٘ج

تيذيب كالمزم، . ٖٖٗ-ٖٖٖ، صٚ، جالتيذيب
 . ٖ٘ٗ، صٖٕ، جالكمال

 ابف حجر، . ٖٗٔ، صٕ، جفـالكاشالذىبي،  :انظر( ٛٚ)
 -ٖٔ٘، صٛ، جوتيذيب التيذيب، ٖ٘ٗص ،التقريب
ابف أبي . ٜٛٗ، صٖٕ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٖٙ٘
التاريخ البخارم، . ٖٖٔ، صٚ، جالجرح والتعديلحاتـ، 
 . ٘ٛٔ، صٚ، جالكبير

ابف حجر، . ٛٗٔص ،ٕجالكاشف، الذىبي، : انظر( ٜٚ)
المزم، . ٕ٘ٛ، صٖ، جواإلصابة، ٔٙٗ، صالتقريب

ابف أبي حاتـ، . ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، صٕٗ، جتيذيب الكمال
كأبا داكد، . ٔٙٔ-ٓٙٔ، صٚ، جالجرح والتعديل

 (. ٜٙٓٔكتاب الصالة رقـ ) السنن

ابف حجر، . ٖٕٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٓٛ)
. ٕٛ، صٓٔ، جوتيذيب التيذيب، ٜٔ٘، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٛٚٔ، صٕٚ، جتيذيب الكمالالمزم، 

، ٕ، جالثقاتكالعجمي، . ٜٜٖ، صٛ، جالجرح والتعديل
 . ٜٓٔ، صٜ، جالثقاتكابف حباف، . ٖٕٙص

ابف حجر، . ٖ٘ٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٔٛ)
. ٔٔ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٙٗ، صالتقريب

المزم، . ٕٙٓ، صٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٖ٘ٔ، صٕٗ، جتيذيب الكمال

، ٜ، جالثقاتابف حباف، . ٙٛٔ، صٚ، جوالتعديل
 . ٜٙص

ابف حجر، . ٚ٘ٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٛ)
. ٚ٘، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٛٙٗص التقريب

تيذيب المزم، . ٖٕٔ، صٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
، ٕ، جغدادتاريخ بالخطيب، . ٔٚٗ، صٕٗ، جالكمال
، ٚ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، . ٖٚ-ٖٙص
 . ٔٔ، صٜ، جالثقاتابف حباف، . ٜٓٔص

، ٖ، جوالميزان، ٔٙٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٛ)
، ٔٚٗ، صالتقريبك ابف حجر، . ٜٚٗ-ٜٙٗص 
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تحرير معركؼ، . ٜٛ، صٜ، جوتيذيب التيذيب
، ٕٗ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٕٔ، صٖ، جالتقريب

، ٚ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، . ٙٙ٘ص
، التاريخق، ٖٖٕاإلماـ يحي كابف معيف، . ٕٕٓص

، مكة المكرمة، ٔتحقيؽ، أحمد محمد نكر سيؼ، ط
 . ٚٓ٘، صٕج، ٜٜٚٔ

ابف حجر، . ٚٙٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٗٛ)
-ٖٚٔ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٚٗ، صالتقريب
العجمي، . ٖٕٔ، صٕ٘، جتيذيب الكمالالمزم، . ٜٖٔ
، ٘، جتاريخ بغدادالخطيب، . ٖٕٙ، صٕف جالثقات
 . ٕٔٗ، صٚ، جالثقاتابف حباف، . ٕٙٗص

 ر، ػابف حج. ٚٙٔ، صٕج ،الكاشفالذىبي، : انظر( ٘ٛ)
. ٓٗٔ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٚٗ، صالتقريب

تيذيب المزم، . ٖٕٗ، صتحرير التقريبمعركؼ، 
، ٜ، جقاتالثابف حباف، . ٖ٘ٔ، صٕ٘، جالكمال
 . ٖٔٔص

ابف حجر، . ٚٚٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٙٛ)
. ٕٛٓ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٕٛٗ، صالتقريب

المزم، . ٕٗ٘، صٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، 
الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕٖٛ، صٕ٘، جتيذيب الكمال

، الثقاتابف شاىيف، . ٕٕٛ، صٚ، جوالتعديل
 . ٕٗ، صٜ، جالثقاتابف حباف، . ٕٙٔٔص

ابف حجر، . ٕٛٓ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٚٛ)
-ٖٚٛ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٓٓ٘، صالتقريب
ابف . ٕٓ٘، صٕٙ، جتيذيب الكمالالمزم،  .ٜٖٛ

 . ٖ٘ٔ، صٜف جالثقاتحباف، 

ابف حجر، . ٕٕٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٛٛ)
-ٙٚٗ، صٜج وتيذيب التيذيب، ٛٓ٘، صالتقريب
. ٜٓ٘، صٕٙ، جالكمال تيذيبالمزم، . ٚٚٗ

الجرح ابف أبي حاتـ، . ٕ٘٘، صٕج الثقاتالعجمي، 
، ٔ، جتاريخ الب اري الكبير. ٕٜ، صٛ، جوالتعديل

 . ٘ٛ، صٜ، ، جالثقاتابف حباف، . ٕٚٗص

، والمغني، ٕٕٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٛ)
، ٜٓ٘، صالتقريبكابف حجر، . ٖٛٙ، صٕج

تيذيب م، المز. ٗٛٗ، صٜ، جوتيذيب التيذيب
، ٖ، جالكاملابف عدم، . ٖ٘٘، صٕٙ، جالكمال

 

ابف . ٕ٘ٗ، صٔ، جالتاريخ الكبيرالبخارم، . ٓٛص
 . ٖٓٔ، صٖ، جالضعفاءالجكزم، 

ابف حجر، . ٕٕٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٜٓ)
. ٙٛٗ، صٜ، جوتيذيب التيذيب، ٓٔ٘، صالتقريب
 . ٚٗ٘-ٗٗ٘، صٕٙجتيذيب الكمال، كالمزم، 

ابف حجر، . ٕٚ٘، صٕ، جالكاشفلذىبي، ا :انظر( ٜٔ)
. ٜٓٔ، صٓٔ، جوتيذيب التيذيب، ٜٕ٘، صالتقريب
ابف أبي . ٕٜٗ-ٜٓٗ، صٕٚ، جتيذيب الكمالالمزم، 
ابف حباف، . ٔٛٔ، صٛ، جالجرح والتعديلحاتـ، 
، ٕ، جالثقاتكالعجمي، . ٚ٘ٔ، صٜ، جالثقات
 . ٕٙٚص

 ،  ابف حجر. ٕ٘ٙ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٕٜ)
، ٓٔ، جوتيذيب التيذيب، ٕٖ٘، صلتقريبا

. ٙٛ٘، صٕٚ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٖ٘ٔص
ابف . ٖٜٕ، صٛ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، 

 . ٖٚٗ، ص٘، جالثقاتحباف، 

ابف حجر، . ٕٛٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٜ)
، ٓٔ، جوتيذيب التيذيب، ٖٗ٘، صالتقريب

، ٖج تحرير التقريبمعركؼ، . ٕٓٚ-ٜٕٙص
ابف . ٜٖٚ، صٕٛ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٔٔٗص

العجمي، . ٕٛٛ، صٛ، جالجرح والتعديلأبي حاتـ، 
 . ٖٜٕ، صٕ، جالثقات

ابف حجر، . ٕٖ٘، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٗ)
، ٓٔ، جوتيذيب التيذيب، ٘ٙ٘، صالتقريب

. ٜ، صٖٓ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٔٚٗ-ٓٚٗص
التاريخ . ٜٛٗ، صٛ، جالجرح والتعديلابف أبي حاتـ، 

، ٖ، جالضعفاءابف الجكزم، . ٗٔٔ، صٛ، جالكبير
 . ٘ٙٔص

ابف حجر، . ٖٖٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜ٘)
. ٕٔ، صٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٜٙ٘، صالتقريب
ابف سعد، . ٚٓٔ، صٖٓج ،تيذيب الكمالالمزم، 
، الجرح والتعديلابف أبي حاتـ، . ٙٚٔ، صٙ، جالطبقات

 . ٖٕٖ، صٕ، جالثقاتلعجمي، ا. ٜٙ، صٜج

ابف حجر، . ٖٖ٘، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٙ)
. ٖٔ، صٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٕٚ٘، صالتقريب
ابف حباف، . ٕٚٔ، صٖٓ، جتيذيب الكمالالمزم، 



 فاٌز أبو عمٌر ............................................................ أثر اإلصابة بالعمى على مروٌات الراوي دراسة تحلٌلٌة 

العدد  الثانً، دالمجل                                                         المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2006/ ه 1427، (2)

106 

 

، ٕ، جالثقاتالعجمي، . ٗٔ٘، ص٘، جالثقات
 . ٕٖٚص

ابف حجر، . ٕٖٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٜٚ)
. ٘ٛ، صٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٙٚ٘، صالتقريب
العقيمي، . ٖٓ٘، صٖٓ، جتيذيب الكمالالمزم، 

، الضعفاءابف الجكزم، . ٖ٘ٗ، صٗ، جالضعفاء الكبير
 . ٕ٘ٓ، صٛج التاريخ الكبيرالبخارم، . ٚٚٔ، صٖج

 ابف حجر،. ٖٗٚ ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٛ)
، ٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٜٙ٘، صالتقريب

، ٖٔ، جتيذيب الكمالمزم، اؿ. ٕٔٚ-ٕٓٚص
ابف . ٖٕٙٙ، صٚ، جالكاملابف عدم، . ٔٔ٘ص

 اتـ، ػابف أبي ح.  ٙٔٔ، صٖ، جالمجروحينحباف، 
 . ٜٛٔ، صٜ، جالجرح والتعديل

ابف حجر، . ٖٗٚ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٜٜ)
، ٗ، جالتقريبتحرم ابف حجر، . ٜٙ٘صالتقريب، 

. ٕٗ٘، صٖٔ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٓٓٔص
، الكاملابف عدم، . ٗٛٔ، صٜ، جالجرح والتعديل

، ٖ، جالمجروحينابف حباف، . ٜٕٛٙ، صٚج
 . ٜٔٔص

ابف حجر، . ٖٓٛ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٓٓٔ)
، ٕٖ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٓٓٙ، صالتقريب

ابف عدم، . ٜٗ٘، صالضعفاءالدارقطني، . ٜٙص
، ٖ، جالضعفاءابف الجكزم، . ٖٖٕٚ، صٚ، جالكامل
 . ٕٚٓص

ابف حجر، . ٜٖٔ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٔٓٔ)
، ٔٔف جوتيذيب التيذيب، ٙٓٙ، صالتقريب

، ٕٖ، جتيذيب الكمالكالمزم، . ٜٖٙ-ٖٙٙص
، ٜ، جالجرح والتعديلكابف أبي حاتـ، . ٕٕٚ-ٕٛٙص
. ٖٗٓ، صٚ، جالطبقات الكبرىكابف سعد، . ٜٕ٘ص

 . ٖٛٙ، صٕ، جالثقاتكالعجمي، 

ابف حجر، . ٓٓٗ، صٕ، جالكاشفبي، الذه: انظر( ٕٓٔ)
. ٛٔٗ، صٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٔٔٙ، صالتقريب
ابف أبي حاتـ، . ٔٗٗ، صٕٖ، جتيذيب الكمالالمزم، 

ف الثقاتابف حباف، . ٕٕٚ، صٜف جالجرح والتعديل
 . ٖ٘ٚ، صٕ، جالثقاتكالعجمي، . ٕٓٛ، صٜج

 ابف حجر،. ٗٓٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي، : انظر( ٖٓٔ)

 

. ٛٗٗ، صٔٔ، جوتيذيب التيذيب، ٗٔٙصالتقريب، 
، الثقاتالعجمي، . ٗٗ٘، صٕٖ، جتيذيب الكمالالمزم، 

ابف . ٛٗٙ، صٚ، جالثقاتابف حباف، . ٜٖٚ، صٕج
 . ٙٙٗ، صٚ، جالطبقات الكبرىسعد، 

ابف حجر، . ٓٔٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٗٓٔ)
 ، صٕٔ، جوتيذيب التيذيب، ٕٕٙ، صالتقريب

كابف . ٕٛ، صٖٖ، جالكمال تيذيبالمزم، . ٖٕ-ٕٕ
 . ٘ٚ٘، ص٘، جالثقاتحباف، 

ابف حجر، . ٔٔٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٘ٓٔ)
-ٖٓ، صٕٔ، جوتيذيب التيذيب، ٖٕٙ، صالتقريب

. ٛٔٔ-ٕٔٔ، صٖٖ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٖ
الطبقات ابف سعد، . ٖٛٛ، صٕ، جالثقاتالعجمي، 
 ،٘، جالثقاتابف حباف، . ٕٛٓ، ص٘، جالكبرى
 . ٕٖ٘، صٔ، جالمعرفة والتاريخكالفسكم، . ٕٓٙص

ابف حجر، . ٕٗٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٙٓٔ)
. ٚٛ، صٕٔ، جوتيذيب التيذيب، ٖٚٙ، صالتقريب
كابف أبي . ٕٙٛ، صٖٖ، جتيذيب الكمالالمزم، 
 . ٜٕٚ، صٖ، جالجرح والتعديلحاتـ، 

ابف حجر، . ٖ٘ٗ، صٕ، جالكاشفالذىبي،  :انظر( ٚٓٔ)
، ٕٔ، جوتيذيب التيذيب، ٖٚٙ، صبالتقري
. ٕٕٕ، صٖٖ، جتيذيب الكمالالمزم، . ٕٔٔص

. ٕٚٚ-ٕٙٚ، صٜ، جالجرح والتعديلكابف أبي حاتـ، 
 . ٜٖ٘، ص٘كابف حباف، ج

 (. ٖٙ٘٘، ٙ٘٘٘)األرقاـ : ، انظرالصحيحالبخارم، ( ٛٓٔ)

 (. ٕٓٚٔ)رقـ السنن، أبك داكد، ( ٜٓٔ)

 (. ٚٛٚ، ٔٛ، ٖٔ)رقـ الجامع، الترمذم، ( ٓٔٔ)

 (. ٕٓٓٗ، ٙٛ٘)رقـ المصدر نفسو، ( ٔٔٔ)

 - ق ٕٔٙالنيسابكرم، مسمـ بف الحجاج مسمـ، ( ٕٔٔ)
محمد فؤاد : ، تحقيؽالجامع الصحيح، ـ٘ٚٚ

 (. ٜٛٚٔ)، رقـ عبدالباقي، دار إحياء الكتب العممية

، السنن الكبرى، ـٜٗٔ/ىػٖٖٓأحمد بف شعيب النسائي، ( ٖٔٔ)
، ٔب العممية، طسيد كسركم كزميمو، دار الكت: تحقيؽ
 (. ٜٜٚٗ، ٖٓ٘ٛ) األرقاـ: ، انظرـ بيركتٕٜٜٔ

، ٜٕٕٔ، ٚ٘، ٖ٘) ، األرقاـالسننأبك داكد، ( ٗٔٔ)
ٕٔ٘ٙ ،ٖٗٓ٘ ،ٗ٘ٗٚ ،ٖٗٙٗ ،ٕٗٙٙ ،ٜٗٛٛ .) 

 (. ٚٗٓٗ، ٖٖٓٚ، ٕ٘ٗٔ) ، األرقاـالمصدر نفسو( ٘ٔٔ)
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، ٘ٗ٘، ٜٓٔ)األرقاـ : ، انظرالجامعالترمذم، ( ٙٔٔ)
ٔٔٗٙ ،ٕٜٔٔ ،ٕٖٖٓ ،ٕٜٙٛ ،ٕٕٜٛ ،ٖٔٙٛ ،
ٖٙٔ٘ ،ٖٖٚ٘ ،ٖٛ٘ٗ ،ٖٜٖٓ .) 

، ٗٙٚ، ٜٛ٘)األرقاـ : ، انظرالمصدر نفسو( ٚٔٔ)
ٕٕٗٛ ،ٕٕ٘ٗ ،ٕٕٜٔ ،ٖٔٓٚ ،ٖٕٔٗ ،ٖٔٗٛ ،
ٖٔٚٛ ،ٖٕٓٙ ،ٖٗ٘٘ ،ٖٛ٘ٗ .) 

 ،ٕٛٚٙ، ٕٖٚٔ) األرقاـ: ، انظرهـدر نفسـالمص( ٛٔٔ)
ٕٕٖٛ .) 

 . ٙٗ، ص٘، جالمصدر نفسو( ٜٔٔ)

، ٜٕٔ، ٙٔٔ) األرقاـ: ، انظرالسننابف ماجو، ( ٕٓٔ)
ٕٜٗ ،ٕٙٓ ،ٖٔٔٙ ،ٕٔٗ٘ ،ٕٔٛ٘ ،ٜٔٔٓ ،

ٕٖٔ٘ ،ٕٕٖٚ ،ٕٗٚٗ ،ٕٕٙٛ ،ٕٖٛٚ ،ٖٕٛٓ ،
ٖٜٕٙ ،ٗٓٓٓ ،ٗٓٓٚ ،ٗٓٔٙ ،ٗٓٙٙ ،ٕٗٔٚ ،
ٗٔٚٚ ،ٖٗٓٛ .) 

 (. ٜٕٗٗ)، رقـ الجامعالترمذم، ( ٕٔٔ)

 (. ٘ٙٛ)، رقـ السننابف ماجو، ( ٕٕٔ)

 (. ٕٛٗٙ)، رقـ الجامعالترمذم، ( ٖٕٔ)

، ٕٕٕ٘، ٘ٛٗٔ)األرقاـ : ظر، افالسننابف ماجو، ( ٕٗٔ)
ٕٗٔٛ ،ٖٕٔٚ ،ٗٔٗٓ ،ٖٗٔٛ .) 

 (. ٜٖٓ٘)، السننابف ماجو، : انظر( ٕ٘ٔ)

 . ٕٖ٘-ٖٔ٘، صٛ، جالثقاتابف حباف، ( ٕٙٔ)

 . ٚٛ، ص٘جالسير، الذىبي، ( ٕٚٔ)

 . ٜٜ، صٖ، جتحرير التقريبمعركؼ، ( ٕٛٔ)

 . ٕٓٚ، صٖ، جميزان االعتدالالذىبي، ( ٜٕٔ)

 . ٜٖٛ، صىدي الساريابف حجر، ( ٖٓٔ)

 (. ٖٕ٘ٙ، ٕٚٗ، ٖٕ)، رقـ الصحيحمسمـ، : انظر( ٖٔٔ)

، ٕ٘ٚ، ٕٗٗ، ٕٛٔ)، رقـ الصحيحمسمـ، : انظر( ٕٖٔ)
ٜ٘ٔ ،ٕ٘ٙ ،ٙٙٔ ،ٜٓٚ ،ٜٛٙ ،ٔٓٓٔ ،ٕٔٔٔ ،

ٜٔٗٗ ،ٔٗ٘ٓ ،ٔٗٚٗ ،ٖٔ٘ٗ ،ٕٔ٘ٗ ،ٜٔ٘ٚ ،
ٔٙٗٚ ،ٔٙ٘ٗ ،ٕٔٚٓ ،ٖٔٛٙ ،ٕٓٙٛ ،ٕٔٓٗ ،
ٕٕٔٔ ،ٕٔٚٓ ،ٕٕٜٜ ،ٕٖٗٙ ،ٕ٘ٙٛ ،ٕٜ٘ٛ ،
ٕٜٙٙ ،ٕٖٚٗ ،ٕٙٚ٘، ٕٛ٘ٗ ،ٕٕٛٙ ،ٕٜٜ٘ ) 

، ٓ٘ٓٔ، ٕٕٓٔ)، رقـ الصحيحمسمـ، : انظر( ٖٖٔ)
ٜٔٛٛ ،ٕٕٖٓ ،ٕٕٕٙ .) 

 . ٚ٘، صٛٔ، جتيذيب الكمالالمزم، ( ٖٗٔ)

 (. ٜٖٚ)، رقـ الضعفاء والمتروكينالنسائي، ( ٖ٘ٔ)

 

 . ٖٓٔ، صٙ، جالتاريخ الكبيرالبخارم، ( ٖٙٔ)

،  قٜ٘ٚالرحمف بف أحمد  ابف رجب الحنبمي، عبد( ٖٚٔ)
ىماـ سعيد، الزرقاء، . ، تحقيؽ دالترمذي شرح عمل

 . ٗ٘ٚ، صٕ، جٔـ، طٜٚٛٔمكتبة المنار، 

 . ٕٔٗ، صٛ، جالثقاتابف حباف، ( ٖٛٔ)

  .(ٖٔٛٔ)رقـ السنن، ابف ماجو، : انظر( ٜٖٔ)

 ث ػلـ يخرج لو البخارم إال أحادم : "قاؿ ابف حجر( ٓٗٔ)
يسيرة مف ركاية عبداف، كىك مف قدماء أصحابو كاهلل 

األحاديث التي  ، أمإٗٗصي الساري، ىد، "أعمـ
، ٕٙٚ) أخرجيا البخارم في األصكؿ ىي ذكات األرقاـ

ٜٗ٘ ،ٜٔٓ٘ ،ٕٖ٘ٚ ،ٖٓٙٓ ،ٖٜٔٓ ،ٖٔٛٔ ،
ٖٕٕٛ ،ٖٜ٘٘ ،ٖٜٛٙ ،ٗٓٙٙ ،ٖٜٗٔ ،ٜٗٗٚ ،
ٕٗٛٓ ،ٜٜٗٙ ،٘ٔٛٚ ،٘ٚٗٛ ،ٕٜٙٔ ،ٖٕٙ٘ ،
ٕٜٙٗ ،ٙٙٓ٘ ،ٚٔٓٚ ،ٕٕٚٔ ،ٖٚٓٛ ،ٖٚٚٛ ،
، كالمتابعة رقـ (ٖٖٔٔ)، كتعميقا الرقـ (ٛٔٗٚ، ٗٓٗٚ

(ٖٕٖٚ .) 

 (. ٖٜٕٛ)، رقـ الصحيحمسمـ، : انظر( ٔٗٔ)

، قاؿ ابف (ٓٙ٘ٗ)، رقـ السننأبا داكد، : انظر( ٕٗٔ)
: ٗ٘ٚ، صٕرجب الحنبمي في شرح عمؿ الترمذم، ج

أم  –كاف : اإلماـ أحمد في ركاية ابف ىانئ: قاؿ"
قد ذىب بصره ككاف ابف شقيؽ قد  -محمد بف ميمكف 
كابف شقيؽ أصح حديثا : صير، قاؿكتب عنو كىك ب

 ". ممف كتب عنو مف غيره

، ٜٖٗٔ، ٜٙٓ)، األرقاـ السننالنسائي، : انظر( ٖٗٔ)
، ٔٚٙٗ، ٕٔٗ)، كاألرقاـ (ٖٕٙٚ، ٕ٘ٓٗ، ٖٕٛٙ
ٕٗٛٚ ،٘ٔٓٚ .) 

، (ٖٔٚٔ، ٖٚٔ)، الجامع، األرقامالترمذم، : انظر( ٗٗٔ)
 (. ٕٙٓ)كالرقـ 

( ٕٔ٘ٙ، ٕٚٚ)، األرقاـ السننابف ماجو، : انظر( ٘ٗٔ)
 (. ٖٔٛٔ)كالرقـ 

 . ٕٔ٘، صٖ، جالضعفاء الكبيرالعقيمي، ( ٙٗٔ)

 . ٖٚٔ، صٕٔجتيذيب الكمال، المزم، ( ٚٗٔ)

 . ٖٛٔ، صٕٔ، جالمصدر نفسو( ٛٗٔ)

 . ٜٕٔ، صٙ، جتيذيب التيذيبابف حجر، ( ٜٗٔ)

 اؿ في ػ، ؽ(ٛٛٗٗ، ٕٓٔٗ)، نـالسنك داكد، ػأب( ٓ٘ٔ)
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م كتاب رأيت ؼ: حدثنا ابف السرح قاؿ: المك ع األكؿ
حدثنا ابف : ، الحديث، كقاؿ في المك ع الثاني..خالي

كجدت في كتاب خالي عبدالرحمف بف : السرح قاؿ
 . ، الحديث. . عبدالحميد

، قاؿ في (ٖٕٛ٘، ٙ٘زٖ)، السنن الكبرىالنسائي، ( ٔ٘ٔ)
في : أخبرنا أحمد بف عمرك بف السرح قاؿ: المك عيف

 . ، الحديث. . . كتاب خالي عف عقيؿ

 . ٗٚٔ، صالضعفاء والمتروكونلنسائي، ا( ٕ٘ٔ)

 (. ٜٛٗٔ)، رقـ السننأبك داكد، ( ٖ٘ٔ)

 (. ٚٓٓٔ، ٗٗٚ، ٕٙٔ)، األرقاـ السننابف ماجو، ( ٗ٘ٔ)

 . ٜٛ، صٜ، جتيذيب التيذيبابف حجر، ( ٘٘ٔ)

 . ٜٙٗ، صٖ، جميزان االعتدالالذىبي، ( ٙ٘ٔ)

 . ٕٓٚ، صٕ، جالمجروحينابف حباف، ( ٚ٘ٔ)

 . ٕٕٔ، صٖج، تحرير التقريبمعركؼ، ( ٛ٘ٔ)

 (. ٖٛٔ، ٕٛٔ)، رقـ السننأبك داكد، ( ٜ٘ٔ)

 (. ٕٚٔٚ)، رقـ السنن الكبرىالنسائي، ( ٓٙٔ)

 . ٖٛٙ، صٔٔ، جتيذيب التيذيبابف حجر، ( ٔٙٔ)

ىدي الساري مقدمة فتح الباري، ابف حجر، ( ٕٙٔ)
 . ٖ٘ٗص


