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التعقيقمقدمة

وبعد.،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهلحمدا

المعلميالرحمنعبدالعلامةللشيخمبتكرنحوعلىجديدكتابفهذا

ماوهوواحا،راوإلالهمليسالذينالرواةفيهجمع،لىتعااللهرحمه

الوحدان"."باسمالحديثمصطلحعلمفييعرف

ذكرها-سيأتي-مصنفاتعدةالبابهذافيالأئمةمنجمعكتبوقد

جمعمجردعلىيقتصرلمأنهأهمها:،عديدةبميزاتهذاكتابناتميزلكن

والقبول،والضعفالثقةحيثمنلاحوالهمتحقيقاكتابهجعلبلالاسماء،

والرد.

لمأنه:بهالنفعتماموعلى،النفيسالعلقبهذاالفرحعلىيعكرومما

الغايةفيهبلغولا،جمهترافيالقولالمولفيستوفلم،مسودتهفييزل

يرجوها.كانالتيولا،التراجمأوائلفيبدأهاقدكانالتي

منوترتيبهاوجمعهاالتراجماستيعابحيثمنكاملالكتابنعم؛

التراجم،منالعديدعلىالكلاميستوفلملكنه،الكنىبابلىإالألف

بعضتحتيكتبلمبلعليها،الكلامبقيةلحاقإلإمكانبياضايتركفتراه

.المستعانواللهشيئا،التراجم

به،يتعلقمماجوانبلناتكشفمباحثعدةفيالكتابعنوسأتكلم

وهي:

.الكتاباسم



تاليفه.تاريخ

المؤلف.ومنهجالكتابموضوع-

الوحدان.فيالمؤلفات-

.الكتابمسودات-

التحقيق.منهج-

المولفقيدهاالتيالفوائدفيهذكرتبملحقالمقدمةهذهأردفتثم

الخطية.الكتاببنسخةملحقةأوراقفي

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

كللين!!!ران

حرسهاالمكرمةمكةفي

هـ4331]لقعدةذو22



الكتاباسم*

منالمؤلفيتمكنولم،لتسميتهأثرأيالكتابنسختيعلىليمس

المولفتسميةعلىوقفتلكنني،مسودتهفييزاللافهولهمقدمةكتابة

منجملةفيهانتخبالذيالكتابوهوله،اخركتابفيهذالكتابه

ضمنوهو("،الاعتدالميزانو""التهذيبتهذيب"كتاديمنالتراجم

قالفقد،"والميزانالتهذيبمنمنتخبةتراجم"سميناهوهذهموسوعتنا

فيهناوترجمته"الوحدانفينمر،بنالرحمن"عبد(:185)رقمهناك

.(09)رقمالوحدانكتاب

بأذنهتاريلخ*

وبالتحديدلهند،باإقامتهإبانهذاكتابهكتبالمولفأنالمتيقنمن

للبخاريالكبير"التاريخ"منوالسادسالخامسالمجلدينطباعةقبل

ولم":قال(181)صبذلكصرحكماالعينحرفعلىيحتوياناللذين

طبعالجزءاناوهذان،"البخاريتاريخمناللهعبدبابفيهالذيلجزءاأجد

الهند.فيالمولفكانالفترةهذهوفي(.-01361364)سنة

136)صصرحأنهبدليل"والتعديللجرحا"كتابيطبعأنقبلوأيضا

الخطية؛)ك(لنسخةموافقهوبل،المطبوعخلافهومامنهبالنقلوغيرها(

لجرحاوكتاب.المطبوعلىإيعزولم.النسخةهذهمنينقلكانفكأنه

.(-13711373)سنتيبينإلايطبعلموالتعديل

قبلأيمبكر،وقتفيكتابهتأليففيبدأقدالمولفأنيعنيوهذا

عزافقد،التاريخهذابعدوالاضافةالالحاقمنذلكيمنعولا،0136سنة



منالمكرمةمكةفياستقرأنبعدمراراحاتمأبيابنكتابلىإالمؤلف

بعدها.وما1137سنة

لمولفاومنهجالكتابموضوع*

واحد،راوإلاعنهميرولمالذينالرواةبتراجمخاصالكتابموضوع

فيهوألف)1(،"الوحدانب"ةالرومنالنوعهذاتسميةعلىاصطلحوقد

سيأتي.كما،الائمةمنجمع

بماعليهاوتكلم،تراجموثلاثمائتيهذاكتابهفيالمولففجمع-1

لجهالة.اأوالضعفأوالثقةحيثمنالرواةهؤلاءمنزلةعنيكشف

ترجمةكلعطىو،المعجمحروفعلىكتابهالمولفرتب2-

فقد،مطردةقاعدةذلكفيلهولمس،العلماسمبعدهيسوقرقما،

وأ،الكنيةمعأو،فقطالابواسمالاسمأو،والنسبةالاسميذكر

منرموزيذكرالاسمذكروقبل،قليلوهوالنسبجريسوق

تهذيب"صاحباصطلاحهوكما،الكتبأصحابمنلهأخرج

وفروعه."الكمال

رمزمثل،الوحدانفيألفممنذكرهلمنالاسمبعديرمزوقد3-

يكتبهأو،"المغيثد"فتح(و)فتح،للنسائي(و)ن،لمسلم)م(

)كفاية(.أو(المغيث)فتحكاملا

88()ص"و"الكفاية،للحاكم(472-624)ص"لحديثاعلوم"معرفةانظر(1)

و"التقييد،الصلاحلابن31-323(9ص)"لحديثاو"علوم،للخطيب

(102-4/891):"المغيثو"فتح،للعراقي(،011-285018/):"لايضاجوا

للسيوطي.(-2329369/):"الراويو"تدريب،للسخاوي
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حاتمأبيوابنالبخاريوهمالائمةمنأربعةكلامغالبايذكرثم

".التهذيبتهذيب"وصاحبحبانوابن

عنهروىومنالراوياسم-غالبا-منهفيذكرالثلاثةالائمةكلامأما

نأويثبتغيرها،عنجمةالتريميزالذيبالقدروذلك،روىوعمن

.الكتابشرطفيفيدخلواحد،إلاعنهيرولمالراويهذا

قيلما-غيرهعنينقلوقدغالبا-"التهذيبتهذيب"عنينقلثم

الذيالحديثالمولفيذكرثم،تعديلأوجرحمنالراويفي

وهلفيذكرها،شواهد،أومتابعاتلههلوينظر،الراويهذارواه

العامة،لاصولأوالاحاديثمنلهيشهدمالهأونكارةمتنهفي

مايذكرفانهعدةألفاظايحويأوطويلالحديثاكانإنحتى

بينها.نكارةبعضهافيكانوانمنها،لفطلكليشهد

الائمةكلاميذكرأنبعدالكتابتراجمأوائلفيالمولفكانوقد

يذكر=عنهرويتالتيالاحاديثأوبهتفردالذيلحديثاويناقش

فيلهتحصلماويذكر..."فلانحالفحاصل":بقولهالخلاصة

...حالفحاصل":جمةترأولفي-مثلا-كقولهنقاطعدةفيحاله

قليلة.تراجمفيإلاالمنوالهذاعلىيستمرلملكنه."بثقةليس

قدوما،الكتابتراجمعمومفيالنهجهذاعلىالمولفسار

يزللمالكتابأنسببهإنماالطريقةهذهيخالفمماالقارئيلاحظه

كتابةفيالاطرادولاتحريرهالمولفيستوفولم،مسودتهفي

جمه.ترا



الوحدانفيالمؤلقات*

مننذكر،الائمةمنجمعالرجالتاريخعلممنالنوعهذافيكتب

سوىيصلنالمالكتبهذهوغالب،وفياتهمسنيعلىكتابهخبربلغنا

أنواععلىالكتبوهذهمنها.الائمةبعضنقولمنإليهااهتديناوعنواناتها

برواةخاصهوماومنها،خاصةالصحابةمنالوحدانفيأللفمافمنها

الطائفتين.بينجمعماومنها،الحديث

".الوحدانالصحابةأسامي"له2(.)56البخاريإسماعيلبنمحمد(1

الحجاجبنلمسلم"والوحدانالمنفردات"ويسمى"الوحدان"2(

فيقديماًطبعوقد،البابفيالمؤلفةالكتبأشهروهو261(.)

.مراتعيدوالهند،

".الصحابةمعرفة"فينعيمأبوذكره2(.)66الرازيزرعةأبو3(

فيالبرعبدابنذكره)272(.لفضل1أبوواصلبناللهعبد(4

.(4/8581)"لاستيعابا"

الجرح"فيمنهنقل)276(.الاصبهانيحبيببنيونس5(

.(5/273)"والتعديل

نقل)277(،الرازيحاتمبيلا."الوحدانمسند"أو"الوحدان"6(

051،0،32)4/انظر:"والتعديللجرحا"كتابفيابنهعنه

"."المراسيلكتابفيو97(،64،36/7/

ستفيمطبوع282(.)عاصمأبيلابن"والمثانيالاحاد"7(

.مجلدات
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عنهنقل)928(.القبانيزيادبنمحمدبنللحسينالوحدان""

(.الحنظليطارقبنشريكجمة)ترالاستيعابفيالبرعبدابن

"معرفةفينعيمأبوذكره)792(.شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

79(.)6/"التهذيبتهذيب"فيحجروابن"الصحابة

فينعيمأبومنهنقل)792(.مطينالحضرمياللهعبدبنمحمد

.(1/188)"الصحابةمعرفة"

"تاريخفيالذهبيذكره03(.)2حاشدبنحريثبنمحمد

5(89)23/"لاسلاما

بذيلمطبوعوهو3(.)30للنسائيواحد"راوإلالهليس"من

صغير.جزءوهو،لهالضعفاءكتاب

فينعيمأبوعنهنقل)303(النسويسفيانبنللحسن""الوحدان

.وغيره"الصحابة"معرفة

3(.0)7للخلالطالوحدان

"معرفةفينعيمأبوذكره)317(.البغويمنيعابنالقاسمأبو

2(.14)"الصحابة"معرفةفيمندهوابن"الصحابة

نعيم.لابي("الصحابة"معرفةفيمنهنقل36(.0)الطبرانيالقاسمأبو

تهذيب"إكمالطفيمنهنقل)374(.لازديالفتحلأبيالوحدان

8(.4/0)("الكمالط

إنه:قالط8(0)6للعراقي(لمسلم)الوحدانكتابعلىزوائد

1(.")مستقلبمؤلف"سيفردها

.(2/6801):"لايضاجوالتقييدا"(1)
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الكتابمسودات*

الاولى،المكيالحرممكتبةفيمحفوظةكلتاهمامسودتانللكتاب

.[]4728برقموالثانية[،3594]برقم

للأسماءبالفهرسأشبهوهيالمولف،بترقيمق(34)فيتقع:الاولى

هوالفهرسهذاوكأنسطر.فياسمكلجعل،المعجمحروفعلىمرتبة

الاسماء.هذهواستخراج"التهذيبتهذيب"كتابلجردالاوليةالحصيلة

الملحوظاتوتقييدوالتهميشبالتعليقالفهرسهذاعلىالمؤلفعادثم

الرموزمنجملةووضعالاسطر،وبينالمخطوطصفحاتطررفي

.يجاتوالتخر

عدد،المتوسطالقطعمندفترفيص(31)5فيوتقع:الثانيةالمسودة

بورقتينالدفتريبدأ،صفحةكلفيسطرا91و17بينمايتراوحالاسطر

سردفيشرعثم،بالبسملةالكتابيبدأثموالفوائد،التقييداتبعضفيهما

الاسماءسردوينتهي،"خريمبن"أسامةدترجمأولفذكر،التراجم

وفوائدتقييداتفيهاأوراقعدةبعدهثم31()5الورقةعندعليهالكلامو

.الكتابمقدمةلكتابةتمهيدالتكونقيدهاأنهلييطهرواحصائيات

والنسخة،صفحةنصفأوكاملةصفحةبمقدارفراغاالمولفيتركقد

جمه،تراوتتفاوت،المسوداتكعادةوالضربوالتهميشبالتخريجمليئة

مقيدةتراجمهناكأنكما،النقصيعتورهماومنها،المادةكاملهومافمنها

يدخلهاولمشيئاتحتهاالمولفيكتبلمالاسطربينأوالهوامشفيإما

.الكتابلتراجمالعامالترقيمتحت

12



فيؤخر،الكتابمنترتيبهابح!سببالترجمةالمكانيضيقوقد

الدفتر.اخرلىإعليهاالكلامالمؤلف

التحقيقمنهج*

المسودةلان؛فقطالثانيةالمسودةعلىالكتابإخراجفياعتمدت

فلم،تمهيديةوتهميشاتتقييداتمع،ليأوفهرسسوىليستالأولى

مرحلةلناكشفتكانتوإن.النصتصحيحفيولاالمقابلةفيبهاننتفع

.الكتابتأليففيالمؤلفطريقةمراحلمن

كثيرفيوالصفحةلجزءارقميذكرفانهالمصادرمنالمؤلفنقلإذا

منها.أغفلهمالىإأحيلالثانيففييغفلها،وقد،الاحيانمن

كما-الراويترجمةمصادرمنالنقلأوالاحالةفيطرقوللمؤلف

المراجع؛علىواحالاتيعزويطرقفيالمؤلفمعتساوقتوقد-سبق

وذكرترقماالعلماسمعلىوضعتترجمتهمصادريذكرلمالذيفالعلم

،للبخاريالكبير)التاريخغالباالاتيةالكتبمنترجمتهمصادرالهامشفي

والثقات،حاتمبيألابنوالتعديللجرحوا،لمسلموالوحدانوالمنفردات

وقدحجر(،ابنللحاقظالتهذيبوتهذيب،للذهبيلميزانو،حبانلابن

العجليكثقاتأصحابهاعننقلأوعنها،المؤلفنقلإنغيرهالىإأحيل

غيرهاهأوالمنفعةتعجيلأوالكمالتهذيبوشاهينابنأو

لجزءاعلىأحالفانقيها،مصادرهاالمؤلفيسوقالتيالتراجمأما

يحللمالتيالمصادربعدهزدتثمعليها،أحلتوالا،فذاكوالصفحة

وذلكالراوياسمعندرقماأضعولاذكرها.سبقالتيالكتبمنعليها

الهوامش.كثرةمنتخففا
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فيذكرهمنعلىيدلبرمزالراوياسمالمولفيلحقماكثيرا

إليهاأشرتالتيالرموزمنغيرهأو()نأو)م(برمزإماوذلك،الوحدان

الرمز.ذاكفوقبرقمالمصادرهذهلىإفأحيلقريبا،

الاحالةأغفلفإن،أخرجهمنوذكرهالراويلحديثالمولفذكرعند

الجميع،فيالحديثرقملىإأحلتإليهماحالأووالصفحةالجزءعلى

،المشهورةالحديثكتبمنالمولفذكرهممنغيرخرجهمنأضيفثم

كلاممننقلتوإلا،فذاكالغالبوهوالحديثعلىالمولفتكلمفإن

درجةوبينتإسنادهفينظرتأو،وجدتهماتضعتفهأوتصحيحهفيالعلماء

باختصار.إسناده

فيالنظربل،لفظهصحةبيانالحديثذكرمنالمولفغرضوليس

للفظهوهل؟روايتهعلىغيرهتابعهوهللا؟أوالراويبهتفردهلالحديث

فيغرضلهيكنفلم؟معناهجهةمننكارةمتنهفيوهلله؟تشهدشواهد

لجهة.اهذهمنإلاعليهوالكلاميجهتخرالتوسعفي

،كتابأوعلاملىإللاشارةاختصاراالرموزبعضالمولفاستخدم

وقد،الستةالكتبأصحابرموزإلاأصولهالىإالاختصاراتهذهفأعدنا

تلكومن،الباقيعلىدلالةالمواضعبعضفيذلكلىإأشرت

ابنلىإو)حا(،الكبير"تاريخه"أوالبخاريلىإإشارة()خالاختصارات

".التهذيبتهذيب"لىإ(و)ت،"والتعديللجرح"اوكتابهحاتمبيأ

قيدتهالامرلزموان،قلمضبطوالانسابالاسماءمنيشكلماضبطت

.لحروفباالهامشفي
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عليها،النصوصوقابلتالمؤلفمنهاينقلالتيالمصادرلىإعدت

نأخاصة،ذلكلىإالاشارةمعالنقلفيغلطأوسهومنوماصلحتو

نبهكما،كثيرةأغلاطوفيها"التهذيبتهذيب"كتابعلىاعتمدالمؤلف

كتبه.منعديدةمواضعفيذلكعلىالمؤلف

عندما)؟(الاستفهامعلامةوضعفيطريقتهعلىالمؤلفجرىوقد

غفلايتركهأوالتصحبحفييجتهدوقدمصدرها،منمنقولةكلمةيستشكل

.الكتابعلىوقفلوللقارئأوالتبييضعندلنفسهتنبيفا

للآيات،عديدةبفهارسختمناهوقد،الكتابفيالعملمجملهذا

المشروعفيالباحثبعملهاقام،والكتبوالاعلاموالاثاروالاحاديث

.السندينبيلالشيخ

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد

!!!
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بالحهالة[ووصفواحدمنأكثرعنهروى]من

:هلالبنعياض-

عنهيرولممجهولالفهريزهيرأبيبنعياض:المدينيابنقال

أسلم.بنوزيدكثير،ابيبنيحيىغير

الجمحي:الرحمنعبدبنعثمانق()ت-

عبدةبنحمدو،الحكمبنوبشر،المدينيبنعليعنهروى

و...،الجحدريكاملوأبو،المعنىحمادبنويوسف،الضبي

إ(.)؟مجهول:البخاريقال

رفلن:أبيبنعيسى-

.مجهولهو:زرعةأبووقال،جماعةعنهروى

طليق:بنعصام-

]وقال،الحديثمنكر،مجهول:البخاريوقال.جماعةعنهروى

سمعهاإذاحتىثقاتأقوامعنبالمعصلاتيأتيممنكان:حبانابن

مقلوبة.اومعمولة)1(أنها[شهدصناعيهلحديثامن

النخعي:زاذانبنكتير-

.مجهول:حاتموأبوزرعةابووقال.ثلاثةعنهروى

".التهذيبتهذيب"لطبعةتبعاالاصلمنسقط(1)
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القرشي:الدمشقيعروةبنعلي-

.مجهول:البخاريقال.جماعةعنهروى

سعد:بنيوسف-

.مجهول:الترمذيوقال.جماعةعنهروى

:الحجاجمؤذنسلمانابو-

،المغيرةبنوعثمان،عتيبةبنالحكموعنه.أرقمبنزيدعن

.مجهول:الدارقطنيقالومسعر.

الزبير:بنيوسف-

المزني،اللهعبدبنبكروعنهوغيرهما.،اللهعبدوابنهالزبير،عن

به.يحتجلا،مجهولجرير:ابنقالومجاهد.

سيار:بنعثمانبنمحمد-

.مجهول:الدارقطنيوقال،جماعةعنهروى

":مجهول":البخاريوقال،حماعةعنهروىممن*

الجمحي.الرحمنعبدبنعثمان1-

طليق.بنعصام2-

الدمشقي.عروةبنعلي3-

****
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عليهم[الحكمميزانهيتهانكارأوالوحدانالرواةمرويات]استقامة

عكاشة:بنابراهيم-

نأعلىدلمنكرارواهالذيالخبروجدت:حاتمبيأابنقال

بصدوق.ليسالرجل

صالح:أبيبنداود-

عليه؛يتابعولمعمر،ابنعننافععنحديثإلالهيعرفلا

.موضوع:بعضهموقالمنكرا،فسموه

:الجراحبنرواد-

وذهبوا،فقرؤوه،عجيبحديثعندنا:فقالواقومنيجاء:قال

عني!فرووه

مقسم:بنيحىبنالربيع-

حديث.ألفمائةيسقطهذا:الدارقطنيقول

لعلاء:1بنناصح-

فينظرهماختلافبحسبلجرحواالتوثيقفيالأئمةاضظراب

واحد.حديثوهولا،امأمنكر،حديثه

:ضمرةبنجما-

،الصدقأهلحديث[]يشبهوحديثه.،..مجهول:المدينيابنقال

.يعرفلاكانوان
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لافانفرادهوثقمنأما"[:]عجلانبنثابتترجمةفي*

إلخ."...يضره

.يجرحولميوثقلممن457()4/""مستدرك*

****

؟[الجهالةترفعالثقةالراويرواية]هل

رأيتإذا:أبيهفولحاتمبيأابنكتابمن""مشاشجمةترفي*

تقولفما:قلت.بأعيانهمنفراإلاثقة،أنهفاعلمرجلعنيحدثشعبة

الحديث.صالح،صدوق:قال-؟مشاشايعني-فيه

أيوبعنهروى،البصرةأهلمن:المدنييزيدأبو(س)خ*

جماعة.و،نيالسختيا

عنهروىرجلعنتسأل:فقالعنه،أحمدسألتداود:أبوقال

أبوقالثم.اعرفهلا:فقال،مالكعنهسئل:حاتمأبووقال!؟ايوب

اسما.لهاعلملا:زرعةابووقال.حديثهيكتب:حاتم

يجهلهمومنثقتان،اوثقةعنهروىوقد"،مجهول":قيلممن*

:الترمذي

مسافع.بنعبيدة-1

الزبير.بنيوسف2-

خزامة.بيأابن3-
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.مجهول:الترمذيوقال،جماعةعنهروىسعد:بنيوسف-4

لجارية.اابو-5

وعنه:.أرقمبنزيدعن:لحجاجامؤذن،سلمانابو-6

ومسعر.،المغيرةأبيبنوعثمان،عتيبةبنالحكم

.مجهول:الدارقطنيقال

.لمباركاأبو7-

الطائي.لمختاراأبو8-

يريم.بنهبيرة9-

سيار.بنعثمانبنمحمد0-1

****

فقط[واحدحديتهولهوثق]من

الشيباني:زيادبنسعيد)دهر(-

وفالهالعجليقالوكذا.ئقة:مرةوقال.صالح:مرةمعينابنقال

أعرفلا،بهيحتجولابهيعتبر:الدارقطنيوقال.بأهربهس!س:النسائي

التصليب.ص-يثإلاله

.الغفاريبسرةأبو-

:لححهاج1والد،الحكمبنيوسف-

سعد،بنمحمدعنواحداحديثاروىوانما".ثقة":العجليقال



منجماعةعنروى:حبانابنوقال."قريشهوانارادمن":ابيهعن

الصحابة.

متفرقة[فوائد]

.المقبولالغريبأمثلةمن2(1/91)"المستدرك"*

:الأسديالقاسمبنمحمد-

معين؟ابنووثقهلجمهور،واأحمدفيهطعن

عكرمة:بنالمهاجر-

.المجهولعلىللكلام

كان:سيرينابنقول""التهذيبمنهلالبنحميدترجمةفي*

بوو،الحسن:يسمعونممنيبالونولاحدثهممنيصدقونأربعة

هند.أبيبنوداود،هلالبنوحميد،العالية

:الياسبنخالد-

سنة،ئلاثينمننحواوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمسجدفيأم

عندهم!ساقطوهو

يكونأنذلكومقتضى"،صحيحه"فيخزيمةابنخرجهاو*

اخرجفكانه،مقبولعنده(هشامبنربيعةبنإسماعيليكونأن)يعني

.المتابعاتفيله

23



لله:1عبيدبنالعزيزعبد-

فإذا،بحمصعنهسالتحتى،مجهولانهأظنكنتاحمد:قال

اسماعيل.غيرعنهروىأحدّاعلمولا،معروفعندهمهو

تراجم::زرعةأبيمذهبلمعرفة*

شفي.بنسعيد-

قيس.بنطليق-

الحناط.الكوفيحميدبنعاصم-

324(.)3/"مسند".عبيدةبنجابربنالملكعبد-

حبتر.بنقيس-

حاضر.بنعثمان-

المثنى.بنمسلم-

المحبق.بنسلمةبنموسى-

الرحمن.عبدبنعنترة-

الثمالي.يزيدبنالفضل-

.حرببنبشر-

فيروز.بنبكير-

.مهرانصالحابيبنصالح-

شميخ.بنعاصم-

سمية.ابيبنيزيد-
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.عجرةبنكعببنمحمدبنسليمان

داود.والدحصين

فائد.بنزبان

.النميرياللهعبدبنزياد

.وردانبنسلمة

.مهرانصالحأبيبنصالح

شميخ.بنعاصم

السكسكي.بسربناللهعبد

عطية.

خليفة.بنأفلت

يعلى.بناللهعبدبنعمرو

جارلة.بنعيسى

مبشر.بنالفضل

ميناء.

.عونبنمحمد

.عبيدةبنموسى

.وردانبنموسى

عكرمة.بنالمهاجر
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.سياهبنميمون-

الله.عبدأبوميمون-

يريم.بنهبيرة-

.ظلالابوهلالابيبنهلال-

.البزريابو

أمامة.بيأصاحبغالبأبو-

ماجد.ابو

.المهزمأبو

التفرد:علىلمنكر"ا"يطلقحمدأالامامأنعلىيدلمما%

أبووقالمناكيرهأحاديثثلائةلهأحمد:قال:حمرةبنالعوام-1

منكرا.حديثالهنعرفماداود:

وقال.ثقةأحمد:عنالاثرمقال:خصيفةبناللهعبدبنيزيد2-

لحديث.امنكرحمد:أعنداودبيأعنالاجري

حديث:فيلخطئهفيهتكلمممنفي

سلم.بنمسلمبنإبراهيمبنمحمد1-

.العبديثابتبنمحمد2-

البرساني.بكربنمحمد3-
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،51

.عمارةبنيحىبنعمرو4-

البيروتي.هاشمبنعمرو-5

للمجاهيل:الموثقون*

،3444،48،،1،11،13،81،1،227:)ص:العجلي-1

53.55.0،7،72،73.76،78،84.)86

85(.5،7،94،61.63،68،:3.)ص:معينابن2-

.(7:0،5،72.)صأحمد:3-

68(.35.05.07،73.)22،:النسائي4-

45(35.)26،:الترمذي5-

81(.12،13،91،36،)8،:الحاكم6-

36(.0،3):خزيمةابن7-

)12(.سعد:ابن8-

96()12،:زرعةأبو9-

96(.)12،:البخاري0-1

)95(.:مسلم1-1

88(.)95،:الدارقطني12-
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)87(.:المدينيابن-13

)88(.:البرقيابن-41

)88(.البر:عبدابن-51

:)صالصغيرالدفترفي:حاتمابوجهلهمممنالمعروفون*

04).

".مجوا":قيلممن*

النابغة.بنربيعة-

جارية.بنالعلاءبنسفيانأبيبنمحمد-

ذهل.بنكليب-

جبير.بن-عبيد

مالاث.بنقطبة-

زاذان.بنكثير-

.البصريكثيربيبنكثير-

عتيق.أبيبناللهعبدبنمحمد-

مسلم.أبيبنعلاق-

زهير.ابيابنأو.هلالبنعياض-

الدار.مالكبناللهعبدبنعيسى-
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أنس.بنغيلان-

سيار.بنعثمانبنمحمد-

الجمحي.الرحمنعبدبنعثمان-

طليق.بنعصام-

الدمشقي.عروةبنعلي-

تعلى.بن-عبيد

يريم.بنهبيرة-

..الشرقيشراحيلبنالضحاك-

مسافع.بنعبيدة-

الزبير.بنيوسف-

خزامة.بياابن-

سعد.بنيوسف-

لجارية.اابو-

.الحجاجمؤذنسلمانابو-

.لمباركاأبو-

الطائي.لمختاراابو-

مسحاج.-
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أعبدهبنعلي-

اسيد.بنإسحاق-

.طارقبنابان-

المتشمسهبناسيد-

المحاربي.عميربنمحمد-

الحوتكية.بنيزيد-

المخزومي.يزيدأبو-

.الاسديقرةابو-

بنعليعنهبالروايةتفردانهواحدغيرذكر،النابغةبنربيعة-

الكوفة،اهلفيعداده"":الثقات"فيحبانابنوفال،جدعانبنزيد

زيد".بنعليوهواهلها،منواحدعنهروى

.اخبرهلايريد:"اعرفهلا":معينابنقول*

معين:ابنفيهمسهلممنلأ-

الصلت.ابوصالحبنالسلامعبد-1

.الاسديالقاسمبنمحمد2-

الزنجي.خالدبنمسلم3-

علقمة.بنمسلمة4-

الزمعي.يعقوببنموسى5-

03



إسماعيل.بنمؤمل6-

الحماني.الحميدعبدبنيحمى7-

المحبر.بنداود8-

النوفلي.الملكعبدبنيزيد9-

حاتم:أبو[فيهمسهلممن]*

معتنابنقالوقد.ثقة:حاتمأبوقال:سياهبنميمون-1

حبانابنوقال.بذاكليسداود:أبووقال.ضعيف:سفيانبنويعقوب

عنبالمناكيرينفردالضعفاء":"فيوقال.ويخالفيخطئ":"الثقاتفي

انفرد.إذابهيحتجلاالمشاهير،

لاحمد:أوقال.ثقةصدوق:حاتمأبوقال:الدالانيخالدأبو2-

أبولحاكماوقال.بأسبهليس:والنسائيمعينابنوقال.بهبأس

وذكره.الحديثمنكرسعد:ابنوقال.حديثهبعضفييتابعلاأحمد:

بحجة.ليسالبر:عبدابنوقال.عليهفحطالضعفاء""فيحبانابن

نجيح.بننائل3-

نظر.فيه:البخاريقال:صيفيبنيزيدبنمحمدبنيوسف4-

"الميزان"فيوذكرحديثا،البخاريلهوذكر.بهبأسلا:حاتمأبووقال

جدا.منكرااخرحديثا

:القطانيحىتوصعفيهممنكم

أنيسة.أبيبنيحتى
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أحمد:فيهيشددلمممن*

الليث.ابيبنإبراهيم-1

موسى.بنوبشار2-

بنعيسى...سوادةبنعيسى:والحاكمخزيمةابنتسامحمن*

سواء.

:مصرفبنطلحةبنمحمد*)خ(

لهان""الفتحمقدمةوفي.ابيهعنروايتهفيولاسيما،كلامفيه

منهما،كلعلىتوبعأبيهغيرعنحديثان،أحاديثثلاثةالبخاريعند

الاستنصارفيأبيهعنسعدبنمصعبعنأبيهعنلجهادافيوحديث

بالضعفاء.

".الاعمالفضائلفينهإلافرد"وهوحجر:ابنقال

ثلاثةالبخاريفيله:الطفاويالرحمنعبدبنمحمد*

مجاهد،عنالاعمش،عن،عنهعلي،عنالرقاقفيثالثها...،أحاديث

لحديث.ا."..غريبكأنكالدنيافي"كن:حديثعمرابنعن

فيهيشددلمالبخاريوكأن.،..الطفاويبهتفردقدلحديثافهذا

لهوجدتثم.أعلموالله،والترهيبالترغيبأحاديثمنلكونه

....متابعا

.عثمانمولىمحجن*

فيالغفاريبصرةابيعنجبر،بنعبيدعنذهل،بنكليب*



السفر.فيالفطر

بعدالة.أعرفهلا:كليبوقي.أعرفهلاعبيد:فيخزيمةابنقال

:البصريكثيرأبيبنكثير*

:-حزملابنتبعا-الحقعبدوقال.ئقةتابعي:العجليقال

العجلي.بتوثيقالقطانابنتعقبه.مجهول

مسلم:أبيبنعلاق*

.وغيره،عنبسةعنهروى:حبانابنقال

نظر."وغيره":قولهوفي:المزيقال

:مهرانبنعيسى*

جرير!ابنووثقه،كذبوهببغداد،كان،تالفرافضي

الضعفاء:منشعبةعنهروىممن*

المدني.صالحأبوسليمانأبيبنيحمى

الضعقاء:منحمدأالامامعنهروىممن*

الكوفي.اليتميالاسيديالقاسمبنعبيد-1

داودأبووقالسمتا.الناسأحسنمنوكان:قال،معينابنكذبه

بووزرعةوأبوالبخاريوأسقظه.لحديثايضعكان:جزرةوصالع

موضوعة.بنسخةعروةبنهشامعنحدب:حبانابنوقال.حاتم

كثير.بنالنضر2-
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احنف:بنفرات*

لحديث.اصالحكوفي:حاتمابووقال.والعجلي،معينابنوثقه

وقالهالسحابفيعلي:يقولونالذيناولئكمنكاننمير:ابنوقال

تكلمداود:ابوزاد".ضعيف"الصغير":الضعفاء"فيوالنسائيداودابو

.سفيانفيه

ولاعنهيةالروتحللا،التشيعفيغالياكان:حبانابنوفال

به.الاحتجاج

حمد:أيوثقهممن*

حبيبة.ابيبنإسماعيلبنإبراهيم-1

.عروةبناللهعبدبنصالحبنعامر2-

ضعف.وفيهإلارجلايكنييكادلاوسفيان:...سفيانبنعبيدة*

عن:المصريالحارثابو،الحارثبنالكريمعبد*

متابعة.مسلموأخرجه.يدركهولمشداد،بنالمستورد

عدالته،تثبتلم:القطانابنقال:سبرةبنالربيعبنالملكعبد*

به.محتجفغيرلهأخرجمسلمكانوإن

متابعة.المتعةفيواحداحديثالهأخرجإنماومسلمحجر:ابنقال

نعامة:بنشيبةبنمحمد،لا

حاله.تعرفلا:القطانابنوقال،مسلملهأخرج
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عمروالاسلمي:بنحمزةبنمحمددسي()خت*

القطبفردهحزم،ابنوضعفه.حالهتعرفلا:القطانابنقال

احد.قبلهيضعفهلم:قالالحلبي

تعلى:بن*)د(عبيد

حسانبنيحيىوعنه.البهائمصبرعنالنهيفيأيوبأبيعن

عنأبيهعنبكير:وقيل،الاشحبنوبكير،الطائيسريعبوو،الكناني

بنعبيدأنإلا،حسنواسناده:المدينيابنقال.ثقة:النسائيقالعبيد.

بنبكيرروايةويقويه:قال.الاحاديثمنشيءفيبهيسمعلمتعلى

حديث.صاحببكيرالان؛عنهالاشج

الطريق.هذامنإلاأيوبعننحفظهولا:قال

ابنقال"":الميزان"منالزباديالخيربنمالكترجمةفي*

وفي.ثقةأنهعلىأحدنصماأنهيريد.عدالتهتثبتلمممنهو:القطان

توثيقهم.علىنصأحداأنعلمناماكثيرعدد"الصحيحين"رواة

يأتولمجماعةعنهروىقدالمشايخمنكانمنأنعلىلجمهوروا

".صحيححديثهأنعليهينكربما

:العبديمغراء*

العجلي.يعني.الكوفيكتابفيأرهلم:القطانابنقال

منهيعلمماالبزارعنالمشرقيشراحيلبنالضحاكترجمةفي*

.مجهولفهوواحدإلاعنهيرولممنأنيرىأنه
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لجارية:اأبو*

اسمه.يعرفلا،مجهول:الترمذيقالخالد.ابنهعنهروى

:لمباركاأبو*

.مجهول:الترمذيقال

الطائي.المختارأبو*

.النيسابوريأعينبنمعاويةبنمحمد*

.العصرياللهعبدبنخليد*

فيوثقهم:،الناسالعجلييخالفممن*

سيف.بنربيعة-1

إسماعيل.بنوالنضر2-

هانئ.أممولىصالحأبووباذام3-

!!
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ا-!!----،،
مقالنسخالخطيةانماذجا
----!ا،ت





-=---يم------"تتت-تج!ج!!ص!مح!!ح!حيي!م!صيم--!ب!جج!بء-

!ح!خم!ء!تفي-:-:-ولت،!مص!ص-
ش--بب-=--

!ية!-!!-!!!-كللأ-ج!--!إمخهـ!!ي!ع!بح!!بم-ول!ص:؟!ظط---!!ا؟ص-سم!.مم!--!ب-
!.-.--:.ج:د-:.؟؟بكل!!صسثص!عى!ط

لأسيلا!-.-،ح!:ء----تهأ؟بة!ىتج-طكأ-عشكأخص!!.-- --.ت.صذك-*!!-ط!!!؟طأ..ة:لأشمت!-كثهـ
-..ح-جس!خ!

كا-!.قي"د؟ي!-يمح!!ح!علإبئحم--5-قي-!!كا-.-.-!ع!كا.س!،!*د؟:مممتد-تت*!

كج--،كط !لإطع!+!ط!ثج-"ب!!!س!،في،ط؟مح!تي-!."!كا!.--.-33كل!-ول!-!:.س4-طإييمطح!

ع!+لأ!م،ل!!أكدت!يصمح!ولت-!ض!.خ!ج!كا-.ححة-!!-بهـ؟؟بم؟طا-م!4ت+

-؟-.--.-+طعم-ع!-حيملأ،+..حص
---ثد!كاجم!ثدحأسج-جصحسلا.يكسأئمت:،-ير.5ء!د.لأ:+محبمث+ه*ب-:--

----تم!-ور.سدأ.+:

!عحيبمباح!حما!.عث--ث!م!.-:!ص.-حيبرمحل!+!.ح!..:كص،!ش5!.د+ط.+.ط

ت-ص!لا!حبكص+2.؟+د!يما!-ش-3-ب

!ا!*ص!هت3طةلأ.!!ع:م!+فىيم!سسب؟ح!.!-كا*-؟---*-ب-ث
!لى-..:-:لمجه!-ولح! .ة-!،5ن!د*لا-!؟؟ط--ء3-!أ؟يم!+،-؟،ب!!!ص

+طا-*صغ!.!-4،-كلأ!.!حىج-!؟ص!بر---ءلأ!3

ن!!.*!محت*ف!ىكالهـ؟ط!ماتلأ!.عد-!*،..صأ:-ت.!ء؟-جم!ش-.تم
..-ط!-+!

صبم-!.؟-!لاول9.--لم؟فىدب!ح*!؟بزغتبيئ+،؟لإ3بم:..،!طلا-

حلالالأ!-!س!لاذ،ضا-*ج!ع:ب!طتجمتط!:ص!تهس!؟ثط:.ص--ج!0صطت.-!!أ03!.صع! -:د.،صر-++.ة!.طم7؟-:.! !عحهـهـ-؟ح3

!ط،!يما!ىص!5!لىب-!عمءخا.+كل!؟!--"تن!طص

!يلأصغ-عذء.في؟بمت!ول-3-.ث،؟ولصهأ.م!صهـ!هم!تي!إ ،+-؟5كا،عه+ب!طأ-سأتص!

جطكلماث!+ط..ي-*ء-فيهـ-!ه.ير.د.

--.؟-!ي!:بهـ--فيولا!ع!دحا5ب.-د--سه

!.

ص!

حلأ

ي!

!يم

3ج!

حلأ



أ.لأ.6-!أ،-تيخ!+آ-.502--لا---//ء.--

!.*؟!ايالأ.اث!.!!عإ!.!.-!ما\ما%ا-!ا.-إصأ؟أئا+مدة010ء؟91اا!ى!يم!اااة*!!ا

ا!ا!زر
.*.أ-ئا%،،،!ا!6ا.*ص!-!!-*/أقا!إ21تإلأ.!!%

عالا،ول؟19-ف!4إ1ئم!!لا!عثا.-\511.43!لأإ.؟ا.ث!!علأ.-!لاأاامم1ابخإه!ا؟.

.؟001ا-لأ4*!!*!ث!.كاا!
م!!.!؟لأ!!.

0ي!أ.)أ!اح!أ،أ.-7!؟.كا*!*،لآ!لالح!ا*3*2!31اث؟".لأ!3
*\.إ*.*.-!\؟ء!!بمالأ:،!ء"ا--

لح!لاء!إ-؟،.علمالى091طا-!!فىا!9ي،!ط!،!أ(*\.؟.،؟.لا

.،طلأياور-.آ.ا،"61.!،لا.3ة،\!!لا*!-،""آطلاا!لاالىممي-

-!بيا-،لم!ظلح1!عصا!ء*5!ا،با،.لأبالا*ع6صصأ

.،،.؟---".؟3-للا50أ!ا،ب!*زرلإ،1-قتصآ
لألأ-إ..!طاط--.*3

محلضعكل6ي!،
ول.*ءصم(،!أئ!

--3لأكا

---ثط.-.ا--....!الة!!بم-حمى!--ع!.-حسه-+-.--!

ح!.لأ!بسبمس!.؟خ*-ا
*!ب!2-؟.3*غ1ح!*3،؟!،.!!9الأ5!*لات!لأخ؟ثلأ!.ال! أ*.-؟!

..ثلا..5*3!!صئمالأ!لأ،1ب!م!لأ!!.*"1!3لا،ك!*1لما

صاء1-،!*!**ع!ثد!.ج!لا!يكبماطلأ136!يماة
ل!!!!ة؟ح!6

ط*.؟.نتج!!.5ثلا-63لاسلأ5ء**.!

؟5!!!ا*اء1!ر!لا؟قيلأ0!73!ح!ا!*ما،-ث!!!؟0!

ط؟ء1!عس!!ر!،؟لآ.،-1-5حا--8*9ححما.*ا**16ء
ث!لأ.،!ا\..+بعطكأ5!1.حأ!ح!!\.*لح!أ،كاي!.\،؟ا؟حمي

صمم
*!إثلأ*ا،حا-*-ك!--د!ء-قما؟!تأ2لأ"ع-ا .لا*!3دس

ور.*تمأ!!ا!!/لأح!*لأفى:!ك!طفي1ث!لآئممالاة-سأ.!اثاحه.:ص!3101صرحأ

ل!10(!1ط!ى.أ.سع.لأت!

؟!ف!يلاث!5صتما419ص!،1،م-جيماأ!كماالأع؟!ا\اد6-لأ:،لا-الا7\لح
لا،02.!،.،ب!7*لأ

ض!إظ3!.،3!االآ.،/.-\%،ما.ثماول%!!مفى،3-،ا،ثمفىثما!لأع!ء"ث-.بم

!ء*"،!آ



(،الوحدان"مسودةمنالاولالورقة



"الوحدان"مسودةمنالاخيرةالورقة



ا

"*

يلأ.!ما

؟لم!*!يث!%

/.!،،\

بخ1-!،أ!*9

6صلأ!؟1!.

!*!

!!ولج!ط!ا،.

-

مل!،1

--أ-حم!

**،+ض

ا!06

.ولب

صيما؟

-7بم

.*،؟.لال*

،**،!لم

-ةء

مم!.ءلا3
-ط؟*،*ول

"لأ6ء،ث!ق!لأ

أقلآ،لآ

ا?!

.اا!3-!عايح!!ث!!أ-ح!ا
اصلأ"؟أ

16"ء*ا**.

!*؟*ض!،!!ا،ورإح!1لأعلماأ**" 11"!0،ب

ط!"\،،ط-

،؟بم!3*3*\،*إ؟،لما،*أ

.-كاطظ1-ماالأ أرثا\*.

ناس!ط!6-ا-*،.ع

بم،9*ئاء1نم!إأ!بما!!نم!11؟ماحمط "ساور،
س!8!3
6!دا.6لأظطا!-ط!
.3!تح

يخ..!)!اعكاج.ج!

--بم
رز

-كلا*

لأء

-!لأ2

،!-،

،-بما!-
اأف!آسث!-لا،.ث+ رو

ط--!!3
ء-أ"ير.،ه

يحء*-.
*!.و-

..-.!.!-!ا-

!،0038ث..

،،"صتر3ءص-

ط..،..،صمع

-!-ضآ

+07-،

-،ل!تا-"

ح.لمحا

،.-سبملح5!6:

*!تهط6ط.-ط!ة!؟

.ظ-حد5طخ!
ور!-للأءبم

فى.-

ا!ئ!

خثحهو

صما

نج!

ال!

!!

.الا



ئ!

يما

نأ

ي!

؟لا،

.ما!م

.لأ

ىعع-؟-خفي--ب*3-سقيا-ى--*-"(ج*شفي+!!،---،

؟معغ!*-.أ-!---شغخىتج-لأ!ض!خ!عسغل!

طبمالآ!!-ءا.ء!!!-بر!قي!!-كا*؟سع

ثسىعصو*سىسعى!!ئىع9!ىص-3!
؟-،رر،ى--3

./؟،-س!-ئج؟كا

!لا!،!ل!ط!لآ%.؟،
ائم!.4!بماحث!ح.

-*؟!سعرر3!6تص11؟،،

.ل!-صح-!د!إآيأ"،لمئ!!ط؟- **صعسبما*-!بر\؟ك!إ

.لم!،"

لا،إص

الأ3؟!!ا!!ا؟*؟ه!؟،01-،*ح!-.!اه!

!ع!-؟36*ي!!1ب!-ح!،1؟!يما.ها.!إلمط؟1.ئا!إ!ما!

خا!ما؟؟*"ظ*!!!!*1.+لألأ!*!لأث!لأ0،6؟؟ك!،ثا؟،هـ،4.*؟"لم!..ر .-لا..-!ما،،حىع"عىصحما؟*؟30*عص!أ-
حد-

تظحم!لأ.ء!جم!كلأ!!لأ!،.\،0.!9نم!.!!ص!!لأكا+!خا*!،صلى3صا!مء.:.(1؟7*!م؟لملم*نج

اام!عل!3أ6-!.*:-؟.

لا1!تنا.،!اث!صيماكل!.لا!بما+!*حم!!9ول.-0؟.!حالم!+!/3-!-ول.
،ءم!.*!عا"أ.طلاط!لأ؟03ا9*سأ"-؟سمامأ*

**!*!محا**بمط--؟.!دمأح6؟.

؟.*ح!هـطا-ب!ثهش+3ص!خهىلا؟ث!انطلأ،ص!ت-طببم-1!،!

!ا!-**ص!.،5؟-.%-.*7!أ!ما3:نم!نم!ورال!!.(!لا!؟صا

-كأ-*نجبمقي؟!---تر.كأ!*ح!.ت:،ئن!صاجميص!.نرصرركزول،لأيلمضرلم؟ء!ا.--جم!

-خ--"-"+-7!-؟!كا-.--!--خ.كا-----،!ء!
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