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 ٣

 بسم اهللا الرحـمن الرحيم
 

 وعىل آله وأصحابه ,عىل نبينا مـحمدوبارك   وصىل اهللا وسلم, رب العاملنياحلمد هللا
 :أما بعدوالتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين,  ,أجـمعني

 ٣٨٥ املتوىف سنة  اإلمام احلافظ أيب احلسن عيل بن عمر الدارقطنيمصنفاتفإن 
ميز به هذا اإلمام من احلفظ ـملا ت,  أهل احلديث واألثردة عند قد صارت عمتعاىل رحـمه اهللا 
 السنن الكبري ُله كتاب«: IQHاإلمام ابن كثري رحـمه اهللاعنه  قالالتقدم يف العلم, واملعرفة و
 إال من استمد من ,لحق يف شكلهُال ي و,سبق إىل مثلهُ مل ي, من أحسن املصنفات يف بابه;املشهور
 , واملتصل من املرسل,لزل فيه الصواب من الَّ بني;العلل ُوله كتاب , وعمل كعمله,بحره

 عن أن ينظمه إال من هو من احلفاظ ً الذي ال يفهمه فضال;فراداأل ُ وكتاب,واملنقطع واملعضل
 وله غري ذلك من املصنفات التي هي كالعقود يف ,ة اجليادذ واجلهاب, واألئمة النقاد,األفراد
 ., وأغزرها مادة مصنفات الدارقطنيأكربة التي ذكرها ابن كثري هي وهذه الثالث .»األجياد

 األحاديث وموضوعه ,للدارقطني من أشهر الكتب املصنفة يف بابه »األفراد«كتاب و
, يسوقها الدارقطني بإسناده,  بإسناد أو متن فيهاالتي ال تروى إال من طريق راو واحد, يتفرد

عن ذلك بعض ًيانا عللها واالختالف فيها, وينقل ويذكر أح التفرد فيها, نثم يتكلم ع
ويقع هذا الكتاب يف مائة جزء , IRHَوهو شبيه بمعجمي الطرباين األوسط والصغري ,خهـمشاي

, هي الثاين  منه اليوم سوى ثالثة أجزاءعرفُتناقله األئمة يف العصور, لكن مل يحديثي, 
 .ISHوالثالث والثالث والثامنون

_________________ 
 .٤٦٠, ١٥/٤٥٩ يف البداية والنهاية) ١(الالل
يف بني كالمي اإلمامني الطرباين والدارقطني يف حوايش هذه النسخة املطبوعة جرت املوازنة  ولذا) ٢(الالل

 .ًام استدراكا عىل اآلخرـتفرد يف نحو مائة موضع, فكان كالم أحدهاختلف حكمهام بالالتفرد, وقد 
ًذكر أن كتاب األفراد كامال بأجزائه املائة موجود يف إحدى وقد . ة بـهذه النسخة املطبوعةوهي ملحق) ٣(الالل ُ

 .خزائن املخطوطات اخلاصة بالرياض, فاهللا أعلم



 

 ٤

 الفضل مـحمد بن طاهر بن عيل املقديس املعروف بابن وافظ أبإلمام احل قام اوقد
 هكتابيف للدارقطني » األفراد « كتاببرتتيب IQH تعاىل رحـمه اهللا٥٠٧القيرساين املتوىف سنة 

, وساق بعده كالم الدارقطني , اقترص فيه عىل طرف احلديث»الغرائب واألفراد أطراف«
ذكر فيها  , وقدم له بمقدمةً, مرتبا إياه عىل املسانيدنه تفرق ما م يف موضع واحدًعليه, جامعا

َّإلمام الدارقطني, وذكر فيها أنواع األفراد, وبني منهجه يف ل فيها ترجمقصته مع الكتاب, و
ًعمله جزءا كبريا من ب حفظ ف;ترتيبه  .كتاب الدارقطنيً

قد  ,IRH»أطراف الغرائب واألفراد« من مطبوعة نسخة −أيـها القارئ−بني يديك و
 :نسختني خطيتنيعن  تنيصورمبقوبلت 

_________________ 
له ترمجة موسعة كتبها الشيخ عبد الرحـمن بن عبد اجلبار الفريوائي يف مقدمة حتقيقه لكتاب ابن طاهر  )١(الالل

 .»ذخرية احلفاظ«
قيق حممود حممد نصار , عن دار الكتب العلمية, بتح١٤١٩للكتاب نسخة مطبوعة, صدرت سنة  )٢(الالل

ً, وكان هلام السبق يف إخراج الكتاب, لكن يف نسختهام خلال من جهاتوالسيد يوسف االعتامد : األوىل: ّ
ادات , ويف األخرية زي)املغربية(دون األخرى ) املرصية(عىل إحدى نسختي الكتاب املخطوطتني 

وجود أسقاط ترتاوح من لوحة كاملة إىل عدة كلامت, فقد سقطت اللوحات : الثانية. وتصويبات
, وهي موجودة يف النسخة )أ/٣٢٩(و) ب/٣٢٨(و) أ/٢٩٧(و) ب/٢٩٦(و) أ/١٥٤(و) ب/١٥٣(

 عن كثرة التصحيفات التي خرجت بالنسخة: الثالثة. اخلطية املعتمدة, كام سقطت أسطر وكلامت أخرى
 .كثرة احلوايش التي ال حاجة هلا, وسوء تنسيق النص يف مواضع عدة: الرابعة. الوثوق بنصهحد ا

َوكان معظم الكتاب قد حقق رسائل علمية بقسم السنة وعلومها يف كلية أصول الدين بجامعة اإلمام          
ب الصالح,  بإرشاف األستاذ مـحمد أدي١٤٠٩و١٤٠٧مـحمد بن سعود اإلسالمية بالرياض بني سنتي 

, فحقق حممد نور بن حممد أمني )دون القطعة املتممة هلا(املرصية واملغربية اخلطيتني باعتامد النسختني 
املراغي من أول الكتاب إىل مسند أنس بن مالك, وحقق خليل بن حسن حـامدة من مسند بالل إىل مسند 

نافع عن ابن عمر إىل ترمجة أيب عبيدة زيد بن خالد اجلهني, وحقق عبد اهللا بن نارص الشقاري من ترمجة 
عن ابن مسعود, وحقق عبد الرمحن بن حممد رشيف العيل من مسند أيب طلحة إىل ترمجة صفوان بن سليم 

 .ومل يطبع من هذه الرسائل يشء, وبقي من الكتاب أجزاء مل حتقق. عن أيب سلمة عن أيب هريرة



 

 ٥

 منقولة ,تامةوهي  ,)٦٩٧( مـحفوظة يف دار الكتب املرصية ,)ص( ورمزها , مرصية:األوىل
يف كل  , منها مكررة الرتقيم)١٠١( الورقة ,ورقة) ٣٦١(تقع يف  ,ظنا من نسخة املصنف

سنة كتبت  ,)٢٥ ×١٧(ها اسقي م,ًسطرا إىل آخرها) ٢٣( ثم ,)أ/٥٢(ًسطرا إىل ) ١٧(صفحة 
مضبوط ما  ,اًمعجم غالب ,خطها نسخي ,ليس عليها سامعات , ناسخها غري معروف,)٥٨١(

املواضع املشكلة  ند وع,)٧(ًأحيانا عالمة اإلهـامل عىل احلروف املهملة و ,يشكل من األلفاظ
وبة اجم مكتاملسانيد والرتو ,)ينظر: (أو) كذا (شكعالمة الأو  −وهو األكثر−) صـ(تضبيب 

أو ) هـ(حرف اهلاء ًغالبا  نـهاية كل حديث ويفمـميزة بمدها, ) حديث(وكلمة  ,بخط عريض
 ونـهايات ,مع ختريج خط من متن الكتاب معطوف إىل جهتهلحق يف احلاشية موالساقط  ,)ه(
 نتقال النظرالفيها السقط و ,يف احلاشيةها ُمواضعنسخة املصنف مكتوبة السبعة من جزاء األ

 .ونحوه قليل مقارنة بالنسخة الثانية
 ,كتاب أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني «:بخط الناسخعىل صفحة العنوان و

املقديس عىل كتاب األفراد للدارقطني بن عيل تأليف اإلمام احلافظ أيب الفضل مـحمد بن طاهر 
ب بن عبد القادر اجلييل ملكه عبد السالم بن عبد الوها« : وحتته بخط آخر,»مة اهللا عليهامـرح
وأضيف الشهري بالكردي (...) وقف هللا جامع مـحرم  «:وحتته بخط آخر ,»مة اهللا عليهـرح

وأبقاه عىل وقفيته الفقري (...) افتداه  «:ويف يسار الصفحة »١٦٩٤٥ عــــــــــــ ٨١سنة (...) فيامه 
أبقاه عىل وقفيته الفقري مـحمد  وافتداه من تركة ابن العجمي «:ته وحت,»مد بن العجمي سنةـأح

ونصف بعة أسطر أسفل الصفحة أريف و ,»مرتىض أبو الفيض احلسيني غفر له بمنه وكرمه
  .» حديث٦٩٧نمرت « : ورقم احلفظ ختم الدارا وحتته,مطموسة

بخط  اتتعليقثالثة ى  سو,ويف حوايش النسخة تعليقات وتصويبات بخط الناسخ 
نقله من  )أ/٨٠(ا يف  أحده,يدي صاحب تاج العروسِبَّ الز مرتىض احلسيني مـحمدمالكها

 .حول أحد الرواة) أ/٣٤٩( يف والثالث ,)ب/١٩٦(يف تصويب  والثاين ,التاج السبكيكالم 
 وهو آخر كتاب األطراف ألفراد ,آخر اجلزء السابع من أصل املصنف «:ويف آخرها 

لفضل مـحـمد بن طاهر املقديس رحـمه  الذي ألفه عىل حروف املعجـم احلافظ أبو ا,الدارقطني



 

 ٦

 واتفق الفراغ من هذه النسخة يف يوم اخلـميس ثاين عرشين مـحرم من سنة إحدى وثامنني ,اهللا
َ وصلواتـه عىل خريتـه من خلقه, واحلـمد هللا وحده,وخـمسامئة ْ  وعىل آله , مـحـمد النبي األمي,ِ

 اللهم ارحم من كتبه ومن صنفه .الدينوأصحابـه وأزواجه والتابعني هلـم بإحسان إىل يوم 
 .»يع املسلمنيجـمو
 إحداها من الشيخ :هذه النسخةعن  اتصورموقد تيرس احلصول عىل ثالث  

من املكتبة  والثالثة ,من الشيخ خالد األنصاري حفظه اهللا والثانية ,ه اهللاإبراهيم الالحم حفظ
ورقم حفظ النسخة فيها − رياضاملركزية بجامعة اإلمام مـحمد بن سعود اإلسالمية بال

 .−)ف/٩٠٨(
 ,١٠٦٥(مكتبة كلية القرويني بفاس مـحفوظة يف  ,)غ(ورمزها  , مغربية:الثانيةالنسخة و

مكونة من قطعتني بالرقمني  ,منقولة من نسخة املصنف ,قصة وهي نا,)مكرر١٠٦٥
 ,ًسطرا) ٢٦(ة  يف كل صفح,ورقة) ٦٠( والثانية يف ,ورقة) ١٥٥( تقع األوىل يف ,املذكورين

عيسى بن سليامن بن عبد اهللا بن عبد  ناسخها هو ,)٦٣٠(كتبت سنة  ,)١٥  ×٢٢(ها مقياس
َامللك الرعيني  , معجم,خطها أندليس ,ليس عليها سامعات ,)٦٣٢ت ( IQHاألندليس@ُ

 تضبيب  املواضع املشكلةعند و,)٧(ًوعىل احلروف املهملة أحيانا عالمة اإلهـامل  ,مضبوط
سانيد وامل ,)صح(وعىل بعض الكلامت عالمة التصحيح  ,)كذا( عالمة الشك أو) صـ(

ًريا ما تكتب الرتاجم يف وكثمـميزة بمدها, ) حديث(وكلمة  ,والرتاجم مكتوبة بخط عريض
والساقط ملحق يف احلاشية  ,ويف مواضع منها دوائر منقوطة الوسط دليل املقابلة ,احلوايش

بعض  ونـهايات ,يج خط من متن الكتاب معطوف إىل جهتهمع ختر) صح(ًختوم أحيانا بــم
نتقال النظر الفيها   والسقط,ملتنها يف اُاألجزاء السبعة من نسخة املصنف مكتوبة مواضع

 .وىلالنسخة األمنه يف  أكثرونحوه 

_________________ 
, وسري ١١٦ص) ٦٤٠−٦٣١وفيات (اريخ اإلسالم , وت٤/١٤٥٧له ترجـمة يف تذكرة احلفاظ ) ١(الالل

 .تدل عىل عنايته بالعلم وسامع الكتب ٢٣/٢٢أعالم النبالء 



 

 ٧

خاصة يف أسفل −بسبب الرطوبة, أدى إىل طمس يف املصورة   كثريتلفيف النسخة و 
 نقل  بسبب تلف األصل الذي−ها يف آخرخاصة−كثرية ا بياضات ًوفيها أيض, −الصفحات

 . الناسخنهم
 :والنسخة كام سلف مكونة من قطعتني 

مع فيها خلل يف الرتتيب  و,بينهام سقط و, فيها أول الكتاب وآخره,ورقة) ١٥٥( يف :األوىل
 ثم )ب/١٤١−أ/١١٢(والبداية بعده يف  ,سقطاليبدأ ) ب/١٠١(فبعد  ,استمرار الرتقيم

 .إىل آخر الكتاب) أ/١٤٢(ثم ) ب/١١١ −أ/١٠٢(
غري هي مكونة من جزأين ف , الساقط من وسط الكتاببعض فيها ,ورقة) ٦٠( يف :الثانيةو

 بام قبلًهو غري متصل أيضا و ,)ب/٦٠−أ/٥١(حسب ترتيب الكتاب  األول :متصلني
القطعة بعد السقط يف ما أول وهو متصل ب ,)ب/٥٠−أ/١(والثاين  ,السقط يف القطعة األوىل

الآللئ املصنوعة يف األحاديث  «: بغري خط الناسخ هذه القطعةوفوق أول صفحة من ,األوىل
 ـام وه,)أ/١٥( و)ب/١٤ (هاسقطت منقد و , مـام يوهم أنـها من كتاب آخر,»املوضوعة
هي ) أ/١٤( فالتالية لـ,ً ألن ترقيمهام ساقط أيضا,املصور عنهصل األيف فيام يظهر  تانموجود

  ثم استأنف الناسخ األصيل,بخط مغاير) ب/٤٧(تب اجلزء األعىل من ُك كام ,)ب/١٥(
 ., والصفحة األخرية غري واضحة يف التصويرالكتابة

 , سقطثم , من القطعة األوىل)ب/١٠١−أ/١( :فخالصة ترتيب النسخة املغربية 
  من القطعة)أ/١٤−أ/١( ثم , سقطثم ,املتممة من القطعة الثانية )ب/٦٠−أ/٥١(ثم 

        ,)ب/١٤١−أ/١١٢(من القطعة األوىل  ثم ,)ب/٥٠−ب/١٥( ثم , سقط ثم,املتممة
          وتقدير الساقط من هذه النسخة .)ب/١٥٥−أ/١٤٢(ثم  ,)ب/١١١ −أ/١٠٢(ثم 

 . ورقة)٣٠−٢٠(
 ,»خترص ترتيب الدارقطني يف األفرادـم «: الناسخغري خطبصفحة العنوان عىل و

 للسلطان أحـمد املنصور الذهبي ـحبيس وبقية الصفحة ت,»أطراف األفراد للمقديس «:وحتته
 وكتب بخطه عبد اهللا سبحانه أمري املؤمنني ابن أمري ,الوقف صحيح «: كتب فوقه,١٠٠٩سنة 



 

 ٨

 ويف أسفل ,» آمني,ولطف به وبجميع املسلمني , كان اهللا له,املؤمنني ابن أمري املؤمنني احلسني
  . املكتبةالصفحة ختم
 ,واضح وأغلبها ,بخط الناسخبعضها  , حوايش النسخة تعليقات وتصويباتويف

 .واضحغري  أغلبهاقرائها, وأحد بخط وبعضها 
 وصىل اهللا عىل سيدنا رسوله , واحلمد هللا رب العاملني, آخر األطراف «:ويف آخرها

َ فرغ من تعليقها لنفسه ثم ملن.ً وعىل آله وسلم تسليام,األمني  عبيد اهللا الفقري , شاء اهللا بعدهََ
َ عيسى بن سليامن بن عبد اهللا بن عبد امللك بن عبد اهللا بن مـحمد الرعيني :إليه الغني به ُّ

 وذلك يف العرش الوسط من شهر ربيع األول سنة ثالثني ,ِاألندليس املالقي عفا اهللا عنه
 كل ما . عباده الذين اصطفى وسالم عىل, واحلمد هللا, بثغر اإلسكندرية املحروس,وستامئة

 .»ًتركته بياضا كان قد ذهب من األصل
لقطعة األوىل من هذه النسخة من الشيخ تركي اعن صورة ماحلصول عىل يرس وقد ت
عبد امللك الدحـامين املغريب حفظه لقطعة املتممة من الشيخ اعن صورة م و,الغميز حفظه اهللا

 .−)٥٠٥(قطعة فيها الفلم هذه  ورقم ,رها من مكتبة القرويني بفاسَّصو− IQHاهللا
 ت كانتيال  املصنفنسخةن مغربية منقولتان والذي يظهر أن النسختني املرصية وامل

قال الشيخ اإلمام  «:ها قال يف بدايتها ألن ناسخ,ظاهرذلك أما املغربية ف, IRHيف سبعة أجزاء
 وقال ,» ومن خطه نقلت,اًاملقديس رحـمه اهللا وجزاه خرياحلافظ أبو الفضل مـحمد بن طاهر 

 وهللا احلمد , ومنه نقلت, آخر اجلزء اخلامس من خط املصنف «:من القطعة املتممة) أ/٣٤(يف 
كذا بخط مـحمد بن  «:من هذه القطعة) ب/٣٣(و) ب/٢٤( تيحاشي وقال يف ,»واملنة
نقل منها  لنهايات أجزاء نسخة املصنف تشري إىل أنه يها وأما املرصية فتقييدات ناسخ.»طاهر

_________________ 
 .من طريق الشيخ خالد السباعي حفظه اهللا) ١(الالل
حمد امليداين التي ـن نسخة احلافظ أيب احلسن عيل بن مم منقولة −كام يف مقدمته−ونسخة املصنف ) ٢(الالل

 .ارقطني وقابلها بـهان نسخة الدمنقلها 



 

 ٩

 من أصل ...آخر  «:ًأحيانا ويقول ,»من األصل بخط املصنف.. .آخر «:ًإذ يقول أحيانا
) أ/١٤(و) ب/١٣(وايش يف حله تقييدات  و,»من أصل املصنف بخطه «:أو» املصنف وخطه

 . املصنفتشري إىل أنه ينقل من نسخة) ب/٣٠٩(و
يخ نسخهام متقارب ام يؤيد كون النسختني منقولتني عن أصل واحد أن تارـوم

 .)٥٠٧(ً وقريب أيضا من تاريخ وفاة املصنف ,)٦٣٠ واملغربية ,٥٨١املرصية (
بعض املسانيد والرتاجم تقديم هناك اختالف بني النسختني يف فومع هذا 

البياضات يف و , الكلامتقراءةيف و ,َ وأحاديثَويف زيادة تراجم ,هاوتأخريواألحاديث 
 . ختلو منها النسخة املرصيةالتية  النسخة املغربيالعديدة يف

 أحد ترصفإىل  −واهللا أعلم−فمرده للمسانيد والرتاجم أما التقديم والتأخري 
 ألن ابن طاهر مل ; إذ يغري الرتتيب إىل الرتتيب األدق,−IQH)غ(والظاهر أنه ناسخ − ْنيَالناسخ

 ,ًم عىل احلروف مطلقاتب الرتاجمل يرً وأحيانا ,يلتزم الرتتيب الدقيق داخل احلرف الواحد
مة الواحدة ـاالختالف يف ترتيب األحاديث داخل الرتجو .خاصة يف مسانيد غري املكثرين

 ,كام هو فيضطر الناسخ إىل إبقائه , قبل غريهٍإىل سبق القلم بكتابة حديث −واهللا أعلم−مرده 
َ القلم هو أيضا سببُوقد يكون سبق ,إذ االختالف يف ذلك غري مؤثر ف يف تقديم  االختالً

 .وتأخريهاالرتاجم املسانيد و
 الحتامل ; األخرى فأمر واردىلع يف إحدى النسختني َ وأحاديثَتراجمزيادة أما و

 .حدوث السهو وانتقال النظر
 :عىل نوعنييف النسختني  فإنه ;وأما االختالف يف إثبات بعض الكلامت

لعلها من −قواعد النحوية الفة للمشهور من الإثبات كلامت مـخاالختالف يف  :األول
ناسخ  و,ثبت األخطاء كام هيألنسخة املرصية ا ناسخف ,−يلحنكان   ألنه رحـمه اهللا;ملصنفا

_________________ 
 ثم ضبب عليه , كتب أوله١٤٢٢ً مكررا عن احلديث ١٤٨٥ًومن ترصفه أيضا أنه ملا كان احلديث ) ١(الالل

 ونقل ما زاد فيه إىل حاشية احلديث , حذفه١٤٤٢ً مكررا عن احلديث ١٤٨٣ وملا كان احلديث ,ومل يكمله
١٤٤٢. 



 

 ١٠

 .دون إشارةأشياء أصلح منها املغربية 
 وضوحو ,القراءة وهذا مرده إىل تفاوت ,سوى ذلك إثبات كلامتاالختالف يف  :الثاين

 .IQH دون اآلخرْنيَحد الناسخأ الكلمة عند 
ًيبيض أحيانا وأما البياضات يف النسخة املغربية دون املرصية فإن ناسخ املغربية  

ًل ما تركته بياضا كان ك «: يف آخر نسخته وقد قال, حينام تشتبه عليه وتصعب قراءتـهاللكلمة
ًملا كان قريبا من عهده حني نسخت ًكان سليام  فلعل أصل املصنف ,»قد ذهب من األصل

 يف كان  األصل ألن;من الرطوبةبعد ذلك بعضه تلف  ثم ,)٥٨١(سنة ية النسخة املرص
 أما ناسخ املرصية فإنه يرسم الكلمة كام , واهللا أعلم, كتبت النسخة املغربيةحني اإلسكندرية

 .وال يبيض هلا ,يراها
 أما, IRHاً واردٍ مـختلفٍن أصلم ًكل نسخة منقولة أن تكون ُاحتامليبقى ومع هذا ف

 من كل نسخة  ألن يف;غري واردفن األخرى م ًأن تكون إحدى النسختني منقولة ُاحتامل
 واهللا ,كذلك التفقتا يف السقط والزيادة فلو كانتا ,السقط والزيادة ما ال يوجد يف األخرى

 .أعلم
كتاب  «:)ص( فجاء يف صفحة العنوان من ;وقد تباينت النسختان يف تسمية الكتاب

 ,»كتاب األطراف ألفراد الدارقطني «: ويف آخرها,»لدارقطنيأطراف الغرائب واألفراد ل
أطراف  «: وحتته,»مـخترص ترتيب الدارقطني يف األفراد «:)غ(وجاء يف صفحة العنوان من 

_________________ 
بعد الرتمجة ثم ) ص(يف » أبو عبيدة البرصي«ت عبارة تبُ حيث ك١٢٩٥ومن ذلك ما يف احلديث ) ١(الالل

 ومنه .ًيف احلاشية معطوفا إىل جهتها خط صغري) غ( وكتبت يف ,تبت يف مكانـها الصحيحُ وك,ب عليهاُرض
 ,ب عليهاُ ثم رض,آخر الكالم عىل احلديث) غ(يف » ًمتصال«تبت كلمة ُ حيث ك٥٠٩٥ًأيضا ما يف احلديث 

 فلعل ذلك كان يف ;آخر الكالم عىل احلديث) ص( وكتبت يف , موضع متقدموأحلقت يف احلاشية يف
 .ر املوضع املناسبَّ وكل ناسخ قد,ًالنسخة األصل ملحقا بني السطرين أو يف احلاشية

: ويف حاشيتها» وقربي«): غ(, وجاء يف »ومنربي«): ص( حيث جاء يف ١٨ما يف احلديث  ويدل عليه) ٢(الالل
 :وفوقها» زياد «:)غ( وجاء يف ,»زكريا «:)ص( حيث جاء يف ٥٧٠٧ما يف احلديث و, »كذا بخط املصنف«
 . ويمكن أن يكون ذلك من االختالف يف القراءة. نظائر قليلةام وهل,− يف األصل:أي−» كذا«



 

 ١١

 ;ظهرهو األ) ص( ولعل ما يف صفحة عنوان ,»األطراف «: ويف آخرها,»األفراد للمقديس
 أما ما جاء يف صفحة ,نسخة املصنف ومن املرجح أن يكون نقله من ,ألنه بخط ناسخها

ْهو من كالم الناسخني,  وأما ما جاء يف آخر النسختني ف,فهو بغري خط الناسخ) غ(عنوان  َ
 .لعله من باب الوصف ال التسميةو

نه, مة يف التزام األصل املنقول والدق ,التاممو ,مَدِقالوقد اجتمع يف النسخة املرصية 
ً وخالية إال قليال من الضبط ,ومـجهولة الناسخ , املصنف من أصلجمزوم بنقلهاغري لكنها 

وكثرة  ,مكانة الناسخ وعلمه و,ًالنقل يقينا من أصل املصنفيف املغربية اجتمع و ,والتصحيح
 وترصفات من ,وفيها بياضات كثرية ,وكثرية الطمس , لكنها ناقصة,الضبط والتصحيح

  .الناسخ
 

بإثبات ما اجتمعتا  ,النسختنيهاتني جموع من مـ هذه النسخة املطبوعة تبتُذا كل
 ةزيادُما استصوب من  إثبات و,−نه صواب أو خطأ أم مل يتبنيسواء تبني أ−عليه كام هو 

ًعبارة عىل املقصود  ـهامِّدلأو ,ًهام ترتيباـِّأدقو ,ًلفظا ـهامأصوب وإثبات ,إحداهـام عىل األخرى
ويف مكان  .ِّ غري مؤثرن كان االختالف بينهامإاملرصية النسخة  ما يف وإثبات ,عند االختالف

ما تبني أنه  ُوتصويب اشية,احليف ما فيها  ُبيان )*(يف املتن الزيادة واالختالف نجمة صغرية 
 .ً غالباٍدون عزو مصادر التوثيق وكتب اللغة والرجال املتيرسة منيف احلاشية خطأ 

 

 ,/  /كذاهخطني مائلني بني  املتن يفها ُأرقام ٌمثبتةهايات لوحات النسخة املرصية ـنو
 .IQH}  {هكذا   قوسنيواملغربية بني
نـهاية كل طريق  فعالمة ;يورد املصنف حتت احلديث الواحد أكثر من طريققد و

 .(.)نقطة 
  :اننوع الكتاب عىلحلوايش او
 نألمريهو  و,)يف باقي الكتاب( احلديث ِ ورقم)يف املقدمة(مرتبط برقم الفقرة  :أحدهـام

 وما فيهامبني النسختني لفروق بيان الو ,−إن وجد−األحاديث توثيق ل :(*)مفصولني بنجمة 
_________________ 

 .   }م{ :هكذا) م(ها باحلرف ُ أرقامٌونـهايات أوجه لوحات القطعة املتممة مسبوقة )١(الالل



 

 ١٢

 ًمرتبا ,ونحوها ٍوتوقف ٍّ وشكٍ تصحيحِ وعالماتٍما فيهام من تضبيبات ِنقلو ,تكرارالمن 
 .IQHحسب ورود الكلمة يف املتنذلك 

 ونقل , والعزو,والتصحيح , وهو للتعليق, يف كل صفحةٍ متسلسلةٍ مرتبط بأرقام:واآلخر
 .ونحو ذلك ,, ونقل زيادات مصادر التوثيقاملقروء مـام يف حوايش النسختني 

 ,بنحوه أو ببعضه أو األطراف ما يف كون احلديث بمعنىي فيه فيكحاديث األوتوثيق  
 ,(/)أو رمز اجلزء والصفحة ) ص(والعزو فيه إىل رقم احلديث إال ما اقرتن برمز الصفحة 

 :أنواع ةثثالوهو 
تفرد ذي ن احلديث فيها من طريق الراوي الا كسواء , التوثيق من كتب الدارقطني:األول

» املؤتلف«و» السنن«و ISH»العلل«و» األفراد«, وعند إطالق IRHمن فوقه ِطريقم من أباإلسناد 
 .الدارقطني كتبفاملراد 
لحديث ل كان النقل, سواء ITHراديف األفلدارقطني  أصحابـها عن ا نقلٍ التوثيق من كتب:الثاين

ًكان النقل مسندا أم معلقا, وسواء حدهـامألأم ًمعا الكالم عليه و ً. 
 موقفنة موقفه من التفرد بواز وم, الطرباين األوسط والصغريْيَ التوثيق من معجم:الثالث

_________________ 
ٍ يكن للكالم الذي فيه فروق ونحوها رقم حديث فإن مل )١(الالل ِكان البيان يف حاشية أقرب ) ًكالرتاجم مثال(ُ ِ

ٍ ويف حاشية أقرب حديث يسبقه −ًإن كان متعلقا بام بعده−ٍحديث يليه   وإن .−ًإن كان متعلقا بام قبله−ِِ
 ً اكتفاء)*(وضع يف املتن نجمة  مل ي أو يف ترتيبهامٍديث أو حٍةمـجيف زيادة تربني النسختني كان االختالف 

في باإلشارة إليه يف أول ُ الحقة اكتَمواضعٍموضع أو  يف ٌشبيهما ٍكان الختالف وإن . بالبيان يف احلاشية
 .»وكذا ما بعده«موضع بـ

 من غري الطريق الذي تكلم وأ ,)كالزهري عن أنس(من طريق صاحب الرتجـمة احلديث إن كان ف) ٢(الالل
 .فال التزام حينئذ بالتوثيق ;ادعليه يف األفر

العزو فيه إىل املطبوع حتى املجلد احلادي عرش, ثم إىل تتمته من اجلزأين الرابع واخلامس من النسخة  )٣(الالل
 .املرصية ونسخة املكتبة النارصية باهلند

يق الذي تكلم  لكنه من غري الطر,األطرافًوقد ينقل بعضهم عن الدارقطني حديثا متنه موجود يف ) ٤(الالل
 .فال يوثق منه حينئذًمعزوا إىل األفراد بالصحايب فقط, أو ينقل احلديث  ;عليه الدارقطني



 

 ١٣

وي  ورشطه أن يسند الطرباين احلديث من طريق الرا,ً وسكوتاً ومـخالفةًالدارقطني موافقة
  .IQHَ آخر عن شيخ هذا الراويٍ أو من طريق,األخري املتفرد باإلسناد عند الدارقطني

امللحقة بـهذه النسخة املطبوعة  للدارقطني» األفراد« أصلمن ثالثة واألجزاء ال ;هذا
 :طيةاخل هانسخعن  اتصورمب قد قوبلت −وهي الثاين والثالث والثالث والثامنون−
 وهو فيه ,)٣٥(ـجموع املدار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن يف حفوظة ـ نسخته م:اجلزء الثاينف

إسامعيل بن مـحمد بخط الناسخ ) أ/١٠(يف ه سامعات أقدمها فيو ,)أ/١١(إىل ) أ/١(من 
وعبد الواحد بن مـحمد بن عمر ) ٤٦٥ت (عىل ابن املأمون  » وأربعامئةثالث وستني«سنة 

  .عن الدارقطني
 وهو ,)٥٦(ـحفوظة يف دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن املجموع  نسخته م:اجلزء الثالثو

 الناسخ عبد بقراءة) أ/١١٠(يف  سامعات أقدمها فيهو ,)ب/١٢٣(إىل ) أ/١١٠(فيه من 
 ثامن بن عمرعأيب عمرو عىل » ستامئة«ظافر األزدي الدمياطي سنة الواحد بن إسامعيل بن 
 .عن الدارقطنيابن املأمون وي عن َمُْرعن مـحمد بن عمر األ

 

حمد مـمن املكتبة املركزية بجامعة اإلمام هذين اجلزأين عن  صورتنيمقد تيرس احلصول عىل و
 ورقم حفظ الثاين ,)ف/٨٠٤٤ ( فيهاورقم حفظ األول−بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 .−)ف/٢٥١١(
 

 ,)١٥٥٨(ضمن املجموع  نسخته مـحفوظة يف دار الكتب املرصية :اجلزء الثالث والثامنونو
 ,)ب/٣٢٨(إىل ) أ/٣١٩( ومن ,)ب/٤٦(إىل ) أ/٤٥(من  :مفرق يف موضعنيوهو فيه 

نقلها الناسخ يوسف بن شاهني سبط ابن حجر يه سامعات ف و,وبني هذين اجلزأين سقط
 .)٨٦٨(سنة سامع عىل الناسخ فيه  و,)٨٩٩ت(

 

_________________ 
 ,حمد بن ماهان عن شبابة عن شعبة عن أيب إسحاق عن الرباءـ إذا جاء احلديث من طريق م:ًفمثال )١(الالل

 يوثق فال ,روه عنه غري ابن ماهان ومل ي, تفرد به شعبة, غريب من حديث أيب إسحاق عنه:وقال الدارقطني
ٍ أو من طريق متابع له,بن ماهانمـحمد من الطرباين إال إذا أخرجه من طريق  ِ. 



 

 ١٤

 .حفظه اهللا من الشيخ خالد األنصاري جلزء ااهذعن صورة موقد تيرس احلصول عىل 
 

ُاملوجود من أجزاء األفراد للدارقطني وبعض املصادر األخرى أحاديث مل ويف   ِ
 .IQHيدخلها ابن طاهر يف ترتيبه

 

احلمد هللا عىل ما يرس و, يف مقدمة هذه النسخة املطبوعة هذا ما تيرس إيضاحه وبيانه
ات عن صورماحلصول عىل  أو هاإخراجالشكر موصول لكل من أسهم يف  و,وأعانفيها 
 .بارك اهللا فيهـحمد بن عبد اهللا الفاضل مصة األخ خا , اخلطيةهانسخ

 

 ويدعو باخلري لناسخه , أن يصلحه هذا الكتاب يفٍمن يقف عىل خللـوالرجاء م
 

 وصىل اهللا ,واهللا تعاىل أعلم , إنه سميع مـجيب, جعلنا اهللا من أهل اخلري واهلدى,حهحومص
 . وعىل آله وأصحابه أجـمعني,مـحمدنبينا وسلم وبارك عىل 

            
 ب ومصححها ناسخ الكتكتبهو      

 ِّالرسيعجابر بن عبد اهللا                                       
 ١٤٢٨ صفر ٢٩يف 

 ًرحبا بالتواصل الربيديُم            
                                                      jaberaddosary@gawab.com  

_________________ 
 ويف ,٨٦, ٥٤, ٥٣ويف اجلزء الثالث والثامنني األحاديث  ,٥٠ففي اجلزء الثالث من األفراد احلديث  )١(الالل

 ٣/٤٥٣ وتغليق التعليق ٢/٣٣١فكار  ونتائج األ٦/٥٢٢ وتــهذيب التهذيب ١٣/٤٦النكت الظراف 
 ١٢/٧٢تاريخ بغداد  ويف ;أحاديث معزوة لألفراد ١٩ص وتاريخ اخللفاء للسيوطي  ٥/٣٧٥واإلصابة 

 ١٧٩ والرب والصلة البن اجلوزي ١٤٤٢, ٨٠٥ والعلل املتناهية ٢/١٢٨موضح أوهام اجلمع والتفريق و
 ٢٤٩ ص ٢٢٠, و١٦٩ ص ١٥٤املغازيل  ومناقب عيل ريض اهللا عنه البن ١٣٦ ص ١٩٧, و١٢٨ص 

واالستدراك  ,هذه أمثلة . وكلها غري موجود يف ترتيب ابن طاهر;أحاديث يغلب عىل الظن أنـها من األفراد
 .هنا بابه واسع



 

 ١٥

 
 كتاب

 أطراف الغرائب واألفراد
 للدارقطني

 
 تأليف

 املقديسبن عيل أيب الفضل مـحمد بن طاهر  احلافظاإلمام 
 

 عىل كتاب األفراد للدارقطني 
 [/أ١/ *رحـمة اهللا عليهام

 
 
 
 
 

________________________ 
أطراف «: , وحتته » دمـخترص ترتيب الدارقطني يف األفرا«: يف صفحة العنوان من غ بغري خط الناسخ  *الالل

  .»األفراد للمقديس



 

 ١٦

 IQHمن الرحيمـسم اهللا الرحب
  : أما بعد,أجـمعنيسيدنا مـحـمد وآله وصحبـه وصلواتـه عىل  ,احلـمد هللا رب العاملني −١     
 من َج لنفسه فوائدَّرحـمه اهللا خر *احلافظ الدارقطني فإن أبا احلسن عيل بن عمر[ −٢      

معوا سو ,ه يف علمهِمُّدَقَوأجـمع حفاظ عرصه عىل ت ,لتِقُنونت عنـه ِّوُد ,الغرائب واألفراد
َّذكرون أن عيب هذا  جـامعة من أهل احلديث يُتْعِمَوس ,جوا بهَّ وختر,هذا الكتاب منـه

َوأنـه لو كان مرتبا لعظمت بـه املنفعة وع ,ه عىل غري ترتيبُالكتاب إيراد وأنـه ال يمكن  ,تَّمً
  .استخراج الفائدة منـه إال بعد مشقة وتعب

أبو مـحـمد عبد اهللا بن مـحـمد بن  *ناهخربأ ,عنـها  لعائشة ريض اهللاٍح كتابـه بحديثتفافت[ −٣      
ِالرصيفينيب عمر اخلطي وأبنا   ح,أبنا أبو القاسم عبيد اهللا بن مـحمد بن سليامن :*ببغداذ قال َّ

أحـمد بن  أبو مـحـمد عبد الرحـمن بنا نأب : قالةاَرَبـهأبو عبد اهللا مـحـمد بن عبد العزيز الفاريس 
َبن أيب رش *مـحـمد بن بن مـحـمد أبو مـحـمد عبد اهللا بن احلسن  وأبناه  ح,يح الفقيـه األنصاريُ

أبو القاسم عبداهللا ثنا  : قالوا,اينَّتَثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم املقرئ الك :احلسن اخلالل قال
سفيان الثوري عن عيل بن ا ثن :لثنا عيل بن اجلعد قا :IRHبن مـحـمد بن عبد العزيز البغوي قال

يت َكَب أين حِحُما أ« : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي ,ًإنسانا حكيت :قالت عائشة عن حذيفة أيب عن مرَْقاأل
 . *ن شاء اهللا تعاىل إISHهيف ترجـمت نذكره/ب١/ه عليـهُ وكالم,»ن يل كذا وكذاأًإنسانا و

________________________ 
واحلمد هللا رب العاملني , وصىل اهللا عىل سيدنا حممد رسوله الكريم , وعىل آله وسلم ,  «:  بعدها يف غ )١(الالل

 .» −ومن خطه نقلت  −ًقال الشيخ اإلمام احلافظ أبو الفضل مـحمد بن طاهر املقديس رحـمه اهللا وجزاه خريا 
 .الدارقطني احلافظ : يف غ » افظ الدارقطنياحل«*  −٢الالل
أثبت من غ , وأما , الترصيح بصيغ التحديث من يف املقدمة وكذا ما بعده −أبناه : يف ص » أخربناه«*  −٣الالل

 , نا: أنا , و: أبنا , ويف غ : يف ص » أخربنا « نا , وجاءت : ثنا , ويف غ : يف ص » حدثنا «  فجاءت ;االختصار
 −قبل صيغة التحديث» قال« وكذا ما بعده من الترصيح بـ–من ص » قال«/  −حال االختصار من صواملثبت 

 .إن شاء اهللا عز وجل يف ترمجته : يف غ » يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل«/ حممد بن أمحد : يف غ » أمحد بن حممد«/ 
  .١٧٥٩ يف اجلعديات )٢(الالل
  .٦٤٤٤ يف احلديث )٣(الالل



 

 ١٧

  . من أجزائهٍ جزءَمائة وعىل هذا السياق , عامر بن يارسِثم أتبعه بحديث −٤      
وأربعامئة كنت مع وذلك يف سنة سبع وستني  , بغداد يف أول رحلتي إليـهاُوملا دخلت −٥      

فوقف علينا أبو احلسن أحـمد بن  ,اًجـامعة من طالب احلديث يف بعض املساجد ننتظر شيخ
 ,ما أقول لكممني اسمعوا  , يا أصحاب احلديث:فقال ,ذ وكيل القضاة ببغدائسن املقرحامل

يبـه أفاد  فمن قدر منكم عىل ترت, الدارقطني يف األفراد غري مرتبُ كتاب:فقال ,فأنصتنا إليـه
 ,ل اهللا عز وجل ذلك يف سنة خـمسامئةَّهَإىل أن س ,هُب فوقع إذ ذاك يف نفيس ترتي;واستفاد

 , خط الدارقطنيمننقلها  , بخط أيب احلسن عيل بن مـحـمد امليداين احلافظًة نسخُلتَّصَفح
 من  لكلًليكون فائدة ,ورتبتـه عىل ترتيب األطراف ,فاستخرت اهللا عز وجل ,وقابلها بـه

ًفإن أصحابنا قديام وحديثا استدلوا عىل معرفة الصحيح بام  ,عرض له حديث أراد معرفتـه ً
فاهتدوا بذلك إىل  ,ه أبو مسعود الدمشقي رحـمه اهللا وغريه من أطراف الصحيحنيفصن

 وأما الغريب واألفراد فال يمكن الكالم عليـها لكل أحد من ,معرفتـه من غري مشقة وتعب
أمكنـه الكالم عىل } ب١ {فمن جـمع بني هذين الكتابني ,برع يف صنعة احلديثالناس إال من 

 .أكثر الصحيح والغريب واألفراد
ًذا تدل عىل استحقاقه لالقتداء َبُأمام هذا الكتاب ن *عز وجل ثم إنا ذاكرون بعون اهللا[ −٦      

ث ه عىل حديَداود قولأيب بن  استدرك عىل أيب بكر IQHفإنا رأيناه ;عىل قوله/أ٢/بـه واالعتامد
عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن عبد الرحـمن بن القاسم عن أبيـه عن ابن عمر عن 

ه عن ابن وهب إال مل يرو «:أيب داودابن  قال ,»صالة الليل مثنى مثنى« :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
ى بن إبراهيم قد تابعه عيس« :ًمستدركا عليـه  قال الدارقطني,»*يرصأحـمد بن صالح امل

 ٍة وثيقنفيام خرجه من األحاديث إنام تكلم ع *ه فعلمنا أن;»فرواه عن ابن وهب ,الغافقي
  .اطيواحت

  سمعت أبا عبد اهللا :ني بالري يقولَسَسمعت أبا احلسني حييى بن احلسني العلوي احل −٧      
 

________________________ 
 .أن : يف ص » أنه«/ من ص » املرصي«/ من غ » عز وجل«*  −٦الالل
   .٣١٤٣ يف احلديث )١(الالل



 

 ١٨

 الغني بن سعيد احلافظ  سمعت أبا مـحـمد عبد:IQHوري احلافظ يقولُّمـحـمد بن عبد اهللا الص
 عيل بن املديني يف :ثالثةملسو هيلع هللا ىلص ًأحسن الناس كالما عىل حديث رسول اهللا  «:املرصي يقول

  .» وعيل بن عمر يف زمانـه, وموسى بن هارون يف زمانـه,زمانـه
 َ أخذ عنـه حفاظ عرصه معرفة,وكان رحـمه اهللا يف زمانـه بمنزلة حييى بن معني يف زمانـه −٨      
وسأله عنـهـم  ,ن كالمه يف الرجالَّفممن دو ,نوا ذلك عنـهَّودو ,وسألوه عن الرجال ,ثاحلدي

ْالربقاينوأبو بكر  , احلاكم أبو عبد اهللا مـحـمد بن عبد اهللا النيسابوري:من احلفاظ  وأبو عبد ,َ
 ,اءهؤالء من الغرب , وأبو نعيم األصبـهاين,اينَجْرُ وحـمزة بن يوسف اجل,ميَلُّالرحـمن الس

  .هذا العلم إال عنـه/ب٢/ًوأما أهل بلده فال نعلم أحدا أخذ
 قال يل ذلك شيخنا عيل بن :ًوكان عبدالغني بن سعيد احلافظ يقول يف تصانيفه مستدال −٩      
  .وسمعت عيل بن عمر يقول ذلك ,عمر
ا الكتاب من سمع هذـ جـامعة مأسامء IRHهذا« :امليداين بخط *النسخة ورأيت عىل[ −١٠      

هـام من حفاظ ُوغري ,الَّقَالببن  وأبو بكر ,ارسَوَ أبو الفتح بن أيب الف:منـهـم ,من الدارقطني
وكان − وأبو سعد اإلسامعييل ابن اإلمام أيب بكر ,*احلاكم أبو عبد اهللا : ومن الغرباء,ذبغدا

مي َلُّـمن السوأبو عبد الرح ,ISHتعليق وأبو مسعود الدمشقي صاحب ال,−رحل بأوالده إليـه
 .»*الصويف

َاجلرجاينأبو مـحـمد عبد اهللا بن يوسف  ناربخأ[ −١١       ْ  احلسني بن أحـمد بكر أبو أبنا : قالُ
:  أيب بكر بن عيل األديب بنيسابوروقرأت عىل * ح,أبنا احلاكم أبو عبداهللا احلافظ :قال البيـهقي

________________________ 
 . عن الصوري ١٢/٣٦ رواه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )١(الالل
 .من غ » الصويف«/ أبو عبد اهللا احلاكم : يف غ » احلاكم أبو عبد اهللا«/ نسخة : يف غ » النسخة«*  −١٠الالل
  . هذه  :الوجه فيه» هذا«: قوله  )٢(الالل
 كام يف تاريخ بغداد –تعليقة أطراف الصحيحني , أو تعليق الصحيحني :  كتابه يف األطراف يسمى )٣(الالل

  .−٧/١٨٨ , وشعب اإليامن للبيهقي ١٤/٧٠ , ٦/١٧٢
  .من ص » ح«*  −١١الالل



 

 ١٩

ـم يف ُ أحواهلَّ عيلَيِفَمن أهل العراق خ َ أسامي مشايخُرْكِذ« :IQHأخربكم احلاكم إجازة قال
عيل بن عمر الدارقطني  وعرضتـه عىل شيخنا أيب احلسن ,ـهـمَقت أساميَّعل ,اجلرح والتعديل
 .»فشافهني بـها ,ثم سألتـه ,من أحواهلـمله ما صح  IRHأساميـهـم ق بخطهَّفعل ,احلافظ رحـمه اهللا

  .وهذه السؤاالت عندنا يف جزء ضخـم
َاجلرجايننا الفضل بن أيب حرب ربخوأ[ −١٢       ْ أبنا أبو عبد الرحـمن مـحـمد بن احلسني  : قالُ
 ,عيل بن عمر احلافظ} أ٢ {سمعت أبا احلسن« :ISHمي فيام أذن لنا يف روايتـه عنـه قالَلُّالس
 يف جزء *ًعندنا أيضا وهذه السؤاالت/أ ٣ /.» ثقة:فقال ,ُّالدوريه عن اهليثم بن خلف توسأل
  . منهاً فائدةُأكثرالسؤاالت  * يف جـميع ليس,ضخـم

َمسعدةم إسامعيل بن قاسنا أبو الربخوأ[ −١٣       ْ َاجلرجاين َ ْ أبنا أبو القاسم حـمزة بن  :لقابـها  ُ
 :قلت له ,سألت أبا احلسن الدارقطني« :ITHقال يف مقدمة سؤاالتـه ,ـمي احلافظْهَّيوسف الس
ولكن يكون  ,ً ال يكون ساقطا مرتوك احلديث:الق ?يش تريد بـهأ ,ِّلني : لفالنَإذا قلت

 إن نبـهوه عليـه: *فقال , وسألتـه عمن يكون كثري اخلطأ. عن العدالةهًمـجروحا بيشء ال يسقط

  .»وإن مل يرجع سقط ,عنـه فال يسقط *رجعف
ْالربأبنا أبو بكر  : قالذنا أحـمد بن احلسني البزاز ببغداربخوأ[ −١٤        :IUH*لقا  احلافظقاينَ

  وله عنـه.»ثقة *ييامم  عكرمة بن عامر:الدارقطني يقولر أبا احلسن عيل بن عم *سمعت«
 

________________________ 
  .٨٤ يف سؤاالته ص )١(الالل
 . حتت أساميهم :يف السؤاالت » أساميهم«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » مجيع«/ ًأيضا عندنا : يف غ » ًعندنا أيضا«*  −١٢الالل
  .٣٢٧ , ص ٣٦٤ يف سؤاالته )٣(الالل
: يف ص » فرجع«/ قال : يف غ » فقال« / ١٥جاءت هذه الفقرة والتي تليها يف غ بعد الفقرة *  −١٣الالل

  .ويرجع 
  .١٢ , ص ١ يف الرقم )٤(الالل
 .يامين : يف ص » ياممي«/ من غ » سمعت«/ يقول : يف ص » لقا«*  −١٤الالل
  .٤٠٤ يف سؤاالته )٥(الالل



 

 ٢٠

  .سؤاالت يف جزء ضخـم
ْالربقاين غالببخط أيب بكر أحـمد بن مـحـمد بن أحـمد بن ت قرأ[ −١٥        احلافظ رحـمه َ
س بن عباوقد جرى ذكر أيب ال−مه اهللا  سل*بن سعيد سمعت أبا مـحـمد عبد الغني« :IQHاهللا
 سألت : ثم قال عبد الغني,وحيسن القول فيـه ,اين حيدث عنـهَنِ كان حـمزة الك:فقال ,−دةْقُع

ويبعد أن  , حيفظ الكثرينوأبو العباس كا ,هكذبال حيفظ يكذب  من :فقال ,عنـه الدارقطني
كل  ه في*روى ,اب البخاري يف الصحيح غري أنـه عمل كتابـه عىل كت:ثم قال, *فيهًيكون كاذبا 

أيب العباس أخرجه عن رجل   مـخرجه عىلق ضااإذف , شيوخهأخرجه البخاري عن *حديث
ومع هذا فام  ,و من هىدرُوال ي ,وهذا يونس ال يعرف يف الدنيا ,سابقيونس بن /ب٣/:يسميـه

  .» اهللا من كتاب مـحـمد بن إسامعيل البخاري رحـمهَ وأفضلاًيف هذه الكتب خري
 :IRH احلافظ قالأبنا أبو بكر أحـمد بن عيل :وي قالعلنا حييى بن احلسني الربخوأ −١٦      

ر َثْوَر مـحـمد بن احلسن بن كْحَعن أيب ب −أحـمد بن عبد اهللا األصبـهاين :يعني− سألت أبا نعيم«
ْالرب  .»ّقطنتخبه  عىل ما أٍرْحَاقترصوا من حديث أيب ب : كان الدارقطني يقول لنا:فقال ,ـهاريَبَ
  .وا بـهَواقتد , أخذ عنـه علم احلديثهـموهؤالء أئمة احلديث يف اآلفاق كل −١٧      
لرواة  نيِّاألقطار املزك *أئمة ذكر« بـــــ*سوموامل وملا صنف أبو عبد اهللا احلاكم كتابـه[ −١٨      

 إىل أن انتـهى إىل الطبقة ,ًياِّزكممن يستحق أن يكون ـ مًذكر فيـه يف كل عرص أربعة ,»اآلثار
 وأبو ,اجيَّجَ أبو احلسني مـحـمد بن مـحـمد بن يعقوب احل:ً فذكر فيـها أربعة,*َةعرش َاحلادية

ْ وأبو عيل احلسني املارس,احلسن عيل بن عمر الدارقطني  وأبو عبد اهللا مـحـمد بن العباس ,يسِجَ
تعصب  *نـهإ  بن عمر يف هذه الدرجةَّعيلن كان أنصف بذكره ئل ,ريْمَولع .الضبي اهلروي

 إذ ال ,إال أن غريهـم أوىل بـهذه املرتبة منـهـم − معروفنيَوإن كانوا أجالء− ًثالثة *فذكر ,ملشاخيه
 

________________________ 
  .مكرر يف ص » كل حديث«/ دون : يف غ » روى«/ من غ » فيه«, » بن سعيد«*  −١٥الالل
ْ عن كتاب الربقاين ١٤/٣٥٢ أورده اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )١(الالل َ. 
  .٢/٢١٠ يف تاريخ بغداد )٢(الالل
/ لقد : يف غ » إنه«/ عرش : يف ص » عرشة«/مكررة يف غ » أئمة«/ املرسوم : يف ص » املوسوم«*  −١٨الالل

ّوثم : يف ص » وغري«/ وبذكر : يف غ » ويذكر«/ من ص » مل يذكره«/بذكر : يف غ » فذكر« َ . 



 

 ٢١

َاجلرجاينه أن أبا أحـمد عبد اهللا بن عدي ُدِجَ نَخالف ْ اجلرح  :أعني− هذا النوع ُ إمامُ
ُوال خفي عليـه أيضا منزلة, *يذكره مل ,ذا الشأنوإىل كتابـه املرجع يف ه/أ٤/,−والتعديل  أيب ً

 ومن نظر يف كتابيـهـام عرف أنـه مل ,ه يف اجلرح والتعديلُوحتقيق ,تيْسُان البَّبِحاتم بن ح
 *ُغريو .املـحدثني  معرفتـهـم عىل كثري منىختف ًثالثة} ب٢ {*ُويذكر ,هـامَينصفهـام برتكه ذكر

 .−فا اهللا عنا وعنـهع− من احلاكم تعصبـه ٍبَجَع
نا بـه عنـه بحق إجازتـه منـه أبو بكر أحـمد بن عيل األديب يف هذا ربخأ  احلاكم فيامقال[ −١٩      

من رواة اآلثار ومعرفة احلديث  * َعرشة *َية اإلمام الثاين للطبقة احلادُرْكِذ«: IQHالكتاب
 احلافظ الدارقطني ريض اهللا أبو احلسن عيل بن عمر :وحفظه وعلله وعدالة الرواة وجرحهـم

 ما دخلت َأول ,ًوإماما يف القراء والنحويني ,صار واحد عرصه يف احلفظ والفهـم والورع ,عنـه
نا يف رحلتي َبِحَثم ص ,وكان أحد احلفاظ ,ـه دون الثالثنيُّنِ كان حيرض املـجالس وسذبغدا
 سنة ثالث ٍلْهُ بن أيب ذفحج شيخنا أبو عبد اهللا ,وقد زاد عىل ما كنت شاهدتـه ,الثانية

إىل أن  ,حتى استكثرتـه يف وصفه ,صف حفظه وتفرده بالتقدميفكان  ,وانرصف ,وخـمسني
وكثر  , عىل أربعة أشهرًةدبـها زيا *أقمتف ,فانرصفت إىل بغداد ,حججت سنة تسع وستني

 عن العلل وسألتـه/ب٤/,وصف الشيخ أبو عبد اهللا *فصادفتـه فوق ما كان ,اجتامعنا بالليايل
 سمع أبا القاسم ابن بنت .وقد سمعها مني أصحايب ,نت أجوبتـه عن سؤااليتَّودو ,والشيوخ

 وله .وحج واستفاد وأفاد , السنَربِالشام ومرص عىل ك *َأهل ثم ,ْنيَـه بالعراقَيع وأقرانِنَم
تدل بـه عىل سُكر بمشيئة اهللا عز وجل من كالمه ما ياوأنا ذ ,امصنفات كثرية مفيدة يطول ذكره

  .»تقدمه يف هذا العلم
 مي سلمه اهللا من مدينةَلُّورد علينا كتاب شيخنا أيب عبد الرحـمن الس« :قال احلاكم[ −٢٠      

 

________________________ 
/ من ص » كان«/ وأقمت : غ يف » فأقمت«/ عرش : يف غ » عرشة«/ احلادي : يف ص » احلادية«*  −١٩الالل

  .دخل : يف غ » أهل«
 .»وقبلوا خربه«: ٢٧, وسينقل عنه إىل قوله يف آخر الفقرة » ...ذكر أئمة األقطار«كتاب احلاكم :  أي )١(الالل
/ ستة: يف ص » ست«/ من غ » سنة«/ مكرر يف ص» من ذي القعدة«/ بخطه: يف غ » بخط يده«*  −٢٠الالل

  .من ص» رب العاملني«



 

 ٢٢

 نـه اهللا عريضوفاة الشيخ احلافظ أيب احلسن عيل بن عمر الدارقطني  *بخط يده السالم يذكر
 هذا َّ ورد عيل,مس وثامنني وثالثامئةمن سنة خـ *من ذي القعدة  خلونٍيوم اخلـميس لثامن

وثامنني وقد قعدت  *ست *سنة من املـحرم من َ عرشَ يوم االثنني السابعَالكتاب غداة
وذكرت بعده تاريخ وفاتـه من خط أيب  ,ًثم أمليت عنـه حديثا ,فكثر الدعاء والبكاء ,لإلمالء

  اهللاثله يف معرفة حديث رسول أنـه مل خيلف عىل أديم األرض مباهللاثم شهدت  ,عبد الرحـمن
 ,بنيجوكذلك يف حديث أصحابـه املنت ,صلوات اهللا عليـه وعىل آله أجـمعني ملسو هيلع هللا ىلص *رب العاملني

  .»تباع التابعني ريض اهللا عنـهـم أجـمعنيأواألئمة من التابعني و
 العزيز ثنا عبد اهللا بن مـحـمد بن عبد :ثنا عيل بن عمر احلافظ قالحد« :قال احلاكم[ −٢١      
 *أبنا شعبة وقيس عن حبيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب :ثنا عيل بن اجلعد قال :IQHقال
َمن حدث عني حديثا وهو ي« :قال/أ٥/ملسو هيلع هللا ىلصيب عن املغرية بن شعبة عن النبي ِبَش رى أنـه كذب ـًُ

ر عن أيب بك IRH أخرجه مسلم:يقول *عيل بن عمر *أبا احلسن  فسمعت,»ْنيـَِبِذفهو أحد الكا
يدل عىل أن كل من روى عن  *اخلرب  فظاهر هذا,ISHبن أيب شيبة عن وكيع عن شعبة وقيس

ٌّحديثا هو شاكملسو هيلع هللا ىلص النبي   :ملسو هيلع هللا ىلصإذ مل يقل ,  أو غري صحيح يكون كأحد الكاذبني هوٌ فيـه أصحيحً
 ITHوالتحرز .يستيقن أنـه كذب} أ٣ {وهو
لصحابة املنتجبون ريض اهللا عنـهـم ومن مثل ذلك كان اخللفاء الراشدون املهديون وا[ −٢٢      

أبو بكر وعمر وعثامن  :منـهـم ,ويتشددون يف ذلك ,ملسو هيلع هللا ىلصيتقون كثرة احلديث عن رسول اهللا 
وعيل وطلحة والزبري وعبد الرحـمن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود 

________________________ 
 .احلديث : يف غ » اخلرب«/ من غ » عيل بن عمر«/ من ص » أبا احلسن«, » أيب«*  −٢١الالل
  .٥٤٣ يف اجلعديات  )١(الالل
   .١/٩ يف مقدمة صحيحه )٢(الالل
 .وسفيان : يف مقدمة الصحيح » وقيس«:  قوله )٣(الالل
 هذا النص عن احلاكم دون هذه ٧٩ص » السامع«ف يف كتابه تني , وقد نقل املصن بيض هنا يف النسخ)٤(الالل

 .الكلمة 
  .من غ » هذا«/ هذا : يف غ » ذلك«*  −٢٢الالل



 

 ٢٣

 أرقم وأنس بن وزيد بنملسو هيلع هللا ىلص واملقداد بن األسود وأبو أيوب األنصاري وثوبان موىل رسول اهللا 
مالك وعمران بن حصني وأبو هريرة وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وأبو الدرداء وأبو 

ً وكان أبو بكر وعمر يطالبان من روى هلـام حديثا عن رسول .ظة بن كعب وغريهـمَرَقتادة وق
 أيب طالب ريض اهللا  وكان عيل بن,ويتواعدانـه يف ذلك ,مل يسمعاه منـه بإقامة البينة عليـهملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 وكان عبد اهللا بن مسعود يتغري عند ذكر احلديث عن رسول ,عنـهـم يستحلف عليـه
 أو ,*ذلك ً أو قريبا من:ويقول ,وتدمع عيناه ,ويسيل عرقه ,وتنتفخ أوداجه ,ملسو هيلع هللا ىلص/ب٥/اهللا

ا ًواحتياط , من الزيادة والنقصان أو السهو والنسياناًكله خوف *هذا .أو شبـه هذا ,ذاهنحو 
ِوحسام لطمع ,ًللدين وحفظا للرشيعة ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهللا َي زائغ أن جيرتئ فيحكِ طامع أو زيغً

 َفيقفو ,وليقتدي بـهـم من يسمع منـهـم ويأخذ عنـهـم , يف الدين ما ليس منـهَأو يدخل ,مل يقله ما
 . طريقهـمَويسلك ,أثرهـم

واتبعوا طريقـهـم يف  ,فاقتفوا آثارهـم ,فاتبعهـم عىل ذلك جـامعة من صاحلي التابعني[ −٢٣      
 سعيد بن املسيب وعيل بن :منـهـم ,والتوقي يف أدائها ,والبحث عن رواتـها ,الذب عن السنن

 احلسني وعروة بن الزبري وعمر بن عبد العزيز وطاوس بن كيسان ومـحـمد بن مسلم الزهري
َعي ورشَخَّوعامر الشعبي وإبراهيم الن *ِّالزنادوأبو  ري ْهِط وعقبة بن نافع الفْمِّيل بن السِبْحُ

ِالسختياينومـحـمد بن سريين وأنس بن سريين واحلسن البرصي وأيوب  ْ  التيمي ن وسليامِّ
َعتيبةكم بن وعبد اهللا بن عون ويونس بن عبيد واحل  .ب بن أيب ثابت ومنصور بن املعتمر وحبيُ

 مالك :منـهـم , اخلالفني بعدهـموسلك مسلكهـم وحذا حذوهـم يف ذلك طوائف من −٢٤      
َوهيبوبن أنس وشعبة بن احلجاج وسفيان الثوري وحـامد بن زيد   وسفيان بن بن خالد/أ٦/ُ

 .عيينة وزائدة بن قدامة وزهري بن معاوية
 حييى بن سعيد القطان وعبد الرحـمن بن :منـهـم ,وأخذ ذلك عنـهـم وقام بـه جـامعة −٢٥      

َزريد بن يزيمهدي و  وخالد بن احلارث وبرش بن املفضل وسفيان بن حبيب وعبد اهللا بن عُ
 زائدة وحييى بن آدم وعبد اهللا بن إدريس ويزيد بن هارون  أيباملبارك وحييى بن زكريا بن

________________________ 
 .من ص » وأبو الزناد«*  −٢٣الالل



 

 ٢٤

ر بن مدرك وأبو سلمة َّفظن بن مسلم وأبو كامل معفاز بن أسد وْـهَوجرير بن عبد احلـميد وب
وحييى بن حييى } ب٣ {عبد اهللا مـحـمد بن إدريس الشافعياخلزاعي منصور بن سلمة وأبو 

  .النيسابوري
 *بن أبو عبد اهللا أحـمد بن مـحـمد بن حنبل وعيل بن عبد اهللا :وأخذ ذلك عنـهـم[ −٢٦      

املديني وحييى بن معني وأبو خيثمة زهري بن حرب وأبو بكر بن أيب شيبة ومـحـمد بن عبد اهللا 
م َّويـه وخلف بن سامل وأحـمد بن صالح وأبو عبيد القاسم بن سالـَُاهبن نمري وإسحاق بن ر
م الصرييف ومـحـمد بن إسامعيل البخاري ومسلم بن احلجاج وأحـمد يومـحـمد بن عبد الرح

جاين ومـحـمد َزُْو وأبو حاتم الرازيان وإبراهيم بن يعقوب اجلُزرعةبن منصور بن سيار وأبو 
تاين ْسِجِّالوراق وأبو داود الس IQHاين وحـمدان بن عمرَغَّحاق الصاب ومـحـمد بن إسَكِْشإبن 

اش والعباس بن مـحـمد َرِاألصبـهاين وعبد الرحـمن بن يوسف بن خ *رومةوإبراهيم بن أ
ي ذ وصالح بن مـحـمد بن حبيب البغداطياليس الثامنأيب عمـحمد بن  وجعفر بن ُّالدوري
 ن بن عمرو الدمشقي ومـحـمد بن هارون الفالس  عبد الرحـمُزرعة/ب٦/وأبو IRHامللقب

وأبو بكر األثرم وإبراهيم بن إسحاق احلريب وعبد اهللا بن أحـمد بن حنبل  −ISHاشيطميعرف ب−
ل واحلسن ْجِعيد الَبُوس بن كامل وأبو عمران موسى بن هارون وعُدْبَوأبو أحـمد مـحـمد بن ع

بن شعيب النسائي ومـحـمد بن إسحاق بن خزيمة ري وأبو عبد الرحـمن أحـمد َمْعَمـبن عيل ال
ْالنيسابوري وأبو بكر الرب ْالفريايبجيي وجعفر بن مـحـمد ِدَ  وعبد اهللا بن مـحـمد بن ناجية وقاسم ِ

ز وعبد اهللا بن مـحـمد بن عبد العزيز البغوي وعبد اهللا بن سليامن بن األشعث ّرَطُمـبن زكريا ال
من يكثر ـ وغريهـم م,اهللا بن مـحـمد بن زياد النيسابوريصاعد وعبد بن وحييى بن مـحـمد 

  .ًوطلبا لالختصار , اإلطالةَأمسكت عن ذكرهـم كراهية ,دادهـمرت

________________________ 
 .مبيض هلا يف غ » أرومة«/ من غ » بن«*  −٢٦الالل
  . عيل :صوابه لعل » عمر«: قوله  )١(الالل
َزرةَج«:  بيض هنا يف غ , ويف احلاشية بخط آخر )٢(الالل َ «. 
 . شيطا :صوابه » مشيطا«: قوله  )٣(الالل



 

 ٢٥

 ,لة السننَقَل اآلثار ونَّـامُيف العلم يتفقدون رواة األخبار وحمن ذكرتـهـم فلم يزل  −٢٧      
ًن كان منـهـم معروفا بالسداد فيام فم ,ويتفحصون عنـهـم ,ويعتربون أمرهـم ,وخيتربونـهـم

ومن كان منـهـم دون هذه الطبقات يف  ,ً واإلتقان ملا نقل كان عدال مقبول اخلرب عندهـم,حـمل
 ,فرووا عنـه ,حلقوه بـهـمأاحلفظ واإلتقان إال أن الغالب عليـهـم األمانة والتحري للصدق 

 .»لوا خربهبوق
ِالرصيفينيمـحـمد ًنا باحلديث عاليا أبو ربخأ −٢٨        رحـمه اهللا يف جـملة كتاب عيل بن َّ

أبنا  :ثنا عيل بن اجلعد قال :البغوي قال/أ٧/ثنا :ابة قالَبَحأبنا أبو القاسم بن  :قال IQHاجلعد
 .شعبة وقيس باحلديث قبله

  .ه مع ما نقل عنـه من السؤاالتِمُّدَقَمامتـه وتإفبـهذا استدل احلاكم عىل  −٢٩      
 ,هذا احلديث *دي عن معنىْنَقْرَمَّ بن عبد الرحـمن الس*اهللا عبد مـحمدوقد سئل أبو [ −٣٠      

أبنا عبد اجلبار بن مـحـمد  :اة قالَرَنا أبو عامر مـحـمود بن القاسم األزدي بـهربخأ امبفأجاب 
 :IRHثنا أبو عيسى الرتمذي قال :أبنا أبو العباس مـحـمد بن أحـمد بن مـحبوب قال املروزي

 وهو ً حديثامن حدث عني« :ملسو هيلع هللا ىلصسألت أبا مـحـمد عبد اهللا بن عبد الرحـمن عن حديث النبي «
خطأ ختاف أن يكون قد } أ٤ {ً من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده: قلت له,»رى أنـه كذبـَُي

ًإذا روى الناس حديثا مرسال ;ملسو هيلع هللا ىلصدخل يف حديث النبي   ,أو قلب إسناده ,فأسنده بعضهـم ,ً
 ,ًإذا روى الرجل حديثا :إنام معنى هذا احلديث , ال: فقال?د دخل يف هذا احلديثيكون ق
 هذا يف دخل قد يكون أن فأخاف ,فحدث بـه, *ًأصالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  عرف لذلك احلديثَوال ي

 .»احلديث
 زالبزا *بن أحـمد  سمعت أحـمد بن مـحـمد:نا حييى بن احلسني العلوي قالربخأ[ −٣١      

  رأى:−سأل الدارقطني :يعني− ً بن عيسى املرصي أنـه سأله يوماءغني عن رجاوبل« :يقول
 

________________________ 
  .٥٤٣ املسمى باجلعديات يف احلديث  )١(الالل
 . ملسو هيلع هللا ىلصًأصال عن النبي : يف غ » ً أصالملسو هيلع هللا ىلصعن النبي «/ من ص» معنى«/عبيد اهللا: يف ص » عبد اهللا«*  −٣٠الالل
   .٢٦٦٢ يف سننه بعد احلديث )٢(الالل
  .فقال : يف ص » لوقا«/ من ص » بن أمحد«*  −٣١الالل



 

 ٢٦

 , ﴾ IQH« ª© ﴿ :قال اهللا عز وجل: *قالو , من جوابـهنعتمفا ?الشيخ مثل نفسه
وإن كان من اجتمع فيـه  , إن كان يف فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني:فقال ,فألح عليـه

 .» فالَّما اجتمع يف
ًننَفُم كانو«/ب٧/:قال[ −٣٢       وحيفظ من الشعر  ,عىل مذهب الشافعي ,يف علوم كثرية *اِّ

ِمنيعيروي عن ابن بنت  ,أشياء كثرية  ,وله تصانيف يف احلديث ,فام رأيت مثله , رحـمه اهللاَ
  .»رايينيَفْسِ أبو حامد اإلصىل عليه

عليـه وأنا   احلاكم يف األمايل قراءةأبنا أبو عبد اهللا :نا أبو بكر أحـمد بن عيل قالربخأ[ −٣٣     
ثنا إمام احلديث يف عرصه أبو احلسن عيل بن عمر بن أحـمد بن مهدي احلافظ « :أسمع قال

وأنا أشهد أنـه مل « :ـهَيبِقَوقال ع ,−ًوذكر حديثا− » الدارقطني ريض اهللا عنـه وأرضاهئاملقر
  .»خيلف عىل أديم األرض مثله يف معرفة احلديث

قلت  −وما رأيت مثله− ةكماين احلافظ بجْنَّز الأبا القاسم سعد بن عيلاإلمام سألت  −٣٤      
وعبد الغني  , الدارقطني ببغداد: قلت? من: فقال? أربعة من احلفاظ تعارصوا أيـهـم أحفظ:له

 فأحلحت ,فسكت ,وأبو عبد اهللا احلاكم بنيسابور , بأصبـهانْهَْدنَوأبو عبد اهللا بن م ,بمرص
وأما أبو  , وأما عبد الغني فأعلمهـم باألنساب, أما الدارقطني فأعلمهـم بالعلل:فقال ,هعليـ

  .ًوأما احلاكم فأحسنـهـم تصنيفا ,ً فأكثرهـم حديثا مع معرفة تامةْهَْدنَعبد اهللا بن م
 سمعت القايض أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا :وسمعت أبا احلسني العلوي يقول −٣٥      

 بني يدي أيب احلسن عيل بن عمر ينيسابورالرأيت احلاكم أبا عبد اهللا « :قيـه يقولالطربي الف
  .» ما رأيت مثله:فلام خرجنا من عنده قال ,الدارقطني يسأله عن أشياء

فقلت  ,ًال احلافظ بمرص جزءاَّبعىل أيب إسحاق إبراهيم بن سعيد احل/أ٨/ًوقرأت يوما −٣٦      
 إنام احلافظ الدارقطني ,احلافظ : ال تقل: فقال,الشيخ احلافظ وريض اهللا عن :عىل العادة

 

________________________ 
 .وال :  يف النسختني )١(الالل
 .مفتنًا : يف ص » مفننًا«*  −٣٢الالل
 .ب دون حتديد مكانـها /٤جاءت هذه الفقرة يف غ بحاشية *  −٣٣الالل
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  .الغني وعبد
 أبو احلسني أحـمد بن عيل بن يضاقأبنا ال :نا حييى بن احلسني العلوي بالري قالربخأ[ −٣٧      

َّالتوز تويف أبو احلسن عيل بن عمر « :ارس احلافظ قالَوَبن أيب الفمـحمد أبنا أبو الفتح  :قال *يَ
 وكان ,لدارقطني احلافظ يوم األربعاء الثامن من ذي القعدة من سنة خـمس وثامنني وثالثامئةا

وما رأينا مثله يف احلفظ يف جـميع علوم احلديث والقراءات  , هذا الشأنُقد انتـهى إليـه علم
َمف كان ,واألدب ًنناُ ِّ*«. 

أبنا أبو بكر أحـمد بن  : قالذغدايل ببْهُّنا الشيخ أبو غالب شجاع بن فارس الذربخأ[ −٣٨      
عيل بن عمر بن أحـمد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار بن عبد  «:IQHعيل احلافظ قال

 ,وإمام وقتـه} ب٤ {,هِدْحَيج وِسَون ,ع دهرهيِرَقو ,كان فريد عرصه ,أبو احلسن الدارقطني ,اهللا
مع الصدق  ,ء الرجال وأحوال الرواة بعلل احلديث وأسامُانتـهى إليـه علم األثر واملعرفة

 ٍوسالمة املذهب واالضطالع بعلوم واألمانة والثقة والعدالة وقبول الشهادة وصحة االعتقاد
ًن له فيـها كتابا مـخترصا موجزا فإ,القراءات :منـها ,سوى علم احلديث ً جـمع األصول يف  ,ً

ُ مل يسبق أبو :يقول اءاتبعلوم القر *يعتني سمعت بعض من ,أبواب عقدها أول الكتاب
 بعده ُوالقراء ,مة يف أول القراءاتَّ طريقتـه التي سلكها يف عقد األبواب املقدإىلاحلسن 

 /ب٨/.»يسلكون طريقتـه يف تصانيفهـم
 *مـحمد بن احلسني أبنا أبو عبد الرحـمن :أخربنا الفضل بن أيب حرب بنيسابور قال[ −٣٩      
 ما يف الدنيا :سمعت أبا احلسن الدارقطني يقول «:IRHوايتـه عنـه قالمي فيام أذن يل يف رَلُّالس
  .» من الكالمَّ إيلُبغض أ*ٌيشء

________________________ 
 .مفنن : يف ص » مفننًا«/ مبيض هلا يف غ » التوزي«*  −٣٧الالل
  .يعنى : يف غ » يعتني«*  −٣٨الالل
  .٣٥ ,١٢/٣٤ بغداد  يف تاريخ)١(الالل
  .من غ » يشء«, » حممد بن احلسني«*  −٣٩الالل
  .٣٦٠ , ص ٤٣٢ يف سؤاالته )٢(الالل
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ْبندارسمعت أبا القاسم بكر بن عيل بن بكر بن عيل بن حـامد ال[ −٤٠       سمعت  : يقولذ ببغداُ
 يف  عليـهيلُوص ,وحرضت جنازة الدارقطني , وأخذت كتبي,من عيل بن عمر الدارقطني

  .َأبيض *ًاالَوُط وكان, *سنة خـمس وثامنني وثالئامئةيف القطن  *دار املسجد الذي يف
 أبو احلسني أحـمد بن عيل بن احلسني يضاقأبنا ال :نا حييى بن احلسني العلوي قالربخأ[ −٤١      

َّالتوزبن  ويف سنة «: *قالارس احلافظ َوَأبنا أبو الفتح مـحـمد بن أحـمد بن أيب الف :ي قالَ
خـمس وثامنني تويف أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني احلافظ يوم األربعاء الثامن من ذي 

جـميع علوم احلديث يف وما رأينا يف احلفظ  ,وكان قد انتـهى إليـه علم هذا الشأن ,القعدة
  .»*ًانِّنَفُم وكان ,لهثوالقراءات واألدب م

 نا أحـمد بنربخأ كام , وثالثامئةَ عرشةَل سنة خـمس يف أوَ سامعه احلديثءوكان بد[ −٤٢      

ْالربقاينأبنا أبو بكر  : قالزالبزا *نياحلس بيد بن عذكرت أليب احلسن أبا « :IQHقال * احلافظَ
 حدث عنـه أبو عبد الرحـمن النسائي يف :وقال يل, *هفضلو  فذكر من جاللتـه,ويـهـَُبْرَح

ْ مل حي: ثم قال يل, نعم: قال?يذ أصله بغدا:قلت ,ولعله مات قبله بعرشين سنة ,الصحيح ل ُصَ
 كتبت يف أول سنة : ثم قال,وقد مات بعد أن كتبت احلديث بخـمس سنني ,يل عنـه حرف

 /أ٩/.» وثالثامئةَ عرشةَخـمس
 

 فصل
 ومن «:قال أيب : قالْهَْدنَنا أبو عمرو عبد الوهاب بن اإلمام أيب عبد اهللا بن مربخأ[ −٤٣      
 −املسيب مثل الشعبي وسعيد بن ,ًوإن كان مشهورا− الصحايب إذا روى عنـه تابعي ِمْكُح

________________________ 
 .طوال : يف ص » ًطواال«/ من ص » وثالثامئة«/ باب : يف غ » دار«*  −٤٠الالل
 .مفنن : يف ص » مفننًا«/ من غ » قال«*  −٤١الالل
 .وحفظه : يف ص » وفضله«/ من ص » فظاحلا«/ احلسن : يف ص » احلسني«*  −٤٢الالل
  .٦٣٩ يف سؤاالته )١(الالل
 .يسمى : يف غ » سمي«/ رجل : يف غ » الرجل«/ من غ » يف«*  −٤٣الالل
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ُ فإذا روى عنـه رجالن صار مشهورا واحت,نسب إىل اجلهالةُي مـحـمد بن بنى عىل هذا  ,ج بـهً
وأما  .رهامأ@ِّنبني ًالصحيحني إال أحرفا * يفإسامعيل البخاري ومسلم بن احلجاج كتابيـهـام

إذا  ,ـمع حديثهـمُمن جيـكحديث الزهري وقتادة وأشباههـام من األئمة م ,احلديثالغريب من 
وإذا روى عنـهـم رجالن وثالثة واشرتكوا يف  ,ًعنـهـم باحلديث يسمى غريبا *الرجل انفرد
ً وإذا روى اجلـامعة حديثا سمي مشهورا,ًعزيزا *سميٍث حدي ً«. 
 : *املقديس قال[ −٤٤      
  :غرائب واألفراد عىل خـمسة أنواعاعلم أن ال      
ًيكون الصحايب مشهورا برواية } أ٥ {وهو أن , صحيحةٌ وأفرادُ غرائب:النوع األول[ −٤٥      

ويرويـه  , مل يروه عنـه غريه, الرواة الثقاتُ عنـه أحدٍبحديث *ينفرد ثم ,جـامعة من التابعني عنـه
 يف معرفة ٌّوهذا حد ,من أهل الشهرة والعدالةوكلهـم  ,عن التابعي رجل واحد من األتباع ثقة

  .نظائر يف الكتابنيله خرج ُوقد أ ,الغريب والفرد الصحيح
ويرويـها  , يرويـها جـامعة من التابعني عن الصحايبُأحاديث :والنوع الثاين من األفراد[ −٤٦      

رو ذلك َ مل ي, واحدعن بعض رواتـها بالرواية عنـه رجل@فردنفي ,عن كل واحد منـهـم جـامعة
إن كان قد رواه عن الطبقة املتقدمة عن و/ب٩/,صحي ٍقيه من طرُاحلديث عن ذلك الرجل غري

 . *غريهعنـه  *وهير مل عن شيخه@فردنامل إال أنـه من رواية هذا ,شيخه
 َدةرو تلك الزياَ مل ي, فيـها واحد عن شيخهٍ يتفرد بزيادة ألفاظُ أحاديث:والنوع الثالث −٤٧      
  .وينظر يف حاله ,بـها فينسب إليـه التفرد ,ه عن ذلك الشيخُغري
 ىَوُريف , اشتـهرت عن جـامعة من الصحابة أو عن واحد منـهـمٌ متون:والنوع الرابع −٤٨      

ومل يتابعه عليـه  ,عرف بـه إال من طريق هذا الواحدُن ال يمـمذلك املتن عن غريه من الصحابة 
  .غريه

________________________ 
 .املصنف رمحه اهللا : يف غ » املقديس«*  −٤٤الالل
  .− وكذا مابعده من هذه الكلمة ومشتقاتـها–يتفرد : يف غ » ينفرد«*  −٤٥الالل
 .من غ » غريه«/ يرويه : يف ص » يروه«*  −٤٦الالل
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ال توجد إال من  *بـها أهل بلد@فردني ٌ ومتونُأسانيد :النوع اخلامس من التفرد[ −٤٩      
 وليس هذا النوع ,ل بـها يف غري مرصهـمَمْعُ ال يٍْرصِفرد بالعمل بـها أهل مت يٌ وسنن,روايتـهـم

  .اه يف بابـهن ذكرّأناإال  ,وال ذكره يف هذا الكتاب ,ام أراده الدارقطنيـم
واملتبحر يعلم ذلك  , مل نذكرها لالختصارٌ وأدلةُنوع من هذه األنواع شواهدولكل  −٥٠      

  .هذا الكتاب يف أثناء
َّورب[ −٥١        هاهنا من هإال أن أبا احلسن أورد , يف الصحيحٌـه مـخرجُ متنٍ صحيحٍ حديثُ

من ال خربة له فيعتقد  ,وله طرق صحيحة عىل ما بيناه ,لةَقَّنبروايتـه بعض ال@ينفرد َ آخرٍطريق
فإن الرواة يتميز  ,ليس كذلك و,هذا الرجل املتفرد بـه *غري ر مل يروهثباحلديث أن هذا األ

فإن عيسى بن يونس يروي عن هشام بن عروة عن أخيـه  ,بعضهـم عىل بعض باحلفظ واإلتقان
ْزرع ِّ أمَعبد اهللا بن عروة عن عروة عن عائشة حديث عن /أ١٠/من ال حيفظـويرويـه غريه م ,َ

 ناقصة,فيورده أبو احلسن من هذه الرواية ال, لك الطريق املشهوريس , أبيـه عن عائشةعنهشام 

 ,تلف الرواة يف إيراد طرقها خت, كثريةُوعىل هذا املثال أحاديث ,ه بـه عن هشامَدُّتفر *ويذكر
حيحة ثابتة وإن كانت متونـها ص ,هَويكون الصحيح خالف ,د يف أفرادهَعُفي ,بـها رجل@وينفرد

فإن كان من  ;ديث يف هذا الكتاب عن غريهٍراو حلمن نظر يف تفرد  ف,من رواية الثقات
 من غري ٍوي من غري وجهُوأنـه قد ر , تفرد هذا الراويَفَرَاألحاديث املشهورة الصحيحة ع

 ;مً وإن كان حكام مل يرد إال من طريق هذا املتفرد نظر يف حاله وحال رواتـه عن آخرهـ,طريقه
, IQHوقد تقدم بابـه−بـه عنـهـم  *منـه ما تفرد َِلبَ من أهل العدالة والثقة واحلفظ قْـمُهَو فإن كان

} ب٥ {وإن كانوا من أهل اجلرح والضعف وسوء احلفظ وكثرة ,−وهو الصحيح من األفراد

واء عن هل األفرد بروايتـها أهتي ال سيام األحاديث التي , بـهَّومل يعتد , بتفردهَّاخلطأ مل حيتج

________________________ 
 .بلدة : يف غ » بلد«*  −٤٩الالل
/ ذلك من تفرده : يف غ » منه ما تفرد«/ فيذكر : يف غ » ويذكر«/ عن : يف ص » غري«*  −٥١الالل

  .املرتوكني : يف ص » واملرتوكني«
 . يف النوع األول من األفراد )١(الالل
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تعلق ي فيام والضعفاء واملـجروحني عن الثقات أو عن أمثاهلـم من الضعفاء *املرتوكنيوبة َذَالك
  .معتقداتـهـم ومذاهبـهـمب

  .ـه ولطفهِّة بمنَّلِـحَمْضُ املِراءة واآلَّلِضُواهللا يعصمنا من األهواء امل      
 

 فصل
 وأما ,ا قصدنا ترتيبـهَّألن ,بو احلسن يف فوائدهخترص عىل إيراد أطراف ما ذكر أنو −٥٢      

  . هذا النوعَوليس قصدنا استقصاء ,الغريب واألفراد يف احلديث فأضعاف هذا
 بأسانيده ومتونـه *ا لو أوردناهَّألن/ب١٠/,ًورتبناه عىل األطراف مـخترصا للفائدة[ −٥٣      

  .ًومل ينتفع بـه إال من كان مسموعا له ,لطال الكتاب
 وال يقع إال عن رجلني ,اووهذا الكتاب لو وقع إلينا عن أصحاب أيب احلسن كان عل[ −٥٤      
هـم َ وأقدم,القاسم البغوي@IQH عنده أبوٍ رجلَفوجدنا أسند ;فإنا نظرنا ,ً نزوال لناَفيكون ,عنـه
مولد أيب  ثم نظرنا يف ,وقد حدثونا عن جـامعة من أصحابـهـام ,بكر بن أيب داودو ا أبًتمو

فقرأت بخط أيب احلسن عيل بن مـحـمد امليداين رحـمه اهللا عىل ظهر جزء من األفراد  ;احلسن
َـه عن أيب طالب العشَروايت تويف أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني رحـمه اهللا آخر نـهار « :اريُ

 يوم ٍوف معرِ ودفن يف مقابر قرب,يوم الثالثاء السابع من ذي القعدة سنة خـمس وثامنني
 IRH*ست فكمل له ,ذي القعدة سنة ست وثالثامئة وكان مولده خلـمس خلون من ,األربعاء

ألن  ; سنةَ سامعه من البغوي وله إحدى عرشةُ فعىل هذا يكون آخر;»وسبعون سنة ويومان
 ,َ عرشةَألنـه تويف سنة ست ; ومن ابن أيب داود وله عرش سنني,َ عرشةَالبغوي تويف سنة سبع

  .حدث عنـهـام بالكثري *راهنو

________________________ 
 .دنا أور: يف ص » أوردناه«*  −٥٣الالل
  .وتراه : يف ص » ونراه«/ ستة : يف غ » ست«*  −٥٤الالل
  .−»أبو بكر«:  وكذا قوله بعده −»أبا«:  يف حاشية غ بخط آخر )١(الالل
 .تسع  :صوابه » ست«: قوله  )٢(الالل
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وخيفى عىل كثري  ,عام يسقط العدالة *ٌسليم يف التدليس IQHًوكان له رحـمه اهللا مذهبا[ −٥٥      
وقرىء عليـه  ,ًوقراءة ,ًثنا أبو القاسم إمالء :ـمعه من البغويس كان يقول فيام ,من املـحدثني
وال ينسب  ,حدثكم فالن :اسم البغوي عىل أيب القئِرُق: *منه ويقول فيام مل يسمع ,وأنا أسمع

  .ًإىل نفسه من ذلك شيئا
من روى  , جلـميع املـحدثنيُّ ألنه أعم;َأنفع/أ١١/فكان إيراد أحاديثه عىل األطراف[ −٥٦      

 . *بعلمهع فنتي و,أحاديثه فيعرض عليه ,مل يروهمن والكتاب 
يـهتدي بـها الطالب إىل بغيتـه  ,سة خـمٍ هذا الكتاب عىل فصولَ أطرافنحن ذاكرونو[ −٥٧      

 :من غري تعب
  . العرشة يف هذا الكتابهسندا أم :الفصل األول
وترتيب  ,ء من الصحابة ريض اهللا عنـهـم عىل املعجـمساممسانيد من اشتـهر باأل :والفصل الثاين

  . الرواة عنـهت كثرمنًعىل املعجـم أيضا في *نـهـمع الرواة
مثل أيب هريرة  ,−أو مل يكن ,وإن كان له اسم معروف−تـهر بالكنى من اش :الفصل الثالثو

  .واخلدري واألشعري وغريهـم
  .عىل املثال األول ,يِّنُ وكيِّمُمن سـ م,هذا النوع *ء منسانسند عن الُما أ :الفصل الرابعو
  . من املراسيل واملـجاهيل ومن مل يسمورد فيهما  :IRHالفصل اخلامسو

  }أ٦ {.إنـه سميع مـجيب ,واملعني عليـه , لذلكلِّه واهللا املس,هَك املسرتشد مقصودلعرف بذَلي    

________________________ 
 .من غ » منه«/ ًسليام : يف غ » سليم«*  −٥٥الالل
 . مذهب :ه الوجه في» ًمذهبا«: قوله  )١(الالل
 .بعمله : يف غ » بعلمه«*  −٥٦لالال

  .يف : يف ص » من«/ منهم : يف ص » عنهم«*  −٥٧الالل
 .ف يف أثناء الكتاب عىل الفصل الثالث  قدمه املصن)٢(الالل



 

 ٣٣

 مسند أيب بكر الصديق ريض اهللا عنـه
 :عنـه اخللفاء

  :عنـه املؤمنني أمري اخلطاب بن عمر *
ُّاطلع عمر عىل أيب بكر وهو يمد لسانـه: [ حديث )١( ُ  ...اهللا رسول خليفة يا ما تصنع :فقال ,َ

ْالدراوردي تفرد بـه عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد العزيز بن مـحـمد .احلديث ََ  عن زيد َّ
 أدرج احلديث املسند , كذا قال عبد الصمد:ابن صاعد  قال,بن أسلم عن أبيـه عن عمر

ْالدراورديدي عن ِالعاب/ب١١/ه لنا عبد اهللا بن عمرانَلَصَوف, *باملوقوف ََ أن  : عن زيد عن أبيـهَّ
, *ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خليفة يا تصنع ما :فقال ,بيده هَذِآخ لسانـه عَلْدَي وهو بكر أيب عىل طلعا عمر
قال  :رهِْث يف إُرَثم ابتدأ آخ , هذا آخر احلديث:عداقال ابن ص ,وهل أوردين املوارد إال هذا :قال

ْالدراوردي *ثنا :العابدي ََ ن ما من عضو م «:قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : *أسلم عن زيد بن َّ
  .»ـهِتَدِعىل ح األعضاء إال ويشتكي إىل اهللا عز وجل ما يلقى من اللسان

 عىل ظهر بقيو *توضأ رجل قد *هإذ جاءملسو هيلع هللا ىلص بينا أنا جالس مع رسول اهللا : [ حديث )٢(
غريب من حديث سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه عن جده عن  .احلديث.. .قدمه مثل الظفر

  .عن الوازع البْقِوتفرد بـه املغرية بن س ,ع عنـهتفرد بـه الوازع بن ناف ,أيب بكر
غريب من  . احلديث... أولَقام فينا عامملسو هيلع هللا ىلص إن نبي اهللا  :فقال ,ًأنـه قام خطيبا: [حديث  )٣(

َاحلمرييحديث حـميد بن عبد الرحـمن  ْ , * أيب بكرعن  عن عبد اهللا بن عباس عن عمرِ
, يب عنـهَرــــــُقبن بـه األصمعي عبد امللك تفرد , ليم بن حيان عن قتادة عنـهَوغريب من حديث س

________________________ 
» أسلم«/ نا : يف غ » ثنا«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلص«/ بموقوف : يف غ » باملوقوف« . * ١/١٦٢العلل :  ينظر −١الالل

 .ضبب عليها يف النسختني 
 دون – من طريق املغرية ٢٧ والصغري ٢٢١٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١٠٩السنن :  ينظر −٢اللال

 .برص : يف ص » توضأ«/ جاء : يف غ » جاءه«. * ووافقه   ,−ذكر عمر
: يف غ » وصله«/ األصبغ : يف ص » األصمعي«/ من ص » احلنفي«/ عنه : يف ص » عن أيب بكر« * −٣الالل

 .من حديثه 



 

 ٣٤

 يف موضع  ورواه.بحروتفرد بـه حاتم عن  ,عن األصمعي * بن سويد احلنفيبحروتفرد بـه 
  .عن ابن عباس *هوصل ,يمِلَعن س *معياألص  تفرد بـه:وقال ,آخر

  :الصديق عن املؤمنني أمري عفان بن عثامن *
ـه عبد الرحـمن بن  ب تفرد. احلديث... نجاتناعنملسو هيلع هللا ىلص اهللا /أ١٢/ سألت رسول:[ حديث )٤(

َعمرو بن جبل  أيب عن ة عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن مـحـمد بن املنكدر عن جابر عن عثامنَ
َالتسرتفرواه سيار بن احلسن  ,واختلف عنـه, *بكر ْ َجبلةي عن ابن ُ  عن عبد العزيز بن َ

ُاملاجشون  ورواه داهر بن نوح عن يوسف ,الصديق عن ابن املنكدر عن جابر عن عثامن عن ِ
ُاملاجشون   .IQH عن ابن املسيب عن عثامن عن الصديقِ

 :الصديق عن املؤمنني أمري طالب أيب بن عيل *
@حديث )٥(

 غريب من .احلديث» ...ما من عبد يذنب« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  أنـه سمع رسول اهللا :[
عطاء عن إسامعيل بن تفرد بـه موسى بن مـحـمد بن , * عيلعن حديث شعبة عن أيب إسحاق

 , عن عيلٍ خريِورواه عمر بن يزيد قايض املدائن عن أيب إسحاق عن عبد. * شعبةعن عياش
ْمهرانومل يروه عنـه غري داود بن    .ٍ خريِوهو غريب من حديث أيب إسحاق عن عبد ,ِ

  تفرد بـه سليامن بن عمرو عن عبد امللك.احلديث.. .ً لو منعوين عقاال: أنـه قال:حديث )٦(
  .لة عن عيلَفَبن عمري عن سويد بن غ

 .احلديث» ...إذا رأيت الناس يتنافسون يف الدنيا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا } ب٦ {:حديث )٧(
تفرد بـه عنـه عبد الرحـمن بن عمرو  , عن أيب رجاءَُرسيج أخو حرب بن جيَُرسشري بن َبـه ب تفرد

َجبلةبن  َ.  
  :الصديق عن زيد بن أسامة *

________________________ 
 .عنه : يف ص » عن أيب بكر« . * ١٧٥, ١/١٧٤العلل :   ينظر −٤الالل
داهر عن يوسف عن ابن املنكدر عن ابن املسيب عن جابر عن عمر عن عثامن عن :  كذا , ويف العلل )١(الالل

 .أيب بكر  
 .عنه : يف ص » عن شعبة«, » عن عيل« . * ١/١٧٩العلل :   ينظر −٥الالل



 

 ٣٥

.. .عط الفارس سهـمنيأف/ب١٢/ إن فتح اهللا عليكم:بكر الصديق قال أبو :[حديث  )٨(
َجبلةتفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن . *احلديث عن زيد بن  IQH عن عبد اهللا بن جعفر املدينَ

 . *بهسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة أ
  :الصديق عن مالك بن أنس *
  :يقولًمقبال أنشأ ملسو هيلع هللا ىلص  كان أبو بكر إذا رأى رسول اهللا :حديث )٩(

 ُمه الظالَلَي ازكضوء البدر    صطفى للخري يدعوم ٌأمني
موىل بني هاشم عن أسباط بن مـحـمد عن أسامة بن  IRHتفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا بن حـميد
  .زيد عن ربيعة بن أيب عبد الرحـمن عنـه

ر عن  تفرد بـه نعيم بن حـامد عن معتم.احلديث» ...يف خـمس من اإلبل شاة« :[ حديث )١٠(
  .ملسو هيلع هللا ىلصورفعه إىل النبي  , عن نعيمَّمصفىورواه مـحـمد بن  ,أبيـه عنـه

كذا رواه مـحـمد بن حييى ه .سح بـهامتكانت له خرقة إذا توضأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١١(
ْالعيناء عن أيب ُّالصويل  مـحـمد بن القاسم عن أيب زيد سعيد بن أوس عن أيب عمرو بن العالء َ
 عن أيب عمرو بن العالء عن إياس بن ُعامرة ورواه عون بن ,هعنـ ISH*خلف بن *سعن أن
 وقال غريه عن أيب عمرو عن إياس ,كانت له خرقة أو منديلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :ح عن رجلْيَبُض

  .ملسو هيلع هللا ىلصبن جعفر عن رجل عن النبي 
 نعمعمر  *نع  تفرد بـه عمران القطان.احلديث» ...أمرت أن أقاتل الناس« :[ حديث )١٢(

 

________________________ 
  .من غ » به«/ ن ص م» احلديث« * −٨الالل
 .املديني : لعل صوابه » املدين«:  قوله )١(الالل
 .يزيد : صوابه » محيد«:  قوله )٢(الالل
  .١/٢٢٩العلل :  ينظر −١٠الالل
 .خالد , وضبب عليها يف النسختني : يف غ » خلف«/ ضبب عليها يف غ » أنس« * −١١الالل
  .مالك : صوابه » خلف«:  قوله )٣(الالل
 من طريق عمرو , ٦٥٥٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٨٩ , السنن ١/١٦٤العلل :  ينظر −١٢الالل

 .عنه : يف ص » عن أيب بكر«/ و : يف ص » عن« * .ووافقه 



 

 ٣٦

  .وتفرد بـه عنـه عمرو بن عاصم, * أيب بكرعن الزهري عن أنس
 /أ١٣/:الصديق عن البجيل عمرو بن أوسط *
 غريب من حديث أيب .احلديث.. .فسلم , رجلهفجاء ,ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند النبي  :[حديث  )١٣(

ْالنهديتفرد بـه سليامن بن الربيع  ,ملسو هيلع هللا ىلصبكر عن النبي   عن َِهليعة عن كادح بن رحـمة عن ابن َّ
 . *عن أوسطر ليم بن عامُس
 :الصديق عن بالل *
يد بن زيد عن ِسَ تفرد بـه أ.»وضأ من طعام أحل اهللا أكلهَتُيال  «:ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [ حديث )١٤(

ْشمرعمرو بن    .لة عن باللَفَ عن عمران بن مسلم عن سويد بن غِ
 :الصديق عن اهللا عبد بن جابر *
من بن عمرو تفرد بـه عبد الرحـ .»من بدل دينـه فاقتلوه« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )١٥(

َجبلةبن  ْزحرعن مـحـمد بن دينار الطاحي عن عبيد اهللا بن  َ  . * جابرعن  عن أيب نرضةَ
 غريب من حديث مـحـمد بن .احلديث.. .خري الناسيا  :قال عمر أليب بكر :حديث )١٦(

 وتفرد بـه عبد اهللا بن ,بن أخي مـحـمدا تفرد بـه ابن أخيـه عبد الرحـمن ,املنكدر عن جابر
  .الواسطي عن عبد الرحـمن IQHواقد

 غريب من .احلديث.. .أن أبا بكر الصديق دعا بطعام قبل صالة املغرب :حديث )١٧(
 وتفرد بـه صدقة بن خالد ,تفرد بـه زيد بن واقد عنـه ,حديث مكحول الدمشقي عن جابر عنـه

  .عن زيد
 :الصديق عن *دْيَقُن بن احلويرث بن جبري *

________________________ 
  .عنه : يف ص » عن أوسط« * −١٣الالل
   .٧اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −١٤الالل
  .عنه : يف ص » عن جابر« * −١٥الالل

 .داود : لعل صوابه » واقد«:  قوله )١(اللال



 

 ٣٧

من /ب١٣/ غريب.»روضة من رياض اجلنة *نربيوم ما بني بيتي«} أ٧ {:[حديث  )١٨(
 تفرد بـه , عن عروةُرومانوغريب من حديث يزيد بن  ,حديث عروة بن الزبري عن جبري

 يف موضع  ورواه.ن عبد اهللا بن الزبري عن يزيدبن ثابت بمـحـمد بن عمر الواقدي عن نافع 
  .IQHعلم واهللا أ,جبري بن احلارث بن سعيد: *فقال فيـه ,آخر من الكتاب

 :الصديق عن أرقم بن زيد *
ن اهللا عز وجل حرم إ «:وفيـه ,احلديث.. .تـهَّلَ كان أليب بكر غالم يأتيـه بغ:قال: [ حديث )١٩(

د عن أسلم ّ تفرد بـه عبد الواحد بن زيد املتعب.احلديث» ...اجلنة عىل كل جسد غذي بحرام
 تفرد بـه :وقال ,سحاق عن زيد يف موضع آخر من طريق أيب إ ورواه.ب عن زيدّعن مرة الطي
  .امن عن رشيك عن أيب إسحاقيمـحـمد بن سل

 :الصديق عن ديعبال حبيب بن مسلم بن زيد *
نعم القوم عبد « : وفيـه,احلديث.. .إين عامل بالبحرين :أنـه قال أليب بكر :حديث )٢٠(

َجبلةبن بن عمرو  تفرد بـه عبد الرحـمن .»القيس   . أبيـه عن حبيب بن زيد بن مسلم عنَ
 /أ١٤/:الصديق عن املسيب بن سعيد *
 تفرد بـه , غريب من حديث الزهري عن سعيد.احلديث» ...ـههبت يف ائدالع«: [ حديث )٢١(

 . *عنـه  عن عمر بن قيسيندرالوليد بن سلمة األ
 :الصديق عن سعد بن سهل *
 تفرد بـه عبد . احلديث...سألت أبا بكر عن الرجل يصيل خلف اإلمام: [حديث  )٢٢(

________________________ 
» فقال فيه« /  »كذا بخط املصنف«: وقربي, ويف احلاشية : يف غ » ومنربي«/ نفري : يف غ » نقيد« * −١٨الالل

  .من ص 
  .» ينظر: بخط املصنف هنا «:  يف حاشية ص )١(الالل
 .ووافقه  , من طريق عبد الواحد ٥٩٦١أخرجه الطرباين يف األوسط   −١٩الالل
  .عن سعيد : يف غ » عنه«/  جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية . * ١/٢١٣العلل :  ينظر −٢١الالل
 .مبيض له يف غ » مي التيمي« * −٢٢الالل



 

 ٣٨

َجبلةالرحـمن بن عمرو بن    .املدين عن أيب حازم عن سهل *التيمي IQHيم  عن مـحـمد بنَ
 :الصديق عن يلةِـمَج أبو نيَنُس *
 عن ُّالسويس تفرد بـه مـحـمد بن عمرو .احلديث» ...إنا ال نورث« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [ حديث )٢٣(

َ سننيعن د اهللا بن عمر عن الزهرييعبد اهللا بن نمري عن عب ُ* . 
 :الصديق عن ابحيَنُالص *
. ثاحلدي» ...أموالكم قد تصدق عليكم بثلث *عز وجل إن اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [حديث  )٢٤(

ِّاألبيلتفرد بـه أبو إسامعيل  ُ عن ثور بن يزيد عن  −حفص بن عمر بن ميمون :اسمهو− ُ
َ الصنابحيعن مكحول ُ* . 

 :الصديق عن عباس بن اهللا عبد *
 غريب من حديث املعتمر عن أبيـه عن .حلديثا.. .رشبت املاء عند أيب بكر :حديث )٢٥(

َجبلةتفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن  ,طاوس  . عنـهَ
 تفرد بـه .احلديث.. .فسأله عن الرجل يبارز الرجل ,ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي  :حديث )٢٦(

َجبلةابن    .دود بن الوليد عن ابن عباسو هذا عن مسلم بن عبيد عن مَ
 :الصديق عن العاص بن عمرو بن اهللا عبد *
بـه يزيد /ب١٤/تفرد .فاحلديث املعرو.. .علمني دعاء , يا رسول اهللا:قلت :حديث )٢٧(

  .ين عنـهَزَد بن عبد اهللا اليَثْرَبن أيب حبيب عن أيب اخلري م
 :الصديق عن الزبري بن اهللا عبد *
       وأخذها ,عطاء عن وأخذها ,جريج ابن من صالة أحسن ًعاملا رأيت ما :حديث )٢٨(

     تفرد بـه عبد الرزاق عن .ملسو هيلع هللا ىلصوأخذها من رسول اهللا  ,وأخذها من أيب بكر ,ن الزبرياب عن

________________________ 
 .إبراهيم : لعل صوابه » مي«:  قوله )١(الالل
 .عنه : يف ص » عن سنني« *  .٣/١٢٥٩ , املؤتلف ١/٢٦٨العلل :  ينظر −٢٣الالل
  .عنه : يف ص » عن الصنابحي«/ من غ » عز وجل« * −٢٤الالل



 

 ٣٩

  .ابن جريج
 :الصديق عن وعُبْرَي بن الرحـمن عبد *
 تفرد بـه .احلديث» ...ُّجَّ والثُّجَعال« :قال ,عن أفضل األعاململسو هيلع هللا ىلص سئل النبي : [ حديث )٢٩(

َفديكمـحـمد بن إسامعيل بن أيب   عبد عن امن عن مـحـمد بن املنكدر عن الضحاك بن عثُ
 . *الرمحن

  تفرد بـه أبو بكر.احلديث» ...ما بني بيتي ومنربي« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٣٠(

ْسربةبن أيب } ب٧{  . * عبد الرمحنعن  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارَ
 :*الصديق عن عمر بن اهللا عبد *
 تفرد .احلديث.. .فمشى معهـم , الشامأن أبا بكر بعث يزيد بن أيب سفيان إىل: [حديث  )٣١(

  . بن حكيم عن نافع عن ابن عمروثربـه ك
 :*الصديق عن حصني بن عمران *
 بن بة تفرد بـه عت.احلديث» ...من اغتسل يوم اجلـمعة «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [ حديث )٣٢(

ِالعطارديري عن أيب رجاء بصة عن أيب رْـمُالسكن عن الضحاك بن ح َ   . عنـهُ
ْالـخيواين يزيد بن ٍريخ ُعبد *  :الصديق عن َ
يد بن ِلَ يارس عن توبأ تفرد بـه عامر .احلديث» ...ً عيل متعمداكذبمن «: [ حديث )٣٣(

  .اف عنـهّحَسليامن عن أيب اجل
 :قالصدي عن يزيد بن دَّرَمَع *

________________________ 
  .عنه : يف ص » عن عبد الرمحن«. * ١/٢٧٩العلل :  ينظر −٢٩الالل
  .عنه : يف ص » عن عبد الرمحن« * −٣٠الالل
 .» يقدم«: فوق الرتمجة يف ص *  −٣١الالل
 .» قدمي«: فوق الرتمجة يف ص . * ١/٢٦١العلل :  ينظر −٣٢الالل
  .١/٢٤٥العلل :  ينظر −٣٣الالل



 

 ٤٠

َجبلة تفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن .احلديث» ...عليكم بالصدق«: [ حديث )٣٤(  عن َ
ِّالشنيد َثْرَحبيب بن م  /أ١٥/.دَّرَمَ عن ربيعة بن مرداس عن عَّ

 :الصديق عن يَريْـمِح بن عقبة *
 بكر عن النبي  غريب من حديث أيب.احلديث» ...ًبرش من شهد بدرا باجلنة«: [ حديث )٣٥(

َ وال عنه غري متيم بن حذيم,بيَحَْر األَريْـمِة بن حب مل يروه عنـه غري عق,ملسو هيلع هللا ىلص ْ تفرد بـه جابر  ,ِ
ْاجلع  :قالو,  يف موضع آخر من الكتابهوردأو. ريةِصَ, ومل يروه عنـه غري احلارث بن ح عنـهفيُ

  . عقبة: عن رجل من أرحب يقال له: وزاد,ريةِصَتفرد بـه مـحـمد بن كثري عن احلارث بن ح
 :الصديق عن حازم أيب بن قيس *
 عتر من ةعْرُت «:يـهفو.. .للناس IQHًيوما جالسملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :قال: [حديث  )٣٦(

 تفرد ,خالد عنـه عن الصديق/ب١٥/غريب من حديث إسامعيل بن أيب. *احلديث» ...اجلنة
  .بـه عمرو بن جرير البجيل عنـه

 .احلديث.. .هذه اآلية *تم قد قرأ:ويقول ,سمعت أبا بكر خيطب الناس: [ حديث )٣٧(
 األحـمر عنورواه جعفر  .تفرد بـه سليامن بن كثري عن عبد امللك بن عمري عن قيس

ورواه  . وتفرد بـه عبد الغفار بن احلكم عن سليامن. عنـهريوتفرد بـه حييى بن أيب بك ,إسامعيل
َمسعر ْ تفرد بـه سليامن بن أيب  ,وهو غريب من حديثه عنـه , عن إسامعيل بن أيب خالد عنـهِ

َمسعركريمة عن  ْ   . ومل يروه عنـه غري املنذر بن سعيد بن أيب اجلهـم,ِ
 ,تفرد بـه سليامن بن كثري عن عبد امللك عنـه .احلديث» ...اتقوا الكذب« :حديث )٣٨(

  .وتفرد بـه عنـه عبد الغفار بن احلكم
________________________ 

  .جاءت هذه الرتمجة يف ص قبل الرتمجتني السابقتني . * ٢/٧٩٨تلخيص املتشابه :  ينظر −٣٤الالل
  .٤٩/٤٧٣ , تاريخ دمشق ٢/٧٦٢تلخيص املتشابه :  ينظر −٣٥الالل
  .من ص » احلديث« * −٣٦الالل
 .ًجالسا : الوجه فيه » جالس«:  قوله )١(الالل
 .قرأ : يف ص » قرأتم«*  .١/٢٥٣العلل :  ينظر −٣٧الالل



 

 ٤١

@حديث )٣٩(
ّلتأمرن«: [ ُ عبد  تفرد بـه منصور بن دينار عن .IQHوهو الذي قبله ,»... باملعروفُ

َّزرامللك بن ميرسة ال بـه عيل بن حفص عن وتفرد  ,ورواه إبراهيم بن مهاجر عنـه .اد عن قيسَ
  .عبد اهللا بن اجلراح عن إبراهيم

@حديث )٤٠(
 غريب من حديث .احلديث» ... ال يعرفٍ نسبُدعاءا باهللا ٌكفر« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [
  . تفرد بـه عبد احلـميد بن صبيح عن يونس بن أرقم عنـه,إسامعيل عنـه

 :−صحبة ارَِيلن وكان− الصديق عن مَرْكُم بن ارَِين *
@حديث )٤١(

 غريب من حديث عروة عن .احلديث.. .﴾~ { * }  ﴿:ملا نزلت: [
َنيار  ومل يروه عنـه غري ابنـه عبد ,بن ذكوان عنـه@IRHعبد الرحـمن/أ١٦/ِّالزناد تفرد بـه أبو , عنـهِ

  .الرحـمن
 } أ٨ {:أبيـه عن الصديق بكر أيب بن مـحـمد *
 تفرد بـه عيسى .احلديث» ...ضمن اهللا ملن كانت املساجد بيوتـهـم« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :حديث )٤٢(

  . وتفرد بـه صالح بن بيان عن عيسى,بن ميمون عن القاسم بن مـحـمد عن أبيـه
 .»اب شيبةشمن  «:وبـه )٤٣(
 .»من تكلم يف القدر «:وبـه )٤٤(

  .ًعن القاسم عن أبيـه أيضا ISHتفرد بـهـام صالح      
 :الصديق عن بّالطي مرة *
 تفرد بـه عبد .» احلديثصدقعليك ب ,يا أبا بكر« :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا  :حديث )٤٥(

________________________ 
  .١/٢٥٣العلل :  ينظر −٣٩الالل
  .٣٧يف احلديث :  أي )١(الالل
  .١/٢٥٤العلل :  ينظر −٤٠الالل
  .٣٧٠ ,١/٣٦٩تاريخ دمشق :  ينظر −٤١الالل
  .عبد اهللا : صوابه » عبد الرمحن«:  قوله )٢(الالل
 .ميمون عن عيسى بن :  أي )٣(الالل



 

 ٤٢

َجبلةالرحـمن بن عمرو بن    .خي عن مرةَبَ عن موسى بن سعيد عن فرقد السَ
  .احلديث» ...ةَكـــــــــــَلَـم الئال يدخل اجلنة سي« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :حديث )٤٦(
  .احلديث» ...ً مسلامَّملعون من ضار« :حديثو )٤٧(

َجبلةتفرد بـهـام عبد الرحـمن بن عمرو بن        وهو غريب  ,حبيب بن مطر عن فرقد عنـه عن َ
  .من حديث حبيب عنـه

 :باب من اشتـهر بالكنى وروى عن الصديق عىل الرتتيب
ِالسبيع اهللا عبد بن عمرو إسحاق أبو *  :−مرسل− الصديق عن يَّ
 تفرد .احلديث» ...أربع من جـمعهن يف يوم دخل اجلنة« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٤٨(

ُعبدووتفرد بـه  :يف موضع آخر/ب١٦/ وذكره.م عن شعبة عنـهبـه إسامعيل بن إبراهي ْ س بن َ
  .دَلْـخَعبد اهللا بن مأيب كتبـه إال عن نومل  ,برش عن إسامعيل

 :الصديق عن األسلمي برزة أبو *
 غريب من حديث .احلديث.. .ظ عىل رجلّتغييمررت عىل أيب بكر وهو : [ حديث )٤٩(

َالبخرتيعن أيب  IQHشممـحـمد بن عبيد عن أخيـه يعىل عن األع ْ  تفرد بـه مـحـمد بن حرب , عنـهَ
َالنشائي   . عنـهَّ

 :الصديق عن اخلدري سعيد أبو *
 *نب  تفرد بـه حييى بن ميمون.احلديث.. .عام أولملسو هيلع هللا ىلص خطبنا رسول اهللا : [حديث  )٥٠(

  ...:*قالعطاء عن عيل بن زيد عن أيب نرضة عن اخلدري عن الصديق 

________________________ 
 .جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية *  .١/٢٣٦العلل :  ينظر  −٤٩الالل
ْالبخَرتي(...) بن مرة (...) األعمش «:  يف حاشية غ )١(الالل أن األعمش إنام يرويه عن : ولعل املراد . » َ

ْعمرو بن مرة عن أيب البخَرتي  َ. 
  .من ص » قال«/ عن : يف غ » بن« * −٥٠الالل



 

 ٤٣

 :الصديق عن IQHّمل بن الرحـمن عبد رجاء أبو *
 غريب .احلديث» ...ًما ملن عاد مريضا ,يا رب :ن موسى بن عمران قالإ«: [ حديث )٥١(

 تفرد بـه أبو ,رية مسلم بن عبيد عن أيب رجاءَصُمن حديث إسحاق بن راشد احلراين عن أيب ن
  . يزيد بن سنان عنـهُّالرهاوي فروة

 :الصديق عن األشعري موسى أبو *
 تفرد بـه عثامن بن .احلديث.. .ًزيناح ما يل أراك :فقال ,ة أبا بكر طلحيلق :حديث )٥٢(

َمقسم  ْ ِّالربِ َجبلة وتفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن ,ي عن منصور عن أيب وائل عنـه ُ  عن َ
  .عثامن

 /أ١٧/:الصديق عن معمر أبو *
ر َمْعَ غريب من حديث أيب م.احلديث» ...ًمسجدا *هللامن بنى « :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [ حديث )٥٣(

َسخربةعبد اهللا بن  ِّمرصف  تفرد بـه طلحة بن, عنـهَْ َ   . وتفرد بـه مـحـمد بن طلحة عن أبيـه,عنـه *ُ
 :الصديق عن هريرة أبو *
 عن عبد ريش تفرد بـه أحـمد بن أبان الق.»ال يطوف بالبيت عريان« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :حديث )٥٤(

  .ن عبد الرحـمن عن أيب هريرةالعزيز بن مـحـمد عن عبيد اهللا بن زياد عن الزهري عن حـميد ب
 تفرد بـه عمرو بن قيس عن عطاء .احلديث.. .أربعني رضب أبو بكر يف اخلـمر :حديث )٥٥(

  .عن عبيد بن عمري عن أيب هريرة
 : الصديقبكر أيب عن بكر أيب موىل *
 تفرد بـه عثامن بن واقد .احلديث» ... من استغفرِّرصُمل ي« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله } ب٨ {:حديث )٥٦(

________________________ 
ِأبو رجاء العطاردي , وهوعمران بن ملحان , وعبد : صوابه » أبو رجاء عبد الرمحن بن مل«:  قوله )١(الالل َ ُ

 .الرحـمن بن مل هو أبو عثامن النهدي 
  .١١٦األمايل املطلقة البن حجر ص : ينظر  −٥١الالل
 .مطرف : يف ص » مرصف«/ من غ » هللا«. * ١/٢٦٣العلل :  ينظر  −٥٣الالل



 

 ٤٤

َّاحلـامينهكذا رواه أبو حييى  ,رية مسلم بن عبيد عن موىل أيب بكرَصُأيب نري عن َمُالع  عبد ِ
ورواه عبيد اهللا بن عمر العمري عن عمه عثامن بن واقد عن جده عثامن  ,احلـميد عن عثامن
  .عن جده −يعني األصغر− وتفرد بـه عثامن بن واقد ,ريةَصُبن واقد عن أيب ن

 :باب النسوة عن الصديق
 :أبيـها عن عائشة املؤمنني أم *

  :عنـها عتيق أبو **
 تفرد بـه عبد الرحـمن .احلديث» ...السواك مطهرة للفم« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥٧(

َجبلةبن عمرو بن    .حـامد بن سلمة عن ابن أيب عتيق عن أبيـه *عن/ب١٧/َ
 :عنـها القاسم **

 غريب من حديث .احلديث.. .فاق النَّبَارشأملسو هيلع هللا ىلص ملا تويف رسول اهللا : * قالت:[حديث  )٥٨(
تفرد بـه عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن عمر  ,عبد الرحـمن بن القاسم بن مـحـمد عن أبيـه عنـها

  .سمعه إال من البغوينومل  ,مري عن أبيـهُالع
  :عنـها الزبري بن عروة **

.. .ينجرهاملا جاء نعي عبد اهللا بن أيب بكر اجتمع إىل أيب بكر ناس من امل: [حديث  )٥٩(
 وأورده يف .وتفرد بـه يعقوب بن عتبة عن عروة ,عروة عنـها عن أبيـها * تفرد به.احلديث

 تفرد بـه يعقوب عن عروة : وقال,احلديث.. . ملا تويف عبد اهللا بكي عليـه:موضع آخر بلفظ
ْالدراورديبـه  *فردتو ,ع عن يعقوبِافَسُورواه الوليد بن م ,عنـها ََ  ,ـحـمد عنـه عبد العزيز بن مَّ

  .اقيَرْـِخوال نعلم رواه عنـه غري سليامن بن داود امل
 وتفرد بـه ,رواه الزهري عن عروة .»ما تركنا صدقة ,ال نورث« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [حديث  )٦٠(

________________________ 
  .و : يف ص » عن« * −٥٧اللال

  .من ص » قالت« * −٥٨الالل
 .تفرد : يف غ » وتفرد«/ من غ » به«*  −٥٩الالل
 .يعىل : يف ص » معىل«*  −٦٠الالل



 

 ٤٥

 وتفرد بـه , ورواه معمر عن الزهري.د اهللا عن الزهرييبن هالل بن سويد عن عب *عىلم
  .رإبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة عن معم

 غريب .احلديث... *نيهذ َّ اغسيل ثويب:أن أبا بكر ملا حرضتـه الوفاة قال هلا: [حديث  )٦١(
  .تفرد بـه حييى بن حـمزة عنـه ,د بن سنان عن الزهري عن عروةْرُمن حديث ب

 :عنـها طلحة بن عيسى **
عبد العزيز بن /أ١٨/ تفرد بـه.احلديث.. .ى أقبلت يوم أحد أسع:قال أبو بكر :حديث )٦٢(
  .مران الزهري عن إسحاق بن حييى عن عمه عيسى بن طلحة عنـهاع

َمليكة أيب بن اهللا عبد **   :عنـها ُ
تفرد  , غريب.»يل  واخرتيل ْرِاللهـم خ« :ًإذا أراد أمرا قالملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [ حديث )٦٣(

َمليكةيف عن ابن أيب َرَل بن عبد اهللا العَفْنَبـه ز   . عن عائشةُ
 :أبيـها عن بكر أيب بنت أسامء *
 غريب من .احلديث.. .فزجرين , رآين أبو بكر وأنا أمتيل يف الصالة:قالت :حديث )٦٤(

َالقداميتفرد بـه  ,حديث سعد بن إبراهيم عن القاسم عنـها  عبد اهللا بن مـحـمد بن ربيعة عن ُ
  .إبراهيم بن سعد عن أبيـه عنـه

 :الصديق عن سعيد بنت راشد أم *
 تفرد بـه .احلديث» ...ال حول وال قوة إال باهللا : من قولأكثروا« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : [حديث  )٦٥(

َجبلةعبد الرحـمن بن عمرو بن    .بنت سليم عن أمها أم راشد *ةمسال  عنَ
 
 

________________________ 
 .هاذان : يف ص » هذين«*  −٦١الالل
  .٣/١٧٢١املؤتلف : ينظر  −٦٣الالل
 .سالفة : يف ص » سالمة«*  −٦٥الالل



 

 ٤٦

 } أ٩ {*بن اخلطاب ريض اهللا عنه مسند أمري املؤمنني عمر
 :املعجـم ترتيب عىل عنـه الرواة

َالنخعي األشرت بن إبراهيم *  :عمر عن َّ
 ...أن الصالة جامعة :فنودوا , ملا قدم عمر دمشق بعث إىل الناس:لقا: [ حديث )٦٦(

َاألصبحيزينب /ب١٨/د بن أيبيفرد بـه عمرو بن خالد احلراين عن املـجاهد بن سع ت.احلديث ْ َ 
  .أيب حرب عن عبد اهللا بن مالك بن إبراهيم بن األشرت عن أبيـه عن جده

 :عمر عن كعب بن أيب *
 تفرد بـه أبو جعفر .احلديث.. .يصيل بالناس يف رمضانأن عمر أمره أن  :حديث )٦٧(

  .الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب
 :عمر عن مالك بن أنس *

  :عنـه الزهري **
 تفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا بن .احلديث.. .وافقت ريب عز وجل يف ثالث :ثحدي )٦٨(

عن ابن  −ًوكان ضعيفا−يب ِبَب بن حِّيَبُ ورواه ح,مسلم عن عمه مـحـمد بن مسلم الزهري
 وتفرد بـه ,IQH ورواه عيل بن زيد عن أنس. بن سعيد اهلاشميَوجـمع معه الزبري ,أخي الزهري

  .أبو داود الطياليس عن حـامد بن سلمة عنـه
دت َرــَّحتى اط ,ًيغا الكويف يف مسألتـه عن حروف القرآنِبَأن عمر رضب ص :حديث )٦٩(

  .د بـه األوزاعي عبد الرحـمن بن عمرو عن الزهري عنـه تفر.الدماء يف ظهره
  :* أنسعن ثابت **

  تفرد بـه موسى بن حبيب.احلديث.. .وافقني ريب عز وجل يف ثالث: [حديث  )٧٠(

________________________ 
  .من غ »بن اخلطاب ريض اهللا عنه«*. من طريق عمرو , ووافقه ٦٤٠٥األوسط أخرجه الطرباين يف  −٦٦الالل
  .٧٦ هذا الطريق من ترمجة عيل بن زيد بن جدعان عن أنس , وسيأيت يف احلديث )١(الالل
  .البرصي : يف غ » النرصي«/ عنه : يف ص » عن أنس« * −٧٠الالل



 

 ٤٧

  . ومل يروه عنـه غري موسى بن أعني,عن ثابت *النرصي
احلديث  ...ا مصارع القوم قبل أن يقتلوالريينملسو هيلع هللا ىلص واهللا إن كان رسول اهللا : [ حديث )٧١(

عن  IRHمأخرجه مسل ,وهو صحيح/أ١٩/,عن أنس عنـه IQHة تفرد بـه سليامن بن املغري.بطوله
  .وخ عن سليامنُّرَوشيبان بن ف ISHعمر بن إبراهيم بن سليط

 ITH*يعري تفرد بـه مطرف بن معقل الش.احلديث» ...من سب العرب«: [حديث  )٧٢(
  .طرفوتفرد بـه مكي بن إبراهيم عن م ,ثابت البرصي عن

 هكذا رواه حييى بن .احلديث.. .ادةَمَّل الزيت عام الرْكَر بطن عمر من أَقْرَقَت: [حديث  )٧٣(
, *اهللا@عبيد وتابعه عبد اهللا بن نمري عن ,عبد اهللا بن سامل عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت

  .فقال عن عبيد اهللا عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك ,ُغرابوخالفهـام عيل بن 
 :أنس عن بكر أيب بن اهللا يدعب **

 عن ُزرارة تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث.. .وافقت ريب عز وجل يف ثالث: [حديث  )٧٤(
َهشيم   .IVHموقد تقد ,عن الزهري عن أنس IUH* أخيابن أيب  ورواه. عنـهُ

  :عنـه الطويل حـميد **

________________________ 
  .بان , ووافقه  من طريق شي٨٤٥٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧١الالل
 .عن ثابت :  أي )١(الالل
  . ٢٨٧٣ يف احلديث )٢(الالل
 .إسحاق بن عمر بن سليط :  يف صحيح مسلم »عمر بن إبراهيم بن سليط«:  قوله )٣(الالل
  .مبيض هلا يف غ » الشعريي« * −٧٢الالل
َالشقري : لعل صوابه » الشعريي«:  قوله )٤(الالل َّ. 
  .عبد اهللا :  يف غ »عبيد اهللا« * −٧٣الالل
  .ضبب عليه يف ص , ومبيض له يف غ » ابن أيب أخي« * −٧٤الالل
 .» ابن أخي الزهري عن الزهري: هكذا فيه , ولعله «:  يف حاشية ص )٥(الالل
  .٦٨ يف احلديث )٦(الالل



 

 ٤٨

الد  غريب من حديث قرة بن خ.احلديث.. .وافقت ريب عز وجل يف ثالث: [ حديث )٧٥(
ُالسدويس وال نعلم حدث بـه عنـه  ,تفرد بـه حفص بن عمر أبو عمران الرازي عنـه , عن حـميدَّ

  . تفرد بـه العالء بن سامل عنـه: وقال يف موضع آخر.غري العالء بن سامل
ْجدعان بن زيد بن عيل **   :عنـه ُ

 غريب من حديث عيل عن .احلديث.. .ريب عز وجل يف ثالث *وافقت :[حديث  )٧٦(
ويف عن أيب ُْجنَوال نعلم حدث بـه غري أحـمد بن عبد اهللا امل , تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه,أنس

  .عن حـامد −الطياليسيعني −داود 
 /ب١٩/:عمر عن أسلم *
 تفرد بـه سفيان .احلديث.. .وعنده نسوةملسو هيلع هللا ىلص } ب٩ {يعىل النب أن عمر استأذن :حديث )٧٧(

  . أبيـهبن وكيع عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن
 تفرد بـه هشام بن سعد عن زيد .احلديث.. . من نفسهَّصَق َأملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : [حديث  )٧٨(

  .بن خالد *عنـه أمية  وتفرد بـه,عن أبيـه
 حدث بـه عنـه , غريب من حديث زيد عن أبيـه.احلديث» ...دموا بالزيتائت«: [ حديث )٧٩(

  .وتابعه زياد بن سعد ,معمر
 تفرد .احلديث» ...وددت أين أعلم من حتب من عبادك , يا رب:قال موسى« :حديث )٨٠(

  .بـه عنبسة بن عبد الرحـمن عن زيد بن أسلم عن أبيـه
 :عمر عن عازب بن الرباء *
 غريب من حديث . وفيـه ذكر األعرايب,احلديث.. .خرج عمر لرؤية اهلالل :حديث )٨١(

________________________ 
 . من طريق العالء , ووافقه ٦٢٠٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٥الالل
  .وافقني : يف غ » وافقت« * −٧٦الالل
  .مبيض له يف غ » عنه أمية« * −٧٨الالل
تفرد به أبو :  من طريق زياد , وقال ٩١٩٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٢فيض القدير : ينظر  −٧٩الالل

 .قرة عن زمعة عن زياد 



 

 ٤٩

 وتفرد بـه ,ـه عن ابن أيب ليىل عنـهتفرد بـه عيل بن عبد األعىل بن عامر الثعلبي عن أبي ,الرباء عنـه
  .عمرو بن أيب قيس عن عيل

 .احلديث ...حاجة يف عمر إىل بعثني نـهإو ,بعث يف ربيعة بن سلامن مع كنت :حديث )٨٢(
  .يط عن الرباءِقَعمران عن إياد بن لأيب تفرد بـه أبو أسامة عن صدقة بن 

 :عمر عن اهللا عبد بن جابر *
. احلديث» ...هاَطِّبصدقتـه متأب/أ٢٠/ن أحدكم ليخرجإ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٨٣(

 . ر بن سليامنَّمَعُم *عنهوتفرد بـه , برش عن األعمش عن أيب سفيان عنـهبن  IQHاهللاد تفرد بـه عبي
 غريب من .احلديث.. . ما يل أراك قد شعثت:سمعت عمر يقول لطلحة: [ حديث )٨٤(

وعنـه عبد اهللا بن  ,مـجالد بن سعيد عنـهتفرد بـه  ,حديث الشعبي عن جابر عن عمر وطلحة
  .نمري

َحيوة بن رجاء *  :عمر عن َْ
أحسنوا إىل « :وفيـه ,احلديث.. . قام فينا عمر بن اخلطاب باجلابية:قال: [ حديث )٨٥(

 تفرد بـه مـحـمد بن مصعب عن حـامد بن سلمة واملسعودي وقيس عن .احلديث» ...أصحايب
  .ب من حديث رجاء عنـهوهو غري ,عبد امللك بن عمري عنـه

ّزر  * َحبيش بنِ  :عمر عن ُ
 تفرد بـه موسى .احلديث» ...الذهب بالذهب« :يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا  :حديث )٨٦(

ّزربن عطاء عن الثوري عن منصور عن  ِ.  
 :عمر عن وهب بن زيد *

________________________ 
  .من غ » عنه« * −٨٣الالل
 .عبد اهللا : لعل صوابه » عبيد اهللا«:  قوله )١(الالل
  .١٢/١٢٥إحتاف املهرة : ينظر  −٨٤الالل
  .٢/١٢٥العلل : ينظر  −٨٥الالل



 

 ٥٠

 برفعه القاسم بن مالك عن  تفرد.احلديث» ...إذا كان ثالثة يف سفر«: [ حديث )٨٧(
  .عن األعمش عن زيد −وهو مرتوك احلديث−وان ْلُ وروي عن حسني بن ع.عنـه األعمش

 تفرد بـه عبد العظيم بن حبيب عن األعمش .من نفسهملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا َّصَق َأ :حديث )٨٨(
  .عنـه

, IQHِهاَ وفيـه ذكر الب,احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا /ب٢٠/شهدت عمر فوق منرب :حديث )٨٩(
  . األعمش عنـهمر بن زائدة عنْعَ تفرد بـه م.»كل نسب«و

 :عمر عن وقاص أيب بن سعد *
 تفرد بـه .احلديث.. .ً رحـم اهللا رجال سمع مقالتي:فقال ,وقف عمر باجلابية :حديث )٩٠(

  . ومل يروه عنـه غري ابنـه إبراهيم بن مهاجر,مهاجر بن مسامر عن عامر بن سعد عن أبيـه
 } أ١٠ {:عمر عن املسيب بن سعيد *
 غريب من .احلديث» ...عىل األمم حتى تدخلها أمتين اجلنة حرمت إ«: [ حديث )٩١(

ِّالتنييسبن أيب سلمة  *وعمر تفرد بـه أبو حفص ,حديث الزهري عنـه  عن صدقة السمني عن ِّ
 وهو غريب من حديث ,عنهزهري بن مـحـمد عن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل عن الزهري 

 . * ومن حديث عبد اهللا عن الزهري,الزهري عنه
ِّالرقي IRHن تفرد بـه حبا.احلديث.. . الصائم أن يقبلىكان عمر ينـه: * قال:[ حديث )٩٢( َّ 

  .عن الزهري عنـه

________________________ 
 .٢/١٥١العلل : ينظر  −٨٧الالل
 . هو النكاح )١(الالل
, ) ١١٢آل عمران ( , تفسري ابن كثري ١٦١ , صفة اجلنة للضياء املقديس ١٣٤املزكيات : ينظر  −٩١الالل

 من طريق ٩٤٢أخرجه الطرباين يف األوسط و . − كلهم بدون ذكر صدقة– ١٧٧, ١٢/١٧٦إحتاف املهرة 
 .من ص » الزهري«/ عمر : يف ص » عمرو« * .عمرو , ووافقه 

 .من ص » قال« * . من طريق زيد , ووافقه ٤٩٥٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٩٢الالل
 .زيد بن حبان : لعل صوابه » حبان«:  قوله )٢(الالل



 

 ٥١

ًكرب عىل النجايش أربعاملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [ حديث )٩٣( َ َّ  غريب من حديث حييى بن .احلديث.. .َ
اوه فر , وخالفه زمعة بن صالح,تفرد بـه عبد اهللا بن عبد العزيز املديني الليثي عنـه ,سعيد عنـه

ال  ,ًوهو غريب أيضا من حديث زمعة ,عن الزهري وحييى بن سعيد عن سعيد عن أيب هريرة
  .نعلم حدث بـه عنـه غري عبد اهللا بن وهب

 غريب من حديث .احلديث» ...ك عن يمينـهَلَإال وم/أ٢١/IQHما من مصيل«: [ حديث )٩٤(
, ومل يروه عنـه غري الوليد بن *ـه تفرد بـه عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي عن,حييى األنصاري عنـه

  .عطاء
أخربين عن  , يا أمري املؤمنني:فقال ,يغ التميمي إىل عمرِبَجاء الص: [ حديث )٩٥(

ْسربةتفرد بـه أبو بكر بن أيب , ريب من حديث حييى األنصاري عنـه غ.احلديث.. .الذاريات َ 
 .  عنـهياملدين

اري َوَلـح تفرد بـه زيد بن أيب ا.يثاحلد» ...من قرأ القرآن عىل أي حال قرأه« :حديث )٩٦(
ِّالعمي   .مة نوح بن أيب مريم عنـهْصِ وتفرد بـه أبو ع, عن سعيدَ

 تفرد بـه مـحـمد بن عبيد .احلديث» ...لعن اهللا املتشبـهني من الرجال بالنساء« :حديث )٩٧(
َالعرزمياهللا  ْ وكان من  , ومل يروه عنـه غري القاسم بن احلكم,يم عن سعيدَحُ عن سليامن بن سَ

  .الثقات
 تفرد بـه عمرو بن مـحـمد عن .احلديث» ...ئمن أعان عىل سفك دم امر«: [ حديث )٩٨(

  .حييى بن سامل األفطس عن أبيـه عن سعيد
 تفرد بـه جرير عن .احلديث.. .كيف تورث الكاللة :ملسو هيلع هللا ىلص أنـه سأل رسول اهللا :حديث )٩٩(

________________________ 
 .٩/٣٦٣العلل : ينظر  −٩٣الالل
 .من ص » عنه« *  .٨١١١ , فيض القدير ٧٥٥العلل املتناهية : نظر ي −٩٤الالل
ٍّمصل : الوجه فيه » مصيل«:  قوله )١(الالل َ ُ. 

  .٢٣/٤١٠ , تاريخ دمشق ١٥٣األسامء املبهمة للخطيب البغدادي ص : ينظر  −٩٥الالل
  .٢/١٨٦ , الآللئ املصنوعة ١٥٤٨املوضوعات : ينظر  −٩٨الالل



 

 ٥٢

  .الشيباين عن عمرو بن مرة عن سعيد
 غريب من حديث سعيد .احلديث.. .أة تسأله عن احليضسمعت عمر وامر :حديث )١٠٠(

  .ويْرَ وعنـه أبو علقمة الف,يريَدُالـهرز بن عبد اهللا ْحـُتفرد بـه م ,عن عمر
 تفرد بـه .احلديث.. . إن أيب يريد أن يأخذ مايل:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصًأن رجال أتى النبي  :حديث )١٠١(

 /ب٢١/.د بن بشري ومل يروه عنـه غري سعي,مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عنـه
 غريب من حديث سعيد عن .احلديث» ...يف رمضان *عز وجل اهللاكر اذ«: [ حديث )١٠٢(

ْجدعانتفرد بـه عيل بن زيد بن  ,عمر  تفرد بـه أبو , ومل يروه عنـه غري هالل بن عبد الرحـمن, عنـهُ
  .معاوية عبد الرحـمن بن قيس الزعفراين عنـه

 تفرد بـه سعيد .احلديث.. .ًيا عىل بني كالبأن عمر بعث معاذ بن جبل ساع: [حديث  )١٠٣(
 وال أعلم حدث بـه , وتفرد بـه ابن جريج عنـه,بن أيب األبيض عن أيب حازم وزيد بن أسلم

  .غري هشام بن سليامن *عنه
 :عمر عن لةَفَغ بن سويد *
 ...ثريد من بجفان يتأ الشمس غابت فلام ,شهدت عمر يف رمضان: [حديث  )١٠٤(

تفرد بـه يزيد بن هارون عن  ,ملسو هيلع هللا ىلصديث سويد عن عمر وعيل عن النبي  غريب من ح.احلديث
ْشمرعمرو بن   . عن سويد *احَيِبن ر وعمران بن مسلم} ب١٠ {عن عروة بن عبد اهللا بن قشري ِ

 تفرد بـه عمرو بن .احلديث.. .سيكون بعدنا سلطان , يا سويد:قال يل عمر :حديث )١٠٥(
َحريث   . عن إسامعيل بن أيب خالد عن سويدُ

 :عمر عن رشيح *

________________________ 
 .من غ » عز وجل«*. من طريق عبد الرمحن , ووافقه ٦١٧٠,٧٣٤١لطرباين يف األوسط أخرجه ا −١٠٢الالل
  .من غ » عنه« * −١٠٣الالل
  .رباح : يف ص » رياح« * −١٠٤الالل



 

 ٥٣

 غريب من حديث الشعبي .احلديث. ..النساء *مهور ال تغالوا :قال عمر: [ حديث )١٠٦(
َّسوارتفرد بـه أشعث بن  ,عن رشيح وتفرد بـه  ,القاسم بن مالك عن أشعث وتفرد بـه , عنـهَ

  .يوسف بن عدي عن القاسم
ن حديث احلسن  غريب م.احلديث» ...الةَثُ حتى تصريوا يف حنلوَبْرَغُست«: [ حديث )١٠٧(

 . د بن كعب عن احلسنعن مـحـم *يلَْياأل احلكم بن عبد اهللا *به/أ٢٢/تفرد, البرصي عن رشيح
ِشقيق *  :عمر عن سلمة بن َ
.. .أنا :فقال حذيفة ,يف الفتنةملسو هيلع هللا ىلص  أيكم حيدثنا عن رسول اهللا :قال عمر: [حديث  )١٠٨(

ُاملرزبانغريب من حديث أيب سعد البقال سعيد بن  .احلديث ْ , أيب وائل عن عمر وحذيفة عن َ
  .أخو عيل *مسهر تفرد بـه عبد الرحـمن بن

 :عمر عن معبد بن ّيَبُصال *
 غريب من حديث مـجاهد بن جرب عن أيب .احلديث.. .ًكان نرصانيا *أنـه :[ حديث )١٠٩(

يف  *وأغرب ,وتفرد بـه ابن جريج عن احلسن ,اق عنـهَّنَ تفرد بـه احلسن بن مسلم بن ي,وائل
  . وهو صحيح عنـه,ّيَبُصوأنـه كان خيتلف معه إىل ال ,مرسوق رآخره بذك

 :عمر عن اهللا عبيد بن طلحة *
َعتيبةكم بن  غريب من حديث احل.احلديث.. .فقسمه ,أتى عمر مال: [*حديث )١١٠( ُ 

تفرد بـه  ,وحبيب بن أيب ثابت وحكيم بن جبري عن موسى بن طلحة عن أبيـه عن عمر وعيل

________________________ 
          . من طريق يوسف , ووافقه ٣٥٨٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٣٨العلل : ينظر  −١٠٦الالل

 .بمهور : يف ص » مهور«* 
: يف ص » األييل«/ من غ » به« * .من طريق احلكم , ووافقه ٦٢٥٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٧لالال

 .األبيل 
  .سهل : يف غ » مسهر« * −١٠٨الالل
 .فأغرب : يف غ » وأغرب«/ إذا : يف غ » أنه« * .١٦٥, ٢/١٦٤العلل : ينظر  −١٠٩الالل
  .من ص » حديث« * −١١٠الالل



 

 ٥٤

َخنيس ومل يروه بـهذا اللفظ عنـهـم غري , عنـهـمُعامرةبن  احلسن َخنيس بن بكر بن ُ وهو غريب  .ُ
َموهبمن حديث عثامن بن عبد اهللا بن  ْ  تفرد بـه احلجاج بن , عن موسى بن طلحة عن أبيـهَ

  .أرطأة عنـه
 /ب٢٢/:عمر عن شهاب بن طارق *
 :صاعد  ابن قال.احلديث.. .نزلتألو علينا  :ًأن رجال من اليـهود قال لعمر :حديث )١١١(

َمسعرال أعلم حدث بـه عن  ْ  وما سمعناه إال من عبد اجلبار بن العالء , غري سفيان بن عيينةِ
  .عنـه

.. .فأخربنا بأهل اجلنة ,وهو خيطبملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا  :قال عمر: [ حديث )١١٢(
  .IQHة عن قيس بن مسلم عنـهبعن رق *السكري  تفرد بـه أبو حـمزة.احلديث

 :عمر عن عباس بن اهللا عبد *
 غريب من حديث مطر بن .احلديث.. . الشيخ والشيخة:كنا نقرأ فيام خال: [حديث  )١١٣(

ْطهامن ومل نكتبـه إال من حديث أيب  ,تفرد بـه مهدي بن هالل عن مطر ,عن الزهري *الوراق َ
َزنبقةعن مـحـمد بن ماهان  *لّاماجل مـحـمد عبد اهللا بن مـحـمد ْ  عن ورواه عبيد اهللا بن عمر . عنـهَ

  .وتفرد بـه إسامعيل بن أيب زياد عنـه ,الزهري بلفظ آخر
 تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث.. .َّيبُإىل جنازة عبد اهللا بن أملسو هيلع هللا ىلص ملا دعي النبي  :حديث )١١٤(

  .زياد عن عبيد اهللا بن عمر وبرد بن سنان واألوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد اهللا عنـه
من حديث املنـهال بن عمرو عن  غريب .احلديث» ...كل سبب ونسب« :حديث )١١٥(

َأنيسةتفرد بـه زيد بن أيب  ,سعيد بن جبري عنـه َاحلجبي وتفرد بـه مـحـمد بن طلحة , عنـهُ  عن عبيد َ
  .زيد اهللا عن

________________________ 
 .السكوين : يف غ » السكري«*  . ١٧٥األمايل املطلقة البن حجر ص : ينظر  −١١٢الالل
 .» تفرد به عيسى بن موسى عن السكري«:  يف األمايل املطلقة )١(الالل
  .احلامل : يف ص » اجلامل«/ الوزان : يف غ » الوراق« * −١١٣الالل



 

 ٥٥

 غريب من حديث عمر عن .احلديث.. . حديث التشهد,أخذ بيدي عمر: [ حديث )١١٦(
 ومل يروه ,بد اهللا بن عتبة عنـهبـه عون بن ع/أ٢٣/ تفرد, ومن حديث ابن عباس عنـه,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ً وال نعلم أحدا رواه غري الوليد بن مسلم عن ,عنـه غري جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن األشج
ِّالتنييسوتابعه عبد اهللا بن يوسف , IQH*َِهليعةابن  ِّ.  

َاحلجرحديث  )١١٧(  غريب من حديث مـحـمد بن عباد بن جعفر .احلديث.. .لكّإين ألقب :َ
  .تفرد بـه جعفر بن عبد اهللا بن عثامن القريش عنـه ,ه عن عمراملـخزومي عنـ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سامه وقد :وفيـه ,احلديث ...رمضان يف الغداء إىل عمر دعاين :[ حديث )١١٨(
ّالرسي  تفرد بـه عيسى بن .»السحور املبارك« ِ عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن  واينْجَاحلَ

  .ميرسة عن طاوس عنـه
تفرد بـه عبد الرحـمن بن رشيك عن أبيـه . *احلديث ... عيل أقضانا: عمرقال: [حديث  )١١٩(

ْالدهنيعن عامر    . عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن عباسُّ
 غريب من حديث عطاء عن ابن عباس .احلديث.. .ال تغالوا صدقة النساء :[ حديث )١٢٠(

وتفرد بـه عنـه  ,يلضن فمـحـمد ب *عنـه ابنـه وتفرد بـه ,يل بن غزوان عنـهضف *بهتفرد , *عنه
  .سعيد بن عبد امللك بن واقد

 تفرد .احلديث.. .:فقال ,﴾*A B C D E F G H ﴿:ذكر عند عمر: [حديث  )١٢١(
 . *ةبـه نرص بن عيل عن كتاب أبيـه عن شعب

________________________ 
 . غ مبيض هلا يف» َِهليعة« *  .١/٣٥١ , السنن ٢/٨٢العلل : ينظر  −١١٦الالل
 .عن جعفر :  أي )١(الالل
حممد بن إبراهيم ] و[تفرد به عيسى :  من طريق عيسى , وقال ٥٠١أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٨الالل

 .عن سفيان 
  .من غ » احلديث« * −١١٩الالل
 .عبد اهللا بن : يف غ » عنه ابنه«/ من غ » به«, » عنه«. * ٢/٢٣٧العلل : ينظر  −١٢٠الالل
  .ضبب عليها يف غ » شعبة«/ من ص » ما أحل اهللا لك« * −١٢١الالل



 

 ٥٦

ْالدراوردي تفرد بـه عبد العزيز .احلديث.. .رأيت عمر يلبي باملزدلفة :حديث )١٢٢( ََ  عن َّ
  .يسار عنـهسلم عن عطاء بن أزيد بن 

 غريب .احلديث.. .عمر :منـهـم ,ملسو هيلع هللا ىلصسمعت غري واحد من أصحاب النبي  :حديث )١٢٣(
َهشيمتفرد بـه  ,من حديث منصور بن زاذان عن قتادة   . عنـهُ

ه يف هذا ُ قول.احلديث.. .فحلفت بأيب/ب٢٣/,كنت يف ركب أسري يف غزاة :حديث )١٢٤(
ما علمت رواه عنـه غري  ,نـهغريب من حديث سامك عن علقمة ع :»وال بأمهاتكم« :احلديث

  .يعَـمُحفص بن ج
 صحيح من .}أ١١{ احلديث... *نيتاملتظاهر أال ختربين عن :قلت لعمر: [ حديث )١٢٥(

تفرد  ,يد بن أيب األسود عن الزهريِسَ وغريب من حديث أ,د اهللا عنـهيحديث الزهري عن عب
  .بـه عنـه أخوه صالح

 :أبيـه عن عمر بن اهللا عبد *
  :جده عن أبيـه عن سامل **

َهشيمبه  تفرد .احلديث» ...ًمن اشرتى عبدا وله مال«: [ حديث )١٢٦(  عن سفيان بن حسني ُ
  .أسنده عن عمر ,عن الزهري عنـه

 تفرد .احلديث» ...برش املشائني يف الظلم« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصجاء جربيل إىل النبي  :حديث )١٢٧(
َجلزريا ومل يروه عنـه غري عيل بن ثابت ,بـه الوازع بن نافع عن سامل َ.  

 تفرد بـه سليامن بن أرقم . ﴾علم الكتاب IQHهِدْنِ عْنِوم ﴿ :قرأملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )١٢٨(
  .مـحبوب بن احلسن بـهذا اإلسناد عنهوتفرد بـه  ,عن الزهري عنـه

________________________ 
: يف ص » املتظاهرتني« / ١١٥جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث  *  .٤٣−٤/٤١السنن : ينظر  −١٢٥الالل

 .املتظاهرين 
   .٢/٥١العلل : ينظر  −١٢٦الالل
 .» كذا ضبطه«:  يف حاشية غ )١(الالل



 

 ٥٧

أيب  تفرد بـه صالح بن .احلديث.. .غ ِرُأنعمل يف أمر قد ف ,يا رسول اهللا :قلت: [ حديث )١٢٩(
من حديث األصمعي عن أيب عمرو  *كتبتـه  ما:وقال يف موضع آخر .األخرض عن الزهري عنـه

 عن ُّالصويلعن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل إال عن أيب بكر  *طْمِّبن العالء عن الوليد بن الس
ْالعيناءأيب  وإنام يعرف هذا من حديث املعتمر بن سليامن عن أيب عمرو بن  , مـحـمد بن القاسمَ

  .العالء
  تفرد بـه بقية عن يونس.احلديث» ...ك ركعة من صالة اجلـمعةمن أدر« :حديث )١٣٠(
 /أ٢٤/.عن الزهري عنـه} ب١١{
ًرحـم اهللا رجال أصلح من « :فيهو ,...IQHاًقْشِرمر عمر بقوم قد رموا  :حديث )١٣١(

 تفرد بـه احلكم بن , غريب من حديث الزهري عن سامل عن أبيـه عن جده.احلديث» ...لسانـه
ْألييلاعبد اهللا بن سعيد    .وتفرد بـه عيسى بن إبراهيم عن احلكم , عنـهَ

   تفرد بـه إسامعيل بن مـحـمد.احلديث» ...إذا رأيتم اجلنازة فقوموا«: [ حديث )١٣٢(
 وغريه يرويـه عن ابن ,أسنده عن عمر ,عن ابن عيينة عن الزهري عنـه −ويعرف بالطيب−

  .وهو الصواب ,سنده عن عامر بن ربيعةيو ,عيينة
 تفرد بـه أبو عاصم عن .احلديث» ...ذا جاء أحدكم إىل اجلـمعة فليغتسلإ« :حديث )١٣٣(

ال أعلم حدث بـه غري حييى بن مـحـمد بن  ,حنظلة بن أيب سفيان عن سامل عن أبيـه عن جده
  .أعني عن أيب عاصم عنـه

  غريب من حديث سامل عن أبيـه عن.احلديث» ...همًمن يرد اهللا بـه خريا يفه«: [ حديث )١٣٤(
ِالتجيبيتفرد بـه عباد بن سامل  ,جده   . ومل يروه عنـه غري عمرو بن احلارث,ُّ

________________________ 
 . مبيض هلا يف غ » السمط«/ كتبناه :  يف غ »كتبته« *  .٢/٥٦العلل : ينظر  −١٢٩الالل
 .يف جهة واحدة :  أي )١(الالل
  .٤٨) ٢(األفراد : ينظر  −١٣٢الالل
ِتفرد به عمرو وابن هليعة عن عباد :  من طريق عمرو , وقال ٣٢٨٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٤الالل َ. 



 

 ٥٨

 غريب من حديث عمر بن مـحـمد بن زيد .احلديث» ...من قال يف السوق«: [ حديث )١٣٥(
َقهرمان يعرف هذا من حديث عمرو بن دينار اموإن ,عن سامل عن أبيـه عن جده ْ  آل الزبري عن َ

  .سامل
 :رعم عن عمر ابن عن نافع **

 غريب من حديث سليامن التيمي عن .احلديث» ...*موسىواحتج آدم «: [ حديث )١٣٦(
وما كتبناه إال عن أيب مـحـمد  ,يب عن معتمرْرَوتفرد بـه عامر بن ز ,تفرد بـه ابنـه معتمر عنـه ,نافع

عن عيل بن زكريا التامر عن  −وكان من الثقات− ئاحلسن بن إبراهيم بن عبد املـجيد املقر
  .رهِْثنافع عىل إ/ب٢٤/عن عبيد اهللا بن عمر عن IQHاًيب أيضْرَرواه عامر بن زو .عامر

 تفرد بـه أبو عتبة احلسن بن عيل بن .احلديث.. .أيرقد أحدنا وهو جنب: [حديث  )١٣٧(
ُالسكوينمسلم   :قال يف موضع آخرو .ن نافعععن عبد اهللا بن زياد  *السدي  عن أبيـه عنَّ

ومل  , تفرد بـه مـحـمد بن إبراهيم اهلاشمي عنـه, عن نافعغريب من حديث جعفر بن مـحـمد
  .نكتبـه إال عن شيخنا إبراهيم بن عبد الصمد اهلاشمي

ما  , غريب: قال أبو بكر النيسابوري.ملسو هيلع هللا ىلصتان كانتا عىل عهد رسول اهللا متع :حديث )١٣٨(
 ,افععن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نIRH تفرد بـه يزيد بن:قال الدارقطني ,وجدت له علة

  .ورواه عنـه موسى بن هارون كذلك
 تفرد بـه هشام بن يونس عن أيب .احلديث.. .ق بني اخليلَّبَسملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [ حديث )١٣٩(

________________________ 
  .٢/٥٠العلل : ينظر  −١٣٥الالل
: يف ص » وموسى« * . من طريق عامر عن برش , ووافقه ٤٥٤٥الطرباين يف األوسط أخرجه  −١٣٦الالل

  .موسى 
 .عن برش بن منصور :  أي )١(الالل
 .الزبيدي : يف غ » السدي«*  −١٣٧الالل
 كام أخرجه عنه الطحاوي يف املعاين − بيض وضبب هنا يف النسختني , ويزيد هو ابن سنان البرصي)٢(الالل

٢/١٤٦−.  
   .٢/١٣العلل : ينظر  −١٣٩لالال



 

 ٥٩

   .أسنده عن عمر ,معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع
 تفرد بـه عبد اهللا بن ميمون القداح عن . ردوا اخلصامء يصطلحوا:قال عمر :حديث )١٤٠(

  . عنـهعبيد اهللا عن نافع
 غريب من حديث عبيد اهللا .احلديث.. .اتـهـموا الرأي عىل الدين :قال عمر :حديث )١٤١(

َفضالةتفرد بـه املبارك بن  ,بن عمر عن نافع وتفرد بـه يونس بن عبيد اهللا العمريي عن  , عنـهَ
  .املبارك

 تفرد بـه هالل بن .احلديث.. .أنـه رأى سعد بن مالك يمسح عىل خفيـه: [ حديث )١٤٢(
  .الء عن أبيـه عن كتاب اخلليل بن مرة عن سعيد عن أيوب عن نافعالع

جويرية بن أسامء } أ١٢{  تفرد بـه.احلديث.. .وافقت ريب عز وجل يف ثالث: [ حديث )١٤٣(
 /أ٢٥/.IQHوأخرجه مسلم يف الصحيح ,وتفرد بـه عنـه سعيد بن عامر ,عن نافع

 ةالربيع عن كادح بن رحـم تفرد بـه سليامن بن .احلديث» ...من رأى مبتىل« :حديث )١٤٤(
  .لة عن نافعيِجَعن مـحـمد بن سوقة موىل ب

 تفرد بـه عبد اهللا بن إسحاق .احلديث.. .سامةملا فرض عمر للناس فرض أل :حديث )١٤٥(
  . عن نافع عنـهَّخواتاهلاشمي عن أبيـه عن صالح بن 

 :عمر عن عمر ابن عن رُمْعَي بن حييى **
اح عن عمران َّ تفرد بـه عبد امللك بن الصب.حلديثا» ...التقى آدم وموسى«: [حديث  )١٤٦(

َجلزـِ مأيب IRHنني عْيَدُير عن الرَدُبن ح ُيعمرورواه عبد اهللا بن بريدة عن حييى بن  .عن حييى *ْ ْ َ, 
 تفرد بـه احلسن بن ناصح ,وهو غريب من حديث سليامن التيمي عن مطر الوراق عن عبد اهللا

________________________ 
  .٢/٢٥العلل : ينظر  −١٤٢الالل
 . من طريق سعيد , ووافقه ٥٨٩٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٤٣الالل
  .٢٣٩٩ يف احلديث )١(الالل
  .ابن خملد : يف ص » أيب جملز« * −١٤٦الالل
 .بن : صوابه » عن«:  قوله )٢(الالل



 

 ٦٠

  .عنـه
 :عمر عن رعم ابن عن أسلم بن زيد **

 غريب من .احلديث.. .ادة بالعباسَمَّ عمر بن اخلطاب عام الرىاستسق :حديث )١٤٧(
تفرد بـه الزبري بن بكار عن ساعدة بن عبيد اهللا املزين عن داود بن  ,حديث زيد بن أسلم عنـه

 .عطاء املزين عن زيد
  :األسود بن يزيد عن ابن عمر **

 : وفيـه,احلديث.. .مسح عىل اخلفنيما ال أحصيـه يملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا : [ حديث )١٤٨(
 تفرد بـه معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم .ر معاذْكِوفيـه ذ ,اك النعلِرشو

 .عن األسود
َجبلة **  : عن ابن عمرَ

 تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة عن .احلديث» ...IQHءاَمَّرإين أخشى عليكم ال«: [حديث  )١٤٩(
َجبلة َسحيم بن َ  .مر عن ابن عُ
  :جاهدـم **

 تفرد بـه سليامن بن أيب داود عن احلكم .احلديث.. .أن عمر استلم احلجر: [حديث  )١٥٠(
  .ُّالرهاوي وتفرد بـه أبو احلسني , وتفرد بـه عنـه ابنـه مـحـمد بن سليامن,عن مـجاهد

 تفرد بـه عبد اهللا .IRH احلديث...عن اعتكاف عليـهملسو هيلع هللا ىلص أنـه سأل النبي /ب٢٥/:[ حديث )١٥١(
 . بن ورقاء اخلزاعي عن عمرو بن دينار عن ابن عمرَديلُببن 

________________________ 
 .الرتمجة من غ  * −١٤٨الالل
 .الرتمجة من غ   *−١٤٩الالل
 .الربا :  أي )١(الالل
 .الرتمجة من غ  * −١٥٠الالل
   .٢/٢٦العلل : ينظر  −١٥١الالل
 . هذا احلديث من ترمجة عمرو بن دينار عن ابن عمر عن أبيه )٢(الالل



 

 ٦١

  :الشعبي عن ابن عمر **
ان ي غريب من حديث أيوب عن أيب ح.احلديث.. .خطبنا عمر يف اخلـمر: [ حديث )١٥٢(

 .تفرد بـه احلارث بن عمري أبو عمري ,التيمي حييى بن سعيد عن الشعبي عن ابن عمر
  :عمرو بن دينار **

َّاحلـامين غريب من حديث راشد بن سعيد .احلديث» ... السوقمن قال يف«: [ حديث )١٥٣( ِ 
َقهرمانوهو عمرو بن دينار  ,عن أيب حييى ْ وإنام رواه أبو  ,تفرد بـه الربيع بن بدر عنـه , آل الزبريَ

  .حييى عن سامل عن أبيـه
 :عمر نع عمر ابن عن موسى أيب بن ةبرد أبو **

 غريب من حديث .احلديث.. . أباكي لقأعلمت أن أيب :قال يل ابن عمر: [حديث  )١٥٤(
َمسعر ْ   ., تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه*سعيد بن أيب بردة  عنِ

 :عمر عن الزبري بن اهللا عبد *
 تفرد بـه أبو زياد سهل .وفيـه ذكر اخلـمر ,احلديث.. .أنـه خطب الناس باجلابية: [ حديث )١٥٥(

 عبد امللك بن عمري عن عبد *ورواه       . الزبرينبابن زياد الطحان عن سليامن التيمي عن 
 وهو غريب من حديث احلسني بن واقد ,احلديث» ...أكرموا أصحايب« :اهللا بن الزبري بلفظ

  .عن عبد امللك
 :عمر عن ديْعَّالس بن اهللا عبد *
 تفرد بـه أبو .احلديث» ... هذا املال*من ما آتاك اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [ حديث )١٥٦(

________________________ 
 .الرتمجة من غ  . * ٤/٢٥٢ , السنن ٢/٦٩العلل : ينظر  −١٥٢الالل
 .الرتمجة من غ  *  .٢/٥٠العلل : ينظر  −١٥٣الالل
  .مبيض له يف غ » سعيد بن أيب بردة« * −١٥٤الالل
 .بيض وضبب قبلها يف النسختني  »ورواه«*   .٢/١٢٣العلل : ينظر  −١٥٥الالل
ضبب » عبد اهللا«/ بن : يف ص » عن« / أتاك من: يف غ » آتاك اهللا من« . * ٢/١٧٣العلل : ينظر  −١٥٦الالل

  .عليها يف النسختني 



 

 ٦٢

 /أ٢٦/.*بكري بن عبد اهللا *نع عن مـحـمد بن عجالنعاصم عن الثوري 
 :عمر عن األرقم بن اهللا عبد *
 غريب .احلديث.. .ًساملا موىل أيب حذيفة *ذكرو ,ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : [حديث  )١٥٧(

 عن عبد الرحـمن بن زياد بن َِهليعةتفرد بـه عبد اهللا بن  ,من حديث عبد اهللا بن األرقم عن عمر
ُأنعم ْ   . عنـهَّيسُ ن بنُ عبادة عنَ

 :عمر عن العاص بن} ب١٢{ عمرو بن اهللا عبد *
 .احلديث.. .ن أهل الطائف منعوينإ :أن صاحب الطائف كتب إىل عمر: [حديث  )١٥٨(

 ...ن حييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده أنعتفرد بـه عيل بن عاصم 
ِّالبابلتيحييى رد بـه تف .احلديث» ...ال صالة بعد الفجر «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٥٩( ُ ْ َ 

  .عن األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده عبد اهللا بن عمرو
 :عمر عن ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
 تفرد بـه مـحـمد بن سعد العويف عن .احلديث» ...صالة اجلـمعة ركعتان«: [ حديث )١٦٠(

َ عن زبْهباينُّصبد اهللا بن يزيد الع@IQHنبكتاب أبيـه عن حفص   .يد عن عبد الرحـمن بن أيب ليىلُ
 :عيل بن أيب طالب عن عمر *
 تفرد به النرض بن منصور أبو .احلديث.. . رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه:[حديث  )١٦١(

ُي عن أيب اجلنوب عقبة بن علقمة اليشكري عن عيل عن عمرَنزَعبد الرمحن الع  وعن عيل عن ,َ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

________________________ 
  .ذكر : يف غ » وذكر«/ جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد الرتمجة التالية  * −١٥٧لالال

  .جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل  * −١٥٨الالل
  .٢/١١٧العلل : ينظر  −١٦٠الالل
 .عن : لعل صوابه » بن«:  قوله )١(الالل
  .الرتمجة وحديثها من غ  * −١٦١الالل



 

 ٦٣

 :عمر عن عامر بن ةبعق *
 تفرد بـه املسيب بن رشيك عن .احلديث» ...ن توضأ فأحسن الوضوءم«: [ حديث )١٦٢(
  .يش الصامت عنـهِرَ وتفرد بـه نرص بن ح,بيدة الضبيُع

 :عمر عن وقاص بن علقمة *
بن مـحـمد  *الرحـمن@عبد  غريب من حديث.احلديث» ...األعامل بالنية«: [ حديث )١٦٣(

هيم بن عبد الصمد عن أيب سعيد عبد اهللا بن إال عن إبرا@*كتبتـه ما ,املـحاريب عن حييى بن سعيد
  .ًسعيد األشج عنـه عاليا

 تفرد بـه حـامد بن سلمة عن حييى .احلديث/ب٢٦/»...كون عليكم أمراءتس«: [ حديث )١٦٤(
  .يُِّدبن مطر وعبد امللك بن إبراهيم اجل *رعام:  IRH* هذانغري هومل يسند , عنـهIQHبن سعيد

ْعصمة تفرد بـه أبو .واهلجرة بالنفس واملال ,ة واللسان اإليامن بالني:قال عمر :حديث )١٦٥( ِ 
  .نوح بن أيب مريم عن حييى األنصاري عنـه

 :عمر عن ربيعة بن عابس *
 تفرد بـه الثوري عن األعمش .»من تواضع هللا عز وجل رفعه اهللا عز وجل«: [ حديث )١٦٦(

  . وتفرد بـه سعيد بن سالم عن الثوري,عن إبراهيم عنـه
 تفرد بـه .احلديث.. . زاد يف كتاب اهللا عز وجلُعمر :ن يقول الناسلوال أ :حديث )١٦٧(

________________________ 
  .٢/١١٣العلل : ينظر  −١٦٢الالل
/ حديث حممد بن عبد الرمحن : يف ص » حديث عبد الرمحن« *  .٥١, ١/٥٠السنن : ينظر  −١٦٣الالل

 .كتبناه : يف غ » كتبته«
  .عثامن : يف ص » عامر« / »كذا«: فوقها يف غ » هذان« *  .٢/١٩٤العلل : ينظر  −١٦٤الالل
 .عن حممد بن إبراهيم :  أي )١(الالل
 .هذين : الوجه فيه » انهذ«:  قوله )٢(الالل
 من طريق سعيد, ٨٣٠٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨٧األمايل املطلقة البن حجر ص : ينظر  −١٦٦الالل

  .ووافقه 



 

 ٦٤

  .حصني بن مـخارق عن داود بن أيب هند عن مـحـمد بن سريين عنـه
 :عمر عن ميمون بن عمرو *
 غريب من .احلديث.. .ُِريبَ ثْقِْرشَأ :ويقولون ,كان أهل اجلاهلية ال يفيضون: [ حديث )١٦٨(

َمسعرحديث  ْ  عن عيل بن قادم عن ُّالدوريتفرد بـه عباس بن مـحـمد  ,ـه عن أيب إسحاق عنِ
َمسعر ْ َمسعروهو غريب من حديث  ,ِ ْ ِ.  

 .احلديث» ...اللهـم إين أعوذ بك من البخل« :يقولملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [ حديث )١٦٩(
َمسعرهكذا رواه  ْ َمسعروهو غريب من حديث , *بهمل جياوز  , عن أيب إسحاق عن عمروِ ْ ِ, 

وأسنده سيف بن مـحـمد عن الثوري عن  ,ًوري وشعبة عن أيب إسحاق مرسالوكذلك رواه الث
 . *أبيه وتابعه يونس بن أيب إسحاق عن ,أيب إسحاق عن عمرو عن عمر

 خالد بن هشام بـه تفرد .﴾ ءسينا وطور * والزيتون والتني ﴿/أ٢٧/:أنـه قرأ: [حديث  )١٧٠(

 وغريه , هي لغة بني متيم:و عمروقال ,العالء} أ١٣{ شعيب بن إسحاق عن أيب عمرو بن *عن
  .يرويـه عن شعيب عن هارون بن موسى النحوي

 :عمر عن حازم أيب بن قيس *
. احلديث» ...لو حركت بنا الركاب« :لعبد اهللا بن رواحةملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : [ حديث )١٧١(

  .غريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن قيس عن عمر
 غريب من .احلديث... * أجل:فقالت ,هلجرة سبقناكم با:قال عمر ألسامء: [ حديث )١٧٢(

وال نعلم حدث بـه غري  , تفرد بـه ابن عيينة عنـه,ءامأسو حديث إسامعيل عن قيس عن عمر

________________________ 
  .٢/١٨٧ , العلل ٤٤) ٢(األفراد : ينظر  −١٦٨الالل
 .زبيد : يف ص » أبيه«/ من غ » به« *  .١٨٨, ٢/١٨٧العلل : ينظر  −١٦٩الالل
  .و : يف ص » عن«*  −١٧٠الالل
  .٢/١٩٩العلل : ينظر  −١٧١الالل
 .تفرد به عنه : من طريق حممد بن أيب عمر عن سفيان , وقال ٦٢٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٧٢الالل

 .من ص » فقالت أجل«* 



 

 ٦٥

ِالرصيفينيسليامن بن أيوب  َّ.  
 :عمر عن مروان بن قيس *
وتركت  , من العراق:قال , من أين جئت:فقال له , جاء رجل إىل عمر:قال: [ حديث )١٧٣(

 غريب من حديث الفضيل بن عياض عن األعمش عن .احلديث.. .يميل املصاحفًبـها رجال 
 ال أعلم حدث بـه غري مـحـمد بن ,ًجـميعا عن عمر , عن قيسIQHخيثمةو ,إبراهيم عن علقمة

  .ور املكي عن فضيلُبْنُز
ْاجلعفي −قيس بنا أو− قيس *  :عمر عن ُ
 ...يقرأ وهو مسعود بن هللا بعبد بكر وأبو معه وأنا ملسو هيلع هللا ىلص النبي مر :قال :[ حديث )١٧٤(

َالنخعي *عروة  تفرد بـه احلسن بن عبيد اهللا أبو.احلديث َّIRH  َقرثععن علقمة عن  عن رجل من َْ
 /ب٢٧/. وتفرد بـه عبد الواحد بن زياد,قيس :ى يقال لهَفْعُج
ِقبيصة *  :*عمر عن جابر بن َ
  تفرد بـه.ديثاحل.. .فإذا هو عىل رسير ,أعودهملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل رسول اهللا : [حديث  )١٧٥(

َالعرزميبن عبيد اهللا  *مـحمد ْ ِقبيصة عن عبد امللك بن عمري عن َ َ.  
 :عمر عن ةَرْجُع بن كعب *
 تفرد بـه يزيد بن زياد عن .احلديث.. . صالة األضحى ركعتان:قال عمر: [ حديث )١٧٦(

َزبيد عن ابن أيب ليىل عنـه َوقال حييى القطان عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب لي ,ُ ىل عن الثقة ُ

________________________ 
  .٢/٢٠٣العلل : ينظر  −١٧٣الالل
 ...واألعمش عن خيثمة :  أي )١(الالل
  .عزرة : يف غ » عروة« *  .٢/٢٠٤العلل : ينظر  −١٧٤الالل
 .عن إبراهيم :  أي )٢(الالل
  .عمر : يف ص » حممد«/ من ص » عن عمر« * −١٧٥الالل
 .ساقط من غ » ابن أيب ليىل... عن زبيد عن عمر « *  .١١٦, ٢/١١٥العلل : ينظر  −١٧٦الالل



 

 ٦٦

َ وقال معاذ بن معاذ عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب ليىل,عن عمر وقال  ,عن عمر IQHديبعن ز ُ
َيزيد بن هارون عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب ليىل سمعت عمر  عن ابن :وغريهـم يقول ,ُ

  .عن عمر *أيب ليىل
أنزل اهللا عز وجل  *وما َّيبُذكر عبد اهللا بن أ ,كان معي رجل من أهل املدينة: [حديث  )١٧٧(
َمسعر غريب من حديث .احلديث.. .فيـه ْ  , عن عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل عن كعب عنـهِ
َمسعرسفيان بن وكيع عن أبيـه عن  *به تفرد ,األحياء بسب األموات *ىيؤذ  أنى نـه:وفيـه ْ ِ, 

َمـخلدومل نكتبـه إال عن ابن  ْ َ.  
ْاجلرمي كليب *  :عمر عن َ
 تفرد بـه أبو .احلديث.. .فقرأ آل عمران , عمر عىل املنرب يوم اجلـمعةخطب :حديث )١٧٨(

  .ًورواه حييى بن آدم عن أيب بكر مـخترصا ,م بن كليب عن أبيـهصبكر بن عياش عن عا
 /أ٢٨/:عمر عن األسود بن مطيع *
 تفرد بـه زكريا بن .احلديث.. .من عهد منكم فليعهد إىل الزبري: * قال:[حديث  )١٧٩(

 أيب بكر بن أيب شيبة عن مـحـمد بن غري ومل يروه ,ة عن أبيـه عن مطيعوعن هشام بن عرإبراهيم 
َفديكإسامعيل بن أيب    .ن عبد اهللا بن مطيعب عن زكريا بن إبراهيم ُ

 :عمر عن ثانَدَاحلس بن أو بن مالك *
من حديث عبيد اهللا  غريب .احلديث املعروف.. .هل لك يف عثامن والزبري :حديث )١٨٠(

 العمري وعبيد اهللا بن مـحـمد بن عمر بن عيل بن أيب طالب وحييى بن سعيد األنصاري بن عمر
تفرد  ,وعن الزهري عن مالك ,مطعم عن مالك} ب١٣{ عن الزهري عن مـحـمد بن جبري بن
بن مـحـمد بن عمر بن عيل العلوي عن ابن عمه  IRHاهللاد بـه أبو طاهر أحـمد بن عيسى بن عب

________________________ 
 .أبيه : صوابه » زبيد«:  قوله )١(الالل
  .من غ » به«/ يؤذوا : يف ص » يؤذى«/ ال فق: يف غ » وما« * −١٧٧الالل
  .من ص » قال« * −١٧٩الالل
  .عبيد اهللا : لعل صوابه » عبد اهللا«:  قوله )٢(الالل



 

 ٦٧

يم احلـميص عن َلُ ورواه سليامن بن س.واجلـامعة معه IQHهبيد اهللا عن أبيـمـحـمد بن عيل بن ع
 وتفرد بـه منصور ,تفرد بـه يزيد بن يوسف الصنعاين عنـه ,وهو غريب من حديثه عنـه ,الزهري

بنـه أحـمد بن مـحـمد بن منصور عن اوال نعلم حدث بـه عنـه غري ابن  ,بن أيب مزاحـم عن يزيد
تفرد بـه معىل بن هالل بن سويد و ,ًورواه عبيد اهللا بن عمر عن الزهري أيضا .أبيـه عن جده

 تفرد بـه جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي عن إسحاق بن إدريس : وقال يف موضع آخر.عنـه
ْاألسواري   .ISHنحاتم عن قتادة عن الزهري باإلسنادي IRHن عن سويد بُ

تفرد بـه إبراهيم بن سعد عن صالح  .ثاحلدي.. .نـه أخرج مائة دينار يرصفهاأ :حديث )١٨١(
 /ب٢٨/.وهو صحيح عنـه ,بن كيسان عن الزهري

 :عمر عن احلكم بن مروان *
ٍتغبطن فاجرا بنعمة *ال« :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: [حديث  )١٨٢(  .احلديث» ...راعنيذب الْحَ رً

َمليكةتفرد بـه عبد اهللا بن أيب  ,غريب من حديث مروان عن عمر  ابنـه  ومل يروه عنـه غري, عنـهُ
َمليكة وال أعلم ملـحـمد بن أيب ,مـحـمد   .ً مسندا غري هذاُ

تفرد بـه الوليد بن  , غريب.احلديث.. .صليت ليلة حتى طلع الفجر :قال: [حديث  )١٨٣(
ْقحهشام ال ْقحي عن أبيـه عن مَذَ بن سليامن عن يزيد بن أيب كبشة عن احلجاج بن  ITHمَذَ

يف إسناده ثالثة من اخللفاء  * اجتمع,ن عمريوسف عن عبد امللك بن مروان عن مروان ع
 . *يزيد واحلجاج :وأمريان

 :عمر عن األجدع بن مرسوق *
________________________ 

 .عن جده عبيد اهللا :  أي )١(الالل
 .أيب : صوابه » بن«:  قوله )٢(الالل
 .−٦٢١١أيت يف احلديث  كام سي–, والزهري عن عروة عن عائشة − عن مالك عن عمر–هذا :  أي )٣(الالل
  . قال ال  ملسو هيلع هللا ىلص: يف ص »  الملسو هيلع هللا ىلص« * −١٨٢الالل
  .من ص » يزيد واحلجاج«, » اجتمع« * −١٨٣الالل
 . هو جد الوليد )٤(الالل



 

 ٦٨

 غريب من حديث .احلديث.. . ما إكثاركم يف صدقات النساء,يا أيـها الناس: [ حديث )١٨٤(
وتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عن  ,تفرد بـه مـجالد بن سعيد ,الشعبي عن مرسوق عن عمر

وال نعلم حدث بـه غري  , بن عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن سعيد عن مـجالدشيخه مـحـمد
 ورواه حـمدان بن ,IQHب عن يعقوُّالطويسرواه مـحـمد بن منصور  *هكذا ,إبراهيم بن سعد

  .عمر أبو جعفر البزاز عن يعقوب عن أبيـه عن مـحـمد بن إسحاق عن مـجالد نفسه
َّسوارتفرد بـه أشعث بن . *نةهاالت إىل الس ردوا اجل:فقال ,أن عمر خطب: [حديث  )١٨٥( َ 

  .عن الشعبي عنـه
 /أ٢٩/ عن  نكتبـه إالمل : قال.احلديث» ...من سأل الناس ليثري ماله« :حديث )١٨٦(

ِالـمحاميل َ   .احلسني بن إسامعيل :يعني ,َ
 غريب من حديث .احلديث.. .فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصأنـه صىل عىل بعض أزواج النبي  :حديث )١٨٧(

ْاجلعفي IRHد بن زيبراج بـه تفرد ,الشعبي عنـه َأنيسةال أعلم حدث بـه غري حييى بن أيب  و, عنـهُ ُ.  
ُاملعرور * ْ  :عمر عن يدَوُس بن َ
 قال .احلديث.. .﴾¬ » ª © ¨ § ﴿:ن عمر قرأأ :حديث )١٨٨(

 وقال , ومل يرفعه لنا غريه, رفعه لنا عبد اجلبار بن العالء عن ابن عيينة عن األعمش:ابن صاعد
  .تفرد بـه عبد اجلبار عن ابن عيينة :الدارقطني

 :عمر عن بشري بن النعامن *
م َّ تفرد بـه سال.احلديث.. .ًتوبوا إىل اهللا توبة نصوحا :سمعت عمر يقول :حديث )١٨٩(

وهو  , وال أعلم رواه عنـه غري القاسم بن احلكم,ي عن منصور بن زاذانِّمَالطويل عن زيد الع
  .من الثقات

________________________ 
 .وهكذا : يف ص » هكذا« . * ٢/٢٣٩العلل : ينظر  −١٨٤الالل
 .عن أبيه إبراهيم بن سعد :  أي )١(الالل
  ., ومبيض هلا يف غ اللتبيه : ذا يف ص مهملة هك» السنة« * −١٨٥الالل
 .يزيد : صوابه » زيد«:  قوله )٢(الالل



 

 ٦٩

 :عن عمر *روىو باب من اشتـهر بالكنى
 } أ١٤ {:عمر عن اخلدري سعيد أبو *
 ويف ,احلديث.. .ًيذكر خريا *ًفالناسمعت  ,رسول اهللا يا :قال عمر :قال: [ حديث )١٩٠(

 قال ابن صاعد يف حديثه عن علقمة بن عمرو بن احلصني عن .»اهللا يل البخل *وأبى «:آخره
تفرد بـه أبو بكر عن  :أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صالح عن اخلدري عن عمر

ان بن َّبِوقال ح ,عن اخلدري/ب٢٩/فرواه عن األعمش عن عطية ,خالفه جرير و,األعمش
وقال عبد اهللا بن برش عن األعمش عن أيب سفيان  ,عيل عن األعمش عن أيب صالح عن جابر

َكريبوقيل عن أيب  ,عن جابر ما أ ,أيب هريرةصالح عن أيب معاوية عن األعمش عن أيب  عن ُ
عن جابر  IRHنوحديث األعمش عن أيب سفيا ,جريربـه  IQHدجرير عن األعمش تفرحديث 
  .ISH جابر وأيب هريرة إن شاء اهللاةذكره يف ترجـمنو ,ان عن األعمشَّبِتفرد بـه ح

 :عمر عن الرحـمن عبد بن سلمة أبو *
رد بـه  تف.احلديث» ...ITH*كيف أنت إذا رأيت منكر« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )١٩١(

  . عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمةُليث بن أيب سليم
 :عمر عن ميَلُّالس الرحـمن عبد أبو *
ُّأمس: [ حديث )١٩٢( ِ  إسحاق أيب عن شعبة عن  تفرد بـه أبو قتيبة.بَكُّ لكم الرْتَّنُفقد س ,واَ

  .عنه
________________________ 

 .مبيض هلا يف غ » وأبى«/ من غ » ًفالنا«/ من ص » وروى« *  .١٠٢, ٢/١٠١العلل : ينظر  −١٩٠الالل
 .فتفرد : الوجه فيه » تفرد«:  قوله )١(الالل
  .أيب صالح : صوابه » أيب سفيان«:  قوله )٢(الالل
 . , ومل أجده يف مسند أيب هريرة ١٨٦٨ يف احلديث )٣(لالال

  .مبيض هلا يف غ » منكر« * −١٩١الالل
 .ًمنكرا : الوجه فيه » منكر«:  قوله )٤(الالل
  .٢/٢٤٣العلل : ينظر  −١٩٢الالل



 

 ٧٠

 :عمر عن هريرة أبو *
 :م بن سنانِرَهـى حني يقول لمْلُينشد قول زهري بن أيب س*اممًكان عمر كثريا : [حديث  )١٩٣(

 *ِالبدر ِيلةَِل لَ امليضءَكنت   ٍَرشَ سوى بٍ من يشءَلو كنت
سباط بن مـحـمد عن مـحـمد بن أموىل بني هاشم عن  IQHدتفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا بن حـمي

ُالـمقربييب ذئب عن أعبد الرحـمن بن   . *عنه َْ
َالبخرتي أبو * ْ  :عمر عن َ
يع َمُ تفرد بـه إسامعيل بن س.احلديث.. . هلم أبايعك: أليب عبيدةقال عمر :حديث )١٩٤(

ِالبطنيعن مسلم بن أيب عمران  َالبخرتي عن أيب َ ْ  /أ٣٠/.َ
ْالنهدي عثامن أبو *  :عمر عن َّ
 تفرد بـه عبيد اهللا بن احلسن .احلديث» ...فتصافحا ,إذا التقى املسلامن« :حديث )١٩٥(

َالعنربي ْ   .ري عنـهْيَُر عن اجلَ
وتفرد بـه أبو  , تفرد بـه معتمر عن أبيـه.احلديث.. .ع قراءتـه آية آيةِّطَقُأنـه كان ي: [ث حدي )١٩٦(

 . *معتمر يب عنْرَاملعتمر عامر بن ز
 :عمر عن العالية أبو *
عن أيب العالية  *ةدْلَخ  تفرد بـه أبو.احلديث.. .تعلموا القرآن خـمس آيات: [ حديث )١٩٧(

  .وعنـه عيل بن بكار ,عنـه
 :عمر عن ميرسة أبو *

________________________ 
 .القدر : يف غ » البدر«/ من غ » عنه«, » امـم«*  −١٩٣الالل

 .يد يز: لعل صوابه » محيد«:  قوله )١(الالل
  .مجيعهم : يف غ » معتمر« * −١٩٦الالل
: يف ص » خلدة« *  .١٣/٢٨٧ , تاريخ بغداد ٢٢٠٦, ٤/٢٢٠٥, ٢/٨٨٥املؤتلف : ينظر  −١٩٧الالل
 .خالد 



 

 ٧١

 غريب .احلديث.. .عز وجل *ربنا هذا مقام خليل , يا رسول اهللا:قال عمر: [حديث  )١٩٨(
تفرد بـه زكريا بن أيب زائدة  ,يب إسحاق عن أيب ميرسة عمرو بن رشحبيل عن عمرأمن حديث 

  .عنـه
 :عمر عن فاءْجَالع أبو *
رد بـه مـحـمد بن الفضل  تف.احلديث.. . ال تغالوا يف صدق النساء:قال عمر: [ حديث )١٩٩(
 عن ابن ريورواه بك .ارم عن حـامد بن زيد عن حييى بن عتيق عن مـحـمد بن سريين عنـهع

 ,, وتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن سيار عنـه*يمورال وتفرد بـه عنـه مـحـمد بن عمر ,سريين
مـحـمد بن سعيد بن  وتفرد بـه ,IRHن ورواه أيوب عن ابن سريي.IQHبن أيب السمطهو اوبكري 

ة َارَبـه عنـه مـحـمد بن مسلم بن و} ب١٤{  وتفرد,يب قيس عن أيوبأسابق عن عمرو بن 
وال نعلم حدث بـه عنـه  ,عن ابن سريين  ورواه مـحـمد بن عمرو األنصاري.الرازي
وتفرد بـه أبو صالح كاتب الليث , *ورواه هشام بن حسان عنـه .حييى بن إسحاق/ب٣٠/غري

  .سن بن اخلليل بن مرة عن هشامعن احل
 :عمر عن الصائغ رافع أبو *
  تفرد بـه.احلديث.. . آخذ ميثاقك:فإذا قام قال يل ,ّ كان عمر جيلس إيل:قال: [*حديث )٢٠٠(

ْسلم   عن ابن ابن نافعاخلواص عن سعيد بن سامل عن حـامد بن شعيب وإبراهيم الصائغ عن َ
 ...ISH*عمر عن أيب رافع الصائغ قال

________________________ 
 .خليل اهللا : يف غ » خليل ربنا«  *−١٩٨الالل
 .من ص » عنه«/ الدرمي : يف غ » الرومي« *  .٢/٢٣٢العلل : ينظر  −١٩٩الالل
ِالسميط : صوابه » السمط«: قوله  )١(الالل َّ.  
 .عن ابن أيب العجفاء عن أبيه :  أي )٢(الالل
/ من غ » حديث«/  امب دون حتديد مكانـه١٤جاءت هذه الرتمجة وحديثها يف غ بحاشية  * −٢٠٠الالل

  .من ص » قال«
 .» إن شاء اهللا«: زاد يف ص » ينظر«:  يف حاشية ص وبعد احلديث يف غ )٣(الالل



 

 ٧٢

 *بن عفان ريض اهللا عنه أمري املؤمنني عثامنمسند 
 :*عثامن عن عنـهـم اهللا ريض وغريهـم الصحابة

 :عنـه عباس بن اهللا عبد *
 *يللو كن  ,يا عثامن« :بعد موت ابنتـه األخريةملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا : [حديث  )٢٠١(

  .س تفرد بـه عمر بن حـميد عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عبا.احلديث» ...عرش
 :عثامن عن عمر بن اهللا عبد *
 .وفيـه ذكر االستخالف ,احلديث.. :.فقال ,ملا حرص عثامن خرج عىل الناس :حديث )٢٠٢(

 وتفرد بـه عبد ,عنـه تفرد بـه قرة بن خالد عن القاسم بن مـحـمد ,غريب من حديث سامل عن أبيـه
  .الرحـمن بن مهدي عن قرة

 :عثامن عن اهللا عبد بن جابر *
 تفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو .احلديث.. .اتنانجعن ملسو هيلع هللا ىلص سألت رسول اهللا :  [حديث )٢٠٣(

َجبلةبن  ُاملاجشون عن عبد العزيز َ  /أ٣١/. عن مـحـمد بن املنكدر عنـهِ
 :نعثام عن حذيفة *
 تفرد بـه نعيم .احلديث.. .إذا اختلفتم يف عربية القرآن فصريوها بلغة قريش :حديث )٢٠٤(

حبيب عن الزهري عن أنس عن  زيد بن أيبي عن َِهليعةن ابن بن حـامد عن عثامن بن كثري ع
  .حذيفة عن عثامن

 :عثامن عن مالك بن أنس *
 غريب من حديث حييى بن سعيد .احلديث... *فخطبنا ,*قام فينا عثامن: [حديث  )٢٠٥(

َد بن حـمري ومل يروه عنـه غري مـحـم,رية عنـهِبَ تفرد بـه زيد بن ج,عن أنس ْ ِ.  
________________________ 
  .من ص » عثامن... الصحابة «/ من غ » يل«, » بن عفان ريض اهللا عنه« * −٢٠١اللال

  .١٧٥, ١/١٧٤العلل : ينظر  −٢٠٣الالل
  .ًخطيبا : يف غ » فخطبنا«/ من ص » عثامن« * −٢٠٥الالل



 

 ٧٣

 :عثامن عن كماحل بن مروان *
  إين صليت فلم أدر أشفعت أم:فقال ,فأتاه رجل ,ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند نبيكم : [ حديث )٢٠٦(

َّسوارتفرد بـه  .احلديث.. .أوترت َّرسَم  عنُعامرة بن َ بن معبد عن يزيد بن أيب كبشة عن  *ةَ
 .مروان

 :عثامن عن سالمة بن سَعْسَع *
 غريب من .احلديث.. .ألنفالما بال ا , يا أمري املؤمنني: قلت لعثامن:قال: [ حديث )٢٠٧(

وغريه يرويـه عن عوف عن يزيد  ,تفرد بـه موسى بن هالل ,سَعْسَحديث عوف عن ع
  .IRHعن ابن عباس IQHقايشالر
 :أبيـه عن عثامن بن أبان *
تفرد بـه  ,أبانعن  ِّالزناد غريب من حديث أيب .احلديث» ...املـحرم ال ينكح«: [ حديث )٢٠٨(

وهو غريب  , عن أبانةورواه أبو سلم . يروه عنـه غري سعيد بن سالم ومل,عمر بن مـحـمد عنـه
 .رَّحر ومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن امل,حييى بن أيب كثري عنـه/ب٣١/تفرد بـه ,من حديثه عنـه

َّاحلساينوتفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل  ,عن أبان ـه بن وهبْيَبُورواه ن  عن يزيد بن هارون عن َ
ُعروابن أيب    .عنـه * عن قتادة عن نافعبةَ

 عيل بن زيد حديث من غريب .احلديث »...عاداين فقد أصحايب سب من« :[حديث  )٢٠٩(

________________________ 
 .ميرسة : يف ص » مرسة« * . من طريق سوار , ووافقه ٤٧٠٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٢٠٦الالل
  .٤٤, ٣/٤٣العلل : ينظر  −٢٠٧لالال

 . الفاريس :صوابه » الرقايش«: قوله  )١(الالل
 .عن عثامن :  أي )٢(الالل
مبيض هلا » نافع« . * ٢٧٥, ٨/٢٧٤ , تاريخ دمشق ٦/٣٩٥ , تاريخ بغداد ٣/١١العلل : ينظر  −٢٠٨الالل
 .يف غ 
  .مبيض هلا يف غ » اصطفي« * −٢٠٩الالل
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ْاجلعفيتفرد بـه أبو عبد اهللا  ,عن أبان ْشمرعمرو بن  IQHن عُ عن زيد بن  * عن عبيد بن اصطفيِ
  .عيل بن احلسني

 تفرد بـه يوسف .ديثاحل» ...من صنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب«: [ حديث )٢١٠(
 عن ِّالزنادأيب طالب عن عبد الرحـمن بن أيب } أ١٥ {بن نافع بن عبد اهللا بن نافع موىل عيل بن

  .IRHنأبيـه عن أبا
 :أبيـه عن عثامن بن عمرو *
 وفيـه ذكر ,...ًيتـه يوماأأين رملسو هيلع هللا ىلص  أكثر ما نالت قريش من رسول اهللا :قال: [ حديث )٢١١(

تفرد  , غريب من حديث عروة بن الزبري عن عمرو بن عثامن.لوذكر أيب جه ,الطواف بالبيت
  .وال عنـه إال ابنـه عبد اهللا, *مسلمةه ومل يروه عنـه غري ابنـ ,بـه عبد اهللا بن عروة عن أبيـه

 مل يروه ,عن أبيـه ISH* غريب من حديث عمر.احلديث» ...املـحرم ال ينكح«: [ حديث )٢١٢(
ْصهبانبن مـحـمد بن  *رعم تفرد بـه ,ابنـه عاصم *إال عنـه  ومل يروه عنـه غري سعيد بن , عنـهُ

  .سالم
ْحـمران *  :عثامن عن عثامن موىل ُ
ًأن عثامن توضأ ثالثا ثالثا: [ حديث )٢١٣( يـه ق غريب من حديث أيب حنيفة الف.احلديث.. .ً

ْحـمران عن عطاء عن خالدومـحـمد بن   /أ٣٢/ةعرو  ورواه هشام بن. عنـهـامُجنادةتفرد بـه أبو  ,ُ
________________________ 

  .−٣٩/٦٦ كام يف تاريخ دمشق –بحذفها صوابه » عن«: قوله  )١(الالل
 .بن نافع , ووافقه ) كذا(من طريق يونس ١٤٤٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٢١٠الالل
وأخرجه . » مل يتفرد به , راجع احللية يف ترمجة سعيد بن عبد العزيز احللبي«:  يف حاشية غ بخط آخر )٢(الالل

 . عن عبد الرمحن به  من طريق عمرو بن كثري١٠/٣٦٦أبو نعيم 
 .سلمة: يف غ » مسلمة«*.١/١٩٢, عيون األثر ١/٥١٤, املختارة ١/١٤تلخيص املتشابه : ينظر  −٢١١الالل
األوىل » عمر«/ غري : يف غ » إال« *  .٢٧٥, ٨/٢٧٤ , تاريخ دمشق ٦/٣٩٥تاريخ بغداد : ينظر  −٢١٢الالل

  .رو عم: الثانية يف ص » عمر«/ ضبب عليها يف النسختني 
 .َعمرو : صوابه » عمر«: قوله  )٣(الالل
  .٢٣, ٣/٢٢العلل : ينظر  −٢١٣الالل
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 , وهو غريب من حديث حييى بن عبد اهللا بن سامل عنـه,وهو صحيح من حديثه ,عن أبيـه عنـه
 وتفرد بـه حييى بن عباد عن , بن أيب بكر عن عروةIQHاهللاد ورواه عبي .إبراهيم تفرد بـه مكي بن

  .وهو غريب من حديثه عن عروة ,فليح عنـه
 عن َعوانة تفرد بـه أبو .احلديث.. .ة كان عثامن يغتسل كل يوم مر:قال: [ حديث )٢١٤(

  .وفيـه ألفاظ مل يأت بـها غريه ,عاصم عن املسيب عن موسى
 :عثامن عن املسيب بن سعيد *
 غريب من حديث قتادة عن سعيد عن .»املهدي من ولد العباس عمي«: [ حديث )٢١٥(

وىل بني تفرد بـه مـحـمد بن الوليد م ,وغريب من حديث سليامن التيمي عن قتادة ,عثامن
 . IRHهاشم بـهذا اإلسناد

 غريب من حديث ربيعة عن سعيد .احلديث.. .فمضمض ,توضأ عثامن :حديث )٢١٦(
  .تفرد بـه الوليد بن عطاء بن األغر عن عبد اهللا بن عبد العزيز عنـه ,عنـه
 :عثامن عن علقمة *
 غريب من حديث .احلديث يف فضل عمر.. .ملسو هيلع هللا ىلصهبط جربيل عىل النبي : [ حديث )٢١٧(

 وقال ,عن رشيك *أحـمد حييى بن  تفرد بـه,ومن حديث منصور عن إبراهيم ,نـهعلقمة ع
  . كتب خلف بن أيوب مني هذا احلديث:حييى

 :عثامن عن واألسود علقمة *
 .احلديث.. . ما بقي للنساء منك:فقال ,دخلنا مع ابن مسعود عىل عثامن: [ حديث )٢١٨(

________________________ 
 . عبد اهللا :صوابه لعل » عبيد اهللا«: قوله  )١(الالل
  .٣/٢٤العلل : ينظر  −٢١٤الالل
   .١٤٣١ , العلل املتناهية ٥٣/٤١٤ , تاريخ دمشق ٢٦) ٢(األفراد : ينظر  −٢١٥الالل
 .إبراهيم بن عبد الصمد اهلاشمي : , يعني »ومل نكتبه إال عن شيخنا أيب إسحاق« :  يف األفراد)٢(الالل
 .أمحر : يف غ » أمحد« *  .٣٠/١٢٢تاريخ دمشق : ينظر  −٢١٧الالل
  .٥/١٣٣, ٣/٤٩العلل : ينظر  −٢١٨الالل
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تفرد بـه عبد الرحـمن  ,ـام عن عثامنغريب من حديث حـامد بن أيب سليامن عن إبراهيم عنـه
  . عنـهَعوانةبن واقد عن أيب 

 :عثامن عن احلسن *
 غريب من حديث .احلديث.. . فقطعوا عليه خطبته, فخطب, خرج عثامن:[ حديث )٢١٩(

ِالسختياينأيوب  ْ  . تفرد به حـامد بن زيد, عنهِّ
ملدينة يوم قتل  أشهدت ا, يا أبا سعيد: فقال,َّ سار رجل من بني متيم احلسن:حديث )٢٢٠(

 . تفرد به يعىل بن عبيد عن أيب عمرو بن العالء.احلديث.. .عثامن
 :عثامن عن يسار بن سليامن *
شعبة عن /ب٣٢/ تفرد بـه حسني املروزي عن.احلديث» ...من أتم الوضوء«: [ حديث )٢٢١(

  .سليامنعن هشام بن عروة عن أبيـه 
 :عثامن عن قتادة بن عمر *
 غريب من حديث عاصم بن عمر بن .احلديث» ...ًدامن كذب عيل متعم« :حديث )٢٢٢(

ْالزمعيتفرد بـه موسى بن يعقوب  ,قتادة عن أبيـه   . عن مـحـمد بن عمرو األنصاري عنـهَّ
تفرد بـه مـحـمد بن احلسن  }ب١٥ {.احلديث» ...ًمن بنى هللا مسجدا« :حديث )٢٢٣(

  .م عن أبيـه عنـهعي عن مـحـمد بن عمرو بن حارثة عن عاصْمَّاملـخزومي عن موسى الز
 :عثامن عن شهاب بن طارق *
 تفرد بـه مـخارق بن عبد اهللا بن جابر عن .احلديث» ...من غش العرب« :حديث )٢٢٤(

َاألحـميسوتفرد بـه حصني بن عمر بن الفرات  ,طارق ْ  ومل يروه عنـه غري أيب عبد الرحـمن , عنـهَ
  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود احلارثي

 :عثامن عن عثامن موىل هانئ *
________________________ 

 .الرتمجة وحديثاها من غ  *  .١٣٩اللطائف أليب موسى املديني : ينظر  −٢١٩الالل
  .٣/٢٢العلل : ينظر  −٢٢١الالل
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  .احلديث.. . بكىن عثامن كان إذا وقف عىل قربأ :حديث )٢٢٥(
  .»...ًما رأيت منظرا« :حديثو )٢٢٦(
 .إذا فرغ من دفن امليتملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث و )٢٢٧(

مل يروه عنـه غري هشام بن و , عن هانئِحريَبن ب *اهللا@عبد −دوهي حديث واح−فرد بـها ت      
  .يوسف القايض

َمن السلميرحـال عبد أبو *  :عثامن عن ُّ
ْاجلعفي تفرد بـه حييى بن عمرو .احلديث» ...خريكم من تعلم القرآن«: [ حديث )٢٢٨(  عن ُ

َجحادةزهري عن مـحـمد بن   ورواه عمرو بن . وعبد اهللا بن عيسى عن علقمة عن سعد عنـهُ
 ,و عمروتفرد بـه أبو بدر شجاع بن الوليد عن/أ٣٣/,ًداعومل يذكر س ,قيس عن علقمة عنـه

عن أيب  *بيان وتفرد بـه صالح بن ,فرواه عن علقمة عن أيب عبد الرحـمن ,وتابعه أبو حنيفة
  .حنيفة

 تفرد بـه يعىل بن املنـهال عن .احلديث» ...فضل القرآن عىل سائر الكالم«: [ حديث )٢٢٩(
إسحاق بن سليامن الرازي عن اجلراح بن الضحاك عن علقمة عن أيب عبد الرحـمن عن 

  . وغريه يرويـه من قول أيب عبد الرحـمن,ًمرفوعاعثامن 
 تفرد بـه .احلديث.. . وفيـه ذكر بئر رومة,احلديث.. .أن عثامن أرشف عليـهـم: [ حديث )٢٣٠(

َجبلةعثامن بن    . عن أيب إسحاق عن أيب عبد الرحـمنشعبة بن أيب رواد عن َ
 أيب  غريب من حديث عاصم بن.احلديث.. .يعودين *ملسو هيلع هللا ىلصدخل النبي : [حديث  )٢٣١(

ُالنجود   . وتفرد بـه خالد بن عبد الرحـمن املـخزومي,تفرد بـه الثوري عنـه , عنـهَّ
________________________ 

  .عبيد اهللا : يف غ » عبد اهللا« * −٢٢٧الالل
 .بيسان : يف ص » بيان« *  .٥/٣٣٣, ٣/٥٣العلل : ينظر  −٢٢٨الالل
  .٣/٥٧العلل : ينظر  −٢٢٩الالل
  .٣/٤٢٩ , تغليق التعليق ٤/١٩٩ , السنن ٣/٥٢العلل : ينظر  −٢٣٠الالل
  .من غ » ملسو هيلع هللا ىلص« * −٢٣١الالل
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 :*هواسم− تفرد بـه أبو اليسع املكفوف .احلديث.. .أي عرى اإليامن أوثق: [حديث  )٢٣٢(
  .عن أيب عبد الرحـمن *َثدْرَم عن علقمة بن −حييى بن شعيب

 تفرد بـه .احلديث.. .ًفأمر عليـهـم أمريا ,ًوفدا إىل اليمنملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اهللا : [ حديث )٢٣٣(
َكهيلسلمة بن   وتفرد بـه أرطأة بن حبيب عن ,وتفرد بـه عنـه ابنـه حييى , عن أيب عبد الرحـمنُ
  .سلمة حييى بن

ْالنهدي عثامن أبو *  :عثامن عن َّ
 /ب٣٣/...نـهى عن احلريرملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا  إ:أنـه كتب إىل عامل الكوفة:  [حديث )٢٣٤(

  . ومل يروه عنـه غري سامل بن نوح, تفرد بـه عمر بن عامر عن قتادة عن أيب عثامن.احلديث
 
 

 *ريض اهللا عنه *بن أيب طالب مسند أمري املؤمنني عيل
 :املعجـم عىل عنـه الرواة

 :عيل عن يزيد بن األسود *
 غريب من حديث .احلديث.. . خري هذه األمة بعد نبيـها أبو بكر:قال عيل: [حديث  )٢٣٥(
ُاملرزبانبن  *سعيد  سعدأيب ْ تفرد بـه عبد الرحـمن  , البقال عن عبد الرحـمن بن األسود عن أبيـهَ

  .املـحاريب عن البقال
 :عيل عن احلكم بن أسامء *
 غريب من حديث إرسائيل بن .احلديث.. .ما أحد حيدثني بحديث: *قال :[حديث  )٢٣٦(

________________________ 
  .مرة : يف ص » مرثد«/ مبيض هلا يف غ » واسمه« * −٢٣٢الالل
 .تفرد به عنه :  من طريق إسامعيل بن صبيح عن حييى , وقال ٧١٢٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٢٣٣الالل
  .٣/٦٢العلل : ينظر  −٢٣٤الالل
  .سعد : يف غ » سعيد«/ عليه السالم : يف ص » ريض اهللا عنه«/ من غ » بن أيب طالب« * −٢٣٥الالل
 .من غ » قال«*  −٢٣٦الالل
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أيب قتادة احلراين عبد اهللا بن  }أ١٦ { غري ال أعلم حدث بـه عنـه,يونس عن عثامن بن املغرية عنـه
  .واقد

 :عيل عن عازب بن الرباء *
 تفرد .احلديث» ... يف عمرهَأَْسنُمن رسه أن ي« :يقولملسو هيلع هللا ىلص أنـه سمع رسول اهللا : [حديث  )٢٣٧(
  .بن احلصني عن حييى بن العالء عن أيب إسحاق عنـه *عمرو بـه
َّاحلـامين يزيد بن ثعلبة *  :عيل عن ِ
ًعليا بعث قوما إىل بعض السوادأن  :حديث )٢٣٨(  تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار .احلديث.. .ً

  . وجـامعة معه عن حبيب بن أيب ثابت عنـهُعامرةعن احلسن بن 
َرزيق تفرد بـه عامر بن/أ٣٤/.احلديث.. .والذي فلق احلبة :قال عيل: [حديث  )٢٣٩( عن  *ُ

  .ابَّاب أحوص بن جوَّيب جو ومل يروه عنـه غري أ,األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عنـه
 :عيل عن اهللا عبد بن جابر *
 تفرد بـه عبد اهللا بن نمري .احلديث.. .لعن عرشة من الناسملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا @: [حديث )٢٤٠(

  .عن مـجالد
 :*عن عيل جندب بن عبد اهللا* 

 .احلديث.. .أوىص عيل *ريض اهللا عنه ًملا رضب ابن ملجـم عليا: *قال :[حديث  )٢٤١(
َالنخعي أيب عروة غريب من حديث تفرد  ,عن جندب عن عيل −احلسن بن عبيد اهللا :واسمه− َّ

  .بـه أبو داود سليامن بن عمرو عنـه
 اح بن حييى املزين عنَّ تفرد بـه صب.احلديث.. .خرجنا مع عيل إىل اخلوارج: [حديث  )٢٤٢(

 

________________________ 
  .عمران : يف غ » عمرو« * −٢٣٧الالل
  .زريق : يف ص » رزيق« * −٢٣٩الالل
  .٣/١٥٥العلل : ينظر  −٢٤٠الالل
  .من غ » ريض اهللا عنه«, » قال«, » عن عيل« * −٢٤١الالل
  .عنه : يف ص » عنده« * −٢٤٢الالل
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  .عن جندب *هدعنـ اجلـامعة
 :أبيـه عن طالب أيب بن عيل بن احلسن *
 تفرد بـه أحـمد بن .احلديث.. . عن متعة النساءىينـهملسو هيلع هللا ىلص ـه سمع النبي أن:  [حديث )٢٤٣(
 بن عمر بن أيب ثابت عن مـحـمد بن املهاجر عن احلسن بن ُ عبادةحمد بن عمر بن يونس عنمـ

  .زيد عن أبيـه عن احلسن عن أبيـه
 :عيل عن البرصي احلسن *
 ارحتل :عيل فقال ,كالمه يف *بَّرـــــَقــــَف ,طالب أيب بن ّعيل  نزل رجل عىل:قال:  [*حديث )٢٤٤(

  .تفرد بـه عمر بن موسى عنـه , غريب من حديث قتادة عن احلسن عن عيل.احلديث.. .عنا
تفرد /ب٣٤/ .احلديث.. .يقول ذات ليلة وهو يتـهجدملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا  :حديث )٢٤٥(

حدث بـه غري وال أعلم  ,بـه سويد بن عبد العزيز عن عمران بن مسلم القصري عن احلسن عنـه
  .−الدمشقي :يعني−سليامن بن عبد الرحـمن 

 :عيل أبيـه عن عيل بن احلسني *
 تفرد بـه مـحـمد بن غالب .احلديث.. .نـهى عن متعة النساءملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  :حديث )٢٤٦(

 . الزهري عن عيل بن حسني عن أبيـهعن عن أيب حذيفة عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر
@ تفرد بـه عبد اهللا بن رزينة,وهو غريب من حديثه عنـه ,اء عن الزهريني بن عطِضَورواه الو

واملـحفوظ عن عبيد اهللا عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن ابني مـحـمد ابن احلنفية عن  .عنـه
  .أبيـهـام عن عيل

 تفرد .احلديث» ...من ريض عن اهللا عز وجل بالقليل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٢٤٧(
  .ك عن عيل بن احلسني عن أبيـهَبن بانبـه سعيد بن مسلم 

________________________ 
 , كنز العامل ١٩/٣٧٤ , تاريخ دمشق ١٤٤٦يب البغدادي املتفق واملفرتق للخط: ينظر  −٢٤٣الالل
١٦/٧٣٧.  

; ألنه »غ«: فغرب , ويف احلاشية : يف ص » فقرب«/ من غ » حديث« *  .١/٤٤٢املؤتلف : ينظر  −٢٤٤الالل
 .كتبها ملتبسة بالقاف 



 

 ٨١

 غريب من حديث جعفر بن .احلديث» ...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها«:  [حديث )٢٤٨(
َفضالةتفرد بـه احلسن بن  ,مـحـمد عن أبيـه عن جده عن عيل ومل نكتبـه إال عن شيخنا  , عنـهَ

  .إبراهيم بن عبد الصمد اهلاشمي عن أبيـه عن احلسن
 تفرد بـه حصني بن مـخارق عن .احلديث.. .ضحى بكبشنيملسو هيلع هللا ىلص ي أن النب :حديث )٢٤٩(

 } ب١٦ {.عمرو بن قيس عن جعفر بن مـحـمد عن أبيـه عن جده عنـه
 غريب من حديث الثوري عن زيد .احلديث» ...ستة لعنـهـم اهللا عز وجل«:  [حديث )٢٥٠(

  ومل نكتبـه إال من,تفرد بـه أبو قتادة احلراين عنـه ,عن احلسني/أ٣٥/بن عيل بن احلسني عن أبيـه
  .حران أهل حديث

 غريب من حديث أيب جعفر مـحـمد بن عيل .احلديث.. .غال السعر باملدينة:  [حديث )٢٥١(
  .ًوكان ضعيفا ,عن أبيـه@IQHتفرد بـه عبد اهللا بن أيب صالح ,عن أبيـه عن جده

@*نعثام  تفرد بـه.احلديث.. .تَمِلُكان إذا غزا أمر باحلوائط فثملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٢٥٢(
  .عن عيل@IRHبن عبد الرحـمن عن أيب جعفر عن أبيـه

» ...إنام تكون الصنيعة إىل ذي دين أو حسب« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٢٥٣(
بن خالد بن الزبري عن أبيـه  *عن عثامن بن عثامن  تفرد بـه هارون بن حييى احلاطبي.احلديث

  .عن عيل بن احلسني عن أبيـه عن عيل
 تفرد بـه إسحاق بن .احلديث» ...ىل وجه اهللا عز وجل واجبالنظر إ« :حديث )٢٥٤(

  .إدريس عن ابن عيينة عن مـحـمد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
________________________ 

  .٥٠٣العلل املتناهية : ينظر  −٢٤٨الالل
  .١٦/١٢٥كنز العامل : ينظر  −٢٥٠الالل
   .٢/١٤٣ , الآللئ املصنوعة ١٢١١املوضوعات : ينظر  −٢٥١الالل
  .عالج : كذا يف ص , ومطموس يف غ , وصوابه » صالح«: قوله  )١(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » عثامن«*  −٢٥٢الالل
  .عن جده :  أي )٢(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » عثامن«*  −٢٥٣الالل



 

 ٨٢

موسى  *عيل بن  غريب من حديث.احلديث» ...ًمن سب نبيا فاقتلوه«: [حديث  )٢٥٥(
 ما كتبتـه ,ى عنـهًوهو أيضا غريب من حديث أخيـه عبد اهللا بن موس , عن أبيـه عن جعفراالرض

مـحـمد بن نوح اجلنديسابوري عن عبد العزيز بن مـحـمد بن احلسن بن  :إال عن هذا الشيخ
  .يـه عيل بن موسىخالة عن عبد اهللا بن موسى بن جعفر عن أَبَز
  تفرد. احلديث بطوله يف اإليامن...IQH*ًجليدا ًجلدا أوملسو هيلع هللا ىلص رمى رسول اهللا : [ حديث )٢٥٦(

 .متصل إىل عيل , عن آبائهابن هارون النحوي عن عيل بن موسى الرضبـه أبو دعامة مـحـمد 
 /ب٣٥/
ملا كان زمن احلديبية خرج إىل رسول : *حديث :−احلسن أو احلسنيبالشك −[ حديث )٢٥٧(

 *بن بن جعفر *احلسن ني عنعحـامد بن أ *به تفرد .احلديث... *قريش أناس منملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
بن مـحـمد عن آبائهـم وغري واحد من أهله احلسن عن أبيـه وعبد اهللا بن احلسن وجعفر 

ّربعيمثل حديث  ,وغريهـم ِ ْ   .وفيـه ذكر خاصف النعل ,IRH*ترجـمتـه يف@هونذكر , عن عيلِ
 :عيل عن عدي بن ةَّيَجُح *
 تفرد بـه يزيد بن مروان عن .أن نسترشف العني واألذنملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا : [حديث  )٢٥٨(

ِالزبرقانداود بن  ْ َجحادة  عن مـحـمد بنِّ َكهيل عن سلمة بن ُ َمصقلةورواه رقبة بن  . عنـهُ ْ  عن ِ
بـه  * وتفرد, عن سلمةُعامرةاحلسن بن   ورواه.كريسأبو حـمزة ال *عنهوتفرد بـه  ,سلمة

َالعرزميالقاسم بن احلكم عنـه وعن  ْ   .د اهللا عن سلمةي مـحـمد بن عبَ

________________________ 
  .من غ» عيل بن«*  −٢٥٥الالل
 .خلبدا : يف ص » جليدا« *  .٢/١١١٥املؤتلف : ينظر  −٢٥٦الالل
 . كذا )١(الالل
» بن«/ احلسني : يف ص » احلسن«/ من غ » به«/ مزينة : يف ص » قريش«/ من ص » حديث« * −٢٥٧الالل

  .ترمجتهم : يف غ » ترمجته«/ و : يف ص 
  .٢٩٤ يف احلديث )٢(الالل
  .تفرد : يف غ » تفردو«/ من غ » عنه« * −٢٥٨الالل



 

 ٨٣

َاحلمريي الرحـمن عبد بن حـميد * ْ  :عيل عن ِ
ِالسختياين غريب من حديث أيوب .احلديث» ...ما *ًهونا أحبب حبيبك«: [ حديث )٢٥٩( ْ ِّ 

ْـجفتفرد بـه احلسن بن أيب جعفر ال ,عن حـميد   .ري عنـهُ
[ َّوقبله حديث انقطع عيل )٢٦٠(

IQH:غريب من حديث مـحـمد بن سريين عن حـميد عن عيل , 
  .تفرد بـه هارون بن إبراهيم األهوازي عنـه

ِّرضُم بن حارثة *  :عيل عن بَ
 تفرد بـه أبو .احلديث» ...قد عفوت لكم عن اخليل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٢٦١(

  .مـحـمد بن سامل عن الشعبي عن حارثة/أ٣٦/سهل
 أخرجوا فإنام ,املطلب عبد بني من لقيتم من *أن تأرسوا إن استطعتم«: [حديث  )٢٦٢(

  .تفرد بـه يونس بن أرقم عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه .»ًكرها
 غريب من حديث .احلديث.. .إذ أقبل أبو بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص بينا أنا عند النبي : [ ثحدي )٢٦٣(

ْطهامن تفرد بـه إبراهيم بن ,الشعبي عن حارثة   . عنـهِفراس عن ُعامرة عن احلسن بن َ
 :عيل عن ينَرُالع ةَّبَح *
َّالدباءعن ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا : [حديث  )٢٦٤( َاحلنتمو }أ١٧ {ُّ ْ من   غريب.احلديث.. .َ

  .بة عن عيلح *حديث
 :عيل عن احلارث *

________________________ 
 .هونك : يف ص » ًهونا« *  .٨/١١١, ٤/٣٤العلل : ينظر  −٢٥٩الالل
  .٨/١١١, ٤/٣٣العلل : ينظر  −٢٦٠الالل
 . لعله احلديث السابق )١(الالل
 .من غ » أن تأرسوا«*  −٢٦٢الالل
  .٣/١٤٤العلل : ينظر  −٢٦٣الالل
 .عن : يف ص » من حديث«*  −٢٦٤الالل



 

 ٨٤

بن  *احلسن  تفرد بـه احلسن بن عتبة عن.احلديث» ...ًإن من الشعر حكام«: [حديث  )٢٦٥(
  .ان عن أيب إسحاق عنـهياخلليل بن مرة عن مقاتل بن ح

 تفرد بـه عيل بن حرب عن أيب شيخ عبد .احلديث» ...ال يرث املسلم الكافر« :حديث )٢٦٦(
  .أمية عن ابن عيينة عن أيب إسحاق عنـهاهللا بن مروان موىل بني 

َكريب تفرد بـه أبو .احلديث» ...اجلـامعة بركة« :حديث )٢٦٧(  مـحـمد بن العالء عن عمرو ُ
ِبزيعبن    . األزدي عن احلارث بن احلجاج األزدي عن أيب معمر عن أيب إسحاق عنـهَ

د بن سليامن  تفرد بـه مـحـم.احلديث» ...ٌدينار *اًدينار أربعنييف كل «: [حديث  )٢٦٨(
ِّاألبيلدي عن أيب إسامعيل حفص بن عمر ْنَاغَالب ُ  عن شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ُ

ْضمرة  .IQHيف ترجـمة عاصم وحده عن عيل/ب٣٦/وقد كتبناه . واحلارثَ
 .احلديث» ... لك ما أرىض لنفيسإين أرىض ,يا عيل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [ حديث )٢٦٩(

َالنخعي مالك أيب  عنئ بن هانأبو نعيم عبد الرحـمن *بهتفرد   بن امللك عبد :واسمه− َّ
  .عنـه إسحاق أيب عن −حسني

ام َّكَ تفرد بـه عمرو بن ح.احلديث.. .غري املقداد *فارس ما كان فينا يوم بدر: [ حديث )٢٧٠(
  .عن حارثة بن مرضب : والصحيح,عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه

 غريب من حديث أيب إسحاق .ديثاحل.. .زكاة الفطرملسو هيلع هللا ىلص فرض رسول اهللا : [ حديث )٢٧١(
ِالسبيع ْغيالنتفرد بـه شيخنا أبو بكر مـحـمد بن عبد اهللا بن  ,ي عن احلارثَّ  وكان من− َ
وحدثنا بـه عبد اهللا بن أحـمد  ,اح البزار عن أيب بكر بن عياش عنـهَّعن احلسن بن الصب −الثقات

________________________ 
  .احلسني : يف ص » احلسن « *−٢٦٥الالل
 .دينار : يف ص » ًدينارا«*  −٢٦٨الالل
  .٣٨٢ يف احلديث )١(الالل
 .من غ » به« *  .١١٩, ١/١١٨السنن : ينظر  −٢٦٩الالل
 .ًفارسا : يف ص » فارس« *  .٣/١٨٤العلل :  ينظر  −٢٧٠الالل
  .٢/١٤٩ , السنن ٣/١٨٠العلل : ينظر  −٢٧١الالل



 

 ٨٥

  .ًبن إبراهيم املارستاين عن احلسن موقوفا
.. . إنـه كان يل مائة دينار:فقال له رجل منـهـم ,نفرملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا جاء إىل :حديث )٢٧٢(

  .وهو مـحفوظ عن أيب إسحاق , تفرد بـه إبراهيم بن يوسف عن أبيـه عن أيب إسحاق.احلديث
 غريب من .احلديث.. .﴾À Á Â Ã ¿ *¾ ½ ﴿: *ؤونرقتم تنـأ :[ حديث )٢٧٣(

َّسوارحديث أشعث بن    .ـه غري حفص بن غياث ال أعلم رواه عن, عن أيب إسحاقَ
تفرد بـه  .السجدة﴾ C ﴿:يف صالة الصبح@IQHسجدملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : [ حديث )٢٧٤(

 .ًعن ليث عن عمرو بن مرة عن احلارث بـهذا اإلسناد مرفوعا@IRHرعمرو بن عيل عن معم
 /أ٣٧/
إن أمتك  ,يا مـحـمد :فقال يل ,أتاين جربيل« :يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي : [ حديث )٢٧٥(

 , تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عن مـحـمد بن كعب عن احلارث.احلديث» ...مـختلفة من بعدك
َالبخرتيوإنام يعرف هذا من حديث أيب  ْ   . عن ابن أخي احلارث عن احلارث عن عيلَ

يب عن أيب ِبَب بن حِّيَبُ تفرد بـه ح.احلديث» ...اإلسالم ثامنية أسهـم«: [ حديث )٢٧٦(
ًام ـه وة الزيات عن أيب إسحاق فقد وهـمن أخيـه حـمزب عِّيَبُعن ح :ومن قال فيـه ,إسحاق عنـه

  .ً عظيامًأوأخطأ خط ,ًقبيحا
 تفرد بـه خلف بن مـحـمد عن يزيد .احلديث.. .كل الرباآلعن ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [ حديث )٢٧٧(

________________________ 
من غ , وضبب مكانـها » بعد«/ إنـهم يقرؤون : يف ص » أنتم تقرؤون« *  .٤/٧٠ العلل :ينظر  −٢٧٣الالل

  .يف ص 
 من طريق عمرو , ٤٧٣ والصغري ٣٦٢٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/١٧٧العلل : ينظر  −٢٧٤الالل

  .ووافقه 
 .» قرأ: لعله «:  يف حاشية غ )١(الالل
 .مر  معت:صوابه » معمر«: قوله  )٢(الالل
  .٣/١٣٧العلل : ينظر  −٢٧٥الالل
  .٦, ١/٥ , التدوين يف أخبار قزوين ٦٢٨, ٢/٦٢٧ , املؤتلف ١٧٢, ٣/١٧١العلل : ينظر  −٢٧٦الالل
  .٣/١٥٤العلل : ينظر  −٢٧٧الالل



 

 ٨٦

  .وكذلك رواه عمر بن املغرية عن داود, بن هارون عن داود بن أيب هند
العجيل عن @IQHح تفرد بـه عبد اهللا بن ناص.ثاحلدي» ...من ادعى إىل غري أبيـه« :حديث )٢٧٨(

  .مي عن أيب إسحاقِّلَـحُمـناصح أيب عبد اهللا ال
تفرد بـه مـحـمد بن الفرات  }ب١٧ {.احلديث» ...احذروا البغي أيـها الناس« :حديث )٢٧٩(

  .عن أيب إسحاق عنـه
ُبـهلول تفرد بـه .احلديث.. .أول من أسلم من الرجال أبو بكر :حديث )٢٨٠( ْ يد عن  بن عبَ

  .أيب إسحاق عنـه
ُبـهلول تفرد بـه .احلديث.. . أي األعامل أزكى:ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا  :حديث )٢٨١( ْ  بن عبيد َ

  .عن أيب إسحاق عنـه
 تفرد بـه عبد الرزاق عن الثوري عن أيب .احلديث» ...ًمن ارتبط فرسا«: [ حديث )٢٨٢(

  .ًإسحاق عنـه مرفوعا
ًلو كنت مؤمرا أحدا«: [ حديث )٢٨٣( غريب من حديث  .احلديث» ...غري مشورة *نم ً

عبد العزيز بن أبان  *األموي  تفرد بـه أبو خالد,إسحاق/ب٣٧/الثوري عن منصور عن أيب
  .عنـه

عن عبد اهللا بن @IRHة تفرد بـه سليامن بن سلم.احلديث.. .أنـه نـهى عن النوح: [ حديث )٢٨٤(
ـه غري أحـمد بن وال أعلم حدث ب ,املبارك عن إسامعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاق عنـه

  .منصور زاج عن سليامن
ُبـهلول تفرد بـه ال.احلديث» ...ًتاسإن للمسلم عىل أخيـه من املعروف « :حديث )٢٨٥( ْ  بن َ

________________________ 
 . صالح :صوابه » ناصح«: قوله  )١(الالل
  .٣/١٧٩العلل : ينظر  −٢٨٢الالل
 .مبيض هلا يف غ » األموي«/عن: يف ص » من« .* ٣٣/١٠٥اريخ دمشق  , ت٤/٦٦العلل : ينظر  −٢٨٣الالل
  .٣/١٥٦العلل : ينظر  −٢٨٤الالل
  .− وكذا ما بعده– سلمة بن سليامن :صوابه » سليامن بن سلمة«: قوله  )٢(الالل



 

 ٨٧

 . عنـهIQHحسان عن أيب شيبة
 :وفيـه ,احلديث.. . السبابة:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصًمع عيل رجال يصف يد رسول اهللا س :حديث )٢٨٦(

 ,عنـه الثوري  ومن حديث,باين عن احلارث غريب من حديث سليامن الشي.إنام هي السباحة
  .تفرد بـه احلسن بن أيب أمية عن إسامعيل بن حييى عنـه

 غريب من .احلديث.. .عرشة من رمضان *ثامنيف  ملسو هيلع هللا ىلصمر يب رسول اهللا : [ حديث )٢٨٧(
  .عنـه * تفرد بـه مـحـمد بن سعيد األموي,حديث ليث عن أيب إسحاق عن احلارث عنـه

غريب من حديث أيب  .احلديث» ...قيالرق عن اخليل وقد عفوت لكم«: [ حديث )٢٨٨(
 .تفرد بـه عبد الرحـمن بن مـحـمد املـحاريب عنـه ,سهل مـحـمد بن سامل األسدي عن أيب إسحاق

  .واهللا أعلم ,عن أيب سهل عن الشعبي: IRHيف موضع آخر *هوذكر
.. . يا أعورخذها : وآخره,احلديث.. .وتضاف إليـه ,سمعت أشياء تذكر عنـه: [ حديث )٢٨٩(

َمسعر غريب من حديث .احلديث ْ  مل ,عن ابن أخي احلارث عن احلارث@ISH عن عمرو بن مرةِ
وقال عمرو بن  ,ووصله ,إسناده/أ٣٨/َّوجود ,يروه عنـه غري أيب مريم عبد الغفار بن القاسم

َالبخرتيحدثني سعيد أبو  :مرة يف حديثه ْ  وكان :قال عمرو ,احلارث *يخأ بنا عن سعيد َ
 . *عمرو :خو احلارث اسمهأ
هذان سيدا كهول  ,يا عيل« :فقال ,فنظر إىل أيب بكر وعمر ,ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النبي : [ حديث )٢٩٠(

 تفرد بـه سعيد بن أيب مريم عن سفيان بن عيينة عن إسامعيل بن أيب .احلديث» ...أهل اجلنة
________________________ 

 .عن أيب إسحاق :  أي )١(الالل
يف « * .ان عن ليث , وسكت عنه  من طريق داود بن الزبرق٥٢٣٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٢٨٧الالل
 .مبيض هلا يف غ » األموي«/ لثامن : يف غ » ثامن
 .وذكر : يف ص » وذكره« *  .٤/٧٠, ٣/١٥٩العلل : ينظر  −٢٨٨الالل
  .٢٦١ يف احلديث )٢(الالل
ًعمرا : يف غ » عمرو«/ أيب : يف ص » أخي« *  .٣/١٣٧العلل : ينظر  −٢٨٩الالل َ.  
ْ البخَرتي عن أيب:  أي )٣(الالل   .− كام سيأيت–َ
 .من ص » فيه« *  .١٤٨ −٣/١٤٢العلل : ينظر  −٢٩٠الالل



 

 ٨٨

َالدورقي ورواه يعقوب .خالد عن الشعبي عن احلارث ْ  ,عن الشعبي عن ابن عيينة عن داود َّ
 وقال . وتفرد بـه يعقوب:قال الدارقطني , من نسب داود هذا فقد أخطأ:قال ابن صاعد
قاين عن ابن ْ وقال إسحاق الطال.بن عيينة عن داود بن أيب هند عن الشعبياالشاذكوين عن 

هكذا رواه ابن صاعد عن أحـمد بن مـحـمد بن عيسى عن  ,ذكر ذاكر عن الشعبي :عيينة قال
 ورواه أبو بكر أحـمد بن سلامن عن أحـمد بن مـحـمد بن عيسى عن الطالقاين عن ,اينالطالق

 .إىل أن قول ابن صاعد أصح} أ١٨ { وأشار الدارقطني, ذكر لنا ليث عن الشعبي:سفيان قال
 وقال أبو مالك .ورواه هارون بن حاتم عن ابن عيينة عن خالد بن سلمة عن الشعبي بـهذا

ِ عن عبيد املكتب عن الشعبيري عن ابن عيينةكثري بن حييى بن كث ْ  وقال احلميدي وغريه عن .ُ
 وقال املسيب بن واضح عن ابن عيينة . عن الشعبيِفراسعن  عخ عن رجل من النابن عيينة

ْمهران وقال داود بن . عن الشعبيِفراسعن  ام عن ابن عيينة عن غريهـار و بش وإبراهيم بنِ
عن حجاج بن  َّمصفىمـحـمد بن /ب٣٨/وقال . الشعبي عنِفراس عن ُعامرةاحلسن بن 

 فهذه عرشة . عن أيب إسحاق عن احلارثُعامرةإبراهيم األزرق عن ابن عيينة عن احلسن بن 
 . *أقاويل عن ابن عيينة فيـه

 :عيل عن السِخ *
ًن رجال عض رجالأ: [حديث  )٢٩١(  غريب من حديث قتادة .احلديث.. .ثنيتاه IQHرتََدفن ,ً

َالعرزميد اهللا يتفرد بـه مـحـمد بن عب , عمرو عن عيلالس بنخعن  ْ  . *عنه َ
 :عيل عن ثابت بن عدي جد دينار *
 تفرد بـه .احلديث.. .يف املستحاضةملسو هيلع هللا ىلص حديثه عن جده عن النبي  : يعني,مثلهحديث  )٢٩٢(

  .وتفرد بـه عنـه رشيك ,أبو اليقظان عثامن بن عمري عن عدي بن ثابت عن أبيـه عن جده
ّربعي * ِ ْ  :عيل عن اشَرِح بن ِ

________________________ 
 .من غ » عنه«*  −٢٩١الالل
 .سقطت :  أي )١(الالل



 

 ٨٩

احلديث,  ...عبيد  إنـه قد حلق بك:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصل بن عمرو رسول اهللا يأتى سه :حديث )٢٩٣(
َالنخعي تفرد بـه مـحـمد بن يزيد .وفيـه ذكر خاصف النعل وتفرد بـه . يِّدُب عن زكريا بن حييى الَّ

ْالدهنيإبراهيم بن يوسف عن أبيـه عن عامر  ِالبطنيسلم م عن ُّ ّربعي عن َ ِ ْ ِ.  
وهو طرف  ,أناس من قريشملسو هيلع هللا ىلص ملا كان زمن احلديبية خرج إىل رسول اهللا : [حديث  )٢٩٤(

 تفرد بـه حـامد بن أعني عن احلسن بن جعفر بن احلسن عن أبيـه وعبد اهللا بن .من الذي قبله
ّربعيمثل حديث  ,بائهـم وغري واحد من أهله وغريهـمآاحلسن وجعفر بن مـحـمد عن  ِ ْ  عن ِ

 .IQH حديث احلسنييف *هَـمَترج .عيل
َرياح *  /أ٣٩/:عيل عن احلارث بن ِ
َّكنت جالسا مع عيل يف الر :حديث )٢٩٥(  حديث غدير ,احلديث.. .بة إذ جاء ثامنية ركبْحً

ّخم ن بن سعن احل : كتبناه من أصل شيخنا أيب ذر أحـمد بن مـحـمد الواسطي: قال الدارقطني.ُ
وإنام يعرف هذا عن احلسن بن  ,ه إال عنـهمل نكتبـ ,فإن كان حفظه فهو غريب ,IRHد اهللايعب

َالنخعياحلكم  َّ. 
 :عيل عن وهب بن زيد *
 .احلديث ...ً من امرئ حددتـه حدا إنـه ما, يا أيـها الناس:ًسمعت عليا يقول :حديث )٢٩٦(

  .ر بن زائدة عن األعمش عن زيدَمْعَتفرد بـه م
 :عيل عن عْيَثُي بن زيد *
 .احلديث.. .اءةرب بعثك بحنيملسو هيلع هللا ىلص ثك رسول اهللا بأي يشء بع :ًسألنا عليا: [ حديث )٢٩٧(

ُبـهلولتفرد بـه ال ْ   .عن أيب شيبة عن أيب إسحاق عنـه *يدعب  بنَ

________________________ 
 .ترمجته : يف غ » ترجـمه«*  −٢٩٤الالل
  .٢٥٧ يف احلديث )١(الالل
َعن رياح :  أي )٢(الالل ِ. 
 .عتبة : يف ص » يدعب« *  .٣/١٦٣, ١/٢٧٥العلل : ينظر  −٢٩٧الالل



 

 ٩٠

ّزر  * َحبيش بنِ  :عيل عن ُ
اد عن أسد بن ّ تفرد بـه زهري بن عب.ال حيبني إال مؤمن :عهد النبي األميَإنـه ل: [ حديث )٢٩٨(

ْحـمران  ورواه عبد اهللا بن املبارك عن .عنـه@IRHعن عدي بن عدي@IQH البجيل عن األعمشُ
ّزرعن عاصم عن ش األعم ُّـجب وتفرد بـه موسى بن إسامعيل ال,ِ   .يل عنـهَ

 تفرد بـه .احلديث» ...ما من مريض« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصعادين رسول اهللا } ب١٨ {:حديث )٢٩٩(
  .هوتفرد بـه خالد بن عبد الرحـمن املـخزومي عن سفيان الثوري عنـ ,الثوري عن عاصم عنـه

 :عيل عن يرَدُح بن زياد *
 تفرد بـه .احلديث.. .بني تغلب ألقتلن املقاتلة/ب٣٩/لئن بقيت لنصارى :حديث )٣٠٠(

َالنخعي وتفرد بـه أبو نعيم ,رشيك عن إبراهيم بن مهاجر   . عبد الرحـمن بن هانئ عنـهَّ
 :عيل عن املسيب بن سعيد *
بـه وكيع عن هشام  تفرد .احلديث.. .ًطعاماملسو هيلع هللا ىلص صنعت لرسول اهللا : [ حديث )٣٠١(

َالدستوائي   . عن قتادة عنـهَّْ
 تفرد بـه سفيان بن .احلديث.. .أبويـه ألحد إال لسعدملسو هيلع هللا ىلص ما جـمع رسول اهللا : [ حديث )٣٠٢(

  .»رَّوََزارم أيـها الغالم احل« :ًوتفرد أيضا بقوله ,أسنده عن عيل ,عيينة عن حييى بن سعيد
 غريب من .احلديث.. .هل بـهـام يـ فأنشأ عيل,أن عثامن نـهى عن التمتع :حديث )٣٠٣(

َمسعرحديث  ْ  ,ًتفرد بـه احلسن بن زياد اللؤلؤي عنـه مرفوعا , عن عمرو بن مرة عنـه عن عيلِ
  .وغريه ال يرفعه

________________________ 
   .٣/٢٠٥العلل : ينظر  −٢٩٨الالل
. » مل ينفرد به , رواه عن األعمش كذلك غري واحد عند مسلم والنسائي«:  يف حاشية غ بخط آخر )١(الالل

 . , وإنام كالم الدارقطني يف التفرد عمن دون األعمش ١٠٠٩٢وروايات احلديث يف حتفة األرشاف 
 . بن ثابت :  صوابه»بن عدي«: قوله  )٢(الالل
  .٣/٢٢١العلل : ينظر  −٣٠١الالل
  .٣/٢١٧العلل : ينظر  −٣٠٢الالل



 

 ٩١

 تفرد بـه إبراهيم بن مـحـمد بن عيل .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصًأن عليا ملا غسل النبي : [ حديث )٣٠٤(
َصفوان بن سليمالسلمي عن    .عن سعيد *هريالز  وحييى بن سعيد عنُ

 غريب من حديث داود بن أيب .احلديث» ...إن ربكم عز وجل حيي كريم«: [حديث  )٣٠٥(
  .ًوكان ضعيفا, *عنبسة  تفرد بـه حييى بن,هند عن سعيد

 تفرد بـه سفيان بن وكيع عن ابن .احلديث» ...إسباغ الوضوء يف املكاره«: [ حديث )٣٠٦(
  .عن ابن املسيب عنـه ُذبابعيينة عن احلارث بن عبد الرحـمن بن أيب 

غريب من حديث ابن  .»املـجاهد يف سبيل اهللا عز وجل/أ٤٠/اتقوا أذى« :حديث )٣٠٧(
ِطليقتفرد بـه عامر بن مطر عن عصام بن  ,املسيب عن عيل عن @IQH عن مسلم بن أيب جعفرَ

  .سعيد
 :عيل عن يفِاخلار قيس بن سعيد *
تفرد بـه منصور بن دينار  .عمرث َّوثل ,وصىل أبو بكر ,ملسو هيلع هللا ىلصق رسول اهللا َبَس: [ حديث )٣٠٨(

َحوشبعن خلف بن  ْ  أيب عاصم غريوال أعلم حدث بـه  , عن أيب هاشم القاسم بن كثريَ
َمـخلدالضحاك بن  ْ َ.  

 :عيل عن سعيد بن حييى انيح أيب والد التيمي انيح بن سعيد *
فع عن  بن نارختامـ تفرد بـه .احلديث.. .مْيَّتا توضأ من مطهرة الأن علي: [ حديث )٣٠٩(

 . ..ًان التيمي عن أبيـه أن عليايأيب ح@IRHعن ,الشعبي عن جابر

________________________ 
 .إبراهيم : يف غ » الزهري« *  .٣/٢١٩العلل : ينظر  −٣٠٤الالل
  .عبسة : يف غ » عنبسة« * −٣٠٥الالل
  .٣/٢٢٢العلل : ينظر  −٣٠٦الالل
 . مريم :صوابه لعل » جعفر«: قوله  )١(الالل
  .٤/١٠٥العلل : ينظر  −٣٠٨الالل
 .تفرد به عنه :  من طريق خمتار عن أيب حيان , وقال ٣٦٠٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٣٠٩الالل
 . وعن :صوابه لعل » عن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٩٢

 :عيل عن وهب بن سعيد *
َغندر تفرد بـه .احلديث.. .فقام خـمسة أو ستة ,نشد عيل الناس: [ حديث )٣١٠( ْ  عن شعبة عن ُ

 . *ٍّرُعمرو ذي موعن @IQHوهب أيب إسحاق عن
 :عيل عن ةَلَفَغ بن سويد *
يف ترجـمة  , وقد كتبناه يف مسند عمر,احلديث.. .مضانشهدت عمر يف ر: [حديث  )٣١١(

َغفلةبن  سويد َ*IRH ,ولعيل فيـه ذكر.  
ِالسبيع تفرد بـه أبو إسحاق .احلديث» ...خيرج يف آخر الزمان قوم«: [ حديث )٣١٢( ي عن أيب َّ

ْاألوديوان ْرَقيس عبد اهللا بن ث  *ابنه وتفرد بـه عنـه ,عنـه ابن ابنـه يوسف بن إسحاق وتفرد بـه ,َ
َكريبغري أيب به وال أعلم حدث  ,إبراهيم ُ.  

 تفرد .احلديث.. .تبسم رد يده عىل فيـه/ب٤٠/إذاملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا } أ١٩ {:[حديث  )٣١٣(
ْشمربـه عمرو بن  ْشمر عن أبيـه ِ َغفلة بن عمرو وجابر عن يزيد بن مرة عن سويد بن ِ  وعن ,َ

َغفلة بن عمران بن مسلم وعروة بن عبد اهللا بن قشري عن سويد  وال أعلم حدث بـه غري حييى ,َ
  .بكري *بن أيب

 :عيل عن دَُرص بن سليامن *
 .احلديث.. .ِنيطَ بَطْوَّ إن الش:فقلت له ,هبين يف حرأفاستبط ,دخلت عىل عيل: [ حديث )٣١٤(

بن يزيد عن متيم بن سلمة عن  *طْوَح تفرد بـه عبد اهللا بن املبارك عن عيسى بن عمر عن

________________________ 
 .ضبب عليها يف النسختني » ذي مر« *  .٣/٢٢٤العلل : ينظر  −٣١٠الالل
  .ب  سعيد بن وه:صوابه » وهب«: قوله  )١(الالل
 .من غ » بن غفلة«*  −٣١١الالل
  .١٠٤ يف احلديث )٢(الالل
 .من غ » ابنه« *  .٣/٢٢٩العلل : ينظر  −٣١٢الالل

  .من ص » أيب« * −٣١٣الالل
 .خوط : يف ص » حوط« *  .٧١ , تـهذيب مستمر األوهام ص ٨٦٢, ٢/٨٦١املؤتلف : ينظر  −٣١٤الالل
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  .سليامن
 :عيل عن هانئ بن يحَُرش *
 غريب من حديث .احلديث.. .املسافر *يمسح أنملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا : [ حديث )٣١٥(
َعتيبةكم بن احل ِمـخيمرة عن القاسم بن ُ ْ َ  تفرد بـه حييى بن اليامن عن أيب سعد سعيد , عن رشيحُ
ُاملرزبانبن  ْ امن عن ي سل وتفرد بـه عبد الرحـمن بن,ورواه أبو إسحاق عن القاسم . البقال عنـهَ

 غريب من : وقال يف موضع آخر.وهو غريب من حديث العالء عنـه ,العالء بن املسيب عنـه
َّغنيةبن أيب  حديث عبد امللك بن حـميد ِ  ورواه مـحـمد .ًعن القاسم عنـه مرفوعا *عن احلكم *َ

 .IQHنـهسليامن عأيب وتفرد بـه عبد امللك بن  , بن رشيحموهو أخو املقدا ,بن رشيح عن أبيـه
 تفرد بـه أبو مسعود الرازي عن .احلديث» ...إذا توضأ الرجل فهو يف صالة« :حديث )٣١٦(

َعتيبةكم بن عياش عن أيب سنان عن احلبن أحـمد بن يونس عن أيب بكر   عن القاسم بن ُ
ِمـخيمرة عنـه ْ َ  /أ٤١/ غريب من: وقال يف موضع آخر. وغريه يرويـه عن احلكم عن رشيح,ُ

َمسعرحديث  ْ أبو  تفرد بـه ,ليب بن عبد امللك بن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن احلكم وكِ
  .حصني بن مـخارق ُجنادة

 :عيل عن لَكَش بن ريَتُش *
من حديث األعمش  غريب .احلديث... *عرصال شغلنا املرشكون عن صالة: [ حديث )٣١٧(

 . تفرد به جرير بن حازم عنه,عن عمرو بن مرة
ري َتُ غريب من حديث ش.احلديث» ...املسح عىل اخلفني «:لقاملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣١٨(

 عن سالم ُزرارة تفرد به إسامعيل بن ,ريَتُ ومن حديث أبان بن تغلب عن صلة عن ش,عيل عن
________________________ 

» يمسح« *  .٢٣/٦٥ , تاريخ دمشق ١/٣٧٨لخيص املتشابه  , ت٢٣٧ −٣/٢٣٥العلل : ينظر  −٣١٥الالل
 .من غ » عن احلكم«/ من ص » بن أيب غنية«/ نمسح : يف ص 
 .» وتفرد به حممد بن برش العبدي عنه«:  يف تلخيص املتشابه وتاريخ دمشق )١(الالل
 .املغرب : يف ص » العرص« *  .٣/٢٤٠العلل : ينظر  −٣١٧الالل
   .٧٣) ٨٣(فراد األ:  ينظر −٣١٨الالل



 

 ٩٤

 .زةْبُبن أيب خ
 :رشيك أبو عبد اهللا عن عيل* 

تفرد بـه عبد اهللا بن الزبري األسدي . *احلديث» ...أمرت بقتال الناكثني «:[حديث  )٣١٩(
  .الد أيب أحـمد الزبريي عن عبد اهللا بن رشيك العامري عن أبيـهو

 :عيل عن ريةَمُض *
غريب من حديث عيل  .»اشتدي أزمة تنفرجي« :يقولملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [ حديث )٣٢٠(

  .ة عن أبيـه عن جدهريَمُتفرد بـه حسني بن عبد اهللا بن ض ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
  .مثله ب.»املـجالس باألمانة« :حديث )٣٢١(

 :عيل عن مزاحـم بن كالضحا *
 تفرد بـه أبو حنيفة عن احلارث بن عبد .احلديث.. . فتوضأ,دعا بامءأنـه  :حديث )٣٢٢(

 .IQHوجييء الكالم عليـه يف ترجـمة عبد خري عن عيل ,الرحـمن عن الضحاك
 :عيل عن شهاب بن طارق *
. مني وما أحد أحق بـهذا األمرملسو هيلع هللا ىلص واهللا لقد قبض رسول اهللا  :قال عيل :حديث )٣٢٣(
َاألحـميستفرد بـه عبد السالم بن حبيب عن أبيـه عن سليامن بن ميرسة } ب١٩{ ْ   . عن طارقَ

 :عيل عن عباس بن اهللا عبد *
 تفرد بـه .احلديث.. .لو جـمعت لنا السدانة مع السقاية ,يا رسول اهللا :قلت: [حديث  )٣٢٤(

  . عنـهعكرمةعن عن ابن عيينة عن ابن جريج عن حسني بن عبد اهللا  *يروزال إبراهيم بن أيب
ْعصمة تفرد بـه .احلديث.. .يصيل ركعتي الفجرملسو هيلع هللا ىلص /ب٤١/رأيت النبي :حديث )٣٢٥(  بن ِ

________________________ 
 . ساقط من ص »احلديث« إىل ٣١٧ يف احلديث »غريب«من *  −٣١٩الالل
  .١/٤٣٦مسند الشهاب : ينظر  −٣٢٠الالل
  .٣٧٤ يف احلديث )١(الالل
  .الزبري : يف ص » الوزير« * −٣٢٤الالل



 

 ٩٥

  .مـحـمد األنصاري عن حييى بن سعيد األنصاري عن عكرمة عنـه
يدة بن حـميد عن األعمش عن ِبَ تفرد بـه ع.احلديث.. .ً مذاءًكنت رجال: [ حديث )٣٢٦(

َمـخرمة تفرد بـه :وقال يف موضع آخر .عنـه بن جبريسعيد حبيب بن أيب ثابت عن   بن بكري عن َْ
  .وال نعلم رواه عنـه غري عبد اهللا بن وهب ,أبيـه بـهذا اإلسناد

 غريب من حديث إبراهيم بن .احلديث.. .يف يمينـهملسو هيلع هللا ىلص كان خاتم النبي  :قال: [ حديث )٣٢٧(
ِنم تفرد بـه رشيك بن عبد اهللا بن أيب ,عبد اهللا بن حنني عن أبيـه عن ابن عباس  ومل يروه ,ر عنـهَ

  .فلم يذكر فيـه ابن عباس ,ورواه سليامن بن بالل عن رشيك ,عنـه غري إبراهيم بن أيب حييى
 تفرد بـه ابن أيب ليىل عن عبد .أن أرشب يف آنية الفضةملسو هيلع هللا ىلص نـهاين رسول اهللا : [حديث  )٣٢٨(

  .الكريم عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن عباس
 :عيل عن عمر بن اهللا عبد *
 تفرد بـه خالد بن القاسم عن الليث بن سعد .احلديث» ...ًمن عاد مريضا« :ديثح )٣٢٩(

َصفوان بن سليمعن    . عن يوسف بن مسلم بن جندب عن ابن عمر عنـهُ
 :عيل عمه عن جعفر بن اهللا عبد *
 .احلديث» ...مت فاغسلني بسبع قرب إذا أنا «:ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين رسول اهللا  :حديث )٣٣٠(

وال أعلم حدث بـه  ,تفرد بـه عنـه ابنـه إسامعيل ,جعفر عن عمهغريب من حديث عبد اهللا بن 
  . حسني بن زيد بن عيلعن عباد بن يعقوب غري

 تفرد بـه .احلديث... *اخلوف عند *كلامت/أ٤٢/ملسو هيلع هللا ىلصعلمني رسول اهللا : [حديث  )٣٣١(
  .مـحـمد بن إسحاق عن أبان بن صالح بـهذا اإلسناد

________________________ 
  .٤/١١٩العلل : ينظر  −٣٢٦الالل
  .٨٦, ٣/٨٥العلل : ينظر  −٣٢٧الالل
  . من طريق ابن أيب ليىل , وسكت عنه ٢٨٦١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٧٨العلل : ر  ينظ−٣٢٨الالل
/ ضبب عليها يف النسختني » كلامت«*  .٧٠/٢٠٢ , تاريخ دمشق ٣/١١٤العلل :  ينظر −٣٣١الالل

 .الكرب : يف غ » اخلوف«



 

 ٩٦

 غريب من حديث . وفيـه ذكر عمر,السنةبنا مِلْعُي *اًأحد خالإ ال :قال عيل: [حديث  )٣٣٢(
  . تفرد بـه جعفر بن مـحـمد عن أبيـه عنـه,عبد اهللا عن عمه

 :عيل عن مةِلَس بن اهللا عبد *
 غريب من حديث .احلديث.. .يقرأ القرآن ويأكل اللحـمملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [حديث  )٣٣٣(

 .*تفرد بـه عباد بن ثابت عنـه ,خالد بن سلمة اجلهني
ْغيالنغريب من حديث  : قال:انقطع متنـه[يث وقبله حد )٣٣٤(  ,مرة بن جامع عن عمرو بن َ

 ,يب الوليد بن عقبة بن نزار عن عمرو بن مرة عنـهْرَ ورواه أبو ز.تفرد بـه يعىل بن احلارث عنـه
ْمدرار تفرد بـه عنـه طاهر بن ,وهو غريب من حديثه َمصقلة ورواه رقبة بن .ِ ْ  , عن عمرو بن مرةِ

َمسعر  ورواه.من حديثهوهو غريب  ْ  وكان شيوخنا ,وهو غريب من حديثه , عن عمرو بن مرةِ
َمسعرإن ابن عيينة تفرد بـه عن  :يقولون ْ عب عن ص وقد كتبناه من حديث خارجة بن م,ِ
َمسعر ْ َمسعر} أ٢٠ {عن ريْجَوحسن بن حسني احل ,ِ ْ  والقاسم بن سليامن عن سليامن ,ِ

َمسعرو ْ ِ* . 
 غريب من حديث أبان .احلديث.. .*ماء فأخذ ,عيل من املـخرجخرج علينا : [حديث  )٣٣٥(

ْاجلعفيتفرد بـه أبو عبد اهللا  ,بن تغلب عن عمرو بن مرة عنـه   .عنـه − بن هالل*عىلم وهو− ُ
 غريب من .احلديث.. . اللهـم إن كان أجيل قد حرض:فقلت ,اشتكيت: [حديث  )٣٣٦(

َحديث الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة بن عمرو بن /ب٤٢/حديث عبد اهللا وغريب من ,ُ
  .ائي عن وكيع عنـهـامَرَجْرَ تفرد بـه احلسني بن عبد الرحـمن اجل,مرة عن أبيـه

________________________ 
  .أحد : يف ص » ًأحدا« * −٣٣٢الالل
 .من ص » عنه«*  .٣/٢٤٩العلل :  ينظر −٣٣٣الالل
  .بن مسعر : يف ص » ومسعر« * −٣٣٤الالل
: يف  ص » معىل«/فأخذنا : يف ص » فأخذ ماء«*  .٢/٤٢٠موضح أوهام اجلمع والتفريق :  ينظر −٣٣٥الالل
 .يعىل 
   .٣/٢٥٣العلل :  ينظر −٣٣٦الالل



 

 ٩٧

تفرد . IQH*إىل نحوه ,احلديث» ...أال أعلمك كلامت إذا قلتـهن غفر لك«: [حديث  )٣٣٧(
ورواه أبو  ,آدم ال أعلم حدث بـه غري حييى بن , عيل بن صالحIRH*بن صالح عن أبيـه بـه احلسن

  .أحـمد الزبريي وعيل بن قادم عن عيل بن صالح مثله
 :عيل عن ليىل أيب بن *اهللا عبد *
 : قال تفرد بـه عبد الرزاق عن ابن عيينة.ليس من الفطرة القراءة مع اإلمام: [حديث  )٣٣٨(
َأصحابنا عن زبيد عن عبد اهللا بن أيب ليىل عن عيل *اأبن   .ًمضبوطا كذا كان يف األصل ,ُ
 :عيل عن ثاممة بن اهللا عبد *
 تفرد بـه يوسف بن إسحاق عن عامر .احلديث.. .أنا عبد اهللا وأخو رسوله :حديث )٣٣٩(

ْالدهني   . عن عبد اهللا بن ثاممةُّ
 :عيل عن نوفل بن احلارث بن اهللا عبد *
 أيب  غريب من حديث.احلديث» ...الصوم يل :ن اهللا عز وجل يقولإ«: [حديث  )٣٤٠(

َأنيسةه العالء بن هالل عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب تفرد بـ ,عنـه إسحاق وتفرد بـه  ,ُ
  .زيد عن أيب إسحاق

 :عيل عن البجيل يلَلُم بن اهللا عبد *
َكلكلكق ِصْلَ أ,يا عيل« :ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا :ا يقولسمعت علي :ثحدي )٣٤١( َْ َISH 

د بـه أبو عبد الرحـمن  تفر.احلديث» ...فإذا قتل عثامن فادع إىل سبيل ربك ,باألرض
________________________ 

من طريق حييى ,  ٣٥٠ والصغري ٣٤٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/١٠العلل :  ينظر −٣٣٧الالل
  .مبيض له يف غ » إىل نحوه«/ ضبب عليها يف ص » عن أبيه«. * ووافقه 
 . كذا )١(الالل
 .» عن أخيه: لعله «:  يف حاشية ص )٢(الالل
 . أنا : يف غ » أبنا«/ ضبب عليها يف النسختني » عبد اهللا« * −٣٣٨الالل
   .٧٤) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٤٠الالل
 .رك صد:  أي )٣(الالل

 



 

 ٩٨

رشيك عن عبد اهللا /أ٤٣/عن عبد اهللا بن دَِربياملسعودي عبد اهللا بن عبد امللك عن هاشم بن ال
  .يلَلُبن م

ّنجي بن اهللا عبد * ِ  :عيل عن َ
 تفرد بـه .احلديث.. . بعضباء القرن واألذنىأن يضحملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا نـهى  :حديث )٣٤٢(

  .جابر عنـه
 :يلع عن شداد بن اهللا عبد *
تفرد بـه عبد الغفار بن احلكم عن  .احلديث... *الرحـم رحـامن :قال عيل: [حديث  )٣٤٣(

  .سليامن بن كثري عن عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا
 :عيل عن رافع أيب بن اهللا عبيد *
 تفرد بـه .احلديث» ... لك ركعتمالله« :يقول إذا ركعملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  :حديث )٣٤٤(

َّهياج َصفوان بن سليماد بن كثري عن موسى بن عقبة و والد خالد عن عبَ  وإسحاق بن أيب ُ
  .فروة عن عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عنـه

 .احلديث» ...وجهت وجهي« :إذا افتتح الصالة يقولملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [حديث  )٣٤٥(
 جعن األعر بد اهللا بن الفضلد اهللا بن عمر عن عيم عن عبْلَم والد سْلَ بن سُجنادةتفرد بـه 

  .عنـه
 :عيل عن ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
ْمـجلاشتكت فاطمة عليـها السالم : [حديث  )٣٤٦( بن  تفرد بـه داود .احلديث.. .IQHهايديـ َ

ِالزبرقان ْ َجحادة عن مـحـمد بن ِّ  ورواه .از عن داودَّروتفرد بـه عبد اهللا بن عون اخل , عن احلكمُ
________________________ 

 .الرحـمة رحـمتان : يف غ » الرحم رحـامن«*  −٣٤٣الالل
وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٩٧, ١/٢٩٦ب , السنن /٥/٢ب , /٤/٧٨العلل :  ينظر −٣٤٥الالل
  .  من طريق جنادة , ووافقه ٤٥٥٢
   .٣/٢٨١العلل :  ينظر −٣٤٦الالل
ُّتقرحـ:  أي )١(الالل َ  . هامَ



 

 ٩٩

  .عنـهـام غياث بن إبراهيموتفرد بـه  ,عمرو بن قيس واألعمش عن احلكم
 تفرد بـه أبو داود الطياليس .احلديث.. .بحلة حريرملسو هيلع هللا ىلص } ب٢٠ { رسول اهللاأيت :حديث )٣٤٧(

 .عنه/ب٤٣/عن أيب برش جعفر بن إياس عن مـجاهد
 تفرد بـه يوسف بن .احلديث.. . اختصم هو وجعفر وزيد يف بنت حـمزة:حديث )٣٤٨(

  .عدي عن ابن عيينة عن أيب فروة عنـه
ط عن قتادة عن هالل ْوُخ تفرد بـه أيوب بن .احلديث» ...ًن أتى كاهنام« :حديث )٣٤٩(

  .األنصاري عن ابن أيب ليىل
 تفرد بـه سليامن بن عبيد .احلديث... *نيغالم عيبأأن ملسو هيلع هللا ىلص أمرين رسول اهللا : [حديث  )٣٥٠(

ِّالرقياهللا  َأنيسةد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب ي عن عبَّ   . عن احلكم عنـهُ
 غريب من .احلديث.. .س وفيـه ذكر اخلـم,ًيا عند أحجار الزيتلقيت عل :حديث )٣٥١(

َعتيبةكم بن حديث احل ْالدهني وغريب من حديث عامر , عنـهُ  تفرد بـه إبراهيم بن , عن احلكمُّ
  . بن املعتمرنصور منسيبمـحـمد بن عيل السلمي 

ّخم وفيـه ذكر غدير ,ًأنشد اهللا امرأ: [حديث  )٣٥٢( ث عبد  غريب من حدي.احلديث.. .ُ
وي َهُّ تفرد بـه أبو داود الط,يل عن ابن أيب ليىلَـمَ اجلهنداألعىل الثعلبي وعمرو بن عبد اهللا بن 

  .عيسى بن مسلم عنـهـام
 تفرد بـه حييى بن آدم عن إرسائيل عن أيب .احلديث» ...أال أعلمك دعوات«: [حديث  )٣٥٣(

  .إسحاق عنـه
 تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عن .ديثاحل.. .هِيْدَبعث معه بـهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٣٥٤(

  .حييى كليـهـام عن مـجاهد عنـه أيوب عن عبد الكريم وابن أيب
________________________ 

 .غالم : يف ص » غالمني«*   .٣/٢٧٣ل العل:  ينظر −٣٥٠الالل
   .٢٠٨, ٤٢/٢٠٧تاريخ دمشق :  ينظر −٣٥٢الالل
 .  من طريق حييى , وسكت عنه ٣٤٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٧العلل : ينظر  −٣٥٣الالل
  .٣/٢٧١العلل : ينظر  −٣٥٤الالل



 

 ١٠٠

 :عيل عن األشعري ْمنَغ بن الرحـمن عبد *
 عن إسحاق بن عبد َِهليعة تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث» ...ًمن عاد مريضا«: [حديث  )٣٥٥(

 وروي عن , هاشم عن عبد الرحـمنيوسف بنم عن يَلُس/أ٤٤/اهللا بن أيب فروة عن صفوان بن
 أصح َِهليعةوحديث ابن  , عبد الرحـمن بن غنم عن عيلعبد احلميد بن جعفر عن صفوان عن

  .ًإسنادا
 :عيل عن * عميـربن امللك عبد *
غريب من حديث عبد  .احلديث.. .ً ال حيتكر أحد طعاما:قال عيل :قال :[حديث  )٣٥٦(

  .ل بن إبراهيم بن املهاجر عنـهتفرد بـه إسامعي ,امللك عن عيل
 :عيل عن األسدي اهللا عبد بن عباد *
ًكنت رجال نواما :حديث )٣٥٧(  عن املنـهال بن عمرو ُعامرة تفرد بـه احلسن بن .احلديث.. .ً

  .عن عباد
 :أبيـه عن عيل بن عمر *
تفرد بـه عيسى بن . *احلديث.. .ارىَُبطري يقال له احلملسو هيلع هللا ىلص أهدي لرسول اهللا : [حديث  )٣٥٨(
  .IQHد اهللا بن مـحـمد بن عمر بن عيل عن أبيـه عن أبيـه عن جده عيلعب
 :عيل عن عيل بن احلسني بن عيل *
غريب من  . من بدرها أعرس بفاطمة عليـهـام السالم بعد رجوعأن علي :حديث )٣٥٩(

  . تفرد بـه أبان بن تغلب عنـه من هذه الرواية,وذ عن الزهري عنـهُبَّرَحديث معروف بن خ
________________________ 

ِ من طريق ابن هليعة , ٣٢٤ األوسط وأخرجه الطرباين يف. ٢٨٥, ٢/٢٨٢أمايل الشجري :  ينظر −٣٥٥الالل َ
  . ووافقه 
 .ضبب عليها يف النسختني » عبد امللك بن عمري«*   .٤٧) ٢(األفراد :  ينظر −٣٥٦الالل
 .من غ » احلديث«*  −٣٥٨الالل
 كام يف تاريخ –عن عيل ) أي جد عبد اهللا , وهو عمر( عن جده :صوابه لعل » عن جده عيل«: قوله  )١(الالل

  .−٦/٢٦٩ , ولسان امليزان ٤٢/٢٤٥دمشق 



 

 ١٠١

ًكنت رجال نؤوما :حديث )٣٦٠(   .احلديث.. .ً
ُعطَتْسَيملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث و )٣٦١(   .IQH*نالُجُْلاجل  بدهنِ
  .»أول ما يذهب من هذه األمة األمانة« :حديثو )٣٦٢(
 .»ديفإنـه يع ,إياكم ولبن احلـمقاء« :حديثو )٣٦٣(

  . بن عبد الرحـمن عن أيب جعفر عن أبيـه عن عيلنامثحاديث عتفرد بـهذه األ      
من  }أ٢١ { غريب.احلديث.. .بلغه أن ابن عباس يفتي بنكاح املتعة/ب٤٤/هنـأ :حديث )٣٦٤(

ُاملرزبانحديث أيب سعد سعيد بن  ْ ,  تفرد بـه املسيب بن رشيك عنـه, البقال عن الزهري عنـهَ
 واحلسن IRHوإنام رواه الزهري عن عبيد اهللا , وهـم»مـحـمد بن عيل عن أبيـه عن عيل« :وقوله

  . عن أبيـهـام عن عيلابني مـحـمد بن عيل
 تفرد .احلديث» ... بنفقة فيام يريض اهللا عز وجلُّنِضَما من عبد وال أمة ي« :حديث )٣٦٥(

ْاهلمداينبـه مـحـمد بن احلسن  وهو ثابت بن أيب  ,ثابت بن دينار :واسمه− عن أيب حـمزة َ
  .أبيـه عن أيب جعفر عن −صفية

, ب نفسهَّومن ساء خلقه عذ ,دنـهمن كثر هـمه سقم ب«: *ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٣٦٦(
ِّاألبيل تفرد بـه أبو إسامعيل .»*كرامتهوذهبت  ,ومن الحى الرجال سقطت مروءتـه ُ  حفص ُ

 أيب جعفر مـحـمد بن ISHد اهللا بن مـحـمد بن عمر بن عيل بن أيب طالب عن عمهيبن عمر عن عب
  .عيل عن أبيـه

 :عيل عن ربيعة بن عيل *
َمسعر تفرد بـه حصني بن مـخارق عن .احلديث.. .أنـه ركب دابة :حديث )٣٦٧( ْ  واجلـامعة ِ

________________________ 
  .اجللجان : يف ص » اجللجالن« * −٣٦١الالل
ّ هو حب السمسم )١(الالل َ. 
 . عبد اهللا :صوابه » عبيد اهللا«: قوله  )٢(الالل
  .من غ » كرامته«, » ملسو هيلع هللا ىلص«/ أ دون حتديد مكانه ٢١جاء هذا احلديث يف غ بحاشية  * −٣٦٦الالل
 . خاله  :صوابه» عمه«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٠٢

وتفرد بـه عبد اهللا بن  ,IQH ورواه عمرو بن قيس عن معاوية بن سلمة.معه عن أيب إسحاق عنـه
, جلعد عن عمرو بن قيس ورواه متيم بن ا.زيد بن جابر عن معاوية بن سلمةيعبد الرحـمن بن 

  .IRHل اجلريري عن حسني بن إسامعيمتيموتفرد بـه 
 . وهو طرف من األول,احلديث.. .انة الكوفةَّبَيف ج@*هَفدير حـملني عيل: [حديث  )٣٦٨(

تفرد بـه مـحـمد بن القاسم  ,غريب من حديث سعيد بن عبيد الطائي عن عيل بن ربيعة
ِشقيقورواه  .األسدي , وهو غريب من حديث عبد ربه بن *األزدي عن عيل بن ربيعة/أ٤٥/َ

  . عنـهَِهليعةتفرد بـه ابن  , يونس بن خباب عنـهي عنسعيد األنصار
 :عيل عن ٍخري ُعبد *
 غريب من حديث طلحة .احلديث.. . هذه األمةري أال أخربكم بخ:قال عيل: [حديث  )٣٦٩(

ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  ,عنـه ورواه عطية بن احلارث  . عن سعيد بن مرسوق الثوري عنـهَ
 .تفرد بـه أبو يوسف القايض يعقوب بن إبراهيم عنـه ,ثه عنـهوهو غريب من حدي ,عن عبد خري

 . عنـهُعامرةتفرد بـه احلسن بن  ,وهو غريب من حديثه عنـه , بن حييى عن عبد خريِفراسورواه 
ْطهامن وتفرد بـه إبراهيم بن ,ورواه املسيب بن عبد خري عن أبيـه  عن حصني بن عبد الرحـمن َ

 عن * مـحـمد بن هالل عن خالد بن نزار:شيخ ألهل مرص يقال لهورواه  ,عن املسيب عن أبيـه
ّالرسي  ِ ْطهامنإبراهيم بن  :والصحيح ,حييى عن حصني بنَ َISH.  

 تفرد بـه خلف بن .احلديث.. .وصىل أبو بكر ,ملسو هيلع هللا ىلص@*رسول اهللا قَبَس: [حديث  )٣٧٠(
َحوشب ْ   .وتفرد بـه أبو بدر شجاع بن الوليد عن خلف , عن أيب إسحاق عنـهَ

________________________ 
 . ورواه معاوية عن عمرو :صوابه لعل » ورواه عمرو عن معاوية«: قوله  )١(الالل
 . وتفرد به عن متيم حسني :صوابه لعل » وتفرد به متيم عن حسني«: قوله  )٢(الالل
ِ من طريق ابن هليعة , ووافقه ١٧٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٦١العلل :  ينظر −٣٦٨الالل َ * .

  .  ساقط من غ » بن ربيعة... تفرد «/ وديعة : يف ص » يفهرد«
 .مبيض هلا يف غ » نزار«*   .٢/٧٦٤ , املؤتلف ٤٣, ٤/٤٢, ٣/٩٢العلل :  ينظر −٣٦٩الالل
 . أي مكان الرسي بن حييى )٣(الالل
  .النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −٣٧٠الالل



 

 ١٠٣

ْ سلم  تفرد بـه أبو قتيبة.احلديث.. .توضأ عيل يف طست: [ث حدي )٣٧١( بن قتيبة عن حازم َ
ْاهلمداينبن إبراهيم عن خالد بن علقمة    . عنـهَ

ري عن َهُ تفرد بـه احلكم بن ظ.احلديث.. .هجانا كنت أول من :قال عيل :حديث )٣٧٢(
ِّالسدي إسامعيل    .عن عبد خريُّ

ع ْلَوى هذا احلديث عمرو بن عبد امللك بن س ر.احلديث.. .قاهاشما ينتظر أ :حديث )٣٧٣(
  .هذا أخو مسهر بن عبد امللك/ب٤٥/وعمرو ,الكويف عن أبيـه عن عبد خري

 عن ِعالقة غريب من حديث زياد بن .احلديث.. .فمضمض ,ا توضأأن علي :[حديث  )٣٧٤(
 رشيك واملـحفوظ عن ,تفرد بـه مـحـمد بن احلسن بن الزبري األسدي عن رشيك عنـه ,خري عبد

 عن خالد بن  يف روايتهوقال أبو حنيفة . وهو الصحيح,خري عن خالد بن علقمة عن عبد
 شعبة ورواه الثوري و, ومل يقل ذلك غريه عن خالد,ًأنـه مسح الرأس ثالثا علقمة عن عبد خري

, *عن عيل عن خالد عن عبد خري} ب٢١ { بن صالح وهارون بن سعد وغريهـمورشيك وعيل
 *فقد , ومع خالف أيب حنيفة جلـميع من رواه عن خالد,ًه مسح الرأس ثالثامل يذكروا فيـ

  .مرة واحدة * يمسح الرأس:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصخالف حكم ما رواه عن النبي 
ْضمرة بن عاصم *  :عيل عن *َ
 عبد امللك بن مـحـمد عن ِقالبة تفرد بـه أبو .احلديث.. . عىل قومهاًأن نبيا دع: [حديث  )٣٧٥(

  .ًعن أيب إسحاق عنـه مرفوعابرش بن عمر عن شعبة 
 تفرد بـه عطاء .احلديث.. .نـه بلغه أن ابن عباس كان يرخص يف متعة النساءأ :حديث )٣٧٦(

  .وتفرد بـه سعد بن الصلت عن عطاء ,بن عجالن عن أيب إسحاق عنـه
 تفرد بـه ابن جريج عن حبيب بن .احلديث» ...من أحب أن يمد له يف عمره« :حديث )٣٧٧(

  .أيب ثابت عنـه
________________________ 

   .١/٩٠ , السنن ٤/٤٧العلل :  ينظر −٣٧١الالل
  .قد : يف غ » فقد«/ من ص » الرأس«, » عن عيل« . * ٩٠, ١/٨٩ , السنن ٤/٥٣العلل :  ينظر −٣٧٤لالال

 .ضمرية : يف غ » ضمرة«*  −٣٧٥الالل



 

 ١٠٤

 تفرد بـه عبد الوارث بن سعيد .احلديث» ...من سأل مسألة عن ظهر غنى«: [ديث ح )٣٧٨(
  . عنـهIQHعن احلسن بن ذكوان عن حبيب

َّقدمُ املIRH تفرد بـه عيل بن عمر.احلديث.. .ًأنـه كان يصيل قبل الظهر أربعا: [حديث  )٣٧٩( ي َ
َمسعر/أ٤٦/عن ْ َّ ورواه خالد بن عامر بن عداس عن .هذا اللفظـ بِ َسعرِمَ  رأيت : فقال فيه,ْ

َمسعر *نع وتفرد بـه خالد ,ًيصيل قبل العرص أربعاملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ْ وتابعه إسامعيل بن عامر  ,ِ
َمسعرالبجيل عن  ْ   .ًفإن كان مـحفوظا فهو حديث آخر غريب ,ِ

 تفرد بـه عبد الوارث بن .احلديث.. .احـملني :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصًأن رجال أتى النبي  :حديث )٣٨٠(
  . ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أيب ثابت عنـهن احلسن بنعسعيد 

 غريب من حديث أيب .احلديث.. . يا بني إرسائيل: قال حييى بن زكريا:قال :حديث )٣٨١(
َأنيسةتفرد بـه زيد بن أيب  ,إسحاق عن عاصم   . ومل يروه عنـه غري يزيد بن سنان, عنـهُ

ِّاألبيلرد بـه أبو إسامعيل  تف.احلديث» ...دينار *اًدينار نيربعيف كل أ«: [حديث  )٣٨٢( ُ ُ 
  .حفص بن عمر عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه

َهشيم تفرد بـه .احلديث.. .إذا كان العرش األواخرملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : [حديث  )٣٨٣(  عن شعبة ُ
 مل يروه عنـه غري مـحـمد بن عيسى والقاسم بن عيسى , وهو غريب عنـه,*عن أيب إسحاق عنـه

  .الواسطي
 غريب من حديث عاصم .احلديث.. .ISHً إىل جنات عدن قوما قد سبق:قال :حديث )٣٨٤(

 وتفرد بـه أحـمد بن الفضل عن  ,وتفرد بـه الثوري عنـه , تفرد بـه حبيب بن أيب ثابت عنـه,عنـه
 

________________________ 
 . ٢/١٢١السنن :  ينظر −٣٧٨الالل
 . احلسن عن عمرو بن خالد عن حبيب :صوابه لعل » احلسن عن حبيب«: قوله  )١(الالل
 .بن : يف ص » عن«*  −٣٧٩الالل
  .−٣٨٥ كام سيأيت يف احلديث – عمر بن عيل :صوابه » عيل بن عمر«: قوله  )٢(الالل
  .دينار : يف ص » ًدينارا« * −٣٨٢الالل
 .ساقط من غ » أيب إسحاق عنه... حديث «*   .٤/٦٨العلل :  ينظر −٣٨٣الالل
 .قوم : الوجه فيه » ًقوما«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٠٥

  .وال أعلم حدث بـه غري مـحـمد بن عبد النور اخلزاز عنـه ,IQHالثوري
   هذه *د تقدم يف أولوق− صىل أربع ركعات قبل العرص  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي: [حديث  )٣٨٥(

َّقدمُورواه عمر بن عيل امل .−IRHالورقة َمسعري عن َ ْ  /ب٤٦/ أنـه كان: عن أيب إسحاق عن عاصمِ
  . وتفرد بـه عمر بن عيل بـهذه األلفاظ,ًيصيل قبل الظهر أربعا

 عبد ِقالبةتفرد بـه أبو . *احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصمن كل الليل قد أوتر رسول اهللا : [حديث  )٣٨٦(
 *ًعاصام يعني , عن برش بن عمر عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهـامَّالرقايشحـمد امللك بن مـ
  .واحلارث

 :عيل عن الشعبي عامر *
َالغنوي تفرد بـه إسامعيل بن أبان .احلديث.. .أنـه أيت بامرأة قد أحصنت :حديث )٣٨٧(  عن َ

  .إسامعيل بن أيب خالد عنـه
  .ثاحلدي.. .أعطاينملسو هيلع هللا ىلص كنت إذا سألت رسول اهللا  :حديث )٣٨٨(
.. .ال :قال ,هل فررت من أحد قط ,يا أمري املؤمنني :قال رجل لعيل :حديثو )٣٨٩(

  .احلديث
  .غريبان من حديث جرير بن يزيد بن جرير عن الشعبي عنـه      

بـه } أ٢٢ { تفرد.احلديث.. .األمة لقتلت نصارى بني تغلب *لو استقامت يل: [حديث  )٣٩٠(
 . *يونس بن بكري عن منصور بن حازم

َ استعمل عيل أبا اهل:الشعبي[حديث و )٣٩١(   .ISHَّياجَ يف ترجـمة أيب اهل.َّياجّ
________________________ 

 .ًلعل بينهام رجال » الفضل عن الثوريأمحد بن «: قوله  )١(الالل
  .من ص » أول« * −٣٨٥الالل
  .٣٧٩ يف احلديث )٢(الالل
 .عاصم : يف ص » ًعاصام«/ من غ » احلديث«*   .٤/٦٤العلل :  ينظر −٣٨٦الالل
 .ضبب عليها يف ص » حازم«/ من ص » يل« * −٣٩٠الالل
  .يد مكانه أ دون حتد٢٢جاء هذا احلديث يف غ بحاشية  * −٣٩١الالل
  .٤٦٢ يف احلديث )٣(الالل
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 :عيل عن يثَرُح بن عمرو *
غريب من حديث الربيع بن سعد  .احلديث.. .أنا عبد اهللا وأخو رسوله :حديث )٣٩٢(

ْاجلعفي ْاجلعفيورواه جابر  . عن جعفر بن عمرو عن أبيـهُ تفرد بـه داهر بن حييى  , عن جعفرُ
  .عنـه
 :عيل عن ريَهُظ بن ةعقب *
  تفرد بـه يزيد بن زياد عن عاصم.﴾ | } z﴿ :يف قوله عز وجل: [حديث  )٣٩٣(

َاجلحدري ْ   . عنـهَ
 :وب عن عيلُنَ اليشكري أبو اجل*علقمة عقبة بن* 

 تقدم يف ترجـمة عيل عن .احلديث.. .ءلوضول ماء بغًعليا يس/أ٤٧/رأيت: [حديث  )٣٩٤(
  .IQHعمر بن اخلطاب

 :عيل عن عمري بن عبيد *
ِّيسَعن القملسو هيلع هللا ىلص نـهاين رسول اهللا : [حديث  )٣٩٥( ِّIRH. ..َأنيسةتفرد بـه زيد بن أيب  .احلديث  عن ُ

َجحادةمـحـمد بن    . عنـهISHوتفرد بـه أبو عبد الرحـمن ,ُ
 :عيل عن علقمة *
 غريب من حديث .احلديث» ...ن األمة ستغدر بكإ «:ملسو هيلع هللا ىلص عهد إيل النبي :[حديث  )٣٩٦(

َالنخعيد أيب عمران إبراهيم بن يزي  , تفرد بـه حكيم بن جبري عنـه, عن أيب شبل علقمة عنـهَّ
________________________ 

   .١/٢٨٥ , السنن ٤/٩٩ , العلل ٢٠) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٩٣الالل
 .خالد : يف ص » علقمة«*  −٣٩٤الالل
  .١٦١ يف احلديث )١(الالل
  .  من طريق أيب عبد الرحيم , ووافقه ٤٢ والصغري ١٦٧٢  أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩٥الالل
 .هي ثياب من كتان وحرير  )٢(الالل
 . أبو عبد الرحيم :صوابه » أبو عبد الرمحن«: قوله  )٣(الالل
 .مبيض هلا يف غ » مبرش«*   .٣/٩٩٥ , تذكرة احلفاظ ٣٩٠ , العلل املتناهية ٩) ٣(األفراد :  ينظر −٣٩٦الالل
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َالصدائيوعنـه عيل بن يزيد  ,خليفة  بنIQHقطنوعنـه   وال نعلم حدث بـه غري مـحـمد بن حرب ,ُّ
َالنشائي   .وكان من الثقات , الواسطي*ومل نكتبـه إال عن شيخنا عيل بن مبرش ,َّ

َرويبة بن ُعامرة *  :عيل عن ُ
تفرد بـه عبد  , عنـهُعامرة غريب من حديث .احلديث» ...الناس تبع لقريش«: [يث حد )٣٩٧(

  .وتفرد بـه مـحـمد بن جابر عن عبد امللك ,امللك بن عمري عنـه
 :عيل عن امينْلَّالس يدةِبَع *
 تفرد بـه مـحـمد بن يوسف بن مـحـمد بن سوقة عن عيل بن الربيع بن .جَدْـخُامل[حديث  )٣٩٨(

َالركني تفرد بـه عنـهـم  ,ورواه جـامعة أخر عن ابن سريين . أبيـه وجـامعة عن ابن سريين عنـه عنُّ
سمعه إال من أيب نومل  .ًيضايم عن ابن سريين أكرورواه معاوية بن عبد ال .رَفْيَاملنذر بن ج

 /ب٤٧/.−*رَفْيَيعني طريق ابن ج−العباس بن عقدة 
» ... يف األسارىك أصحابِّخري« :فقالملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل يوم بدر إىل النبي  :حديث )٣٩٩(

وتفرد بـه أبو  ,وتفرد بـه ابن أيب زائدة عن الثوري ,ري عن هشامثوتفرد بـه ال , غريب.احلديث
َاحلفريداود    . عن ابن أيب زائدةَ

 :عيل عن حازم أيب بن قيس *
 ...هائرله ذؤابة من وابن  *إليـه فخرج ,يا عثامن , يا عثامن:ًأن عليا قال: [حديث  )٤٠٠(
  .تفرد بـه عيل بن عابس عن إسامعيل بن أيب خالد عنـه .حلديثا
تفرد بـه عيل بن عابس عن  .احلديث.. .عبد اهللا بن مسعودعن سئل عيل  :حديث )٤٠١(

  .إسامعيل عنـه
________________________ 

ْ فطر :صوابه » قطن«: قوله  )١(الالل ِ. 
   .٤/٥٦لعلل  , ا١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٩٧الالل
تفرد : من طريق معاوية , وقال ١٠٠٢وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٤/٢١٧١املؤتلف :  ينظر −٣٩٨الالل

  .من ص » يعني طريق ابن جيفر« . * به عنه ابن املديني 
 .له : يف غ » إليه«*  −٤٠٠الالل
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لت أ إذا سكنت :قال ,ملسو هيلع هللا ىلصوسئل عيل عن أصحاب رسول اهللا  :قال: [حديث  )٤٠٢(
 عن إسامعيل بس عن عيل بن عائياستفرد بـه إسامعيل بن زكريا الك. *احلديث.. .أعطيت
  .ومل يذكر الشعبي فيـه ,بسورواه إبراهيم بن يوسف الصرييف عن عيل بن عا ,IQHعنـهـام

 تفرد بـه مطرف عن احلكم .احلديث.. . التمسوا:فقال ,شهدت النـهر مع عيل :حديث )٤٠٣(
َّسواروتفرد بـه  ,عنـه   .مصعب عن مطرف} ب٢٢ {بن َ

َالفقيمي رواه عمرو بن عبد الغفار .احلديث.. .حزابانفروا إىل بقية األ: [حديث  )٤٠٤(  عن ُ
 فرواه عن ,وخالفه عمرو بن القاسم , عن قيس بن أيب حازمقيساألعمش عن عثامن بن 

  .أيب وائل عن عيلعن األعمش 
 :عيل عن ادَبُع بن قيس *
.. .﴾n o ﴿:هذه اآلية ويف مبارزتنا يوم بدر/أ٤٨/فينا نزلت: [حديث  )٤٠٥(

َمـجلزيوسف بن يعقوب عن سليامن التيمي عن أيب   بـهتفرد .احلديث ْ  . عن قيسِ
َكهيل عن عيل*  ُ: 

حييى بن  *به تفرد .احلديث.. . ونـهانا عن أربع,بأربعملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :[حديث  )٤٠٦(
َكهيلزكريا األنصاري عن األجلح عن سلمة بن    . عن أبيـه عن عيلُ

 :*−احلنفية ابن هو− أبيـه عن عيل بن مـحـمد *
 بغري  .احلديث» ... يوم القيامة إبراهيم عليـه السالميكسىأول خلق اهللا « : [حديث  )٤٠٧(

________________________ 
 .من غ » احلديث«*  −٤٠٢الالل
 .قيس والشعبي :  لعلهام )١(الالل
  .٤/١٠٣العلل : ينظر  −٤٠٤الالل
  . ٦/٢٦٣, ٤/١٠٠العلل : ينظر  −٤٠٥الالل
يف احلديث السابق » يوسف«من *  . من طريق حييى , ووافقه ٧٣١٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٠٦الالل

 .ساقط من ص » تفرد به«إىل 
ابن : يف غ » ن احلنفيةعن أبيه هو اب« . * ١/٣٧٨ , الآللئ املصنوعة ٧٤٠املوضوعات : ينظر  −٤٠٧الالل

 .احلنفية عن أبيه 
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تفرد بـه  ,من حديث املنـهال بن عمرو عن مـحـمد ابن احلنفية وعبد اهللا بن احلارث عن عيل
  .ري عنـهَهُ بن ظIRH احلكمبد وتفرد بـه ع, بن حبيب عنـهIQHمرسة

َصفوان بن سليمن عطاء بن يسار عن بهللا بن حسني  تفرد بـه عبد ا.املتعة[حديث  )٤٠٨(   عنُ
ُاملرزبانورواه أبو سعد سعيد بن  .ابن شهاب عن عبد اهللا واحلسن ابني مـحـمد عن أبيـهـام ْ  عن َ

وتفرد  ,رواه عبد اهللا بن عمر العمري عن الزهري و.ن رشيك عنـهبوتفرد بـه املسيب  ,الزهري
وتفرد بـه أبو منصور  , املكي عن الزهريقيساه عمرو بن  ورو.بـه يعقوب بن أيب عباد عنـه

وتفرد بـه شيخنا  ,ورواه منذر الثوري عن احلسن بن مـحـمد عن أبيـه .احلارث بن منصور عنـه
ي ِزَ بن زياد عن أيب جة عن أحـمد بن عيسى بن احلسن عن حـمزيدعسعبد اهللا بن مـحـمد بن 

ورواه يعىل بن عبيد عن أيب سعد عن عبد اهللا  .ذرعن أيب يعىل من طريف عن األعمش نرص بن
 مل يسمه ٍوقال احلسن بن صالح عن أيب سعد عن رجل صدق ,وتفرد بـه يعىل عنـه ,بن مـحـمد

  .عن ابن احلنفية عن أبيـه
 صحيح .*احلديث.. .عن املذي/ب٤٨/أمرت املقداد بن األسود أن يسأل: [حديث  )٤٠٩(

 وهو غريب من حديث ,عن أبيهابن احلنفية من حديث األعمش عن منذر الثوري عن 
ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  ,احلجاج بن احلجاج عن األعمش : احلديث  ومن قال يف هذا, عنـهَ

ً بن املنذر فقد وهـم وهـام قبيحاناميعن احلجاج عن سل ً.  
 .احلديث ...اًسميـه مـحـمدأإن ولد يل بعدك ولد  ,يا رسول اهللا :ًأن عليا قال :حديث )٤١٠(

َبن جيفرتفرد بـه املنذر  ْ   . عن اهليثم بن حبيب الرصافَ
 تفرد بـه .احلديث.. .يف يوم العيد ال نصيل يف املسجدملسو هيلع هللا ىلص كنا يف عهد النبي  :حديث )٤١١(

وهو ابن −إبراهيم بن أيب حييى عن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل عن مـحـمد بن عيل األكرب 

________________________ 
 . ميرسة :صوابه » مرسة«: قوله  )١(الالل
 . احلكم :صوابه » عبد احلكم«: قوله  )٢(الالل
  .٢٥٨, ٣/٢٥٧ , السنن ٤/١١٤العلل : ينظر  −٤٠٨الالل
 .من ص » احلديث« . * ٤/١١٨العلل : ينظر  −٤٠٩الالل
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  .أبيـه عن −احلنفية
 تفرد بـه .احلديث.. . ﴾بني أسفارنا IQHربنا بعد ﴿ :ً رجالأقرأملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٤١٢(

  .النرض بن سلمة عن إسامعيل بن قيس عن أبيـه عن عبد اهللا بن احلسن عن ابن احلنفية شاذان
 :عيل نع اهللا عبد بن مطرف *
 شهاب IRH تفرد بـه ابن.احلديث.. . عثامن شغلك*ُّبُحَ أ:فقال , عيل*لقيني :[حديث  )٤١٣(

َشوذبورواه عبد اهللا بن } أ٢٣ {. أيب عثامن عن قتادة عنـهعن حجاج بن ْ ه ب وتفرد , عن قتادةَ
ْضمرة ّالرسي ورواه  . بن ربيعةَ ِ ّالرسيوتفرد بـه أيوب بن سويد عن  ,بن حييى عن قتادةَ ِ َ.  

.. .فكان يكرب ,نا وعمران بن حصني خلف عيل بن أيب طالبت أصلي :حديث )٤١٤(
 تفرد به إسامعيل بن مـحمد ,واسع عن مطرفـمد بن غريب من حديث مـح/أ٤٩/.احلديث

  .العنزي عنه
 :عيل عن يرَذُن بن مسلم *
 تفرد بـه رشيك عن عياش بن عمرو .احلديث» ...لكل نبي حواري«: [حديث  )٤١٥(

ز, وُمْرُابن ج*ِرْكِذب آخررده يف موضع و وأ. واختلف عنـه: وقال يف موضع آخر.العامري عنـه
  . عن رشيكقرألش تفرد بـه حسني ا:وقال

ْاهلمداين مرة *  :عيل عن َ
 غريب من حديث طلحة عن مرة .»شغلونا عن الصالة الوسطى« :نحو قولهحديث  )٤١٦(

َمغولتفرد بـه وكيع عن مالك بن  ,عن عيل ْ ِ.  

________________________ 
َربنا باعد «: راءتـها  املنسوب إىل ابن احلنفية ق)١(الالل َ ُّ... «. 
 .ّحب : يف غ » ّأحب«/ بعثني : يف غ » لقيني« . * ٤٧٠, ٣٩/٤٦٩تاريخ دمشق : ينظر  −٤١٣الالل
 . أبو :صوابه لعل » ابن«: قوله  )٢(الالل
 من طريق رشيك عن العباس بن   ٧٩٤وأخرجه الطرباين يف الصغري . ٤/١٣٥العلل : ينظر  −٤١٥الالل

 . فذكر : يف ص » بذكر«. * تفرد به رشيك : ال ذريح , وق
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 تفرد بـه مـحـمد .احلديث» ...واهللا أغري مني ,إين لغيور« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٤١٧(
  .عن مرةي ِّمَبن الفضل عن زيد الع

 :عيل عن يمَلُس بن املـخارق *
 تفرد بـه عبد الوارث عن .احلديث.. .عن ثالثة أشياءملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  * نـهانا:[حديث  )٤١٨(

وقال  , غري هذا احلديثالنابغة أسندوال أعلم  ,عيل بن زيد عن النابغة بن املـخارق عن أبيـه
  .عبد الوارث أشبـه بالصوابوقول  ,حـامد بن سلمة عن عيل بن زيد عن ربيعة بن النابغة

 :عيل عن يبِبَش أيب بن ميمون *
 تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة .احلديث.. .فباعها , من السبيةديأنـه أصاب ول :حديث )٤١٩(

  .عن احلكم عنـه
 :عيل عن مـجاهد *
قال  .احلديث» ... رشيكان*والعمل اإليامن «:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا /ب٤٩/قال: [حديث  )٤٢٠(

 بخطه عن أيب العباس IQH إال عن أيب سعيد بن األعرايب فيام كتب إليـهما كتبناه :الدارقطني
  . عن أيب نعيم عن سفيان عن إسامعيل بن أيب خالد عنـهقصباينالفضل بن يعقوب ال

 :عيل عن مسعود *
 غريب من حديث أيب مصعب .احلديث.. .نـه شهد جنازة بالكوفة مع عيلأ: [حديث  )٤٢١(

تفرد بـه أبو  , موسى بن عقبة عن يوسف بن مسعود عن أبيـهاملديني عبد السالم بن حفص عن
 غريب من حديث يوسف بن مسعود بن : وقال يف موضع آخر.عامر العقدي عن أيب مصعب

  .م عنـهْلَ بن سُجنادةتفرد بـه  , وغريب من حديث عبيد اهللا العمري عنـه,احلكم عن أبيـه
________________________ 

 .  من طريق حممد , ووافقه ٨٤٤١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤١٧الالل
 .نـهى : يف ص » نـهانا« . * ٤/١٣٣العلل : ينظر  −٤١٨الالل
  .والعلم : يف ص » والعمل« * −٤٢٠الالل
 .إىل الدارقطني :  أي )١(الالل
  .٣٤) ٢(د األفرا: ينظر  −٤٢١الالل
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ْسربة بن الَّزَالن *  :*عيل عن َ
 غريب من حديث طلحة بن .احلديث. ..*قائم يرشب وهوملسو هيلع هللا ىلص النبي رأيت : [حديث  )٤٢٢(

ِّمرصف َ ة َّاب الكلبي حييى بن أيب حيَنَ تفرد بـه أبو ج,ادَّ عن أيب زيد عبد امللك بن ميرسة الزرُ
ْ ومل يروه عنـه غري الرش,عنـه تفرد بـه مـحـمد بن  ,−الوليد بن حصني :واسمه−امي َطُي بن ققَّ

  .ـه عن*راَّزب زياد بن
 عن ج تفرد بـه مـحـمد بن احلجا.»زين الصالة احلذاء «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٤٢٣(

  .الََّزعبد امللك بن عمري عن الن
 /أ٥٠/:عيل عن مطعم بن جبري بن نافع *
 تفرد بـه ابن جريج عن صالح بن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص لنا رسول اهللا  انعت:نا قل:[حديث  )٤٢٤(
ورواه  .وخالفه داود العطار ,حييى بن سعيد األموي ـه غري ومل يروه عن,نافع عن} ب٢٣ {دْيَعُس

َالعرزميوتفرد بـه القاسم بن احلكم عن مـحـمد بن عبيد اهللا  ,عثامن بن مسلم ْ وهو غريب  , عنـهَ
َالعرزميمن حديث  ْ َ.  

 :عيل عن كعب بن ناجية *
جلبار  تفرد بـه أحـمد بن عبد ا.احلديث.. .تزنملسو هيلع هللا ىلص أن جارية لرسول اهللا : [حديث  )٤٢٥(

ِالعطاردي َ ي عن عبد األعىل روثواملـحفوظ عن ال , عن وكيع عن الثوري عن عيل بن األقمرُ
 . *عن أيب جـميلة عن عيل بن عامر الثعلبي

ِصيفي بن وهب * ْ  :عيل عن َ
 غريب من حديث أيب .احلديث.. . هل لك أن خترج معي:ًأن عليا قال له :حديث )٤٢٦(

ْاجلعفيرية عن جابر ِصَ من حديث احلارث بن حوغريب ,جعفر مـحـمد بن عيل عن أبيـه  عن ُ

________________________ 
  .زبان : يف ص » زبار«/ صائم : يف غ » قائم«/ من ص » عن عيل« * −٤٢٢الالل
  .١٢٢, ٣/١٢١العلل : ينظر  −٤٢٤الالل
  .من ص » عن أيب مجيلة عن عيل« * −٤٢٥الالل



 

 ١١٣

وأهل البرصة يروون هذا احلديث عن هذا  ,تفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عنـه ,مـحـمد بن عيل
َهبُأ :ويسمونـه ,الرجل ِصيفيان بن ْ ْ َ.  

ِصيفي قال عيل لوهب بن :حديث )٤٢٧( ْ تنزيل  «: وفيه,احلديث.. . أنشدك اهللا يا وهب:َ
 .تفرد به مـحمد بن كثري عن احلارث بمثله. »القرآن

 :عيل عن هانئ بن هانئ *
 غريب من حديث يوسف بن . احلديث...ًملا ولد احلسن سميتـه حربا: [حديث  )٤٢٨(

  .تفرد بـه عنـه إبراهيم بن يوسف ,إسحاق بن أيب إسحاق عن جده أيب إسحاق
رد بـه عبد اهللا بن  تف.احلديث.. .فاستأذن عامر ,ملسو هيلع هللا ىلصًكنت جالسا عند النبي : [حديث  )٤٢٩(

َصفوان بن سليم يسار عن بن/ب٥٠/ عطاءحسني بن   . عن أيب إسحاق عن هانئُ
 :عيل عن التيمي رشيك بن يزيد *
.. .ما لقيت من أمتك , يا رسول اهللا:فقلت ,يف املنامملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا  :حديث )٤٣٠(

  . تفرد بـه قيس عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيـه عن عيل.احلديث
 :عىل حروف املعجـم باب من اشتـهر بالكنى وروى عن عيل

َالبخرتي أبو * ْ  :عيل عن َ
 غريب من .ًيقرأ القرآن عىل كل حال إال أن يكون جنباملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [حديث  )٤٣١(

ْ سلم  بنُجنادةمل يروه عنـه غري  ,حديث عمرو بن مرة عنـه  عن أيب جعفر يورو .عن األعمشَ
  .اختلف عنـه و,الرازي

َمسعر غريب من حديث .احلديث.. . باملدينةIQHةصاص كانت خ:قال :حديث )٤٣٢( ْ  عن ِ

________________________ 
  .١١٨, ١٤/١١٧تاريخ دمشق : ينظر  −٤٢٨الالل
  .٤/١٥٠العلل : ينظر  −٤٢٩الالل
  .٢٥٠, ٤/٢٤٩العلل : ينظر  −٤٣١الالل
َّ خفاضة :صوابه » خصاصة«: قوله  )١(الالل   .−١٢/٢٩١ كام يف تاريخ بغداد –َ



 

 ١١٤

  .تفرد بـه عوف بن مـحـمد عن أيب تغلب عنـه ,عمرو بن مرة عنـه
  .احلديث.. .وهو راكعملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول اهللا  :حديث )٤٣٣(
  .»ًال يرشك باهللا شيئا فهو شهيد ًمن مات مريضا« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  *قال :[ ديثحو )٤٣٤(
  .صفرت الشمسااملنرب وقد ملسو هيلع هللا ىلص عد النبي  ص:[حديث و )٤٣٥(

َمسعرعن  −ًوكان ضعيفا−تفرد بـهذه الثالثة أحاديث إسامعيل بن حييى        ْ عمرو  عن :لعله− ِ
  .عنـه −*بن مرة

 /أ٥١/:عيل عن اَيْحـِت أبو *
. من السامءالصديق  اسم أيب بكر@*عز وجل  ألنزل اهللا:ًسمعت عليا حيلف: [حديث  )٤٣٦(

 ,يانْبَي عن هارون بن سعد العجيل عن أيب سعد عمران بن ظذْيَد بن سليامن العتفرد بـه مـحـم
ِالسبيع ورواه أبو إسحاق .ومل يروه عنـه غري إسحاق بن منصور ْي عن أيب حتَّ يم بن َكُح} أ٢٤ {اَيِ

  .تفرد بـه عمر بن يزيد عنـه ,وهو غريب من حديثه عنـه ,سعد
 بن سامل عن رقبة عن الء تفرد بـه الع.حلديثا.. .أنا عبد اهللا وأخو رسوله :حديث )٤٣٧(

  .يان عنـهْبَعمران بن ظ
 :عيل عن يفةَحُج أبو *
 غريب من .احلديث.. .ما أصابكم من مصيبة :وفيـه ,...أيـها الناسيا  :حديث )٤٣٨(

 .ى أبو العباس الرضير عنـهيتفرد بـه القاسم بن حي ,حديث اخلليل بن مرة عن أيب إسحاق
َمسعرورواه  ْ  وتفرد بـه عنـهـم مـحـمد بن القاسم , وخطاب بن كيسان عن أيب إسحاقيانف وسِ

  .األسدي
 غريب .ُّمن السنة وضع األكف عىل األكف يف الصالة حتت الرسة :قال عيل :حديث )٤٣٩(

________________________ 
  .من غ » قال«/ جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل *  −٤٣٤الالل
  .عمر ريض اهللا : يف غ » عمرو بن مرة« * −٤٣٥الالل
:  يف غ »عز وجل« . * ٤/١٧٢ اإلصابة  ,١/٥٤٤ , تلخيص املتشابه ٣/١٥٣٣املؤتلف : ينظر  −٤٣٦الالل
 .تعاىل 



 

 ١١٥

َجحيفةمن حديث عون بن أيب  تفرد بـه القاسم بن احلكم عن النرض بن إسامعيل  ,عنه عن أبيـه ُ
  .ن أبيـهعن عبد الكريم عن عون ع

 تفرد بـه رزق اهللا بن .احلديث.. . خري هذه األمة بعد نبيـها أبو بكر:قال عيل: [حديث  )٤٤٠(
 ,ورواه الشعبي عنـه .موسى عن سلمة بن عطية عن صدقة بن أيب عمران عن عون عن أبيـه

 هكذا رواه عيل بن ,تفرد بـه رشيك عنـه , الشيباين عن الشعبينوهو غريب من حديث سليام
ُبـهلولال/ب٥١/وتابعه , عن رشيك عن الشيبايناجلعد ْ  بن عامر وآدم بن IQH بن حسان وسوارَ

 ورواه .خ ي ر :اهَّجَـهَوت :عن رشيك وقال آدم يف روايتـه , الشيباينأيب إياس عن رشيك عن
َجحيفةطلحة عن أيب   وهو غريب من , عن حييى بن سلمةهب وتفرد بـه مـحـمد بن عبد الوا,ُ

َالسفرورواه عبد اهللا بن أيب  .ـهحديث طلحة عن َجحيفة عن أيب َّ وتفرد بـه عمر بن أيب زائدة  ,ُ
َجحيفة*أيب  ورواه أبو الضحى عن.غري زيد بن حباب *عمر  ومل يروه عن,عنـه  وهو غريب ,ُ

 .عنـهIRHتفرد بـه حبيب بن حسان بن أيب األبرش ,يح عنـهَبُمن حديث أيب الضحى مسلم بن ص
 غريب :وقال يف موضع آخر .يس عنـهَمُتفرد بـه جعفر بن عون عن أيب ع :خروقال يف موضع آ

َمسعرمن حديث  ْ َجحيفة عن أيب إسحاق عن أيب ِ  ,تفرد بـه مـحـمد بن القاسم األسدي عنـه ,ُ
  .وفيـه ذكر املوايل

 غريب من .احلديث.. .هل عندكم من الوحي يشء :− لعيليعني− قلت: [حديث  )٤٤١(
وغريه  , تفرد بـه اخلرض بن مـحـمد عن أسباط عنـه,اين عن الشعبي عنـه الشيب*سليامن حديث

  .يرويـه عن أسباط عن مطرف عن الشعبي
 :عيل عن علقمة بن عقبة وبُنَاجل أبو *

________________________ 
 . ٣٩/١٥٥ , ٣٥٨, ٣٠/٣٥٧ , تاريخ دمشق ١٢٥, ٣/١٢٤ , العلل ٢٥) ٨٣(األفراد : ينظر  −٤٤٠الالل

 .عن ابن أيب : يف ص » عن أيب«/ عمرو : يف غ » عمر«* 
 . وأسود :صوابه » وسوار«: قوله  )١(الالل
 .ألرشس  ا:صوابه » األبرش«: قوله  )٢(الالل
  .حديث مطرف سليامن : يف ص » حديث سليامن« * −٤٤١الالل



 

 ١١٦

  .IQHتقدم حديثه يف األسامء
 :عيل عن ةَّبح أبو *
 غريب من حديث .يف الوضوء احلديث.. .ً رأيت عليا دخل الرحبة:قال: [حديث  )٤٤٢(
  .تفرد بـه عمرو بن ثابت, *أيب حبة ملنـهال بن عمرو عنا

 :عيل عن خليفة أبو *
 كيسان بن عمر  تفرد بـه إبراهيم بن.احلديث» ...إن اهللا رفيق حيب الرفق«: [حديث  )٤٤٣(

ّمنبه عن عبد اهللا بن وهب بن الصنعاين َ ّمنبهبن  *عبد اهللا بن وهب عن ُ َ قلت  : وفيـه, عن أبيـهُ
 ,هاهنا * فجاءنا,معاويةمن هرب  , رجل من أصحاب عيل:قال ?بو خليفةمن أ/أ٥٢/:هلشام

  .ذاك مسجده
 :عيل عن اخلليل أبو *
} ب٢٤ { تفرد بـه إبراهيم بن يوسف.احلديث.. .ًأنـه سمع رجال يستغفر ألبيـه :حديث )٤٤٤(

  . وهو مـحفوظ,عن أبيـه عن أيب إسحاق عنـه
 :عيل عن يعيد اخلدرس أبو *
.. . يا أهل السوق: فيقول,ريض اهللا عنه يأيت السوق يف األيام كان عيل :[حديث  )٤٤٥(

َمسعر تفرد به حـامد بن مـحمد بن حـامد الواسطي عن عاصم بن عيل عن قيس عن .احلديث ْ ِ 
َجحادةعن ابن  َمسعر وإنام رواه , عن أيب نرضة عنهُ ْ ِوهو عقيصاء− عن أيب سعيد ِ  : واسمه,َ

 .عن عيل ريض اهللا عنه −دينار
 :عيل عن الدؤيل سنان وأب *

________________________ 
  .٣٩٤ يف احلديث )١(الالل
  .أخيه : يف غ » أيب حبة« * −٤٤٢الالل
 .فجاء : يف غ » فجاءنا« / ضبب عليها يف النسختني » وهب«*  −٤٤٣الالل
 .الرتمجة وحديثها من غ  * −٤٤٥الالل



 

 ١١٧

» ...ب رضبةَرضُال متوت حتى ت «:قالملسو هيلع هللا ىلص حدثني الصادق املصدوق : [حديث  )٤٤٦(
 ,زيد بن أمية ي:واسمه , غريب من حديث األعمش عن زيد بن أسلم عن أيب سنان.احلديث

  .تفرد بـه عبد اهللا بن داهر الرازي عن أبيـه عنـه
 :عيل عن صادق أبو *
 وقد خاب :وفيـه ,احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصن أصحاب مـحـمد م لقد علم أولو العلم :حديث )٤٤٧(

َكهيل تفرد عمرو بن أيب قيس عن شعيب بن خالد عن سلمة بن .من افرتى ُ.  
 :عيل عن الطفيل أبو *
 غريب من حديث حبيب بن أيب ثابت .احلديث» ...األرواح جنود مـجندة«: [حديث  )٤٤٨(

وال  , عن قيسرطاع عيل بن ثابت التفرد بـه ,ًعن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن عيل مرفوعا
ًورواه قيس أيضا عن أيب إسحاق عن مرة عن عبد  ,أعلم حدث بـه عنـه غري أحـمد بن احلجاج

تفرد بـه عيل بن ثابت عن  ,ًحديث أيب إسحاق عن مرة عن عبد اهللا مرفوعا  وهو غريب من,اهللا
  .ال أعلم حدث بـه عنـه غري أحـمد بن احلجاج و,قيس

 عن ُعامرة تفرد بـه حسن بن .احلديث» ...ال تتبع النظرة النظرة ,ا عيلي« :حديث )٤٤٩(
  .عنـه احلكم

ًفام رأيت أحدا  ,بن احلنفيةادخلت الكعبة أنا وعيل وحسن وحسني ومـحـمد  :حديث )٤٥٠(
وقد تقدم يف مسند  , تفرد بـه أبو حـمزة السكري عن جابر عن أيب الطفيل.احلديث.. .صىل فيـها

 .IQHعليـه اهللا@رحـمة عيل
َمن السلميالرحـ عبد أبو *  :عيل عن ُّ
 تفرد بـه مـحـمد بن زياد .احلديث» ...إن العبد إذا تسوك «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٤٥١(

________________________ 
  . ٣٤, ٤/٣٣ , أسد الغابة ٤٢/٥٤٣تاريخ دمشق : ينظر  −٤٤٦الالل
  .٤/١٨٨العلل : ينظر  −٤٤٨الالل
 . مل أجده )١(الالل



 

 ١١٨

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ا إىل ًالزيادي عن الفضيل بن سليامن عن احلسن بن عبيد اهللا مرفوع
 , بن الربيع تفرد بـه إسحاق.احلديث.. .فنكت األرض ,ملسو هيلع هللا ىلصكنا عند النبي : [حديث  )٤٥٢(

َبديلوتفرد بـه أحـمد بن    . عن إسحاقُ
 :*وفيـه ,احلديث.. .فنظر يف وجوهنا ,ملسو هيلع هللا ىلصبينام نحن حول رسول اهللا /ب٥٢/:[حديث  )٤٥٣(
﴿w x y z﴾, َالعرزمي تفرد بـه مـحـمد بن عبيد اهللا .الذي قبله *من ولعله طرف ْ  عن َ

  .بيدةواملـحفوظ عن األعمش عن سعد بن ع ,األعمش عن قيس بن السكن
 تفرد بـه احلسن بن زياد عن .﴾ كمك رشونلجتعو  ﴿:* قرأملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : [حديث  )٤٥٤(

َالنخعيطالب بن هارون    . وإرسائيل وعبد احلـميد بن أيب جعفر عن عبد األعىل عنـهَّ
 غريب من .احلديث.. .وكلنا فارس ,د والزبريَثْرَ م*اوأب ملسو هيلع هللا ىلصبعثني النبي : [حديث  )٤٥٥(

 بن زيد عن مسكني عنـه عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد تفرد بـه عيسى ,حديث منصور
  .الرحـمن

وما يدريك لعل اهللا اطلع عىل أهل « :قال لعمر *ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن} أ٢٥ {:[حديث  )٤٥٦(
تفرد بـه غياث  ,ن سعد بن عبيدة عنـهعد اهللا ي غريب من حديث احلسن بن عب.احلديث» ...بدر

  .بن إبراهيم
 :عيل عن أزهر *ابن موىل عبيد أبو *
 تفرد بـه إبراهيم بن .احلديث.. .وعثامن مـحصور , مع عيل*يدالع  شهدت:[حديث  )٤٥٧(

  .أيب حييى عن عبد اهللا بن أيب بكر وعبيد اهللا بن عمر عن ابن شهاب عنـه

________________________ 
 . تفرد به إسحاق :  من طريق أمحد , وقال ٩٥٠أخرجه الطرباين يف الصغري  −٤٥٢الالل
 .من غ » من«/ مكررة يف ص » وفيه« . * ٤/١٦١العلل : ينظر  −٤٥٣الالل
 .من غ » رأق« . * ٤/١٦٣العلل : ينظر  −٤٥٤الالل
 .وراء أيب : يف ص » وأبا«*  −٤٥٥الالل
 .اهللا عز وجل : يف غ » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي « . * ٢/٢٤٢العلل : ينظر  −٤٥٦الالل
 .العرص : يف ص » العيد«/ من غ » ابن«*  −٤٥٧الالل



 

 ١١٩

ْالـخيواين ُعامرة أبو * َIQH عيل عن: 
.. . شجر إال سلم*فجعل ال يمر عىل حجر وال عىل ,ملسو هيلع هللا ىلصخرجت مع النبي : [حديث  )٤٥٨(

ِّالسدي غريب من حديث زياد بن خيثمة عن .احلديث  IRHتفرد بـه حـمدون بن احلارث اخلراز ,ُّ
ِّالسدي فرواه عن  , وخالفه الوليد بن أيب ثور,عن أيب بدر عنـه  .اد بن أيب يزيد عن عيلبعن عُّ

 :*عيل عن األشعري موسى أبو *
أال  :قال له عيلف , مرض لهيفأن أبا موسى دخل عىل احلسن بن عيل يعوده : [حديث  )٤٥٩(

 بن ميرسة عن أيب ISH تفرد بـه احلسني.»ًما من رجل يعود مريضا «:احلديث.. .ًحديثاأحدثك 
ِحريز   . عبد اهللا بن حسني عن الشعبي عنـهَ

 /أ٥٣/:عيل عن مريم أبو *
 تفرد . اهللا عز وجلقبضهيف يدي حتى ملسو هيلع هللا ىلص ما زالت راية رسول اهللا  :قال عيل :حديث )٤٦٠(

  . عنـهITHن نعيم بن أيب حكيمبـه نوح بن دراج ع
 :عيل عن ميرسة أبو *
 غريب من حديث أيب .احلديث.. .يقول عند مضجعهملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [ حديث )٤٦١(

َرزيق تفرد بـه عامر بن ,ميرسة عمرو بن رشحبيل عن عيل  عن أيب إسحاق عنـه وعن احلارث ُ
  .عيل *عن

________________________ 
ٍ هو عبد خري )١(الالل ُ. 
ليد بن شجاع أيب بدر  من طريق الو٥٤٣١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٢٤العلل : ينظر  −٤٥٨الالل

 . من ص » عىل«. * تفرد به أبو بدر : عن أبيه وابن أيب ثور , وقال 
 . بن عباد البزاز −أمحد:  واسمه – محدون :صوابه لعل » محدون بن احلارث اخلراز«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » عن عيل« * −٤٥٩الالل
 . الفضيل :صوابه لعل » احلسني«: قوله  )٣(الالل
 . بن حكيم :صوابه » بن أيب حكيم«: قوله  )٤(الالل
 .من غ » عن«. *  من طريق عامر , ووافقه ٩٩٨أخرجه الطرباين يف الصغري  −٤٦١الالل



 

 ١٢٠

 :عيل عن األسدي َّياجَاهل أبو *
َمسعريل عن َلُ تفرد بـه حـامد بن د.احلديث.. . ريض اهللا عنـهبعثني عيل: [حديث  )٤٦٢( ْ  عن ِ
وخالفه زياد بن خيثمة وقيس  ,َّياجَأيب وائل عن أيب اهل ورواه الثوري عن حبيب عن ,بيحب

 عن أبيـه َّياجَه عن حبيب عن أيب وائل عن سعيد بن أيب اهلوفرو ,ناد بن سليامَّسعبن الربيع و
فقال روح بن مسافر وعيسى بن الضحاك عن  ,واختلف عنـه ,شورواه األعم .عن عيل

َّهياجاألعمش عن أيب وائل عن أيب  وقال عمرو بن قيس عن األعمش عن أيب وائل  , عن عيلَ
َّهياجعن األعمش عن أيب  وقال جرير ,عن عيل َIQHاستعمل عيل أبا  :وقال الشعبي . عن عيل

َمسعر  عنIRHيلشموتفرد بـه النرض بن  ,َّياجَاهل ْ   . عن جابر عن الشعبيِ
 :عيل عن وائل أبو *
.. .كذا وكذا  عالمتـهًرجال اطلبوا : ملا قاتلناهـم قال عيل:قال أبو وائل :حديث )٤٦٣(

تفرد بـه أبو سنان سعيد بن سنان  , بن أيب ثابت عن أيب وائليببحغريب من حديث  .احلديث
  .عنـه

 غريب من .احلديث.. .ي يف مكاتبتيِّنِعَأ :فقال ,جاء رجل إىل عيل: * قال:[حديث  )٤٦٤(
وتفرد بـه أبو شيبة عبد الرحـمن بن إسحاق  ,ار أبو احلكمَّتفرد بـه سي ,حديث أيب وائل عن عيل

  .عن سيار
 تفرد بـه عمرو بن .احلديث.. . انفروا إىل بقية األحزاب:فقال ,خطب عيل: [حديث  )٤٦٥(

َالفقيمي عبد الغفار وخالفه عمرو بن ,القاسم عن األعمش عن أيب وائل عنـه فرواه عن  ,ُ
  .األعمش عن عثامن بن قيس عن قيس بن أيب حازم عن عيل

________________________ 
  .١٨٤−٤/١٧٣العلل : ينظر  −٤٦٢الالل
 . األعمش عن حبيب عن أيب هياج :صوابه لعل » األعمش عن أيب هياج«: قوله  )١(الالل
 . إسامعيل :صوابه لعل » شميل«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » قال« * −٤٦٤الالل
  .٤/١٠٣العلل : ينظر  −٤٦٥الالل



 

 ١٢١

 :عيل عن سخيلة IQHنبا *
تفرد بـه } ب٢٥ {.أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا عز وجل :قال عيل: [حديث  )٤٦٦(

 تفرد ,IRHأسد ومل يروه عنـه غري أزهر بن ,سخيلة عنـه@ابنالبجيل عن  بن القواس/ب٥٣/اخلرض
َفزاربـه مروان ال   .ومل يسند اخلرض غري هذا احلديث ,يَ

 :عيل عن يلَـمَاجل النف *
 تفرد بـه أزهر بن سعد عن .احلديث.. . أبو بكر أفضلنا:ًسمعت عليا يقول: [حديث  )٤٦٧(

  ...:*قال −وكان يرى رأي الشيعة− املقصورة دأنبأين موسى بن شداد عنـ :ابن عون قال
 

 *بيد اهللا ريض اهللا عنهبن ع مسند طلحة
 :أبيـه عن طلحة بن موسى *
َهشيم تفرد بـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص يده مع النبي تملا أصيب: [حديث  )٤٦٨(  عن إبراهيم بن عبد ُ

  .م حديثهيوهو من قد ,الرحـمن موىل آل طلحة عن موسى
 غريب من حديث الثوري عن سامك .»هإذا صىل أحدكم إىل يشء فلريهق«: [ حديث )٤٦٩(

  .ISH يزيد القرصي عنـه*تفرد بـه زياد بن أيب ,وه عنـه بـهذه األلفاظ غري وكيعمل ير ,عنـه

________________________ 
  .− وكذا مابعده– أبو :صوابه » ابن«: قوله  )١(الالل
  .٨٢٩, ٢/٨٢٨املؤتلف : ينظر  −٤٦٦الالل
 . راشد :صوابه » أسد«: قوله  )٢(الالل
  .من غ » قال« * −٤٦٧الالل
بن عبيد اهللا « . * ٤٣٢, ٣/٤٣١ , اإلصابة ٢٥/٧١ , تاريخ دمشق ٢٠٣, ٤/٢٠٢العلل : ينظر  −٤٦٨الالل

 .من غ » ريض اهللا عنه
 .من ص » أيب« . * ٨/٤٨١ , تاريخ بغداد ٤/٢٠٧العلل : ينظر  −٤٦٩الالل
 .حممد بن هارون احلرضمي : , يعني » ومل نكتبه إال عن أيب حامد«:  يف تاريخ بغداد )٣(الالل



 

 ١٢٢

 غريب من .» أيام البيضّاله «: وفيـه,احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصكنت أميش مع النبي : [حديث  )٤٧٠(
تفرد بـه عيسى و ,تفرد بـه أبو األحوص عن طلحة بن حييى عن موسى ,حديث موسى عن أبيـه

  .كري عن أيب األحوصبن أيب حرب عن حييى بن أيب ب
 غريب من حديث موسى .احلديث.. .فأتاه أعرايب بأرنبملسو هيلع هللا ىلص كنت مع النبي  :ثحدي )٤٧١(

 وتفرد بـه حييى بن أيب بكري         , موسى*نع تفرد بـه أبو األحوص عن طلحة ,بن طلحة عن أبيـه
  .عنـه
 :أبيـه عن طلحة بن حييى *
 .احلديث.. . يده سفرجلة*يفو IQH*وهو مستلقيملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل النبي : [حديث  )٤٧٢(

  .تفرد بـه طلحة بن حييى عن أبيـه عن جده
 تفرد بـه عبد الرحـمن بن مسهر أخو .احلديث» ...الدهن يذهب بالبؤس« :حديث )٤٧٣(

  .عيل بن مسهر عن طلحة بن حييى عن أبيـه
 :أبيـهـام عن طلحة *اابن وحييى عيسى *
فرد بـه يونس بن بكري عن  ت.احلديث.. .ببعريملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا :* قال:[حديث  )٤٧٤(

  .طلحة بن حييى بن طلحة عنـهـام
 :طلحة عن يرَدُاهل بن ةربيع *
. احلديث.. .عىل حرة واقم/أ٥٤/حتى إذا أرشفنا, ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول اهللا : [حديث  )٤٧٥(

, ومل يروه عنـه غري *بن أيب عبد الرحـمن عن ربيعة ةتفرد بـه داود بن خالد بن دينار عن ربيع
  .نْعَبن ممـحمد 

________________________ 
 .ابن : يف ص » عن«*   .٤/٢٠٥ , ٢٣١, ٢/٢٣٠ , العلل ٥٩) ٨٣(األفراد : ينظر  −٤٧١, ٤٧٠الالل
  .يف : يف ص » ويف«/ » كذا«:  يف حاشية غ »مستلقي« * −٤٧٢الالل
 .ٍمستلق :  الوجه فيه »مستلقي«:  قوله )١(الالل
 .من ص » قال«/ ابني : يف ص » ابنا« . * ٢٨٥, ٦٤/٢٨٤تاريخ دمشق : ينظر  −٤٧٤الالل
  . ساقط من ص » بن أيب عبد الرمحن عن ربيعة« * −٤٧٥الالل



 

 ١٢٣

َمليكة أيب بن اهللا عبد *  :طلحة عن ُ
 تفرد بـه نافع بن عمر عن ابن أيب .»عمرو بن العاص من صاحلي قريش« :حديث )٤٧٦(

َمليكة ُ.  
 :طلحة عن حازم أيب بن قيس *
  غريب من حديث مـجالد بن سعيد عن.احلديث.. .دليا ّلشرأيت طلحة أ: [حديث  )٤٧٧(

  .ألمويال أعلم حدث بـه غري حييى بن سعيد ا ,قيس
 :طلحة عن ةَّيِّرُامل ىَدْعُس *
 غريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن .احلديث.. .مر عمر بطلحة: [حديث  )٤٧٨(

َمسعرتفرد بـه  ,ملسو هيلع هللا ىلصى عن طلحة عن النبي َدْعُالشعبي عن حييى بن طلحة عن أمه س ْ َكدام بن ِ ِ 
َمسعروهو غريب من حديث  ,عن إسامعيل ْ  وتفرد بـه ,ادَّهاب القن تفرد بـه مـحـمد بن عبد الو,ِ

  .ادَّهارون بن إسحاق عن القن
 

 *بن العوام ريض اهللا عنه مسند الزبري
 :أبيـه عن الزبري بن اهللا عبد *
 تفرد بـه إسحاق بن .احلديث.. .يف يوم باردملسو هيلع هللا ىلص بعثني رسول اهللا } أ٢٦ {:[حديث  )٤٧٩(

  .ظ التي يف أول احلديثإدريس عن أيب معاوية عن هشام بن عروة عن أبيـه عنـه بـهذه األلفا
عن أخيـه  *عن عروة  غريب من حديث الزهري.احلديث.. .مل ال حتدث: [حديث  )٤٨٠(

وتفرد بـه  ,تفرد بـه زيد بن احلسن املرصي عنـه ,وغريب من حديث مالك بن أنس عنـه ,عبد اهللا

________________________ 
  .١/٢٩١املؤتلف : ينظر  −٤٧٧الالل
  .٤/٢١١العلل : ينظر  −٤٧٨الالل
 .من غ » بن العوام ريض اهللا عنه« . * ٤/١٠٩السنن : ينظر  −٤٧٩الالل
 .قيس : يف ص » عتيق«/ من غ » عن عروة« . * ٤/١٤٥ , السنن ٤/٢٣٤العلل : ينظر  −٤٨٠الالل



 

 ١٢٤

ن ابن ورواه مـحـمد بن كامل بإسناد آخر عن حبيب الكاتب ع .مـحـمد بن كامل بن ميمون عنـه
وتفرد بـه الزبري بن  , ورواه هشام عن أبيـه عن عبد اهللا بن الزبري.أخي الزهري عن الزهري

يق بن موسى بن ِدَ بن يعقوب بن ص*عتيق وتفرد بـه ,يب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عنـهَبُخ
  .يبَبُخعبد اهللا بن الزبري عن الزبري بن 

.. .ن الزبريبً أن حيج ويقبض ماال الIQHعاوية عىلبلغ عبد اهللا بن الزبري أن م: [حديث  )٤٨١(
وهو غريب من حديث  ,يم بن حفص عن جويرية بن أسامءَحُ تفرد بـه أبو اليقظان س.احلديث

ِالـمحاميلمل نكتبـه إال عن  ,عبد اهللا بن الزبري عن أبيـه َ َ.  
 :أبيـه عن الزبري بن عروة *
 تفرد .»إنـهـم قوم أنفف «: وفيه,احلديث.. .أو فرس/ب٥٤/قت عىل ناقةبس :حديث )٤٨٢(

  .بـه عبد الرحـمن بن واقد عن أيب معاوية الرضير عن هشام عن أبيـه
 تفرد بـه حنيفة بن مرزوق .ًفاسقاملسو هيلع هللا ىلص  وقد سامه رسول اهللا الغرابأكل يمن : [حديث  )٤٨٣(

عن أبيـه عن ابن  :فقال فيـه , ورواه اهليثم بن جـميل,عن رشيك عن هشام عن أبيـه عن جده
 وتفرد بـه عنـه عبد الرحـمن ,ً عن هشام عن أبيـه عن ابن عمر أيضان ورواه القاسم بن مع,رعم

  .بن عمرو احلراين عن القاسم
 تفرد بـه .احلديث.. .ثم أعطاه يده ,ًقطع رجال من أسلمملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  :حديث )٤٨٤(

َّالعكايشمـحـمد بن إسحاق    . عن مـحـمد بن عجالن عنـهُ
 تفرد بـه .احلديث» ... قنت بكم لتدعوا ربكم*إنام «:ملسو هيلع هللا ىلصاهللا قال رسول : [حديث  )٤٨٥(

  . ومل يروه عنـه غري عثامن بن حكيم,عبد الغفار بن القاسم عن هشام

________________________ 
  .١٤/٢٦تاريخ بغداد : ينظر  −٤٨١الالل
 ... أن معاوية عزم عىل :صوابه » أن معاوية عىل«: قوله  )١(الالل
  .− وفيه سقط– ٢٤٢, ٤/٢٤١العلل : ينظر  −٤٨٣الالل
 .أما : يف غ » إنام«*  −٤٨٥الالل



 

 ١٢٥

ي بلخ تفرد بـه عبد امللك بن مـحـمد ال.احلديث» ...إن من الشعر حكمة«: [حديث  )٤٨٦(
  .أسنده عن الزبري ,عن أيب بدر عن هشام

 تفرد بـه يونس بن بكري عن هشام عن .احلديث» ...*اًيحوار ن لكل نبيإ«: [حديث  )٤٨٧(
  .أبيـه

 .احلديث.. .حتى إذا كنا عند السدرة ,ةَّيــــــَمن لملسو هيلع هللا ىلص أقبلنا مع رسول اهللا : [حديث  )٤٨٨(
تفرد بـه عبد اهللا بن عبد اهللا بن إنسان عن أبيـه عن هشام عن  ,غريب من حديث عروة عن أبيـه

 علينا هكذا أماله :قال الدارقطني , اهللا بن احلارث املـخزوميُبدوتفرد بـه عن عبد اهللا ع ,أبيـه
وغريه يرويـه عن أحـمد بن حنبل عن عبد اهللا بن  ,من كتابـه بلفظهبن مـحمد البغوي عبد اهللا 

 وكذلك رواه إسحاق بن راهويـه عن عبد ,بيـهأاحلارث عن مـحـمد بن عبد اهللا بن إنسان عن 
  .اهللا بن احلارث

 :الزبري عن ّيِهَبال يزيد *
 تفرد بـه .احلديث.. .−يوم تبوك :يعني−يومئذ ملسو هيلع هللا ىلص نادى منادي رسول اهللا  :حديث )٤٨٩(

  .سيف بن عمر عن وائل بن داود عن يزيد
 :الزبري عن بكر أيب بنت أسامء *
 وفيـه ذكر أيب ,احلديث.. .ًعجبا} ب٢٦ {ًلقد رأيت يوما : قال يل الزبري:قالت: [حديث  )٤٩٠(

تفرد بـه الزبري بن بكار عن هارون بن عبد اهللا بن كثري أيب حييى الزهري  ,غريب غريب .جهل
 بن عبد اهللا بن عروة عن عثامن بن عروة عن عروة بن الزبري عن IQHعن عبد اهللا بن سلمة

 .أسامء
________________________ 

  .٤/٢٣٧العلل : ينظر  −٤٨٦الالل
 .حواري : يف ص » ًحواريا« . * ٤/٢٤٢العلل : ينظر  −٤٨٧الالل
  .٢٤٠, ٤/٢٣٩العلل : ينظر  −٤٨٨الالل
  .جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية  * −٤٩٠الالل
 . مسلمة :صوابه » سلمة«: قوله  )١(الالل



 

 ١٢٦

 :الزبري عن سريين بنت حفصة *
 من« : وفيـه,احلديث.. . عن أوالدنا*بأنفسنا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  IQH* سخى:قال: [حديث  )٤٩١(

وغريب من  ,عن حفصة عن الزبري/أ٥٥/ غريب من حديث عاصم األحول.» له ثالثة*تما
 ورواه اهليثم بن جـميل عن أيب , بن عيل عنـهةتفرد بـه مسلم ,حديث هشام بن حسان عنـه

  .األحوص عن عاصم األحول عن أنس
 

 *بن أيب وقاص ريض اهللا عنه مسند سعد
 :سعد عن عمر بن اهللا عبد *
 تفرد بـه أبو .احلديث.. .ًيف غزوة تبوك خلف علياملسو هيلع هللا ىلص ملا خرج رسول اهللا : [ حديث )٤٩٢(

أحـمد الزبريي عن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن حـمزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه عن 
  .سعد

 :سعد عن املسيب بن وسعيد سعد بن مـحـمد *
 *ًياعل  غزوة تبوك خلفملسو هيلع هللا ىلص ملا أراد رسول اهللا :ًنـهـام سمعا سعدا يقولأ: [حديث  )٤٩٣(
ِّاألبيل تفرد بـه حفص بن عمر , غريب عن الزهري عنـهـام عن سعد.احلديث.. .املدينةب ُ  عن *ُ

  .وعنـه اهليثم بن خالد بـهذا اإلسناد ,IRH عن حفصهؤالء الستة
 .  احلديث الذي يليـه يف.»من يرد هوان قريش«: [حديث  )٤٩٤(

________________________ 
 »سخا« . * ٨٦٧٢ , كنز العامل ٤٧/٣٢٥ , تاريخ دمشق − وفيه سقط– ٨/١٢٦العلل : ينظر  −٤٩١الالل
 .كانت : يف غ » مات«/ بالنساء : يف غ » بأنفسنا« / سخى: يف غ 
 .شح , واهللا أعلم  : ٤٧منحنا , ويف معجم ابن مجيع :  يف كنز العامل »سخا«:  قوله )١(الالل
 .من غ » بن أيب وقاص ريض اهللا عنه«*  −٤٩٢الالل
 .ييل األ: يف ص » األبيل«/ عيل : يف ص » ًعليا« . * ٤/٣٧٤العلل : ينظر  −٤٩٣الالل
 . كذا )٢(الالل
  .هذا احلديث من ص  * −٤٩٤الالل



 

 ١٢٧

 :أبيـه عن سعد بن عامر *
 نـه سعيد بن سليامي تفرد بـه سعدو.احلديث» ...رد هوان قريشمن ي«: [حديث  )٤٩٥(

إنام رواه الزهري عن مـحـمد  و,الواسطي عن مـحـمد بن عبد الرحـمن املديني عن الزهري عنـه
وهذا الطريق غريب من  ,عن مـحـمد بن سعد عن سعد بن أيب سفيان عن يوسف بن احلكم

تفرد بـه إبراهيم بن  , كيسان عن الزهريوصالح بن ,حديث ابن أخي الزهري عن الزهري
  .وتفرد بـه إبراهيم بن املنذر بـهذا اإلسناد ,سعد عنـهـام

 تفرد بـه مـحـمد بن صالح .احلديث» ... عز وجل لوفاة سعداهتز عرش اهللا«: [حديث  )٤٩٦(
  .عن سعد بن إبراهيم عن عامر

 .*بمثله .احلديث» ...لقد ضم سعد ضمة« :ثحديو )٤٩٧(
 تفرد بـه احلسن بن عتبة عن احلسن بن .احلديث/ب٥٥/»... نفقةنفقتلن « :حديث )٤٩٨(

  .اخلليل بن مرة عن أبيـه عن زياد بن سعد عن الزهري عنـه
تفرد بـه  ,غريب من حديث عامر عن أبيـه .» ما أسكر كثريهقليلأنـهاك عن «: [حديث  )٤٩٩(

 الوليد بن IQH*اينرًوهو غريب أيضا من حديث أيب سعيد ال ,بكري بن عبد اهللا بن األشج عنـه
  .ثامنكثري عن الضحاك بن ع

 تفرد بـه مـحـمد بن صالح التامر عن .احلديث.. .ملا حكم سعد يف بني قريظة: [حديث  )٥٠٠(
عن سعد بن إبراهيم عن أيب أمامة بن سهل عن أيب   ورواه شعبة,سعد بن إبراهيم عن عامر

  .سعيد

________________________ 
 من طريق عبد اهللا بن صالح ٣٢٠٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٦١, ٤/٣٦٠العلل : ينظر  −٤٩٥الالل

 .  من طريق سعدويه , ووافقه ٣٦٠٩تفرد به إبراهيم , و:  , وقال − صالح وحده–عن إبراهيم بن سعد 
 .مثله :  يف غ »بمثله« . * ٢/٤٣٥ , الآللئ املصنوعة ١٧٧١ املوضوعات :ينظر  −٤٩٧, ٤٩٦الالل
 .مبيض هلا يف غ » الراين« . * ٣١/٧٢ , تـهذيب الكامل ٤/٢٥١ , السنن ٤/٣٤٨العلل : ينظر  −٤٩٩الالل
َ الراذاين :ه يقال في» الراين«: قوله  )١(الالل َّ. 
  .٣٣٣, ٣٣٢ , ٤/٢٩١العلل : ينظر  −٥٠٠الالل



 

 ١٢٨

 تفرد بـه .احلديث.. . عمرفقال , سعد بن معاذ*قامت أم سعد تبكي عىل: [حديث  )٥٠١(
  .مـحـمد بن صالح عن سعد عنـه

ًأعطيت فالنا وفالنا ,رسول اهللا  يا:قلت: [حديث  )٥٠٢(  صحيح من حديث معمر عن .ً
ْوردان بن حاتمتفرد بـه صالح بن  ,وغريب من حديث املعتمر عن عبد الرزاق عنـه ,الزهري َ . 

 غريب من حديث يعقوب .IQHف وقد تقدم له طر,»الثلث والثلث كثري« :حديث )٥٠٣(

 . ي عنـهف بن عبد الرحـمن الطرائثامن تفرد بـه ع,ة عن الزهريبري بن جةعدجبن  }أ٢٧{
 تفرد .احلديث.. . كان يصل الرحـم* إن أيب:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي جاء أعرايب إىل: [حديث  )٥٠٤(

  .بـه إبراهيم بن سعد عن الزهري عنـه
 غريب من .احلديث.. .قدمني اليدين ونصب ال*عوضب ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اهللا : [حديث  )٥٠٥(

 ,حديث مـحـمد بن إبراهيم بن احلارث التيمي وبكري بن عبد اهللا بن األشج عن عامر عن أبيـه
َوهيب *تفرد بـه , من حديث مـحـمد بن عجالن عنـهـام*وغريب  ومل يروه عنـه , بن خالد عنـهُ

  .تفرد بـه حـمدان بن عمر, *دأس بـهذا اإلسناد غري معىل بن
 :أبيـه عن سعد بن عبمص *
» ...إال وقد كتب مدخلها *منفوسةما من نفس « :قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٥٠٦(

 إسناده أبو حنيفة دّو ج, عن مصعب عن أبيـهُز بن رفيع غريب من حديث عبد العزي.احلديث

________________________ 
 .من ص » عىل«*  −٥٠١لالال

 ) .١٠٣, ١٨/١٠٢الفتاوى (األربعون البن تيمية : ينظر  −٥٠٢الالل
  .٤٩٨ يف احلديث )١(الالل
 .من ص » أيب« . * ٤/٣٣٤العلل : ينظر  −٥٠٤الالل
 من طريق ٨٤٧٨اين يف األوسط وأخرجه الطرب . ٩/٢٧ , − وفيه سقط– ٤/٣٤٥العلل : ينظر  −٥٠٥الالل
: يف غ» وغريب«/برفع : يف ص » بوضع«. * مل جيوده إال وهيب والدراوردي : , وقال −حدهالتيمي و− وهيب
 . راشد : يف غ » أسد«/ رواية : يف غ » تفرد به«/ غريب 
 .ضبب عليها يف النسختني » عن«/ من غ » منفوسة« . * ٤/٣٢٦العلل : ينظر  −٥٠٦الالل



 

 ١٢٩

ًرسال عن وروي عن سليامن التيمي عن عبد العزيز عن مصعب م ,الفقيـه عن عبد العزيز
 . ًمل يذكر فيـه سعدا , أيب حنيفةIQH* عن حـامد بن أيب سليامن عنىرو/أ٥٦/لكوكذ, ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 تفرد بـه عبد العزيز بن .احلديث.. .﴾s t u v w x ﴿:حديث )٥٠٧(
ْالنهديرث اوتفرد بـه أحـمد بن احل , وتفرد بـه أبو حنيفة عنـه,صهيب عن مصعب عن أبيـه  عن َّ

  .مـحـمد بن احلسن عن أيب حنيفة
 تفرد بـه املطلب بن عبد اهللا .احلديث» ...دعا بدعاء يونس استجيب لهمن « :حديث )٥٠٨(

وتفرد بـه كثري عن  ,وتفرد بـه أبو خالد األحـمر عن كثري بن زيد ,ب عن مصعبَْطنَبن ح
  .املطلب

َزبيد غريب من حديث .احلديث.. .ً فضال عىل من دونـه*لهأن  ظنأنـه : [حديث  )٥٠٩(  عن ُ
ِّمرصفطلحة بن  َ ومل جيود إسناده عنـه غري مـحـمد بن  ,رد بـه مـحـمد بن حـميد الرازيتف , عنـهُ

  .إسحاق الصاغاين
  .احلديث» ...اق اخليلتإن يف اجلنة ع« :حديث )٥١٠(
  .احلديث» ...بناء اجلنة لبنة من ذهب« :حديثو )٥١١(

َمسعرتفرد بـهـام احلسن بن كثري عن عباد بن صهيب عن        ْ امللك بن ميرسة عن   عن عبدِ
  .عبمص

 تفرد بـه حييى بن حـامد .احلديث» ...عليكم بالرمي «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥١٢(
  .ً عن عبد امللك عنـه مرفوعاَعوانةعن أيب 

 غريب من حديث عاصم بن .احلديث» ...خريكم من تعلم القرآن وعلمه«: [حديث  )٥١٣(

________________________ 
 . غري :صوابه لعل » عن«: قوله  )١(الالل
  .» كذا يف األصل«: أنه , ويف احلاشية : يف غ » أن له« * −٥٠٩الالل
 . من طريق حييى , وسكت عنه ٢٠٤٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٣٢٧العلل : ينظر  −٥١٢الالل
ابن  :  فيه – من طريق احلارث ٦٣٣٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٣٢٦العلل : ينظر  −٥١٣الالل
 . , ووافقه −بـهدلة



 

 ١٣٠

ُالنجودأيب    .ـهانْبَتفرد بـه احلارث بن ن , عن مصعبَّ
تفرد بـه إبراهيم احلريب  .»والكذبمن يطبع عىل اخلالل كلها غري اخليانة املؤ«: [حديث  )٥١٤(

 ,ًعن عبد اهللا بن عمر عن أيب داود عن الثوري عن سلمة عن مصعب عن أبيـه مرفوعا
ورواه أبو  .ورفعه أبو شيبة عن سلمة ,ًواملـحفوظ عن الثوري وشعبة عن سلمة موقوفا

ِالسبيعإسحاق  وغريب من حديث األعمش عن  ,من حديثه عنـهوهو غريب  ,ي عن مصعبَّ
  .يدَشُوال نعلم حدث بـه غري داود بن ر ,تفرد بـه عيل بن هاشم ,أيب إسحاق

 غريب من .احلديث.. . إن القرآن قد أعياين:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي : [حديث  )٥١٥(
َمسعرحديث  ْ   . بن أيب كريمة عنـهيامنتفرد بـه سل , عن مصعب عن أبيـه*ِ

زيد بن } ب٢٧ {تفرد بـه .» حلوة رطبةIQHرالنا«/ب٥٦/:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٥١٦(
  .احلباب عن الثوري عن الزبري بن عدي عن مصعب

الد بن خ تفرد بـه .احلديث.. .فتاله عليكم ,القرآنملسو هيلع هللا ىلص أنزل عىل رسول اهللا  :حديث )٥١٧(
  .مسلم الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عنـه

 :بيـهأ عن سعد بن IRHوعمر *
ًلو كنت متخذا خليال« :قالملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ: [حديث  )٥١٨( ه  تفرد بـه حيوي.احلديث» ...ً
يث َرُزار بن حْيَ إسحاق عن العISHعن مـحـمد بن أبان عن ابن −إسحاق بن إسامعيل :واسمه−

  .عن عمرو
 :سعد عن املسيب بن سعيد *

________________________ 
  .٣٣٠, ٤/٣٢٩العلل : ينظر  −٥١٤الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » مسعر«*  −٥١٥الالل
 . الدنيا :صوابه » النار«: قوله  )١(الالل
 .» إنام هو عمر«:  يف حاشية ص )٢(الالل
  .٤/٣٥٥العلل : ينظر  −٥١٨الالل
 . أيب :صوابه » ابن«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٣١

من حديث عثامن  غريب .احلديث» ...أنت مني بمنزلة هارون من موسى«: [حديث  )٥١٩(
عن عيل  −وهو عثامن األعشى ,ُزرعةوهو عثامن بن أيب  ,وهو أبو املغرية−بن املغرية الثقفي 

ْجدعانبن زيد بن   وتفرد بـه جعفر بن ,ورواه قتادة عن سعيد .تفرد بـه عيل بن عابس عنـه ,ُ
 .ة عن حرب بن شداد عن قتادنسليام

 تفرد بـه أبو .احلديث.. .فأقبل العباس ,قيع اخليلنيف ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهللا : [حديث  )٥٢٠(
طلحة الطويل التيمي   ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن, عن سعد*سعيد سهيل بن مالك عن

  .وال يصح عنـه , وروي عن مالك.املدين
 غريب من حديث .احلديث.. .ر من الكوفة إىل مكة فال جيـمعافيسأنـه كان  :حديث )٥٢١(

 بن IQHوتفرد بـه الزبري بن بكار عن عامر ,يط عنـهَسُاهللا بن قد عبتفرد بـه يزيد بن  ,سعيد عنـه
َمسورعمرو عن  ْ   . بن عبد امللك عن يزيدِ

 :سعد عن يلَلُم بن اهللا عبد *
أنت « : وفيـه.احلديث.. . ما منعك أن خترج معنا:فقال له , معاويةتى أ:قال: [حديث  )٥٢٢(

 أيب إسامعيل ءاَّدا النوْنَ قارو غريب من حديث كثري بن.»*من موسى مني بمنزلة هارون
 ومل يروه ,تفرد بـه عمرو بن القاسم بن حبيب التامر عنـه ,يل عن سعدَلُالكويف عن عبد اهللا بن م
  .عنـه غري عباد بن يعقوب

 :سعد عن دينار بن الرحـمن عبد *
 تفرد بـه .احلديث.. . ال حيسن يصيلاًرفع أهل الكوفة إىل عمر أن سعد :حديث )٥٢٣(

________________________ 
 من طريق ابن عابس , ٥٣٣٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٧٥, ٤/٣٧٤العلل : ينظر  −٥١٩الالل

 . ووافقه 
تفرد به :  من طريق حممد , وقال يف املوضع األول ٣٢٢٩, ١٩٢٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٢٠الالل

 .شعبة : يف ص » سعيد«. * أبو سهيل , وسكت عنه يف الثاين 
 . عاممة :صوابه لعل » عامر«: قوله  )١(الالل

 .من ص » من موسى«*  −٥٢٢اللال



 

 ١٣٢

  .غياث عن احلسن بن عبيد اهللا عنـه/أ٥٧/حفص بن
 :سعد عن احلنفي صالح أبو الرحـمن عبد *
تفرد بـه  .التعمقعن هى ـن إنام : وفيـه,احلديث.. .ًدعا سعد بضعة عرش رجال :حديث )٥٢٤(

  .ياسني الزيات عن سعيد بن مرسوق عن أيب صالح احلنفي
 :سعد عن يكِـهَن أيب بن اهللا عبيد *
ّالرسي  تفرد بـه .احلديث» ...فإن مل تبكوا فتباكوا ,ابكوا«: [حديث  )٥٢٥( ِ بن عاصم عن َ

َمليكةسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أيب    . عن عبيد اهللاُ
َزريعتفرد بـه يزيد بن  .»ليس منا من مل يتغن بالقرآن«: [حديث  )٥٢٦(  عن روح بن القاسم ُ

َمليكةعن عمرو بن دينار عن ابن أيب    . عنـهُ
 :سعد عن ةعلقم *
غريب من حديث : * قال. وفيـه ذكر سعد,الصالةملسو هيلع هللا ىلص علمنا رسول اهللا : [حديث  )٥٢٧(

تفرد بـه عبد اهللا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحـمن بن األسود  ,علقمة عن سعد
  .عن علقمة

 :سعد عن املؤمنني أم عائشة *
 تفرد بـه حييى : قال.احلديث» ...فويسق «:يقول للوزغملسو هيلع هللا ىلص النبي @* سمعت:[حديث  )٥٢٨(

َأنيسةبن أيب   .عن الزهري عن عروة عنـها عن سعد بن أيب وقاص} أ٢٨ {ُ
 :أبيـها عن *سعد بنت عائشة *

________________________ 
 .جاءت هذه الرتمجة يف غ قبل الرتمجتني السابقتني *  −٥٢٥الالل
  .٩/٢٤٤ , ٤/٣٨٨العلل : ينظر  −٥٢٦الالل
 .من ص » قال« . * ١/٣٣٩ , السنن ٥/١٧٢العلل : ينظر  −٥٢٧الالل
 وضبب عىل حديث أنـها سمعت ,: يف ص » حديث سمعت« . * ٤/٣٤١العلل : ينظر  −٥٢٨الالل

 .» سمعت«



 

 ١٣٣

 غريب من حديث سعد عن النبي .احلديث» ...ما بني مصالي ومسجدي« :[ث يحد )٥٢٩(
وكان − موىل ليىل بنت سهل حاجنأبيـه عن   تفرد بـه صالح بن حسني السواق عن,ملسو هيلع هللا ىلص

 ,ومل يكن حسني بن صالح يروي غري هذا احلديث ,... كنت عند عائشة: قال−*ًنجارا
 , مـحـمد بن عوف احلـميص عن احلسن بن صالح بن حسني بن صالح السواق عن أبيـه*ورواه

  .إليه فيهوكانت الرحلة  ,مل يكن عنده غري هذا احلديث :وقال ابن عوف
 غريب من حديث القاسم بن .ثاحلدي» ...يِْريِ أهل اجلنة اخلنهدأكثر « :ديثح )٥٣٠(

  .ينة عن عائشةَمُمعن عن أختـه أ
 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .ّع أهلفرإذا أخذ طريق الملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  :حديث )٥٣١(

  . عنـهاِّالزنادإسحاق عن أيب 
ن ب تفرد بـه سعد بن مـحـمد .احلديث» ...﴾A B C D  ﴿:من قرأ«: [حديث  )٥٣٢(
َسورِامل  /ب٥٧/.وه عنـه غري زكريا بن عطيةومل ير , عن عائشةْ
 

 *بن زيد ريض اهللا عنه مسند سعيد
 :سعيد عن عوف بن اهللا عبد بن طلحة *
 تفرد بـه حسني بن سعيد بن أيب .احلديث» ...من قتل دون ماله فهو شهيد«: [حديث  )٥٣٣(

َصفوان بن سليمعن  −عبد اهللا بن عيل :واسمه− فريقياجلهـم عن أبيـه عن أيب أيوب األ ن  عُ
  .الزهري عنـه

 :سعيد عن املسيب بن سعيد *
ومن  , غريب من حديث ابن املسيب عنـه.احلديث» ...عرشة يف اجلنة« :حديث )٥٣٤(

________________________ 
  .رواه : يف غ » ورواه«/ مبيض هلا يف غ » ًنجارا«/ طلحة : يف غ » سعد« * −٥٢٩الالل
 . من طريق زكريا , ووافقه ١٦٥أخرجه الطرباين يف الصغري  −٥٣٢الالل
 .من غ » بن زيد ريض اهللا عنه« . * ٤/٤٢٥العلل : ينظر  −٥٣٣الالل



 

 ١٣٤

ُعروبةتفرد بـه ابن أيب  ,حديث قتادة عن سعيد وال نعلم حدث بـه  ,وعنـه عباد بن صهيب , عنـهَ
ْبن موسى الربومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب بكر مـحـمد  ,غري مـحـمد بن خالد   .ـهاريَبَ

 :سعيد عن سهل بن عمرو بن الرحـمن عبد *
 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا بن سامل عن عبيد اهللا .احلديث» ...ًمن ظلم شيئا«: [حديث  )٥٣٥(

  .بن عمر عن الزهري عن طلحة بن عوف عن عبد الرحـمن
 :سعيد عن األخنس بن الرحـمن عبد *
 تفرد بـه احلسن بن أيب .احلديث» ...كر يف اجلنةأبو ب «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥٣٦(

َجحادةجعفر عن مـحـمد بن   احلجاج بن أرطأة *ورواه .اح عن عبد الرحـمني عن احلر بن الصُ
  . شهاب عنـه*أبو وتفرد بـه ,عن احلر

 :سعيد عن يثَرُح بن عمرو *
ن  بن عمري عمللك غريب من حديث عبد ا.احلديث» ...عرشة يف اجلنة« :حديث )٥٣٧(

  .تفرد بـه أبو قتادة عبد اهللا بن واقد احلراين عن أيب حنيفة عنـه ,عمرو عنـه
 :سعيد عن احقَسُم بن نوفل *
 غريب من حديث صالح .» الربا استطالة املرء يف عرض أخيـهىإن من أرب« :حديث )٥٣٨(

  . بـهذا اإلسناداعدمل نكتبـه إال عن أيب مـحـمد بن ص ,بن كيسان
 

 *ن عوف ريض اهللا عنهب مسند عبد الرحـمن
 :*الرحـمن عبد عن وقاص أيب بن سعد *

________________________ 
وأخرجه  . ١١٧عليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص  , ت٤/٤٢٤العلل: ينظر  −٥٣٥الالل

 .  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٤٢الطرباين يف األوسط 
. *  من طريق حممد , وسكت عنه ٩٤٨٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٤٢٧العلل : ينظر  −٥٣٦الالل

 . ابن : يف غ » أبو«/ ورواية : يف ص » ورواه«



 

 ١٣٥

 غريب من حديث الزهري عن .احلديث.. .غَْرسن عمر رجع بالناس من أ: [حديث  )٥٣٩(
بن /أ٥٨/ومل يروه عنـه غري عبد اهللا ,حبيب عنهتفرد بـه يزيد بن أيب , *سعد مالك بن أوس عن

  .أيب أيوب عنـهسعيد بن } ب٢٨ { من رواية عبد الرحـمن بنَِهليعة
َسورِامل * َمـخرمة بن ْ  :الرحـمن عبد عن َْ
 تفرد بـه الليث بن سعد .احلديث.. .ملا كانت الليلة التي صبيحتـها اخلالفة :حديث )٥٤٠(

َسورِعن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن امل   . عن خاله عبد الرحـمن بن عوفْ
 :هأبي عن عوف بن الرحـمن عبد بن إبراهيم *
ًتربا *نتك :[حديث  )٥٤١( ْ  غريب من حديث الزهري عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا ِ

  .تفرد بـه مـحـمد بن عبد العزيز الزهري عن الزهري ,إبراهيم بن عبد الرحـمن عن أبيـه
 بن حسني عن فيان تفرد بـه س.احلديث» ...أنا الرحـمن :قال اهللا عز وجل« :حديث )٥٤٢(

  .الزهري عنـه
» ...هذا سيدكم «:ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ,د بن معاذفجاء سع ,ًكنا جلوسا: [حديث  )٥٤٣(

 بن عبد عياضتفرد بـه  , غريب من حديث سعد بن إبراهيم عن أبيـه عن جده.احلديث
وخالفه مـحـمد بن صالح التامر عن  ,وتفرد بـه صدقة بن عبد اهللا عن عياض ,الرحـمن عنـه

  .سعد
 :أبيـه عن عوف بن الرحـمن عبد بن حـميد *
 .احلديث» ... احلقفأخذإن العبد إذا استعمل « :قالملسو هيلع هللا ىلص سول اهللا أن ر :حديث )٥٤٤(

  .تفرد بـه عنـه سليامن بن سامل ,غريب من حديث عبد الرحـمن بن حـميد عن أبيـه
  . تفرد بـه سليامن بمثله.احلديث.. . من أصحابـهًرجالملسو هيلع هللا ىلص قد النبي تفا :حديث )٥٤٥(

________________________ 
 . سعيد: يف ص » سعد«/ عنه : يف غ » عن عبد الرمحن«/ من غ » وف ريض اهللا عنهبن ع« * −٥٣٩الالل
 .كنتا : يف غ » كنت«*  −٥٤١الالل
  .٣٣٢ , ٢٩١, ٤/٢٩٠العلل : ينظر  −٥٤٣الالل



 

 ١٣٦

  .ثله تفرد بـه سليامن بم.»صالة اهلجري صالة الليل« :حديث )٥٤٦(
 تفرد بـه عبد العزيز بن مـحـمد .احلديث» ...أبو بكر الصديق يف اجلنة«: [حديث  )٥٤٧(

ْالدراوردي ََ تفرد بـه  ,ورواه سعد بن إبراهيم عن حـميد . عن عبد الرحـمن بن حـميد عن أبيـهَّ
  .عامر بن مطر عن إبراهيم بن سعد عن أبيـه عن حـميد

 َِهليعة تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث» ...وجلًمن صام يوما يف سبيل اهللا عز « :حديث )٥٤٨(
َصفوان بن سليمعن العالء بن كثري عن    . عنـهُ

 تفرد بـه .احلديث.. .فيصيل إليـها ,رج له العنزةُكان ختملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ: [حديث  )٥٤٩(
  . عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة وحـميد عن أبيـهـامُعامرةاحلسن بن 

 :أبيـه عن منالرحـ عبد بن سلمة أبو *
ّ األبح  حـامد بن حييىIQH تفرد بـه.احلديث» ...وال تأكلوا بـه ,اقرؤوا القرآن«: [حديث  )٥٥٠( َ َ

تفرد بـه حييى عن زيد بن  :IRHّوأول احلديث ,عن أبيـه/ب٥٨/عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة
ـه حييى عن تفرد ب :ITHواآلخر ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ISH*مرسل ن أيب سالم عن عبد الرحـمنعسالم 

  .IUHووهـم فيـه عن أيب هريرة ,عامر العقييل عن أبيـه عن أيب هريرة
تفرد  , غريب من حديث الزهري عن أيب سلمة.احلديث.. .القسامة يف الدمحديث  )٥٥١(

  . وعنـه يونس بن بكري, عنـهنيمآبـه عبد الرحـمن بن 

________________________ 
  .٤/٤١٧العلل : ينظر  −٥٤٧الالل
  .٤/٢٨٥العلل : ينظر  −٥٤٩الالل
 .مرسال : يف غ » مرسل« . * ٤/٢٧٣العلل : ينظر  −٥٥٠الالل
  .− كام سيأيت−بمتنيه:  أي )١(الالل
  .»...اقرؤوا القرآن «:  وهو املتن املذكور هنا )٢(الالل
ْ بن شبل :صوابه » مرسل«: قوله  )٣(الالل ِ. 
 .» ...أول ثالثة يدخلون اجلنة « : ملسو هيلع هللا ىلص املقرون مع املتن السابق , وهو قوله )٤(الالل

 .ية األبح  كذا , ورجحه يف العلل عىل روا)٥(الالل



 

 ١٣٧

يا ابن « : فقال, عىل باب املسجد*وقف حتى ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللامشيت مع : [حديث  )٥٥٢(
وغريب من  , غريب من حديث أيب سلمة عن أبيـه.احلديث» ...أال أعلمك كلامت ,عوف

ْاألييلتفرد بـه احلكم بن عبد اهللا بن سعد  ,حديث القاسم بن مـحـمد بن أيب بكر عن أيب سلمة َ ,
  .طْمِّالسبن ومل يروه عنـه غري يزيد 

 : وفيـه,احلديث.. .ألنصاريف طلب رجل من املسو هيلع هللا ىلص انطلق رسول اهللا } أ٢٩ {:[حديث  )٥٥٣(
 ومل يروه عنـه ,تفرد بـه زيد بن سعد عنـه , غريب من حديث أيب سلمة عن أبيـه.»املاء من املاء«

  .غري يونس بن بكري
تفرد بـه يونس  .احلديث» ...ما نقص مال من صدقة :ن أقسم عليـهـثالث«: [حديث  )٥٥٤(

 ورواه منصور بن املعتمر عن . عنـهِّمعَجـُموتفرد بـه عمرو بن  ,بن خباب عن أيب سلمة عن أبيـه
 وتفرد بـه عيل , فقال الثوري عنـه عن يونس عن أيب سلمة عن أم سلمة,واختلف عنـه ,يونس

ْاجلرميبن حرب عن القاسم   , القريش عن الثوريُعامرة تابعه مـحـمد بن و, عن الثوريَ
 عن يونس عن IQHكيع عن الثوري وقال و,ً أيضاُعامرةوتفرد بـه عيل بن حرب عن مـحـمد بن 

 فلسطني عن عبد ص ورواه عمر بن أيب سلمة عن أبيـه عن قا.ًمرسالملسو هيلع هللا ىلص أيب سلمة عن النبي 
  .الرحـمن بن عوف

 تفرد بـه مصعب بن مصعب بن عبد .احلديث» ... الدنياIRHيرفع اهللا«: [حديث  )٥٥٥(
َفديك وتفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل بن أيب ,عن الزهري الرحـمن بن عوف  عن عبد امللك بن ُ

  .زيد عنـه

________________________ 
  .وقفت : يف غ » وقف« * −٥٥٢الالل
  .٤/٢٦٩العلل : ينظر  −٥٥٣الالل
  .− وفيه سقط–أ /١٦٩ب , /٥/١٦٨ , ٢٦٧, ٤/٢٦٦العلل : ينظر  −٥٥٤الالل
 .عن منصور :  أي )١(الالل
  .٣٣٣ , سؤاالت السلمي ٩/٢٥٠العلل : ينظر  −٥٥٥الالل
 .فع زينة ُ تر:صوابه » يرفع اهللا«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٣٨

 غريب من حديث .احلديث.. .فسمع بالطاعون ,ن عمر خرج إىل الشامأ: [حديث  )٥٥٦(
غ عن ئتفرد بـه عبد اهللا بن نافع الصا ,وغريب من حديث الزهري عنـه ,أيب سلمة عن أبيـه

د حـميد بن عب عنعن الزهري وغريه يرويـه  ,هشام بن سعد عن الزهري عن أيب سلمة
  .الرحـمن بن عوف

 :قال ,ملسو هيلع هللا ىلص سمعتـه من أبيك عن رسول اهللا يشءحدثني ب :أليب سلمة *قلت :[حديث  )٥٥٧(
 , تفرد بـه النرض بن شيبان عن أيب سلمة عن أبيـه.احلديث/أ٥٩/...حدثني أيب يف شهر رمضان

َاجلهضمينرص بن عيل  :الفضلالقاسم بن عنه مع حدث بـه  ْ َالدوريل ِقَ األكرب وأبو عَ ْ  قيَّ
  . بن عقبةIQHبرش

   تفرد بـه الوليد.احلديث.. .لِمَق إين رجل :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي إىل ى كتاشنـه أ :حديث )٥٥٨(
  .َّعطافوال أعلم حدث بـه غري أشعث بن  ,عن أيب سلمة −يعَـمُوهو ابن عبد اهللا بن ج−
 تفرد بـه حييى بن .احلديث.. .ًيف فتح مكة علياملسو هيلع هللا ىلص دعا رسول اهللا : * قال:[حديث  )٥٥٩(

  .يد الفاريس عن الزهري عنـهسع
 غريب من حديث أيب سلمة .احلديث.. .نـه كان يقول يف الصالة عىل امليتأ: [حديث  )٥٦٠(

ِنجيح عن أيب *أيب ليىل تفرد بـه ابن ,عن أبيـه ِنجيح أو ابن أيب َ   . عن أيب سلمةَ
 :نالرحـم عبد عن ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
أيب  تفرد بـه ثابت بن .احلديث.. .عىل جنازةإذا صىل ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : [حديث  )٥٦١(

  .عنـه −يلَامُّوهو أبو حـمزة الث−صفية 

________________________ 
  .٤/٢٥٦العلل : ينظر  −٥٥٦الالل
 .من غ » قلت« . * ٢٢١٢, ٤/٢٢١١ , املؤتلف ٩/٢٣٠ , ٢٨٤, ٤/٢٨٣العلل : ينظر  −٥٥٧الالل
 . بشري :صوابه » برش«: قوله  )١(الالل
  .من ص » قال« * −٥٥٩الالل
  .مبيض له يف غ » أيب ليىل« * −٥٦٠الالل
  . ص بعد الرتمجة التالية جاءت هذه الرتمجة يف * −٥٦١الالل



 

 ١٣٩

 :عنـه عمري بن *ديعب *
 غريب من .احلديث.. .بينا عمر يمر يف الطريق إذا هو برجل يكلم امرأة: [حديث  )٥٦٢(

 . سنادضل بن جبري الوراق بـهذا اإلتفرد بـه الف ,حديث مطر الوراق عن عطاء بن أيب رباح عنـه
 :عنـه −املرسل شبـه− الزبري بن عروة *
هكذا  .احلديث» ...كيف صنعت يف استالم احلجر «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥٦٣(

مل  :قال مـحـمد بن عبيد ,بن أيب زكريا ومـحـمد بن عبيد عن هشام} ب٢٩ {رواه أبو مروان حييى
 . *أسمع من هشام غريه

 :الرحـمن عبد عن فلسطني *أهل صقا *
» ...نً والذي نفيس بيده إن كنت حلالفا عليـه*ثالث «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [ديث ح )٥٦٤(

وقد  ,َعوانةوتفرد بـه عنـه أبو  , فلسطنيص تفرد بـه عمر بن أيب سلمة عن أبيـه عن قا.احلديث
  .IQH يف ترجـمة أيب سلمة عن أبيـه*فم له طرتقد

 
 *بن اجلراح ريض اهللا عنه مسند أيب عبيدة

فبلغ حبيب  ,وعلينا أبو عبيدة بن اجلراح , نزلنا دابق: بن أيب أمية قالادةُجن[حديث  )٥٦٥(
فإين  , مهال يا حبيب:فقال أبو عبيدة :وفيـه ,احلديث.. .سرب صاحب قَةَّنَبن مسلمة أن ي

 غريب من .» صاحبـهنفسبـه /ب٥٩/تابطإنام للمرء ما « :يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا 
________________________ 

  .عبد : يف ص » عبيد« * −٥٦٢الالل
 من طريق عبيد اهللا بن ٦٥٠وأخرجه الطرباين يف الصغري . ب /٥/١٢٦ , ٤/٢٩٢العلل : ينظر  −٥٦٣الالل

بن أيب «/ جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية . * تفرد به القاسم عن عبيد اهللا : عمر عن هشام , وقال 
 .من ص » غريه... زكريا 
 .طرق : يف غ » طرف«/ قلت : يف ص » ثالث«/ من غ » أهل« . * ٤/٢٦٧العلل : ينظر  −٥٦٤الالل
  .٥٥٤ يف احلديث )١(الالل
  .من غ » بن اجلراح ريض اهللا عنه« * −٥٦٥الالل



 

 ١٤٠

وفيـه  , تفرد بـه عمرو بن واقد عنـه,ُجنادةكحول عن ار الدمشقي عن مسحديث موسى بن ي
  .حبيبمعاذ و عن ُجنادةوهو غريب من حديث  ,قول معاذ وحبيب بن مسلمة

كيف  :دةيقال أبو عب : وفيـه,احلديث.. .هلم أبايعك :قال عمر أليب عبيدة: [حديث  )٥٦٦(
ِالبطنييع عن مسلم َمُ تفرد بـه إسامعيل بن س.احلديث.. .أصيل َالبخرتي  عن أيبَ ْ َ.  

  IQH*أجـمعني عنهم اهللا ريض العرشة مسند آخر

________________________ 
 .من غ » أمجعني« * −٥٦٦الالل
 .» نفآخر األول من األصل بخط املص«:  يف حاشية ص )١(الالل



 

 ١٤١

 باب األلف
 من اسمه أسامة
 أسامة بن زيد

 :عنـه عباس بن اهللا عبد *
 تفرد بـه سليامن .احلديث» ...الربا يف النسيئة« :قالملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ: [حديث  )٥٦٧(

وهو  ,ير عن عطاءَرُن قورواه عبد العزيز ب .الين عن منصور بن زاذان عن عطاء عنـهِالقاف
باء عن ابن ْهَّورواه أبو الص . مل يروه عنـه غري مـحـمد بن ثابت العبدي,عنهغريب من حديثه 
 اذ عن موسى بن إسامعيل عن حـامد بن سلمةَزَّرُوتفرد بطريقه عثامن بن خ ,عباس عن أسامة

  .يب رباحوعطاء هو ابن أ .باءْهَّعن داود بن أيب هند عن أيب نرضة عن أيب الص
 :* أسامةعن ريَعُعبد اهللا بن ثعلبة بن ص* 

 تفرد بـه مـحـمد بن .﴾A B C بــــــ ﴿كان يقرأ يف الفجر ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ: [حديث  )٥٦٨(
  .عمر الواقدي عن ابن أخي الزهري عن أبيـه عن عبد اهللا

 :* أسامةعن عثامن بن عمرو *
 تفرد بـه .احلديث.. .طالبفأخربه بموت أيب  ,ملسو هيلع هللا ىلصجاء عيل إىل النبي : * قال:[حديث  )٥٦٩(

  .وي عن عيلْرَوتفرد بـه إسحاق الف ,بي عن الزهريَهَّعيل بن أيب عيل الل
َهشيمغريب من حديث . احلديث» ...ال يتوارث أهل ملتني« :حديث )٥٧٠( ,  عن الزهريُ

  .ما كتبناه إال عن أيب حامد مـحـمد بن هارون احلرضمي عن إسحاق بن أيب إرسائيل عنـه
 :* أسامةعن وقاص أيب بن سعد بن عامر *

________________________ 
 .  من طريق العبدي , ووافقه ٨١٣ والصغري ٥٤٢٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٦٧الالل
   .− وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن أسامة« * −٥٦٨الالل
  .من ص » قال« * −٥٦٩الالل



 

 ١٤٢

صالح  *ثحدي غريب من .احلديث.. .−الطاعون :يعني− »زْجِهو ر« :قال: [حديث  )٥٧١(
ن ابرواه يزيد بن اهلاد عن  و.تفرد بـه إبراهيم بن سعد عنـه, *عنهبن كيسان عن ابن املنكدر 

 , العزيزعبد} أ٣٠ {احلديث عمر بن/أ٦٠/ بـهذاثتفحد :وقال مـحـمد بن املنكدر ,املنكدر
 ,وهو غريب من حديث ابن املنكدر عن عمر عن عامر , هكذا حدثنيـه عامر بن سعد:الفق

َحيوة وكذلك رواه ,تفرد بـه يزيد بن اهلاد عنـه ْ  والليث بن سعد ونافع بن يزيد عن ح بن رشي*َ
  .ابن اهلاد

 :* أسامةعن الشعبي عامر *
 تفرد بـه هـامم عن قتادة .ديثاحل.. .من عرفةملسو هيلع هللا ىلص أنـه أفاض مع رسول اهللا  :ثحدي )٥٧٢(

َزرَعن ع   .ة عن الشعبيْ
 عن ِّالزناد تفرد بـه أبو .احلديث.. .ال إله إال اهللا :فقال ,حـملت عىل رجل :حديث )٥٧٣(

  .الشعبي عن أسامة
 :* أسامةعن الزبري بن عروة *
» ...ًرويدا« :فلام سمع حطمة الناس من خلفه قال ,ملسو هيلع هللا ىلصكنت ردف النبي  :ثحدي )٥٧٤(

  .د بـه مـحـمد بن إسحاق عن هشام عن أبيـه بـهذه األلفاظ تفر.احلديث
 تفرد بـه طاهر بن الفضل .احلديث.. .عىل رسيةملسو هيلع هللا ىلص استعملني رسول اهللا  :حديث )٥٧٥(

  .احللبي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة
 :* أسامةعن حازم أيب بن قيس *
 تفرد بـه أبو أسامة .يثاحلد.. . يديـهبنيفوقفت  ,ملسو هيلع هللا ىلصملا قتل أيب أتيت النبي : [حديث  )٥٧٦(

يل ِقَ ع*أيب ًوال أعلم رواه عنـه متصال غري, *حـامد بن أسامة عن إسامعيل بن أيب خالد عنـه
  .حييى بن حبيب بن إسامعيل بن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت

________________________ 
  .حيوية : يف غ » حيوة«/ من غ » عنه«, »حديث« * −٥٧١الالل
  .ابن : يف غ » أيب«/ من ص » عنه« * −٥٧٦الالل



 

 ١٤٣

 :زيد بن أسامة عن األجدع بن مرسوق *
خالد بن نزار عن ابن  تفرد بـه .احلديث.. .أال تكلم عثامن :قيل ألسامة :حديث )٥٧٧(

ِشقيقعيينة عن األعمش عن    .ً وغريه ال يذكر مرسوقا, عن مرسوقَ
ْالنهدي عثامن أبو *  :أسامة عن َّ
 , غريب من حديث أيب عثامن عنـه.احلديث» ...من ترك ثالث جـمعات«: [حديث  )٥٧٨(

  . مـحـمد بن مسلم عن معمر*تفرد بـه
 , غريب من حديث سليامن التيمي.ثاحلدي» ...ًال ترجعوا بعدي كفارا«: [حديث  )٥٧٩(

  . تفرد بـه عيسى بن أيب حرب عن حييى بن أيب بكري عن الثوري,وغريب من حديث الثوري
 تفرد بـه احلسن بن عتبة .احلديث» ... يرحـم اهللا من عباده الرحـامء*إنام«: [حديث  )٥٨٠(

  .عن احلسن بن اخلليل بن مرة عن أبيـه عن شعبة عن عاصم عنـه
 .احلديث ...ان إذا عجل بـه السري كاهللا عليه وسلم/ب٦٠/صىلرسول اهللا ن أ :حديث )٥٨١(

  .يري عنـهَرُتفرد بـه اجل
س عن سليامن ْـمِري بن اخلَعُ تفرد بـه س.احلديث» ...*خري نع إليـهُمن ص« :[حديث  )٥٨٢(

  . عنـهَّجواببن ص أحو َّواب وتفرد بـه أبو اجل,التيمي عنـه
ّالرسي  تفرد بـه معاذ بن موسى عن .احلديث» ...ما تركت بعدي فتنة«: [حديث  )٥٨٣( ِ بن َ

  .IQHوطريقه يف آخر الرتجـمة ,ورواه عاصم األحول عنـه .حييى عن سليامن التيمي عنـه

________________________ 
 .مكرر يف غ » تفرد به«  *−٥٧٨الالل
  .  من طريق عيسى , ووافقه ٧٧٧٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٧٩الالل
  .من ص » إنام« * −٥٨٠الالل
 .ًخريا : يف ص » خري«. *  من طريق أحوص , وسكت عنه ١١٨٣أخرجه الطرباين يف الصغري  −٥٨٢الالل
  .٤/٤٣١العلل : ينظر  −٥٨٣الالل
  .٥٨٦ يف احلديث )١(الالل



 

 ١٤٤

من   غريب.احلديث.. .أن يسلم الراكب عىل املايشملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول اهللا : [حديث  )٥٨٤(
  . عن الثوريتفرد بـه حصني بن مـخارق ,, ومن حديث الثوري عنـه*حديث التيمي

.. .*يةْحِود جربيل ذكر *وفيـه ,...كانت عنده أم سلمةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٥٨٥(
وأخرجه  ,تفرد بـه معتمر عن أبيـه , غريب من حديث سليامن التيمي عنـه عن أسامة.احلديث

  . من حديث معتمرIQHيف الصحيح} ب٣٠ {البخاري ومسلم
 غريب من حديث :ل ابن صاعد قا.احلديث» ...ةما تركت بعدي فتنـ«: [حديث  )٥٨٦(

ْمـُـِندلما سمعناه إال من مـحـمد بن خلف التيمي عن عيل بن عبد احلـميد عن  ,عاصم األحول َ 
ْمـُـِندل تفرد بـه : قال الدارقطني,عن عاصم  .روه عنـه غري عيل بن عبد احلـميد ومل ي, عن عاصمَ
َّاجلصاص ورواه زياد ْالنهدي عن *َ  تفرد بـه مـحـمد بن خالد ,زياد عنـه وهو غريب من حديث ,َّ
ْالنهديورواه خالد احلذاء عن  .الوهبي عنـه  بن *حيان  تفرد بـه, عنـههوهو غريب من حديث ,َّ

  .عامر عن برش بن املفضل عن خالد
 

 مسند أسامة بن رشيك
 :عنـه ِعالقة بن زياد *
ما خري ما  : وفيـه,عن أمر احلجملسو هيلع هللا ىلص جاءت األعراب يسألون رسول اهللا : [حديث  )٥٨٧(

 , غريب من حديث مـجالد بن سعيد عن زياد. بألفاظ مـختلفة وأسانيد متفرقة,أعطي اخللق
________________________ 

 .و  : همكرر يف ص , ويف أول» من حديث التيمي«*  −٥٨٤الالل

  .ووحيه : يف غ » ودحية«/ وقد : يف غ » وفيه« * −٥٨٥الالل
  .٢٤٥١ , ومسلم يف احلديث ٤٩٨٠, ٣٦٣٣ البخاري يف احلديثني )١(الالل
: يف غ » اجلصاص«. * ن خلف , ووافقه  من طريق حممد ب٣٦٧٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٦الالل

 .حبان : يف غ » حيان«/ اخلصام 
ضبب » عن«/ خمترص : يف ص » ًخمترصا« . * ٩/١٩٧ , تاريخ بغداد ٦٢) ٨٣(األفراد : ينظر  −٥٨٧الالل

 .عليها يف النسختني 



 

 ١٤٥

رد بـه , وتف*ًمـخترصا اه عن زيادَيِ ورواه زكريا بن س.رواه عن مـجالد حييى بن سعيد األموي
َمسعرورواه  .احلسن بن زياد عنـه ْ   والثوري واملسعودي وحـامد بن عمرو ويونس بن أيبِ
 وتفرد بـه احلسن بن زياد عن يونس وحـامد بن عمرو ,*ًمـخترصا/أ٦١/إسحاق عن زياد

َأنيسةأيب  ورواه زيد بن .األسدي د اهللا بن يتفرد بـه عنـه عب ,وهو غريب من حديثه , عن زيادُ
ِّالرقيعمرو  و تفرد بـه أب و.IRH ابن عمر* الطويل عن ورقاء عنIQHنم بن سليامَّ وتفرد بـه سال.َّ

ب عن عمرو بن قيس بيوتفرد بـه عمر بن ش .عاصم عن مـحـمد بن برش بن بشري األسلمي عنـه
َأبجر ورواه عبد امللك بن .د عنـهَثْرَعن علقمة بن م ْ وهو غريب من  , وموسى اجلهني عن زيادَ
  .تفرد بـه عبد الرحـمن بن عبد امللك عنـهـام ,حديثهـام عنـه

تفرد بـها  :األلفاظ التي يف أوله .رف منـهطوهو  ,احلديث» ...أمك وأباك« :حديث )٥٨٨(
َجحادةمـحـمد بن   ومل يروه عنـه غري عمرو بن ,وتفرد بـه عمران القطان عن مـحـمد , عن زيادُ

  .عاصم
 ,احلديث» ...حسن اخللق« :قال ,ما خري ما أعطي املرء ,يا رسول اهللا :قيل :حديث )٥٨٩(

 سعيد عن إسامعيل بن حـامد بن أيب سليامن تفرد بـه سويد بن . من الذي تقدمفوهو طر
َالركني ورواه الربيع بن .وعن سعيد بن لقامن كليـهـام عن زياد  وعبد امللك بن عبد الرحـمن ُّ

وتفرد بـه عنـهـم عيل بن الربيع بن  ,األصبـهاين وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عيسى عن زيادبن 
َالركني ُّ.  

  ومن حديث أيب, غريب من حديث زياد عن أسامة.»يد اهللا عىل اجلـامعة«: [حديث  )٥٩٠(
سليامن بن عمرو  ISHوهو ,ن العامري عن الشيباينيامتفرد بـه سل ,إسحاق الشيباين عن زياد

َالنخعيبن وهب أبو داود  َن نـــــــــــبورويعرف باب , وتفرد بـه عنـه مـحـمد بن يعىل,َّ ْ َITH.  
________________________ 

َ سليم :صوابه » سليامن«: قوله  )١(الالل ُ. 
 .ِعالقة : صوابه » عمر«:  قوله )٢(الالل
  .١٤تلبيس إبليس ص : ينظر  −٥٩٠الالل
 .العامري :  أي )٣(الالل
ُ زنبور :صوابه » نبور«: قوله  )٤(الالل ْ ُ. 



 

 ١٤٦

 ريمسند أسامة بن عم
 :عنـه حامللي أبو بنـها *
 تفرد بـه .»من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا عز وجل «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥٩١(

 ومل يروه عنـه غري حييى , عن مبرش بن أيب املليح عن أبيـه عن جده أسامة بن عمريعباد بن سعيد
  .الغساين أبو مروان} أ٣١ {بن أيب زكريا

 تفرد بـه مبرش .احلديث» ...جربيلاللهـم رب « :وفيـه ,...أنـه صىل ركعتني: [حديث  )٥٩٢(
  .عن أبيـه عن جده

قال أحـمد بن . *احلديث.. .IQHش من مطرْغَفأصابنا ب ,ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النبي : [حديث  )٥٩٣(
 وتفرد بـه ,ةعن عامر بن عبيد : وقال أبو أسامة,عن أيب املليح/ب٦١/ُ عبادةعن عامر بن :بشري

 عن أيب املليح عامر بن لبيان أبو برش احل ورواه عمر. عبيدة الباهيل عنـهابنأبو أسامة عن 
ِالرب  وتفرد بـه عيل بن هاشم بن,أسامة  .يالضب  وال أعلم حدث بـه عنـه غري داود بن عمرو,*يدَ
.. . رمضان لتسع عرشةيفملسو هيلع هللا ىلص  سافرنا مع رسول اهللا :ولفظه , قتادة عن أيب املليح*هواور

 .تفرد بـه عبد احلـميد بن احلسنو ,احلديث
 غريب من حديث أيب املليح .احلديث.. .فعثر بعرينا ,ملسو هيلع هللا ىلصكنت ردف النبي : [حديث  )٥٩٤(

َالـهجيمي وغريب من حديث أيب متيمة ,بن أسامة بن عمري −عمري :وقيل−عامر  تفرد بـه  , عنـهُ
ْحـمران وعنـه مـحـمد بن ,خالد احلذاء   . بـهذا اإلسناد*ُ

 إسحاق بن إدريس عن أبان بن تفرد بـه .ً جلود السباع فرشاذأنـه نـهى أن تتخ :حديث )٥٩٥(
  .يزيد العطار عن مطر عنـه

________________________ 
  .٢٠٤, ٤/٢٠٣املختارة : ينظر  −٥٩١الالل
  .١/٣٧٣ , نتائج األفكار ٤/٢٠٦املختارة : ينظر  −٥٩٢الالل
/ الربند : يف ص » الربيد«/  من غ »احلديث«. * أ /٣٢ب , /٤/٣١ , ١١/٣٣١العلل : ينظر  −٥٩٣الالل

 .حديث رواه : يف ص » ورواه«
 .مطر ضعيف :  أي )١(الالل
ْحـمران« * −٥٩٤الالل   .محدان : يف ص » ُ



 

 ١٤٧

 *ريض اهللا عنه مسند أيب بن كعب
 :* أيبعن عباس بن اهللا عبد *
 غريب من .احلديث» ...الغالم الذي قتله اخلرض «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [حديث  )٥٩٦(

 سويد تفرد بـه مـحـمد بن زكريا عن ,حديث الثوري عن معتمر بن سليامن عن أبيـه عن رقبة
ْاهلمداينعن مـحـمد بن احلسن  وما كتبناه إال عن أيب بكر مـحـمد بن مـحـمود املعدل  , عنـهَ

  . عن ابن عباسريرواه عن أيب إسحاق عن سعيد بن جب ُورقبة ,بواسط
َمسعر تفرد بـه حصني بن مـخارق عن .﴾ª *¨ ©﴿ : [حديث  )٥٩٧( ْ  وعبد ِ

  .رياحلـميد بن جعفر عن أيب إسحاق عن سعيد بن جب
 تفرد بـه شاذان .﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤  ﴿:ًرجالملسو هيلع هللا ىلص قرأ رسول اهللا أ :حديث )٥٩٨(

 , ذهبت أنا وحييى بن معني إليـه:قال  عن أحـمد بن أيب مرة من أهل مكةالنرض بن سلمة
  .فحدثنا عن داود بن شبل عن أبيـه شبل بن عباد عن عبد اهللا بن كثري عن مـجاهد

ال  . بن كعب*يبأ يـهانأقرأ :وفيـه ,احلديث.. .أنـه كان عند عمر يغمز قدمه: [حديث  )٥٩٩(
َمسعدةأعلم حدث به عن ابن عون غري حـامد بن  ْ  /أ٦٢/.َ

 :أبيـه عن أيب بن الطفيل *
غريب من حديث الطفيل عن  .﴾r s t ﴿ :قوله عز وجل :حديث )٦٠٠(

رد بـه تف ,يرَوُوغريب من حديث شعبة عن ث ,ير بن أيب فاختة عن أبيـه عنـهَوُتفرد بـه ث ,أبيـه
  . عنـهحبيبسفيان بن 

 :أيب عن بصري أيب بن اهللا عبد *
________________________ 

/ من غ » ريض اهللا عنه« . * ٦٦٢ , ٥٩٤ , اللطائف أليب موسى املديني ٢/٨٢٨املؤتلف : ينظر  −٥٩٦الالل
 .عنه : يف ص » عن أيب«

 .بآيات : يف ص » يامبأ«*  −٥٩٧الالل
  .عمر : يف غ » أيب« * −٥٩٩الالل



 

 ١٤٨

غريب من حديث أيب نوفل عيل  .احلديث» ...أثقل الصلوات عىل املنافقني« :حديث )٦٠١(
ِالسبيعبن سليامن بن كيسان عن أيب إسحاق    . عنهاظيَحُتفرد بـه حييى بن صالح الو ,يَّ

 .احلديث» ...أشاهد فالن«: *قالف ,صالة الصبحملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا : [حديث  )٦٠٢(
ِالسختياينغريب من حديث أيوب  ْ تفرد بـه  ,عن شعبة عن أيب إسحاق عن عبد اهللا} ب٣١ {ِّ

َوهيبسعيد بن واصل عن  ِّاألبيلد ْرَّوتفرد بـه مـحـمد بن سفيان بن أيب الز , عنـهُ ُ   .ن سعيد عُ
ّزر  * َحبيش بنِ  :أيب عن ُ
 .احلديث.. .ه األمة عند اقرتاب الساعةأشياء تكون يف آخر هذ قيل لنا :حديث )٦٠٣(

ْاجلرمي ِقالبةغريب من حديث أيب   عن عبد اهللا بن IQHباخب تفرد بـه الوليد بن بكري أبو , عنـهَ
  . عن أيب سنان البرصي عنـهIRHريالعذمـحـمد 

 تفرد بـه .وسألتـه عن املعوذتني ,احلديث.. .ًسألت أبيا عن ليلة القدر :حديث )٦٠٤(
ْالزنجي بن حييى األصبـهاين عن مسلم بن خالدسعدويـه سعيد   عن النعامن بن راشد عن َّ

ِالسبيعوروى حديث ليلة القدر إسامعيل بن أيب خالد وأبو إسحاق  .عاصم عنـه ّزري عن َّ ِ, 
تفرد  , ورواه منصور بن املعتمر عن عاصم. عيل بن عابس عن إسامعيلغريومل جيـمع بينـهـام 

فزاد فيـه  , ورواه احلسن بن عرفة عن األبار,ر عمر بن عبد الرحـمنبـه عنـه أبو حفص األبا
  .حديثني آخرين

 داود عن * تفرد بـه سليامن بن أيب.احلديث.. .ًسألت أبيا عن املعوذتني: [حديث  )٦٠٥(
َعتيبةكم بن احل ّزر عن ُ ّزر احلديث قبله طريق عاصم عن يف و.ِ  , ورواه منصور عن عاصم.ِ

  .بار عنـهوتفرد بـه أبو حفص األ

________________________ 
 من طريق األبيل, ١٨٣٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦٦٤اللطائف أليب موسى املديني : ينظر  −٦٠٢الالل

 .قال : يف ص » فقال«. * ووافقه 
 .َ جنَاب :صوابه » خباب«: قوله  )١(الالل
 .وي  العد:صوابه » العذري«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » أيب« * −٦٠٥الالل



 

 ١٤٩

 . وفيـه ذكر عمر,احلديث.. . وعبد اهللا بن مسعود اختلفا يف الصالة*اأبي أن: [حديث  )٦٠٦(
  .تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر عن عاصم عنـه

 تفرد بـه أبو مريم .احلديث» ...يوم القيامة/ب٦٢/نفسه يعرفني اهللا عز وجل«: [حديث  )٦٠٧(
ّزرعن عبد الغفار بن القاسم األسدي عن عدي بن ثابت  علم رواه عنـه غري حييى بن أوال  ,ِ

  . بكري*أيب
 غريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد .احلديث» ...من صىل عىل جنازة« :حديث )٦٠٨(

  .تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عنـه ,عن عدي بن ثابت عنـه
ْاألودي غريب من حديث إدريس .احلديث.. .كم تعدون سورة األحزاب :حديث )٦٠٩( َ 

  . عنـهُغرابتفرد بـه عيل بن  ,هعن عاصم عنـ
 غريب من حديث منصور بن .وهو طرف من حديث ليلة القدر ,الرحـمحديث  )٦١٠(

وعنـه  ,تفرد بـه أبو حفص عمر بن عبد الرحـمن األبار عن منصور ,املعتمر عن عاصم عنـه
  .احلسن بن عرفة

 :أيب عن أبزى بن الرحـمن عبد *
اين عن أيب َغَّ أبو سعد الصَّرسَيُمـحـمد بن م جود إسناده .احلديث.. .الوتر[حديث  )٦١١(

َحنيفة عن زبيد عن ذر عن سعيد عن أبيـه  ورواه .ًوغريه ال يذكر فيـه أبيا ,وأسنده عن أيب ,ُ
 :فقال ,ًومل يذكر فيـه أبيا وال سعيد بن عبد الرحـمن ,أسباط بن مـحـمد عن أيب حنيفة بإسناده

َزبيدأبو حنيفة عن  *اثن  ورواه برش .ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :بد الرحـمن بن أبزى قال عن ذر عن عُ
ًمل يذكر فيـه زبيدا وال أيب , حنيفة عن ذربن عمر بن ذر عن أبيـه عمر بن ذر وأيب َ  .بن كعب ُ

 , وهو غريب من حديث قتادة, تفرد بـه قتادة عنـه,ة عن سعيد بن عبد الرحـمنَرْزَورواه ع
ُعروبةن ابن أيب تفرد بـه املسيب بن واضح عن عيسى عو  ورواه عيل بن خرشم عن . عن قتادةَ

________________________ 
ّأيب : يف ص » أبيا« * −٦٠٦الالل ُ.  
  .من ص » أيب« * −٦٠٧الالل
 .نا :  يف غ »ثنا« . * ٢/٣١ , السنن ٦, ٥) ٣(األفراد : ينظر  −٦١١الالل



 

 ١٥٠

ْ فطرعيسى عن َ بن خليفة عن زبيد عن سعيدِ َ وهو غريب أيضا من حديثه عن زبيد,ُ ُ  تفرد بـه ,ً
َ ورواه زبيد وسلمة بن .وأتى بـه بتاممه ,وذكر فيـه القنوت قبل الركوع} أ٣٢ {,عيسى َكهيلُ  عن ُ

اد عبد الرحـمن بن غزوان عن َرُ وتفرد بـه ق, عن أبيـه عن أيبىعبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أبز
َالنخعيأيب مالك    . عنـهـامَّ

 غريب من حديث األعمش عن حبيب عن ذر .احلديث» ...ال تسبوا الريح« :حديث )٦١٢(
  .وتابعه أسباط بن مـحـمد , مل يروه عنـه بـهذا اإلسناد غري مـحـمد بن فضيل,عن سعيد عن أبيـه

 غريب .احلديث.. .نيس آية من كتاب اهللا عز وجل/أ٦٣/ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا نأ: [حديث  )٦١٣(
َكهيلمن حديث الثوري عن سلمة بن   , بن كعب غري حييى بن سعيد القطان مل يسنده عن أيب,ُ

ًوروي عن إسحاق األزرق عن الثوري مرسال ومسندا ً.  
 :أيب عن ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
َبني غفاراة َضَ أوهو عندملسو هيلع هللا ىلص أتى جربيل النبي  :حديث )٦١٤(  تفرد بـه عبد .احلديث.. .ِ

َجحادةالوارث عن مـحـمد بن  َعتيبةكم بن  عن احلُ َورواه زبيد اليامي . عن مـجاهد عنـهُ وتفرد  ,ُ
َبـه سامل بن عجالن األفطس عن زبيد  ومل يروه عنـه غري احلسن بن ,وتفرد عنـه ابنـه عمر بن سامل ,ُ

  .مـحـمد بن أعني
أيب اجلعد زياد بن زيد بن ي تفرد بـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص رجالن عند النبي ىتالح: [حديث  )٦١٥(

َالسيناوكذلك رواه الفضل بن موسى  ,عن عبد امللك بن عمري عن ابن أيب ليىل ْ  ,ين عن يزيدِّ
َالفقيميوخالفهـام عمرو بن عبد الغفار  فرواه عن يزيد عن عبد الرحـمن بن عابس بن ربيعة  ,ُ

َالنخعي تفرد بـه  ,وهو غريب من حديث عبد الرحـمن بن عابس , ليىل عن أيب عن ابن أيبَّ
  .عمرو بن عبد الغفار عن يزيد بن زياد

.. .﴾A B C D  ﴿:من قرأ ,يا رسول اهللا :ًأن رجال من األنصار قال: [حديث  )٦١٦(
________________________ 

  . ٤٣٠, ٣/٤٢٩ , املختارة ١٧) ٢(األفراد : ينظر  −٦١٣الالل
  .١٨٤ املطلقة البن حجر ص  , األمايل٦/٥٨العلل : ينظر  −٦١٥الالل
  .١٧٩, ٦/١٠٢العلل : ينظر  −٦١٦الالل



 

 ١٥١

َهشيمتفرد بـه  .احلديث َيساف عن حصني عن هالل بن ُ   . عنـهَ
 :أيب عن يغوث عبد بن األسود بن الرحـمن عبد *
غريب من حديث عبد امللك بن اخلطاب بن عبيد  .»إن من الشعر حكمة«: [حديث  )٦١٧(

 عن إسامعيل بن أمية عن الزهري عن أيب بكر بن احلارث عن مروان بن *بكرة اهللا بن أيب
  .تفرد بـه مـحـمد بن عبد العزيز الرميل عن عبد امللك ,احلكم عن عبد الرحـمن

 :أيب عن ةَلَفَغ بن سويد *
ْاجلعفي  غريب من حديث جابر.احلديث.. .بت مائة دينارصأ :حديث )٦١٨(  , عن سلمةُ

ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن    . حفص بن عبد اهللا عنـهغريوال أعلم حدث بـه  , عنـهَ
 :أيب عن مرسوق *
 غريب من حديث .احلديث» ...كران جيلدانبال «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٦١٩(

  .تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار عنـه ,الشعبي عنـه عن أيبإسامعيل بن أيب خالد عن 
 :يبأ عن ادَبُع بن قيس *
 غريب من .احلديث.. . الصفيف/ب٦٣/أمرهـم أن يلوهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٦٢٠(

َمـجلزحديث سليامن التيمي عن أيب  ْ  تفرد بـه يوسف بن يعقوب صاحب , الحق بن حـميدِ
  .السلعة

ّعتي * َ  :أيب عن ُ
 تفرد بـه معاوية .احلديث» ...وهُّضِعَأ اجلاهلية ف*بدعاء من سمعتموه يدعو«: [حديث  )٦٢١(

ّالرسي بن حفص الشعبي عن  ِ   .ّيَتُعبن حييى عن احلسن عن َ
 :أيب عن سلمة أبو *

________________________ 
 .هريرة : يف غ » بكرة«. * أ /٥/٣٣ , ٤/٢٣٨العلل : ينظر  −٦١٧الالل
  .٥٦/١٨٦ , تاريخ دمشق ١٣٣املزكيات : ينظر  −٦٢٠الالل
  .بدعوة : يف غ » بدعاء« * −٦٢١الالل



 

 ١٥٢

 تفرد بـه سليامن بن أرقم عن .احلديث.. .فرتك آية ,ملسو هيلع هللا ىلصصىل رسول اهللا : [حديث  )٦٢٢(
  }ب٣٢ {.عنه الزهري

 :أيب عن العالية أبو *
وتفرد بـه أبو جعفر  ,نس عنـهأ تفرد بـه الربيع بن .احلديث.. .كسفت الشمس: [حديث  )٦٢٣(

  .الرازي عن الربيع
ِقبيصة تفرد بـه أبو عامر .احلديث» ...برش هذه األمة« :حديث )٦٢٤(  بن عقبة عن الثوري َ

  .عن أيوب عنـه
 تفرد بـه أبو .احلديث.. .نسب لنا ربكا: * ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللال أن املرشكني قالوا: [حديث  )٦٢٥(

  . عن أيب جعفر الرازي عنـه*َّرسَيُم سعد الصاغاين مـحـمد بن
 . يف اهللا عز وجل*فكرة ال :قال﴾,  å æ ç è ﴿:قوله عز وجليف : [حديث  )٦٢٦(

َزفرتفرد بـه عباس بن    . عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنـهُ
 :أيب عن قتادة صاحب *
املعتمر بن   تفرد بـه.»IQHوقُحَ سٌكأنـه نخلة ,ًاالكان آدم عليـه السالم طو« :حديث )٦٢٧(

  .سليامن عن أبيـه عن قتادة عن صاحب له
 

  ذكر أسامء جـامعة من الصحابة من املقلني
 *لكيال خيفى حديثهـم بعده ;ذكرناهـم قبل أنس بن مالك

________________________ 
 .  من طريق سليامن , ووافقه ٦٤١٢رباين يف األوسط وأخرجه الط . ١/٤٠٠السنن : ينظر  −٦٢٢الالل
 .  من طريق الرازي , ووافقه ٥٩١٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٣الالل
  .يـحنس : يف غ » ميرس«/ يا رسول اهللا : يف ص » ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا « * −٦٢٥الالل
 .يكره : يف غ » فكرة«*  −٦٢٦الالل
 .طويلة :  أي )١(الالل



 

 ١٥٣

 *بن رسيع  األسود*مسند
 بـه أبو بكر اهلذيل عن  تفرد.احلديث.. .من يف اجلنة ,يا رسول اهللا :قيل: [حديث  )٦٢٨(

  .احلسن البرصي عنـه
 غريب من .»عرف احلق ألهله «: وفيـه,احلديث.. .بأسريملسو هيلع هللا ىلص أيت النبي  :حديث )٦٢٩(

ساين عن سالم بن مسكني ومبارك بن َقْرَ تفرد بـه مـحـمد بن مصعب الق,حديث احلسن عنـه
َفضالة   .احلسن  عنَ

  .ر بن يزيد عن احلسنَمْعَ تفرد بـه م.ملا مات عثامن بن مظعون :حديث )٦٣٠(
 

 مسند األسود بن خلف *من
 تفرد بـه معمر بن راشد عن .احلديث.. .فقبله ,ًأخذ حسنا/أ٦٤/ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : [حديث  )٦٣١(

َخثيمابن    . عن مـحـمد بن األسود بن خلف عن أبيـهُ
 

 يِزَ بن جرمسند أحـم@*من
 احلديث  وهذا: قال ابن صاعد.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصإن كنا لنأوي لرسول اهللا  :حديث )٦٣٢(

 وهو غريب من حديث عطاء بن :قال الدارقطني ,املشهور بروايتـه عباد بن راشد عن احلسن
َفزارتفرد بـه مروان بن معاوية ال ,عجالن عن احلسن   .ي عن عطاءَ

 غريب من حديث .احلديث.. .ًمـحتبيا يف ثوب واحدملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا  :حديث )٦٣٣(
  . قيس عن عباد بن راشد عن احلسن تفرد بـه عبد الرحـمن بن,راحلسن عن أحـم

 

________________________ 
  .من ص » بن رسيع«, » مسند«/ بعد : يف غ » عدهب« * −٦٢٨الالل
   .− وكذا ما بعده–من غ » من« * −٦٣١الالل



 

 ١٥٤

 ِّيشْـخَمسند أمية بن م *من
 مل يسند أمية عن النبي .احلديث.. .ًرأى رجال يأكل ومل يسمملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : [حديث  )٦٣٤(

 IQHح عن املثنى بن عبد الرحـمن اخلزاعي عن جدهْبُّ تفرد بـه جابر بن الص,غري هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلص 
  .أمية

 
 ماألرقأيب مسند أرقم بن @*من

 غريب من حديث األرقم عن .احلديث» ... رقاب الناسىن الذي يتخطإ« :حديث )٦٣٥(
  .قدام هشام بن زياد عن عامر بن سعد عن عثامن بن األرقم عن أبيـهتفرد بـه أبو امل ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 
 يد بن ظهريَسُمسند أ *نم

 احلـميد تفرد بـه عبد .ي املزارعْرَ ك يفاحلديث.. .أنـه راح إىل قومه بني حارثة :حديث )٦٣٦(
 } أ٣٣ {.يد عن أبيـهَسُعفر عن أبيـه عن رافع بن أجبن 

 
 مسند أخرض بن أيب األخرض األنصاري *من

 عن األخرض  غريب من حديث.احلديث» ...أنا أقاتل عىل تنزيل القرآن«: [حديث  )٦٣٧(
رية عن جابر عن مـحـمد بن عيل ِصَالكويف عن احلارث بن ح  تفرد بـه مـحـمد بن كثري,ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .بن احلسني عن أبيـه عنـه
 

________________________ 
  . ١/٢٦٩ , اإلصابة ٤/٢٠٨٨املؤتلف : ينظر  −٦٣٤الالل
  .− وهو قول– عمه  :يف املؤتلف» جده«: قوله  )١(الالل
  .١١/٩١٦ , كنز العامل ١/١٩١اإلصابة : ينظر  −٦٣٧الالل



 

 ١٥٥

 وكان يف وفد عبد القيس ,مسند أبان املـحاريب *نم
 غريب من حديث أبان عن النبي .احلديث» ...ما من مسلم يقول إذا أصبح« :حديث )٦٣٨(

 يسند أبان عن ومل ,انيتفرد بـه سعيد بن عامر عن أبان بن أيب عياش عن احلكم بن ح ,ملسو هيلع هللا ىلص
 .غري هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 
 ادَدْزَأند س م*من

 غريب من حديث قرة بن خالد عن .احلديث/ب٦٤/»...إذا بال أحدكم« :حديث )٦٣٩(
  . ومل يروه عنـه غري مهدي بن عيسى,تفرد بـه عباد بن عباد , بن صالحزمعة

 
 يسَعُسند أفلح بن أيب القم *من

 بن IQH غريب من حديث خلف.احلديث.. .فاحتجبت منـه ,أنـه أتى عائشة: [حديث  )٦٤٠(
ّالرسي ِ َعتيبةكم بن عن احل َ َعراك عن ُ  .*د اهللا بن موسىيتفرد بـه عب , عنـهِ

 
 مسند أنس بن مالك *من
 :*مالرواة عنـه عىل حروف املعج

ْاهلمداينإبراهيم بن مـحمد بن املنترش بن األجدع *   : عن أنسَ
 غريب من .احلديث.. .بني يدي جليس له *ركبتهملسو هيلع هللا ىلص  ما أخرج رسول اهللا :[ث حدي )٦٤١(

 

________________________ 
  .من ص » فرد به عبيد اهللا بن موسىت« * −٦٤٠الالل
ْ حلو :صوابه » خلف«: قوله  )١(الالل ُ. 
 »الفقيه«/ ركبتيه :  يف غ »ركبته«/ عىل حروف املعجم عنه : غ   يف»عنه عىل حروف املعجم« * −٦٤١الالل

 .من ص 



 

 ١٥٦

  . عنـه*تفرد بـه أبو حنيفة النعامن بن ثابت الفقيـه ,راهيم عن أنسحديث إب
 :إبراهيم بن أيب عبلة عن أنس* 

 تفرد ,غريب من حديث إبراهيم عن أنس ..:.فقال ,كيف أتوضأ : قلت له:[ حديث )٦٤٢(
 . ُّالرهاويغري الزبري بن مـحمد القريش عنه وال نعلم حدث بـه , عنـه *بـه قتادة بن الفضيل

 :راهيم التيمي عن أنسإب* 
 تفرد بـه يعقوب بن كعب األنطاكي عن أيب .»واملاء من املاء ,ال ربا يف يد بيد« :حديث )٦٤٣(

 .معاوية عن األعمش عنـه
َالنخعيإبراهيم *   : عن أنسَّ

َعرينة قدم وفد من :حديث )٦٤٤( َمقسم  غريب من حديث مغرية بن .احلديث.. .ُ ْ عن ِ
ِّاألبيلـحمد بن عيل ما كتبناه إال عن م ,إبراهيم عن أنس ُ  ع األنطاكي َدْيَمَّ عن احلسني بن السُ

 

َهشيمعن العباس بن اهليثم النسائي عن    . عن مغريةُ
 ...*ما شممت مسكة وال عنربة :ـميد عن أنسحو ,إبراهيم عن أنس[ حديث )٦٤٥(

د تفرد بـه مـحمد بن عبد العزيز الرميل عن أيب خالد األحـمر عن إبراهيم وعن حـمي .احلديث
  .كليـهـام عن أنس

َجحيفةإسامعيل بن أيب خالد عن أنس وأيب *  ُ: 
تفرد بـه عمرو بن  ...احلسن بن عيلملسو هيلع هللا ىلص بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص  آل مـحمد كان أشبـه : قاال:حديث )٦٤٦(

  .جرير عن إسامعيل بن أيب خالد عنـهـام
ِّالسدي عيل بن عبد الرحـمن إسام*   :عن أنسُّ

________________________ 
:  يف ص »ضيلالف«. *  من طريق الزبري , ووافقه ٧٦والصغري ١٥٧١أخرجه الطرباين يف األوسط −٦٤٢الالل

 .الفضل 
 .عبرية : غ   يف »عنربة« * −٦٤٥الالل



 

 ١٥٧

ِّالسدي /أ٦٥/ من حديث صحيح .ـهينرصف عن يمينملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[ حديث )٦٤٧( ُّ
َالرؤايس تفرد بـه حـميد بن عبد الرحـمن ,وغريب من حديث احلسن بن صالح عنـه ,عن أنس ُّ 

 .عنـه
تفرد بـه عيسى بن عمر عن  .احلديث.. .أطيارملسو هيلع هللا ىلص  أهدي إىل رسول اهللا :[ حديث )٦٤٨(

ِّالسدي   }ب٣٣{ .ُّ
 :إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس* 

 غريب من حديث هشام .احلديث.. .ًكان ال يطرق أهله ليالملسو هيلع هللا ىلص ن النبي  أ:حديث )٦٤٩(
َالدستوائي  ما سمعناه : وقال ابن صاعد,هاشم عنـه  تفرد بـه أبو سعيد موىل بني, عن إسحاقَّْ

 .إال من مـحمد بن ميمون اخلياط عن أيب سعيد
بن مسلمة  تفرد بـه حييى .احلديث.. .يصيل عىل حـامرملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[ حديث )٦٥٠(

 .ب عن مالك عن إسحاقَنْعَبن ق
 تفرد بـه إبراهيم بن .احلديث.. .باملدينة IQHه كلتـاًت طعامََع صن: أنـه قال:[ حديث )٦٥١(

ْطهامن   . عن مالك عنـهَ
تفرد بـه عكرمة  ,ريب غ.احلديث.. .ةجعط كانت بنت عوف بن عفراء مض:حديث )٦٥٢(

  . عنـهوتفرد بـه عمر بن يونس الياممي ,بن عامر عن إسحاق
 .نئغاضال مـخافة قرائبال جـمع يكرهون ملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب رسول اهللا :قال :حديث )٦٥٣(
تفرد بـه خالد بن عمرو  ,عن إسحاقمن حديث مـحمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب  ريبغ

 .األموي
________________________ 

  .أ /٤/٤١العلل : ينظر  −٦٤٧الالل
  .٣٦٣ , العلل املتناهية ٤٢/٢٥٤تاريخ دمشق  :  ينظر  −٦٤٨الالل
 .أ /٤/٤٠العلل :  ينظر  −٦٥٠الالل
  .ب /٤/٤٠العلل :  ينظر  −٦٥١الالل
   .− كام يف العلل− جدته:  لعل صوابه »كلته«:  قوله )١(الالل



 

 ١٥٨

H G F ﴿بـ القراءة وأبو بكر وعمر وعثامن يستفتحون ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٦٥٤(

I﴾. ن سعيد أبو احلسن عن ابن عيينة عنهفرد بـه طاهر بن الفضل بت.  
 .احلديث.. . يصيل بصالتـه*فإذا امرؤ ,يف صالة الليلملسو هيلع هللا ىلص  قام رسول اهللا :[حديث  )٦٥٥(

ْهقلتفرد بـه  شيخ −  أيب زكريا حييى بن عثامن احلريبدره إال عنـأومل  , بن زياد عن األوزاعيِ
  .−للبغوي

 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا .حلديثا.. .اًسْيَح ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أهدت أم سليم إىل :حديث )٦٥٦(
َغفارومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن إبراهيم ال ,بن أيب قتادة عن إسحاق  .يِ

. احلديث ...بـها يصيل وابن أخيـها سلمة زوجتـه أم عىل دخل ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٦٥٧(
َغفارتفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم ال   بكر املدين عنبن طوسا أيب/ب٦٥/فالني عن عبد اهللا بن ِ

  .إسحاق عنه
 تفرد بـه حييى .احلديث» ...من تفرد بدم رجل «:يوم حننيملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٦٥٨(

  . عنهفريقيبن أيب زائدة عن أيب أيوب األبن زكريا 
بن @IQHساريتفرد بـه أبو احلكم  .»فإن الشيطان ال يقيل ,لوايوق ,*ال تصبحوا« :[ حديث )٦٥٩(

ْوردان  .ومل يروه عنـه غري إسامعيل بن عياش ,بـه عنـه عباد بن كثري وتفرد , عن إسحاقَ
 :أنس بن سريين عن أنس بن مالك* 

تفرد بـه احلكم  .»اً ورقاً تعبداً حقاًلبيك حق« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[ حديث )٦٦٠(
 بن رضالن *هرواو .عن أخيـه أنس أخيـه حييى عن أخيـه معبد بن سريين عن بن سنان عن مـحمد

َشـمي  يى بن مـحمد بن أعني عن النرض بنتفرد بـه حيو ,اًدعبم *فنقص من اإلسناد , عن هشاملُ
 

________________________ 
 .من ص  »امرؤ« * −٦٥٥الالل
 .تضيحوا : غ  يف »تصبحوا« *  .٢/١٥٥موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر  −٦٥٩الالل
 .سيار:  صوابه »يسار«:  قوله )١(الالل
/ وتفرد به : يف ص  »ورواه« *  .١٤/٢١٥, تاريخ بغداد ) ب/٢٢النارصية (العلل : ينظر  −٦٦٠الالل

 .إسناده :  يف غ »ناداإلس«



 

 ١٥٩

َشـميل َمـخلدوما كتبناه إال عن ابن  ,اً بـهذا اإلسناد مرفوعُ ْ َ. 
 :أبان بن تغلب عن أنس* 

 تفرد بـه كلثوم بن مـحمد .احلديث.. . يدعو بإصبعنياًسعدملسو هيلع هللا ىلص  أبرص النبي :[ حديث )٦٦١(
  }أ٣٤{ .وتفرد بـه حاتم بن الليث عن كلثوم ,عن ابن عيينة عن أبان ئالرازي املقر

 :أبان بن أيب عياش عن أنس* 
تفرد بـه أبو صالح كاتب الليث  .احلديث.. .عن التبتلملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٦٦٢(

  .عن احلسن بن اخلليل بن مرة عن أبان بن أيب عياش
 تفرد بـه عبد العزيز بن . احلديث...عىل ناقتـه العضباءملسو هيلع هللا ىلص  خطبنا رسول اهللا :حديث )٦٦٣(

ِّالعمي صمدعبد ال   . عن أبانَ
 :بكر بن عبد اهللا املزين عن أنس* 

 غريب من حديث .احلديث.. .لَالِقملسو هيلع هللا ىلص  نـهى عنـها رسول اهللا تيال IQH اخلاتم:حديث )٦٦٤(
تفرد بـه عبد الوارث بن سعيد  ,اح يزيد بن حـميد عن بكرَّيَومن حديث أيب الت ,بكر عن أنس

  .هعن
دعوتني  ما ,ابن آدم *يا :قال اهللا عز وجل« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث )٦٦٥(

 حي من َءةَانُوه ,ائيَُنعبيد اهل بن سعيد/أ٦٦/ تفرد بـه كثري بن فائد عن.احلديث» ...ورجوتني
 ورواه أبو ,اً أبو عاصم عنـه مرفوعه وتفرد ب,رييَبُاجلب ليسو ,−كام قال ابن صاعد− األزد
عن أنس حديث حتريم  IRHرييَبُوقد روى سعيد بن عبيد اهللا اجل .ومل يرفعه ,ن سعيدقتيبة ع

َّحدث بـه أبو معرش الرب ,رسباخلـمر من ال  ري بنَبُ عن سعيد بن عبيد اهللا بن جُ عبادةاء وروح بنَ
 

________________________ 
   .١٣٦٠املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي :  ينظر  −٦٦١الالل
ِاحلنَاتم:  صوابه »اخلاتم«:  قوله )١(الالل   .−٢/٦٦٦ كام يف غريب احلديث للحريب −َ
 من »بن حية«/  من غ »يا« * . من طريق أيب عاصم , ووافقه ٤٣٠٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٦٥الالل

 .ص 
 .عن بكر :  أي )٢(الالل



 

 ١٦٠

 .عن بكر عن أنس *ةَّيَح
 :د بن أيب مريم عن أنسيَرُب* 

إسحاق  عن أيب شعبة حديث  من غريب.ديثاحل »...صالة َّمن صىل عيل« :[ حديث )٦٦٦(
  . بن بيان عن شعبةشعيبما كتبناه إال من حديث مـحمد بن يونس عن , *عنه

َسياهتفرد بـه يزيد بن عبد العزيز بن . يبدأ إذا أفطر بالتمرملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[ حديث )٦٦٧(  عن ِ
  .رقبة عنه

ْ سلم تفرد بـه .»الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد« :حديث )٦٦٨( بن سامل البلخي عن َ
  .الثوري عن أيب إسحاق عنه

 :بكري بن األخنس عن أنس* 
َمسعرهكذا رواه يعىل بن عبيد عن  .احلديث.. .نةَدَببملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  عىلّرُ م:[ حديث )٦٦٩( ْ ِ 

شعيب بن عن  − عبد الرحـمن بن إبراهيم الدمشقي:يعني− وروي عن دحيم .عن بكري
  .وال يصح ,عن قتادة عن أنس@*إسحاق

َبديل*   : بن ميرسة عن أنسُ
 تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر عن .»املاء والنار :خصلتان ال حيل منعهـام« :[ حديث )٦٧٠(

َبديل   . عنهُ
َبديلتفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث» ...لكل يشء حلية« :حديث )٦٧١( وال  , عن أبيـهُ

  .نعلم رواه عنـه غري الفضل بن حرب
 :ن جدهثاممة بن عبد اهللا بن أنس ع* 

________________________ 
 . من ص »عنه« * .ب  /٤/٢٢العلل  :  ينظر  −٦٦٦الالل
 .  من طريق يزيد , ووافقه ٥٥١٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ  /٤/٣٤العلل :  ينظر  −٦٦٧الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » إسحاق«. * ب /٤/٣٤العلل :  ينظر  −٦٦٩الالل
 . من طريق احلسن , ووافقه ٦٨١يف الصغري أخرجه الطرباين  −٦٧٠الالل



 

 ١٦١

 تفرد بـه .احلديث.. . إن القبلة قد حولت:فقالملسو هيلع هللا ىلص  جاء منادي رسول اهللا :[ حديث )٦٧٢(
  .جـميل بن عبيد عن ثاممة

  . تفرد بـه جـميل بن عبيد الطائي عنه. احلديث...أسقيهـم كنت :حديث )٦٧٣(
غريب من حديث منصور  .احلديث» ...طوبى ملن رآين «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٦٧٤(

َهشيمريي بإسناده عن ِطَمـمل نكتبـه إال عن مـحمد بن جعفر ال ,ة عن ثاممةبن زاذان عن قتاد ُ 
  .عن منصور

 تفرد بـه عمر بن .احلديث» ...مررت ليلة أرسي يب بقوم تقرض شفاههـم« :[ حديث )٦٧٥(
وقول  ,عن عيل بن زيد عن أنس/ب٦٦/ورواه حـامد بن سلمة ,قيس عن عيل بن زيد عن ثاممة

رواه عنـه مالك  }ب٣٤{ ,ن هذا احلديث مـحفوظ عن ثاممة عن أنسأل ;عمر أشبـه بالصواب
 . وغريهـامIQHبن حبيب@بن دينار واملغرية

 تفرد بـه عبد اهللا بن املثنى .احلديث.. .ل مشويَجَحملسو هيلع هللا ىلص هدي لرسول اهللا ُ أ:[ حديث )٦٧٦(
  .عن ثاممة

ريب  غ.احلديث.. .إذ قارب النساءملسو هيلع هللا ىلص  برسول اهللا رباء بن مالك يرجز بينا ال:حديث )٦٧٧(
علم رواه عنـه غري مـحمد بن أوال  ,تفرد بـه عبد اهللا بن املثنى ,من حديث ثاممة عن أنس
 .إسحاق صاحب املغازي

 :ثابت عن أنس* 
 :الرواة عن ثابت عىل الرتتيب

 : بشار بن احلكم عن ثابت**
________________________ 

 . من طريق مجيل , ووافقه ١٥٤٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  .  ١/٢٧٤السنن :  ينظر  −٦٧٢الالل
 من طريق املغرية عن مالك , ٨٢٢٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ, ب /٤/٤٥العلل :  ينظر  −٦٧٥الالل
 .تفرد به هشام عن املغرية : وقال 
 .رواه املغرية عن مالك :  لعل صوابه »رواه مالك واملغرية«:  قوله )١(لالال

  .٢٤٧ , ٤٢/٢٤٦تاريخ دمشق  :  ينظر  −٦٧٦الالل



 

 ١٦٢

 .تفرد به بشار عن ثابت .احلديث» ...ن اخلصلة الواحدة الصاحلةإ« :[ حديث )٦٧٨(
 :عي عن ثابتَبُّسليامن الضجعفر بن  **

كأنا ننظر إىل  حتى ,فحدثتنا , إنا إذا كنا عندك:ملسو هيلع هللا ىلص قال أصحاب رسول اهللا :[ حديث )٦٧٩(
 مل نرهو , تفرد بـه جعفر بن سليامن عنـه, غريب من حديث ثابت عن أنس.احلديث.. .اجلنة
  .إال من حديث عبد الرزاق@IQHعنـه

 تفرد بـه سيار ,ريب من حديث جعفر عنه غ.احلديث» ... النساءَّبب إيلُح« :[ حديث )٦٨٠(
  . عنهحاتمبن 

  :وهو يقول , رواحة بني يديـهابنو , عمرة القضاءيفملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :[ حديث )٦٨١(
 ...خلوا بني الكفار عن سبيله

  .عنـه عبد الرزاقبه وتفرد  ,عنهتفرد بـه جعفر  , غريب من حديث ثابت عن أنس.احلديث
 :جرير بن حازم عن ثابت **

 تفرد بـه جرير بن حازم .احلديث.. .ربام نزل عن املنربملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٦٨٢(
 .عن ثابت

 :احلسن بن أيب جعفر عن ثابت **
 تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر .احلديث» ...خري شبابكم من تشبـه بكهولكم« :[ حديث )٦٨٣(

  .عن ثابت عن أنس

________________________ 
 . من طريق بشار , ووافقه ٧١٠٢ , ٢٠٠٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٧٨الالل
  .١٤ , ٥/١٣ , املختارة ٣٦) ٢(األفراد : ينظر  −٦٧٩الالل
  .»ومل أره عندي«:  يف األفراد واملختارة »ومل نره عنه«:  قوله )١(الالل
 ) .أ/٣١النارصية (العلل :  ينظر  −٦٨٠الالل
 ٨١٦١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/١٩١, املختارة ) أ, ب/٥٧النارصية (العلل :  ينظر  −٦٨١الالل

 .تفرد به جعفر : من طريق حييى احلامين عن جعفر , وقال 
 . من طريق احلسن , ووافقه ٥٩٠٤ه الطرباين يف األوسط أخرج −٦٨٣الالل



 

 ١٦٣

 :حـميد الطويل عن ثابت **
غريب من حديث حـميد عن  .»لبيك بحجة وعمرة« :لقاملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٦٨٤(

 .شهاب عنـه بـهذا اللفظ *تفرد بـه أبو ,ثابت
 غريب من حديث حـميد .احلديث.. .وله أم عجوز , من األنصارًدنا رجالع :[ حديث )٦٨٥(

ُالسكوينعيسى  تفرد بـه أحـمد بن ,وغريب من حديث أيب بكر بن عياش عن حـميد ,عنـه َّIQH. 
 :عبيد موىل ابن املعىل عن ثابتحـميد بن  **

 اًضاحك /أ٦٧/السالم *ما يل مل أر ميكائيل عليـهـام« :قال جلربيلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٦٨٦(
َّغزية بن ُعامرة وغريب من حديث , غريب من حديث ثابت عن أنس.احلديث» ...قط ِ  عن َ

  .تفرد بـه أبو اليامن عن إسامعيل بن عياش عنه ,حـميد بن عبيد عن ثابت
 :حـامد بن سلمة عن ثابت **

 ,وخ عن حـامدُّرَان بن فشيب تفرد بـه .احلديث» ...من طلب الشهادة« :[ حديث )٦٨٧(
  .عن شيبان كذلك IRH الصحيحيفمسلم  وأخرجه

غريب من » ...رأيت ريب عز وجل يف أحسن صورة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ حديث )٦٨٨(
 .مل يروه عنـه غري سفيان بن زيادو , تفرد بـه فهد بن عوف,حديث حـامد بن سلمة عن ثابت

تفرد بـه حـامد بن سلمة عن .. .اً شكراًعىل بساط تطوعصىل ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٦٨٩(
  .يشْيَومل يروه عنـه بـهذه األلفاظ إال عبيد اهللا بن مـحمد الع ,ثابت

________________________ 
  .ابن :  يف غ »أبو« * −٦٨٤الالل
  .١٤١٥ , العلل املتناهية ٢١) ٢(األفراد :  ينظر  −٦٨٥الالل
ْعيل بن حممد بن حييى بن مهران السواق :  , يعني »ومل نكتبه إال عن شيخنا أيب احلسن«:  يف األفراد )١(الالل ِ. 
  .عليهم :  يف غ »عليهام« * −٦٨٦الالل
  .٥٣/٣٣٢تاريخ دمشق  :  ينظر  −٦٨٧الالل
  .١٩٠٨ يف احلديث )٢(الالل
  .٣١ , ١/٣٠ , الآللئ املصنوعة ١٩العلل املتناهية :  ينظر  −٦٨٨الالل



 

 ١٦٤

  .عن حـامد عن ثابت *لمؤم تفرد بـه .احلديث »...ال إيامن ملن ال أمانة له« :[ حديث )٦٩٠(
 تفرد .احلديث» ...القرآن كل ليلة }أ٣٥{ أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث« :[ حديث )٦٩١(

  .بـه مـحمد بن احلسن عن حـامد بن سلمة عنه
فرد بـه حـامد بن سلمة عن  ت.احلديث.. .اً كانت العرب ختدم بعضها بعض:حديث )٦٩٢(

  .وتفرد بـه حبان بن هالل عنه ,ثابت
ًأنا نوىَّوَن :وفيـه, * احلديث...اًمترملسو هيلع هللا ىلص  أكلت مع رسول اهللا :[ حديث )٦٩٣( تفرد بـه .. .اً كثريْ

  .حـامد عنه
 :حـامد بن زيد عن ثابت **

تفرد بـه يزيد بن هارون  .احلديث.. .اً له يـهودياًد جاراعملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )٦٩٤(
  .ًعن حـامد بن زيد متصال

 :ري عن ثابتَمُام أبو سَذِخحكيم بن  **
 . تفرد بـه حكيم عن ثابت.  احلديث...قهت عا عىلةامَمُأ ويصيلملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٦٩٥(

َسياهحسان بن  **  : عن ثابتِ
 تفرد بـه .احلديث» ...ينيِّنَهَإذا جاء الرطب ف ,يا عائشة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ حديث )٦٩٦(

  .عنه *حسان
 :حاتم بن ميمون عن ثابت **

تفرد بـه حاتم  .ديثاحل.. .الرجال أم النساء : أيام أفضل,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٦٩٧(
  .عن ثابت

________________________ 
 .نوفل :  يف ص »مؤمل« * .ب /٤/٤٢العلل :  ينظر  −٦٩٠الالل
 .من طريق حممد , ووافقه  ٧٢٨٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٩١الالل
  . من غ »احلديث« * −٦٩٣الالل
 .أ  /٤/٤٣العلل :  ينظر  −٦٩٤الالل
 . مكررة يف غ »حسان« *  .٨٤تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص:  ينظر  −٦٩٦الالل



 

 ١٦٥

 :احلكم بن سنان عن ثابت **
 تفرد بـه احلكم بن .احلديث» ... إىل اجلنة:إن اهللا عز وجل قبض قبضة فقال« :حديث )٦٩٨(

  .سنان عن ثابت
 :احلكم بن عطية عن ثابت **

.. .ن واألنصارواملسجد واملهاجر IQHخيرج منملسو هيلع هللا ىلص ان رسول اهللا ك/ب٦٧/:[ حديث )٦٩٩(
 .به احلكم بن عطية عنه تفرد .احلديث

 : عن ثابتّكَصِحسام بن م **
 غريب من .»...اًطوبى ملن أسلم وكان عيشه كفاف «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٧٠٠(

  .تفرد بـه عمرو بن مـحمد عنه ,حديث حسام عن ثابت
 :حجاج األسود عن ثابت **

ـه مستلم تفرد ب .»...األنبياء أحياء يف قبورهـم يصلون «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٧٠١(
  .جاج األسود عن ثابتاحلبن سعيد عن 

َالبناينحـميدة بنت ثابت  **  : عن أبيـهاُ
 ...برصك فقدت متى ,ظالل يا أبا :فقال , كان أنس وأبو ظالل يف بيت ثابت:[حديث  )٧٠٢(

َعفريتفرد بـه مـحمد بن عبد امللك الدقيقي عن  , غريب.احلديث متعبدة كانت −ة بنت واقد ُ
 .عن أبيـها *ميدةعن حـ −بالبرصة

َمصقلةرقبة بن  ** ْ  : عن ثابتِ
 تفرد بـه سعد بن عبد اهللا بن عبد .احلديث» ...إن ساعات األذى يف الدنيا «:حديث )٧٠٣(

 بن عبد اهللا القريش عن رقبة عن ثابت ثامناحلكم عن إسامعيل بن إسحاق األنصاري عن ع
  .واحلسن

________________________ 
  .٤٢) ٨٣(األفراد :  ينظر  −٦٩٩الالل
  .»إىل«:  يف األفراد »من«:  قوله )١(الالل
  .محيد :  يف غ »محيدة« * −٧٠٢لالال



 

 ١٦٦

 :سليامن التيمي عن ثابت **
 .احلديث »... عند الكثيب األحـمرأتيت عىل موسى «:قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[ حديث )٧٠٤(

عن عن ثابت  قال هالل بن العالء عن حجاج بن منـهال عن حـامد بن سلمة عن سليامن
 , تفرد بـه هالل بـهذا اإلسناد,وكذلك رواه أبو عبد الرحـمن النسائي عن هالل, *أنس

 .سليامن وثابت عن أنس :واملـحفوظ
 

 :غرية عن ثابتسليامن بن امل **
 تفرد بـه سليامن بن .احلديث.. .يفخرون عىل صفيةملسو هيلع هللا ىلص  كان أزواج النبي :حديث )٧٠٥(

  .املغرية عن ثابت
 

 :باء عن ثابتْهَّسالم بن أيب الص **
ِبريرة أن :[حديث  )٧٠٦( تفرد  ,من حديث ثابت عن أنس غريب .احلديث... * كانت خادمةَ

  .بـه سالم عنه
 

ْمهران :واسم أيب حزم− حزم بن أيب حزم أخو }ب٣٥{ سهيل **  :عن ثابت −ِ
  . تفرد بـه سهيل عن ثابت.احلديث» ...اًمن وعده اهللا عىل عمل ثواب«/أ٦٨/:[ حديث )٧٠٧(
  .تفرد بـه سهيل عن ثابت . احلديث...﴾v u t  ﴿:يف هذه اآلية[ حديث )٧٠٨(

 

ّالرسي  ** ِ  :بن حييى عن ثابتَ
تفرد بـه معاذ بن  .» أيامنكمالصالة وما ملكت «:ملسو هيلع هللا ىلص آخر ما تكلم بـه النبي :حديث )٧٠٩(

ّالرسي عن ز موسى البزا ِ   .بن حييى عن ثابتَ
 

 :شعبة عن ثابت **
________________________ 

 . من غ »عن أنس« *  .٧/٢٦٣العلل :  ينظر  −٧٠٤الالل
  .ًخادما :  يف غ »خادمة« * −٧٠٦الالل
 . من طريق سهيل , ووافقه ٨٥١٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٠٧الالل
 .ديث من ص هذا احل * . من طريق سهيل , ووافقه ٨٥١٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٠٨الالل



 

 ١٦٧

 غريب من حديث .احلديث» ...إذا قرب إىل أحدكم طعام وهو صائم «:[ حديث )٧١٠(
ِالزبرقان تفرد بـه داود بن ,شعبة عن ثابت ْ  .وتفرد بـه عنـه إسامعيل بن عمرو البجيل , عنهِّ

 :ى عن ثابتصدقة بن موس **
 غريب من .احلديث.. .إن أيب مات ومل حيج: *فقالملسو هيلع هللا ىلص  جاء رجل إىل النبي :[ حديث )٧١١(

  .تفرد بـه صدقة بن موسى عنه ,حديث ثابت عنـه
 :از أبو عامر عن ثابتزم اخلُتْسُصالح بن ر **

از عن زتفرد بـه أبو عامر اخل .احلديث.. .فدفنت ,فامتت , سوداءةَمَ كانت أ:[ حديث )٧١٢(
  .وهو غريب من حديث خارجة بن مصعب عنه ,ن أنس بـهذه األلفاظثابت ع

 :اس عن ثابتِْربالضحاك بن ن **
.. . رجل وعليـه ثياب السفرجاءهإذ ملسو هيلع هللا ىلص  بينا نحن جلوس مع رسول اهللا :حديث )٧١٣(

  .تفرد بـه الضحاك عنه ,غريب من حديث ثابت عن أنس .احلديث بطوله
َشوذبعبد اهللا بن  ** ْ  : عن ثابتَ

 تفرد بـه عبد اهللا عن .احلديث.. .ًبرجل قد قتل رجال *ملسو هيلع هللا ىلصأيت رسول اهللا  :[ حديث )٧١٤(
ْضمرةتفرد بـه و ,ثابت َشوذببن ا بن ربيعة عن َ ْ َ. 

 :عبد اهللا بن كيسان عن ثابت **
 :قال ,»كيف أصبحت يا معاذ «:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصدخل عىل النبي  *اً أن معاذ:[حديث  )٧١٥(

 ,حاق بن عبد اهللا بن كيسان عن أبيـه عن ثابت تفرد بـه إس.احلديث.. .ًاأصبحت باهللا مؤمن
  .وتفرد بـه عبد اهللا بن عون عن يوسف ,وخالفه يوسف بن عطية عن ثابت

________________________ 
 . من طريق إسامعيل بلفظ آخر , ووافقه ٩١٢ والصغري ٧٥٤٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧١٠الالل
  . من غ »فقال« * −٧١١الالل
  .٢/٧٧أ  , السنن /٤/٣٥ , ١١/٢٠٤العلل :  ينظر  −٧١٢الالل
 , وضبب عىل مرملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : يف ص  »ملسو هيلع هللا ىلصأيت رسول اهللا « * .٥/١٢٤املختارة :  ينظر  −٧١٤الالل

  . »مر«
  .معاذ :  يف ص »ًمعاذا« * −٧١٥الالل



 

 ١٦٨

 تفرد بـه عبد اهللا .احلديث.. .حرضه املوتملسو هيلع هللا ىلص  عىل عهد رسول اهللا ً أن رجال:حديث )٧١٦(
  .عن ثابت

.. .غريمه *الزميفمر برجل وهو  ,خرج حلاجةملسو هيلع هللا ىلص اهللا /ب٦٨/ أن رسول:[حديث  )٧١٧(
  .تفرد بـه إسحاق بن عبد اهللا عن أبيـه عن ثابت .احلديث

 :عبد اهللا بن عون عن ثابت **
 غريب من حديث .احلديث... *كان يقيل عند أم سليمملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٧١٨(

  .تفرد بـه عثامن بن مطر عنه ,عبد اهللا عنـه
 :عبد الواحد بن زيد عن ثابت **

 غريب من حديث عبد الواحد .احلديث» ...ة اجلـمعةن يوم اجلـمعة وليلإ «:[ حديث )٧١٩(
َخداشبن أيب  IQHتفرد بـه عبد الصمد ,بن زيد عن ثابت  عن العوام بن عبد الغفار البرصي عن ِ

 .عبد الواحد
 :عبد احلـميد بن كرديد عن ثابت **

ْ سلم  تفرد بـه أبو السائب.»قتل الصرب جهد البالء «:[ حديث )٧٢٠(  عن وكيع عن ُجنادةبن َ
  .شعبة عن عبد احلـميد عن ثابت

 :بن سعيد عن ثابت *ربهعبد  **
تفرد بـه عبد اهللا بن وهب  ...ملسو هيلع هللا ىلصوأن ملكني أتيا النبي  , فرضت الصالة بمكة:[ حديث )٧٢١(

  .عن عمرو بن احلارث عن عبد ربـه عن ثابت

________________________ 
  .مالزم :  يف غ »يالزم« * −٧١٧الالل
  .سلمة :  يف غ »سليم« * −٧١٨الالل
   .٧٩١العلل املتناهية :  ينظر  −٧١٩الالل
 .عبد اهللا بن عبد الصمد :  لعل صوابه »عبد الصمد«:  قوله )١(الالل
 .ب /٤/٣٥لل الع:  ينظر  −٧٢٠الالل
 .عبد اهللا :  يف ص »عبد ربه« * .أ  /١٢٥ب , /٤/١٢٤العلل :  ينظر  −٧٢١الالل



 

 ١٦٩

 :عبيد اهللا بن عمر عن ثابت **
.. . بيوتـهـم بقدح صغري من بعضفأيت ,اءإىل قبملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  }أ٣٦{ رجخ :[ حديث )٧٢٢(

ومل يروه  ,تفرد بـه سليامن بن بالل عنـه , غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر عن ثابت.احلديث
  .بـه عنـه أخوه إسامعيل  تفرد,عنـه غري أيب بكر بن أيب أويس

 غريب من حديث عبيد اهللا عن .يف املناماحلديث .. .ملسو هيلع هللا ىلص رأيتني مع النبي :ثحدي )٧٢٣(
وتفرد بـه حرملة عن عبد اهللا بن وهب عنـه بـهذا  ,بن عبد اهللا بن سامل عنه يى تفرد بـه حي,ثابت

  .اإلسناد
 غريب .احلديث.. . يف الصالة﴾ D C B A كان يلزم قراءة ﴿ً أن رجال:[ حديث )٧٢٤(

ْالدراورديعبد العزيز  * تفرد بـه,من حديث عبيد اهللا عن ثابت ََ   . عنهَّ
احلديث يف .. .فقام إليـه الناس وصاحوا ,عةخيطب يوم اجلـمملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[ حديث )٧٢٥(

 . تفرد بـه معتمر بن سليامن عنه,غريب من حديث عبيد اهللا عنه .االستسقاء
غريب من حديث عبيد . *ةفوفيـه ذكر الصح ... أنـهـم كانوا يف بيت عائشة:[ حديث )٧٢٦(

ه حرملة عن عبد اهللا تفرد بـ و,بن سامل عنه/أ٦٩/ تفرد بـه حييى بن عبد اهللا,اهللا بن عمر عن ثابت
  .بن وهب عنه

 :عطاء بن أيب رباح عن ثابت **
 غريب من .احلديث.. .ب باملغربَّوَثُي خيرج قبل أنملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[ حديث )٧٢٧(

 تفرد ,وهو غريب من حديث ابن جريج ,عبد امللك بن جريج عنـه * تفرد به,حديث عطاء عنـه
 

________________________ 
 . من طريق إسامعيل , ووافقه ٤٢١٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٢٢الالل
وأخرجه الطرباين يف  . ٥/١٢٧ , املختارة ٥٢/٤٢٨ب , تاريخ دمشق /٤/١٦العلل :  ينظر  −٧٢٤الالل

  . ساقط من غ »تفرد به« يف احلديث السابق إىل »حييى«من * .طريق الدراوردي , ووافقه  من ٨٩٨األوسط  

 . , ووافقه − وسقط متنه– من طريق معتمر ٤٥٥٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٢٥الالل
 يف »الصحفة« * . من طريق حرملة , ووافقه ٥٦٨ والصغري ٤١٨٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٢٦الالل

 .صحيفة ال: غ 
 . من غ »تفرد به« *  .١٦) ٢(األفراد :  ينظر  −٧٢٧الالل



 

 ١٧٠

َّالتوزوه عنـه غري أيب يعىل ومل ير ,بـه عبد اهللا بن سعيد األموي عنـه   .يَ
ْطهامنبن  عيسى **  : عن ثابتَ

 تفرد بـه خالد بن عبد الرحـمن .عله صاْسُوغ ,مدملسو هيلع هللا ىلص  كان وضوء رسول اهللا :حديث )٧٢٨(
  .عن عيسى عنه

 :عن ثابت *صاحب السابريعبيد بن مسلم  **
ب عبيد بن مسلم صاح * تفرد به.احلديث» ...مثل املؤمن مثل السنبلة «:[حديث  )٧٢٩(

  . عن ثابت*يرالساب
 :عباد بن كثري عن ثابت **

  . تفرد بـه عباد عنه.احلديث» ...إذا ابتىل اهللا عز وجل العبد يف الدنيا «:حديث )٧٣٠(
 : عن ثابتثامنبن أيب ع عمران **

 ,أنس  غريب من حديث ثابت عن.ديثاحل.. .يقول يف دعائهملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[ حديث )٧٣١(
ُبـهلولري الومل يروه عنـه غ ,تفرد بـه عمران ْ  . بن حسانَ

َمقسم عثامن بن  ** ْ  :عن ثابتِ
 تفرد بـه إبراهيم بن املبارك عن عثامن .احلديث.. .أعتق صفيةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٧٣٢(

  .عن ثابت
 :عيل بن زيد عن ثابت **

 تفرد . هات يدك أقبلها:قلت , نعم:قال ,ملسو هيلع هللا ىلصمسست يد النبي :  قلت ألنس:حديث )٧٣٣(
 . عن ابن عيينة عن عيل بن زيد عن ثابتاليبِبـه عمرو بن عثامن الك

َالبناينمـحمد بن ثابت  **  :* عن أبيـهُ
 » ...*واملغارب املشارق قلبت ,مـحمد يا« :فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جاء جربيل أن :[حديث  )٧٣٤(

________________________ 
 .وفيه :  يف ص »تفرد به« / األوىل من غ , والثانية من ص »صاحب السابري« * −٧٢٩الالل
  .٣٧) ٨٣(األفراد :  ينظر  −٧٣١الالل
/  من غ »واملغارب«/  مكررة يف ص »عن أبيه«/ جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية  * −٧٣٤الالل

  . من ص »احلديث«



 

 ١٧١

  .تفرد بـه مـحمد عن أبيـه. *احلديث
رد بـه  تف.احلديث.. .أعناقهـم *فأمر برضب , بأسارىأيتملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٧٣٥(

  .وعنـه اخلليل بن زكريا ,مـحمد عن أبيـه
» ...خدجية/ب٦٩/ّبرش ,ا مـحمدي« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أن جربيل جاء إىل النبي :حديث )٧٣٦(

  . تفرد بـه اخلليل بن زكريا عن مـحمد عن أبيـه.احلديث
وروي  . تفرد بـه اخلليل عن مـحمد.احلديث» ...أفضل نساء العاملني أربع «:حديث )٧٣٧(

 .رازي عن ثابتعن أيب جعفر ال
 تفرد بـه اخلليل .احلديث» ...*ما من مؤذن مـحتسب «:قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٧٣٨(

  .عن مـحمد عن أبيـه
 يل عبد الرحـمن اادعو« }ب٣٦{ :التي تويف فيـهاشكاته يف ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٧٣٩(

  .ن مـحمد تفرد بـه اخلليل بن زكريا ع.احلديث» ...اًبن أيب بكر أكتب أليب بكر كتاب
 تفرد بـه .احلديث» ...*نو من ضعفاء أمتي هـم املؤذناًإن يف آخر الزمان قوم «:[حديث  )٧٤٠(

  .اخلليل عن مـحمد
 ,غريب من حديث ثابت عن أنس .احلديث» ...إذا مررتم برياض اجلنة «: [حديث )٧٤١(

  .تفرد بـه ابنـه مـحمد
  .ـه مـحمد عن أبيـه تفرد ب.احلديث.. .نساء وصبيانملسو هيلع هللا ىلص  اهللا َ استقبل رسول:حديث )٧٤٢(
 تفرد بـه مـحمد. *احلديث» ...اثنني بني IQHاًريال يقاد ع« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٧٤٣(

 

________________________ 
  .فرضب :  يف غ »فأمر برضب« * −٧٣٥الالل
 .مبيض له يف غ » مؤذن حمتسب«*  −٧٣٨الالل
 .املؤذنني , وضبب عليها :   يف ص»املؤذنون« * −٧٤٠الالل
   .١/٢٤نتائج األفكار : ينظر  −٧٤١الالل
 .مبيض له يف غ » احلديث... ال يقاد «*  −٧٤٣الالل
 .» ال يقاد البعري بني الرجلني« : ٨/٤٢١ويف التاريخ الكبري  عري ,:  الوجه فيه »ًعريا«:  قوله )١(الالل



 

 ١٧٢

  .بن ثابت عن أبيـه عن أنس
 تفرد بـه اخلليل بن زكريا .احلديث» ...طلب العلم فريضة عىل كل مسلم «:حديث )٧٤٤(

  .عن مـحمد عن أبيـه
  .أبيـه عن مـحمد عن اخلليل بـه تفرد .ديثاحل ...طلق حفصةملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :حديث )٧٤٥(

 :مـحمد بن املنكدر عن ثابت **
 تفرد بـه سالم بن سليامن املدائني .احلديث» ...سألت ريب عز وجل الالهني «:حديث )٧٤٦(

ُاملاجشونعن عبد العزيز   عن ابن املنكدر عن :وغريه يقول , عن مـحمد بن املنكدر عن ثابتِ
ُاملاجشونالبغوي عن صالح بن مـحمد عن هكذا رواه  ,َّالرقايشيزيد  ِ.  
 : بن راشد عن ثابتعمرم **

 وعنـه ,تفرد بـه معمر عن ثابت .احلديث.. .ن املغرية أراد أن يتزوج امرأةأ :[ حديث )٧٤٧(
  .عبد الرزاق

 مل جيـمع بني ثابت وأبان وقتادة عن أنس غري .احلديث» ...قاتل اهللا اليـهود «:حديث )٧٤٨(
  .معمر

 , تفرد بـه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت.أسمر اللونملسو هيلع هللا ىلص ل اهللا  كان رسو:حديث )٧٤٩(
  .أزهر اللونملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  :عن أنس فرواه عن ثابت ,وخالفه حـامد بن سلمة

رواه عنـه  *لموال نع ,تفرد بـه معمر عن ثابت عنـه .»ال إسعاد يف اإلسالم «:[ حديث )٧٥٠(
  .غري عبد الرازق

  تفرد بـه سفيان بن عيينة عن.احلديث.. .ىل نسائهكان يطوف عملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٧٥١(
 .معمر عن ثابت

________________________ 
 . من طريق عبد الرزاق , ووافقه ٧٥٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٢٥٣السنن  :  ينظر  −٧٤٧الالل
   . , ووافقه −»...ال شغار «: فظ  بل− من طريق عبد الرزاق٢٩٩٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٥٠الالل

 .أعلم :  يف غ »نعلم«* 
 . من طريق سفيان , ووافقه ٤٨٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ   /٤/٢٩العلل :  ينظر  −٧٥١الالل



 

 ١٧٣

 :مـحتسب بن عبد الرحـمن األعمى عن ثابت **
إن  :فقل هلا , خدجية ائت,يا مـحمد«/أ٧٠/:فقال له ,ملسو هيلع هللا ىلص أن جربيل أتى النبي :حديث )٧٥٢(

  . تفرد بـه مـحتسب عن ثابت.احلديث» ...ربك يقرئك السالم
  .عنه مـحتسب عن احلداد عبيدة أبو بـه تفرد .احلديث ...ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول واصل :حديث )٧٥٣(
  . تفرد بـه أبو عبيدة عنه.احلديث» ...طوبى ملن رآين «:[ حديث )٧٥٤(

َفضالةمبارك بن  **  : عن ثابتَ
غريب من  .احلديث.. .أتى عىل بعض أصحابـه وهـم يتكلمونملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٧٥٥(

  .تفرد بـه مبارك عنه ,حديث ثابت
تفرد بـه  , غريب من حديث مبارك عن ثابت.احلديث» ...يام البيضصوم أ «:حديث )٧٥٦(

  . عن مباركبالإبراهيم بن نافع اجل
 :املنذر بن زياد **

  . تفرد بـه املنذر.احلديث» ...من قتل عبده قتلناه «:حديث )٧٥٧(
 :مالك بن دينار عن ثابت **

.. .IQHشمأعيا إين أريد أن أتكلم  :لافق ,دخلت عىل أنس: * قال:ٍثابت[ حديث )٧٥٨(
 . تفرد بـه وهب بن راشد عنه, غريب من حديث مالك عنه.احلديث

 :عن ثابت *قمطر األعن **
 ُعامرةتفرد بـه عون بن  }أ٣٧{ .احلديث» ...سبحان اهللا وبحـمده :من قال «:[حديث  )٧٥٩(

 

________________________ 
 . من طريق أيب عبيدة بنحوه , ووافقه ٥٤٩٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٥٤الالل
 . من طريق مبارك , ووافقه ٢٠٤٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٥٥الالل
 .من ص » ثابت قال«*   .١٠٦ ذم ذي الوجهني البن عساكر ص:  ينظر  −٧٥٨الالل
تكلم يا : إين أريد أن أتكلم , فقال : فقلت :  لعل صوابه »إين أريد أن أتكلم يا أعمش: فقال «:  قوله )١(الالل

  .− كام عند ابن عساكر–أعمش 
  .األعني :  ص  يف»األعنق« * −٧٥٩الالل



 

 ١٧٤

  .عنه *قعن مطر األعن
 :وهب بن راشد عن ثابت **

 غريب من حديث .احلديث ... البارحة مل ينماًإن فالن ,رسول اهللايا  :لي ق:[ حديث )٧٦٠(
  .تفرد بـه وهب عن ثابت ,ثابت عن أنس

 :اهليثم بن جـامز عن ثابت **
  . تفرد بـه اهليثم عنه.احلديث» ...إذا فتح عىل عبد الدعاء «:حديث )٧٦١(

 :يوسف بن عطية عن ثابت **
 .احلديث.. .ال أستطيع أن أتعلم سورة , إين رجل بدوي:فقال , جاء رجل:حديث )٧٦٢(

  .تفرد بـه يوسف عنه
 إين رجل :فقال ,ُعالثةعلقمة بن  :اسمه ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرايب إىل رسول اهللا :[حديث  )٧٦٣(

تفرد بـه  .وهو طرف األول .أشهد أن ال إله إال اهللا *ولكن ,ال أستطيع أن أتعلم القرآن ,كبري
  .ثابت يوسف عن

  .سف عنه تفرد بـه يو.احلديث.. .كان إذا أمطرت السامءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٧٦٤(
  .تفرد بـه يوسف عنـه .»اً حقًاأصبحت مؤمن« :حديث )٧٦٥(
  تفرد بـه أحـمد بن إبراهيم. احلديث»...اخللق كلهـم عيال اهللا عز وجل «:[حديث  )٧٦٦(

 ورواه , وتفرد بـه البغوي عبد اهللا بن مـحمد عن أحـمد,املوصيل عن أمري املؤمنني املأمون
َمـخلدوشجاع بن  عن أحـمد بن إبراهيم اًالبغوي أيض/ب٧٠/ ْ  *يوسف  وتفرد بـه, عن يوسفَ

 .عن ثابت
 :حييى بن ميمون عن ثابت **

________________________ 
 . من طريق وهب , ووافقه ٧٠٩٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٦٠الالل
  .ولكني :  يف غ »ولكن« * −٧٦٣الالل
 .يونس :  يف غ »يوسف« * −٧٦٦الالل



 

 ١٧٥

 تفرد بـه .احلديث.. .IQHهقعىل رجل وهو يفيض عرملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا : قال:حديث )٧٦٧(
  .حييى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب التامر عن ثابت

 :أبو جعفر الرازي عن ثابت **
  .تفرد بـه أبو جعفر عن ثابت .»...خري نساء العاملني أربع «:حديث )٧٦٨(

 :م عن ثابتُتْسُأبو عامر اخلزاز صالح بن ر **
  .IRHيف ترجـمة صالح *عنهتقدم حديثه 

 

 :اجلعد عن أنس* 
 :جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس* 

 .ISH−فلم أذكره ,اًمل يذكر عىل حديث جعفركالم− :حديث
  .ITH*واجلعد إنام روى عن أنس عن جابر

 

 :احلسن البرصي عن أنس* 
 

 :IUH*أنسالرواة عن 
 :إسامعيل بن مسلم عنـه **

تفرد بـه مـحمد بن نمري عن أيب معاوية عن  .احلديث» ...إنام مثل أصحايب «:[حديث  )٧٦٩(
  .إسامعيل

________________________ 
  .−٧/٢٢٧ كام يف الكامل –وهو يقيض غريمه :  لعل صوابه »وهو يفيض عرقه«:  قوله )١(الالل
   .٧١٢ يف احلديث )٢(الالل
 .» ...ما من معمر يعمر يف اإلسالم أربعني سنة « : ٢/٩٧٨ جلعفر عن أنس حديث يف املؤتلف )٣(الالل
  .١٥٦٥ كام يف احلديث )٤(الالل
 .احلسن :  صوابه »أنس«:  قوله )٥(الالل
 من »الرواة عن أنس«/  من ص »عن أنس عن جابر« إىل »يف ترمجة صالح«من /  من غ »عنه« * −٧٦٩الالل

  .ص 



 

 ١٧٦

 تفرد بـه إسامعيل بن مسلم .احلديث.. .إذا دخل اخلالءملسو هيلع هللا ىلص ان رسول اهللا ك :[ حديث )٧٧٠(
 عن قتادة عن أنس ُعامرةي بن أيب عدوقال  ,لف عىل قتادة فيـهواخت ,املكي عنـه وعن قتادة

  .لفظ آخر
 :إرسائيل أبو موسى عن احلسن **

تفرد بـه  .ةَلْثُونـهى عن امل ,إال حث عىل الصدقةملسو هيلع هللا ىلص  ما خطب رسول اهللا :[حديث  )٧٧١(
ونـه عن ووأصحاب ابن عيينة ير ,عن ابن عيينة عن أيب موسى عن احلسن *دمـحمد بن خلي

 .يينة عن عمرو بن عبيد عن احلسنابن ع
 :حـميد بن احلكم عن احلسن **

 .»الصحة والفراغ :غنيمتان غنمهـام كثري من الناس «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ حديث )٧٧٢(
  .ومل يروه عنـه غري عمرو بن عاصم ,تفرد بـه حـميد عن احلسن

 :عوف األعرايب عن احلسن **
 ,غريب من حديث احلسن عن أنس .احلديث» ...تعاهدوا هذا القرآن «:[ حديث )٧٧٣(

َهشيم تفرد بـه ,وغريب من حديث عوف عنه غري إسحاق بن  *عنهوال نعلم حدث بـه  ,ُ
  .ي عنهم ومل نكتبـه إال عن أيب حامد مـحمد بن هارون احلرض,شاهني

 :بن مساور عن احلسن *عمر **
 /أ٧١ /لهـم بكال« }ب٣٧{ : وفيـه,احلديث.. . قطاًسفرملسو هيلع هللا ىلص  ما أراد رسول اهللا : [حديث )٧٧٤(

 

________________________ 
 من طريق إسامعيل , ٨٨٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . أ/٤٤النارصية (العلل : ينظر  −٧٧٠الالل

 .ووافقه 
  .خليفة :  يف ص »خليد« * −٧٧١الالل
 . من طريق عمرو , ووافقه ٦١٦٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٧٢الالل
 من طريق أمحد بن زهري ٢١٠٤ يف األوسط وأخرجه الطرباين) . ب/٣٦النارصية (العلل :  ينظر  −٧٧٣الالل

 . من غ »عنه«. * تفرد به إسحاق : عن إسحاق , وقال 
 .عمرو , وهو وجه فيه :  يف غ »عمر«  * .٢/٨٢٧تلخيص املتشابه :  ينظر  −٧٧٤الالل



 

 ١٧٧

 . تفرد بـه عبد الرحـمن املـحاريب عن عمر عنه.»انترشت
 :* احلسن عنةعنطوانـ **

 تفرد بـه الربيع .احلديث.. .أين أجعل برصي يف الصالة ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٧٧٥(
  .عنهبن بدر عن عنطوانة 

 :* احلسنعن@IQHانسعبد األعىل بن ح **
 تفرد بـه مـحمد بن سعيد مردويـه .احلديث.. .اد نـهى أن يبيع حارض لب:[ حديث )٧٧٦(

 . مسلم بن إبراهيم عن عبد األعىل *اخلزاعي جار
 :* احلسنليث عن **

تفرد بـه عمران بن  .احلديث.. .فكان يكرب ,ملسو هيلع هللا ىلص صليت خلف رسول اهللا :[ حديث )٧٧٧(
 .أيب سليم عنه *عيينة عن ليث بن

 :* احلسنقتادة عن **
 تفرد بـه مـحمد , غريب من حديث قتادة عنـه.ديثاحل» ...أنا سابق العرب« :ثحدي )٧٧٨(

َالعرزميد اهللا يبن عب ْ   . عن قتادةَ
 غريب من حديث قتادة .احلديث» ...ـها ونعمتبمن توضأ يوم اجلـمعة ف «:[ حديث )٧٧٩(

 ,ي عنـه بـهذه األلفاظماس تفرد بـه عيل بن احلسن ال,ومبارك والربيع بن صبيح عن احلسن
 .واختلف عليـه

 تفرد بـه أحـمد بن احلباب .احلديث.. .فأيت بإناء ,راءْوَّبالزملسو هيلع هللا ىلص ان رسول اهللا  ك:حديث )٧٨٠(
َاحلمريي ْ   . عن مكي بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن احلسنِ

________________________ 
  .− وكذا ما بعده–عنه :  يف ص »عن احلسن« * −٧٧٥الالل
 .عبد األعىل بن عبد األعىل عن هشام بن حسان : ه  صواب»عبد األعىل بن حسان«:  قوله )١(الالل
 .عن جار :  يف غ »جار« *  .١٠/٣٦العلل :  ينظر  −٧٧٦الالل
 . من ص »بن« * ) .ب/٤٢النارصية (العلل :  ينظر  −٧٧٧الالل
  .١٠/٢٦٣العلل :  ينظر  −٧٧٩الالل



 

 ١٧٨

H G F ﴿ـبكر وعمر يبتدئون القراءة ب *وبأوملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٧٨١(

I﴾. تفرد بـه عامر بن مطر عن سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن ,غريب.  
 تفرد بـه إبراهيم بن .احلديث» ...إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنـها «:حديث )٧٨٢(

  .IQHوذكر فيـه احلسن ,ام بـهذا اإلسنادَّكَمـحمد بن احلسن احلريري عن عمرو بن ح
َجحادةمـحمد بن  **  : عن احلسنُ

غريب من حديث مـحمد  .احلديث.. . يسوق بدنةًرجالملسو هيلع هللا ىلص  رأى رسول اهللا :حديث )٧٨٣(
َجحادةن ب َمسعروغريب من حديث  ,ُ ْ تفرد بـه مـحمد بن عوف احلـميص عن كثري بن عبيد  , عنهِ

َمسعراحلذاء عن وكيع عن  ْ َجحادة عن مـحمد بن ِ   . عنهُ
َفضالةمبارك بن  **  : عن احلسنَ

 غريب من حديث .احلديث.. .يميش وبيده جريدةملسو هيلع هللا ىلص  بينام رسول اهللا :حديث )٧٨٤(
وهو  , وتفرد بـه داود بن املـحرب عن مبارك,بـه مبارك عنـهـامتفرد  ,احلسن وثابت عن أنس

 .غريب
 :نوح بن ذكوان عن احلسن **

 غريب من حديث احلسن .احلديث.. .الصوفملسو هيلع هللا ىلص لبس رسول اهللا /ب٧١/:[ حديث )٧٨٥(
  .وتفرد بـه بقية بن الوليد عنه ,ومل يروه عنـه غري يوسف بن أيب كثري ,تفرد بـه نوح ,عنه

 تفرد بـه بقية عن .احلديث» ...اشتـهيت *ما الرسف أن تأكل كلإن من  «:[ حديث )٧٨٦(
  .يوسف عن نوح عنه

 :أبو حـمزة العطار عن احلسن **
________________________ 

  .وأبا :  يف ص »وأبو« * −٧٨١الالل
  .»ادة فيه ذكرليس لقت«:  يف حاشية ص )١(الالل
  .٣٠/٥٠ , تـهذيب الكامل ٤/١٢١تاريخ دمشق :  ينظر  −٧٨٥الالل
 , تفسري ابن ٢/٢٤٦ , الآللئ املصنوعة ٣٠/٥٠ , تـهذيب الكامل ١٤٠١املوضوعات : ينظر  −٧٨٦الالل
 .كلام :  يف ص »كل ما« * ) .٣١األعراف (كثري 



 

 ١٧٩

 *ما كتبتـه , غريب من حديث احلسن عن أنس.احلديث» ...ل راكبنتعامل «:[حديث  )٧٨٧(
ُّفروخإال عن أيب سعيد احلسن بن عيل بن زكريا البرصي عن شيبان بن   . عن أيب حـمزةَ

 :عن احلسن *وحبيب بن الشهيدبن العالء  IQHأبو عمرو **
عن أيب  IRHتفرد بـه عيسى بن زيد .إال أمرنا بالصدقةملسو هيلع هللا ىلص  ما خطبنا رسول اهللا :[حديث  )٧٨٨(

  .وحبيب بن الشهيد عن احلسن }أ٣٨{ عمرو بن العالء
 ائيس تفرد بـه مـحمد بن حييى الك.احلديث» ... ال فقر بعدهىالقرآن غن «:[ حديث )٧٨٩(
ملقرئ عن أيب احلارث الليث بن خالد املقرئ عن أيب مـحمد حييى بن املبارك اليزيدي عن أيب ا

 .عمرو بن العالء عن احلسن
 :احلسن بن فرات عن أنس* 

 تفرد بـه أبو عيل .احلديث.. .ذات ليلةملسو هيلع هللا ىلص  انتظرنا رسول اهللا : قال أنس:حديث )٧٩٠(
  .اً مسنداًاحلنفي عن قرة مـجود

 :ن أنسع@ISHحـميد الطويل* 
 تفرد بـه معمر بن سهل عن يزيد بن هارون .لبى بحجة وعمرةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٧٩١(

ذكره ن ,عن معتمر عن أبيـه عن أنس@ITHهذا من رواية ابن عدي  وإنام يعرف,عن التيمي عنـه
________________________ 

  .كتبناه :  يف غ »كتبته« * −٧٨٧الالل
  .»حبيب«: قها يف ص  فو)١(الالل
  . من غ »وحبيب بن الشهيد« * −٧٨٨الالل
 .يزيد :  لعل صوابه »زيد«:  قوله )٢(الالل
  .١٣/١٦تاريخ بغداد  : ينظر  −٧٨٩الالل
, ١٣٥١, ومها احلديثان » وله يف باب الكنى يف باب أيب عبيدة حديثان«:  يف حاشية النسختني )٣(الالل
  .»حديثني«:  يف ص »حديثان«: , وقوله  من غ »باب«: وقوله . ١٣٥٢
 »عن محيد« *  .١٠٦٧ , معجم ابن عساكر ٢/٢٨٨, السنن ) ب/٣٣النارصية (العلل : ينظر  −٧٩١الالل

 . من غ »بن زريع«/ من ص 
  .− وهو حييى بن حبيب–عريب :  صوابه »عدي«:  قوله )٤(الالل



 

 ١٨٠

وتفرد بـه احلسني بن احلسن املروزي عن يزيد بن  ,*ن عبيد عن حـميدب ورواه يونس .IQHَّثم
َزريع وقال يف حديث  .وتفرد بـه أبو حـمزة السكري عنـه ,ورواه رقبة عن حـميد . يونس عنُ
َزريعبن تفرد بـه يزيد  , غريب من حديث يونس عنـه:يونس ومل نكتبـه إال  ,وتفرد بـه احلسني ,*ُ

  .عن ابن صاعد
َاألعسم تفرد بـه عمرو بن مـحمد .»ليس من الرب الصيام يف السفر «:حديث )٧٩٢(  عبد  عنْ
 . العمري عنهاهللا

غريب من حديث الثوري عن حـميد  .احلديث» ...زينوا العيدين بالتـهليل «:حديث )٧٩٣(
  .اميس تفرد بـه عيل بن احلسن ال,ِقالبةأيوب عن أيب  عن IRHو ,وعاصم عن أنس

عبد اجلبار بن العالء عن سفيان عن /أ٧٢/ تفرد به.احلديث» ...كربلل سبع «:حديث )٧٩٤(
  .اًحـميد مرفوع

أسمر  :قوله .أسمر اللون :وفيـه ,حسن اجلسمة عْبَرملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٧٩٥(
 ,وغريب من حديث عبد الوهاب الثقفي عنه ,غريب من حديث حـميد عن أنس :اللون

إال من عيل بن  *سمعهنومل  ,وتابعه عىل هذه اللفظة خالد بن عبد اهللا الواسطي عن حـميد
  .بن بيان عن خالد مبرش عن عبد احلـميد

 عن فريقي تفرد بـه عبد اهللا بن عيل أبو أيوب األ.احلديث» ...أزرة املؤمن «:حديث )٧٩٦(
َصفوان بن سليم   . عنهُ

تفرد بـه إسحاق بن منصور عن داود  .* احلديث...بزق يف ثوبـهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٧٩٧(
  .الطائي وجعفر األحـمر عنه

________________________ 
   .٨٨٠ يف احلديث )١(الالل
 ...ن أيوب والثوري ع:  أي )٢(الالل
  .يسمعه :  يف ص »نسمعه« * −٧٩٥الالل
 . من غ »احلديث« * .ب  /٤/٤٤العلل : ينظر  −٧٩٧الالل



 

 ١٨١

تفرد بـه  .احلديث.. .بنا  فصىل,ثم خرج ,ر صالة الليلَّأخملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )٧٩٨(
ْمردانبه *بنإبراهيم بن يزيد  ََ ْ   . عن رقبة عنهَ

 . تفرد بـه إبراهيم عن رقبة عنه .من أخف الناس صالة يف متامملسو هيلع هللا ىلص * كان النبي:[ حديث )٧٩٩(
َالعرني[ حديث )٨٠٠(   .IQHنيُ
 ,عنـه  غريب من حديث حـميد.احلديث» ...ضَرَ العليس الغنى عن كثرة «:[ حديث )٨٠١(

َهشتفرد بـه  َاحلمرييسفيان أبو وعنـه  ,يمُ ْ ِ.  
تفرد بـه أحـمد بن  .احلديث.. . مر علينا أبو طيبة يف سبع عرشة من رمضان:حديث )٨٠٢(

  .بكر الباليس عن جعفر بن عون عن األعمش عن حـميد
 .»ينربركم المت خري« : وفيـه,احلديث.. .ن وفد عبد القيس من أهل هجرأ :[ حديث )٨٠٣(

  .د بـه عبيد بن واقد عن عثامن بن عبد اهللا العبدي عنهتفر ,غريب من حديث حـميد عنه
تفرد  .احلديث» ...أحـملك عىل ابن الناقة« :فقال ,أعرايب ملسو هيلع هللا ىلص َّ استحـمل النبي:حديث )٨٠٤(

  .بـه عيل بن عاصم عن حـميد
 تفرد بـه القاسم بن معن عن .احلديث» ...م يزوج عثامنّيَ أبو أَالَأ« }ب٣٨{ :حديث )٨٠٥(

  .ِقل بن والَْدنَوه عنـه غري جومل ير ,حـميد عن أنس
تفرد بـه إبراهيم بن يزيد عن  .ملسو هيلع هللا ىلص *يص خاتم رسول اهللاِبَ كأين أنظر إىل و:[حديث  )٨٠٦(

  .رقبة عنه

________________________ 
 . من غ »بن« * . من طريق إبراهيم , ووافقه ٦٩٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٩٨الالل
 .رسول اهللا : يف غ  »النبي« * . من طريق إبراهيم , ووافقه ٦٩٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٧٩٩الالل
  .هذا احلديث من ص  * −٨٠٠الالل
  .٨١٤  , وسيأيت يف احلديث»الكالم عليه مرضوب عليه«:  فوقه )١(الالل
 . من طريق احلمريي , ووافقه ٧٢٧٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨٠١الالل
 . من طريق عبيد , ووافقه ٦٠٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨٠٣الالل
  .النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −٨٠٦الالل



 

 ١٨٢

فرد بـه عبد الرزاق عن  ت.احلديث» ...فإنـه أحرى ,اذهب فانظر إليـها« :املغرية[ حديث )٨٠٧(
  .الثوري عن حـميد

َّيد الربغريب من حديث أيب سع .»الندم توبة« :حديث )٨٠٨( اء حييى بن راشد املازين عن َ
وهو غريب من  ,ورواه حييى بن أيوب عن حـميد .تفرد بـه زكريا بن حييى الباهيل عنـه ,حـميد
 /ب٧٢/. تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عنه,حديثه

تفرد بـه أبو عمري  .احلديث» ...فإن الصدقة فكاككم من النار ,تصدقوا« :[ حديث )٨٠٩(
  .حـميد عنهاحلارث بن عمري عن 

عيل بن عاصم عن  بـه تفرد .احلديث ... أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم:حديث )٨١٠(
  .حـميد

 غريب من حديث الفضيل بن .احلديث» ...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها« :حديث )٨١١(
وهو غريب من  ,ورواه روح عن حـميد .ـامل عنـهيد بن زيد اجلِسَتفرد بـه أ ,عن حـميدء االعذر
 .حديثه

  .تفرد بـه احلارث بن عمري عن حـميد.. .عن أمر الرباطملسو هيلع هللا ىلص  سألنا رسول اهللا :[ديثح )٨١٢(
 غريب من حديث .احلديث.. .أي الناس أحب إليك ,يا رسول اهللا : قالوا:{حديث )٨١٣(

  . تفرد بـه املعتمر بن سليامن عنه,حـميد عنـه

________________________ 
 .٧/١٣٩العلل : ينظر  −٨٠٧الالل
 من طريق ٨٠٦٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨٢٨ , العلل املتناهية ٦) ٢(األفراد : ينظر  −٨٠٩الالل

  .احلارث , ووافقه 
 من طريق ٨٠٥٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩٥٤ , العلل املتناهية ٧) ٢(األفراد : ينظر  −٨١٢الالل

 .احلارث , ووافقه 
وأخرجه الطرباين  . ٢٩٧, ٥/٢٩٦ , املختارة ٣٠/١٣٦ , تاريخ دمشق ٣٦) ٣(األفراد : ينظر  −٨١٣الالل

 . من طريق معتمر , وسكت عنه ٤٨٧يف األوسط 



 

 ١٨٣

َالعرني {حديث )٨١٤( ابن أيب  رواه و.»وأبواهلا «:قال قتادة عن أنس ف:قال حـميد :وفيـه ,نيُ
َمسعدةعدي ومروان بن معاوية وحـامد بن  ْ بن عبد  اهللا بن بكر ومـحمد بن هارون وعبدويزيد  َ

. *»وأبواهلا« :وقال قتادة :وقالوا فيـه عن حـميد ,اهللا األنصاري عن حـميد عن أنس بطوله
بن مزيد عن أبيـه عن  * وتفرد بـه العباس بن الوليد,ومل يذكر قتادة ,د اهللا عن حـميديورواه عب

ْسربةأيب بكر بن عبد اهللا بن أيب    . املدين عنهَ
 تفرد بـه السكن بن أيب .احلديث.. . بني رجلنيىإىل رجل يـهادملسو هيلع هللا ىلص  نظر النبي :[ حديث )٨١٥(

 .زهر بن جـميل عنهأ وتفرد بـه ,عن يونس بن عبيد عنه −وهو ابن إبراهيم−السكن 
 غريب .»موا صلوا عىل أخيكم النجايشقو «:قال ألصحابـهملسو هيلع هللا ىلص  * أن النبي:[ حديث )٨١٦(

  .بكار أحـمد بن نعلم رواه غري أيب هانئ وال ,IQHتفرد بـه أبو املعتمر ,من حديث حـميد عن أنس
 :مهاسو−س اّ تفرد بـه أبو سامل الرو.احلديث» ...ٓس يف كل ليلةٓيمن قرأ « :حديث )٨١٧(

  .عن عيل بن عاصم −العالء بن مسلمة
تفرد بـه روح عن  .احلديث.. .فأيت بإناء , سفر يف رمضانكان يفملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٨١٨(

  .هشام بن حسان عن حـميد
 :حـميد بن هالل عن أنس* 

  تفرد بـه معمر عن.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصر النبي ي كنت رديف أيب طلحة وهو يسا:[ حديث )٨١٩(
 

________________________ 
 من ٥٤١٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧٤ , الكفاية ص٢/٦١٤الفصل للوصل : ينظر  −٨١٤الالل

 .الوليد بن العباس :  يف غ »العباس بن الوليد«/ وأبو التياح :  يف غ »وأبواهلا« * .باس , ووافقه طريق الع
 . من طريق أزهر , ووافقه ٤٨٦٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨١٥الالل
 , العجاب يف بيان األسباب ١/٣٤٨ , اإلصابة ٦٢, ٦/٦١ , املختارة ٣٧) ٣(األفراد : ينظر  −٨١٦الالل
 من طريق أيب بكر بن عياش عن محيد , ٥١٤٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨٢٠ , ٢/٨١٩حجر البن 
 .رسول اهللا :  يف غ »النبي« * .تفرد به أبو بكر ومعتمر : وقال 
 .املعتمر :  صوابه »أبو املعتمر«:  قوله )١(الالل
 من طريق عبيد اهللا بن ٦٣٨٤ , ٨١٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/١٦العلل : ينظر  −٨١٩الالل

 .تفرد به عنه عن محيد : ِعمرو عن أيوب عن محيد وأيب قالبة , وقال 



 

 ١٨٤

  .IQHأيت يف ترجـمة أيب عمرانتوبقية الكالم عليـه  ,أيوب عنـه
َعتيبةكم بن احل*    /أ٧٣/: أنس عنُ

كذا قال  : قال أبو طالب احلافظ.احلديث» ...ال تزوج املرأة عىل عمتـها« :حديث )٨٢٠(
وإنام هو سابق  ,سابق الرببري :جعفر بن مـحمد بن عبد اهللا بن مروان احلراين يف إسناده

ِّالرقي   .تفرد بـه مـخارق بن ميرسة بـهذا اإلسناد ,َّ
ومن  , غريب من حديث احلكم عنـه.ثاحلدي.. . ما صليت خلف أحد أخف:[حديث  )٨٢١(

  }أ٣٩{ .عن أيب حييى التيمي عن األعمش *تفرد بـه أحـمد بن يونس ,حديث األعمش عنـه
 :احلارث بن النعامن عن أنس* 

  . تفرد بـه احلارث عنه.حديث الفقر.. .ملسو هيلع هللا ىلص جاء أبو ذر إىل النبي :[ حديث )٨٢٢(
  .احلارث عنهتفرد بـه  .احلديث» ...ًااللهـم أحيني مسكين« :حديث )٨٢٣(
تفرد بـه  , غريب من حديث احلارث عنه.»أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبـهـم« :[حديث )٨٢٤(

َالكالعي ُعامرةسعيد بن    . عنهَ
 :* أنسحـامد بن أيب سليامن عن* 

أحد ما مل  ّعيل *يوالذي نفيس بيده ال يرو «:يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٨٢٥(
ما كتبتـه بـهذا اإلسناد إال عن أحـمد بن العباس  :الدارقطنيقال  .»أقل إال تبوأ مقعده من النار

  .م بن جـميل عن عمر بن سليم عن حـامديثالبغوي عن سعدان بن يزيد عن اهل
 :حبيب أبو عمرية عن أنس* 

________________________ 
  .١٣٤٩ يف احلديث )١(الالل
  .موسى :  يف غ »يونس« * −٨٢١الالل
 . من طريق احلارث , ووافقه ٤٨٠٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨٢٢الالل
  .٢١/٢٤٣تاريخ دمشق : ينظر  −٨٢٤الالل
  .يردن :  يف غ »يروي«/ عنه  :  يف ص »عن أنس« * −٨٢٥لالال



 

 ١٨٥

ْطعمة غريب عن .احلديث »...من صىل معي الفجر« :[ حديث )٨٢٦(  اجلعفري عن حبيب ُ
 .أيب عمرية اإلسكاف

 : عن أنساحياحلر بن الص* 
تفرد بـه برش  . احلديث»...استغفروا« :فقال ,يف مسريملسو هيلع هللا ىلص اهللا  كنا مع رسول :[حديث  )٨٢٧(

َجحادةبن الوضاح عن احلسن بن أيب جعفر عن مـحمد بن   , وخالفه مسلم بن إبراهيم,عنه ُ
َجحادةحمد بن ـفرواه عن احلسن بن أيب جعفر عن م وتفرد بـه مسلم بن  ,عن احلسن عن أنس ُ

 .اًأيض *عن احلسنإبراهيم 
 :حفصة بنت سريين عن أنس* 

 عاصم حديث من غريب .احلديث ...اًكان يكتحل وترملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٨٢٨(
عن أيب  وتفرد بـه وضاح بن حسان ,ن سليم عنهبتفرد بـه أبو األحوص سالم  ,اعنـه األحول

  .األحوص
 :خالد احلذاء عن أنس* 

تفرد بـه إسامعيل بن إبراهيم بن  .*تنيناو عن الصالة بني األسطي نـه: قال:[حديث  )٨٢٩(
َّعلية َ   /ب٧٣/. عن خالد احلذاءُ

 :داود بن أيب هند عن أنس* 
َالعرني ذكر يفاحلديث .. .ل بـهـمَّثَنام مإ :حديث )٨٣٠(  تفرد بـه حصني بن مـخارق عن .نيُ

  .داود وراشد بن معبد عن أنس
  تفرد بـه سالم بن.لصدقاتاحلديث يف ا.. .كتب إىل عاملهملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )٨٣١(

 

________________________ 
 ) .أ/٣٧النارصية (, ٢/١١٨العلل : ينظر  −٨٢٦الالل
  .احلر :  يف غ »احلسن« * −٨٢٧الالل
 ) .ب/٧٠النارصية (العلل : ينظر  −٨٢٨الالل
  .األسطوان :  يف ص »األسطوانتني« * −٨٢٩الالل
 . من طريق حاتم , ووافقه ٩١٦ والصغري ٧٥٦٦ط أخرجه الطرباين يف األوس −٨٣١الالل



 

 ١٨٦

  .د اهللا عنهي بن عبحاتم وتفرد بـه ,سليامن أبو املنذر عن داود
 تفرد بـه إسامعيل بن مسلم .احلديث.. .عرش سننيملسو هيلع هللا ىلص  خدمت النبي :حديث )٨٣٢(

ُالسكوين  . عن داود عن أنسَّ
  تفرد بـه حـميد بن الربيع عن.احلديث.. .هُتَيِاعَبَرست رُكملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٨٣٣(

َهشيم   . عن داودُ
. جيهرون ببسم اهللا الرحـمن الرحيموأبو بكر وعمر وعثامن ال ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي : [حديث )٨٣٤(

 .يان عن داودْبَتفرد به عيل بن ظ
بن فرقد عن  *ْرسـَِتفرد بـه جعفر بن ج .احلديث» ... سبحان اهللا:من قال «:[حديث  )٨٣٥(

 .عن أنس *هـامكال ,أبيـه عن احلسن وداود بن أيب هند
 ,عن أنس  غريب من حديث داود.اًلبى باحلج والعمرة جـميعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :يثحد )٨٣٦(

  .تفرد بـه إسامعيل بن زياد عنه
 حصني بن مـخارق ُجنادة تفرد بـه أبو .احلديث.. .مر بالل أن يشفع األذانُ أ:حديث )٨٣٧(

  .عن داود
 :ربيعة بن أيب عبد الرحـمن عن أنس* 

 تفرد بـه هشام بن .احلديث... *نيربعأس أعىل رملسو هيلع هللا ىلص ُبعث رسول اهللا  }ب٣٩{ :[حديث )٨٣٨(
 . عن ربيعةئد اهللا الرازي عن نافع بن أيب نعيم القاريعب
غريب من حديث ربيعة عنـه, . احلديث.. .بزق وهو يصيلملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  أن رسول:[حديث  )٨٣٩(

ْاألييل ابن عبد اهللا بن سعد *وهو−تفرد بـه احلكم  ْالسمط وتفرد بـه يزيد بن ,عنه −َ  وال , عنـهِّ
َد بن حـمرينعلم حدث بـه غري مـحم ْ   .عن سلمة بن كلثوم عنه *ِ

________________________ 
  .٤٤مسألة التسمية البن طاهر ص : ينظر  −٨٣٤الالل
  .كليهام :  يف ص »كالمها«/ جبري :  يف ص »جرس« * −٨٣٥الالل
  .األربعني :  يف غ »أربعني« * −٨٣٨الالل
  .جبري :  يف ص »حـمري«/   من ص »وهو« * −٨٣٩الالل



 

 ١٨٧

إال  مل أجده : قال.احلديث.. .شعرات بيضملسو هيلع هللا ىلص  إنام كانت يف حلية رسول اهللا : [حديث )٨٤٠(
اهللا  عبيد  ورواه.عن ربيعة حدثوين :ابن عيينة قال الباهيل عن بن العباس@IQHربن عم مـحمد عند
 ,بيضاء شعرة عرشون ـهسورأ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ما كان يف حلية:قوله ,بلفظ آخر عن ربيعة عمر بن

  .عنه وما كتبتـه إال من حديث ابن عقدة عن مشاخيه ,وهو غريب من حديث عبيد اهللا عنـه
 /أ٧٤/ :الربيع بن أنس عن أنس* 

علم لسفيان أ ال : قال.احلديث.. .بعث إىل يـهودي يستسلفهملسو هيلع هللا ىلص  * أن النبي:[حديث  )٨٤١(
 .IRHاإلسناد  تفرد بـه نرص بن عيل بـهذا,ومل يروه عن الربيع غريه , هذا غرياًالزيات مسند

 تفرد بـه خالد بن .احلديث» ...من خرج يف طلب العلم« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٨٤٢(
  .ISHالربيع يزيد اللؤلؤي عن

 الربيع عنتفرد بـه  , غريب.احلديث» ... إذا بعثوااًأنا أول الناس خروج« :[ حديث )٨٤٣(
ْزحرد اهللا بن يرد بـه عنـه عبوتف ,أنس واختلف عليـه يف  ,ُليث بن أيب سليمومل يروه عنـه غري  ,َ

  .إسناده
 :راشد بن معبد* 

  .ITHعن أنس مع داود بن أيب هند تقدم حديثه
________________________ 

  .٣/١٢٧اريخ بغداد ت: ينظر  −٨٤٠الالل
 .عمرو :  صوابه »عمر«:  قوله )١(الالل
  .رسول اهللا :  يف غ »النبي« * −٨٤١الالل
نرص عن سليامن بن سليامن الرفاعي عن أيب اجلهم جابر بن يزيد عن سفيان الزيات :  لعل اإلسناد )٢(الالل

  .−٢/٤٩٨ كام يفهم من اجلرح والتعديل −عن الربيع به
تفرد :  من طريق خالد عن أيب جعفر الرازي عن الربيع , وقال ٣٨٠جه الطرباين يف الصغري أخر −٨٤٢الالل

  .به خالد والرازي 
 .خالد عن أيب جعفر الرازي عن الربيع :  يف الصغري »خالد عن الربيع«:  قوله )٣(الالل
 ) .ب/٣٧النارصية (العلل : ينظر  −٨٤٣الالل
  .٨٣٠ يف احلديث )٤(الالل
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ّزر *  َحبيشبن ِ  : عن أنسُ
. ﴾¢ £ ﴿ :وفيـه ,احلديث.. .صالة الصبحملسو هيلع هللا ىلص  صليت مع رسول اهللا :[ حديث )٨٤٤(

 , ومل يروه عنـه غري معاوية بن صالح,تفرد بـه عيسى بن عاصم عنـه ,ن أنسغريب من حديثه ع
 .تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عنه

 :زيد بن أسلم عن أنس* 
أبو عبد  :قاليو−ريب من حديث أيب أسامة  غ.احلديث» ...اً اهللا عبدرضن« : [حديث )٨٤٥(
 .بن شابور *بعيشوعنـه مـحمد بن  , تفرد بـه ابنـه عبد الرحـمن, عنـهٍزيد −اهللا

تفرد بـه يزيد بن  , غريب من حديث زيد.احلديث» ...سفروا بصالة الغداةأ« :@{حديث )٨٤٦(
 .عبد امللك النوفيل

ِّالعميزيد *   : عن أنسَ
ِّالعمي تفرد بـه عبد الرحـمن بن زيد .احلديث» ...من فر بمرياث«: * قال:[حديث  )٨٤٧(  عن َ

  .أبيـه عن أنس
َّاجلصاص *زياد*   : عن أنسَ

 غريب .احلديث» ...يأيت عىل الناس زمان هـم فيـه ذئاب «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ديثح )٨٤٨(
 .تفرد بـه إسحاق بن وهب العالف عن سهل بن سعيد عنه ,من حديث زياد عنه

 :عن أنس *الزبري بن عدي* 
________________________ 

 .أ /٤/٨٥العلل : ينظر  −٨٤٤الالل
 من طريق عطاف عن عبد ٩٤٤٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٧/٦٠تاريخ دمشق : ينظر  −٨٤٥الالل

 .سعيد :  يف ص »شعيب« * .تفرد به عطاف وحممد بن شعيب : الرمحن , وقال 
 .ب  /٥/٢٢٨العلل : ينظر  −٨٤٦الالل
  . من ص »قال« * −٨٤٧الالل
 من ٧٣٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٨٩ , الآللئ املصنوعة ١٥٠٧املوضوعات : ينظر  −٨٤٨الالل

 .زيد : يف غ » زياد« * .طريق إسحاق , ووافقه 
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 تفرد بـه احلارث بن سليامن عن .احلديث ... إليـه احلجاجنشكو IQHتينا أنسأ :[حديث  )٨٤٩(
  .قمة عن األوزاعي عنهعقبة بن عل

 :رصي عن أنسملم اَدْهَز* 
فسمعت  }أ٤٠{ ,ملسو هيلع هللا ىلص كنت يف حلقة فيـها جـامعة من أصحاب رسول اهللا :{ *حديث )٨٥٠(

 .»بورك ألمتي يف بكورها يوم خـميسها «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : /ب٧٤/أنس بن مالك يقول
  .م عن أبيـهَدْهَتفرد بـه حييى بن ز

 :سعيد بن جبري عن أنس* 
َالعرني[ حديث )٨٥١( وإسناده عنـه يف آخر − غريب من حديث سعيد عنـه .ني بطولهُ

  .ارق عنهأيب املختفرد بـه عبد الكريم بن  ,−IRHاحلديث
F ﴿ـ  الصالة ب*يف *ونئوأيب بكر وعمر يبتدملسو هيلع هللا ىلص  حفظت من رسول اهللا :[ حديث )٨٥٢(

I H G﴾ . عن يزيد بن أيب حبيبَِهليعةتفرد بـه زيد بن برش عن ابن وهب عن ابن  
  .عن مـحمد بن نوح عن سعيد

 :سعيد بن عبد الرحـمن عن أنس* 
 . وفيـه املسح عىل اخلفني,احلديث.. .فسأهلـم عن بئر هناك بقباء ,نـه أتاهـمأ :[ حديث )٨٥٣(

ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن   ش عنْيَقُ عن حييى األنصاري عن سعيد بن عبد الرحـمن بن رَ
________________________ 

  .عريب :  يف غ »عدي« * −٨٤٩الالل
 .ًأنسا :  كذا يف ص , ومطموس يف غ , والوجه فيه »أنس«:  قوله )١(الالل
 . من ص »حديث« * . ٥٣٠العلل املتناهية : ينظر  −٨٥٠الالل
  .ب /٤/٨٥العلل : ينظر  −٨٥١الالل
m l k  ﴿: فأنزل اهللا : يف آخر احلديث  ما أسنده سعيد إىل أنس هو قوله عنه:  أي )٢(الالل

n ﴾... 
 . من ص »يف«/ يبتدون :  يف ص »يبتدئون«*  .ب /٤/٢٤العلل : ينظر  −٨٥٢الالل
 .أ /٤/٨٦العلل : ينظر  −٨٥٣الالل
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ِّمـجمع ورواه مالك و,أنس ْالدراوردي وعبد العزيز  بن يعقوبَُ ََ  وغريهـم عن سعيد عن أنس َّ
 .اًموقوف

 :سليامن التيمي عن أنس* 
َمسعدة رواه حـامد بن .ةأنجش[ حديث )٨٥٤( ْ @أنس ,وأسنداه عن أم سليم , وزهري بن معاويةَ

 . *عنـها
 غريب من حديث .احلديث» ...عوذ بك من نفس ال تشبعأاللهـم إين « :حديث )٨٥٥(

  .بن غياث عن التيمي وأبان بن أيب عياش IQHفرورواه جع .عنه التيمي
ْغيالنتفرد بـه حييى بن  .احلديث.. .أعينـهـمملسو هيلع هللا ىلص ل النبي َمَ إنام س:[ حديث )٨٥٦(  عن يزيد بن َ

َزريع  . فضل األعرج عن حييى * عنIRHمسلم وأخرجه , عن التيميُ
ة  تفرد بـه سعيد بن واصل عن شعب.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كان ردف النبي اً أن معاذ:حديث )٨٥٧(

يا « :قال فلام رآه , البابيفومعاذ  ,ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي  :ولفظ من قال عن التيمي ,عن التيمي
 .»...خأص ,معاذ

  . تفرد بـه بقية عن شعبة عنه.احلديث» ...ال حيل لرجل أن يـهجر أخاه« :حديث )٨٥٨(
 وروي . تفرد بـه أبو داود عن شعبة عنـه.احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« :حديث )٨٥٩(

ْالفريايبامي عن َخُّتفرد بـه فضل الر ,نعن سليامعن الثوري   . عن الثوريِ
تفرد بـه , *غريب .احلديث بطوله... /أ٧٥/يوم حنني هوازنملسو هيلع هللا ىلص النبي  *لقي :[حديث  )٨٦٠(

  .عيل بن عاصم عن التيمي

________________________ 
 .» كذا«: يف حاشية غ  »أنس عنها«*  .أ /٥/٢١٨العلل : ينظر  −٨٥٤الالل
 .حفص :  صوابه »جعفر«:  قوله )١(الالل
 »عن«. *  من طريق حييى , ووافقه ١٧١٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/١٣٦السنن : ينظر  −٨٥٦الالل

 .  مكررة يف غ 
  .١٤) ١٦٧١( يف احلديث )٢(الالل
  . من ص »غريب«/ أن  :  يف ص»لقي« * −٨٦٠الالل
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 , تفرد بـه معمر عن ثابت والتيمي.احلديث ...ل العراقَبِقملسو هيلع هللا ىلص  نظر رسول اهللا : [حديث )٨٦١(
  .عن هشام بن يوسف عنه IQHيل بن احلسنومل يروه عنـه غري ع

 تفرد بـه أحـمد بن يونس عن .احلديث.. .صفية بخيربملسو هيلع هللا ىلص  تزوج رسول اهللا :حديث )٨٦٢(
  .أيب بكر بن عياش عنه

فيـه ذكر هارون , و*احلديث» ...إذا كان يوم القيامة جـمع اهللا أهل اجلنة« :[حديث  )٨٦٣(
 . بكر بن عياش عنهيس عن أيبَنَْخ تفرد بـه أحـمد بن عمران األ.الرشيد

ْمدرار تفرد بـه طاهر بن .االستسقاء حديث )٨٦٤( َالعرزميد اهللا ي عن مـحمد بن عبِ ْ   . عنهَ
 تفرد بـه مـحمد بن .احلديث.. .فصىل ركعتني ,تهيف حجملسو هيلع هللا ىلص  خرج رسول اهللا :حديث )٨٦٥(
َالعرزميد اهللا يعب ْ   . عن التيميَ
 تفرد بـه سويد بن نرص .»توبة أن جيعل لقاتل املؤمن *ّأبى اهللا عز وجل عيل« :[حديث  )٨٦٦(

  .عنه }ب٤٠{ واختلف ,عن ابن املبارك
تفرد بـه إسامعيل بن حكيم  .احلديث.. .اًوبثإذا استجد ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٨٦٧(

  .عن التيمي
 , تفرد بـه حـامد بن سلمة عنه. إنام كان اخلليطان الذي كره البرس والتمر:حديث )٨٦٨(

  .نـهى أن خيلط البرس والرطبملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :ورواه غريه عنـه بلفظ
 تفرد بـه عباد بن عباد .احلديث.. . يفطرون عليـه قبل الصالةيشءـهـم بيتآ كنت :حديث )٨٦٩(

 .اخلواص عن التيمي
  تفرد بـه عبد املؤمن بن.احلديث» ...ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا عز وجل« :حديث )٨٧٠(

 

________________________ 
 من طريق عيل , ٢٧٣ والصغري ٣٠١٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . ٥/١٧٦املختارة :  ينظر  −٨٦١الالل

 .   ووافقه 
 .بحر :  صوابه »احلسن«:  قوله )١(الالل
 .من ص » احلديث«*  −٨٦٣الالل
 .من ص » عيل«*  −٨٦٦الالل
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  .سامل عن التيمي
عن  *ةيرسمتفرد بـه زكريا بن . ..−يعني القراء− ً رجالربعني قال يف األ:[حديث  )٨٧١(

  .التيمي
  . تفرد بـه معتمر عن أبيـه.احلديث» ...*اً ليلة أرسي يب قوم*رأيت« :[ حديث )٨٧٢(
 ,أبيـه عن معتمر تفرد بـه .احلديث.. .النخالتملسو هيلع هللا ىلص  كان الرجل جيعل لنبي اهللا :حديث )٨٧٣(

 .من حديثه IQHأخرجه البخاري ومسلم
  . تفرد بـه معتمر عن أبيـه.احلديث» ...الناررأيت اجلنة و« :حديث )٨٧٤(
َعبثرمل يروه عن التيمي غري ابنـه معتمر و . مل يبق أحد صىل القبلتني غريي:حديث )٨٧٥( ْ  بن َ

  .القاسم
 /ب٧٥/. تفرد بـه معتمر عن أبيـه.احلديث... *ليشفعملسو هيلع هللا ىلص  *اًن مـحمدإ :[حديث  )٨٧٦(
 تفرد بـه مـحمد بن .ثاحلدي.. .لهَوْعِبم من رضبأول ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٨٧٧(

  .احلسن األسدي عن معتمر عن أبيـه
 ,* تفرد بـه معتمر عن أبيـه.احلديث» ...أي حي «:ملسو هيلع هللا ىلص كان من دعاء النبي :[ حديث )٨٧٨(

  .وتفرد بـه مـحمد بن عبد األعىل عنه
  .تفرد بـه معتمر عن أبيـه .احلديث.. . كنا نصيل الظهر:حديث )٨٧٩(
  .عن معتمر عنه *ريب حييى بن حبيب بن ع تفرد بـه.»لبيك بحجة وعمرة« :[حديث )٨٨٠(

________________________ 
  .ميرس :  يف غ »ميرسة« * −٨٧١الالل
 من طريق عيسى بن يونس عن ٤١١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/١٦٠املختارة : ينظر  −٨٧٢لالال

  .قوم :  يف ص »ًقوما«/  من ص »رأيت«* . تفرد به عنه : التيمي , وقال 
  .٧١) ١٧٧١( , ومسلم يف احلديث ٤١٢٠ , ٤٠٣٠ , ٣١٢٨ البخاري يف األحاديث )١(الالل
  .يشفع :  يف غ »ليشفع«/ النبي :  يف غ »ًحممدا« * −٨٧٦الالل
 . ساقط من غ »عن أبيه« يف احلديث السابق إىل »حديث«من  * .٦/١٥٦املختارة : ينظر  −٨٧٨الالل
 .عدي :  يف ص »عريب« * . من طريق حييى , ووافقه ٥٣٣٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨٨٠الالل



 

 ١٩٣

 تفرد بـه مـحمد بن .احلديث.. .من صاحب لوائك :قلت ,ملسو هيلع هللا ىلص سألت النبي :[حديث  )٨٨١(
َمـخلدخزيمة بن  ْ ّالرسي  * عن مـحمد بن أيبَ ِ   .العسقالين عن معتمرَ

تفرد بـه أبو  .احلديث.. .إذ أقبل عيل بن أيب طالبملسو هيلع هللا ىلص  عند النبي اً كنا جلوس:حديث )٨٨٢(
ّالرسي  ابن أيب عنر بك ِ   .عنهَ
تفرد بـه حـامد بن زاذان عن معتمر .  كنا نجتنب الفرش بني املغرب والعشاء:حديث )٨٨٣(

 .عنه
 مل يروه عن التيمي عن أنس غري .احلديث» ...* خطوةربعنيأمن قاد أعمى « :[ حديث )٨٨٤(

  .يوسف بن عطية ومعىل بن هالل
» ...إذا ابتليت عبدي: *إن اهللا عز وجل يقول «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٨٨٥(

  . تفرد بـه معىل عنه.احلديث
 تفرد بـه أبو يوسف يعقوب بن .احلديث.. .كان يقرأ يف الفجرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )٨٨٦(

  .إبراهيم القايض عن التيمي
ِّاملصييص *تفرد بـه مـحمد بن مطهر .احلديث »...ال يؤمن أحدكم« :[حديث  )٨٨٧(  عن يزيد ِ

  .بن هارون عنه
  .التيمي عن غالب بن *رَوْزَبـه أ تفرد .احلديث» ... جعل يف كل جـمعةإن اهللا« : [حديث )٨٨٨(
  .أسود بن عامر عن أيب بكر بن عياش عن التيميبه  تفرد . IQH  :[حديث  )٨٨٩(

________________________ 
 . من ص »أيب«*  −٨٨١الالل
 . من غ »أربعني خطوة« * . من طريق يوسف , وسكت عنه ٣٥٩٤ يف األوسط أخرجه الطرباين −٨٨٤الالل
  . من غ »إن اهللا عز وجل يقول« * −٨٨٥الالل
 .٦/١٥٩ , املختارة ٦/٣٠٦العلل  : ينظر  −٨٨٦الالل
  .مطري :  يف غ »مطهر« * −٨٨٧الالل
 .زور :  يف ص »أزور« * .ب  /٤/٤٣العلل : ينظر  −٨٨٨الالل
 .هذا احلديث من ص  * −٨٨٩الالل
  .١٤٣٥ , ولعل له صلة باحلديث »بيض«:  ضبب هنا , وكتب يف اهلامش )١(الالل



 

 ١٩٤

وتابعه  ,هكذا رواه أبو زياد سهل بن زياد .احلديث »... نودي بالصالةذاإ« :[ حديث )٨٩٠(
َجبلةد الرحـمن بن عمرو بن  وتفرد بـه عنـه أبو معاذ عب,النعامنو بن عمر ورواه ابن  , الباهيلَ

  .املبارك عن منصور بن أيب األسود عن التيمي عن قتادة
 تفرد بـه أبو زياد سهل .احلديث.. .فيصوم منا الصائم ,ملسو هيلع هللا ىلص سافرنا مع النبي :[ حديث )٨٩١(

  .بن زياد عنه
امللك بن  عبد ِقالبة تفرد بـه أبو .احلديث »...اًجعلت يل األرض مسجد« :[حديث  )٨٩٢(

وما كتبناه إال عن شيخنا أيب بكر مـحمد  }أ٤١{ ,عنه/أ٧٦/ عن قريش بن أنسَّالرقايشمـحمد 
ّالرسي بن  ِ   . من كتابـهIQH*عتمتالتامر املَ

 عنتفرد بـه أبو زياد سهل بن زياد  .احلديث» ...ري من مناقب اخلثالث« :[حديث  )٨٩٣(
  .عن التيمي IRH*أبيه

 تفرد بـه عيل بن .احلديث.. .بل موتـه بشهرقملسو هيلع هللا ىلص  وضأت رسول اهللا :[حديث )٨٩٤(
  .عن التيمي −لطيةممن أهل −*الفضيل

َزورَ تفرد بـه األ.احلديث» ...أسبغ الوضوء ,يا أنس« :حديث )٨٩٥(   . بن غالب عنهْ
 تفرد بـه غسان بن .احلديث.. .لّسئل عن الصائم يقبملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )٨٩٦(

 .الربيع عن ثابت عن التيمي
  تفرد بـه موسى بن نرص.احلديث.. . من األنصارً من ثقيف ورجالً أن رجال:حديث )٨٩٧(

 

________________________ 
 .أ  /٤/٣٩العلل : ينظر  −٨٩٠الالل
  .ب  /٤/٨٦ ,  ١١/٣٣٢العلل  : ينظر  −٨٩١الالل
 .مبيض هلا يف غ » املتمتع«*  −٨٩٢الالل
 . كذا )١(الالل
 .لنسختني ضبب عليها يف ا» عن أبيه«*  −٨٩٣الالل
 .بحذفها صوابه » عن أبيه«: قوله  )٢(الالل
 .الفضل :  يف غ »الفضيل«. *  من طريق عيل , ووافقه ٤٦٦٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٨٩٤الالل

 .ب  /٤/٨٦العلل : ينظر  −٨٩٦الالل



 

 ١٩٥

  .الرازي عنه IQHومل نكتبـه إال عن أحـمد بن عيل بن عيسى ,بن دينار الرازي عن جرير
  .تفرد بـه حييى بن كثري أبو النرض البرصي عنه .احلديث» ...تسحروا« :حديث )٨٩٨(
  .رد بـه معىل بن هالل عنه تف.احلديث» ... موكل بالقرآناًإن ملك« :حديث )٨٩٩(
ْمـُـِندل تفرد بـه .احلديث.. .يمنعهالهرة ملسو هيلع هللا ىلص  بادر النبي :[ حديث )٩٠٠(  , بن عيل عنـهَ

َمـجلزعن أيب  :واملـحفوظ ْ  .مرسل ,ِ
 تفرد بـه سعيد بن املغرية عن عبد اهللا .احلديث» ...ال إن الدنيا خرضة حلوةأ« :حديث )٩٠١(

  .بن املبارك عنه
غريب من حديث  .احلديث.. .لّ سئل عن الصائم يقبملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أ :[حديث  )٩٠٢(

  .ومل يروه عنـه غري غسان بن الربيع ,تفرد بـه ثابت بن يزيد أبو زيد ,هعن *التيمي
 غريب من حديث .احلديث» ...إذا نودي بالصالة فتحت أبواب السامء« :حديث )٩٠٣(

  .تفرد بـه سهل بن زياد عنه ,التيمي عنـه
 *تفرد بـه معتمر .احلديث.. . تعودهّيـَبُيت عبد اهللا بن ألو أت :ملسو هيلع هللا ىلص قيل للنبي :[حديث )٩٠٤(

 .من حديثه عن أبيـه IRHأخرجه البخاري ومسلم ,وهو صحيح ,عن أبيـه
  .تفرد بـه املعتمر عن أبيـه .احلديث.. .ـهرأسملسو هيلع هللا ىلص  كان أحدنا إذا رفع نبي اهللا :[حديث )٩٠٥(

 :سليامن األعمش عن أنس* 
 ه أبو إسامعيل املؤدب إبراهيم بنتفرد بـ .حلديثا.. .ى أن امرأة اعرتفت بالزن:حديث )٩٠٦(

 

________________________ 
َ حبيش :صوابه لعل » عيسى«: قوله  )١(الالل ُ. 
دل عن التيمي ,  من طريق من٤٩٦٨ين يف األوسط ه الطرباوأخرج. ب   /٤/٨٦العلل : ينظر  −٩٠٠الالل

 .ووافقه 
 .أنس :  يف غ »التيمي« . * ب /٤/٨٦العلل :  ينظر −٩٠٢الالل
 .معمر :  يف ص »معتمر« * . من طريق معتمر , وسكت عنه ٤٦٧٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٠٤الالل
  .١٧٩٩ث  , ومسلم يف احلدي٢٦٩١ البخاري يف احلديث )٢(الالل
  .ب  /٤/٨٦العلل : ينظر  −٩٠٥الالل



 

 ١٩٦

  .سليامن عنه
 تفرد بـه مـحمد بن فضيل عن .احلديث.. .إذا رأى الريحملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٩٠٧(

 /ب٧٦/.األعمش
 تفرد بـه يوسف بن خالد .احلديث.. .هئيستاك بفضل وضوملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث )٩٠٨(

 , األعمش عن مسلم األعور عن أنسفرواه عن ,وخالفه سعد بن الصلت ,تي عنـهْمَّالس
  .اًوتفرد بـه سعد عنـه أيض

 . عنه بن مزيد كلثوم تفرد بـه .*احلديث »...الصائم أفطر الشمس غربت إذا« :[حديث  )٩٠٩(
  . تفرد بـه عنبسة بن سعيد عنه.احلديث» ...من جاءتـه هدية وعنده قوم «:حديث )٩١٠(
بن   تفرد بـه الفضل.يثاحلد.. .فمر عىل شجرة ,يف مسريملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٩١١(

  .موسى عنه
 تفرد بـه .احلديث.. .بردة هلا *سجفإذا امرأة تن ,اًقومملسو هيلع هللا ىلص  أتى رسول اهللا :[حديث  )٩١٢(

  .الفضل بن موسى عنه
 غريب من حديث .احلديث.. .عَِطملا تزوج أم سلمة أمر بنملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٩١٣(

َخنيس }ب٤١{  تفرد بـه بكر بن,األعمش عنـه   .غري حييى بن سعيد احلـميص عنـهومل يروه  , عنـهُ
َّعث تفرد بـه .احلديث.. .ما كنا نحني ظهورنا :حديث )٩١٤(   .ام بن عيل عن األعمشَ

 :سامك بن حرب عن أنس* 
 وتفرد بـه عنـه , تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه.احلديث» ...اً الشهيد ثالثىيعط «:حديث )٩١٥(

  .أبو عمر الرضير
  غريب من حديث.احلديث.. .فدخلت عليـه ,اً كان عيل بن أيب طالب مريض:[حديث )٩١٦(

 

________________________ 
  .−يونس بن خالد خطأ:  وفيه −ب  /٤/٣٩العلل : ينظر  −٩٠٨الالل
  . من غ »احلديث« * −٩٠٩الالل
  .تنسخ :  يف ص »تنسج« * −٩١٢الالل
  .١/٣٨٣ , الآللئ املصنوعة ٧٤٩ , املوضوعات ٤٢/٥٣٦تاريخ دمشق : ينظر  −٩١٦الالل



 

 ١٩٧

 . ومل يروه عنـه غري إسامعيل بن أبان, تفرد بـه ناصح أبو عبد اهللا,سامك عن أنس
ْاحلبحاب بن شعيب*   : عن أنسَ

ِّالرقي تفرد بـه احلسني بن منصور .» السواكيفكثرت عليكم ألقد  «:حديث )٩١٧(  عن أيب َّ
  .هحذيفة عن الثوري عن يونس بن عبيد عن

 تفرد بـه أبو مالك الطائي .احلديث» ...اً أحسنـهـم خلقاًأكمل الناس إيامن «:حديث )٩١٨(
  .بعيشحييى بن زكريا عن 

 :رشحبيل بن سعد أبو سعد عن أنس* 
غريب من حديثه عن  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص رأيت الذين أخذوا لقاح رسول اهللا :[حديث  )٩١٩(

ومل يروه عنـه غري مـحمد بن إسامعيل  ,نه ع*أيب ذئب بن  تفرد بـه مـحمد بن عبد الرحـمن,أنس
َفديكبن أيب  ُ.  

 : عن أنسبرششبيب بن * 
 الدال عىل اخلري«/أ٧٧/: وفيـه.احلديث.. .رجل يستحـمله ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:حديث )٩٢٠(

  . تفرد بـه أحـمد بن بشري عن شبيب.احلديث» ...كفاعله
َصفوان بن سليم*   : عن أنسُ

 تفرد بـه يزيد بن عياض عن .احلديث» ...احلجامةكون فيـه تإن أفضل يوم  «:حديث )٩٢١(
  .صفوان

 تفرد بـه عمرو بن احلصني عن سامل بن نوح .احلديث» ...إن العبد ليمرض «:حديث )٩٢٢(
 .عن عمر بن املنـهال عن صفوان

 :صالح بن مـحمد بن زائدة الليثي عن أنس* 
ليثي  غريب من حديث أيب واقد ال.احلديث» ...موضع سوط يف اجلنة «:حديث )٩٢٣(

َاجلمحي تفرد بـه عبد اهللا بن احلارث ,صالح بن مـحمد عن أنس ُ.  
________________________ 

 .مبيض له يف غ » أيب ذئب«*  −٩١٩الالل



 

 ١٩٨

 :طلحة بن نافع عن أنس* 
 , غريب من حديث طلحة عنـه.ملسو هيلع هللا ىلص من األشعريني كان خيدم النبي ًن رجالأ :حديث )٩٢٤(

  .تفرد بـه عتبة بن أيب حكيم عنه
 :عبد اهللا بن الفضل عن أنس* 

غريب من حديث عبد  .احلديث.. .ومي باحلرة من ق* حزنت عىل من أصيب: [حديث )٩٢٥(
  . تفرد بـه موسى بن عقبة عنه,اهللا عنـه

 :عبد اهللا بن مـحمد بن عقيل عن أنس* 
 غريب من حديث عبد اهللا .وفيـه ذكر عمر بن عبد العزيز ,... قدم أنس املدينة:حديث )٩٢٦(

ْ برقانتفرد بـه جعفر بن ,عنه   . عنهُ
 :عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب عن أنس* 

بن أيب  IQHغريب من حديث عقبة .احلديث.. .عن الوضوء *اً سألت أنس:[حديث  )٩٢٧(
  . تفرد بـه بقية بن الوليد عنه,حكيم عنـه

 :عن أنس IRHعبد اهللا بن أيب طلحة* 
َطوالة غريب من حديث أيب .احلديث» ...الساعة سنني *يديإن بني  «:[حديث )٩٢٨(  عبد ُ

  .َِهليعة ابن  تفرد بـه,عنـه@ISHالرحـمن عن عبد اهللا
 مي عنْزَ احلُعامرة تفرد بـه مـحمد بن .احلديث» ...شفاءثالث فيـهن ال «:حديث )٩٢٩(

 

________________________ 
 .مبيض له يف غ » أصيب... حزنت « *  .١٩/٢٥٧تاريخ دمشق : ينظر  −٩٢٥الالل
  .أنس :  يف ص »ًأنسا« * −٩٢٧الالل
  .عتبة :  صوابه »عقبة«:  قوله )١(الالل
 . هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة )٢(الالل
ِ طريق ابن هليعة , وسكت عنه  من٣٢٥٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٢٨الالل  . من غ »يدي« * .َ
 .عبد اهللا بن عبد الرمحن :  صوابه »عبد الرمحن عن عبد اهللا«:  قوله )٣(الالل



 

 ١٩٩

 .IQHاهللا عن عمه أنسعبد 
 :عبد اهللا بن أيب بكر عن أنس* 

 تفرد بـه سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن .»امليت ثالث *عتبي «:[ ثديح )٩٣٠(
  . صحيح عن ابن عيينةوهو , روي عن مالك وال يصح عنـه.حزم

  }أ٤٢{ :عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس* 
 .بسة بن سامل عن عبيد اهللاتفرد بـه عن . بعاممة سوداءًمعتامملسو هيلع هللا ىلص  أنـه رأى النبي : [حديث )٩٣١(
 /ب٧٧/
  . تفرد بـه عنبسة عنه.يكره أن ينتعل الرجل وهو قائمملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٩٣٢(
 تفرد بـه عيل بن عاصم عن عبيد .احلديث.. .وهاَوَتْ قدموا املدينة فاجاًن قومأ :حديث )٩٣٣(
  .اهللا

شيخ −@ تفرد بـه عبد اهللا بن املبارك عن روح.احلديث» ... جاريتنيلمن عا «:[حديث )٩٣٤(
  .عن عبيد اهللا عن جده −له
َفضالةتفرد بـه مبارك بن  .احلديث» ...خرجوا من النارأ :قالي «:حديث )٩٣٥(   . عن عبيد اهللاَ
 تفرد بـه معاذ بن .احلديث.. .وخرجت خلفه ,حلاجةملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  خرج رسول:[حديث  )٩٣٦(

ْوردانومل يروه عنـه غري حاتم بن  ,أيب بكر عن أبيـه *عبيد اهللا بن  تفرد بـه مـحمد بن عبد اهللا بن ,َ
  .النرض بن أنس عنه

 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن أنس* 
________________________ 

عبد اهللا هذا غري صاحب : , أي » هو غري األول«: يف حاشية ص » عبد اهللا عن عمه أنس«: قوله  )١(الالل
 . بن عبد اهللا بن أيب طلحة , فيصري أنس عمه الرتجـمة , ولكن صاحب الرتجـمة هو عبد اهللا

  .ينفع :  يف ص »يتبع« * −٩٣٠الالل
 . من طريق عنبسة , ووافقه ٣٣٨٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٣١الالل
 . من طريق ابن املبارك , ووافقه ٥٥٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٣٤الالل
  .موىل  :  يف غ»بن« . * ٢/٢٦٠اإلصابة :  ينظر −٩٣٦الالل



 

 ٢٠٠

 غريب عن عبد .ديثاحل.. .اً اصنعي طعام:قال , أمر أبو طلحة أم سليم:حديث )٩٣٧(
َاجلزريالكريم بن مالك   ,ق عن عبيد اهللا بن عمروِل بن والَْدنَ تفرد بـه ج, عن ابن أيب ليىلَ
  . وهو الصواب,عمري عبد امللك بن وغريه يرويـه عن

َالبناينعبد العزيز بن عبد الرحـمن *   : عن أنسُ
  ارود عن عبد العزيز بن اجلءضاامل تفرد بـه .احلديث.. .لْكُ من عاًن رهطأ :حديث )٩٣٨(
  .−اً كبرياًوكان شيخ−

 : عن أنسُز بن رفيععبد العزي* 
 تفرد بـه , عنـهُز بن رفيع غريب من حديث عبد العزي.احلديث» ...تسحروا «:[ حديث )٩٣٩(

ْطهامنطاهر بن خالد بن نزار عن أبيـه عن إبراهيم بن    . عنهَ
 :عبد العزيز بن صهيب عن أنس* 

 غريب من حديث ابن .احلديث.. .ثنتي عرشة سنةملسو هيلع هللا ىلص خدمت النبي : [ *حديث )٩٤٠(
َّعليةجريج عن ابن  َ َّعليةوعن ابن  , عنـهُ َ  تفرد بـه هشام بن , عن عبد العزيزIQHعن معمر ُ

  . املـخزومي عنهنسليام
 تفرد بـه سالم بن أيب .احلديث ...نعالكم اخلعوا :فيقول, *اً كنا نأيت أنس:[حديث  )٩٤١(

ْالصهب   .عنه اءَّ
ْ سلم عن رقبة عن *السكري حـمزة تفرد بـه أبو .احلديث» ...تسحروا« :[حديث )٩٤٢(  بنَ

 

________________________ 
 ) .أ/٤٣النارصية (العلل : ينظر  −٩٣٩الالل
:  من طريق أيب قرة موسى بن طارق عن ابن جريج , وقال ٩٢٢٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٤٠الالل

  . من غ »حديث« * .تفرد به أبو قرة وابن أيب رواد 
  .»يف يشء قط«: وزادين فيه معمر : قال ابن علية :  عند الطرباين يف آخر احلديث عن ابن جريج )١(الالل
  .أنس :  يف ص »ًأنسا« * −٩٤١الالل
 يف »السكري« * . من طريق أيب محزة , ووافقه ٦٠ والصغري ٢٠٢٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٤٢الالل

 .السكوين : غ 



 

 ٢٠١

  .عنه ريبش
تفرد بـه عبد اهللا بن عاصم عن حـامد بن زيد  .نـهى عن التزعفرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٩٤٣(

 عن ه رواه مسدد وإسحاق بن راهوي: قال املقديس.عن عبد العزيز وثابت وشعيب عن أنس
َّعليةالعزيز وإسامعيل بن /أ٧٨/حـامد بن زيد عن عبد َ   .وهو املـحفوظ ,ُ

ْجدعانعيل بن زيد بن *   : عن أنسُ
 :صاعد قال ابن .احلديث» ...أال تذكرون إتيانكم إىل املسجد ,يا بني سلمة «:[حديث )٩٤٤(

وغريه يرويـه عن عيل عن سعيد بن  ,−يعني عن سفيان−هكذا وقع إىل عبد اجلبار بن العالء 
  .ًالمرسملسو هيلع هللا ىلص املسيب عن النبي 

 تفرد بـه حسني بن عيل عن سفيان .احلديث» ...اًمن بات شبعانبـي ما آمن  «:حديث )٩٤٥(
  .بن عيينة عنه

 تفرد بـه أبو نعيم الفضل بن دكني .﴾ H G F ﴿: أنزل يف ابن أم مكتوم:حديث )٩٤٦(
 .عن ابن عيينة عنه

 املنذر أبو تفرد بـه سالم .احلديث» ...حيرش الناس يوم القيامة ثامنية أصناف «:حديث )٩٤٧(
ْجدعانعن ابن  ُ.  

 تفرد بـه .احلديث.. .ٍّنَ مْنِ مًةجرملسو هيلع هللا ىلص  }ب٤٢{ ر إىل رسول اهللاِدْيَُك أهدى األ:حديث )٩٤٨(
  .سفيان بن حسني عنه

 :عامر الشعبي عن أنس* 
تفرد بـه يعقوب بن مـحمد الزهري عن  .احلديث» ...احلسد يأكل احلسنات «:[ حديث )٩٤٩(

َفديكمـحمد بن إسامعيل بن أيب   َّأدخل الشعبي , عن الشعبيِّالزنادعيسى احلناط عن أيب  عن ُ

________________________ 
 ) .ب/٤٣النارصية (العلل : ينظر  −٩٤٤الالل
بن «. *  ١٤٧ , ١/١٤٦ضح أوهام اجلمع والتفريق أ  , مو/٢٢ب , /٤/٢١العلل : ينظر  −٩٤٩الالل

 .يذكروا :  يف ص »يذكر«/ واملغرية وأبو :  يف ص »املغرية أبو



 

 ٢٠٢

َفديكسلمة املـخزومي عن ابن أيب  *املغرية أبوبن  ورواه حييى , وأنسِّالزناد أيب بني فلم  ,ُ
  .الشعبي يف اإلسناد *يذكر

 .احلديث ... أنا:لتقف ,»ناُؤَلْكَيمن « :فقال ,يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كنت مع رسول اهللا :حديث )٩٥٠(
 وتفرد بـه مـحمد بن احلسن , تفرد بـه عتبة بن عمرو عنـه, الشعبي عن أنسغريب من حديث

 .األسدي عن عتبة بن عمرو
 غريب من حديث الشعبي .احلديث» ...من اقرتاب الساعة أن يرى اهلالل «:[ حديث )٩٥١(

ِذريح تفرد بـه العباس بن ,عنـه بن  IQHوتفرد بـه عبد الكريم , وتفرد بـه رشيك عن العباس, عنـهَ
  . بن عمران عن رشيكاملعاىف

َحبارحلـم ملسو هيلع هللا ىلص  أهدي لرسول اهللا :[حديث )٩٥٢(  تفرد بـه الوليد بن عبد امللك .احلديث.. .ىُ
َمـخلديل بن املثنى عن َمُأبو وهب عن ز ْ ْ فطر بن يزيد عنَ  . بن خليفة عن الشعبيِ

 غريب من حديث الشعبي عن .احلديث.. . هلك رجل من األنصار أو امرأة: [حديث )٩٥٣(
ْاجلعفي تفرد بـه جابر بن يزيد ,أنس  تفرد بـه عنـه ابنـه ,اح بن صبيحَّ ومل يروه عنـه غري الصب,ُ

َفزاراح الَّمـحمد بن الصب   .يَ
  .»نعم اإلدام اخلل «:{حديث )٩٥٤(
 .»بالشمس/ ب٧٨/ ال تغسلوا صبيانكم باملاء الذي يسخن «:هعن الشعبي عنـو )٩٥٥(
  .»خري ثيابكم البياض« :هبـو )٩٥٦(

________________________ 
من طريق عبد ١١٣٢ والصغري ٩٣٧٦وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٢٤العلل : ينظر  −٩٥١الالل

 .الكبري , ووافقه 
 .عبد الكبري :  صوابه »عبد الكريم«:  قوله )١(الالل
  .٢/١١٢٥املؤتلف : ينظر  −٩٥٢الالل
  .٣٩٥, ١/٣٩٤تلخيص املتشابه : ينظر  −٩٥٣الالل
, الآللئ ١/١٢٨ , اإلمام البن دقيق العيد ٥٧, ٥٦, ٥٥) ٨٣(األفراد : ينظر  −٩٥٦, ٩٥٥, ٩٥٤الالل

ت من طريق أيوب , وسك١٤٥ والصغري ٢٢٢٧ أخرجه الطرباين يف األوسط ٩٥٤واحلديث . ٢/٦املصنوعة 
 .تفرد به زكريا : عنه يف األوسط , وقال يف الصغري 



 

 ٢٠٣

 . ومل يروها عنـه غري أيب اليسع أيوب بن سليامن,ثالثة زكريا بن حكيمتفرد بال      
 :عاصم األحول عن أنس* 

 تفرد بـه شيخنا أبو بكر مـحمد بن احلسني .»يا ذا األذنني «:ملسو هيلع هللا ىلص * قال يل النبي:[حديث )٩٥٧(
ْاهلمداين عن حفص بن عمر عن  IQHوإنام يعرف هذا من حديث موسى بن حبان , بالبرصةَ
 .شعبة

 غريب من حديث .احلديث» ...بسم اهللا :من نيس أن يقول يف أول طعامه« :حديث )٩٥٨(
 . وتفرد بـه إسامعيل بن حييى عن احلسن, عنـهٍّيَ تفرد بـه احلسن بن صالح بن ح,عاصم عنـه

 تفرد بـه حييى بن إسحاق عن عبد .اًيتنفس يف اإلناء ثالثملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث )٩٥٩(
 وقرأنا يف :أيب حامد بن * قال لنا شيخنا أبو بكر:نيارقطالد قال ,الوارث عن عاصم عن أنس

ْإثره   .م عن أنس الذي عند الناسا حديث أيب عصِ
  . كانوا يكرهون أن يصلوا عىل اجلنائز بني القبور:{حديث )٩٦٠(
  .صىل يف ثوب واحدملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :ثحديو )٩٦١(

  .عن عاصم عن أنس IRHتفرد بـهـام األجلح      
 :أنسعطاء بن أيب رباح عن * 

 عن عبد ُزرارة تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث» ...املسلمون عىل رشوطهـم «:[ حديث )٩٦٢(
َخصيفالعزيز بن عبد الرحـمن القريش عن   . عنهُ

 :عطاء بن عجالن عن أنس* 
________________________ 

 .رسول اهللا :  يف غ »النبي« *  .٦٨٦اللطائف أليب موسى املديني : ينظر  −٩٥٧الالل
 .حيان :  لعل صوابه »حبان«:  قوله )١(الالل
 .مبيض له يف غ » أبو بكر« * ) .أ/٧٠النارصية (العلل : ينظر  −٩٥٩الالل
 .أ /٤/١٨العلل : ظر ين −٩٦١, ٩٦٠الالل
 .عبد اهللا بن األجلح :  لعل صوابه »األجلح«:  قوله )٢(الالل
  .٣/٢٨السنن : ينظر  −٩٦٢الالل



 

 ٢٠٤

  . تفرد بـه أبو بكر الداهري عن عطاء.الطري {حديث )٩٦٣(
 :عطاء بن أيب ميمونة عن أنس* 

 احلذاء *خالد غريب من حديث .احلديث. ..اًدخل حائطملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )٩٦٤(
 . تفرد بـه خالد الطحان عنه,عن عطاء }أ٤٣{

 :عكرمة عنـه* 
 غريب من حديث عكرمة .احلديث.. . يسوق بدنةًرأى رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٩٦٥(

َاجلزري أبو خالد األحـمر عن ابن جريج عن عبد الكريم * تفرد بـه,موىل ابن عباس عنـه   . عنهَ
 :ن وساج عنـهعقبة ب* 

تفرد بـه هانئ بن عبد الرحـمن عن  .احلديث» ...سمع قويلينرض اهللا من  «:[ حديث )٩٦٦(
  . عنهبلةعمه إبراهيم بن أيب ع

 :عمرو بن أيب عمرو عنـه* 
أبو  *هتفرد ب ,غريب من حديث عمرو عنـه .IQH» منيٌ وال ددٍلست من دد «:[ حديث )٩٦٧(
  . حييى بن مـحمد بن قيس عنهْريَكُز
  تفرد بـه.احلديث» ...أعوذ بك/أ٧٩/اللهـم إين «:ملسو هيلع هللا ىلص كان من دعاء النبي :حديث )٩٦٨(

 

________________________ 
تفرد :  من طريق عبد امللك بن أيب سليامن عن عطاء , وقال ٧٤٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٦٣الالل

 . به إسامعيل بن سليامن عنه 
  . من غ »خالد« * −٩٦٤الالل
 ساقط »تفرد به« يف احلديث السابق إىل »خالد الطحان«من  * ) .أ/٤٤النارصية (العلل : ينظر  −٩٦٥الالل
 .من غ 
 )  .أ/٤٣النارصية (العلل : ينظر  −٩٦٦الالل
 من طريق  ٤١٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ, ب /٤/٢٢ , العلل ٣٧) ٢(األفراد : ينظر  −٩٦٧الالل

  .يرويه :  يف ص »تفرد به« * .حييى , ووافقه 
  .»لست من باطل وال باطل مني: قال حييى بن حممد «:  يف األفراد )١(الالل



 

 ٢٠٥

ْ سلم  بنُجنادة   .د اهللا بن عمر عن عمرويعن عبَ
 :* أنسعمرو بن عامر عن* 

مهاجر نرص بن  تفرد بـه .احلديث.. .يا خري الربية :ملسو هيلع هللا ىلص قال رجل لرسول اهللا :[ حديث )٩٦٩(
َمسعريس عن ِافَنَّعن عمر بن عبيد الط ْ َمسعرفرواه عن  ,عيينة *وخالفه ابن ,نـه عِ ْ  عن املـختار ِ

 .وهو املـحفوظ ,بن فلفل عن أنس
 :* أنسعيينة بن عبد الرحـمن عن* 

 غريب من حديث عيينة بن عبد .يأكل كام يأكل العبدملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٩٧٠(
بن منصور  ومل يروه عنـه غري إسحاق ,ى بن رجاءَّ تفرد بـه مرج,ن عنـهَشْوَالرحـمن بن ج

ُالسلويل َّ.  
ْغيالن*   : بن جرير عن أنسَ

 تفرد بـه بشار بن .احلديث» ...اًأكمل املؤمنني إيامن «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٩٧١(
ْغيالنأبو عون عن  إبراهيم   . عن أنسَ

 :خي عن أنسَبَّد السَقْرَف* 
 عن اشدر بن وهب بـه تفرد .احلديث» ...ه غري اهللا عز وجلُّـمَمن أصبح وه «:حديث )٩٧٢(

  .فرقد
 :قيس بن وهب عن أنس* 

 تفرد بـه . »طرفت عنيالتتم مائة سنة من اهلجرة وفيكم  «:قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٩٧٣(
  .يح عن قيس عن أنسِلَأبو وكيع اجلراح بن م

 :قتادة عن أنس* 
________________________ 

 * . من طريق نرص , ووافقه ١٣٨٢وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٢٢العلل : ينظر  −٩٦٩الالل
 .أبو :  يف غ »ابن«/ عنه :  يف ص »عن أنس«

  .عنه :  يف ص »عن أنس« * −٩٧٠الالل



 

 ٢٠٦

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 :جرير بن حازم عنـه **

 بن *اهللا تفرد بـه عبد .ديثاحل.. .عن حسن وحسنيملسو هيلع هللا ىلص  عق رسول اهللا :[ حديث )٩٧٤(
  .وهب عن جرير عنه

 تفرد بـه جرير .احلديث.. .رفوقد ترك موضع ظملسو هيلع هللا ىلص  جاء إىل النبي ً أن رجال:[ حديث )٩٧٥(
  .مل يروه عنـه غري ابن وهبو ,بن حازم عنـه

 :حـميد الطويل عنـه **
ـه تفرد ب , غريب من حديث حـميد عنـه.احلديث.. .أعتق صفيةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٩٧٦(

وعند يزيد هذا احلديث  ,املفضل عن يزيد بن هارون عنـه عبيد اهللا بن *الساباطي أحـمد بن
ُعروبة عن شعبة وابن أيب اًأيض   . عن قتادة عن أنساً جـميعَ

... *نطلق باهلدي فا,»دعوين« :قال يوم احلديبيةملسو هيلع هللا ىلص  *ن رسول اهللاأ :[حديث  )٩٧٧(
 ,عنـه/ب٧٩/ف بن سامل عن ابن أيب عدي تفرد بـه خل, غريب من حديث حـميد عنـه.احلديث

 .ومل نكتبـه إال عن أيب بكر النجاد ,وال نعلم حدث بـه غري جعفر الطياليس
F  ﴿ـوأبا بكر وعمر وعثامن كانوا يستفتحون القراءة ب ملسو هيلع هللا ىلص * أن نبي اهللا:[حديث  )٩٧٨(

I H G﴾ .معني وعمرو بن بن  ورواه حييى,تفرد بـه ابن أيب عدي عن حـميد عنـه 
وإذا حدث بـه عن  ,كان حـميد إذا حدث بـه عن قتادة رفعه :وقال حييى , ابن أيب عديعن عيل

  .العباس بن يزيد يف حديثه }ب٤٣{ وكذلك قال ,أنس مل يرفعه

________________________ 
عبيد «:  يف ص »عبد اهللا« * . من طريق ابن وهب , ووافقه ١٨٧٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٩٧٤الالل
  .»اهللا

 .  من طريق ابن وهب , ووافقه ٦٥٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١٠٨السنن : ينظر  −٩٧٥الالل
 .عن :  يف غ »بن« *  .٤/٢٥٠تاريخ بغداد  : ينظر  −٩٧٦الالل
 .وبيض لباقيها » با«: كتب منها يف غ » باهلدي«/ النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −٩٧٧الالل
  .النبي :  يف غ »نبي اهللا« * −٩٧٨الالل



 

 ٢٠٧

 غريب من .احلديث.. .اهللا أكرب : وهو يف مسري له يقولًرجالملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي :[حديث )٩٧٩(
 إسناد صحيح :قال ابن صاعد ,عنـه*اميس تفرد بـه عبد األعىل ال,حديث حـميد عن قتادة

  .IQHما سمعناه إال من مـحمد بن حييى بن الفياض عن عبد األعىل ,غريب

________________________ 
 من طريق ٥٩٥٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . − وفيه سقط−أ/٤/٣٢ , ٥/١١٨العلل : ينظر  −٩٧٩الالل

 .الشامي :  يف ص »اميالس« * .عياش بن الوليد عن عبد األعىل , وسكت عنه 

ِ يف حاشية ص بخط الزبيدي )١(الالل قول معاذ : وأشبهها بالصواب : قال الدارقطني : قال التاج السبكي «: َّ
ُومل يذكر الدارقطني متابعة سعيد بن أيب عروبة حلميد . قتادة عن أيب األحوص عن ابن مسعود : بن معاذ  َ

, وهي متابعة جيدة , تقوي كون احلديث من حديث قتادة عن أنس , الطويل , وروايته إياه عن قتادة عن أنس 
ومل أقف عىل كالم السبكي ,  . »انتهى. وقد أخرجها النسائي يف عمل يوم وليلة , فهي أشبه عندي بالصواب 

أخربين زكريا بن ) : التحفة(١٢٢٥, ) الكربى(١٠٥٩٥ »عمل اليوم والليلة«ويف كالمه نظر , قال النسائي يف 
حدثنا عبد األعىل عن :  قال حدثنا إسامعيل بن برش بن منصور وحممد بن فياض قاال − هو خياط السنة−يىحي

ًسعيد عن قتادة به , لكن يف ثبوت رواية سعيد هلذا احلديث نظرا; ألمور  َّ: 
سائي ,  إىل عمل اليوم والليلة للن٢٦/٦٤٢ عزا املزي هذا احلديث يف ترمجة ابن فياض من تـهذيب الكامل −١

 .محيد عن قتادة , فلعل ذلك من اختالف النسخ : وفيه 
 عن ١/٢٠٨ عن ابن فياض , وابن خزيمة يف صحيحه − كام يف األفراد− روى هذا احلديث ابن صاعد−٢

ًإسامعيل بن برش بن منصور , كالهـام عن عبد األعىل عن محيد عن قتادة به , وكذا جاء معلقا عن ابن فياض 
 من طريق حسني بن معاذ ١٦٦٥ , ورواه ابن حبان يف صحيحه ٢٣/٣٣٨ترص تاريخ دمشق  خميف ترمجته من

 من طريق عياش بن الوليد , كالمها عن عبد األعىل ٤٧٢ , والدعاء ٥٩٥٢بن خليف , والطرباين يف األوسط 
 . وهم منه أو من شيخه − إن ثبت−عن محيد به; فلعل ما عند النسائي

ُعىل سعيد بن أيب عروبة يف هذا احلديثالدارقطني اخلالف   ذكر−٣ , ومل يرش إىل هذه  −كام يف موضعي العلل −َ
 . الرواية

 عىل فرض ثبوتـها , فإنه قد اختلف عىل سعيد يف هذا احلديث , وهذه الرواية مرجوحة عنه , واملرجوح ال −٤
 . ّيقوى به غريه 

معاذ عن سعيد عن قتادة عن أيب األحوص عن : هو            ثم إن ما رجحه الدارقطني من رواية معاذ إنام 
ًعلقمة عن عبد اهللا; ال كام نقله عنه السبكي , ولعل السقط يف املوضع الثاين من العلل كان أيضا يف نسخة 

 .السبكي , ومنه نقل , فمن ثم حصل اخللل 
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 : عن قتادةّكَصِحسام بن م **
 د بـه نوح بن قيس الطاحي عن تفر.» إال حسن الوجهاًما بعث اهللا نبي «:[ حديث )٩٨٠(

ْالبحراومل يروه عنـه غري العباس بن يزيد  ,حسام   .ينَ
تفرد بـه  .احلديث.. .كان إذا صىل العيد استوى عىل راحلتـهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٩٨١(

  .وتفرد بـه اهليثم بن جـميل عنه ,حسام عنـه بـهذا اللفظ
 :خالد بن قيس عن قتادة **

  , غريب من حديث قتادة عن أنس.»أنت مني بمنزلة هارون من موسى «:[حديث )٩٨٢(
 وروي عن جرير بن يزيد . عن أخيـه خالد عنـهتفرد بـه عبد الكريم بن حييى عن نوح بن قيس

  .بن هارون عن نوح بن قيس
 :اخلليل بن مرة عن قتادة **

تفرد بـه حييى بن سالم عن  .احلديث» ...من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر «:حديث )٩٨٣(
  .اخلليل عنه

َخليد بن دعلج ** َْ َ  :* قتادة عنُ
يد َلُ تفرد بـه خ,ديث قتادة عنـه غريب من ح.احلديث» ...ما طلعت شمس «:[حديث  )٩٨٤(

 وغريه يرويـه عن قتادة عن خالد بن ,اميسال@IQHوال نعلم حدث بـه غري عيل بن احلسني ,عنـه
  .عبد اهللا القرصي عن أيب الدرداء

 :خالد الصفار عن قتادة **
 .IRHة حديثه يف ترجـمة هارون عن قتادءيجي

________________________ 
 .ب /٤/٣٣, ) أ/٤٥النارصية (العلل : ينظر  −٩٨٠الالل
  .٤/٣٧٦العلل : ينظر  −٩٨٢الالل
   .− وكذا ما بعده–عنه :  يف ص »عن قتادة« * −٩٨٤الالل
  .احلسن :  لعل صوابه »احلسني«:  قوله )١(الالل
  .١٠٥٣ يف احلديث )٢(الالل
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َاحلواريزيد بن  **  : عن قتادةَ
  غريب من حديث قتادة.احلديث» ... الشيطانأدبرإذا نودي باألذان «/أ٨٠/:[حديث  )٩٨٥(

ْ سلم  تفرد بـه سالم بن, وغريب من حديث زيد عنـه,عنـه   .الطويل املدائني عن زيدَ
 :سعيد بن بشري عن قتادة **

 تفرد بـه سعيد , غريب من حديث قتادة عنـه.احلديث» ...ن املرأة كالضلعإ «:حديث )٩٨٦(
  . بـه الوليد بن الوليد الدمشقي عنه وتفرد,بن بشري

ُعروبةسعيد بن أيب  **  : عن قتادةَ
غريب من حديث ابن  .اًفكرب عليـه أربع ,صىل عىل ابنـه إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )٩٨٧(

ُعروبةأيب   حدث بـه غري م وال نعل, تفرد بـه أبو قتادة احلراين عبد اهللا بن واقد عنـه, عن قتادةَ
  . بن ميرسة احلراين عنهأحـمد بن عبد اهللا

 تفرد بـه عيل بن احلسن عن ابن .احلديث» ...يط السامءِطَهل تسمعون أ «:[حديث  )٩٨٨(
ُعروبةأيب  َ.  

َزريعتفرد بـه يزيد بن  .احلديث» ...اللهـم اغفر لألنصار «:حديث )٩٨٩(  وتفرد بـه , عنـهُ
  .عمرو بن عيل عن يزيد

 تفرد بـه احلسني بن إبراهيم .احلديث.. .يمزحملسو هيلع هللا ىلص أكان النبي  : قلت ألنس:حديث )٩٩٠(
  .يب عن عيسى بن يونس عنهْرَني زعال
مل يسنده  , غريب من حديثه عن قتادة.احلديث.. .ٍّنَـجِقطع يف مملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )٩٩١(

 .سعيد  تفرد بـه حـامد بن احلسن عن,وداألس IQHبيدة بن أيبُعنـه غري سعيد بن عامر وع
________________________ 

  .»يؤخر«:  , وفوق ما بعدها »يقدم«: , وفوقها جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية   *−٩٨٥الالل
  .١٤/٩٧داد تاريخ بغ: ينظر  −٩٨٧الالل
  .جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل  * −٩٨٨الالل
 من طريق عبيدة بن ٣٤٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط .  ب  /٤/٢٩ , ١/٢٢٩العلل : ينظر  −٩٩١الالل

 .ًتفرد به عن سعيد مرفوعا : األسود , وقال 
  .بن األسود :  صوابه »بن أيب األسود«:  قوله )١(الالل
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عمر   تفرد بـه.احلديث.. . العذراء يف خدرهاأشد حياء منملسو هيلع هللا ىلص  * كان النبي:[ حديث )٩٩٢(
ّ األبح بن سعيد َ عتبة عن أيب واملـحفوظ عن قتادة عن عبد اهللا بن  ,عنـه عن قتادة عن أنسَ
  .اخلدري

تفرد بـه عمر بن سعيد عنـه  .احلديث» ...وعدين ريب عز وجل يف أهل بيتي« :حديث )٩٩٣(
  .عن قتادة

بن  }أ٤٤{  تفرد بـه عبد الوهاب. احلديث... افتخر احليان األوس واخلزرج:حديث )٩٩٤(
  .عطاء عنـه عن قتادة

 تفرد بـه .احلديث.. .عرش من رمضان * خرجنا إىل حنني صبيحة تسعة:[حديث )٩٩٥(
َجحادةإسامعيل بن مـحمد بن    . عنـه عن قتادةُ

ّ األبح تفرد بـه عمر بن سعيد .احلديث» ...الشفاعة ألهل الكبائر «:حديث )٩٩٦( َ عنـه عن َ
  .قتادة

ّ األبح  تفرد بـه عمر.وفيـه ذكر عائشة ,احلديث.. .تعجبـه الرؤياملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٩٩٧( َ َ
  .عنه
 :سليامن التيمي عن قتادة **

 تفرد بـه معتمر .احلديث» ...أسلم تسلم «:سقف نجرانقال ألملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )٩٩٨(
ّالرسي  ورواه مـحمد بن أيب .عن أبيـه ِ  ,اًحسان /ب٨٠/اًلفاظوزاد فيـه أ ,عن معتمر عن أبيـهَ

ّالرسي وتفرد بـها ابن أيب  ِ َوهيب وتفرد به عنه عبد اهللا بن , عنهاًأيضَ  .*الغزي ُ
 . تفرد بـه معتمر عن أبيـه.»يف اجلنة شجرة «:حديث )٩٩٩(
  مل يروه عنـه,عنـه *يمتي غريب من حديث ال.»الدعاء بني األذان واإلقامة «:[حديث  )١٠٠٠(

 

________________________ 
 .رسول اهللا : غ   يف»النبي« * .ب /٤/٢٨العلل : ينظر  −٩٩٢الالل
 .تسع :  يف غ »تسعة« * .ب  /٤/٣١ ,  ١١/٣٣١العلل  : ينظر  −٩٩٥الالل
 .الغنوي :  يف غ »الغزي« * .ب  /٤/٢٨العلل : ينظر  −٩٩٨الالل
  .القاسم :  يف ص »التيمي« * −١٠٠٠الالل
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  .يد بن زيدِسَ تفرد بـه أ,ك غري عبد اهللا بن املباراًمرفوع
.. .فأمره أن يصيل ركعتني ,خيطبملسو هيلع هللا ىلص  جاء رجل من قيس ورسول اهللا :[ حديث )١٠٠١(

تفرد بـه عبيد بن مـحمد  ,ومن حديث التيمي عنه , غريب من حديث قتادة عنـه.احلديث
  .ًورواه أحـمد بن حنبل عن معتمر عن أبيـه مرسال ,العبدي عن معتمر عن أبيـه

  . تفرد بـه معتمر عنه.احلديث.. .تى عىل رجل يسوق بدنة أنـه أ:حديث )١٠٠٢(
تفرد بـه عمرو بن عثامن . *احلديث» ... استعملهاًإذا أراد اهللا بعبد خري «:[حديث  )١٠٠٣(

  .العبدي عن معتمر عن أبيـه
 تفرد بـه عباد بن صهيب عن . احلديث...﴾ o n m l k﴿ :حديث )١٠٠٤(

  . وتفرد بـه سفيان بن زياد عنه,التيمي
تفرد بـه املعتمر عن  .حديث الشفاعة »...ليأيت املؤمنون آدم يوم القيامة «:حديث )١٠٠٥(

  .أبيـه
 تفرد بـه املعتمر .احلديث.. .فوه باملسألةححتى أ ,سئلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٠٠٦(

  .عن أبيـه
هؤالء : *واإذا أبرصهـم أهل اجلنة قال «:قال *ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  : [حديث )١٠٠٧(

 .*عن أبيه بـه املعتمر  تفرد. أو كام قال»اجلهنميون
 . *عن أبيه تفرد بـه املعتمر .احلديث» ...إن الكافر إذا عمل حسنة «:[حديث )١٠٠٨(
 . *عن أبيه تفرد بـه املعتمر .احلديث» ...كافر :−الدجال يعني−بني عينيـه  «:@{حديث )١٠٠٩(

________________________ 
  .٥/٣٦٠ , لسان امليزان ٢/١٥نن ب  , الس/٤/٣٠العلل : ينظر  −١٠٠١الالل
  . ساقط من غ »احلديث« يف احلديث السابق إىل »تفرد به«من  * −١٠٠٣الالل
 , »ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا « * . من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٠٧الالل

 .قال :  يف ص »قالوا«/  من غ »عن أبيه«
 . من غ »عن أبيه« * . من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٦األوسط أخرجه الطرباين يف  −١٠٠٨الالل
 . من غ »عن أبيه« * . من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٠٩الالل
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 . *عن أبيه تفرد بـه املعتمر .احلديث» ...لو كان البن آدم واديان «:[ حديث )١٠١٠(
 . تفرد بـه معتمر.احلديث» ...ين ألتوب يف اليوم سبعني مرةإ «:[ حديث )١٠١١(
 . * عن أبيه تفرد بـه معتمر.احلديث.. . ملا رجعنا من غزوة احلديبية:[ حديث )١٠١٢(
 تفرد بـه املعتمر عن .احلديث.. .إىل اجلنة عرض له نـهرملسو هيلع هللا ىلص  ملا عرج بنبي اهللا :[حديث )١٠١٣(

  .أبيـه عن قتادة
 :سالم بن أيب مطيع عن قتادة **

ومل  , تفرد بـه سالم عنـه. يف املباضعةًأعطي قوة ثالثني رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :ديثح )١٠١٤(
َجبلةيروه عنـه غري عبد الرحـمن بن عمرو بن  َ.  

 :* قتادةان عنييم بن حِلَس **
بـه شيخنا مـحمد بن /أ٨١/تفرد .احلديث.. .أعتق صفيةملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :ثحدي )١٠١٥(

ص مـحمد بن اهليثم القايض عن عبد اهللا بن رجاء احلسني بن مـحمد بن حاتم عن أيب األحو
  .عنه

  . تفرد بـه عبد الرحـمن بن مهدي عنه.احلديث» ...إن يف اجلنة شجرة «:حديث )١٠١٦(
  .»...اعتدلوا يف السجود «: [حديث )١٠١٧(
  .»...أحدكم *ال يبزق« }ب٤٤{ :[ حديثو )١٠١٨(

________________________ 
 . من غ »عن أبيه« * . من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠١٠الالل
 . من طريق معتمر , ووافقه ٢٨٧٧ يف األوسط أخرجه الطرباين −١٠١١الالل
 . من غ »عن أبيه« * . من طريق معتمر , ووافقه ٢٨٧٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠١٢الالل
 من طريق معتمر , وسكت ٢٨٨٥وأخرجه الطرباين يف األوسط. ب  /٤/١٢٤العلل : ينظر  −١٠١٣الالل

 .عنه 
تفرد به :  من طريق حبان بن هالل عن سليم  بنحوه , وقال ٢١٤٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠١٧الالل

 .عنه 
تفرد به :  من طريق حبان بن هالل عن سليم  بنحوه , وقال ٢١٤٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠١٨الالل

 .يبولن :  يف غ »يبزق« * .عنه 
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 .من أخف الناس صالة يف متامملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديثو )١٠١٩(
  .ي عنهقَوَذه الثالثة مـحمد بن سنان العتفرد بـه      
ّالرسي  ** ِ  :* قتادةبن حييى عنَ

 تفرد بـه مـحمد بن يوسف .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصأخرج إلينا أنس شعر النبي  :[ *حديث )١٠٢٠(
ْالفريايب ّالرسي  عن ِ ِ   .عنهَ

 :* قتادةشعبة عن **
يوسف بن تفرد بـه  .احلديث» ...إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتـها «:ثحدي )١٠٢١(

  .موسى عن أيب أسامة حـامد بن أسامة عنه
تفرد بـه  .احلديث.. .يستفتح القرآنملسو هيلع هللا ىلص  بأي يشء كان النبي :اً سألت أنس:حديث )١٠٢٢(

  .اًورواه أحـمد بن حنبل عن حجاج بـهذا اإلسناد أيض .حجاج بن مـحمد عن شعبة عن قتادة
ْطهامنإبراهيم بن تفرد بـه  .احلديث» ...انتـهيت إىل سدرة املنتـهى «:[حديث )١٠٢٣(  عن َ

  .حفصومل يروه عنـه غري  ,شعبة
 :* قتادةشيبان عن **

غريب من حديث قتادة  .احلديث» ...من تعلم العلم ليباهي بـه العلامء «:[ حديث )١٠٢٤(
  .ومل يروه عنـه غري سليامن بن زياد الثقفي الواسطي , تفرد بـه شيبان عنـه,عنـه
َخراششهاب بن  **  :* قتادة عنِ

 تفرد بـه أبو طاهر موسى بن مـحمد .احلديث» ... السبعالسمواتت سسأ «:ثحدي )١٠٢٥(
 .بن عطاء عن شهاب عنه

 :* قتادةالصعق بن حزن عن **
________________________ 

  . من غ »حديث« * −١٠٢٠الالل
 من طريق حفص ١١٣٩ وأخرجه الطرباين يف الصغري .ب /٤/١٢٤ , ٦/٢٣٤العلل : ينظر  −١٠٢٣الالل

 .بن عبد اهللا السلمي , ووافقه 
  . من طريق سليامن , ووافقه ٥٧٠٨و أخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٧٢املختارة : ينظر  −١٠٢٤الالل



 

 ٢١٤

  . تفرد بـه الصعق عنه.احلديث» ...رشب أمتي اخلـمرت «:ثحدي )١٠٢٦(
 :عن قتادة IQH*يشرعبد اهللا احل **

هذا أفادناه شعبة  :ادةقال أبو قت .احلديث.. . عن نفسهَّعقملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٠٢٧(
 تفرد بـه . ليس يروي هذا احلديث غريه:وقال ,−*بهيعني عبد اهللا عن قتادة −عن هذا الشيخ 

ن أبا قتادة سمعه أ وك,قال هكذا, *رامي عن شعبة عن عبد اهللا بن مـحرَخُّفضل بن يعقوب الر
با قتادة من  أهفادأوأظن شعبة : يسقال املقد .وشعبة يرويـه عن عبد اهللا ,من شعبة

  .واهللا أعلم , وليس لشعبة يف هذا احلديث سند, احلديث كذا يوجب لفظ,الشيخ/ب٨١/هذا
 :عبد الرحـمن األوزاعي عن قتادة **

 عن  بن عمرانعاىفامل  تفرد بـه.»واخلليقةاخللق  هـم رش «:أهل البدع يف [حديث )١٠٢٨(
  .األوزاعي عن قتادة عن أنس وأيب سعيد اخلدري

بن مطرف عن  IRH تفرد بـه عبد الرحـمن.احلديث» ...حجة وعمرةلبيك ب «:حديث )١٠٢٩(
  .اب بن بشري عن األوزاعي عنهعت

 :عمر بن نبـهان عن قتادة **
  .تفرد بـه عمر عنه .يصيل يف نعليـه ويف خفيـهملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[ حديث )١٠٣٠(

 :عمر بن عامر عن قتادة **
َالعرنيأمر ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )١٠٣١(  غريب من .احلديث.. .لبان اإلبلني أن يرشبوا من أُ

  . تفرد بـه سامل بن نوح عنه,حديث عمر عنـه

________________________ 
  .− وهو ابن حمرر–احلراين :  صوابه »احلريش«:  قوله )١(الالل
 .حمرز :  يف ص »حمرر«/  من غ »به«/ حلريثي ا:  يف غ »احلريش« * −١٠٢٧الالل
 . , ووافقه − أنس وحده– من طريق املعاىف ٣٩٥٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٢٨الالل
 .عبد الرحيم : صوابه  : »عبد الرمحن« قوله )٢(الالل
يق   من طر٢٩٠١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٣١٣أ  , السنن /٤/٢٩العلل : ينظر  −١٠٣٠الالل

 .عمر , ووافقه 



 

 ٢١٥

 تفرد بـه خالد بن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصيص خاتم رسول اهللا ِبَ كأين أنظر إىل و:حديث )١٠٣٢(
ُالسدويسحييى أبو عبيدة  ُعروبة عن عمر بن عامر وابن أيب َّ وخالفه عباد بن العوام وخالد  ,َ

 . يمينـهيف :فقاال ,الواسطي عن سعيد
 :* قتادةعمران القطان عن **

 وتفرد بـه , تفرد بـه عمران عنـه.احلديث» ...إن هذا الشهر قد حرضكم «:[حديث )١٠٣٣(
  }أ٤٥{ .مـحمد بن بالل عن عمران

 تفرد بـه .احلديث.. .أمر أبا بكر أن يصيل بالناسملسو هيلع هللا ىلص  ملا مرض رسول اهللا :[حديث )١٠٣٤(
 .عمران عنه

 :* قتادةعمران بن خالد عن **
 خالد *عن ابن * تفرد بـه داود بن معاذ.احلديث» ...املؤمن لني املنكب «:[ يثحد )١٠٣٥(

  .عنه
 :* قتادة عنُعامرةعدي بن أيب  **

 , قتادة عنـه* غريب من حديث.احلديث» ...شوش مـحترضةإن هذه احل «: [حديث )١٠٣٦(
 .تفرد بـه عدي عنه

 :* قتادةعتبة بن أيب حكيم عن **
 قال أبو بكر بن أيب .احلديث.. .بعد الوتر ركعتنيكان يصيل ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٠٣٧(

غريب من حديث : رقطنيا قال الد,وحفظها أهل الشام ,تفرد بـها أهل البرصة هذه سنة :داود
  . وتفرد بـه بقية عن عتبة, تفرد بـه عتبة عنـه,قتادة عنـه

________________________ 
  . من طريق حممد , ووافقه ١٤٤٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٣٣الالل
 . من طريق عمران , ووافقه ٥٧٣٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٣٤الالل
  .من ص » ابن«/ معان :  يف ص »معاذ« * −١٠٣٥الالل
 ٢٨٠٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١٩٥, نتائج األفكار ) أ/٤٤النارصية (العلل : ينظر  −١٠٣٦الالل

 .من ص » حديث« * .من طريق عدي , ووافقه 
   .٢/٤١السنن : ينظر  −١٠٣٧الالل



 

 ٢١٦

 :* قتادةعمرو بن احلارث عن **
  . تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عنه.ثاحلدي... *نـهى أن خيلطملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )١٠٣٨(

 :* قتادةعقبة بن عبد اهللا الرفاعي عن **
غريب من / أ٨٢/.احلديث» ...السلطان ظل اهللا عز وجل يف األرض «:[حديث )١٠٣٩(

  . تفرد بـه عقبة األصم عنه,حديث قتادة عنـه
 :* قتادةقرة بن خالد عن **

  . عن قرةشعيب عيسى بن  تفرد بـه.احلديث.. .ًامـ خاتذاختملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٠٤٠(
َمسعر ** ْ  :ن قتادةع ِ

تفرد بـه مـحمد بن برش  .احلديث.. .حتى تورمت قدماهملسو هيلع هللا ىلص  قام النبي :{حديث )١٠٤١(
 وكان من :قال البغوي يف إسناده عنـه−از ر عبد اهللا بن عون اخلغري *عنه *به ومل حيدث ,*عنـه
َمسعرف بن مـحمد عن ي س ورواه,بن عيل بن األسود IQH وتابعه احلسن,− عباد اهللاخيار ْ  عن ِ

َمسعرورواه أبو قتادة احلراين عن  ,عطية عن أيب سعيد اخلدري ْ  عن عيل بن األقمر عن أيب ِ
َجحيفة َمسعر ورواه مـحمد بن إسحاق عن ,ُ ْ  ,شعبة ن عن املغرية به عن عمِعالقة عن زياد بن ِ

َمسعروخالفه أصحاب  ْ َمسعرفرووه عن  ,بن حييىد وكيع وأبو نعيم وأحـمد بن بشري وخال :ِ ْ ِ 
 .وهو الصواب , أنـه سمع املغريةِعالقةعن زياد بن 

غريب من حديث  .احلديث.. .فسلم عليـهـم ,مر عىل غلامنملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٠٤٢(
َمسعر ْ   . عن قتادةِ

________________________ 
 .ضبب عليها يف النسختني » خيلط«*  −١٠٣٨الالل
  .أ  /٤/٢٨العلل : ينظر  −١٠٣٩الالل
 املجروحني البن حبان  , تعليقات الدارقطني عىل١/٥٣٨ , املؤتلف ٧/١٢٥العلل : ينظر  −١٠٤١الالل
األوىل, » عنه«*. من طريق اخلراز , ووافقه ٥٧٣٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/١٠١ , املختارة ١٥٠ص

 . الثانية من غ »عنه«/  من ص »به«
 .احلسني :  صوابه »احلسن«:  قوله )١(الالل



 

 ٢١٧

 .وأبا بكر وعمر مل يكونوا جيهرون ببسم اهللا الرحـمن الرحيمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٠٤٣(
َمسعغريب من حديث  ْ يف  ام وجدهيتفرد بـه مـحمد بن إبراهيم احللواين ف , عن قتادة عن أنسرِ

َمسعراحلسن عن  *أيب كتاب عمه عبد الرحـمن بن شيبان عن عمرو ْ   . وشعبة عن قتادةِ
 :مالك بن دينار عن قتادة **

بن  IQH تفرد بـه حـميد, غريب من حديث مالك عنـه.احلديث» ...من غشنا «:حديث )١٠٤٤(
ْاهلمداينارون صبيح عن أيب ه َ.  

 :* قتادةمطر الوراق عن **
ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث» ...خيرج من النار« : [*حديث )١٠٤٥(  وتفرد بـه , عنـهَ

  .عنـه حفص بن عبد اهللا
 تفرد بـه يوسف بن عطية . احلديث...بيمينهكان يأخذ الرطب ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٠٤٦(

  .عن مطر عنه
 :*ادة قتمقاتل بن سليامن عن **

 غريب من .احلديث يف صوم أيام البيض» ...ةعليكم باألوضاح الثالث «:حديث )١٠٤٧(
  .اجلالب عن مقاتل عنه }ب٤٥{  تفرد بـه إبراهيم بن نافع,حديث قتادة عنـه

 ,مقاتل عنهـامم تفرد بـه سليامن بن الربيع عن  .احلديث» ...ٓٓسمن قرأ ي «:حديث )١٠٤٨(
  . عن هارون بن أيب مـحمد عن مقاتلحالصوإنام يعرف هذا من رواية احلسن بن 

 :* قتادةنافع بن عامر عن **
  تفرد بـه إسامعيل بن.احلديث» ...يةْحِصورة د *يأتيني جربيل عىل «:[حديث  )١٠٤٩(

 

________________________ 
  .بن :  يف غ »أيب« * −١٠٤٣الالل
 .عبد احلميد :  لعل صوابه »محيد«:  قوله )١(الالل
  . من غ »حديث« * −١٠٤٥الالل
  .٢/١١٨أ  , فوائد تـامم /٤/١١العلل : ينظر  −١٠٤٦الالل
  . من غ »بن عامر«/ يف :  يف غ »عىل« * −١٠٤٩الالل



 

 ٢١٨

  .عنه *بن عامرعياش عن نافع 
َالدستوائيهشام  **  :* قتادة عنَّْ

ادة قت/ ب٨٢/  غريب من حديث.صىل عىل قرب بعد شهرينملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٠٥٠(
َالدستوائيوغريب من حديث هشام  ,عنه حمد بن ثواب عن وهب تفرد بـه سعيد بن مـ , عنهَّْ

  .بن جرير عنه
 :* قتادةهشام بن حسان عن **

غريب من حديث هشام  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص أخضب رسول اهللا :اً سألنا أنس: [حديث )١٠٥١(
  .عنه IQHِالكاليبتفرد بـه منصور بن عكرمة  ,بن حسان عنه

 غريب من .احلديث.. .متى الساعة :فسأله ,ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي اً أعرابيأن :حديث )١٠٥٢(
  .ة عنهَّبَتفرد بـه عمر بن ش ,حديث عبد اهللا بن هشام عن أبيـه

 :* قتادةهارون بن سعد عن **
 حصني بن ُجنادةتفرد بـه أبو  .احلديث.. .إذا دخل اخلالءملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٠٥٣(

  .عد عنهالصفار وهارون بن س *دمـخارق عن خال
 :* قتادةهـامم بن حييى عن **

 ُرصُ ح:قال ,رةْـمُوما اخل :قلت ,رةُْمكان يصيل عىل اخلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٠٥٤(
  . تفرد بـه هـامم عنه, غريب من حديث قتادة عنـه.باملدينة

 :* قتادةيح عنِبَحييى بن ص **
 غريب من. *ثاحلدي.. .يوم أحد جـمع النفر يف القرب الواحدملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي : [حديث )١٠٥٥(

 

________________________ 
  . من طريق منصور , ووافقه ٥٣٦٨أخرجه الطرباين يف األوسط   −١٠٥١الالل
  .»ينظر هذا«: ص   يف حاشية)١(الالل
  .خالد :  يف ص »خالد« * −١٠٥٣الالل
 .ب  /٤/٣٢العلل : ينظر  −١٠٥٤الالل
 . من غ »بن صبيح« , »احلديث« * .أ  /٤/٢٩العلل : ينظر  −١٠٥٥الالل



 

 ٢١٩

  . عن حييى عنهج تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن ابن جري,عنـه *يحِبَبن صحديث حييى 
 :* قتادةأبو جعفر عن **

 مـحمد بن عامر بن ه تفرد ب.احلديث.. . عن النـهبةملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :حديث )١٠٥٦(
َاألشيبالعالء عن  ْ   . عن أيب جعفر عن قتادةَ

 :* قتادةأبو بكر اهلذيل عن **
لحديث لو ...اخلرضةملسو هيلع هللا ىلص  كنا نتحدث أن أحب األلوان إىل رسول اهللا :حديث )١٠٥٧(

 . عن أيب بكر اهلذيل عنهج تفرد بـه حجاج عن ابن جري.قصة
 : إسنادهَّلقتادة عن أنس انقطع عيل حديث** 

َزنبقة@ تفرد بـه مـحمد بن ماهان.احلديث.. .إذا أفطر عند قومملسو هيلع هللا ىلص النبي  [كان )١٠٥٨( ْ  بـهذا *َ
 يف ترجـمة حييى ءيجي ولعله ,أنسملـحفوظ عن هشام عن حييى بن أيب كثري عن وا, IQHاإلسناد
  .عز وجلإن شاء اهللا @IRHعن أنس

 :*س عن أنس بن مالكَـمْهَك* 
 تفرد بـه أبو .احلديث» ...الرشب يف ثالثة أنفاس «:قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا [ حديث )١٠٥٩(

  .لثقات العبادوكان من ا , األدمي عن ابن عيينة عنـهيزيدجعفر مـحمد بن 
 :عن أنس ISHُليث بن أيب سليم* 

 تفرد بـه .احلديث» ...إذا اغتسلت املرأة من حيضها «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : [حديث )١٠٦٠(
 

________________________ 
 .ضبب عليها » ماهان زنبقة«/ الرتمجة وحديثها من ص  * .أ /٤/٣١العلل : ينظر  −١٠٥٨الالل
َزنبقة عن قطن ويوسف بن يعقوب ع:  أي )١(الالل ْ َن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس , ورواه مرة عن َ َّْ

  .− كام يف العلل–يوسف بن يعقوب عن هشام باملحفوظ 
  .١٣١٧ , ١٢٩٦ يف احلديثني )٢(الالل
  . من ص »بن مالك« * −١٠٥٩الالل
  .»ليث«إىل » ثابت« صوابه أنه من رواية ثابت عن أنس , فتحرف »ليث بن أيب سليم«:  قوله )٣(الالل
   .١/٧١تلخيص املتشابه : ينظر  −١٠٦٠الالل



 

 ٢٢٠

  .IQHعن أنسث لي/أ٨٣/مسلم بن صبيح أبو عثامن عن حـامد بن سلمة عن
  :مـحمد بن مسلم أبو بكر الزهري عن أنس* 

 :*مهـمـتراجد َرْفُوإن مل ت ,الرواة عنـه عىل الرتتيب
ًدرىِمملسو هيلع هللا ىلص النبي  ويف يد ملسو هيلع هللا ىلصطلع عىل النبي ا ً أن رجال:[حديث  )١٠٦١(  به  تفرد.احلديث.. .ْ

  .الزهري عن سهل :واملـحفوظ ,عامر بن مطر عن إبراهيم بن سعد عنـه
يب ب تفرد بـه احلسن بن عيل بن ش.احلديث» ...إذا قرأ اإلمام فأنصتوا «:[حديث )١٠٦٢(
َالطفاوي عن مـحمد بن عبد الرحـمن ثاألشععن أيب  }أ٤٦{ ريَمْعَمـال  . عن أيوب عنهُّ
َالطفاوي تفرد بـه .احلديث.. .فرس *عنملسو هيلع هللا ىلص  رصع النبي :[حديث )١٠٦٣(   . عن أيوب عنهُّ
 تفرد بـه مـحمد بن عبد الرحـمن بن أيب .احلديث» ...لبيك بحجة وعمرة «:حديث )١٠٦٤(

 َّواباجل تفرد بـه أبو و,ه وهو غريب من حديث إسامعيل عن.ليىل عن إسامعيل بن أمية عنـه
َرزيقعن عامر بن  ُ.  

  . عن الزهريرسال تفرد بـه إسامعيل بن م.احلديث» ...ثالث من كن فيـه «:حديث )١٠٦٥(
  .و معاوية عن إسامعيل بن مسلم عنه تفرد بـه أب.»اًلبيك بحجة وعمرة مع «: [حديث )١٠٦٦(
ه أسامة بن زيد عن تفرد بـ .احلديث.. .بحـمزةملسو هيلع هللا ىلص  ملا كان يوم أحد مر النبي : [حديث )١٠٦٧(

 ورواه عثامن بن عمر عن أسامة عن الزهري عن ,بـهذه األلفاظ *بن مالكالزهري عن أنس 
يعني −صل عىل أحد من الشهداء غريه ي ومل :فقال , بـه غريهِ مل يأتاًحرفوزاد فيـه  ,أنس
  .−حـمزة

________________________ 
 .» ومل نكتبه إال من هذا الوجه«:  يف تلخيص املتشابه )١(الالل
  . من ص »تراجـمهم... الرواة « * −١٠٦١الالل
 ) .ب/٥١النارصية (العلل : ينظر  −١٠٦٢الالل
 .من :  يف غ »عن« * .ب /٤/٢٤العلل : ينظر  −١٠٦٣الالل
 . من طريق أيب معاوية , ووافقه ٣٢٨٢ه الطرباين يف األوسط  أخرج −١٠٦٦الالل
 . من غ »بن مالك«*  . ١١٧ , ٤/١١٦, السنن ) أ/٥٣النارصية (العلل : ينظر  −١٠٦٧الالل
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من  غريب .احلديث.. .قويأومل عىل زينب بمدين من متر وسملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :[حديث )١٠٦٨(
  .ومل يروه عنـه غري سفيان بن عيينة ,أبوه وائل بن داود *هتفرد ب ,حديث بكر بن وائل عنـه

 ,الزهري  تفرد بـه بكري بن األشج عن.احلديث» ...من عزى أخاه املؤمن «:حديث )١٠٦٩(
 .م عن أبيـه عنهَْرشَوتفرد بـه قدامة بن مـحمد بن خ

 تفرد بـه قدامة بن مـحمد عن .احلديث» ...ٓٓسيوه ٓطأنزل عيل باملدينة  «:حديث )١٠٧٠(
َمـخرمة   . عن أبيـهَْ

 تفرد بـه أبو املليح .احلديث.. .قإسترب حلةملسو هيلع هللا ىلص  * أصابت خيل النبي:[حديث  )١٠٧١(
ِّالرقياحلسن بن عمر    . عنهَّ

 تفرد .احلديث.. .عىل غالم *ثم اتكأ ,فصىل ,ملسو هيلع هللا ىلص خرجت مع رسول اهللا :[حديث  )١٠٧٢(
  .بـه أبو املليح عنه

َحيوة تفرد بـه .احلديث» ... الفتكاإليامن قيد «:حديث )١٠٧٣( ْ  عن إسامعيل بن عياش َ
  .عن حجاج بن أرطأة عنـه

غريب من حديث /ب٨٣/.احلديث» ...ضعنيوا السبايا حتى ؤال تط «: [حديث )١٠٧٤(
  . ومل يروه عنـه غري إسامعيل بن عياش, تفرد بـه احلجاج بن أرطأة,الزهري عنـه

  . تفرد بـه زمعة عنه.احلديث» ...حد عىل ميتـُيال حيل ملسلم أن  «:حديث )١٠٧٥(
  . تفرد بـه عيل بن قادم عن زمعة عنه.احلديث» ...ان يأيت أحدكمشيطن الإ «:حديث )١٠٧٦(
 تفرد بـه .احلديث.. .الرجليكلمه بعدما تقام الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  * النبيرأيت :[حديث  )١٠٧٧(
  . بن اليامن عن زمعةنامثع

________________________ 
 .يرويه :  يف ص »تفرد به« * ) .أ/٥٣النارصية (العلل : ينظر  −١٠٦٨الالل
 .رسول اهللا : غ   يف»النبي« * −١٠٧١الالل
 .مبيض له يف غ » ثم اتكأ«*  −١٠٧٢الالل
  .٤٩) ٢(األفراد : ينظر  −١٠٧٤الالل
 .رسول اهللا : غ   يف»النبي«  *−١٠٧٧الالل
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د بن الصقر بن ثوبان  تفرد بـه أحـم.احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد «:حديث )١٠٧٨(
 . عن أيب عاصم عن زمعةرداْنُبعن 

  . تفرد بـه زمعة عنه.احلديث» ...ل المرأة تؤمن باهللاحيال  «:حديث )١٠٧٩(
َأنيسة تفرد بـه زيد بن أيب .احلديث» ...قدر حويض« :حديث )١٠٨٠( وهو  , عن الزهريُ

  .مـحفوظ عنه
 بن  بن حبيبنيس تفرد بـه احل.احلديث.. . أصحابـهبنيملسو هيلع هللا ىلص  النبي آخى ملا :حديث )١٠٨١(
واحلسني  ,ي عن سفيان عنـهصينصور بن زياد موىل املهدي أبو عيل عن إبراهيم بن إسحاق النم

  .شيخ البن عقدة
 عن إبراهيم عن IQHتفرد بـه احلسن. »توبوا إىل اهللا عز وجل قبل أن متوتوا «:حديث )١٠٨٢(

  .عنه سفيان
 تفرد بـه . احلديث...وكفه يف كف عمر }ب٤٦{ من املسجدملسو هيلع هللا ىلص  خرج النبي :حديث )١٠٨٣(

  .عن إبراهيم عن سفيانن احلس
 . *بمثله .احلديث.. .يف العرش األواخر يلف الفراشملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٠٨٤(
تفرد بـه االحتياطي احلسني بن عبد الرحـمن  .احلديث» ...ال تشد الرحال «:حديث )١٠٨٥(

  .عن ابن عيينة عن الزهري
 تفرد بـه رزق اهللا بن موسى .ديثاحل.. .ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي ريَضُيد بن حَسُن أأ :حديث )١٠٨٦(

 واملـحفوظ عن الزهري عن عبد الرحـمن بن كعب بن ,الطربي عن ابن عيينة عنـه IRHأبو أحـمد
  .مالك

 تفرد بـه عيل بن يزيد .احلديث.. .يتفاءل وال يتطريملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٠٨٧(
  .يل اخلراساين عن ابن عيينة عنهْهُّذال

________________________ 
  .− وكذا يف احلديث بعده–احلسني :  لعل صوابه »احلسن«:  قوله )١(الالل
  .بمثل ما قبله : غ   يف»بمثله«  *−١٠٨٤الالل
 .أبو الفضل : بو بكر , أو أ:  لعل صوابه »أبو أمحد«:  قوله )٢(الالل
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  . تفرد بـه عيل بن يزيد هذا عن ابن عيينة.اًقباء راكبيأيت ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )١٠٨٨(
تفرد بـه . * احلديث»...*الرحيم@*يدخل اجلنة إال *والذي نفيس بيده ما «:[حديث  )١٠٨٩(

 /أ٨٤/.IQHَّثمذكره  ن,طاهر بن الفضل بن سعيد احللبي عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري
 إين قد : قالت زينب:وفيـه ,احلديث.. .بن الربيع العاص و أبأرسملا  :[حديث  )١٠٩٠(
عنـه,  سليامن بن بالل عن صالح بن كيسانتفرد بـه . *احلديث.. .بن الربيعرت أبا العاص جأ

  .ومل يروه عنـه غري أيب بكر بن أيب أويس
 تفرد بـه صالح بن أيب .يثاحلد.. .ًغسالملسو هيلع هللا ىلص  كنت أسكب لرسول اهللا :حديث )١٠٩١(

  .عنه األخرض
 غريب من حديث .احلديث.. .سألونه الناس يل فجع,الم ملسو هيلع هللا ىلص َّ جاء النبي:حديث )١٠٩٢(

وال نعلم  , تفرد بـه صالح بن أيب األخرض عنـه,»أما بعد« :أنـه خطب فقال :وفيـه ,الزهري عنـه
وغريه يرويـه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن  ,حدث بـه غري حييى بن كثري بن درهـم

  .»دأما بع «:وال يذكر فيـه ,اخلدري
 تفرد بـه يوسف بن خالد . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا أيب بكر يوم تويف  عقدت بيعة:حديث )١٠٩٣(

ْالسمت  .ي عن صالح بن أيب األخرض عنهَّ
 تفرد بـه مـحمد بن .احلديث ...:كان إذا دخل اخلالء قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٠٩٤(

  .احلسن عن إبراهيم بن حـميد عن صالح بن أيب األخرض عنه
 ...وأيب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص سول اهللا ة رسنفذكر  , دخلت عىل أنس باهلاجرة: [حديث )١٠٩٥(

 

________________________ 
  . من غ »احلديث«/ رحيم :  يف غ »الرحيم«/  بيض بعدها يف غ »إال«/ ال :  يف غ »ما« * −١٠٨٩الالل
  .١٢٠٦ يف احلديث )١(الالل
  . من غ »بن الربيع احلديث« * −١٠٩٠الالل
تفرد به : ال يف األوسط  من طريق حممد , وق٨٨٨ والصغري ٦٧٠٢أخرجه الطرباين يف األوسط   −١٠٩٤الالل

 .إبراهيم , ووافقه يف الصغري 
 .من ص» نحو«/عامر: يف غ  »عكرمة«*.من طريق عكرمة ١٩٤٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٠٩٥الالل
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بن  *ورواه عكرمة ,بـهذه األلفاظ@IQHتفرد بـه صالح بن أيب األخرض عن إبراهيم .احلديث
  . هذا*عامر عن صالح نحو

 تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدواتسا من قريش اًن ناسأ :[حديث  )١٠٩٦(
َبديل  , عن أيب عيل احلنفي عنـهنانـحمد بن سومل أره إال عند م , بن ورقاء عن الزهري عنـهُ

عن عبد اهللا بن  −وهو عبد الكبري بن عبد املـجيد−خر عن أيب بكر احلنفي آوروي عنـه من وجه 
 .*ر وتفرد بـه أبو بكر عن ابن مـحر, عن الزهريرمـحر

G F  H ﴿ ـ أن عرشة من قريش كانوا يفتتحون القراءة ب: [حديث )١٠٩٧(

I*﴾ ...بن هارون عن عدي بن الفضل عن عبد *يارس عامرو  تفرد بـه أب.احلديث* 
  هذاغري ,عبيد اهللا بن طلحة عن الزهري :وإنام يعرف ,فظلاهللا بن طلحة عنـه بـهذا ال

  .*احلديث
 .−العزيز لعمر بن عبد−من هذا ملسو هيلع هللا ىلص  برسول اهللا ً أشبـه صالةاً ما رأيت أحد:حديث )١٠٩٨(

  .بيـه عن الزهريعن أ }أ٤٧{ تفرد بـه مـحمد بن عبد اهللا بن عنبسة
 تفرد بـه برش .احلديث.. .اًملوكـم/ب٨٤/كاتبيمر برجل ملسو هيلع هللا ىلص  * أن النبي:[حديث  )١٠٩٩(

  . عن الزهري وحييى بن أيب كثري وقتادةرّم عن عبد اهللا بن مـحريعنعن أيب  *اَافَفبن 
 تفرد بـه معىل بن عبد الرحـمن عن .احلديث» ...ٌ أقوامَ احلوضّريدن عيلل «:[حديث  )١١٠٠(

َمـخلدومل نكتبـه إال عن ابن  ,الزهري * وتفرد بـه عبد احلـميد عن,ميد بن جعفر عنـهعبد احلـ ْ َ.  
  .تفرد بـه عبد الرزاق بن عمر عن الزهري .احلديث» ...لكل أمة أمني «:حديث )١١٠١(

________________________ 
  .الزهري :  صوابه »إبراهيم«:  قوله )١(الالل
  .حمرز :  يف غ »حمرر« * −١٠٩٦الالل
ضبب عليها يف » عبد«/  من غ »عامر«/  من ص »رب العاملني« * .أ  /٤/٢٦العلل : ينظر  −١٠٩٧الالل

 . من ص »احلديث«/ النسختني 
 .فاىف : نايف , ويف غ :  يف ص »فافا«/ رسول اهللا :  يف غ »النبي« * −١٠٩٩الالل
  . من غ »عن« * −١١٠٠الالل
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 عن سلمة بن عمرو القايض@ تفرد بـه حييى بن حـمزة عن أبيـه.الصدقات  [حديث )١١٠٢(
 *الرمحنعبد  ام أخربين بـه أبو عمرو األوزاعي في, بخطههذا كتاب ابن شهاب الزهري :قال
 . *عنه

 وغريب , غريب من حديث الزهري.احلديث» ...الضعفاء يف أمتي ثالثة «:حديث )١١٠٣(
ومل نكتبـه إال من  ,ان السلمي عن األوزاعيس تفرد بـه أيوب بن ح,من حديث األوزاعي عنـه

  .ارَْجنِحديث أهل س
ْهقلبن هاشم عن  *وتفرد بـه عمر .احلديث» ...العشاء *إذا حرض «:[حديث  )١١٠٤(  عن ِ

  . عن مفضل بن يونس عن األوزاعييورو ,األوزاعي
 تفرد بـه مسكني .احلديث.. . وعىل يمينـه أعرايبًرشب قائامملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي : [حديث )١١٠٥(

  .ًرشب قائام :بن بكري عن األوزاعي عنـه بقوله
تفرد بـه عبد  .احلديث» ...رشسألت ريب عز وجل الالهني من ذرية الب «:[ حديث )١١٠٦(

  .عنه * عن عبد الرحـمن بن إسحاق املديننالرحـمن بن املتوكل عن فضيل بن سليام
 عبد *غريب عن مـحمد بن .دخل مكة وعليـه عاممة سوداءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ حديث )١١٠٧(

ِالـموالالرحـمن بن أيب  َ   .تفرد بـه عثامن الطرائفي عنه , عنهَ
 تفرد بـه .احلديث.. .﴾ s r q p﴿ :قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١١٠٨(

ان العثامين عن عبد املؤمن بن عبد املهيمن بن أيب رشاعة ورممـحمد بن زكريا األزرق عن أيب 
ْاهلمداين   . عن أبيـه عنهَ

________________________ 
 . من غ »عنه«/  من ص »عبد الرمحن« *  .١/٢٣العلل : ينظر  −١١٠٢الالل
  .عمر :  يف ص »عمرو«/ حرضت :  يف غ »حرض«*  −١١٠٤الالل
 ) .أ/٥٢النارصية (العلل : ينظر  −١١٠٥الالل
 من طريق ابن املتوكل ,   ٥٩٥٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/١٤العلل : ينظر  −١١٠٦الالل

 .املقرئ : غ   يف»املدين« * .ووافقه 
 .من ص » حممد بن« *  .٢/١٤٧حجر النكت عىل ابن الصالح البن : ينظر  −١١٠٧الالل
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تفرد بـه مـحمد بن يزيد األدمي  .احلديث» ...عرضت عيل أجور أمتي «:[ حديث )١١٠٩(
 بن  عن عبد املـجيد عن عبد امللك عن املطلبغريه يرويـهو , عنهجعن عبد املـجيد عن ابن جري

  .أنس عن اهللا عبد
 غريب .احلديث.. .اًعكرمة بن أيب جهل وثب إليـه فرحملسو هيلع هللا ىلص  ملا رأى النبي :حديث )١١١٠(

ما كتبتـه إال من حديث أيب  , حديث ابن جريج عن الزهرينوم ,من حديث الزهري عن أنس
  .النبيل عنه/أ٨٥/عاصم

ن سعيد بن ب حالص تفرد بـه .احلديث.. .ًارشب لبنملسو هيلع هللا ىلص  أنـه رأى رسول اهللا :حديث )١١١١(
 .د اهللا عن الزهرييي عن قاسم عن عمه عبرتمذي عن صالح بن مـحمد الرتمذداس الْرِم
َّالدباء عن نـهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن :حديث )١١١٢(  ديعب عن مريم أيب بن نوح بـه تفرد .تَّفَزُمـوال ُّ
  .اهللا

 تفرد بـه نوح بن أيب مريم .احلديث ...ثم ننرصف , كنا نصيل املغرب:حديث )١١١٣(
  .IQHعنه

 بن *اهللا عبد بن القاسم بـه تفرد .احلديث ...ًامـخات اصطنع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن :[ حديث )١١١٤(
  .عمر عن أبيـه وعمه عبيد اهللا

  . تفرد بـه عدي بن الفضل عن عبيد اهللا.احلديث.. .ع عن فرسرص :حديث )١١١٥(
 بن اجلهـم عن أيب حييى شي يع* تفرد به.احلديث» ...حتاسدواال « }ب٤٧{ :[ حديث )١١١٦(

َّاحلـامين   .د اهللا عنهي عن عبِ
ْمدرارتفرد بـه طاهر بن  .احلديث» ...إذا أقيمت الصالة فال تقوموا« :حديث )١١١٧(   عنِ

 

________________________ 
وأخرجه الطرباين يف األوسط . ١٥٨, العلل املتناهية ) أ/٥٣ب , /٥٢النارصية (العلل : ينظر  −١١٠٩الالل
  . من طريق حممد , ووافقه ٥٤٧ والصغري ٦٤٨٩
 .عن عبيد اهللا :  أي )١(الالل
 . اهللا عبيد:  يف ص »عبد اهللا« *  .١/٢١٦املؤتلف : ينظر  −١١١٤الالل
 . من غ »به« * ) .أ/٥٨النارصية (العلل : ينظر  −١١١٦الالل



 

 ٢٢٧

  .عثامن بن عبد الرحـمن
 ,تفرد بـه عثامن بن أيب رواد عن الزهري. ..*يبك عىل أنس وهو يت دخل:[حديث  )١١١٨(

  .IQHلبخاريلصحيح الواحلديث يف  ,وادوهو أخو عبد اهللا بن أيب ر
َّغزية بن ُعامرةغريب من حديث . احلديث» ...اعوَطاَقَال ت« :حديث )١١١٩( ِ  .  عن الزهريَ
 تفرد بـه عبدة بن .وقَُلاب العروس يف اخللشرخص لملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ث حدي )١١٢٠(

 .قيل عنهُعن ع *عبد الرحيم عن حييى بن حييى النيسابوري
 تفرد بـه عثامن .احلديث.. .أن يشفع األذان *ًأمر بالال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )١١٢١(

  .قيلُ عن عَِهليعةبن صالح عن ابن 
ري عن ابن ْجَ تفرد بـه حسان بن غالب احل.احلديث» ...األنصار أحبائي« :[ حديث )١١٢٢(

 .قيلُ عن عَِهليعة
َقال يوم مجعة من اجلمعملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١١٢٣(  ,عنـه قيلُ تفرد به ع.احلديث.. .ُ

  .وعنـه عثامن بن صالح ,َِهليعةوعنـه عبد اهللا بن 
 عن ر تفرد بـه إبراهيم بن املنذ.احلديث.. .بقطف من عنبملسو هيلع هللا ىلص  * النبي أيت:[حديث )١١٢٤(

ويسنده عن  ,وغريه يرويـه عن ابن وهب ,قيل عنـهُابن وهب عن حفص بن عمر عن ع
  . بن عباس*اهللا عبد الزهري عن

________________________ 
  .يصيل :  يف ص »يبكي«*  −١١١٨الالل
  .٥٣٠ يف احلديث )١(الالل
 .ضبب عليها يف ص » النيسابوري«*  −١١٢٠الالل
  .بالل :  يف ص »ًبالال« * −١١٢١الالل
  .٤٦٠العلل املتناهية : ينظر  −١١٢٢الالل
 ٦٣٤٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٢٧٦ , الآللئ املصنوعة ٥٥٧املوضوعات : نظر ي −١١٢٤الالل

 .عبيد اهللا :  يف ص »عبد اهللا«/ رسول اهللا :  يف غ »النبي« * .من طريق إبراهيم , ووافقه 



 

 ٢٢٨

. احلديث ...تزيغ الشمس أخر الظهر قبل أن لعجإذا ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث )١١٢٥(
َفضالةبن /ب٨٥/عن املفضل −الواسطي :يقال لهكان و−ي رصتفرد بـه حسان بن عبد اهللا امل َ 

 ورواه ابن وهب .وذكر فيـه اجلـمع بني الظهر والعرص يف وقت الظهر ,قيل بـهذه األلفاظُعن ع
  .اللفظ *ن جابر بـهذا وتفرد بـه ابن وهب ع,قيلُعن جابر بن إسامعيل عن ع

قيل ُ تفرد بـه سالمة بن روح عن عمه ع. احلديث»...هْلُأكثر أهل اجلنة الب« :[حديث )١١٢٦(
  .عنه

 . وفيـه ذكر الوليد بن عبد امللك,احلديث» ...بعثت أنا والساعة كهاتني« :حديث )١١٢٧(
  .قيلُتفرد بـه سالمة بن روح عن عمه ع

 تفرد بـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصر رسول اهللا  عىل ظهانَِبثَي كان احلسن واحلسني :حديث )١١٢٨(
  . بن سفيانن ومل يروه عنـه غري سليام,ضيل بن عثامن األعور الصرييف املرادي عن الزهريف
تفرد بـه . *احلديث. .. اجلنازةموأبو بكر وعمر يمشون أماملسو هيلع هللا ىلص  * كان النبي:[حديث  )١١٢٩(

 .عن فليح بن سليامن عن الزهري@IQHشريقعبد املنعم بن 
 الرحـمن عبد بن قرة بـه تفرد .احلديث ...IRHوهدى *لبىملسو هيلع هللا ىلص سول اهللا  أن ر:[حديث  )١١٣٠(

 

________________________ 
 من طريق قتيبة عن املفضل , ٨٠٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٣٨٩السنن : ينظر  −١١٢٥الالل
 .بـهذه :  يف غ »بـهذا« * .تفرد به عقيل  : وقال
 .١٥٥٩العلل املتناهية : ينظر  −١١٢٦الالل
  . من غ »احلديث«/ رسول اهللا :  يف غ »النبي« * −١١٢٩الالل
 .بشري :  صوابه »قشري«:  قوله )١(الالل
  . من غ »عن قرة« / نوفو:  يف ص »وتفرد به«/ لبا , وضبب عليها : يف ص » لبى« * −١١٣٠الالل
ابن أربعني; بنحو هذا أخرجه ابن عبد الرب يف : تنبأ وهو , ومتامه :  لعل صوابه »لبى وهدى«:  قوله )٢(الالل

ال أعلم رواه عن ابن شهاب :  من طريق ابن وهب عن قرة عن الزهري وربيعة عن أنس , وقال ٣/١٦التمهيد 
 من طريق ابن وهب ٩٦٦واآلجري يف الرشيعة  , ٢/٣٠٨وأخرجه ابن سعد يف الطبقات . عن أنس غري قرة 

  .− عند الثاين− وعن ربيعة بنحوه− عند األول−عن قرة عن الزهري به



 

 ٢٢٩

 ورواه سويد بن عبد العزيز , عن أنسIQHعن ربيعة بن وهب عن قرة ا*وتفرد به ,عن الزهري
  .عن الزهري وحده *عن قرة

 وغريب , غريب من حديث الزهري عنـه.احلديث» ...سادة *األنبياء« :[ حديث )١١٣١(
ِمـجاشع تفرد بـه ,من حديث الليث عنـه َ س بن إسامعيل َْبنَ ومل يروه عنـه غري ع,بن عمرو عنـه ُ

  .زازالق
 عن ئيزيد املقر }أ٤٨{ يم بنَوُ تفرد بـه ر.احلديث» ...الدجلةب@IRH« :[ حديث )١١٣٢(

ِقبيصة عن ُّالطويس بن أسلم مدحمـوتابعه , عنـه ISHالليث ِقبيصة : كذا قال,عن الليث *َ َ, 
  . أعلمهللاوا ,قتيبة :علهلو
ِالتجيبي تفرد بـه شعيب بن حييى .احلديث» ...من سأله جاره« :حديث )١١٣٣(  ,الليث  عنُّ

 .وغريه يرويـه عن الليث عن مالك عن الزهري عن األعرج عن أيب هريرة
 تفرد , غريب من حديث الزهري عنـه.احلديث» ...لو أن املؤمن يف جحر« :[ حديث )١١٣٤(

تفرد بـه عنـه  ,ITHومل يروه عنـه غري أيب قتادة العدوي ,مسلمبـه ابن أخيـه مـحمد بن عبد اهللا بن 
 بن عبد اهللا IUHيعقوب * واسم أيب قتادة,مياَزِأبو بكر عبد الرحـمن بن عبد امللك بن شيبة احل

  .ي العدوريَعُبن ثعلبة بن ص

________________________ 
 . وعن ربيعة −الزهري:  أي –قرة عنه :  لعل صوابه »قرة عن ربيعة«:  قوله )١(الالل
 .األتقياء :  يف ص »األنبياء« *  .١٨١٤ , ٤٩٣املوضوعات : ينظر  −١١٣١الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » قبيصة«*  ) .ب/٥٦النارصية (العلل : ينظر  −١١٣٢لالال

  .»عليكم«:  ضبب هنا يف غ , ويف احلاشية )٢(الالل
 .ُعن عقيل :  أي )٣(الالل
وأخرجه الطرباين  . ٤٠/٣٧ , تاريخ دمشق ٢/٣١٦ , مسند الشهاب ٤٧) ٣(األفراد : ينظر  −١١٣٤الالل

 .ضبب عليها يف ص » أبو قتادة«. * ق احلزامي , ووافقه  من طري٩٢٨٢يف األوسط 
  .− وكذا ما بعده–العذري :  صوابه »العدوي«:  قوله )٤(الالل
 . وهو أبو قتادة بن يعقوب :صوابه » واسم أيب قتادة يعقوب«: قوله  )٥(الالل



 

 ٢٣٠

 . *احلديث» ...إذا قىض أحدكم الصالة يف املسجد« :[حديث  )١١٣٥(
 .يأمرنا بالصالة بالليلملسو هيلع هللا ىلص اهللا /أ٨٦/ان رسولك :عن الزهري عن أنس وجابرو )١١٣٦(
 .احلديث.. .ثمديأمرنا باإلملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  :عنـهـامو )١١٣٧(

 تفرد بـها هذا الشيخ عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن مسلم , عنهـامب من حديث الزهريائغر      
ِبزيععن سعيد بن  −اًوكان ضعيف−  . عن ابن إسحاق عنهَ
  .بمثله .احلديث» ...ةأول زمرة تدخل اجلن« :حديث )١١٣٨(
 وفيـه ,احلديث» ...مفاتيح الرزق ,يا زبري« :قال للزبريملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[ حديث )١١٣٩(

قايض مرص عن  *يرص تفرد بـه هارون بن عبد اهللا امل.هارون قايض مرص مع املأمون *قصة
  .مـحمد بن إسحاق

ـحمد بن  تفرد بـه م. احلديث...روفظنـهى عام يصنع يف الملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١١٤٠(
 . وال أعلم رواه عنـه غري عبد األعىل ,إسحاق عنـه بـهذه األلفاظ

 تفرد .احلديث.. .الذنوب كثري ملما تقول يف رجل قليل الع , يا رسول اهللا:حديث )١١٤١(
 . عنـه بـهذا اإلسناد وهذا اللفظيديَبُّالزبـه هانئ بن املتوكل عن مـحمد بن عياض عن 

 تفرد بـه مـحمد بن الوليد .احلديث.. .ستربقإة حلملسو هيلع هللا ىلص هديت لرسول اهللا ُ أ:[ حديث )١١٤٢(
  .عبد اهللا بن سامل احلـميص *ومل يروه عنـه غري ,يدي عن الزهريَبُّالز

بن   تفرد بـه عيسى.احلديث» ...*إن من آية املنافقني «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١١٤٣(
  .املغرية عن مـحمد بن أيب ذئب

 ه تفرد ب.احلديث» ... إىل الصالةإذا قام أحدكم «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١١٤٤(
 

________________________ 
 .من ص » احلديث«*  −١١٣٥الالل
/  من غ »قصة« *  .١٧٢اديث الشيوخ الثقات  ,  أح٧٧األسخياء للدارقطني : ينظر  −١١٣٩الالل

 .الزهري :  يف غ »املرصي«
 . من غ »غري« *  .٥/٦٣تغليق التعليق : ينظر  −١١٤٢الالل
 .املنافق : غ   يف»املنافقني« * −١١٤٣الالل



 

 ٢٣١

  .اهللا بن موسى عن ابن أيب ذئب عبيد
 بن داود األزدي عن نتفرد بـه سليام .»* واختىصخىصأليس منا من « :[حديث  )١١٤٥(

  .ازم عن ابن أيب ذئبخمـحمد بن 
 غريب من حديث .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصاروا عىل لقاح رسول اهللا غ أاًن ناسأ :حديث )١١٤٦(

عبد  :واسمه−كر بن شيبة  تفرد به أبو ب,يث ابن أيب ذئب عنـهومن حد ,نسأالزهري عن 
َفديكعن مـحمد بن إسامعيل بن أيب  −الرحـمن بن عبد امللك   . عن ابن أيب ذئبُ

تفرد بـه سليامن بن سلمة عن عبد  .»اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه« :[حديث  )١١٤٧(
بد املؤمن عن رد به أحـمد بن ع تف: وقال يف موضع آخر.العظيم بن حبيب عن ابن أيب ذئب عنه

 . عن الزهري*ريَّقَُو عن املبن يزيدعبد اهللا بن مـحمد 
 تفرد بـه مـحمد بن عبد اهللا/ب٨٦/.احلديث.. .أبو طيبة ملسو هيلع هللا ىلص َّ حجـم النبي:حديث )١١٤٨(

  .بن عبيد بن عمري عن الزهري }ب٤٨{
 يزيد  تفرد بـه عيل بن.احلديث» ...إذا كان يوم القيامة نصب يل منرب «:[ حديث )١١٤٩(
  .يل عن ابن عيينةْهُّالذ

تفرد بـه عبد اهللا بن يوسف عن ابن  .ب الفحلْسَعن عملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[ حديث )١١٥٠(
  .قيل بـهذا اللفظُ عن عَِهليعة

 عن يزيد َِهليعة تفرد بـه ابن .فرسه لةِْحفالرجل أن يبيع ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث )١١٥١(
  . عن يزيدَِهليعةورفعه ابن  ,وقفه الليث ,بن أيب حبيب عنـه

________________________ 
 .واستخىص : يف غ  »واختىص« * −١١٤٥الالل
 .مبيض هلا يف غ » املوقري«*  −١١٤٧الالل
  .١/٣٧٧  , الآللئ املصنوعة ٧٣٩ املوضوعات :ينظر  −١١٤٩الالل
 .٤/١٩٤٤ , املؤتلف − وفيه سقط−)ب/٥٦النارصية (العلل : ينظر  −١١٥٠الالل
 .٤/١٩٤٤املؤتلف : ينظر  −١١٥١الالل



 

 ٢٣٢

 تفرد بـه موسى بن عقبة عن .احلديث.. . من األنصار استأذنواًالا أن رج:{حديث )١١٥٢(
  .عن إسامعيل عنه@IQH وأخرجه البخاري,الزهري

بن @*تفرد بـه عبد اهللا .احلديث.. .يصوم حتى نقول ال يفطرملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١١٥٣(
  .ثابت عن ابن أيب ذئب عنهأيب 

 تفرد بـه عبد املنعم بن .وأبو بكر وعمر يمشون أمام اجلنازةملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث )١١٥٤(
 حدث بـه عنـه , عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنسيورو .نبشري عن فليح بن سليام

ْ بن راشد ومـحمد بن بكر الربهب اهللاو  .ساينُ
 تفرد بـه عثامن بن .احلديث... *ويوتر اإلقامةأن يشفع األذان  *مر باللُ أ:[حديث  )١١٥٥(

  .قيلُ عن عَِهليعةصالح عن ابن 
 غريب .احلديث.. .خرجملسو هيلع هللا ىلص  ملا كان يوم االثنني الذي قبض فيـه رسول اهللا :حديث )١١٥٦(

 تفرد بـه ,من حديث عبد اهللا بن أيب بكر بن مـحمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن أنس
  .مـحمد بن إسحاق عنه

غريب من حديث عبد  .احلديث.. . باملدينةابتنى بزينبملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١١٥٧(
  .تفرد بـه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عنه ,اهللا بن أيب بكر عن الزهري

َّاملوقري تفرد بـه . عىل بطنـهاًأن ينام أحدنا مستلقيملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١١٥٨( َ   . عنهُ
 تفرد بـه الوليد بن مـحمد .احلديث» ...ما من مؤمن يتصدق بصدقة« :[حديث  )١١٥٩(

َّاملوقري َ   .ه عنُ
________________________ 

:  من طريق إسامعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى , وقال ٤٦٢٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٥٢الالل
  .تفرد به موسى 

  .٣٠٤٨ , ٢٥٣٧ يف احلديثني )١(اللال
 .عبد العزيز : غ   يف»عبد اهللا« * −١١٥٣الالل
 .أ /٤/٢٦, )  ب/٥٤النارصية (العلل : ينظر  −١١٥٤الالل
 . من غ »ويوتر اإلقامة«/ ًبالال : ص   يف»بالل« * −١١٥٥الالل
  .هذا احلديث من ص  * −١١٥٩الالل



 

 ٢٣٣

َّاملوقري تفرد بـه .» فلريه إياهاًإذا نزع أحدكم عن أخيـه شيئ« :حديث )١١٦٠( َ   . عنهُ
 . مثله.»احلديث بينكم أمانة« :حديث )١١٦١(
  . مثله.»إقامة الصف من حسن الصالة« :حديث )١١٦٢(
 .مثله. *احلديث/أ٨٧/»...الةفال يغتسل أحدكم ب« :[حديث  )١١٦٣(
  . مثله.» الناسمن أرشف العمل بعد اإليامن باهللا التحبب إىل« :حديث )١١٦٤(
  . مثله.»املـحـموم شهيد« :حديث )١١٦٥(
  .مثله .إذا مشى تكفأملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١١٦٦(
 . مثله.احلديث.. .إذا جلس فاحتبىملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١١٦٧(
  . مثله.»رياء *ليس يف الصوم« :[حديث  )١١٦٨(
 . مثله.احلديث» ...أرى عينيهمن « :[ حديث )١١٦٩(
  .مثله . يف غسل واحدجامع نساءهملسو هيلع هللا ىلص  * أن رسول اهللا:[حديث  )١١٧٠(
  . مثله.احلديث.. .مر بجدار قد مالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  * أن:[حديث  )١١٧١(

َّاملوقريتفرد بـهذه األحاديث        َ َمـخلدغري أيب أسلم مـحمد بن  *عنه ومل يروها ,ُ ْ َ.  
تفرد بـه النرض بن  .احلديث ...املدينة أصابـهـم وعكملسو هيلع هللا ىلص  ملا قدم النبي :[حديث )١١٧٢(

َشـميل َّاملوقريهكذا رواه صالح وابن جريج و ,ن أيب األخرض عن صالح بُ َ  , عن الزهريُ
َمـخلدوتفرد بـه أبو أسلم مـحمد بن  ْ فرواه عن  ,سفيان بن عيينة }أ٤٩{ وخالفهـم, IQH عنـهَ

________________________ 
  . من ص »احلديث« * −١١٦٣الالل
 .الصيام : غ   يف»الصوم« * −١١٦٨الالل
  .٢/٨٤٨املؤتلف : ينظر  −١١٦٩الالل
 .النبي : غ  يف »رسول اهللا«*  −١١٧٠الالل
  . من غ »عنه«/ مكررة يف ص  »أن« * −١١٧١الالل
 .بن أيب خالد : غ  يف »بن خالد« * .ب  /٤/٢٥العلل : ينظر  −١١٧٢الالل
 .عن املوقري :  أي )١(الالل



 

 ٢٣٤

فرواه عن الزهري  ,وخالفهـم ابن إسحاق ,الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو
وقال بكر بن وائل عن الزهري عن موىل لعبد اهللا بن  ,عمروعن أيب سلمة عن عبد اهللا بن 
 بن أيب حـمزة شعيبمعمر وعبيد اهللا بن عمر ومالك و رسلهوأ ,عمرو عن عبد اهللا بن عمرو

وقال صالح بن عمر عن صالح بن أيب األخرض  ,وغريهـم عن الزهري عن عبد اهللا بن عمرو
َوداعة أيب عن الزهري عن السائب بن يزيد عن املطلب بن  وقال يزيد بن ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي َ

 عن *خالد وقال شعيب بن ,الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو عن عياض
وقال إبراهيم بن مرة وعبد الرزاق بن عمر  ,الزهري عن رجل مل يسمه عن عبد اهللا بن عمرو

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن الزهري عن سامل عن أبيـه عن النبي 
 تفرد بـه سالمة بن روح .احلديث.. .ةِّينَهبط ثملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  بينا نحن مع رسول:[ حديث )١١٧٣(

  .قيلُعن ع
 ر يذكملسو هيلع هللا ىلصفسأله ما سمع من رسول اهللا  , قدم أنس عىل الوليد بن عبد امللك:حديث )١١٧٤(
  .قيل عن الزهريُ تفرد بـه سالمة عن ع.احلديث.. .الساعة به
 .مثله .احلديث» ...كم من ضعيف« :حديث )١١٧٥(
بن املفضل عن عبد الرحـمن /ب٨٧/ تفرد بـه برش.ثاحلدي» ...ال حتاسدوا« :حديث )١١٧٦(

  .ومل يقل هذا عن الزهري عن أنس غريه ,»ال تناجشواو «:بن إسحاق عن الزهري بقوله
 تفرد بـه مـحمد بن احلسن .احلديث.. .إذا دخل اخلالءملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١١٧٧(

  .رض عنهبن عيل بن كيسان عن إبراهيم بن حـميد الطويل عن صالح بن أيب األخ
 .تفرد بـه أبو معاوية عن إسامعيل بن مسلم عن الزهري .ة التلبي[حديث )١١٧٨(
 املـخزومي حييى بن ن تفرد بـه أبو سليام.احلديث» ...من رآين يف املنام« :حديث )١١٧٩(

  . بن بالل عن يونس عن الزهرينخالد عن ابن أيب أويس عن سليام

________________________ 
 .  من طريق سالمة , ووافقه ٦٥٢٢خرجه الطرباين يف األوسط أ −١١٧٣الالل
 .هذا احلديث من ص  * . من طريق أيب معاوية , ووافقه ٣٢٨٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٧٨الالل



 

 ٢٣٥

 .احلديث.. .نفسه منـه يشءيف  *كان يقعملسو هيلع هللا ىلص  * ملا ولد إبراهيم ابن النبي:[حديث )١١٨٠(
قيل ويزيد بن أيب ُ عن عَِهليعةورواه عمرو بن خالد عن ابن  .قيل عنـهُ عن عَِهليعةتفرد بـه ابن 

 , ورواه حييى بن عثامن بن صالح عن أبيـه وعمرو بن خالد.اًوزاد ألفاظ ,وجوده ,حبيب
  .وتفرد بـه عنـهـام

 َِهليعة ابن ه تفرد ب.احلديث.. .ةنـهى عن جز الرأس واللحيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١١٨١(
 .قيل عن الزهريُعن يزيد بن أيب حبيب وع

  .احلديث» ... السباياأطوال ت« :حديث )١١٨٢(
  .احلديث» ...اًلدا وواوهلتال  «:حديثو )١١٨٣(

  .تفرد بـهـام إسامعيل بن عياش عن حجاج بن أرطأة عن الزهري      
 تفرد بـه إبراهيم بن .حلديثا.. . من ذهبًامـيف يد رجل خات ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى :[حديث )١١٨٤(

  .وتابعه برش بن الوليد ,وهو معروف برواية عبد العزيز العمري عنـه ,سعد عن الزهري
ْ سلم هتفرد ب .احلديث.. .ةآإذا نظر وجهه يف املرملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث )١١٨٥( بن قادم أبو َ

  .الليث عن أيب معاوية هاشم بن عيسى احلـميص عن احلارث بن مسلم عن الزهري
 تفرد بـه .علم عىل قرب عثامن بن مظعون بصخرة }ب٤٩{ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث )١١٨٦(

 .إسامعيل بن مرسال عن الزهري
    عن الزهري بـهذا  IQHتفرد بـه موسى بن عمر .»املرء مع من أحب« :حديث )١١٨٧(

  .اللفظ

________________________ 
ِ من طريق ابن هليعة عن يزيد وعقيل , وقال ٣٦٨٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٨٠الالل  .تفرد به عنهام: َ

 .وقع : غ   يف»يقع«/ رسول اهللا : غ   يف»النبي«* 
 . من طريق العمري , ووافقه ٨٠٣٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/٣١٩العلل : ينظر  −١١٨٤الالل
 . من طريق سلم , ووافقه ٧٨٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٨٥الالل
  . من طريق إسامعيل , ووافقه ٣٨٨٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −١١٨٦الالل
 .عمري :  لعل صوابه »عمر«:  قوله )١(الالل



 

 ٢٣٦

 عن إسحاق بن مـحمد غريب من حديث .احلديث »...من نيس صالة« :[حديث )١١٨٨(
ْمدرار *بن وتفرد بـه طاهر ,امن الوقايصوتابعه عث ,الزهري   . عن عثامن عن الزهريِ

 ينَُّام تفرد بـه اهلذيل بن إبراهيم اجل.احلديث» ...من قال ال إله إال اهللا« :حديث )١١٨٩(
  .املازين عن عثامن الوقايص عنه/أ٨٨/
ُبـهلول تفرد بـه ال.احلديث.. . كان بني أذان بالل وإقامتـه:[حديث  )١١٩٠( ْ  بن حسان عن َ
 . *ثامن بن عبد الرحـمن الوقايص عنهع
تفرد بـه صالح بن مالك عن عثامن الوقايص عن  .احلديث» ...مكة حرام« :حديث )١١٩١(

  .الزهري
 ُزرعة قال أبو .»فداكم أيب وأمي« :قال لألنصارملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :حديث )١١٩٢(

 قال ,ـهيم عن الوليد بن مسلم عن مرزوق بن أيب اهلذيل عنَحُ مل نكتبـه إال عن د:الدمشقي
  . تفرد بـه مرزوق عنـه:رقطنياالد

بن حييى  IQHسعيد بن سهل عن بكرتفرد بـه  .احلديث» ...من سأله جاره« :[حديث )١١٩٣(
  .IRHعن أنسو ,عن الليث عن ابن شهاب عن األعرج

 تفرد بـه عاصم الكوزي عن إسامعيل .»السهو قبل التسليم ISHسجديت« :[حديث )١١٩٤(
  .بن أمية عن الزهري

________________________ 
من طريق ابن إسحاق , ٦١٢٩وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . أ/٥٨النارصية (العلل : ينظر  −١١٨٨الالل

 . من غ »بن« * .ووافقه 
  .الكالم عىل هذا احلديث يف غ مكرر عن الكالم عىل احلديث التايل  * −١١٩٠الالل
 .هكذا رواه شعيب :  من طريق بكر , وقال ٣٠٨٠اين يف األوسط أخرجه الطرب −١١٩٣الالل
 .شعيب :  صوابه »سعيد«:  قوله )١(الالل
 .عن األعرج عن أنس :  يف األوسط »عن األعرج وعن أنس«:  قوله )٢(الالل
 ) .ب/٥٤النارصية (العلل : ينظر  −١١٩٤الالل
 .سجدتا :  الوجه فيه »سجديت«:  قوله )٣(الالل



 

 ٢٣٧

  .عن الليث عنه * تفرد بـه صخر احلاجبي.احلديث» ...بجلوا املشايخ« :[حديث  )١١٩٥(
ويـه بن ختتفرد بـه س .احلديث.. .اطة قومَبُبال عىل سملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث )١١٩٦(

 ورواه .أبو عيل موىل بني هاشم عن عبد املـجيد بن عبد العزيز عن ياسني الزيات عنـه *ذمازيا
  .يد عن ياسني عن األعمش عن أنس نحوهعيل بن يونس الطحان عن عبد املـج

 . وفيـه الشعر,احلديث.. .دخل مكة يف عمرة القضاءملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[حديث )١١٩٧(
بن صالح عن  * ورواه زمعة, وتفرد بـه عنـه عبد الرزاق,تفرد بـه معمر بن راشد عن الزهري

  .نسأ ورواه ثابت عن .اًمل يذكر فيـه أنس ,ًالزهري مرسال
 تفرد بـه إبراهيم بن اهليثم .احلديث» ...ل أحدكم املسجد فليقلإذا دخ« :حديث )١١٩٨(

َالبخرتيالبلدي عن إبراهيم بن مـحمد بن  ْ   . عن عيسى بن يونس عن معمر عنهَ
تفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث» ...إذا أتى أحدكم املسجد فلينظر يف نعليـه« :حديث )١١٩٩(

  .ر عنهاهليثم البلدي عن إبراهيم بن مـحمد عن عيسى عن معم
 تفرد بـه سويد بن .احلديث» ...من أراد أن يعلم ما له عند اهللا عز وجل« :حديث )١٢٠٠(

  .هالل عن عبد الرزاق عن معمر عنه
 تفرد بـه خلف بن أيوب .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص برسول اهللا اً كان أشبـههـم وجه:[حديث  )١٢٠١(

  .ة فاطمة خاصةَيْشِم *ةصفب IQH وله طريق آخر.عن معمر عنه
 /ب٨٨/  تفرد بـه أحـمد بن عبيد.احلديث.. .طهورهملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  كنت أضع:حديث )١٢٠٢(

 .عن مـحمد بن عمر الواقدي عن معمر عن الزهري وقتادة

________________________ 
 .احلاجي : غ   يف»احلاجبي« * −١١٩٥الالل
 .مازياد :  يف غ »مازياذ«. * ب  /٤/٢٩العلل : ينظر  −١١٩٦الالل
: غ   يف»زمعة« *  .٢/٣٠٣ , إحتاف املهرة ٧/١٩١, املختارة ) أ/٥٧النارصية (العلل : ينظر  −١١٩٧الالل

 .معاوية 
  .نصفه : غ   يف»بصفة« * −١٢٠١الالل
 . ١٢٠٩ يف احلديث )١(الالل



 

 ٢٣٨

َزريع تفرد بـه يزيد بن .احلديث... *سعدأكوى ملسو هيلع هللا ىلص  * أن النبي:[ حديث )١٢٠٣(  عن معمر ُ
عن معمر عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن  فقال ,وخالفه عبد الرزاق }أ٥٠{ ,عنـه
  .نيفح
  . تفرد بـه الواقدي عن معمر عنه.احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« :حديث )١٢٠٤(
َّاملوقريتفرد بـه الوليد بن مـحمد  .احلديث» ...أمرت أن أقاتل الناس« : [حديث )١٢٠٥( َ ُ 

 وتفرد بـه عمران عن معمر , ورواه عمران القطان عن معمر عنـه عن أنس عن أيب بكر.عنـه
  .ه عنـه غري عمرو بن عاصم ومل يرو,بـهذا اإلسناد

 تفرد بـه طاهر بن .احلديث» ...والذي نفيس بيده ما يدخل اجلنة إال رحيم« :حديث )١٢٠٦(
وهو غريب من حديث الزهري عن  ,الفضل بن سعيد احللبي عن ابن عيينة عن معمر عنـه

  .أنس
  .تفرد بـه مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق عن معمر عنه .»نعم اإلدام اخلل« :حديث )١٢٠٧(
ن عن اتفرد بـه عمران القط .احلديث ... ملا كان يوم حنني انـهزم الناس:[حديث )١٢٠٨(

  . ومل يروه عنـه غري عمرو بن عاصم,معمر عنـه
 تفرد .احلديث.. .من احلسن بن عيلملسو هيلع هللا ىلص  مل يكن منـهـم أحد أشبـه بالنبي : [حديث )١٢٠٩(
د بـهذا األخري عبد تفر .احلديث.. .فجاءه ابن له ,ملسو هيلع هللا ىلصوكان رجل جالس مع النبي  :وفيـه, *به

  .اهللا بن معاذ الصنعاين عن معمر عنه
 موسى بن تفرد بـه .احلديث ... الرجل يكون حسن العقل كثري الذنوب:حديث )١٢١٠(

 

________________________ 
: غ   يف»أسعد«/ رسول اهللا : غ  يف »النبي« *  .١٨أ, ب  , املزكيات /٤/٢٥العلل : ينظر  −١٢٠٣الالل

 .ًأسعدا 
 من طريق عمرو , ٦٥٥٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٨٩ , السنن ١/١٦٤العلل : ينظر  −١٢٠٥الالل

 .ووافقه 
 .رو , ووافقه  من طريق عم٢٧٥٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢٠٨الالل
 . من ص »تفرد به« * ) .ب/٥٧النارصية (العلل : ينظر  −١٢٠٩الالل



 

 ٢٣٩

َعبيد   .ة عن الزهريُ
 تفرد بـه .احلديث.. .لسبع عرشة من رمضانملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا :حديث )١٢١١(

رويـه عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن  وغريه ي, عن معاوية بن حييى عنـهنإسحاق بن سليام
  .عباس

 تفرد بـه عبد امللك بن .احلديث» ...أريت أين أتيت بإناء فيـه لبن« :[ حديث )١٢١٢(
 واملـحفوظ عن الزهري عن حـمزة بن عبد اهللا بن عمر عن ,األحوص عن معاوية بن حييى عنـه

  .أبيـه
 تفرد بـه .احلديث.. .أن يشرتك السبعة يف البدنةملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :[ حديث )١٢١٣(

  . الرازي عن معاوية بن حييى عنهنإسحاق بن سليام
َّاملوقري تفرد بـه .»فإن العرق دساس ,الصالح IQH*جرتزوجوا يف احل« :[ حديث )١٢١٤( َ ُ 

  .الوليد بن مـحمد عنه
َّاملوقريتفرد بـه  .عائشةملسو هيلع هللا ىلص  *حب النبي/أ٨٩/ أول حب كان يف اإلسالم:[ حديث )١٢١٥( َ ُ 

 . *اه غري موسى بن مـحمد بن عطاء وال نعلم رو,عنـه
َّاملوقري تفرد بـه .احلديث »...مثل املريض« :[حديث )١٢١٦( َ   . عنهُ
 . مثله...يمر بالغلامنملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث )١٢١٧(

________________________ 
 ) .ب/٥٧النارصية (العلل : ينظر  −١٢١٢الالل
 من طريق حييى بن ٦٠٢٤وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . ب/٥٧النارصية (العلل : ينظر  −١٢١٣الالل

  .تفرد به عنه : سعيد العطار عن معاوية بنحوه , وقال 
  .»كذا«:  يف حاشية غ »احلجر«*  .١٠١٥العلل املتناهية : ينظر  −١٢١٤الالل

ْالـحـُجز , وهو األصل واملنبت :  صوابه »احلجر«:  قوله )١(الالل ِ. 
... وال «/ رسول اهللا : غ   يف»النبي« *  .٢/١٦٧ , الآللئ املصنوعة ١٢٧٢املوضوعات : ينظر  −١٢١٥الالل
 . من ص »عطاء
 . من طريق املوقري , ووافقه ٥١٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢١٦الالل
 . من طريق املوقري , ووافقه ٧٩٠٥ , ٥١٦٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢١٧الالل



 

 ٢٤٠

  .مثله .احلديث.. . ما صليت خلف أحد قط:[حديث )١٢١٨(
  . مثله.» احلاجةأمامنعم اليشء اهلدية « :[حديث )١٢١٩(
 عن يزيد بن أيب َِهليعة تفرد بـه ابن .الفحلب ْسَعأجر عن ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى النبي :IQHحديث )١٢٢٠(

 .عنه حبيب
َّاملوقريتفرد بـه  .»كرموا األنصارأ« :[حديث )١٢٢١( َ   . وعنـه أبو أسلم, عنـهُ
 تفرد بـه .احلديث.. .﴾  q p o n ﴿: يقرأًرجالملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي :حديث )١٢٢٢(

  .خلف بن ياسني الزيات عن أبيـه عنه
َّالدباءال تنتبذوا يف « :حديث )١٢٢٣( ْ تفرد بـه أبو الطاهر بن الرس.حلديثا» ...ُّ ح عن موسى َّ

 .بن ربيعة عن يزيد بن اهلاد عنه
 تفرد بـه .﴾ مالك يوم الدين ﴿ :وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[حديث )١٢٢٤(

  .أيوب بن سويد عن يونس عنه
 .عنه يونسبن مطرف عن *ميتفرد بـه عبد الرحـ .»خري دينكم أيرسه« :[حديث )١٢٢٥(
  }ب٥٠{
 .احلديث.. .وزوجها أبو الربيع ,هاجرتملسو هيلع هللا ىلص  أن زينب بنت رسول اهللا :ديثح )١٢٢٦(

 ومل يروه عنـه غري أيب بكر , بن بالل عن حييى بن سعيد األنصاري عن الزهرييامنتفرد بـه سل
  .بن أيب أويس

 تفرد بـه الوليد بن مـحمد .فسلم عليـهـم ,مر عىل صبيانملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٢٢٧(
َّاملوقري َ   . عنهُ

________________________ 
 .  من طريق املوقري , ووافقه ١٤٩٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢١٨الالل
  .أ /٤/٢٥العلل : ينظر  −١٢١٩الالل
َمعاد«: ص  فوقها يف )١(الالل   .١١٥١ , يعني يف احلديث »ُ
  .٤٦١العلل املتناهية : ينظر  −١٢٢١الالل
 .أ /٤/٢٦,  ) ب/٥١النارصية ( , ٨/٢٨العلل  : ينظر  −١٢٢٤الالل
 .عبد الرمحن : ص   يف»عبد الرحيم« *  .٧٦الفقيه واملتفقه : ينظر  −١٢٢٥الالل



 

 ٢٤١

  .تفرد بـه يونس عن الزهري .رةْـمُيصيل عىل اخلملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[ثحدي )١٢٢٨(
َّاملوقري تفرد بـه .» فلريهاًإذا نزع أحدكم عن أخيـه شيئ« :[حديث )١٢٢٩( َ   الوليد بن مـحمدُ

  .عنه
 تفرد بـه ياسني الزيات عن .احلديث.. .وليمتنيملسو هيلع هللا ىلص  شهدت لرسول اهللا :حديث )١٢٣٠(

  .الزهري بـهذه األلفاظ
 .»األيمن فاأليمن «:هي وف,احلديث.. .يف دارناملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  * زارنا:[حديث  )١٢٣١(

 وغريب من حديث يوسف بن يعقوب بن أيب ,عن أنسغريب صحيح من حديث الزهري 
ُاملاجشونسلمة   . عن الزهريِ

رقاء عن أيب سلمة العاميل ز تفرد بـه أبو ال.احلديث» ...نَْو اجل بنا أكثمي« :[حديث )١٢٣٢(
 ,افَّطُخ/ب٨٩/, وأبو سلمة هذا هو احلكم بن عبد اهللا بن*وأيب برش عن الزهري عن أنس

َّاملوقريوأبو برش هو الوليد بن مـحمد  َ ُ.  
 .احلديث» ...بممت بذنـإن كنت أل «:قال لعائشةملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :حديث )١٢٣٣(

مل نكتبـه إال من حديث احلسن بن عيل بن زكريا البرصي  ,غريب من حديث الزهري عن أنس
  .عن الزهري عن عروة عن عائشةظ  واملحفو,بإسناده

 تفرد بـه أبو نافع .»من أدرك شهر رمضان ثم مات ومل يغفر له فإىل النار« :حديث )١٢٣٤(
  . عنهياملدين

 تفرد بـه مـحمد بن الوليد .احلديث »...بهثن ُفلي *نع إليـه خريُمن اصط« :[حديث  )١٢٣٥(
 

________________________ 
 من طريق يونس , ٨٨٣٥رجه الطرباين يف األوسط وأخ) . ب/٥٦النارصية (العلل : ينظر  −١٢٢٨الالل

 .ووافقه 
 .١٢١٣العلل املتناهية : ينظر  −١٢٢٩الالل
 .أتانا : غ   يف»زارنا« * −١٢٣١الالل
 من طريق ٦٧١٥وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . أ/٥٥النارصية (أ  , /٤/٢٥العلل : ينظر  −١٢٣٢الالل

 . من ص »عن أنس«* . فرد به هشام بن عامر عن عبد امللك ت: عبد امللك عن أيب سلمة وحده , وقال 
 .ًخريا : ص   يف»خري« * −١٢٣٥الالل



 

 ٢٤٢

  .وي عن أيب بكر اهلذيل عنهقالقالنيس عن أيب عبد الرحـمن ال
 .بالفتح ﴾ روا أعامهلـمَــــيــــ لاًيومئذ يصدر الناس أشتات ﴿ :قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٢٣٦(

ي مهارون احلرضبن ما كتبناه إال عن أيب حامد مـحمد  ,غريب من حديث الزهري عن أنس
  . عن الزهريهبإسناد

 احَّ تفرد بـه الصب.احلديث.. .عام الفتح عن نكاح املتعةملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٢٣٧(
  .بن مـحارب عن أيب حنيفة النعامن بن ثابت عن الزهري

 تفرد بـه سعيد بن برش عن أيب .زجر عن الرشب يف األسقيةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٢٣٨(
  .بكر اهلذيل عنه

غريب من حديث أيب  .احلديث.. .العرصملسو هيلع هللا ىلص  كنا نصيل مع رسول اهللا :[حديث  )١٢٣٩(
  .جعفر بن سليامن عنه عن ربن عام *تفرد بـه عمرو ,خالد الداالين عن الزهري

 :مـحمد بن عيل بن احلسني عن أنس* 
 تفرد بـه عبد اهللا .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص أخف صالة من رسول اهللا اً ما رأيت أحد:حديث )١٢٤٠(

  .بن ميمون القداح عن جعفر بن مـحمد بن عيل عن أبيـه عن أنس
 :مـحمد بن إبراهيم التيمي عن أنس* 

.. .ب الفحلْسَن ععملسو هيلع هللا ىلص  *اهللا من بني كالب سأل رسول ً أن رجال:[حديث )١٢٤١(
 }أ٥١{  تفرد بـه إبراهيم بن حـميد,غريب من حديث هشام بن عروة عن مـحمد .احلديث
َالرؤايس   .عنه *ُّ

 تفرد بـه مـحمد بن عمر الواقدي عن .احلديث» ...مون فيـهحتتجخري ما « :[حديث )١٢٤٢(
َصفوان بن سليمط عن ْوُخحمد بن مـ   . عنهُ

________________________ 
 .عمري : يف غ  »عمرو« * −١٢٣٩الالل
 من طريق ١٠٣٢ والصغري ٥٩٩٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/١٥٣املختارة : ينظر  −١٢٤١الالل

 .الرواس :  يف غ »الرؤايس«/النبي:  يف غ »رسول اهللا«*.إبراهيم , وسكت عنه يف األوسط , ووافقه يف الصغري 
  .٢/٨٥٦املؤتلف : ينظر  −١٢٤٢الالل



 

 ٢٤٣

 تفرد بـه موسى بن مـحمد بن .احلديث» ...وا نعالكمإذا أكلتم فاخلع« :[حديث )١٢٤٣(
  .إبراهيم التيمي عن أبيـه عن أنس

 

 :مـحمد بن سريين عن أنس* 
 قال .احلديث.. .رسول اهللا/أ٩٠/دخل يا أ:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرايب إىل النبي :[حديث  )١٢٤٤(

د عن تفرد بـه مـحمد بن مصعب عن حـام ,غريه *هومل يقل ,عن أنس : هكذا قال:ابن صاعد
  .الباليسوتفرد بـه عنـه أحـمد بن بكر  ,أيوب عن ابن سريين عن أنس

 تفرد بـه سعدويـه سعيد بن .احلديث.. .دعا احلالقملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث )١٢٤٥(
عن مـحمد بن عبد  IQHأخرجه مسلم ,وهو صحيح , عن عباد بن العوام عن ابن عوننسليام

  . بـه حـامد بن زيد عنه* وتفرد,ن مـحمد ورواه حـامد بن زيد عن أيوب ع.الرحيم عنـه
ريب من  غ.احلديث... *رضـي اهللا عنه *بن عيل ملا جيء برأس احلسني :[حديث  )١٢٤٦(

 تفرد بـه وهب بن ,ومن حديث جرير بن حازم عنـه ,حديث هشام بن حسان عن ابن سريين
بن سريين فرواه عن جرير بن حازم عن ا, *يزوخالفه حسني املرو ,جرير عن أبيـه عن هشام

  .عن أنس
ري ِْظنِ غريب من حديث كثري بن ش.احلديث» ...فإذا أنا بنـهر ,دخلت اجلنة« :حديث )١٢٤٧(

  . تفرد بـه اهليثم بن خالد بـهذا اإلسناد,عنـه
 غريب من حديث ابن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصفسألتـه عن كحل النبي  ,اً أتيت أنس:حديث )١٢٤٨(

  . تفرد بـه عمر بن حبيب القايض عنه,عون عنـه

________________________ 
 . من طريق موسى , ووافقه ٣٢٠٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢٤٣الالل
 .يقل :  يف ص »يقله« * −١٢٤٤الالل
 .تفرد :  يف غ »تفردو« * . من طريق سعدويه , ووافقه ٤٢٣٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢٤٥الالل
  .١٧١ الذي أخرجه كذلك هو البخاري يف احلديث )١(الالل
 .املروذي : يف ص  »املروزي« / عليه السالم: ص   يف»ريض اهللا عنه«/  من غ »بن عيل« * −١٢٤٦الالل



 

 ٢٤٤

غريب من حديث عبد اهللا بن  .احلديث.. .القرآن IQHقص كان جربيل ي: [ثحدي )١٢٤٩(
  . تفرد بـه حييى بن خليف عنه,عون عنـه

. ﴾I H G F﴿ بـ فتحونستوأبو بكر وعمر يملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )١٢٥٠(
ِّالرقيتفرد بـه سليامن بن عبد اهللا  َمـخلد عن َّ ْ   بن احلسني عن هشام عن ابن سريين واحلسن َ

  .عن أنس
 تفرد بـه عبد الرحـمن بن .احلديث.. . أنـه كان إذا رفع رأسه من الركوع:[حديث )١٢٥١(

َجبلةعمرو بن    .الذين ذكرهـم عن أيوب عنه ة عن اجلـامعَ
 تفرد بـه حاتم بن .احلديث.. . أصبحت امرأة من األنصار وعندها أهلها:حديث )١٢٥٢(

ْوردان   . عن أيوبَ
 :مـحمد بن املنكدر عن أنس* 

 غريب من حديثه عن .احلديث» ...أمتي فعليـه لعنة اهللا عز وجلمن غش « :حديث )١٢٥٣(
 .ومل يروه عنـه غري موسى بن مـحمد بن عطاء , املنكدره تفرد بـه ابن,أنس

 ,عنـه  غريب من حديث مـحمد.احلديث» ...اًإذا أراد اهللا بأهل بيت خري« :[حديث )١٢٥٤(
  .غري موسى هذا *عنهومل يروه  ,تفرد بـه عنـه ابنـه املنكدر

  تفرد بـه يزيد, غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...ال يتم بعد حلم« :حديث )١٢٥٥(
  . ومل يروه عنـه غري ابنـه حييى,بن عبد امللك النوفيل/ب٩٠/
 غريب من حديثه عن .احلديث.. .ناقتـه العضباء *عىلملسو هيلع هللا ىلص  خطبنا النبي :[حديث  )١٢٥٦(

 

________________________ 
  .١٦٣ , ٧/١٦٢املختارة : ينظر  −١٢٤٩الالل
 .يعرض :  يف املختارة »يقص«:  قوله )١(الالل

    .٢/٣٢ب , السنن /٤/٢٧العلل : ينظر  −١٢٥١الالل
 . من غ »عنه«  .١٨/٧٨تاريخ دمشق : ينظر  −١٢٥٤الالل
  .األزدي :  يف ص »األردين«/  من غ »عىل« * −١٢٥٦الالل



 

 ٢٤٥

 . *يندرري الوليد بن املهلب األ ومل يروه غ,عنـه@IQHث تفرد بـه النرض بن مـحرز بن مغي,أنس
 غريب من حديث مـحمد .احلديث» ...*ٍإذا كان يوم اجلـمعة نادى مناد« :[حديث  )١٢٥٧(

  . تفرد بـه يزيد بن مروان اخلالل عن املنكدر بن مـحمد عن أبيـه,عن أنس
َجحادةمـحمد بن *    }ب٥١{ : عن أنسُ

زار ْيَبة بن أيب العق حييى بن ع تفرد بـه.»* أفواه الكالبيفال تطرحوا الدر « :[حديث )١٢٥٨(
  .عنه
 :مـحمد بن أيب بكر بن عوف بن رباح الثقفي عن أنس* 

تفرد بـه مـحمد بن  . قبله قصةذكرو ,احلديث.. .دونا مع أنس يوم عرفةغ :[ حديث )١٢٥٩(
سفيان بن عيينة عن مـحمد بن عقبة  *ورواه .طلحة عن عثامن بن عبد الرحـمن التيمي عنه

وهو  ,عقبة عن مـحمد بن : املـخزومي بقوله*اهللا دي وتفرد بـه عنـه أبو عب,بكرعن مـحمد بن أيب 
عن  *راهأ ورواه عبد اجلبار بن العالء عن ابن عيينة عن موسى بن عقبة .أخو موسى بن عقبة
وتفرد بـه ميمون بن حييى عن  , ورواه بكري بن األشج عن مـحمد بن أيب بكر.مـحمد بن أيب بكر

َمـخرمة  وتفرد بـه عبد اهللا بن وهب , ورواه أسامة بن زيد الليثي عن مـحمد بن أيب بكر.بيـهأ عن َْ
 , ورواه الضحاك بن عثامن وعبد اهللا بن مـحمد بن أيب بكر الثقفي عن مـحمد بن أيب بكر.عنـه

َفديكوتفرد بـه عنـهـام مـحمد بن إسامعيل بن أيب   ورواه عبد اهللا بن رجاء املكي عن موسى .ُ
ُاملاجشونمالك وحييى بن عبد الرحـمن بن عثامن التيمي وعبد العزيز  ورواه .عقبةبن   عن ِ

  .مـحمد بن أيب بكر عن أنس

________________________ 
 .َبعيث :  صوابه »مغيث«:  قوله )١(الالل
 .منادي : ص   يف»مناد« * −١٢٥٧الالل
 , ١٨٤ قات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص , تعلي٢/١٠٧٢املؤتلف : ينظر  −١٢٥٨الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » الكالب«*   .٤٥٧املوضوعات 
 »أراه«/ عبد اهللا : ص  يف »عبيد اهللا«/ وتفرد به : ص  يف »ورواه« * .ب  /٤/١٠العلل : ينظر  −١٢٥٩الالل

  .رواه: ص يف 



 

 ٢٤٦

 :موسى بن أنس عن أبيـه* 
  . تفرد بـه عبد اهللا بن املـختار عنه.ة يتطيب منـهاَّكُسملسو هيلع هللا ىلص  كان للنبي :حديث )١٢٦٠(
 غريب من .اًذا سمع أذانإ : وفيـه,احلديث.. .خيربملسو هيلع هللا ىلص  ملا أتى رسول اهللا :[ حديث )١٢٦١(

 تفرد بـه عبد اهللا بن شبيب ,حديث حييى بن سعيد األنصاري عن حـميد عن موسى عن أبيـه
 . بـهذا اإلسنادنعن أيوب بن سليام

 :مـجاهد عن أنس* 
 غريب من حديث مـجاهد .احلديث» ...اجلنة *يفالكم جكم برأال أحدث« :[حديث  )١٢٦٢(

  . عنهُليث بن أيب سليم عن  تفرد بـه موسى بن أعني,بن جرب عنـه
 غريب من حديث .احلديث/أ٩١/»...إذا التقى املسلامن بسيفيـهـام« :[حديث  )١٢٦٣(

ي عن ف الطرائامنثع وتفرد بـه موسى بن أعني عن , تفرد بـه عباد بن كثري عنـه,مـجاهد عنـه
 . *عباد

يث  غريب من حد.احلديث.. .ماتإن أيب  :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي :[حديث  )١٢٦٤(
 .وعنـه صدقة بن موسى , تفرد بـه ليث عنـه,عنـه *مـجاهد

 :األعور عن أنس *مسلم* 
 تفرد بـه صالح بن .احلديث.. .جييب دعوة اململوكملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٢٦٥(

  .بيان القايض عن أيب حنيفة الفقيـه عنه
  تفرد بـه صالح عن أيب.احلديث ...الرطبملسو هيلع هللا ىلص قدم إىل رسول اهللا أ كنت :حديث )١٢٦٦(

  .حنيفة
________________________ 

  .−جعل عتق صفية صداقها:  ولفظه −٣١٣اللطائف أليب موسى املديني : ينظر  −١٢٦١الالل
 .من :  يف غ »يف« * −١٢٦٢الالل
 .عنه :  يف غ »عن عباد«*  −١٢٦٣الالل
 . من غ »جماهد«*  −١٢٦٤الالل
 .موسى : غ   يف»مسلم«*  −١٢٦٥الالل



 

 ٢٤٧

 تفرد بـه إسامعيل بن .يصيل العرص والشمس بيضاء نقيةملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )١٢٦٧(
  .بيح عن عثامن بن يزيد الفقري عنهَص

غريب من حديث األعمش عن  .هئيستاك بفضل وضوملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[ حديث )١٢٦٨(
َالـمالئيمسلم بن كيسان الضبي  ن وتفرد بـه عنـه إسحاق ب , تفرد بـه سعد بن الصلت عنـه,ُ

  .IQHإبراهيم شاذان
 :مطر عن أنس* 

 تفرد بـه حييى .احلديث.. .إذا أراد أن يزوج بعض بناتـهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٢٦٩(
ِّالبابلتيبن عبد اهللا  ُ ْ   . عن عبد العزيز بن حصني عنهَ

تفرد بـه الصعق بن حزن  .امَحُّنال :طري يقال لهملسو هيلع هللا ىلص أهدي لرسول اهللا  }أ٥٢{ :حديث )١٢٧٠(
 . املرسلوهو شبـه ,عن مطر

 :نسأمكحول عن * 
 ...يتعوذ باهللاملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :فسمعتـه يقول , دخلت عىل أنس:حديث )١٢٧١(

 تفرد بـه أحـمد بن صالح عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن سليامن بن موسى عنـه .احلديث
 بن  بـه عن أحـمد بن صالح إال مـحمدما حدث :قال ابن أيب داود ,ومل يتابع عليـه ,بـهذا اللفظ

تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض. ابن وهب إال أحـمد بن صالحعن وال حدث بـه ,عوف الطائي
 . ومل يروه عنـه إال أسامة بن زيد,سليامن بن موسى عن مكحول عن أنس

 :معاوية بن قرة عن أنس* 
 حصني بن مـخارق عن ُجنادةو ب تفرد بـه أ.احلديث» ...موىل القوم منـهـم« :[حديث  )١٢٧٢(
َالعنربي بن احلسن *هللا ديعب ْ   . عنهَ

________________________ 
  . ١١/١٦ , تاريخ بغداد ١/٤٠  , السنن١٠) ٣(فراد األ: ينظر  −١٢٦٨الالل
 .حممد بن أمحد بن حممد بن حسان الضبي :  , يعني »ما كتبناه إال عنه« : يف تاريخ بغداد )١(الالل
 .عبد اهللا : غ   يف»عبيد اهللا« * −١٢٧٢الالل



 

 ٢٤٨

 :مالك بن دينار عن أنس* 
 .»وبغضهـام كفر ,حب أيب بكر وعمر إيامن«/ب٩١/:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٢٧٣(

 ومل ,عنـه *يسْيَمُازم بن احلسني احلخ تفرد بـه أبو إسحاق ,غريب من حديث مالك عن أنس
َّاحلـام حييى ميروه عنـه غري مـحمد بن عبد الرحـمن ع  .ينِ

 :معبد بن هالل عن أنس* 
 تفرد , غريب من حديث سليامن التيمي عنـه.»بعثت أنا والساعة كهاتني« :حديث )١٢٧٤(

  .بـه معتمر عن أبيـه
 :ل عن أنسُفْلُاملـختار بن ف* 

 تفرد بـه سفيان بن .احلديث.. . يسوق بدنةًرأى رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )١٢٧٥(
َمسعرعيينة عن  ْ َمسعرن وقال غريه ع , عنـهِ ْ   . عن بكري بن األخنسِ

 :مصعب بن سليم عن أنس* 
 غريب من حديث .احلديث.. . عىل نطعاًيقسم مترملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )١٢٧٦(

 . قتيبة عنه*ما كتبناه إال من حديث عمرو بن عيل عن ابن ,طةئعبيدة بن أيب را
َسياه ميمون بن*   : عن أنس*ِ

 وغريب من ,ريب من حديث ميمون عنـه غ.»سدرة املنتـهى سدرة نبق« :[حديث  )١٢٧٧(
َّالرماينحديث أيب هاشم    . تفرد بـه عنبسة بن سعيد قايض الري عنه, حييى بن دينار عنـهُّ

 :مروان األصفر عن أنس* 
 يم بن حيان غريِلَ ال أعلم رواه عن س.احلديث.. . ملا قدم عيل من اليمن:حديث )١٢٧٨(

 

________________________ 
  .اخلمييس :  يف غ »احلمييس« * −١٢٧٣الالل
 .  من طريق سفيان , ووافقه ٦٢٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٣٤العلل : ينظر  −١٢٧٥الالل
 .مبيض هلا يف غ » بنا«*  −١٢٧٦الالل
 .بن أيب سياه : يف ص  »بن سياه« * −١٢٧٧الالل



 

 ٢٤٩

  .الصمد عبد
 :النرض بن أنس عن أبيـه* 

تفرد بـه أبو إسامعيل حفص بن  .احلديث.. .أمرهـام بالكتابة *اً أن أنس:[حديث )١٢٧٩(
  .عمر عن عبد اهللا بن املثنى بن عبد اهللا بن أنس عن النرض وموسى عن أبيـهـام

 غريب من حديث قتادة عن .احلديث» ...من شهد أن ال إله إال اهللا« :[ حديث )١٢٨٠(
ُعروبةالنرض, تفرد بـه سعيد بن أيب  َيسافه عنـه غري عامر بن ومل يرو ,َ  بن روس تفرد بـه مي,َ

  .خالد
 :نافع أبو سهيل عن أنس* 

 غريب من حديث أيب سهيل نافع بن .احلديث» ...نزلت سورة األنعام« :[ حديث )١٢٨١(
َفديك تفرد بـه مـحمد بن إسامعيل بن أيب ,مالك بن أيب عامر عن أنس  عن عمر بن طلحة بن ُ
  .عمرو بن علقمة الليثي عنه

غريب من حديثه عن  .»ع العباد من سخط اهللا عز وجلنال إله إال اهللا مت« :ديثح )١٢٨٢(
  .وال نعلم رواه غري أيب أسامة , تفرد بـه عمر بن حـمزة العمري عنـه,أنس

 /أ٩٢/:النعامن بن مرة عن أنس* 
م عن برش بن ز تفرد بـه زيد بن أخ.احلديث» ...تيَكِرَاألنصار ت« }ب٥٢{ :[ حديث )١٢٨٣(

  .امد بن سلمة عن حييى بن سعيد عنهعمر عن حـ
 :اهليثم بن حبيب الرصاف عن أنس* 
________________________ 

 »ًأنسا« *   .٩٦ , رشف أصحاب احلديث له ص٩٦تقييد العلم للخطيب البغدادي ص: ينظر  −١٢٧٩الالل
 .أنس : يف ص 
  .٧/٢٥٣أ  , املختارة /٤/١١ , العلل ٥٤) ٣(األفراد : ينظر  −١٢٨٠الالل
 . من طريق حممد , ووافقه ٦٤٤٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٢٢٨ج األفكار نتائ: ينظر  −١٢٨١الالل
 ١٤٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . −النعامن بن قرة:  وفيه −ب/٤/١٣العلل : ينظر  −١٢٨٣الالل

 .تفرد به برش :  من طريق زيد , وقال ١٠٦٣والصغري 



 

 ٢٥٠

 .احلديث ...*اًيدَدُقمن رمضان حتى أتى  ليلتني خلتالسافر ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٢٨٤(
 ومكي احلجاج بن الصلت رواه وكذلك ,عنه حنيفة  تفرد بـه أبو,غريب من حديث اهليثم عنـه

 . احلسن عن أيب حنيفةمـحمد بنو *العبد وخالد إبراهيم بن
 غريب من حديث أيب حنيفة .احلديث.. .ًرجال *إذا صافحملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٢٨٥(

عن أيب حـمزة يعىل @IQHعبيمصـ تفرد بـه أحـمد بن مـحمد بن عمرو بن مصعب ال,عن اهليثم عنه
 عن عمرو عن أيب حنيفة عن إبراهيم بن املنترشأسد بن م عن ُتْسُبن حـمزة عن إبراهيم بن ر

  .أنس
َرئابهارون بن *   : عن أنسِ

 غريب من حديث هارون .ى بغريهَّرَ واًإذا أراد وجهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٢٨٦(
َاجلهضمي تفرد بـه أحـمد بن سعيد ,عنـه ْ  عن مـحمد بن منصور عن حـامد بن زيد عن أيوب عن َ

  .هارون
 :حييى بن سعيد األنصاري عن أنس* 

َالعرني [حديث )١٢٨٧(  غريب من حديث طلحة بن .كر عبد امللك بن مروانوفيـه ذ ,نيُ
ِّمرصف َ َأنيسة تفرد بـه زيد بن أيب , عن حييى عن أنسُ   . عن طلحة عنهُ

 غريب من حديث حييى .احلديث.. .يطيل يف الركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٢٨٨(
  .األنصاري عن أنس

ن حديث  غريب م.احلديث» ...أحب األنصارمن  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٢٨٩(
 واملـحفوظ عن , تفرد بـه زافر بن سليامن عن الثوري,ومن حديث الثوري عنـه ,عنـه حييى

 

________________________ 
 .وخالد بن العبد :  يف غ »دوخالد العب«/ قديد : ص   يف»ًقديدا«*  −١٢٨٤الالل
  .صالح : ص   يف»صافح« * −١٢٨٥الالل
 . بعدها يف غ عطفة عىل هامش مل أتبينه , ويف السياق اضطراب )١(الالل
 . من طريق زيد , ووافقه ١٧٣٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب  /٤/١٢العلل : ينظر  −١٢٨٧الالل
 .مبيض هلا يف غ » سعيد«*  −١٢٨٩الالل



 

 ٢٥١

 .بن إبراهيم عن احلكم بن ميناء عن يزيد بن جارية عن معاوية@IQH*ديحييى بن سعيد عن سع
بن إبراهيم   تفرد بـه أبو يوسف القايض يعقوب.»اًلبيك بحجة وعمرة مع« :[حديث )١٢٩٠(

َّرسَ وتفرد بـه أبو حييى بن أيب م,عيدعن حييى بن س   .ة عن برش بن الوليد عنهَ
 غريب من حديث .احلديث» ...وسبعني فرقة IRHق أمتي عىل ثالثةرتستف« :حديث )١٢٩١(

هوذة عن مكرم بن أيب ن بن ام تفرد بـه سلي,ياسني الزيات عن حييى بن سعيد األنصاري
  .يوسف عنه

 تفرد بـه رشيك .احلديث.. .مر بالتمرث الىشرتنـهى أن يملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث )١٢٩٢(
  .عنه/ب٩٢/عن حييى بن سعيد

 تفرد ,غريب من حديث حييى عنـه .احلديث.. .فبال , دخل أعرايب املسجد:[حديث  )١٢٩٣(
  .»ينعرسوا مثعتبومل  ,ينيرس متمإنام بعث« :سفيان بقوله *بـه
 تفرد بـه .»ناملتقو «:وفيـه ,احلديث.. .عن آل مـحمدملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا :[حديث )١٢٩٤(

  .نوح بن أيب مريم عن حييى بن سعيد عنه
 :حييى بن أيب كثري عن أنس* 

 أبو مورحبن م ISHى تفرد بـه عيس.احلديث» ...أيام رجل توىل غري مواليه« :حديث )١٢٩٥(
  .عبيدة البرصي عن حييى عنه

________________________ 
 .سعد :  صوابه »سعيد«:  قوله )١(لالال

تفرد به :  من طريق برش بن موسى عن برش بن الوليد , وقال ٩٨٩أخرجه الطرباين يف الصغري  −١٢٩٠الالل
 . برش بن الوليد 

 .ثالث :  الوجه فيه »ثالثة«:  قوله )٢(الالل
 .أ  /٤/١٣العلل : ينظر  −١٢٩٢الالل
  . من غ »به« * −١٢٩٣الالل
 . من طريق نوح , ووافقه ٣١٨ والصغري ٣٣٣٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٢٩٤الالل
َعبيس :  صوابه »عيسى«:  قوله )٣(الالل ُ. 



 

 ٢٥٢

 غريب .احلديث.. .يقول إذا أفطر عند أهل بيتملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث )١٢٩٦(
  .عنه@IQHتفرد بـه كثري بن حـميد ,ليل بن مرة عن حييىمن حديث اخل

.. . ما يل إذا شهدت أن ال إله إال اهللا:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي :حديث )١٢٩٧(
ومل  }أ٥٣{ ,م عنـهَعْثَ تفرد بـه عمر بن عبد اهللا بن أيب خ, غريب من حديث حييى عنـه.احلديث

  .يروه عنـه غري زيد بن حباب
 وغريب من ,غريب من حديث حييى عنـه .»... أجزاءاحلسد عرشة« :[حديث )١٢٩٨(

 وتفرد بـه عنـه مـحمد بن , تفرد بـه طلحة بن زيد عن األوزاعي,حديث األوزاعي عن حييى
  .يزيد بن سنان

  .بمثله .احلديث» ...السالم حتيتكم وأمان لذمتكم« :حديث )١٢٩٩(
  . بمثله.احلديث» ...فتسعة يف النساء ,أجزاء *عرشةاحلياء « :ثحدي )١٣٠٠(
  . بمثله.احلديث» ...اًالربا سبعون باب« :[حديث )١٣٠١(
 .احلديث» ...فتسعة يف بربر, *أجزاءوقلة الوفاء عرشة  IRHقلغاحلدة وال« :ثحدي )١٣٠٢(

  .بمثله
 . بمثله.احلديث »...فتسعة يف فارس ,البخل عرشة أجزاء« :ثحدي )١٣٠٣(
 . بمثله.احلديث »...من تكلم بالفارسية« :[ حديث )١٣٠٤(
 .بمثله .»ة أجزاءوالبغي عرشنفخ ال« :حديث )١٣٠٥(
 »...ب يف قلبـهْجُ للعبد بالقول بلسانـه والعة أن يقىضريليس باخل« :حديث )١٣٠٦(

 

________________________ 
  .٢٣ , أمايل احلسن بن حممد اخلالل ٨/٣٧العلل  : ينظر  −١٢٩٦الالل
َحـمري :  صوابه »محيد«:  قوله )١(الالل ْ ِ. 
 .تسعة : ص   يف»عرشة«*   .١/١٥٦آللئ املصنوعة   , ال٣٨٧املوضوعات : ينظر  −١٣٠٠, ١٢٩٨الالل
 . من غ »أجزاء«*  .٢/١٥٠ , الآللئ املصنوعة ١٢٢٨املوضوعات : ينظر  −١٣٠٣, ١٣٠٢, ١٣٠١الالل
 .والعلو :  يف املوضوعات والآللئ »والغلق«:  قوله )٢(الالل
  .١٤٨٧املوضوعات : ينظر  −١٣٠٤الالل



 

 ٢٥٣

 . بمثله.احلديث
 . بمثله.احلديث »...ال خري يف احلياة إال ألحد رجلني« :حديث )١٣٠٧(
 . بمثله. ما حيل لنا من امليتة:حديث )١٣٠٨(
وغريب  , غريب من حديث حييى عنـه.احلديث» ...عرضت عيل األيام« :حديث )١٣٠٩(

@IQHاهللاومل يروه عنـه غري يزيد بن عبد  , تفرد بـه الوليد بن مسلم,من حديث األوزاعي عنـه

 .يسُجْرُاجل
 تفرد , غريب من حديث حييى عنـه.احلديث» ...أنا أول من يدخل اجلنة« :حديث )١٣١٠(

ِّاملصييصبـه مـحمد بن كثري    .عن األوزاعي عنه/أ٩٣/ِ
 غريب من .ليلة يف غزوة تبوك يقرص الصالةعرشين ملسو هيلع هللا ىلص  أقام رسول اهللا :[ حديث )١٣١١(

 عمرو غري ومل يروه عنـه بـهذا اللفظ , تفرد بـه عيسى بن يونس عن األوزاعي,حديث حييى عنـه
ِّالرقي ِالكاليببن عثامن   أقام :قال ,ين عن عيسى بلفظ آخرذ ورواه القاسم بن عيسى األ.*َّ
 ,−اءربال− اًكذا كان مضبوط ,ىل خيربسار إ *ثم ,بمكة عرشين يقرص الصالةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
  .ٍوحنني والفتح يف عام ,IRHفإن خيرب كانت يف سنة ست ,−بالنون− حننيإىل  :والصواب

 تفرد .احلديث موقوف ...ال ليقم حـملة القرآن أ: ينادي يوم القيامة ملك:حديث )١٣١٢(
  .يش عن األوزاعي عنهَرُبـه مـحمد بن كليب عن أيب إسحاق اجل

تفرد بـه  .احلديث» ...ام هلك من كان قبلكم بأن عظموا ملوكهـمإن« :[ حديث )١٣١٣(
  . ومل يروه عنـه غري احلسن بن قتيبة العسقالين,أيوب بن سويد عن األوزاعي

________________________ 
 .عبد ربه  :  صوابه»عبد اهللا«:  قوله )١(الالل
 ٣٩٢٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . −يونس عن األوزاعي:  فيه −ب/٤/١٣العلل : ينظر  −١٣١١الالل

 .و :  يف ص »ثم«/ الربقي :  يف ص »الرقي« * .من طريق عمرو , ووافقه 
 .سبع :  صوابه »ست«:  قوله )٢(الالل
ن عن سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي ,  من طريق احلس٦٦٨٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣١٣الالل

 .ووافقه 



 

 ٢٥٤

 ,عنـه  غريب من حديث حييى.احلديث» ...كبرينا *جلبليس منا من مل ي« :[حديث  )١٣١٤(
  .هالل :ـهاسمو , بن فياضذعنـه غري شا *همل يرو و,تفرد بـه عكرمة بن عامر

 تفرد بـه أبو شيبة .احلديث» ... ناحية املدينةيفجييء الدجال حتى ينزل « :حديث )١٣١٥(
 . د اهللا بن موسى عن شيبان عن حييىيإبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة عن عب

تفرد  .احلديث.. . لهاًملوكـمر عىل رجل وهو يكاتب مملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[ حديث )١٣١٦(
 ومل , عن حييى والزهري وقتادة عن أنسرّ دكني عن عبد اهللا بن مـحربـه أبو نعيم الفضل بن

  .اَفاَف بن برش غري *عنه يروه
 تفرد بـه زهري .احلديث» ...أفطر عندكم الصائمون «:يقولملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث )١٣١٧(

 ورواه أحـمد بن سنان القطان عن وكيع ,عنـه IQHعن بن عباد عن وكيع عن الثوري عن هشام 
 . اخلليل بن مرة عن حييى  ورواه.الثوري بينـهـام *فلم يذكر ,هارونويزيد بن 

 تفرد بـه .احلديث.. . مع رغيفنياًطريملسو هيلع هللا ىلص  *هدت أم أيمن إىل النبيأ }ب٥٣{ :[حديث )١٣١٨(
  .سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن األوزاعي عنه

 :يوسف بن عبد اهللا بن احلارث عن أنس* 
 * تفرد بـه مـحمد بن سعيد مردويـه. لبادنـهى أن يبيع حارضملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٣١٩(

 .هشام بن حسان عن يوسف *اخلزاعي عن عبد األعىل عن
 /ب٩٣/: عن أنسَّالرقايشيزيد * 

________________________ 
 .يرو : ص   يف»يروه«/ جيل :  يف غ »يبجل« * −١٣١٤الالل
  . من غ »عنه« * −١٣١٦الالل
 .يذكروا :  يف غ »يذكر«*  . من طريق زهري , ووافقه ٣٠١أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣١٧الالل
: , ويف األوسط » كذا يف األصل«: , ويف حاشية غ » األنصاريينظر هذا , لعله « :  يف حاشية ص )١(الالل

 .هشام عن حييى عن أنس 
 .رسول اهللا :  يف غ »النبي«*  . من طريق سلمة , ووافقه ١٧٤٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣١٨الالل
 .و :  يف غ »عن«/  مرذويه:  يف ص »مردويه«*   .١٠/٣٦العلل : ينظر  −١٣١٩الالل



 

 ٢٥٥

د ـه مـحمب تفرد .احلديث.. .توضأ وخلل حليتـه باملاءملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٣٢٠(
َبن حـمري ْ وه عنـه غري عيسى بن املنذر ومل ير , عن موسى بن أيب عائشة عنـهراَّيَ عن سلمة بن العِ
  .احلـميص

 تفرد بـه .احلديث» ...ألهل الكبائر« :قال , ملن تشفع,يا رسول اهللا : قلنا:حديث )١٣٢١(
 . بـهذا اللفظَّالرقايشنوح بن قيس عن 

النرض بن إسامعيل أبو  * تفرد به.احلديث» ...إن الشفاعة ألهل الكبائر «:[حديث  )١٣٢٢(
  . عنهقايشَّالراملغرية عن األعمش عن يزيد 

 تفرد بـه أبو صالح .احلديث» ...من تزوج فقد استكمل نصف اإليامن« :[حديث )١٣٢٣(
 . عنه IQHكاتب الليث عن احلسن بن اخلليل بن مرة

َد بن حـمريتفرد بـه مـحم .*احلديث »...كل مسكر حرام« :[حديث  )١٣٢٤( ْ  النمري عن ِ
  .جبرية بن ضو عن إبراهيم بن أيب حنيفة عنه

ْصهبان تفرد بـه عمر بن .احلديث.. .أمرانملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  ما عرض عىل:حديث )١٣٢٥( ُ 
  . عنهِّالزنادعن أيب 

 :يزيد بن أيب حبيب عن أنس* 
 l k  ﴿:ن عبد امللك بن مروان كتب إىل أنس يسأله عن هذه اآليةأ :حديث )١٣٢٦(

o n m﴾. ..فكتب إليـه أنس :وفيـه , عن يزيدَِهليعة تفرد بـه ابن .احلديث. 
 :نوردهـم عىل الرتتيب, * عن أنسلكنىباب من اشتـهر با

 :أبو بردة عن أنس* 

________________________ 
  . ساقط من ص »تفرد به« يف احلديث السابق إىل »نوح«من  * −١٣٢٢الالل
 . من طريق أيب صالح , ووافقه ٨٧٩٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٢٣الالل
 .عن أبيه :  أي )١(الالل
  . ساقط من غ »احلديث« يف احلديث السابق إىل »تفرد به« من −١٣٢٤الالل



 

 ٢٥٦

 تفرد بـه إرسائيل بن يونس .احلديث» ...من طلب القضاء واستعان عليـه« :[حديث  )١٣٢٧(
  *وخالفه ,عن عبد األعىل الثعلبي عن أيب بردة

 :أبو التياح عن أنس* 
ن بن هالل عن تفرد بـه حبا .احلديث» ...اخلري *اخليل معقود يف نواصيـها« :[حديث )١٣٢٨(
  .ان عنهييم بن حِلَس
َشوذب تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث» ...أد األمانة إىل من ائتمنك« :[ حديث )١٣٢٩( ْ  عن أيب َ

  . وتفرد بـه أيوب بن سويد عنه,التياح
 تفرد . وفيـه ذكر أيب عمري,احلديث.. .عىل أم سليمملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :[ حديث )١٣٣٠(

َشوذبعبد اهللا بن بـه الوليد بن مزيد البريويت عن  ْ   . عنهَ
 :* أنسأبو حـمزة عن* 

 رواه الفضل بن سالم عن .لَجَاحل :يقال له *طريملسو هيلع هللا ىلص هدي لرسول اهللا أ :[حديث  )١٣٣١(
 .مل يزد عىل هذا و,من طريق ابن عقدة عن إبراهيم بن مـحمد الصرييف عنـه IQH ,أيب حـمزة

 /أ٩٤/:* أنسأبو خلف األعمى عن* 
   غريب من حديث أيب خلف.احلديث» ...ىل ضاللةال جتتمع أمتي ع« :[ حديث )١٣٣٢(
  .مي عنهَالَّان بن رفاعة السَعُ تفرد بـه م,عن أنس −حازم بن عطاء :واسمه−
  .عنه خلف أيب عن سابق به تفرد .»الفاسق مدح إذا يغضب وجل عز اهللا إن« :حديث )١٣٣٣(

________________________ 
  .ن ص , وضبب عليها , وبيض بعدها  م»وخالفه«/  من غ »عن أنس«*  −١٣٢٧الالل
 .نواحيها : ص   يف»نواصيها« * . من طريق حبان , ووافقه ٦٧٠٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٢٨الالل
 . من طريق أيوب , ووافقه ٤٧٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩٧٤العلل املتناهية : ينظر  −١٣٢٩الالل
َ من طريق ضمرة عن ابن شوذب , وقال ١٢٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٣٣٠الالل ْ َ ْ  . تفرد به عنه : َ
  .  من غ »طري« / − وكذا ما بعده–عنه :  يف ص »عن أنس« * −١٣٣١الالل
 ...  من طريق –الدارقطني :  أي –رواه  :  بيض هنا يف غ , ولعل صوابه )١(الالل
  .٦/٣٣٢تـهذيب التهذيب : ينظر  −١٣٣٢الالل



 

 ٢٥٧

 :* أنسأبو روق عن* 
 غريب من .احلديث.. .لتفتح رجفاس }أ٥٤{ ,يف حائطملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث )١٣٣٤(

 ومل يروه ,أبو عمرو عنـه  تفرد بـه عتبة بن عمرو,حديث أيب روق عطية بن احلارث عن أنس
 .األسدي IQHعنـه غري مـحمد بن احلسن بن أتش

 :ة عن أنسؤبأبو ر* 
ن حييى ب تفرد بـه خالد .احلديث.. .رسية وعليـها أمريملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث )١٣٣٥(

  .ة عن أنسؤبرييف عن أيب رعن أنس بن مالك الص
 : عن أنسِّالزنادأبو * 

وهو عيسى − تفرد بـه عيسى بن ميرسة .احلديث» ...الصالة نور املؤمن« :حديث )١٣٣٦(
  .عنه −اطنبن أيب عيسى احل

 وتفرد بـه مـحمد , تفرد بـه عيسى عنـه.احلديث» ...احلسد يأكل احلسنات« :[حديث )١٣٣٧(
َفديكبن إسامعيل بن أيب   .*اًأبو خالد مـخترصعنه  ورواه , عنـه بتاممهُ

  . تفرد بـه عيسى عنه.احلديث »...ال يزال اهللا عز وجل يف حاجة املرء« :[حديث )١٣٣٨(
 تفرد بـه عمر بن .احلديث.. .ءاحوربلغ النال  ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهللا :[حديث )١٣٣٩(

ْصهبان   .ِّالزناد عن أيب ُ

________________________ 
  . من طريق حممد , ووافقه ٧٢٨٨ه الطرباين يف األوسط أخرج −١٣٣٤الالل
ما من «: حديث :  أفاده الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف يف كتابه −التل:  صوابه »أتش«:  قوله )١(الالل

  .−٦٥ص» ...مؤمن إال وله ذنب 
   .١/٤٥٧موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر  −١٣٣٥الالل
عنه أبو خالد «*   .١/١٤٦أ  , موضح أوهام اجلمع والتفريق /٢٢ب , /٤/٢١العلل : ينظر  −١٣٣٧الالل
 .أبو خالد عنه خمترص :  يف ص »ًخمترصا
 .١/١٤٦موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر  −١٣٣٨الالل
 . من طريق عمر , ووافقه ٦٤١٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٣٩الالل



 

 ٢٥٨

 :أبو سلمة عن أنس* 
 غريب من .ثاحلدي» ...والعرب *متيألله يوم القيامة  *فعأشما « :[حديث  )١٣٤٠(

 تفرد بـه سليامن بن الربيع عن عبد احلـميد بن ,حديث أيب سلمة بن عبد الرحـمن عن أنس
ْصالح أيب صالح الرب   .ـمي عن أيب األحوص عن عطاء بن السائب عنهُجُ

 :أبو سفيان عن أنس* 
 .IQHوقد تقدم له حديث يف ترجـمة طلحة بن نافع

من حديث  غريب .احلديث ...فبسط ,عَِطبن أمر سلمة أم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ملا تزوج :حديث )١٣٤١(
َخنيستفرد بـه بكر بن  ,األعمش عنه   . ومل يروه عنـه غري حييى بن سعيد العطار احلـميص, عنـهُ

 تفرد بـه .احلديث» ...يا مقلب القلوب« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[ حديث )١٣٤٢(
  .عن األعمش وهو غريب من حديث فضيل بن عياض ,األعمش عنـه

 :أبو سعد البقال عن أنس* 
َعرينة قدم نفر من :[حديث )١٣٤٣(  غريب من حديث أيب سعد سعيد .احلديث... /ب٩٤/ُ

ُاملرزبانبن  ْ   .يدة بن حـميد وأيب مسعود الزجاجِبَ يروه عنـه غري ع*مل و, عنـهَ
غريب من حديثه عن أنس, تفرد بـه  .احلديث» ...خيتصم الروح واجلسد« :[حديث )١٣٤٤(

  .يب بن رشيك عنهاملس
 ,د اهللا بن موسىي تفرد بـه عب,غريب من حديثه عن أنس .»الندم توبة« :[حديث )١٣٤٥(

  .ويَهُّوعنـه عيل بن املثنى الط
________________________ 

  . من غ »ألمتي«/ ليشفع :  يف غ »ما أشفع« * −١٣٤٠الالل
  .٩٢٤ يف احلديث )١(الالل
  . ٤٠, الصفات للدارقطني)  أ/٦٩النارصية (العلل : ينظر  −١٣٤٢الالل
 .مل :  يف ص »ومل« *  .٤٢) ٣(األفراد : ينظر  −١٣٤٣الالل
  .٢/٤٤٩ , الآللئ املصنوعة ١٧٩٩املوضوعات : ينظر  −١٣٤٤الالل
  .٤١) ٣(األفراد : ينظر  −١٣٤٥الالل



 

 ٢٥٩

َطوالةأبو *   : عن أنسُ
 تفرد بـه سليامن بن .احلديث» ...ر بالفجرَّمن نو «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث )١٣٤٦(

َطوالةعمرو عن أيب    .ن عبد اهللا بن عبد الرحـمُ
ْالنهديأبو عثامن *   : عن أنسَّ

تفرد بـه سعيد بن املغرية عن عبد اهللا  .احلديث» ...إن الدنيا حلوة خرضة« :حديث )١٣٤٧(
ورواه مرة أخرى بـهذا اإلسناد عن ابن املبارك عن التيمي  .بن املبارك عن سليامن التيمي عنـه

  . عنهاً تفرد بـه سعيد أيض:وقال ,ومل يذكر أبا عثامن ,عن أنس
 :* أنسين عنْوَأبو عمران اجل* 

 .أبيـه عنه د بن أيب عمران عنَبْوَ تفرد بـه ع.احلديث» ...أسبغ الوضوء« :[حديث )١٣٤٨(
  }ب٥٤{
 ,احلديث ... كأين أنظر إىل غبار موكب جربيل بعد العرص يف زقاق بني غنم:حديث )١٣٤٩(

رد بـه سعيد بن تف ,ين عنهَْو غريب من حديث أيب عمران اجل.−بالنون−من حنني  :وقال فيـه
  .بينـه وبني حـميد بن هالل عن أنس جـمع ,يطي عن جرير بن حازم عنـهِشَّسليامن الواسطي الن

تفرد بـه . *احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كان عىل عهد رسول اهللا اً ما أعرف اليوم شيئ:[حديث  )١٣٥٠(
َخداشدي أبو ِمْحُزياد بن الربيع الي  .ينَْو عن أيب عمران عبد امللك بن حبيب اجلِ

 :بو عبيدة عن أنسأ* 
إذا  «: وفيـه,»يقرئك السالم IQH*جربيلإن  ,يا مـحمد« :فقال , جاء جربيل:[حديث  )١٣٥١(

 وهو, عن الثوري عن أيب عبيدة *نياب تفرد بـه صالح بن .احلديث» ... الرجال بالرجالىاكتف
 

________________________ 
  .٢/٩ , الآللئ املصنوعة ٩٤٣املوضوعات : ينظر  −١٣٤٦اللال

 . من طريق عوبد , ووافقه ٢٨٠٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٤٨الالل
 .من ص » احلديث«*  −١٣٥٠الالل
  .نيار :  يف غ »بيان«/ ضبب عليها يف ص » جربيل« * −١٣٥١الالل
  .» يف األصلكذا«:  , ويف حاشية غ »ربك«:  فوقها يف ص )١(الالل



 

 ٢٦٠

 .حـميد الطويل
» ... املاءمن سقى املاء يف موضع يقدر فيـه عىل« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال :أنس عن وبـه )١٣٥٢(

 .مثله .احلديث
 :أبو العالية عن أنس* 

 تفرد .احلديث.. .ال يفارقه يف سفر وال حرض املكحلةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٣٥٣(
 /أ٩٥/,عن أيب العالية عن أنس *ة خالد بن دينارَدْلَبـه حفص بن عمر أبو إسامعيل عن أيب خ

 . IQHوهو مثل حديث أيب الدرداء الذي قبله
 : عن أنسبةِقالأبو * 

 غريب من حديث الثوري عن .احلديث» ...زينوا العيدين بالتـهليل« :[حديث  )١٣٥٤(
 . *اميستفرد بـه عيل بن احلسن ال ,أيوب عنه

 تفرد بـه احلسن .احلديث.. .ىًرْدِمبينام هو يصلح رأسه بملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٣٥٥(
  .بن دينار عن أيوب عنه

 بن الفضل األنصاري ساب تفرد بـه ع.احلديث» ...مثل الصلوات اخلـمس« :حديث )١٣٥٦(
  .عن خالد احلذاء عنه

 .وأبو بكر وعمر ال جيهرون ببسم اهللا الرحـمن الرحيمملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث )١٣٥٧(
واملـحفوظ عن خالد عن  ,وقيل ذلك عن أيب حذيفة ,هكذا قال حييى بن آدم يف هذا احلديث

  .أيب نعامة عن أنس
ِّاملري تفرد بـه صالح بن بشري .احلديث» ...من شهد فاحتة الكتاب« :[حديث  )١٣٥٨(   عنُ

 

________________________ 
  .نيار :  يف غ »دينار«*  −١٣٥٣الالل
 .يف أصل األفراد :  أي )١(الالل
 .السالمي : غ   يف»السامي« * −١٣٥٤الالل
 ) .ب/٦٨النارصية (العلل : ينظر  −١٣٥٧الالل
 .التيمي : ص   يف»التميمي« * −١٣٥٨الالل



 

 ٢٦١

 .اح عنهَّعن عبيد بن الصب *يميم وتفرد بـه إبراهيم بن سليامن الت,أيوب
مل يروه عن  : قال لنا أبو بكر بن أيب داود.احلديث» ...أحدكم *إذا نعس« :[حديث )١٣٥٩(

َالطفاويأيوب إال مـحمد بن عبد الرحـمن  ُّ.  
َوهيب تفرد بـه .احلديث.. .فيقيل عندها ,يت أم سليمكان يأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث )١٣٦٠( ُ 

  .بن خالد عن أيوب عنـه بـهذا اللفظ
x w  ﴿:إذ نزلت هذه اآليةملسو هيلع هللا ىلص  بينام أبو بكر يأكل مع النبي :[حديث )١٣٦١(

z y﴾. ..تفرد بـه سامك بن عطية  , غريب من حديث أيوب عنـه عن أنس.احلديث
  .م بن الربيعوتفرد بـه عنـه اهليث ,عنـه بـهذا اإلسناد

تفرد برفعه عبد اجلبار بن العالء عن سفيان  .»سبع للبكر وثالث للثيب« :[حديث )١٣٦٢(
  .بن عيينة عن أيوب عنه

 زْرَغ لتمس رجيل وإن ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي يساير وهو طلحة أيب }أ٥٥{ رديف كنت :[حديث )١٣٦٣(
  .ِقالبةيب أتفرد بـه معمر عن أيوب عن  .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

احلديث من رواية عاصم وخالد عن أيب » ... أبو بكرأرحـم أمتي بأمتي« :[ حديث )١٣٦٤(
 *يِزَ تفرد بـه أبو ج, غريب من حديث قتادة عن أنس.وعن قتادة عن أنس , عن أنسِقالبة

________________________ 
 .تعس :  يف ص »نعس« * .أ  /٤/٣٨العلل : ينظر  −١٣٥٩الالل

 .أ  /٢١٨ب ,  /٥/١٧٨العلل : ينظر  −١٣٦٠اللال
وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨٥ , األمايل املطلقة البن حجر ص١/٢٢٧العلل : ينظر  −١٣٦١الالل
 . من طريق اهليثم , ووافقه ٨٤٠٧
 .ب  /٤/٣٧العلل : ينظر  −١٣٦٢الالل
 من طريق عبيد اهللا بن ٦٣٨٤ , ٨١٤ وأخرجه الطرباين يف األوسط. أ  /٤/١٦العلل : ينظر  −١٣٦٣الالل

 .تفرد به عنه عن محيد : ِعمرو عن أيوب عن أيب قالبة ومحيد بن هالل , وقال 
 سقط عاصم , وهو ثابت يف –)  أ/٦٩النارصية (, العلل ٦٦, ٦٥, ٦٤) ٨٣(األفراد : ينظر  −١٣٦٤الالل

: ص   يف»جزي« *  .٤٤/١٣٦ دمشق  , تاريخ−٦٥نقل ابن عبد اهلادي عن العلل كام يف جمموع رسائله ص
 .جون 



 

 ٢٦٢

 وقد رواه الثوري عن خالد احلذاء , ومل يروه عنـه غري عباد بن صهيب,نرص بن طريف عنـه
  . عنهِقالبةوعاصم األحول عن أيب 

َمـجلزأبو *  ْ  :عن أنس ِ
تفرد  .احلديث.. .القوم/ب٩٥/زينب بنت جحش دعاملسو هيلع هللا ىلص  ملا تزوج النبي :[ حديث )١٣٦٥(

 . *مرتمن حديث مع IQHنيوهو مـخرج يف الصحيح ,بـه معتمر عن أبيـه سليامن التيمي عنـه
 :أبو املليح عن أنس* 

 غريب من حديث أيب املليح بن .احلديث.. .يك الغطفاينَلُ جاء س:قاال :حديث )١٣٦٦(
 ومل يروه عنـه غري مؤمل بن , تفرد بـه عبيد اهللا بن أيب حـميد عنـه, أنس وجابرأسامة عن
 .إسامعيل

 
 باب الباء

 *ريض اهللا عنه مسند بالل
 :عمر بن اخلطاب عن بالل* 

 .احلديث» ...بسم اهللا« :كان إذا خرج إىل الصالة قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٣٦٧(
 . اهللا عن أبيـه عن جده عنهتفرد بـه الوازع بن نافع عن سامل بن عبد

 :عبد اهللا بن عمر عن بالل* 
 تفرد بـه أبو .احلديث.. . حني خرج من الكعبة*ً كنت أول من لقي بالال:[حديث  )١٣٦٨(

 تفرد بـه حييى بن يامن :وقال يف موضع آخر. *عاصم النبيل عن عثامن بن مرة عن نافع عنـه
 

________________________ 
  .معمر :  يف ص »معتمر«*  . من طريق معتمر , ووافقه ٨٥٢٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٣٦٥الالل
  .١٤٢٨ , وصحيح مسلم يف احلديث ٦٢٧١ , ٦٢٣٩ , ٤٧٩١ صحيح البخاري يف األحاديث )١(الالل
 . من غ »ريض اهللا عنه«*  −١٣٦٧الالل
  . من ص »عنه«/ بالل :  يف ص »ًبالال« . * ٧/١٨٤العلل : ينظر  −١٣٦٨الالل



 

 ٢٦٣

  .عن ابن عجالن عن نافع
 :لرة عن بالْجُكعب بن ع* 

 تفرد بـه أبو .احلديث.. .عىل اخلفني واخلـامرملسو هيلع هللا ىلص  مسح رسول اهللا : قال:[حديث  )١٣٦٩(
َّاملحياة َ   .ليىل عن كعب *أيب عن احلكم عن ابن ليثعىل عن ي حييى بن ُ

 :جابر بن عبد اهللا عن بالل* 
تفرد  .احلديث »...بسم اهللا« :إذا خرج إىل الصالة قالملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٣٧٠(

  .ن نافع عن أيب سلمة عن جابر عن باللبـه الوازع ب
 :*الرباء بن عازب عن بالل* 

تفرد بـه حييى بن املنذر عن موسى بن مـحمد األنصاري عن  .املسح[ حديث )١٣٧١(
 أحوص بن َّوابوتفرد بـه أبو اجل .بن أيب ليىل عنه/أ٩٦/األعمش عن احلكم عن عبد الرحـمن

َرزيق عن عامر بن َّجواب   .اًأيض عن األعمش ُ
 :سلامن عن بالل* 

م أبو جعفر تاْمـَتتفرد بـه . *احلديث. ..منيآال تسبقني ب :ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال للنبي :[حديث  )١٣٧٢(
فأسنده  ,IQHة عن هشام بن الحق عن عاصم عنـهَْزنَمـحمد بن غالب عن يزيد بن عمر بن ج

ْبـهرام ورواه أحـمد بن هشام بن , عن بالل*عن سلامن ه  عن هشام بن الحق عن عاصم عنـَ
 وتفرد بـه املسيب ,فرواه عنـه عن بالل , سليامن التيميًوتابع عاصام ,وهو املـحفوظ ,عن بالل

  .بن سويد عن أيب شهاب عن التيمي

________________________ 
  . من غ »أيب« . * ٧/١٧٢العلل :  ينظر −١٣٦٩الالل
 من »عن بالل«/ جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجتني التاليتني  . * ٧/١٧٣العلل :  ينظر −١٣٧١الالل

  .ص 
  . من ص »عن سلامن«/  من غ »احلديث« * −١٣٧٢الالل
 .وكذا رواية التيمي . عن أيب عثامن النهدي :  أي )١(الالل



 

 ٢٦٤

 : عن بالل*جابرحكيم بن * 
 تفرد بـه أبو سليم عبيد بن .احلديث.. .وهو يتسحرملسو هيلع هللا ىلص  دخلت عىل النبي :[حديث  )١٣٧٣(

  .قة بن سعيد عن إسامعيل بن أيب خالد عنهحييى عن أيب حـامد احلنفي املفضل بن صد
َجندلاحلارث بن معاوية وأبو *  ْ  : بن سهيل عن باللَ

.. .بدمشق عن املسح }ب٥٥{ هرة الدرجط ونحن عىل مً سألنا بالال:[حديث  )١٣٧٤(
 عن مكحول IQHد اهللا بن عبيد الكاليبي تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن أيب وهب عب.احلديث

 . *عنه
 :باللعن  *احلسن* 

 غريب من حديث الثوري عن .عىل اخلفني واخلـامرملسو هيلع هللا ىلص  مسح رسول اهللا :[حديث  )١٣٧٥(
  .تفرد بـه عمرو بن أيب قيس ,إسامعيل بن مسلم

 :احلكم بن ميناء عن بالل* 
 تفرد .احلديث يف املسح... IRH*إين ألتوضأ عىل باب دمشق مع بالل : قال:[حديث  )١٣٧٦(

 *وال أعلم , بن احلكم عن أبيـهثْيَبُاحلسن عن شبـه مـحمد بن إسحاق عن احلسن بن زيد بن 
ِبزيعرواه غري سعيد بن  َ. 

َغفلةسويد بن *   : عن باللَ
________________________ 

  .حرام :  يف ص »جابر« * −١٣٧٣الالل
  . من غ »عنه« .* ٦٦/١٢٢ , تاريخ دمشق ٧/١٨١العلل :  ينظر −١٣٧٤الالل
َالكالعي :  صوابه »الكاليب«:  قوله )١(الالل َ. 
  .»يقدم« : فوقها يف ص» احلسن« . * ٧/١٨٢العلل :  ينظر −١٣٧٥الالل
مع بالل عىل باب دمشق , :  يف غ »عىل باب دمشق مع بالل« . * ١٥/٦٧تاريخ دمشق :  ينظر −١٣٧٦الالل

  . مكرر يف غ »وال أعلم«/ » مع بالل«وضبب ضبتني عىل 
بالل : الصواب «:  , وقال بعده »عىل باب املسجد بدمشق مع بالل بن أيب بكر«:  يف تاريخ دمشق )٢(الالل
  .»أيب بكرموىل 



 

 ٢٦٥

 غريب من حديث طلحة .احلديث.. .ا وأقمناَّنَّذَإذا أملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :[ حديث )١٣٧٧(
ِّمرصفبن  َ ِبزيعتفرد بـه عبد اهللا بن  , عن سويد عنهُ   .IQH عنهُعامرة عن احلسن بن َ

 تفرد بـه احلسن بن .أن ال نؤذن حتى يطلع الفجرملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :يثحد )١٣٧٨(
  . عن طلحة عنهُعامرة

 تفرد .احلديث» ...ب يف صالة الفجرِّثو ,يا بالل« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٣٧٩(
  .بـه زكريا بن حكيم عن احلكم عن سويد

 :رشيح عن بالل* 
تفرد بـه معتمر عن ليث عن  .ـامرمسح عىل اخلفني واخلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٣٨٠(

ْالبحرا هكذا رواه عمرو بن عيل والعباس بن يزيد ,حبيب بن أيب ثابت واحلكم عن رشيح ين َ
ّالرسي يب أوخالفهـم مـحمد بن  ,وتابعهـام مسدد وغريه عن معتمر ,عن معتمر ِ  ,العسقالينَ

ِّمرصففرواه عن معتمر عن ليث عن طلحة بن  َ ورواه عبد  .الل وحبيب عن رشيح عن بُ
 وتفرد بـه عبد , عن احلكم عن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن باللرّالرزاق عن عبد اهللا بن مـحر

 بـه *تفرد و,مثله *عن احلكم ورواه إسامعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا .الرزاق
  .اًإسامعيل أيض

 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن بالل* 
 عيينةتفرد بـه سفيان بن  .يمسح عىل اخلفني واخلـامرملسو هيلع هللا ىلص هللا  كان رسول ا:[حديث  )١٣٨١(

 

________________________ 
   .١/٢٧٧نصب الراية :  ينظر −١٣٧٧الالل
 .عن ابن بزيع :  , أي »وتفرد به عبد اهللا بن رشيد عنه«:  يف نصب الراية )١(الالل
  من طريق ٣٢١٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/١٧١ , ٣/٢٣٣العلل :  ينظر −١٣٨٠الالل
 »وتفرد«/  من غ »عن احلكم«. * وليث عن حبيب تفرد به معتمر عن ليث , :  , وقال − حبيب وحده−حممد

  . تفرد : يف ص 
:  يف ص »فائد«/ عبد اهللا :  يف غ »عبيد اهللا«/ خلف :  يف ص »حلو« . * ٧/١٧١العلل :  ينظر −١٣٨١الالل
  . من غ »احلكم عن« , »أيب«/ حائد 
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َأنيسةد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب يبان بن تغلب وعبأعن /ب٩٦/ ان يواتفق واصل بن ح ,ُ
ّالرسي  بن *حلوومطرف بن طريف ومنصور بن املعتمر و ِ  ومـحمد بن ُعامرةواحلسن بن َ

َالعرزمي *داهللايعب ْ فرووه عن  , وعبد العزيز بن عبيد اهللارّد اهللا بن مـحر بن كيسان وعب*ئداف وَ
فرواه أبو  ,واختلف عليـه فيـه , ورواه األعمش عن احلكم.احلكم عن عبد الرحـمن عن بالل

ليىل  *أيب وعيسى بن يونس عن األعمش عن احلكم عن ابن ريمعاوية الرضير وعبد اهللا بن نم
َرزيقن قدامة وعامر بن وخالفهـم زائدة ب ,عن كعب بن عجرة عن بالل  وعافية بن يزيد ُ

َكدينةيم بن سفيان وأبو َرُالقايض وموسى بن مـحمد األنصاري وه  حييى بن املهلب والقاسم ُ
ورواه  .فرووه عن األعمش عن احلكم عن ابن أيب ليىل عن الرباء بن عازب عن بالل ,بن معن

َّحياةُاملورواه أبو  ,واختلف عليـه فيـه ,ُليث بن أيب سليم  حييى بن يعىل عن ليث عن احلكم عن َ
بن مسلمة عن ليث عن  }أ٥٦{ ورواه معتمر وسعيد ,ابن أيب ليىل عن كعب بن عجرة عن بالل

رشيح  *احلكم عن ورواه شيبان النحوي عن ليث عن , عن باللئاحلكم عن رشيح بن هان
  . عن عيل بن أيب طالب عن باللئبن هان

 تفرد بـه شيخنا أبو طالب أحـمد .ىل املوقني واخلـامرمسح عملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٣٨٢(
بن نرص احلافظ فيام جـمعه من حديث مطرف بن طريف عن كثري بن شهاب عن مـحمد بن 

 :واملـحفوظ ,سعيد بن سابق عن عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن احلكم عن ابن أيب ليىل
  .عمرو عن منصور عن احلكم عنه

َّيرسُ تفرد بـه مـحمد بن م.احلديث.. . اخلفنيمسح عىلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٣٨٣(  عن َ
 وتفرد , ورواه واصل بن حيان عن احلكم عنـه.سفيان عن منصور واألعمش عن احلكم عنـه
  .بـه خلف بن أيوب البلخي عن قيس عن واصل

  .ذن حتى يطلع الفجرؤأن ال أملسو هيلع هللا ىلص  أمرين رسول اهللا :حديث )١٣٨٤(
  . الفجريفب إال ِّوَثُأن ال أملسو هيلع هللا ىلص  أمرين رسول اهللا :حديثو )١٣٨٥(

________________________ 
   .٧/١٧٤العلل :  ينظر −١٣٨٢الالل
   .٧/١٧٤العلل :  ينظر −١٣٨٣الالل
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 . عن احلكم عنهُعامرةتفرد بـهـام احلسن بن       
 تفرد بـه عافية بن يزيد .يمسح عىل اخلفني واخلـامر/أ٩٧/ملسو هيلع هللا ىلص أنـه رأى النبي :[حديث  )١٣٨٦(

ّالرسي  بن *حلوالقايض عن  ِ ْمدرار وتفرد بـه طاهر بن ,عن احلكم عنـهَ د اهللا ي عن مـحمد بن عبِ
َالعرزمي ْ   . عنهَ

 :حازم عن باللأيب س بن قي* 
 تفرد بـه أبو يوسف يعقوب .احلديث.. .رفع برصه إىل السامءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٣٨٧(

  .ومل يروه عنـه غري احلسني بن حفص ,بن إبراهيم القايض عن بيان بن برش عن قيس عن بالل
 .احلديث.. . ال:قلت ,»نييركب البجلال َتْزَّهَجَأ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٣٨٨(

  .ـه العباس بن سليم عن عيل بن مسهر عن إسامعيل بن أيب خالد عنهتفرد ب
 :فلح موىل أيب أيوب عن باللأكثري بن * 

تفرد بـه عامر بن مطر عن  .كان يمسح عىل املوقني والعاممةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٣٨٩(
  .يب هالل عن مـحمد بن سريين عن كثريأ

َجندلأبو *  ْ  : عن باللَ
 غريب من حديث قتادة . يمسح عىل املوقني واخلامرملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا :[حديث  )١٣٩٠(

َجندل أيبعن ابن سريين عن  ْ  وتفرد بـه , تفرد بـه عمر بن عامر قايض البرصة عنـه, عن باللَ
 .سامل بن نوح عن عمر

 

 مسند بالل بن احلارث املزين
 :احلارث بن بالل بن احلارث عن أبيـه* 

  تفرد بـه ربيعة بن.احلديث.. . لنا خاصة احلج*ُخْسَف ,يا رسول اهللا : قيل:[حديث  )١٣٩١(
 

________________________ 
  .خلف :  يف ص »حلو« * −١٣٨٦الالل
   .٧/١٧٩العلل :  ينظر −١٣٩٠الالل
  .فسح :  يف غ »فسخ« . * ٢/٢٤١السنن :  ينظر −١٣٩١الالل



 

 ٢٦٨

ْالدراورديوتفرد بـه عبد العزيز  ,أيب عبد الرحـمن عن احلارث عن أبيـه ََ   . عنهَّ
 :جعفر عن بالل* 

» ...سواها ينة خري من ألف رمضان فيامرمضان باملد «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٣٩٢(
 .عن جده عنه تفرد بـه عبد اهللا بن كثري بن جعفر عن أبيـه .احلديث

 :علقمة بن وقاص عن بالل* 
 غريب من حديث .احلديث.. .فناداين بالل بن احلارث, *اًئح راُقبلتأ :[حديث  )١٣٩٣(

 تفرد بـه ,يب عامر عم مالك بن أنس عن أبيـه عن علقمة عن باللأأيب سهيل نافع بن مالك بن 
   }ب٥٦{ .مـحمد األزرقي ومل يروه عنـه غري أحـمد بن ,عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي عنـه

 :حييى والد عمرو عن بالل* 
 تفرد بـه .احلديث» ...إن الرجل ليتكلم بالكلمة« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٣٩٤(

ِالنصيبيعبد امللك بن زياد  عن  IQHوهو يف املوطأ ,مالك عن عمرو بن حييى عن أبيـه/ب٩٧/ عنَّ
 .مالك عن مـحمد بن عمرو بن علقمة

 
 *ريض اهللا عنهعازب مسند الرباء بن 

 : عىل الرتتيب*الرواة عنه
 :إبراهيم بن الرباء عن أبيـه* 

َكهيل تفرد بـه سلمة بن .احلديث.. .جلس يف قبة لهملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٣٩٥( ُ 
  . وتفرد بـه عنـه مـحمد بن إسحاق,عنـه
________________________ 

  . كتب منها يف غ الراء وبيض لباقيها »ًرائحا« . * ٢١٣األمايل املطلقة البن حجر ص :  ينظر −١٣٩٣الالل
  .٢/٩٨٥ برواية حييى بن حييى الليثي )١(الالل
/  من غ »ريض اهللا عنه«. *  من طريق ابن إسحاق , ووافقه ٣٩٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٣٩٥الالل

  . من ص »عنه«



 

 ٢٦٩

د بن تفرد بـه مـحم .احلديث.. . قبل أن يصيلًةار أضحيَِي ذبح أبو بردة بن ن:حديث )١٣٩٦(
ْالفريايب ورواه .ب عنـه وعن الشعبيِّتَعُيدة بن مَبُيزيد عن ع  مـحمد بن يوسف عن الثوري عن ِ
َزبيدمنصور و ْالفريايب وتفرد , وجابر عن الشعبي عنـهُ  ورواه أبو . باجلـمع بني هؤالء الثالثةِ

و حذيفة  وتفرد بـه أب,بيععن أبيـه سعيد بن مرسوق عن الشوحذيفة عن الثوري عن منصور 
  .عن الثوري عنـهـام

 

َضمعجوس بن أ*  ْ  : عن الرباءَ
 غريب من حديث إسامعيل بن .احلديث» ...زينوا القرآن بأصواتكم« :حديث )١٣٩٧(

َّاحلـامينأيب حييى  تفرد بـه زياد بن أيوب عن ,رجاء عن أوس   . عن هؤالء الثالثة عنهِ
 

 :ثابت بن عبيد عن الرباء* 
م بن عبد الواحد اش تفرد بـه ه.أكل احلـامر األهيلنـهى عن ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٣٩٨(
َسياهعن يزيد بن عبد العزيز بن  IQHشاشاحل   . عن احلجاج عنهِ

 

 :الربيع بن الرباء عن الرباء* 
 تفرد بـه عبد اهللا بن وهب .احلديث.. . استصغرت يوم بدر أنا وابن عمر:حديث )١٣٩٩(

َغندر ورواه ,ن أبيـهعن أشهل بن حاتم عن شعبة عن أيب إسحاق عن الربيع ع ْ  وغريه عن ُ
 .شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء

 

 :زاذان عن الرباء* 
تفرد بـه عيل بن  .احلديث بطوله.. .يف جنازةملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا :[حديث  )١٤٠٠(

َالركنيالربيع بن   ورواه عمرو بن قيس عن املنـهال . عن أبيـه عن املنـهال بن عمرو عن زاذانُّ
اب خب ورواه احلكم بن بشري عن يونس بن . بـه أبو خالد األحـمر عن عمرو وتفرد,اًمـخترص

________________________ 
 .َّاجلشاش :  صوابه »احلشاش«:  قوله )١(الالل
  .بن :  يف ص »عن«/ البرصي :  يف غ »النرصي« * −١٤٠٠الالل



 

 ٢٧٠

 وتفرد بـه خالد , عن املنـهالُعامرةبن راشد العطار واحلسن بن  IQH ورواه عبيد اهللا.بطوله
وتفرد بـه سعيد بن مسلمة عن ليث عن  , املنـهال*نعورواه حصني  . عن عبد اهللا*رصينال

  .حصني
 :عن الرباء/أ٩٨/سعد بن عبيدة* 

 غريب .احلديث» ...مضجعك إذا أخذت« : قالًأوىص رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٤٠١(
َمسعرمن حديث  ْ  تفرد بـه عيل بن العباس املارمويش عن , عن عمرو بن مرة عن سعد عنـهِ

َمسعرمـحمد بن عبيد عن  ْ ِ.  
 :سعيد بن املسيب* 

 من حديث قتادة عن  غريب.احلديث.. . أن ناقة للرباء وقعت يف حائط:[حديث  )١٤٠٢(
 . عن شيبان*يزحسني املروبه وتفرد  , تفرد بـه شيبان بن عبد الرحـمن عنـه,الزهري عنـه

 :عبد اهللا بن يزيد عن الرباء* 
 }أ٥٧{  تفرد بـه.احلديث.. .صىل باملزدلفة املغرب والعشاء ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )١٤٠٣(

رحـمن بن أيب ليىل عن عدي بن أبو يوسف القايض يعقوب بن إبراهيم عن مـحمد بن عبد ال
عن  :وقيل ,عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب بن كعب :وقيل ,أسنده عن الرباء ,ثابت عن عبد اهللا

عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري عن  :وقيل ,عبد اهللا بن يزيد عن خزيمة بن ثابت
  .وهو أصح األقاويل ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َمسعر غريب من حديث .ب حدثني الرباء وهو غري كذو:حديث )١٤٠٤( ْ  عن أيب إسحاق, ِ
 .تفرد بـه أحـمد بن أيب حييى عن مسدد عن حييى القطان عنه

 :عبد اهللا بن أيب قتادة عن الرباء* 

________________________ 
 .د اهللا عب:  لعل صوابه »عبيد اهللا«:  قوله )١(الالل

  .املروذي :  يف ص »املروزي« * −١٤٠٢الالل
  .رسول اهللا :  يف غ »النبي« . * ٦/١١٥العلل :  ينظر −١٤٠٣الالل



 

 ٢٧١

 غريب من .احلديث.. .ثم نأيت منازلنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا نصيل مع رسول اهللا :[حديث  )١٤٠٥(
 بـه عمر بن مـحمد بن , تفرد*حديث حييى األنصاري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن الرباء

ْصهبان   . وتفرد بـه عنـه سعيد بن سالم,ُ
 :يب ليىل عن الرباءأعبد الرحـمن بن * 

 بن يزيد حديث من غريب .احلديث ...قنت يف الفجرملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  أن :[ حديث )١٤٠٦(
 وهو غريب من , ورواه عمرو بن مرة عنـه. تفرد بـه مـحمد بن برش عن ابن أيب ليىل عنـه,زياد أيب
َمسعرديث ح ْ  ومل أره إال من , تفرد بـه يوسف بن موسى القطان عن وكيع عنـه, عن عمروِ

َزبيد وتفرد بـه العالء بن صالح عن .رواية مـحمد بن أحـمد بن أيب خيثمة عنـه  * اليامي عن ابنُ
  .سنة ماضية :ولفظه ,أيب ليىل عنـه

 تفرد بـه .احلديث.. .يرفع يديـه حني يفتتح الصالةملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )١٤٠٧(
 ورواه ,مـحمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن أخيـه عيسى واحلكم عن عبد الرحـمن األكرب

والذي /ب٩٨/,IQH* عن ابن أيب ليىل عن أخيه واحلكمعباس بن غالب عن وكيع عن الثوري
  .زيد وتفرد بـه روح بن مسافر عن األعمش عن ي,ورواه يزيد بن أيب زياد عنـه .قبله أصح

تفرد بـه صالح بن عمر الواسطي  .احلديث» ...من قال للمدينة يثرب« :[حديث  )١٤٠٨(
  .عن يزيد بن أيب زياد عنه

 غريب من .» شاة حلمةَّهدي «: وفيـه,يوم النحرملسو هيلع هللا ىلص  صىل بنا رسول اهللا :[حديث  )١٤٠٩(
َعتيبةحديث احلكم بن   . *سليامن بن أيوب أبو أيوب احلراين تفرد بـه , عنـه*ُ

________________________ 
  . ساقط من غ »الرباء... حديث « * −١٤٠٥الالل
  . من ص »ابن « . *٢/٣٧السنن :  ينظر −١٤٠٦الالل
  . من غ»عن ابن أيب ليىل عن أخيه واحلكم«  .*٢/٦٥٠ , املؤتلف ٢٩٤, ١/٢٩٣السنن :  ينظر −١٤٠٧الالل
  .»كذا يف األصل«:  , ويف احلاشية »ورواه عباس بن غالب عن وكيع عن الثوري«:  بعده يف غ )١(الالل
   .٤٠ , القول املسدد ص ٢/١٣١ , الآللئ املصنوعة ١١٧٥املوضوعات :  ينظر −١٤٠٨الالل
َعتيبة« * −١٤٠٩الالل  .ضبب عليها يف النسختني » رايناحل«/ عيينة :  يف ص »ُ



 

 ٢٧٢

 .احلديث.. .مل حين أحد منا ظهره ملسو هيلع هللا ىلص * كنا إذا صلينا مع رسول اهللا:ال ق:[حديث  )١٤١٠(
  . سفيان بن عيينة عن أبان بن تغلب عن احلكم عنه*ـهبتفرد 

 :عبد الرحـمن بن عوسجة عن الرباء* 
تفرد بـه أبو . *احلديث »...زينوا القرآن بأصواتكم «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٤١١(

َالبخرتيسى اجلهني و حصني بن مـخارق عن موُجنادة ْ ِّمرصف بن املـختار عن طلحة بن َ َ  , عنـهُ
ِّمرصف ورواه طلحة بن . عنـهـام*والتفرد ,وقد ذكر حصني معهـام آخر َ  أبو هوتفرد بطريق ,ُ

َالبخرتي عن موسى اجلهني وحبيب بن حسان واً أيضُجنادة ْ وحديثه عن األعمش  , عن طلحةَ
  .مشهور عنه

تفرد بـه أبو إرسائيل  .احلديث.. .يقول إذا أصبحملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٤١٢(
َالـمالئي ِّمرصف إسامعيل بن أيب إسحاق عن طلحة بن ُ َ   .وتفرد بـه عنـه إسامعيل بن أبان ,ُ

ـمي عنـه ْـهَّان بن عبد اهللا النَنَ تفرد بـه ق.احلديث» ...أفشوا السالم تسلموا« :حديث )١٤١٣(
  .يف إفشاء السالم

  غريب.احلديث.. .إذا أقيمت الصالة مسح مناكبناملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٤١٤(

  .ة عنـه بـهذه األلفاظياب الكلبي حييى بن أيب حَنَتفرد بـه أبو ج ,من حديث طلحة عنـه }ب٥٧{
 غريب من حديث يوسف بن إسحاق .احلديث» ... لبن*حةيمن منح من« :[حديث  )١٤١٥(

ِّمرصف عن جده أيب إسحاق عن طلحة بن *بن أيب إسحاق َ رد بـه إبراهيم بن يوسف بن تف ,ُ
  . أبيـه يوسف*إسحاق بن أيب إسحاق عن

  .IQHهفوقد تقدم طر ,احلديث.. .فيقول ,يأيت ناحية الصفملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٤١٦(
________________________ 

  . من ص »به«/ النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −١٤١٠الالل
  . مبيض هلا يف غ »والتفرد«/  من غ »احلديث« . * ١٠/١٤٨العلل :  ينظر −١٤١١الالل
  .عنه :  يف ص »عن«/  من ص »بن أيب إسحاق«/ منحة :  يف ص »منيحة« * −١٤١٥الالل
  .إسحاق :  يف ص »إبراهيم«/ و :  غ  يف»عن« * −١٤١٦الالل
  .١٤١٤ يف احلديث )١(الالل



 

 ٢٧٣

 . عن منصور*براهيمغريب من حديث حازم بن إو , طلحة*صحيح من حديث منصور عن
  .يب عنهْرَن زوتفرد بـه سعيد ب ,ورواه حـامد بن أيب سليامن عن طلحة

 غريب من حديث .احلديث» ...اللهـم إين أعوذ بك من الشك بعد اليقني« :حديث )١٤١٧(
ِّمرصفطلحة بن  َ ْاجلعفييزيد /أ٩٩/تفرد بـه جابر بن , عن عبد الرحـمنُ  وتفرد بـه إبراهيم , عنـهُ

ْطهامنبن    . عن جابرَ
 :م عن الرباءْنَعبد الرحـمن بن غ* 

 تفرد بـه .احلديث.. .ن حلـم كل ذي ناب من السباععملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٤١٨(
  .ْمنَعباد بن صهيب عن أيب حنيفة عن مكحول عن عبد الرحـمن بن غ

َجحيفة عن الرباء وأيب *ريعبد امللك بن عم*  ُ: 
تفرد بـه حييى بن قيس  .احلديث.. .نـهى عن ثمن الكلبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٤١٩(

َمـخلدكتبـه إال عن ابن ومل ن ,الكندي عن عبد امللك عنـهـام ْ َ.  
 :عبد الرحـمن بن مطعم عن الرباء* 

  .IQH*ذكرنا الكالم عليـه يف ترجـمة أيب املنـهال .الرصف[ حديث )١٤٢٠(
 :عدي بن ثابت عن الرباء* 

 ,تفرد بـه رشيك عن احلسن بن احلكم عن عدي بن ثابت .»من بدا جفا« :[حديث  )١٤٢١(
  .رةيب هريأوقال غريه عن عدي عن أيب حازم عن 

  يقال إن: قال ابن صاعد.احلديث.. . يوم خيرباً أنـهـم أصابوا حـمر:[حديث  )١٤٢٢(
 

________________________ 
  .عمرو :  يف ص »عمري« * −١٤١٩الالل
  . من ص »أيب املنهال... عن الرباء « * −١٤٢٠الالل
  .١٤٤١ يف احلديث )١(الالل
   . ٨/٢٤١العلل :  ينظر −١٤٢١الالل
   .٢/٨٩٢الفصل للوصل :  ينظر −١٤٢٢الالل



 

 ٢٧٤

ري ال ََجألن اهل ,اً ومل يصنع أبو مـحمد شيئ:نيالدارقط قال ,ريََجهو اهل IQHإسحاق هذا أبا
  .حيدث عن الرباء

 .احلديث.. .أقرص سورتنيبفقرأ  ,صىل بـهـم صالة الصبحملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٤٢٣(
  .عن عدي IRHه عبد الوهاب بن عطاء عن سعيدتفرد بـ

 غريب من حديث األعمش عن .احلديث.. .قتل جعفر ملسو هيلع هللا ىلص َّ ملا أتى النبي:حديث )١٤٢٤(
َالفقيميعدي, تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار    . عنهُ

ل بن مرزوق عن يتفرد بـه فض .احلديث» ...من رشار الناس عند اهللا« :حديث )١٤٢٥(
  .عدي

 تفرد بـه عبد اهللا بن جعفر .احلديث» ...اهجهـم «:سانقال حلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٤٢٦(
ِّالرقي   .يان عن عديْبَ عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ظَّ

 تفرد بـه ابن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصام ييل يمني رسول اهللا ـ كان يعجبني أن أصيل م:حديث )١٤٢٧(
َمسعرعيينة عن  ْ َمسعر واملـحفوظ عن , وتفرد بـه عبد الرزاق عن ابن عيينة, عن عديِ ْ  عن ثابت ِ

  .بن عبيد عن ابن الرباء عن الرباء
 :عامر الشعبي عن الرباء* 

 غريب .احلديث» ...إذا أردت أن تأخذ مضجعك «:ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا :حديث )١٤٢٨(
 وتفرد بـه أبو حفص األبار عمر بن عبد ,ومن حديث منصور عنـه ,من حديث الشعبي عنـه

  .الرحـمن عن منصور
 تفرد بـه أبو .اًكثري ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا , فسامه *ًقليال :خايل/ب٩٩/اسم كان :[حديث  )١٤٢٩(

 .بن إبراهيم عن جابر عن الشعبي −ازمخأو −قتيبة عن حازم 
________________________ 

 . الراوي له مع عدي عن الرباء وابن أيب أوىف  أي)١(الالل
  .−١٤٤٣ كام يف احلديث –شعبة :  لعل صوابه »سعيد«:  قوله )٢(الالل
  .  من طريق عبد اهللا , ووافقه ١١٩ والصغري ١٢٠٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٢٦الالل
  .قليل :  يف ص »ًقليال« * −١٤٢٩الالل



 

 ٢٧٥

َنيار أن أبا بردة بن :[حديث  )١٤٣٠(  غريب من حديث حـامد .احلديث.. . ذبح قبل الصالةِ
ِّمرصفة بن  ورواه طلح. تفرد بـه عامر بن مطر عن حـامد,بن أيب سليامن عن الشعبي عنـه َ  عن ُ

َزبيد وتفرد بـه ,الشعبي َزبيد بن عبد الرحـمن بن ُ  ورواه جـامعة عن الشعبي . عن أبيـه عنـهُ
  .حصني بن مـخارق عن أربعة عنه ُجنادة أبو *نـهـمعوتفرد بـه  ,»إن أول ما نبدأ بـه« }أ٥٨{ :بلفظ

ث بن أيب يَرُبـه ح تفرد .احلديث.. .عن يمينـهكان يسلم ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[حديث  )١٤٣١(
  .مطر عن الشعبي عنه

 :يث عن الرباءَرُزار بن حْيَالع* 
غريب من حديث  .احلديث.. . أحسن يف حلة حـمراءاً ما رأيت أحد:حديث )١٤٣٢(
ْعيزارال   . تفرد بـه عبد اهللا بن مـحمد بن املغرية عن يونس, عن الرباءَ

 :قيس بن أيب حازم عن الرباء* 
ِّمـجمع تفرد بـه عمرو بن .احلديث.. .ل اليمنَبِ قملسو هيلع هللا ىلص أومأ رسول اهللا :[ حديث )١٤٣٣(  عن َُ

  . قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود األنصاري: والصواب,إسامعيل بن أيب خالد عنـه
 :ظي عن الرباءَرُمـحمد بن كعب الق* 

 تفرد بـه .احلديث.. .ً ظالالهإذا غضب رأينا لوجهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٤٣٤(
  .م بن عمر بن قتادة عن مـحمد بن كعبمـحمد بن إسحاق عن عاص

 : عن ابن املسيب والرباء*الزهري مـحمد بن مسلم* 
 تفرد بـه . ﴾مالك يوم الدين ﴿ :وأبو بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص  قرأ رسول اهللا : قاال:[حديث  )١٤٣٥(

 

________________________ 
  .نهم م:  يف ص »عنهم« * −١٤٣٠الالل
   .١/٣٥٧السنن :  ينظر −١٤٣١الالل
  .١٢/١٩٤تاريخ بغداد :  ينظر −١٤٣٣الالل
  .٤/٦٣تاريخ دمشق  :  ينظر −١٤٣٤الالل
  .حممد بن مسلم الزهري :  يف غ »الزهري حممد بن مسلم«. * أ /٤/٢٦, ٨/٢٨العلل :  ينظر −١٤٣٥الالل



 

 ٢٧٦

 , هذا عندنا وهـم:قال ابن أيب داود ,أبو بكر بن عياش عن سليامن التيمي عن الزهري عنـهـام
  .ن بن أرقم عن الزهريإنام هو سليام

 : عن الرباءزينن املّرَقُمعاوية بن سويد بن م* 
 غريب من حديث عمرو بن مرة .ثاحلدي.. .بسبعملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :[حديث  )١٤٣٦(

َخنيستفرد بـه بكر بن  ,IQHسويد عن ْهقلومل يروه عنـه غري  , عن ليث عنـهُ  تفرد بـه أبو , بن زيادِ
  .صالح كاتب الليث عنه

ْاهلمداينيع بن احلارث َفُن*   : عن الرباءَ
 أحدهـام عىل/أ١٠٠/فسلم , مسلامنىما التق« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٤٣٧(

  .يعَفُ تفرد بـه سليامن بن أيب داود عن احلكم عن ن.احلديث» ...اآلخر
َيسافهالل بن *   : عن الرباءَ

يامن عن ليث  تفرد بـه معتمر بن سل.احلديث» ...إذا أويت إىل فراشك« :حديث )١٤٣٨(
  .عن أيب إسحاق عن هالل

 :يزيد بن الرباء عن أبيـه* 
 باشطري اخلق غريب من حديث .احلديث.. .ملا كان يوم األضحى : قال:حديث )١٤٣٩(

 . تفرد بـه احلسن بن عطية عنه,عن يزيد بن الرباء
 :* عن الرباءباب الكنى

 :أبو األحوص عن الرباء* 
عن شعبة عن أيب   بن حييى*ئرد بـه هان تف.قنت يف الفجرملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[ حديث )١٤٤٠(

  .عنه إسحاق
________________________ 

  .أ /٥/٢٢٦العلل :  ينظر −١٤٣٦الالل
 .معاوية بن سويد :  صوابه »سويد«: ه  قول)١(الالل
  .هشام :  يف غ »هانئ«/  من غ »عن الرباء« * −١٤٤٠الالل



 

 ٢٧٧

 :أبو املنـهال عن الرباء* 
 غريب من حديث قيس بن سعد املكي عن عمرو بن دينار .الرصف[ حديث )١٤٤١(

 تفرد بـه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن ,وسليامن بن أيب مسلم األحول عن أيب املنـهال
 عن أيب املنـهال عن عبد الرحـمن بن :فقال ,يامن ورواه عثامن بن أيب األسود عن سل,قيس

  .وتفرد بـه عثامن عن سليامن ,والصحيح عن أيب املنـهال عن الرباء ,مطعم عن الرباء
 :أبو إسحاق عن الرباء* 

 غريب من حديثه عن .قنت يف صالة الصبح واملغرب ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )١٤٤٢(
     تفرد بـه بقية بن الوليد  ,شعبة عنـه }ب٥٨{  وغريب من حديث, تفرد بـه شعبة عنـه,الرباء
  .شكابإ ومل يروه عنـه غري مـحمد بن ,عن شعبة IRH ورواه أسود بن شاذان.IQH .عنـه

 تفرد بـه مـحمد بن بكر .احلديث.. .﴾ B A ﴿:فقرأ ,ملسو هيلع هللا ىلص صىل النبي :حديث )١٤٤٣(
ْالربساين   .ISHاًوعنده عن شعبة حديث عدي بن ثابت أيض , عن شعبة عنـهُ

مـحمد بن سفيان سفيان بن  تفرد بـه .ىَّخَإذا سجد جملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :يثحد )١٤٤٤(
ِّاملصييص   . عن حجاج عن شعبة عنهِ

وهو  , تفرد بـه نرص بن عيل بن نرص عن أبيـه عن شعبة بطوله.بطوله ,لْحَّالر حديث )١٤٤٥(
َغندرعند  ْ   .وهو غريب من حديثه عنه ,ورواه رشيك عنـه . ومعاذ مـخترصُ

 تفرد بـه سعيد .احلديث.. . احلسن واحلسني*حيـململسو هيلع هللا ىلص سول اهللا  رأيت ر:[حديث  )١٤٤٦(
 

________________________ 
   .١٧, ٣/١٦السنن :  ينظر −١٤٤١الالل
 .رسول اهللا :  يف غ »النبي« .* ٢/٢٥٥ , تاريخ بغداد ٢/٣٧السنن :  ينظر −١٤٤٢الالل
 , ويبدو أن الناسخ نقل هذه الزيادة من »ثبت عنهوروي عن حممد بن كثري , ومل ي«:  يف حاشية غ )١(الالل

 . , ثم حذفه; ألنه مكرر عن هذا احلديث بدون هذه الزيادة ١٤٨٣احلديث 
 .أسود بن عامر شاذان :  لعل صوابه »أسود بن شاذان«:  قوله )٢(الالل
  .١٤٢٣ لعله احلديث )٣(الالل
  . من ص »حيمل« * −١٤٤٦الالل



 

 ٢٧٨

  .واملـحفوظ عن شعبة عن عدي بن ثابت ,بن واصل عن شعبة
     ما كتبناه إال عن : قال.يدعو بـهذا الدعاء/ب١٠٠/ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )١٤٤٧(

حوص عن واملـحفوظ عن أيب إسحاق عن أيب األ ,IQH بإسنادهقعيل بن مـحمد بن حييى السوا
  .عبد اهللا

 تفرد بـه عيل بن إبراهيم أبو احلسني .احلديث» ...ً خليالاًلو كنت متخذ« :[حديث  )١٤٤٨(
  .واملـحفوظ عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا ,الواسطي عن وهب عن شعبة

عن  تفرد بـه حييى بن أيب طالب .احلديث.. .املؤمن والكافرملسو هيلع هللا ىلص  ذكر النبي :حديث )١٤٤٩(
َمرثدواملـحفوظ عن شعبة عن علقمة بن  ,عن شعبة وهب بن جرير ْ  عن سعد بن عبيدة عن َ

  .الرباء
 عبد امللك ِقالبة تفرد بـه أبو .احلديث.. . كيف بأصحابنا الذين ماتوا:القبلةحديث  )١٤٥٠(

 .اللفظ عن برش بن عمر عن شعبة بـهذا َّالرقايشبن مـحمد 
 .احلديث» ...*ون تائبونيبآ «:إذا قدم من سفر قالملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[ث حدي )١٤٥١(

 *اق عنح مسلم عن شعبة عن أيب إسههكذا حدثنا :قال القايض أحـمد بن مـحمد بن عيسى
  .واملـحفوظ عن أيب إسحاق عن الربيع بن الرباء عن الرباء ,الرباء

تفرد بـه أبو داود عن  .احلديث ...كان إذا أوى إىل فراشهملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسول أن :[حديث  )١٤٥٢(
  .عن شعبة عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة ورجل آخر عن الرباءوقال غريه  ,شعبة

  ما كتبناه إال عن مـحمد.احلديث» ...اهجهـم «:قال حلسانملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٤٥٣(
 ,الكاتب من كتابـه عن عبد اهللا بن رجاء عن شعبة عنـه IRHحـمد بن إبراهيم الربمكيأبن 

 

________________________ 
  .  من طريق أيب إسحاق عن الرباء ٧٤٠٨ين يف األوسط  أخرجه الطربا−١٤٤٧الالل
 . رواه الطرباين عن حممد بن أبان عن إسامعيل بن عمرو عن موسى بن مطري عن أيب إسحاق )١(الالل
   .٣/١٣٤تاريخ بغداد :  ينظر −١٤٤٨الالل
  . مكررة يف غ »عن«/  من ص »تائبون« * −١٤٥١الالل
   .٤/٧٣العلل :  ينظر −١٤٥٢الالل
 . احلكيمي :صوابه لعل » الربمكي«: قوله  )٢(الالل



 

 ٢٧٩

  .ابن رجاء عن إرسائيل :واملـحفوظ
 تفرد بـه إسامعيل بن زياد .احلديث.. . كل ما نحدثكموه سمعناه واهللا ما:حديث )١٤٥٤(
 . عن شعبة عنهفالفاا
 ما كتبناه إال عن أيب بكر مـحمد بن احلسن بن مـحمد .لرفع يف أول التكبريا حديث )١٤٥٥(

عن  IQHاملقرئ من أصله عن أيب احلسن أحـمد بن يوسف بن مـحمد بن مرداس الرسوي بسارية
َغندرريري عن ى احلأيب عثامن سعيد بن حيي ْ وإنام رواه شعبة عن يزيد  ,وهو وهـم , عن شعبةُ

  .بن أيب زياد عن ابن أيب ليىل عن الرباء
, مشهور» أنا النبي ال كذب«: قوله. احلديث }أ٥٩{ »...أنا النبي ال كذب« :[حديث  )١٤٥٦(
  .لشجريحييى بن مـحمد ا *ومل يروه عنـه غري , إسحاق عن شعبةابنتفرد بـه  ,ي غريبالباقو
بن رشيق  احلسن عن إال *كتبتـه ما .احلديث ...ورفعه ركوعه ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان :[حديث  )١٤٥٧(

 بمرص من أصله عن أحـمد بن مـحمد بن عبد الواحد الطائي عن مؤمل بن إهاب عن النرض
  .واملـحفوظ عن شعبة عن احلكم عن ابن أيب ليىل عن الرباء ,عن شعبة عنـه/أ١٠١/بن مـحمد

رة عن شعبة عن أيب َعْرَ تفرد بـه مـحمد بن ع.»صار ال حيبـهـم إال مؤمناألن« :[حديث  )١٤٥٨(
َهشيمعن  IRH* وقال حارث احلازر,ن عدي بن ثابت عن الرباء ع:ظواملـحفو ,إسحاق  عن ُ

  .سابشعبة عن عدي عن سعيد بن جبري عن ابن ع
 ن شعبةس عَـمْهَ تفرد بـه عون بن ك.احلديث.. . رماة*اً هوازن قومت كان:[حديث  )١٤٥٩(

 

________________________ 
 , وليس بظاهر; ألن الرسوي منسوب إىل سارية من قرى »املعروف بسارية: لعله «:  يف حاشية ص )١(الالل

 .طربستان , واملراد أن التحديث كان بتلك القرية 
  . من ص »غري« * −١٤٥٦الالل
  .كتبناه :  يف غ »كتبته« * −١٤٥٧الالل
 .اجلازري :  يف غ »احلازر«. *  من طريق حممد , ووافقه ١٣١٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٥٨الالل
 .اخلازن :  صوابه »احلازر«:  قوله )٢(الالل
  .قوم :  يف ص »ًقوما« * −١٤٥٩الالل



 

 ٢٨٠

  .عنـه بـهذا اللفظ
تفرد بـه حييى بن مطر عن شعبة  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص خلف النبي اً كنا صفوف:حديث )١٤٦٠(

  .عنه
 تفرد بـه احلسن بن قتيبة عن شعبة .أن نتختم بالذهبملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )١٤٦١(

  . بن سليم عن معاوية بن سويد عن الرباءث رواه شعبة عن أشع* وإنام,عنـه
 غريب من حديث التيمي سليامن .احلديث» ... أو اللوحفتوين بالكتائ« :[حديث  )١٤٦٢(

  . تفرد بـه ابنـه معتمر عن أبيـه,عنـه
 وغريب من , غريب من حديث أيب إسحاق عنـه.احلديث.. . كانت لنا ناقة:حديث )١٤٦٣(

  . تفرد بـه سفيان بن زياد بن آدم البلدي عن عباد بن صهيب عنه,حديث سليامن التيمي عنـه
غريب من حديث أيب  .احلديث» ...ستغفر اهللا أ:من قال يف دبر صالة« :[ث حدي )١٤٦٤(

, * تفرد بـه عمر بن فرقد البزار,غريب من حديث عبد اهللا بن املـختار عنـهو ,إسحاق عن الرباء
ُقلويسعلم حدث بـه غري أيب يوسف النوال  ُ.  

بـه حـامد بن  تفرد .احلديث.. .كان إذا أوى إىل فراشهملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٤٦٥(
 ورواه شعبة عن أيب .عن حبيب بن الشهيد عن أيب إسحاقوسلمة عن عبد اهللا بن املـختار 

 ورواه .IQH أحـمد بن برش*هوقفو , وتفرد بـه عبد اهللا بن مـحمد بن املغرية عن شعبة,إسحاق
  .وتفرد بـه حييى بن حـمزة عنه , بن يزيد عنـه* وتفرد بـه ثور,عمرو بن قيس عنـه

________________________ 
  . ساقط من غ »وإنام... حديث « * −١٤٦١الالل
   .٢٨) ٣(األفراد :  ينظر −١٤٦٢الالل
 من طريق القلويس , ووافقه يف األوسط , ٨٣٩ والصغري ٧٧٣٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٦٤الالل

  .البزاز :  يف غ »البزار«. * تفرد به عيل : وقال يف الصغري 
 من طريق ٢٨٢٧ من طريق حييى , ويف األوسط ٣ والصغري ٥٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٦٥الالل

  . بدر :  يف غ »ثور«/ ورفعه : يف ص  »ووقفه«. * محاد , ووافقه 
 .بشري :  صوابه »برش«:  قوله )١(الالل



 

 ٢٨١

َنيار ذبح أبو بردة بن :[ديث ح )١٤٦٦(  غريب من حديث موسى بن عقبة عن .احلديث.. .ِ
  .يب كثري عنهأتفرد بـه مـحمد بن جعفر بن  ,أيب إسحاق

 ُجنادةتفرد بـه أبو . *احلديث.. .حيـمل الرتاب يوم اخلندقملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٤٦٧(
َمسعرحصني بن مـخارق عن  ْ  .اً ورواه حصني عن األعمش أيض, عنـهِ

 تفرد بـه حصني بن .احلديث.. .باملدينة ستة عرشملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا :حديث )١٤٦٨(
 .وقد جـمع حصني مع األعمش جـامعة عن أيب إسحاق , عن األعمشُجنادةمـخارق أبو 

عن  /ب١٠١/ وروي عن أيب عاصم,وهو غريب من حديثه عنـه ,ورواه الثوري عن أيب إسحاق
  .ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذكر فيـه النبي ,الثوري

 تفرد بـه عبد .احلديث» ...رب قني عذابك :من قال حني يأوي إىل فراشه« :حديث )١٤٦٩(
َمسعراهللا بن مـحمد بن املغرية عن  ْ َمسعرعن  IQH ووقفه أحـمد بن برش,اً مرفوعِ ْ  عن أيب ِ

  .إسحاق
َمسعر غريب من حديث .احلديث.. . كان رجل يقرأ سورة الكهف:حديث )١٤٧٠( ْ  عن ِ

  .بن جعفر عنه IRHتفرد بـه مسلم ,أيب إسحاق عنـه
 تفرد بـه .احلديث.. .﴾ C B A ﴿:نزلت هذه اآلية }ب٥٩{  ملا:[حديث  )١٤٧١(

َمسعرإسحاق األزرق عن  ْ إسحاق  بن *شعيبو ISH ورواه أحـمد بن برش,ملسو هيلع هللا ىلصوذكر فيـه النبي  ,ِ
  .ملسو هيلع هللا ىلصومل يذكروا فيـه النبي  ,ومـحمد بن برش

  .رصفكان أول صالة صالها الع ,قدم املدينةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٤٧٢(

________________________ 
   .− وفيه إقحام خطأ– ٦/١٩العلل :  ينظر −١٤٦٦الالل
  . من ص »احلديث« * −١٤٦٧الالل
 .بشري :  صوابه »برش«:  قوله )١(الالل
 .سلم :  لعل صوابه »مسلم«:  قوله )٢(الالل
  .سعيد :  يف ص »شعيب« * −١٤٧١الالل
 .بشري :  صوابه »برش«:  قوله )٣(الالل



 

 ٢٨٢

  .احلديث» ...املدينة ال يقربـها الطاعون« :يقولملسو هيلع هللا ىلص نـه سمع النبي أ :حديثو )١٤٧٣(
.. .فنزل عىل أخواله من األنصار , املدينة*قدمملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث و )١٤٧٤(

  .احلديث
  .احلديث» ...حرم اهللا مكة« :حديثو )١٤٧٥(

 ,زيات عن أيب إسحاقتفرد بـه بـهذه األربعة سفيان بن زياد عن بكر بن بكار عن حـمزة ال      
  .عن سفيان IQHالربمكيوما كتبناها إال عن مـحمد بن أحـمد 

 غريب من حديث أيب إسحاق عن .احلديث» ...ًن من الشعر حكامإ« :حديث )١٤٧٦(
َالعرزميد اهللا يوغريب من حديث مـحمد بن عب ,الرباء ْ َاحلفريود دا تفرد بـه أبو , عنـهَ   . عنهَ

 تفرد بـه غياث .احلديث.. .ل الرتاب يوم اخلندقحيـمملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٤٧٧(
  .بن إبراهيم عن عمرو بن قيس عنه

غريب من حديثه عن الرباء,  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصكان ركوع رسول اهللا  : قال:حديث )١٤٧٨(
  .تفرد بـه مـحمد بن عبد الرحـمن بن غزوان عن رشيك عنه

احلسني بن عيل  تفرد بـه .احلديث.. .إذا ركع بسط ظهرهملسو هيلع هللا ىلص  كان نبي اهللا :حديث )١٤٧٩(
َالصدائيبن يزيد    . عنهة عن زكريا بن أيب زائدُّ

 غريب من حديث .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصام أخذ أهل مكة عىل رسول اهللا ـ كان م:[حديث  )١٤٨٠(
َهشيمغري  *عنهوال أعلم حدث بـه  , عنـه*إسحاقاحلجاج بن أرطأة عن أيب  ُ.  

ن أيب إسحاق عن  تفرد بـه يونس ب.احلديث. ..بعضلة ساقيملسو هيلع هللا ىلص  أخذ النبي :حديث )١٤٨١(
 /م أ١٠١/.وال نعلم حدث بـه غري حجاج بن مـحمد ,أبيـه عن الرباء

  بنوايصاً أبيض معلقاًصوف يوم بدرملسو هيلع هللا ىلص  كانت أعالم خيل رسول اهللا :حديث )١٤٨٢(
  .عنه نمري بن حمدـم به وتفرد ,الرباء عن إسحاق أيب عن جابر بن حمدـم به تفرد .احلديث ...اخليل

________________________ 
  . من ص »قدم« * −١٤٧٤الالل
 . احلكيمي :صوابه لعل » الربمكي«: قوله  )١(الالل
  . من غ »عنه«/ األحوص :  يف ص »إسحاق« * −١٤٨٠الالل



 

 ٢٨٣

 شعبة غريب من حديث . يف صالة الصبح واملغربقنتملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٤٨٣(
  .ومل يثبت عنه , عن مـحمد بن كثري عنـهي ورو, تفرد بـه بقية بن الوليد عنـه,عنـه

 غريب من حديث أيب .»إن اهللا ومالئكتـه يصلون عىل الصف املقدم« :[حديث  )١٤٨٤(
 وتفرد بـه هشام , آخره إىل»يغفر له  املؤذنو «: تفرد بـه قتادة عنـه من قوله,إسحاق عن الرباء

  . معاذهومل يروه عنـه غري ابن ,عن قتادة
 يقال إن أبا : قال ابن صاعد.احلديث.. . يوم خيرباًرم أنـهـم أصابوا حـ:[حديث  )١٤٨٥(

 ين اهلجري ال يروأل ,اًشيئ أبو مـحمد نعومل يص: نيالدارقط قال ,إسحاق هذا هو اهلجري
 .*عن الرباء

 

 مسند بريدة
 : عن بريدةساب ععبد اهللا بن* 

 غريب من حديث احلسن بن احلر عن عدي .احلديث» ...من كنت مواله« :حديث )١٤٨٦(
ْشمرلب بن الضحاك عن عمرو بن تغ تفرد بـه ,عن سعيد بن جبري عنـه  . عنهِ

 :عبد اهللا بن أوس عن بريدة* 
 تفرد بـه إسامعيل بن سليامن الضبي .احلديث» ...برش املشائني يف الظلم« :[حديث  )١٤٨٧(
  .برصي الكحال عن عبد اهللا بن أوسال

ِشقيقعبد اهللا بن *   :*عن بريدة العقييل َ
َسكبة وفيـه ذكر ,احلديث.. . أن عمران بن حصني دخل املسجد باملدينة:[حديث  )١٤٨٨( َ َ 

 

________________________ 
 .هذا احلديث من ص  . * ٢/٣٧السنن : ينظر  −١٤٨٣الالل
  .  من طريق معاذ , ووافقه ٨١٩٨وسط  أخرجه الطرباين يف األ−١٤٨٤الالل
  .١٤٢٢ من ص , وضبب مكانه يف غ; ألنه مكرر عن احلديث »عن الرباء... ابن صاعد « * −١٤٨٥الالل
  .  من طريق إسامعيل , ووافقه ٤٢٠٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٨٧الالل
  . من غ »عن بريدة« * −١٤٨٨الالل



 

 ٢٨٤

وقبله حديث عبد  ,ملسو هيلع هللا ىلص أبو إسامعيل املؤدب عن بريدة عن النبي ه أسند.بن احلارث وبريدة
   }أ٦٠{ .عن عمران بن حصني IQHاهللا
 :عبد اهللا بن بريدة عن أبيـه* 

 غريب من حديث قتادة .احلديث» ...من ترك صالة العرص حبط عمله« :حديث )١٤٨٩(
 . تفرد بـه أبو العوام عمران القطان عنه,عنـه

 .أفرب, *تفل يف رجل عمرو بن معاذ حني قطعتملسو هيلع هللا ىلص  أنـه رأى رسول اهللا :[ث حدي )١٤٩٠(
  .تفرد بـه احلسني بن واقد عنه

به  تفرد .ًايقين بـه أزدد اًشيئ فأرين :وفيـه ,احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصرايب إىل النبي  جاء أع:حديث )١٤٩١(
  .اخلطاب بن عبد العزيز غري عنـه رواه نعلم وال ,عنـه عيل بن انبح بـه وتفرد ,عنـه انيح بن صالح

 .احلديث/بم ١٠١/»...ال تقوم الساعة حتى ال يعبد اهللا يف األرض« :حديث )١٤٩٢(
 ومل يروه عنـه , احلنفي عن أخيـه أبان عنـهخالدتفرد بـه عبد املؤمن بن  ,غريب من حديثه عن أبيـه
  .اينَنْيِّسغري الفضل بن موسى ال

ّاجلر أذن يف نبيذ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٤٩٣( غريب من حديث أيب رجاء  .بعدما نـهى عنـهَ
ْطهامنمطر بن  ِـجاشعُ تفرد بـه املعىل بن ميمون امل, عنـهَ   .ي البرصي عنهَ

 غريب من حديث عبد اهللا عن .احلديث» ...نـه سيبعث بعدي بعوثإ« :[حديث  )١٤٩٤(
  .تفرد بـه عنـه أخوه أوس بن عبد اهللا بن بريدة ,مل يروه عنـه غري ابنـه سهل ,أبيـه

  تفرد بـه الربيع بن سهل.احلديث.. .إذا افتتح الصالةملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[ث حدي )١٤٩٥(
 

________________________ 
 .ابن شقيق :  أي )١(الالل
  .طعن :  يف غ »قطعت« * −١٤٩٠الالل
  .  من طريق املعىل , وسكت عنه ١٩٥٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٣) ٣(األفراد :  ينظر −١٤٩٣الالل
يه , ب من طريق أوس عن أ٨٢١٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤٩٤العلل املتناهية :  ينظر −١٤٩٤الالل

  . ووافقه 
  .ا ن:  يف غ »ثنا« * −١٤٩٥الالل



 

 ٢٨٥

َفزارال َمغولي عن مالك بن َ ْ  وتفرد بـه أحـمد بن النعامن عنـه بـهذا ,بن خليفة عنـهر ِْط وفِ
 مالك وحده عن ابن بريدة عنبن هشام عن الربيع بن سهل عن  IQHرورواه مـحر ,اإلسناد

مـحمد  *ثنا :ريي قاالِطَإسامعيل بن مـحمد ومـحمد بن جعفر امل :منـهـم , جـامعةهحدثنا ,أبيـه
  .كذلكبن هشام ر بن عبيد عن مـحر

 تفرد ,غريب من حديث عبد اهللا عن أبيـه .» صالة ملن شاءبني كل أذانني« :[ ثحدي )١٤٩٦(
 عن بريدة ابن عن واملـحفوظ ,ر وتفرد بـه عدي بن الفضل عن عم,ي عنـهِدْرُبن ك IRHبـه عمر
  .مغفل بن اهللا عبد

  عنّكَصِ غريب من حديث حسام بن م.احلديث» ...ذان صالةأعند كل « :حديث )١٤٩٧(
  . بـه صالح بن بيان عنهتفرد ,عبد اهللا

 تفرد بـه زكريا بن زياد .أن نغتسل يف كل سبعة أيامملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا :[حديث  )١٤٩٨(
  .الطائي عن أيب هالل الراسبي عنه

 تفرد بـه عقبة األصم عنـه .احلديث» ...ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش« :حديث )١٤٩٩(
ْسربةعن أيب  عن ابن بريدة ِّاملعلم ورواه قتادة وحسني ,عن أبيـه   . عن عبد اهللا بن عمروَ

 غريب من حديث عبد اهللا .احلديث» ...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها« :[حديث  )١٥٠٠(
 وتفرد , وتفرد بـه أوس بن عبد اهللا بن بريدة عن احلسني, بن واقد عنـهني تفرد بـه احلس,عن أبيـه

 .*د عنه أوس بن عبد اهللا عن احلسني بن واق*ث عنيَرُبـه احلسني بن ح
  تفرد بـه.احلديث.. .خفني أسودينملسو هيلع هللا ىلص  إىل رسول اهللا ى أن النجايش أهد:[ث حدي )١٥٠١(

 

________________________ 
  .− وكذا ما بعده–مـحرز :  لعل صوابه »مـحرر«:  قوله )١(الالل
 .جاء هذا احلديث يف غ بعد ثالثة أحاديث *   .٤٥ , املزكيات ٢٦٥, ١/٢٦٤السنن :  ينظر −١٤٩٦الالل
  .− وكذا ما بعده–عمرو :  صوابه »عمر«:  قوله )٢(الالل
  . تفرد به أبو هالل : يق زكريا , وقال  من طر٥٦٢٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٤٩٨الالل
بن عبد اهللا عن «/ حريث عنه عن :  يف ص »حريث عن« . * ٥١٦العلل املتناهية :  ينظر −١٥٠٠الالل

  . من ص »احلسني بن واقد عنه
   .٢/٥٧٠املؤتلف :  ينظر −١٥٠١الالل



 

 ٢٨٦

  .ـم بن صالحَهـْلَ ومل يروه عنـه غري د,ن ابن بريدةعري بن عبد اهللا َجُح
 غريب من .احلديث.. .اجلارية بعثني خالد بن الوليد/أ١٠٢/ٌّ ملا أصاب عيل:[حديث  )١٥٠٢(

َالثاميلتفرد بـه احلكم بن مسكني عن أيب حـمزة  , عن أبيـهحديث عدي بن ثابت عن عبد اهللا ُّ 

  .IQH−*اًمطلق− يف ترجـمة ابن بريدة ه وبقية طرق. بن أيب صفية عنـه*ثابت }ب٦٠{
 * تفرد بـه أبو طيبة.احلديث» ...ما من أحد من أصحايب يموت بأرض« :[حديث  )١٥٠٣(

  .عنـه غري عثامن بن ناجية ومل يروه ,عن أبيـه *عن عبد اهللا * بن مسلم*عبد اهللا
 تفرد بـه احلسني بن واقد عن عبد اهللا .احلديث» ...إن أحساب أهل الدنيا« :[حديث  )١٥٠٤(

 .بن بريدة
 :سليامن بن بريدة عن أبيـه* 

 تفرد بـه مـحمد بن رشحبيل .احلديث» ...أهل اجلنة عرشون ومائة صف« :[حديث  )١٥٠٥(
  .عن عمرو بن قيس عن علقمة عنه

 عن * تفرد بـه أبو خالد األحـمر.احلديث» ...املهاجرين يف احلرمةنساء « :[حديث  )١٥٠٦(
 وهو غريب من , أبو سنان سعيد بن سنان عن علقمة*ورواه .علقمة عنـه *قيس عنعمرو بن 
َحوشبم بن َْرصَ تفرد بـه أ,حديثه عنـه ْ  وهو غريب من , عنـهُليث بن أيب سليم ورواه . عنـهَ

ْطهامنراهيم بن , وغريب من حديث إب* عنهحديثه   . عن ليثَ

________________________ 
  .مطلق : ص  يف »ًمطلقا«/ الثاميل عن ثابت :  يف غ »الثاميل ثابت« * −١٥٠٢الالل
  .١٥٢٧ يف احلديث )١(الالل
 »عن عبد اهللا«/  من ص »بن مسلم«/ عبد السالم :  يف غ »عبد اهللا«/ ظبية :  يف ص »طيبة« * −١٥٠٣الالل
  .من غ 
   .٣/٣٠٤السنن :  ينظر −١٥٠٤الالل
  .أ /٤/٦٤ , ٧/٨٩العلل :  ينظر −١٥٠٥الالل
/ رواه :  يف غ »ورواه«/  من غ »قيس عن«/ مد بن رشحبيل حم:  يف غ »أبو خالد األمحر« * −١٥٠٦الالل

  . من غ »عنه«



 

 ٢٨٧

» ...ما يشء مما خلق اهللا عز وجل إال وهو أطوع هللا عز وجل من ابن آدم« :[ث حدي )١٥٠٧(
َمرثدتفرد بـه سليامن بن الربيع عن هـامم عن الثوري عن علقمة بن  .احلديث ْ  وإنام يعرف ,َ

  .ثوريلهذا من رواية ابن األشجعي عن أبيـه عن ا
َحوشبم بن َْرصَ تفرد بـه أ.احلديث» ... ومائة صفأهل اجلنة عرشون« :[حديث  )١٥٠٨( ْ َ 

ورواه حفص بن  .األشعري عن علقمة IQHعن أيب سنان سعيد بن سنان وعيسى بن عبد اهللا
  . وتفرد بـه عبد الغفار بن احلكم احلراين,عمر عن علقمة

َمسعر رواه مـحمد بن برش عن .احلديث» ...لو وزن دموع آدم« :[حديث  )١٥٠٩( ْ  عن ِ
َمسعرعن  IRHورواه أحـمد بن بشري , عنـه قولهعلقمة ْ  .اًن عن أبيـه مرفوعاميل عن علقمة عن سِ

أيب  زيد بن حديث من ريبغ .احلديث ...رسية إذا بعثملسو هيلع هللا ىلص اهللا  كان رسول :[ث حدي )١٥١٠(
َأنيسة  ورواه . ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحمد,ن سنان أبو فروة عنـهب تفرد بـه يزيد , عن أخيـه حييىُ
  . عنـهـام* وتفرد بـه حسني بن عيسى بن زيد عن أبيـه, عن علقمةجلاريبن صالح وأسيد اعيل 

ِبزيع تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث.. .نـهى عن املثلةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٥١١(  عن أيب َ
  .حنيفة عن علقمة بـهذا اللفظ

 فرد بـه ت.احلديث» ...بالبيت/ب١٠٢/ملا أهبط اهللا آدم إىل األرض طاف« :[حديث  )١٥١٢(
 

________________________ 
  . تفرد به عن أبيه :  من طريق أيب عبيدة بن األشجعي , وقال ٩٠٨ أخرجه الطرباين يف الصغري −١٥٠٧الالل
  .أ /٤/٦٤العلل :  ينظر −١٥٠٨الالل
 .عبد الرمحن :  قيل فيه »عبد اهللا«:  قوله )١(الالل
.          تفرد به عنه حييى بن سليامن :  من طريق أمحد , وقال ١٤٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٠٩الالل

  .ضبب عليها يف غ » بشري«* 
 , ١٤٦٩ , ١٤٦٥ , يعني ما يف األحاديث »ابن برش: ذكره يف موضع آخر , فقال «:  يف حاشية غ )٢(الالل
١٤٧١.  
  . من ص »عن أبيه« * −١٥١٠الالل
 .  من طريق ابن بزيع , ووافقه ٤٤٩٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥١١لالال

   .١٩٤١, ٤/١٩٤٠املؤتلف :  ينظر −١٥١٢الالل

 



 

 ٢٨٨

بن املنـهال عن  IQH وتفرد بـه مـحمد بن كثري العبدي عن عبد اهللا,سليامن بن قسيم عن سليامن
 .ابن قسيم

  . عن علقمة عنـهُعالثةتفرد بـه مـحمد بن  .احلديث.. . مات رجل من األزد:حديث )١٥١٣(
 تفرد بـه مؤمل بن إسامعيل .احلديث» ...من قتل دون ماله فهو شهيد« :[حديث  )١٥١٤(

 وروي ,ًه عن الثوري عن علقمة عن أيب جعفر مرساليوغريه يرو ,لثوري عن علقمة عنـهعن ا
 . * عن مؤمل*عن عباد بن موسى عن الثوري بنحوه

 خالد * غريب من حديث إسامعيل بن أيب.احلديث» ...دْرَّمن لعب بالن« :[حديث  )١٥١٥(
َمـخلد  ومل نكتبـه إال عن ابن,تفرد بـه إسامعيل بن زكريا عنـه ,عن علقمة ْ َ.  

  .»عىل العباد *عز وجلإن من حق جالل اهللا « :[حديث  )١٥١٦(
 .»اًة كلبنال تدعن يف املدي« :فقال ,اًخالدملسو هيلع هللا ىلص  بعث النبي :حديثو )١٥١٧(
  }أ٦١{ . ما أنام الليل:ل فقا, شكى خالد:[حديث و )١٥١٨(
 . ﴾*rIRH u t s  ﴿: ملا نزلت:[حديث و )١٥١٩(
  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كان استغفار رسول اهللا :[ث حديو )١٥٢٠(

  .تفرد بـها عنـه احلكم بن ظهري, *أبيههذه اخلـمسة غرائب من حديث علقمة عنـه عن       

________________________ 
 .عبيد اهللا :  لعل صوابه »عبد اهللا«:  قوله )١(الالل
 »مؤمل«/  من ص »بنحوه«. *  من طريق مؤمل , ووافقه ٦٩٣٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥١٤الالل

  .  يف غ مبيض هلا
  . من ص »أيب« * −١٥١٥الالل
  . من غ »عز وجل« . * ١/١٥٢الآللئ املصنوعة :  ينظر −١٥١٦الالل
  .  من طريق احلكم , ووافقه ١٤٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥١٨الالل
 . من غ »والفضة«*  −١٥١٩الالل
  .»الذين«:  يف النسختني )٢(الالل
  .يد زب:  يف ص »أبيه« * −١٥٢٠الالل



 

 ٢٨٩

 :−*ًقامطل−بريدة  *ابن* 
َالدستوائي تفرد بـه هشام .احلديث» ...سيدنا :ال تقولوا للمنافق« :[حديث  )١٥٢١(  عن َّْ

  .قتادة عن ابن بريدة
يان بن عيينة يف  هكذا قال سف.احلديث» ...الشيببه أحسن ما غريتم « :[حديث  )١٥٢٢(

  .واملـحفوظ عن ابن بريدة عن أيب األسود عن أيب ذر , عن أبيـه*عن ابن بريدة :حديثه
» ... نعود جارنا اليـهودياذهبوا« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص عند النبي اً كنا جلوس:حديث )١٥٢٣(

  .تفرد بـه أبو حنيفة الفقيـه عن علقمة عنه .احلديث
  . تفرد بـه أبو حنيفة عن علقمة عنه.احلديث» ...الدال عىل اخلري كفاعله« :[حديث  )١٥٢٤(
 . تفرد بـه أبو حنيفة عن علقمة عنـه.احلديث.. .تذاكروا الشؤم: *قال :[حديث  )١٥٢٥(

  .IQHوهذه تشبـه أحاديث سليامن
.. .اجلـمل األحـمر *إىلمن دعا  : ينادي يف املسجدًرجالملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي :[حديث  )١٥٢٦(

َمرثدن علقمة بن  غريب من حديث أيب سنان سعيد بن سنان ع.احلديث ْ  تفرد بـه مـحمد , عنـهَ
 .وتفرد بـه خلف بن ياسني عن أبيـه , ورواه ياسني الزيات عن أيب حنيفة. عنـهِالكاليببن ربيعة 

 وقد تقدم له ,احلديث.. .خالد بن الوليد عىل جيشملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث  )١٥٢٧(
 ,رة عن ابن بريدة عن أبيـه غريب من حديث عمرو بن م.IRHترجـمة عبد اهللا *يف/أ١٠٣/رفط

________________________ 
  .مطلق :  يف ص »ًمطلقا«/  من غ »ابن« * −١٥٢١الالل
  . ساقط من غ »بريدة... حديث « . * ٦/٢٧٩العلل :  ينظر −١٥٢٢الالل
   .−سليامن بن بريدة:  فيه – ٢/١٠٥٧املؤتلف :  ينظر −١٥٢٤الالل
  . من غ »قال« * −١٥٢٥الالل
 .ابن بريدة :  أي )١(الالل
  .غ  من »إىل« * −١٥٢٦الالل
  . من غ »يف« * −١٥٢٧الالل
  .١٥٠٢ يف احلديث )٢(الالل

 



 

 ٢٩٠

 تفرد بـه احلسني بن خزيمة الرازي ,رية عن عمرو بن مرةِصَوغريب من حديث احلارث بن ح
  .عن مـحمد بن الصلت األسدي عن قيس بن الربيع عن احلارث

 غريب من حديث .احلديث.. .خيرب *فتحملسو هيلع هللا ىلص  شهدت مع رسول اهللا :[ IQH*حديث )١٥٢٨(
 *أيب غريوال نعلم حدث بـه  , تفرد بـه بكري بن معروف,ريدةان عن عبد اهللا بن بيمقاتل بن ح

  .وهب مـحمد بن مزاحـم
 غريب من حديث .احلديث.. .ل الكعبةَبِمن قملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول اهللا ُ أ:[حديث  )١٥٢٩(

  . عنه*يزيد تفرد بـه أبو بردة عمرو بن ,علقمة عنـه عن أبيـه
بردة عمرو بن يزيد عن تفرد بـه أبو  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص ملا أخذ يف غسل النبي :ثحدي )١٥٣٠(

  .علقمة عنه
 تفرد بـه حفص بن عبد الرحـمن البلخي عن .احلديث» ...القضاة ثالثة« :حديث )١٥٣١(

  .أيب حنيفة عن علقمة عنه
 تفرد بـه أبو حنيفة .احلديث» ...إذا مرض العبد« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٥٣٢(

 :فقالَسمى فيه ابن بريدة, و ,يب حنيفةأ بن إسحاق عن شعيبوكذلك رواه  ,عن علقمة عنـه
ِمـخيمرة عن علقمة عن القاسم بن *فقال ,وخالفه الثوري ,سليامن ْ َ  عن عبد اهللا بن عمرو بن ُ
ن ابن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو بن ععلقمة  قال إسحاق األزرق عن الثوري عن و,العاص
  .العاص

 IRHرد بـه ثوبان تف.احلديث.. .فجاءت امرأة ,ملسو هيلع هللا ىلص عند النبي اً كنت جالس:حديث )١٥٣٣(
  . وتفرد بـه عنـه عمر بن عبد الواحد,عن احلسن بن احلر

________________________ 
 .مكانه يف ترمجة عبد اهللا بن بريدة :  , أي »يف ترمجة عبد اهللا«:  يف حاشية غ )١(الالل
  .بن :  يف ص »أيب«/  من ص »فتح«/ ضبب عليها يف غ » حديث« * −١٥٢٨الالل
  .بريدة :  يف ص »يزيد«. * يق أيب بردة , ووافقه  من طر٥٧٦٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٢٩الالل
 .فرواه :  يف غ »فقال«*   −١٥٣٢الالل
  .− وهو عبد الرمحن بن ثابت–ابن ثوبان :  لعل صوابه »ثوبان«:  قوله )٢(الالل



 

 ٢٩١

 غريب من حديث عائذ بن .احلديث» ...حويض ما بني عامن واليمن« :حديث )١٥٣٤(
َمرثدري عن علقمة بن َسُن ْ   . تفرد بـه حييى بن اليامن عنه,َ
. ديثاحل» ...خربك بآيةأال أخرج من املسجد حتى  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٥٣٥(

  . أمية عن ابن بريدة*أيب  سلمة بن صالح عن أيب خالد الداالين عن عبد الكريم*تفرد بـه
تفرد بـه أبو ربيعة اإليادي عن  .احلديث» ...ال تتبع النظرة النظرة ,يا عيل« :حديث )١٥٣٦(

  .ابن بريدة عن أبيـه
 ,ه ابن بريدة عن أبيـ* غريب من حديث.احلديث» ...إذا مدح الفاسق« :[حديث  )١٥٣٧(

  .وعنـه حاتم بن عبيد اهللا ,تفرد بـه عقبة األصم
َعذرالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  }ب٦١{  اشتكى:[حديث  )١٥٣٨( ْ تفرد بـه  /ب١٠٣/.احلديث.. .IQH*ةُ

ْاجلعفيمـحمد بن أبان بن صالح  َمرثد عن علقمة بن ُ ْ وعن ابن  , عن عبد الرحـمن بن سابطَ
 ..:.IRHبريدة عن أبيـه قاال

 : عن بريدة*الشعبي عامر* 
ام عن كثري بن َتْمـَ تفرد بـه مـحمد بن غالب ت.»ةَـمُال رقية إال من عني أو ح« :[حديث  )١٥٣٩(

ِذريححييى عن رشيك عن العباس بن   . عنهَ
 
 

________________________ 
من . *  من طريق سلمة , ووافقه ٦٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٣١٠السنن :  ينظر −١٥٣٥الالل

  .عبد الكريم بن أيب :  يف ص »عبد الكريم أيب«/  ساقط من غ »تفرد به« إىل ١٥٣٣ يف احلديث »ثوبان«
  .عن :  يف غ »من حديث« * −١٥٣٧الالل
  . الغداة :  يف ص »العذرة«. *  من طريق حممد , ووافقه ٧٢٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٣٨الالل
ْ هي داء يف احللق )١(الالل َ. 
 .عبد الرمحن وبريدة : ي  أ)٢(الالل
  .عامر الشعبي :  يف غ »الشعبي عامر« . * − من مسند أنس–أ /٤/٢١العلل :  ينظر −١٥٣٩الالل



 

 ٢٩٢

 باب التاء 
 مسند متيم الداري

 :ب عن متيمَهْوَعبد اهللا بن م* 
.. . رجل* عىل يدُمِلْسُعن الرجل من املرشكني يملسو هيلع هللا ىلص  سألت رسول اهللا :[حديث  )١٥٤٠(
ِالسبيع غريب من حديث أيب إسحاق .ديثاحل  ,تفرد بـه عنـه ابنـه يونس بن أيب إسحاق ,ي عنـهَّ

  . عن يونس*وتفرد بـه أبو بكر احلنفي
 :باع عن متيمْنِح بن زْوَر* 

 اًشعري يَِّقنُوهو ي , دخلت عىل متيم الداري وهو أمري بيت املقدس:[حديث  )١٥٤١(
َشوذب بن  غريب من حديث عبد اهللا.احلديث ...لفرسه ْ  تفرد بـه , عن إبراهيم بن أيب عبلة عنـهَ

 وتفرد بـه أحـمد بن العالء بن هالل ,اد عن عطاءَّنَ وتفرد بـه عبيد بن ج,عنـه IQHعطاء بن معمر
  .أخو هالل عن عبيد

 :عروة بن الزبري عن متيم* 
 زياد  تفرد بـه هشام بن.احلديث.. . له بالشاماًأقطع أرضملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )١٥٤٢(

  .أبو املقدام عن هشام بن عروة عن أبيـه عنه
 :احلسن عن متيم* 

 غريب من حديث احلسن .احلديث» ...من لقي اهللا عز وجل بخـمس« :حديث )١٥٤٣(
 . تفرد بـه عبد القدوس بن حبيب عن احلسن,البرصي عن متيم

________________________ 
  . مكرر يف ص »وتفرد به أبو بكر احلنفي«/ يدي :  يف ص »يد« . * ٤/١٤١السنن :  ينظر −١٥٤٠الالل
ريق أمحد بن إسحاق اخلشاب عن عبيد , من ط١٤ والصغري ١١٣٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٤١الالل
  .− مل يسم آباء أمحد وعبيد وعطاء يف األوسط–تفرد به عبيد : وقال 
 , وهو كذلك يف »عطاء بن مسلم اخلفاف , وهو أوىل بالصواب: قال الطرباين «:  يف حاشية غ )١(الالل

  .٢/٥١ والكبري ١٤املعجمني الصغري 



 

 ٢٩٣

 باب الثاء
 مسند ثوبان

 :* ثوباندان بن أيب طلحة عنْعَم* 
 »...من قرأ العرش األواخر من سورة الكهف «:ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا:[حديث  )١٥٤٤(

وغريب من حديث  , غريب من حديث عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عنه.احلديث
  .شعبة عن عمرو

 إال عن * ما كتبتـه.احلديث.. .سئل عن رشاب احلوضملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٥٤٥(
بن صهيب عن سليامن التيمي بن زياد عن عباد /أ١٠٤/مـحمد بن أحـمد الكاتب عن سفيان

  .عن قتادة عن سامل عنه
 :ـهي عن ثوبانِّبَنُسليامن امل* 

 تفرد بـه عبد الوارث عن .احلديث.. .إذا خرج يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٥٤٦(
َجحادةمـحمد بن    . عن حـميد الشامي عنهُ

 :سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان* 
ِقبيصة تفرد بـه عقبة بن .احلديث» ...ماستقيموا لقريش ما استقاموا لك« :حديث )١٥٤٧( َ 

ورواه عصام عن الثوري  .سامل عنـه عن أبيـه عن حـمزة الزيات عن األعمش ومنصور عن
 بن عبيد اهللا عن جابر بن احلر ساب ورواه ع.وتفرد بـه ابنـه مـحمد بن عصام ,ومنصور عن سامل

يب زياد أعن األعمش عن يزيد بن ورواه زائدة  .األعمش وحده عن ساملعن م ْرَوسليامن بن ق
ْاجلعفي وتفرد بـه حسني ,عن سامل عن ثوبان ْاجلعفياب عن َوَ هكذا قال مـحمد بن ث, عنـهُ ُ, 

فرواه عن حسني عن زائدة عن األعمش عن أيب صالح عن  ,وخالفه مـحمد بن مروان }أ٦٢{
  . وتفرد بـه مـحمد بن مروان عن حسني,ثوبان

________________________ 
 . عنه : يف ص »عن ثوبان« *  −١٥٤٤الالل
 .كتبناه :  يف غ »كتبته«*  −١٥٤٥الالل



 

 ٢٩٤

  تفرد بـه القاسم بن مالك املزين عن.احلديث» ... أمانة لهال إيامن ملن ال« :حديث )١٥٤٨(
  .األعمش

 تفرد بـه وكيع عن عبد اهللا بن .احلديث.. . ملا نزل يف الذهب والفضة ما نزل:حديث )١٥٤٩(
  .بيـه عن ساملأعمرو بن مرة عن 

َعبثر بـه تفرد .احلديث »...ةواحد يل اضمن« :[حديث  )١٥٥٠( ْ   .عنه األعمش عن القاسم بن *َ
 : عن ثوبان* املؤذنٍّيَبو حأ* 

» ...ر بيت امرئ مسلم إال بإذنقع ينظر يف *ال حيل المرئ مسلم أن« :[حديث  )١٥٥١(
عن حبيب بن صالح عن  * عن شعبة عن بقية*بقية تفرد بـه موسى بن أيوب عن .احلديث

  .IQHوله قصة مع بقية ,ٍّيَيزيد بن رشيح عن أيب ح
 :أبو أسامء عن ثوبان* 

تفرد بـه عباد بن منصور عن أيوب  .احلديث» ...نار ينفقه الرجلليس دي« :حديث )١٥٥٢(
  .ِقالبةيب أعن 

 غريب من حديث أيب .احلديث ...ملسو هيلع هللا ىلصاضة حجـم النبي َيَ لبني باً أن غالم:حديث )١٥٥٣(
وتفرد بـه  , عنهٍّيَفُر عن النرض بن شَدْحَيب بن جِصَتفرد بـه خ ,بي عن ثوبانَحَّأسامء الر

  .يبِصَمـحبوب بن احلسن عن خ
عن املثنى بن /ب١٠٤/ تفرد بـه أبو أسامة.احلديث» ...اً مريضدمن عا« :حديث )١٥٥٤(

  . عنهث عن أيب األشعِقالبةرصي عن أيب بال IRHرسعيد أيب عقا
________________________ 

 .عبيد :  يف ص »عبثر«*  −١٥٥٠الالل
األوىل والثانية ضبب » بقية«/  من ص »أن«/ الـمزين :  يف غ »املؤذن« . * ٨/٢٨١العلل :  ينظر −١٥٥١الالل

  .عليهام يف النسختني 
كيف حدثك : قال يل شعبة : ة قال  من طريق موسى بن أيوب نا بقي٦٥/٢٣٦ يف تاريخ دمشق )١(الالل

 ...حدثني حبيب بن صالح : ّحبيب بن صالح , اردد عيل , اشفني , فقلت 
 .غفار :  صوابه »عقار«:  قوله )٢(الالل

 



 

 ٢٩٥

 :* ثوبانح عنِّبَصُأبو امل* 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص غريب من حديث ثوبان عن النبي .احلديث» ...الدين النصيحة« :[حديث  )١٥٥٥(

ومل يروه عنـه غري  ,ح احلـميص عن ثوبانِّبَصُعثامن األموي عن أيب متفرد بـه أمية بن يزيد بن أيب 
  . الرميل*ويدأيوب بن س

 :عبد الرحـمن بن يزيد عن ثوبان* 
 .احلديث »...اًشيئ  يل أن ال يسأل الناس*من يضمن «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٥٥٦(

أيب ذئب ابن ن ع  تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار,غريب من حديث الزهري عن عبد الرحـمن
  .عن الزهري

 :أبو سلمة بن عبد الرحـمن عن ثوبان* 
 تفرد بـه أبو سعد .احلديث» ...من قال حني يميس« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٥٥٧(

ُاملرزبانالبقال سعيد بن  ْ   . موىل حذيفة بن اليامن عن أيب سلمةَ
ْاخلوالينأبو إدريس *   : عن ثوبانَ

َكريب تفرد بـه أبو .احلديث» ...نافقاتإن املـختلعات هن امل« :[حديث  )١٥٥٨(  مـحمد بن ُ
عمر أبو  :ة عن أبيـه عن ليث عن صاحب له يقال لهَبْلُ بن ع*داَّوَذالعالء عن مزاحـم بن 

  . عن أيب إدريسُزرعةاخلطاب عن أيب 
تفرد بـه سليامن بن  .»حجبوا الصغري والكبري عن معايص اهللا عز وجلا« :[حديث  )١٥٥٩(

ْنـمرانمـحمد بن عبد اهللا بن عبد الرحـمن عن  ِرشاحيلاري عن أيب عمرو َمَّذ الِ  بن عمرو *َ
 .وسأومكحول عنـه عن ثوبان وشداد بن 

________________________ 
عن «. *  , ووافقه − وفيه تصحيف– من طريق أيوب ١١٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٥٥الالل
  .د سعي:  يف ص »سويد«/ عنه :  يف ص »ثوبان
  .ضمن :  يف غ »يضمن« * −١٥٥٦الالل
  .زراد :  يف غ »ذواد« * −١٥٥٨الالل
  .رشاحبيل :  يف ص »رشاحيل« * −١٥٥٩الالل



 

 ٢٩٦

 مسند ثابت بن قيس *من
 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا بن .احلديث.. .شيت أن أكون قد هلكتخ لقد :[حديث  )١٥٦٠(

 .ت األنصاري عنـهسامل عن عبيد اهللا عن ابن شهاب عن إسامعيل بن مـحمد بن ثاب
 تفرد بـه األعمش عن طلحة بن .احلديث.. .مـم كان ثابت بن قيس أصابـه ل:حديث )١٥٦١(

ِّمرصف َ َهزيل عن ُ    }ب٦٢{ . ومل يروه عنـه غري حفص بن غياث,ُ
 

 مسند ثابت بن يزيد بن وديعة *من
 غريب من حديث األعمش عن زيد .احلديث.. .ٍّبَ بضيتُأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[ث حدي )١٥٦٢(

 .IQHتفرد بـه أبو بكر بن عياش عن األعمش ,عنهبن وهب 
 

 باب اجليم
 * ريض اهللا عنهمسند جعفر بن أيب طالب

» ...استاكوا« :فقال ,اًحْلُق ملسو هيلع هللا ىلص *رسول اهللا/أ١٠٥/كانوا يدخلون عىل :[حديث  )١٥٦٣(
َالصدائي يزيد بن عيل بـه تفرد .احلديث   .عنه متام عن ميرسة بن امللك عبد عن الفقيـه حنيفة أيب عن ُّ

عن  احلر بن احلسن حديث من غريب .احلديث ...كلامت علمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن :[حديث  )١٥٦٤(
 ,الدمشقي حييى بن زيد غري عنـه يروه ومل ,عنـه ثوبان بن ثابت بن مـحمد بـه تفرد ,عجالن بن مـحمد

 .عفرج عن أهله بعض عن جعفر بن اهللا عبد عن ظيَرُالق كعب بن ملـحمد IRHفيـه والرواية
________________________ 

  . من غ »من«. *  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٤٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٦٠الالل
 .  من غ »من«*  −١٥٦٢الالل
آخر اجلزء الثاين من أطراف األفراد والغرائب , «:  , ويف غ » األصلآخر الثاين من«:  يف حاشية ص )١(الالل

 .» واحلمد هللا
  .النبي :  يف غ »رسول اهللا«/  من غ »ريض اهللا عنه«. * ب /٤/٩١العلل :  ينظر −١٥٦٣الالل
   .٣٢٥, ٦٤/٣٢٤تاريخ دمشق :  ينظر −١٥٦٤الالل
 .رواية ابن عجالن :  أي )٢(الالل



 

 ٢٩٧

 ر بن عبد اهللامسند جاب
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

 :أنس بن مالك عن جابر* 
 تفرد بـه جعفر بن .احلديث.. .العطشملسو هيلع هللا ىلص  الناس إىل رسول اهللا ا شك:حديث )١٥٦٥(

  .سليامن عن اجلعد أيب عثامن عن أنس عنه
 :احلسن عن جابر* 

 تفرد بـه عمرو بن أيب قيس عن .احلديث» ...هدايا العامل من السحت« :حديث )١٥٦٦(
  .ف بن طريف عن إسامعيل بن مسلم عنهمطر

 غريب من .احلديث» ...مداراة الناس رأس العقل «: ملسو هيلع هللا ىلص* قال النبي:[حديث  )١٥٦٧(
 وتفرد بـه ,ييس عنـهَـمُازم بن احلسني احلخ تفرد بـه أبو إسحاق ,حديث يونس عن احلسن
 .ييس هذاَـمُاحلسن بن الربيع عن احل

 تفرد بـه عبد اهللا بن مـحمد بن أيوب .»عثامن يف اجلنة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٥٦٨(
َفضالةمي عن إسامعيل بن حييى عن مبارك بن ِّرَـخُمـال   . عن احلسنَ

 :حرام املكي عن جابر* 
 تفرد بـه مـحمد بن كثري الكويف عن عمرو .احلديث» ...ال وصال يف صيام« :حديث )١٥٦٩(

َالـمالئيبن قيس    . عنهُ
 :السائب عن جابر* 

َّالبكائي تفرد بـه زياد .احلديث.. . ينشد ضالةًرأى رجال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )١٥٧٠( َ 
  .عن عطاء بن السائب عن أبيـه عنه

 :سعيد بن املسيب عن جابر* 

________________________ 
 .رسول اهللا :  يف غ »النبي«*  .أ /٨٤ب , /٤/٨٣ العلل : ينظر −١٥٦٧الالل



 

 ٢٩٨

غريب  .احلديث» ...ن اهللا عز وجل افرتض اجلـمعةإ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ث حدي )١٥٧١(
  .ى بن حييىَّنَهُعنـه م و, بن أيب الزرقاء عنـه* تفرد بـه زيد,من حديث الثوري عن عيل بن زيد

صبيحتـها نزلت بنو قريظة عىل  *يف الليلة التي *يفملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسول إىل رجخ :[حديث  )١٥٧٢(
 تفرد بـه عمرو بن عاصم بن , غريب من حديث سعيد بن املسيب عن جابر.احلديث.. .حكمه

  .مـحمد بن إسحاق عنه/ب١٠٥/ وتفرد بـه,قتادة عنـه
آيبون «: *يقولإىل املدينة  ًقافال }أ٦٣{ اححني رملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )١٥٧٣(

تفرد بـه عمرو بن عاصم  , غريب من حديث سعيد بن املسيب عن جابر.احلديث» ...تائبون
  .بمثله

 :سعيد بن أيب كرب عن جابر* 
 :احلديث الثاين .»ويل للعرب من رش قد اقرتب ,ويل للعراقيب من النار« :حديث )١٥٧٤(
َلدورقياتفرد بـه يعقوب  :»ويل للعرب« ْ وإرسائيل عن  بيـهأعن  :يعني , عن وكيع بـهذا اإلسنادَّ

  .أيب إسحاق عن سعيد بن أيب كرب
 :سامل بن أيب اجلعد عن جابر* 

 :قال , كان من خري البرش:قال ,حدثني عن عيل ريض اهللا عنـه : قلت جلابر:[حديث  )١٥٧٥(
 غريب من حديث .ال كافر إاًما يبغض علي : قال,اًكيف تقول فيمن يبغض علي , يا جابر:قلت

تفرد بـه عباد بن يعقوب عن  ,عبد اهللا بن عبد الرحـمن الضبي عن سامل بن أيب اجلعد أيب نرص
  .عمرو عنه

________________________ 
 , تاريخ دمشق ١٣/٢٦٦أ , تاريخ بغداد /٤/٨٤ , ٩/٢١٠ , العلل ٣١) ٣(األفراد :  ينظر −١٥٧١الالل
  .يزيد :  يف غ »زيد« . * ٢/٤٣٥ , طبقات احلنابلة البن أيب يعىل ٦١/٣١١

  .من غ  الثانية »يف«/  األوىل من ص »يف« * −١٥٧٢الالل
  من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة , ٦٠٤٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٥٧٣الالل

  .  من غ »يقول«. * ووافقه 
  .الرتمجة من ص  * −١٥٧٥الالل



 

 ٢٩٩

 تفرد بـه حبان بن عيل عن يزيد بن .احلديث» ...جيزئ من الوضوء املد« :حديث )١٥٧٦(
  .أيب زياد عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر

 غريب من .احلديث... *فدخلنا عليه ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ُلْجِر IQHتَِئثَ و:[حديث  )١٥٧٧(
 .تفرد بـه ورقاء بن عمر بـهذه األلفاظ ,حديث منصور بن املعتمر عن سامل

َحوشبشهر بن *  ْ  : عن جابرَ
َكمأةال« :[حديث  )١٥٧٨( ْ ي عن صين بن إسحاق ال* تفرد بـه إبراهيم.احلديث» ... من املنَ
  .عنه *بن أيب وحشيةاجعفر  *أيب برش بن إياسـميد عن منصور بن املعتمر عن ُيدة بن حِبَع
 برش احللبي عن *و تفرد بـه عمران أب.احلديث» ...الشيطان ذئب ابن آدم« :[حديث  )١٥٧٩(

  .وتفرد بـه وكيع عن عمران ,شهر
 :ن جابرعرشحبيل بن سعد * 

 . تفرد بـه عدي بن الفضل.احلديث.. . صىل بـهـم يف ثوب واحداً أن جابر:حديث )١٥٨٠(
 :أيب صالح عن جابرصالح بن * 

 غريب من حديث .احلديث» ...أيام شاب تزوج «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[ث حدي )١٥٨١(
 . د خالد بن إسامعيل املـخزومي عنهعبيد اهللا بن عمر عن صالح موىل التوأمة, تفرد بـه أبو الولي

 :عبد اهللا بن مـحمد بن عقيل عن جابر* 
 غريب من/أ١٠٦/.ىل مرفقيـهإذا توضأ أدار املاء عملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٥٨٢(

 

________________________ 
  . من غ »فدخلنا عليه« * −١٥٧٧الالل
 .أصابـها وجع يف اللحم ال يبلغ العظم :  أي )١(الالل
 »بن إياس«/  مكررة يف غ »إبراهيم« . * − من مسند جابر وأيب سعيد– ١١/٢٥علل ال:  ينظر −١٥٧٨الالل

  .»إياس: يف األصل «:  من غ , ويف احلاشية »جعفر ابن أيب وحشية«/ من ص 
  .أيب :  يف ص »أبو« * −١٥٧٩الالل
  .١٠٠٤ العلل املتناهية:  ينظر −١٥٨١الالل
   .١/٨٣السنن :  ينظر −١٥٨٢الالل



 

 ٣٠٠

  . تفرد بـه ابن ابنـه القاسم بن مـحمد,حديثه عن جابر
غريب  .احلديث.. .ام مست النارـ م*فأكل ,ملسو هيلع هللا ىلص بينا نحن مع رسول اهللا :[حديث  )١٥٨٣(

  . تفرد بـه طاهر بن الفضل احللبي عن ابن عيينة,من حديث ابن عيينة عن الثوري
 , غريب من حديث عبد اهللا عن جابر.يثاحلد» ...أمتوا احلج والعمرة« :حديث )١٥٨٤(

  . وعنـه أبو بكر بن عياش,تفرد بـه يزيد بن أيب زياد عنـه
 تفرد بـه عبد الرحـمن بن رشيك .احلديث» ...ةآإذا فرغ أحدكم من املر« :حديث )١٥٨٥(

  .عن أبيـه عنه
 تفرد بـه هاشم بن .احلديث.. .وهو يبول ملسو هيلع هللا ىلص * مر عىل رسول اهللاً أن رجال:[حديث  )١٥٨٦(

ِالرب   . وال أعلم حدث بـه عنـه غري عيسى بن يونس,يد عنـهَ
مي عن عبد لتفرد بـه مـحمد بن عيل الس .احلديث.. . ما كنا نعرف املنافقني:حديث )١٥٨٧(

  .اهللا عن جابر
 :عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن جابر* 

 .»واجعالها نافلة «: وفيـه,احلديث.. . أن رجلني صليا الظهر يف بيوتـهـام:[حديث  )١٥٨٨(
  .عن عبد اهللا بن شداد }ب٦٣{  عن رشيك عن موسى بن أيب عائشة*تفرد بـه عامر بن مطر

 غريب من حديث .احلديث بطوله.. .ملسو هيلع هللا ىلص قرأ خلف رسول اهللا ً أن رجال:[حديث  )١٥٨٩(
يب حنيفة عن موسى بن أيب أالليث بن سعد عن أيب يوسف القايض يعقوب بن إبراهيم عن 

 , ابن أخيـه أحـمد بن عبد الرحـمنوال نعلم حدث بـه غري , تفرد بـه عبد اهللا بن وهب,عائشة

________________________ 
  .نأكل :  يف غ »فأكل« . * ٤/١٣تاريخ بغداد :  ينظر −١٥٨٣الالل
  .النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −١٥٨٦الالل
  .مطري :  يف غ »مطر« * −١٥٨٨الالل
:  يف ص »عمه«. *  ٣٢٥−١/٣٢٣ب , السنن /٤/١٢٨ , العلل ١٧, ١٦) ٣(األفراد :  ينظر −١٥٨٩الالل
 من ص , وليست يف األفراد , فلعلها »ًخمترصا«/  من ص »عن موسى«/ يسندونه :  يف ص »يسندوه«/ عمر 

 .أبا حنيفة :  يف غ »الليث«/ انتقال نظر 



 

 ٣٠١

 ابن وهب عن الليث عن طلحة عن  فرواه عن ,الفه عبد امللك بن شعيب بن الليثوخ
 ورواه أبو بكر بن أيب , أشبـه بالصواب*مهوقول أحـمد عن ع ,وطلحة هذا مـجهول ,موسى

قال عبد اهللا بن شداد عن  :IQHوفيـه ,عن طلحة :فقال يف حديثه ,داود عن عبد امللك بن شعيب
 ىَوَوقد ر , وأبو الوليد ال يعرف, طلحة هذا ال يعرف:يب داودأقال ابن  ,يب الوليد عن جابرأ

سفيان وشعبة وإرسائيل ورشيك وأبو األحوص وجرير بن عبد  :هذا احلديث عن موسى
 , ويرسلونـه,* عن موسى* ومل يسندوه,احلـميد وأبو خالد الداالين ومـحمد بن شيبة بن نعامة

 أخطأ يف اسم أيب * وأحسب أن الليث,*اًبو حنيفة مـخترصأومل يسنده إال  ,فليس بحجة
ورواه إسحاق  .وما كان هذا عند أحد إال عند عبد امللك بن شعيب ,طلحة :فقال ,حنيفة

  .»ةة اإلمام له قراءاءمن كان له إمام فقر« :قوله ,اًمـخترص/ب١٠٦/األزرق عن أيب حنيفة
 

 : جابر عن أبيـهـام*اعبد الرحـمن ومـحمد ابن* 
تفرد بـه سعد بن عبد احلـميد بن  .احلديث.. . خرجنا مع أبينا يوم احلرة:[حديث  )١٥٩٠(

  .جعفر عن أيب زكريا حييى بن عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس عنـهـام عن أبيـهـام
 

 :عبد الرحـمن بن سابط القريش عن جابر* 
 .»إنـها هلذه أسامؤها «: وفيـه,احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصأتى رجل من اليـهود النبي  :حديث )١٥٩١(

َهبريةتفرد بـه احلكم بن  ِّالسدي  عن ُ   .إسامعيل عنهُّ
 الكالم عليـه يف ترجـمة أيب .احلديث» ...مرة السفهاءإتعوذوا باهللا من « :حديث )١٥٩٢(

  .IRHالزبري عن جابر
 

 :عمرو بن دينار عن جابر* 

________________________ 
 .يف احلديث من روايتي أمحد وعبد امللك كليهام :  أي )١(الالل
  .ابني :  يف ص »ابنا« * −١٥٩٠الالل
  .١٧٩٦ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٣٠٢

 .احلديث» ...مروا بنا إىل البصري الذي يف بني واقف «:ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا  قال رسو:[ث حدي )١٥٩٣(
 وتفرد بـه شيخنا أبو عبد اهللا بن , احلسني بن منصور عن سفيان بن عيينةهعلوي IQHتفرد بـه أبو

َمـخلد ْ ْاجلعفيوهو معروف برواية حسني  ,سمعه إال منـهنومل  , عنـهَ  إبراهيم وقال , عن سفيانُ
عن مـحمد بن جبري  *بن دينارعن ابن عيينة عن عمرو  اجلامل IRHيوسفبن بشار ومـحمد بن 

عن ابن عيينة عن   بن سلومةفتحوقال  ,واملـحفوظ عن مـحمد بن جبري مرسل ,عن أبيـه
  .وال يصح عن الزهري ,الزهري عن مـحمد بن جبري عن أبيـه

زاز ق يزيد ال تفرد بـه مـحمد بن سنان بن. احلديث»...اًهل اختذتم أنامط« :حديث )١٥٩٤(
  .البرصي عن أبيـه عن ابن عيينة

 تفرد بـه أحـمد بن عاصم .عىل النصح لكل مسلمملسو هيلع هللا ىلص  أنا بايعت رسول اهللا :حديث )١٥٩٥(
  .عن ابن عيينة عنه ISHأبو صالح الشاذاين

قتيبة بن سعيد  }أ٦٤{ تفرد بـه .احلديث» ...ال تزول قدما عبد« :[حديث  )١٥٩٦(
 . *عنهالسمرقندي عن ابن عيينة 

 تفرد بـه حسني . احلديث...أ يطفدقد كا , يعودهًرجالملسو هيلع هللا ىلص  أتى النبي :حديث )١٥٩٧(
ْاجلعفي   . عن ابن عيينة عنهُ

ازيل عن َغَان بن حييى املَنُ تفرد بـه أبو احلسن ب.احلديث» ...الولد للفراش« :حديث )١٥٩٨(
  . وإنام رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة,إبراهيم بن بشار عن سفيان عنـه

 تفرد بـه :وآخره ,أوله مشهور .احلديث.. . وأربعامئةاً كنا باحلديبية ألف:ثحدي )١٥٩٩(
 

________________________ 
 من ٤٠٢٠وأخرجه الطرباين يف األوسط   .٧/٤٣٠د أ , تاريخ بغدا/٤/١٠٠العلل :  ينظر −١٥٩٣الالل

 . من غ »بن دينار«* . طريق اجلامل , ووافقه 
كل من روى عنه سامه احلسن; إال ابن «: وقال اخلطيب البغدادي . ابن :  لعل صوابه »أبو«:  قوله )١(الالل

  .»خملد سامه احلسني
 .يونس :  صوابه »يوسف«:  قوله )٢(الالل
 .َّالعباداين :  لعل صوابه »الشاذاين« :  قوله)٣(الالل
  . من غ »عنه« * −١٥٩٦الالل



 

 ٣٠٣

  .إىل آخره» ةطخسألوين اليوم يال « :لد بن نزار عن سفيان من قولهاخ
بن كثري  IQH تفرد بـه مـحمد.احلديث.. .عىل املوتملسو هيلع هللا ىلص نبايع النبي /أ١٠٧/ مل:حديث )١٦٠٠(

 . عن ابن عيينة عن أيب الزبري وقال احلـميدي ,ابن بنت يزيد بن هارون عن ابن عيينة عن عمرو
−  تفرد بـه إسامعيل بن مـحمد بن إسامعيل.احلديث» ...من انتـهب نـهبة« :حديث )١٦٠١(

  .موىل بني هاشم عن ابن عيينة عنه −يعرف بالطيب
ٍّيبُ وكان عبد اهللا بن أ: قال:حديث )١٦٠٢(  تفرد بـه أحـمد بن .احلديث.. .اً قميصاً كسا عباسَ

 .وازي عن سفيان عنهالفرج األه
ُبـهلول تفرد بـه إسحاق بن .احلديث» ...أسلم ساملها اهللا« :حديث )١٦٠٣( ْ  عن حسني َ

ْاجلعفي   . عن ابن عيينة عن عمروُ
 قال ,م عن ابن عيينةِّ تفرد بـه حييى بن حكيم املقو.احلديث ... كانت عكاظ:حديث )١٦٠٤(
  .عن ابن عباس :واملـحفوظ ,عن جابر :فيـه

 تفرد بـه أبو موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي عن ابن .»لوارثال وصية « :[حديث  )١٦٠٥(
  .عيينة عنه

تفرد بـه أحـمد بن  .احلديث» ...من سيدكم «:لبني سلمةملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي :[حديث  )١٦٠٦(
ِقبيصةعبد اهللا بن زياد احلداد عن  وكان −وتابعه إبراهيم بن سالم املكي  ,IRH عن ابن عيينة عنـهَ

  .عن ابن عيينة −اًضعيف
 , تفرد بـه يعقوب بن كاسب عن ابن عيينة.احلديث.. . ولد لرجل منا غالم:[ديث ح )١٦٠٧(

  .وأرسله غريه عن ابن عيينة

________________________ 
 .أمحد :  لعل صوابه »حممد«:  قوله )١(الالل
   .٤/٩٧السنن :  ينظر −١٦٠٥الالل
   .٤/٢١٧ , تاريخ بغداد ٨/٤١العلل :  ينظر −١٦٠٦الالل
 .عن احلداد به :  , يعني »ما كتبناه إال عن ابن خملد«:  يف تاريخ بغداد )٢(الالل
  .أ /٤/١٢٦العلل :  ينظر −١٦٠٧الالل



 

 ٣٠٤

 ,ال يصح عن عمرو بن دينار , هذا باطل.احلديث» ...ليس اخلرب كاملعاينة« :حديث )١٦٠٨(
رواه عن أن ابن ماهان  يعني ,واهللا أعلم ,ـه عىل مـحمد بن ماهانِّبُولعله ش ,وال عن ابن عيينة

  .أيب مسلم املستميل وإبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة عن عمرو
 تفرد بـه عباس بن .احلديث» ...كيف بكم إذا أصابكم املوت األبيض« :حديث )١٦٠٩(

  .وليس بمـحفوظ ,عيينة عن عمرو مـحمد بن عباس البرصي عن أحـمد بن صالح عن ابن
 تفرد بـه .احلديث» ...ا تزوجت م*عىل «:ملسو هيلع هللا ىلص تزوجت فقال يل رسول اهللا :[حديث  )١٦١٠(

َمسعراملقدام بن داود بن عيسى عن عبد اهللا بن مـحمد بن املغرية عن  ْ   . عن عمرو عن جابرِ
َمسعر عن ُجنادة تفرد بـه أبو .احلديث.. .أكل عند امرأةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦١١( ْ  عن ِ

 . *عن جابر عمرو
 , حديث عمرو عن جابر غريب من.احلديث» ...عةْبَالشفعة يف كل ر« :[حديث  )١٦١٢(

َمسعدة/ب١٠٧/ وتفرد بـه عنـه, عنـهجتفرد بـه عبد امللك بن جري ْ  وال نعلم حدث بـه , بن اليسعَ
   }ب٦٤{ . عن أيب الزبري عن جابرجواملـحفوظ عن ابن جري ,غري احلسن بن عرفة

  .تفرد بـه زمعة عن عمرو .*احلديث »...نعم السحور التمر« :[حديث  )١٦١٣(
عن ابن عيينة  IQHحرب تفرد بـه عصام بن يزيد .احلديث ...ة احلنظلَِّينَث هبطنا :حديث )١٦١٤(

  .عن عمرو عن جابر
 تفرد بـه احلسن بن كليب عن . احلديث»...هو يلتفتوإذا حدث الرجل « :حديث )١٦١٥(

  .أبيـه عن ابن عيينة عنه
 د بن عبد اهللا بن تفرد بـه فيض بن إسحاق عن مـحم.»املستشار مؤمتن« :حديث )١٦١٦(

 

________________________ 
 .  من ص »عىل« * −١٦١٠الالل
 . من غ »عن جابر«*  −١٦١١الالل
   .١٨) ٣(األفراد :  ينظر −١٦١٢الالل
 . من غ »احلديث«*  −١٦١٣الالل
َّجرب :  كذا يف ص , ومهمل يف غ , وصوابه »حرب«:  قوله )١(الالل َ. 



 

 ٣٠٥

  . بن عمري عن عمرو عنهعبيد
 . تفرد بـه فيض عن مـحمد عنه .»إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة« :[ث حدي )١٦١٧(
 غريب من حديث .احلديث» ...IQHاً من ولد العباس ملوك*نليكون« :[حديث  )١٦١٨(

وه رومل ي , تفرد بـه عنـه ابنـه عبد اهللا, ومن حديث مـحمد بن صالح موىل التوأمة عنـه,عمرو عنـه
  .IRHعنـه غري عمر بن راشد اجلاري

 تفرد بـه عصام بن .احلديث.. .وأبو بكر ماشينيملسو هيلع هللا ىلص فعادين النبي  , مرضت:[حديث  )١٦١٩(
  .عنه *ابن عيينةعن  ISHحربيزيد 

 تفرد بـه مـحمد بن احلسن البلخي عن .احلديث» ...إذا مات حامل القرآن« :حديث )١٦٢٠(
  .أحـمد بن يعقوب عن ابن عيينة عنه

 .احلديث.. .إن قتلت يف سبيل اهللا :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء إىل رسول اهللا ً رجال أن:حديث )١٦٢١(
ورواه ابن  ,عمرو تفرد بـه أبو مسعود الرازي أحـمد بن الفرات عن عبد الرزاق عن معمر عن

  .عيينة عن عمرو عن مـحمد بن قيس عن ابن أيب قتادة عن أبيـه
 , عمرو عن جابر غريب من حديث.احلديث.. . منا عقربً لدغت رجال:حديث )١٦٢٢(

  . تفرد بـه حييى بن أيب طالب عن روح عنه, عن عمروجوغريب من حديث ابن جري
 تفرد بـه هالل بن العالء عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل مع النبي اً أن معاذ:[حديث  )١٦٢٣(

  .أبيـه عن كتاب اخلليل بن مرة عن سعيد عن أيوب عن عمرو
________________________ 

  .ب /٤/١٢٧علل ال:  ينظر −١٦١٧الالل
  .ليكون :  يف ص »ليكونن« . * ٤٦٧ , العلل املتناهية ٢٨) ٢(األفراد :  ينظر −١٦١٨الالل
 .ملوك :  الوجه فيه »ًملوكا«:  قوله )١(الالل
نرص بن حممد بن عبد العزيز بن شريزاد :  , يعني »ومل نكتبه إال عن هذا الشيخ«:  يف األفراد )٢(الالل

ْالباقرحي َ. 
  . من غ »عيينة« * −١٦١٩الالل
َّجرب :  كذا يف ص , ومهمل يف غ , وصوابه »حرب«:  قوله )٣(الالل َ. 
   .٦/٣٤العلل :  ينظر −١٦٢٣الالل



 

 ٣٠٦

 .يب من حديث عمرو عن جابر غر.احلديث» ...من مل حيب العباس« :[حديث  )١٦٢٤(
  . وتفرد بـه عنـه خالد بن إسامعيل املـخزومي,ورواه عبيد اهللا عن عمرو

تفرد بـه  .احلديث.. .خيطب يوم اجلـمعةملسو هيلع هللا ىلص  دخل املسجد والنبي ً أن رجال:حديث )١٦٢٥(
ِالزبرقانبن عن داود /أ١٠٨/حسني بن سعيد ْ َجحادة عن مـحمد بن ِّ   . عن عمروُ

وكان عمرو وأبو  : وفيـه,بوقت الصالة ملسو هيلع هللا ىلص *ىل رسول اهللا نزل جربيل ع:[حديث  )١٦٢٦(
تفرد بـه  , غريب من حديث عمرو وأيب الزبري عن جابر.ذلك عن جابرمثل  *خيربانالزبري 

 وتفرد بـه أيوب بن سليامن عن أيب بكر , وتفرد بـه سليامن عن صالح,صالح بن كيسان عنـهـام
  .بن أيب أويس عن سليامن

 تفرد ,غريب من حديث عمرو عنـه . الناس بيد*أجزأملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  كان رسول:[حديث  )١٦٢٧(
 وهو طرف من قصة عبد اهللا بن ,صبـهاين عن احلـميدي عن ابن عيينة عنـهاألبـه أحـمد بن حييى 

ٍّيبُأ   .IQHالعباسو َ
 تفرد بـه هشام بن , غريب من حديث عمرو عنـه.»مثل الصلوات اخلـمس« :[حديث  )١٦٢٨(

  . األنصاري عن عبد األعىل بن عبد األعىل عن هشام*و عقبة وتفرد بـه أب,حسان عنـه
تفرد  .»حـمي الوطيس *حنياآلن « :يوم حننيملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا  }أ٦٥{ :[حديث  )١٦٢٩(

 .بـه عبد األعىل عن قرة عنه
 غريب من .يرمل من احلجر األسود حتى ينتـهي إليـهملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٦٣٠(

َحيوة تفرد بـه ,روحديث جعفر بن مـحمد بن احلسني عن عم ْ   بن رشيح عن أنس بن عياضَ
  .عن جعفر

________________________ 
   .٢٦/٣٣٦ , تاريخ دمشق ٢٩) ٢(األفراد :  ينظر −١٦٢٤الالل
  .حيدثان :  يف غ »خيربان«/ النبي :  يف غ »رسول اهللا« * −١٦٢٦الالل
  .ًأجزل , وكذا كتبها يف ص , ثم رضب عىل الالم , وجعلها ألفا :   يف غ »أجزأ« * −١٦٢٧الالل
  .١٦٠٢ املتقدمة يف احلديث )١(الالل
 .عتبة :   يف غ »عقبة«*  −١٦٢٨الالل
 . من غ »حني«. *  من طريق عبد األعىل , ووافقه ٥٤٩٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٦٢٩الالل



 

 ٣٠٧

 غريب من حديث .احلديث.. .﴾  ± µ ´ ³ ² ﴿: قوله عز وجل:[حديث  )١٦٣١(
  . بن حـامد عن سفيان عنـه بـهذه األلفاظ*بةت تفرد بـه أبو خليد ع,عمرو عنـه

فرد بـه  ت.IQH يف أسلم*فه وقد تقدم طر,احلديث» ...ار غفر اهللا هلاَفِغ« :[حديث  )١٦٣٢(
حـامد بن مـحمد بن حـامد الواسطي عن عاصم بن عيل عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة 

ْاجلعفي ورواه حسني .عنـه ُبـهلول وتفرد بـه إسحاق بن , عن ابن عيينةُ ْ   . عنهَ
تفرد بـه مـحمد  , غريب من حديث عمرو عن جابر.أفرد احلجملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٦٣٣(

 .به ومل يروه عنـه غري مـحمد بن عبد الوا,بن مسلم الطائفي عنـه
 :ة عن جابريعط* 

 تفرد بـه روح بن مسافر عن األعمش عن .احلديث» ...الذهب بالذهب« :حديث )١٦٣٤(
  .عطية عن جابر واخلدري

 احلسن بن * ابن عمث تفرد بـه أشع.احلديث» ...مكتوب عىل باب اجلنة« :[حديث  )١٦٣٥(
َمسعرصالح عن  ْ   . عنـه بـهذا اإلسنادِ

 :عروة بن الزبري عن جابر *
 تفرد بـه أيوب بن .احلديث.. .زروهو مؤت/ب١٠٨/ملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل النبي :حديث )١٦٣٦(
  .ط عن هشام بن عروة عن أبيـه عن جابرْوُخ

 :عطاء بن يسار عن جابر* 
 غريب من .احلديث.. .فقام عىل رأسه جابر ,*يبولملسو هيلع هللا ىلص  قام رسول اهللا :[حديث  )١٦٣٧(

َصفوان بن سليمحديث  َغفارفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم بن أيب عمرو ال ت, عن عطاءُ  ي عنِ
 

________________________ 
 .  عقبة : يف ص »عتبة«*  −١٦٣١الالل
 .طرقه :  يف غ »طرفه«*  −١٦٣٢الالل
  .١٦٠٣ يف احلديث )١(الالل
  . عمر :   يف غ »عم«. *  من طريق أشعث , ووافقه ٥٤٩٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٦٣٥الالل
  . من ص »يبول« * −١٦٣٧الالل



 

 ٣٠٨

  .اهللا بن عمر بن حفص عن صفوانعبد 
 :عطاء بن أيب رباح عن جابر* 

هكذا رواه إسحاق  .احلديث.. .اعن التمر والزبيب أن خيلطملسو هيلع هللا ىلص  نـهى النبي :حديث )١٦٣٨(
َمسعراألزرق عن  ْ د اهللا بن يوعب شريوخالفه وكيع ومـحمد بن برش وأحـمد بن ب , عن عطاءِ

َمسعروه عن ور ف,موسى وغريهـم ْ   .ومل يرصحوا برفعه ,...َيِـهُن : عن عطاء عن جابر قالِ
 غريب من حديث عبد اهللا .احلديث.. .حلوم اخليلملسو هيلع هللا ىلص طعمنا رسول اهللا أ :حديث )١٦٣٩(

ِنجيحبن أيب   ومل يروه عنـه غري الفضل بن موسى ,تفرد بـه احلسني بن واقد عنـه , عن عطاءَ
َيناِّالس   .ينْ

 غريب من حديث .احلديث.. .رجل مات وعليـه دينملسو هيلع هللا ىلص  رفع إىل النبي :حديث )١٦٤٠(
ْالدهنيعامر    . تفرد بـه فضيل بن عبد الوهاب عن رشيك عنه, عن عطاء عنـهُّ

تفرد بـه أبو  .» لقضائها*منالضا فأنا ةمن بكر يوم السبت يف طلب حاج« :[حديث  )١٦٤١(
َالعرزمييد عن َنُة سَدَلَك ْ عن أيب إسحاق عن  : فيـه*وقال غري البكاري ,ن عبيد اهللا عنـه مـحمد بَ

  .وال يصح فيـه أبو إسحاق ,عطاء
 تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن .احلديث» ...اًمن بنى هللا عز وجل مسجد« :حديث )١٦٤٢(

ِنشيطإبراهيم بن    . عن عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أيب حسني عنهَ
 , غريب من حديث عطاء عن جابر.ديثاحل» ...من صىل عىل جنازة« :[حديث  )١٦٤٣(

  .عطاء }ب٦٥{ عن IQHتفرد بـه عمرو بن حـمزة عن إسامعيل بن إبراهيم
  تفرد بـه.احلديث» ...عمر يف اجلنة «:يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )١٦٤٤(

 

________________________ 
  . مبيض هلا يف غ »لبكاريا«/ الضمني :   يف ص »الضامن«  *  .٥٣٦العلل املتناهية :  ينظر −١٦٤١الالل
   .١٣٨٣العلل املتناهية :  ينظر −١٦٤٣الالل
 .عمرو عن اخلليل بن مرة عن إسامعيل :  يف العلل املتناهية »عمرو عن إسامعيل«:  قوله )١(الالل
:  , وقال − يف فضل عثامن ريض اهللا عنه– من طريق حممد ٣٥٠٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٦٤٤الالل
  .  إسامعيل تفرد به



 

 ٣٠٩

 ورواه األوزاعي عن .ومل يروه عنـه غري مـحمد بن حرب ,إسامعيل بن حييى عن ابن جريج
ِّالـمخرميـه عبد اهللا بن مـحمد بن أيوب  وتفرد ب,عطاء   . عن إسامعيل بن حييى عنهَُ

تفرد بـه عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أيب حسني  .احلديث »...من حفر ماء« :حديث )١٦٤٥(
ِنشيط وتفرد بـه عنـه إبراهيم بن ,عن عطاء   .IQHينوعالأب َ

 حديث  غريب من.احلديث» ...قنييوالصد/أ١٠٩/نيمن أخالق النبي« :حديث )١٦٤٦(
 تفرد بـه عبد امللك بن زياد عن داود بن , وغريب من حديث ابن جريج عنـه,عطاء عنـه
ِالزبرقان ْ   . عن ابن جريجِّ

 غريب من حديث .احلديث.. .تركت الصالة ,يا رسول اهللا : قال رجل:حديث )١٦٤٧(
فرد بـه سليم  وت, وتفرد بـه القاسم بن معن عن العالء, تفرد بـه العالء بن املسيب عنـه,عطاء عنـه

  . عنهدأبو مـحمد الزاه
 غريب من .احلديث.. .فسأله عن وقت الصالة ,ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال أتى النبي :[حديث  )١٦٤٨(

ومل يروه عنـه  ,تفرد بـه عبد ربـه بن ميمون عن الربيع ,يان عن عطاء عنهْظِحديث الربيع بن ح
  . بن عبد الرحـمننغري سليام

تفرد بـه إبراهيم بن مرزوق عن  .احلديث.. .نيِضَرَ كانت لألنصار فضول أ:حديث )١٦٤٩(
  .وغريه يرويـه عن أيب عاصم عن األوزاعي عنه , عنـهجأيب عاصم عن ابن جري

بن  IRH غريب من حديث عمر بن عبد اهللا.احلديث» ...ما أسكر كثريه« :حديث )١٦٥٠(
ومل يروه عنـه غري مـحمد بن عمر  , تفرد بـه إسحاق بن حازم عنـه,مـحيصن السهـمي عنـه

  .الواقدي
 تفرد . وفيـه الرخصة يف العرايا,احلديث.. .عن املـخابرةملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٦٥١(

 .  عن عطاء عن جابرجوعن ابن جري ,بـه حـميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر
________________________ 

ْالوعالين :  صوابه »أبوعالين«:  قوله )١(الالل َ. 
   .١/٢٥٧السنن :  ينظر −١٦٤٨الالل
 .عبد الرمحن :  صوابه »عبد اهللا«:  قوله )٢(الالل



 

 ٣١٠

غريب من حديث  .احلديث» ...فمطرت السامء ,تعبد رجل يف صومعة« :حديث )١٦٥٢(
َكهيلسلمة بن    . وعنـه أحـمد بن بشري, بـه األعمش عنـه تفرد, عن عطاءُ

 تفرد , غريب من حديث ابن جريج عنـه.احلديث» ...لف مألوفإاملؤمن « :حديث )١٦٥٣(
َسكسكيبـه عمرو بن بكر ال   . عنهَّْ

إنكم لن تزالوا بخري ما انتظرتم « :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا إلينا خرج :حديث )١٦٥٤(
 تفرد بـه سليامن بن عبد ,يان عن عطاءْظِ غريب من حديث الربيع بن ح.احلديث» ...الصالة

  .بن ميمون عنه IQHالرحـمن عن عبد اهللا
 ,طرم أبو املنذر عن نتفرد بـه سالم بن سليام .»أفطر احلاجـم واملـحجوم« :[حديث  )١٦٥٥(

  .ومل يروه عنـه غري اهليثم بن صالح
وفيـه  .طاء عن ع*مِرْـحُامل تفرد بـه مـحمد.. .قال يف املنافقنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٥٦(

 .وله قصة, *قول احلسن
َعبثر تفرد بـه .»نعم اإلدام اخلل« :حديث )١٦٥٧( ْ  بن القاسم عن مطرف عن إسامعيل بن َ

  .مسلم عن عطاء
ْبـهرام بن القاسم به تفرد .احلديث/ب١٠٩/»...املؤمن حتفة املوت« :حديث )١٦٥٨(   .عطاء عن َ
 الزهري َّعطاف بن يمالرحـ  تفرد بـه عبد.احلديث» ...النساء ثالثة أصناف« :حديث )١٦٥٩(

  .عن عطاء عن جابر
 :عامر الشعبي عن جابر* 

  غريب.احلديث... *يف ناقةملسو هيلع هللا ىلص أن رجلني اختصام إىل رسول اهللا  }أ٦٦{ :[حديث  )١٦٦٠(
 

________________________ 
 .عبد ربه :  صوابه »عبد اهللا«:  قوله )١(الالل
  . ريق اهليثم , ووافقه  من ط٩٣٩٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٤١العلل :  ينظر −١٦٥٥الالل
  .احلسني :   يف ص »احلسن«/ حممد بن املحرم :   يف غ »حممد املحرم« * −١٦٥٦الالل
:  يف غ »البطيخي«/ مانه :  يف غ »ناقة« . * ٨/٤٤٦ , تاريخ بغداد ٤/٢٠٩السنن :  ينظر −١٦٦٠الالل

 .البطيحي 



 

 ٣١١

 وتفرد بـه أبو , تفرد بـه أبو حنيفة عنـه,من حديث اهليثم بن حبيب الرصاف عن الشعبي
 . بن احلسن عنه عن زيد بن نعيم عن مـحمد*يخيِِّطإسامعيل الب

 تفرد بـه .احلديث.. .اًفأصاب أرنب ,دُحُل أُبُ خرج غالم من األنصار يف ق:[حديث  )١٦٦١(
ج عن أحـمد بن حفص عن أبيـه عن إبراهيم بن رجعفر بن مـحمد بن موسى النيسابوري األع

ْطهامن َّاحلـامين ورواه مـحمد بن احلسن وأبو حييى , عن أيب حنيفةَ ة عن  وغريهـام عن أيب حنيفِ
  .اًمل يذكروا فيـه جابر ,ً الرصاف عن الشعبي مرسال*يبحباهليثم بن 

 غريب من حديث عامر عن .احلديث.. .يف يوم عيدصىل أنـه ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي [حديث  )١٦٦٢(
 وتفرد بـه أبو يوسف القايض يعقوب بن إبراهيم عن , تفرد بـه مـجالد بن سعيد عنـه,جابر
  .قد جـمع بينـهـام هذا و,اءوهو مـحفوظ عن الشعبي عن الرب ,مـجالد

 تفرد بـه . وهذا لفظ احلارث عن عيل,احلديث.. .لعن عرشةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٦٣(
َزبيدن بأشعث بن عبد الرحـمن   . عن مـجالد*اميَ بن احلارث بن عبد الكريم اليُ

 تفرد بـه حييى بن عنبسة عن أيب بكر .احلديث» ...إذا أطال أحدكم الغيبة« :حديث )١٦٦٤(
  . عن الشعبياهلذيل

 تفرد بـه عيل بن .احلديث.. .يأخذ يوم األضحىملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٦٦٥(
  . املارمويش عن عيل بن عاصم عن داود بن أيب هند عنهسابالع

 تفرد بـه مـحمد .احلديث.. .كم يكفي الرجل من املاء :فسئل , كنا عند جابر:حديث )١٦٦٦(
  . عنه وتفرد بـه سعد بن الصلت,بن سامل عن الشعبي عنـه

 تفرد بـه إبراهيم .احلديث... *أن يدخل عىل املغيباتملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )١٦٦٧(
  . وتفرد بـه إسحاق بن سيار عنه,بن مهدي عن حفص بن غياث عن الشيباين

________________________ 
  .كليب :  يف ص »حبيب« * −١٦٦١الالل
   .٤٣) ٣( األفراد : ينظر −١٦٦٢الالل
  .الياممي :  يف ص »اليامي« . * ٣/١٥٥العلل :  ينظر −١٦٦٣الالل
  .املغنيات :  يف ص »املغيبات« * −١٦٦٧الالل



 

 ٣١٢

 :مـحمد بن عيل بن احلسني عن جابر* 
تفرد بـه مـحمد بن برش  .احلديث.. .خرج إىل املصىل يستسقيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٦٦٨(

  .امللك بن أيب سليامن عن جعفر عن أبيـه/أ١١٠/ عبدعن
  . بمثله.احلديث.. .يمِمَاع الغَرُحتى إذا كان بك ,ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :حديث )١٦٦٩(
 غريب من حديث .احلديث.. .صىل خلف املقام ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٧٠(

 :فقال,  ورواه مالك عن جعفر.هارون بن موسى النحوي عن خارجة بن مصعب عن جعفر
وتفرد بـه الوليد بن مسلم عن  ,﴾...  ´ ﴿:ملا انتـهى إىل مقام إبراهيم قرأملسو هيلع هللا ىلص إن رسول اهللا 

 ورواه حييى بن آدم عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحاتم بن إسامعيل عن .مالك
 ومل ,فذكره.. . ثم أتى املقام,اًطاف بالبيت حني قدم يف حجتـه سبعملسو هيلع هللا ىلص  إن النبي : فقال,جعفر
  .ني هؤالء الثالثة إال حييى بن آدمجيمع ب

 تفرد بـه شيخنا أبو بكر مـحمد بن .احلديث» ...طلوع الفجر أمان ألمتي« :حديث )١٦٧١(
َكريبعن أيب  −املعروف بابن أيب األزهر−مزيد  ِقبيصة مـحمد بن العالء عن ُ  عن الثوري عن َ
 .جعفر

 غريب . احلديث...وقرأ سورة اجلـمعة , اجلـمعة*يوم صىلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٧٢(
 ,عن جابر وأيب هريرة }ب٦٦{  جعفر مـحمد بن عيليبأمن حديث إسامعيل بن أيب خالد عن 

َحريثتفرد بـه عمرو بن    . عنهُ
.. .ل املسلمونََسنَف :وفيـه ,...اًيم ركبانِمَاع الغَرُ ملا راح الناس من ك:حديث )١٦٧٣(

 .بن إسحاق عن جعفر عن أبيـه تفرد بـه حييى بن سعيد األموي عن أبيـه عن مـحمد .احلديث
ْمهران تفرد بـه برش بن ,وهو غريب من حديثه عنـه ,ورواه داود بن أيب هند عن جعفر  عن ِ

  .−النََسيعني حديث الن− عقدة ابن ومل نكتبـه إال من حديث .مـحمد بن دينار الطاحي عنـه
________________________ 

  من طريق حييى عن سفيان١٦٦١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧٤املزكيات :  ينظر −١٦٧٠الالل
  .  , ووافقه − مطلق−

  .ـهم ب:  يف غ »يوم« * −١٦٧٢الالل



 

 ٣١٣

عن أبيـه  تفرد بـه حييى بن سعيد األموي .احلديث» ...عرفة كلها موقف« :حديث )١٦٧٤(
  . إسحاق عن جعفرابنعن 

.. . اجلنابة*نم عن الغسل *فسألوه ,وعنده قوم , كنت عند جابر:[حديث  )١٦٧٥(
 .يل بن معاوية عن أيب إسحاق عن مـحمد بن عيلَحُّرالتفرد بـه أبو بدر شجاع عن  .احلديث

 تفرد بـه .احلديث.. .فأكلنا من هذا الثوم ,يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع رسول اهللا :[حديث  )١٦٧٦(
  . وتفرد بـه إرسائيل عنه,ابر عن أيب جعفر عنـهج
َبديلبعث ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٦٧٧(  .احلديث.. .أورق بن ورقاء عىل جـمل ُ

ْضمرةبن اجلهـم عن أيب /ب١١٠/تفرد بـه يعيش   .اًذكر فيـه جابر , أنس بن عياض عن جعفرَ
 بـه أبو  تفرد.IQHاحلديث.. .إذا اغتسل يغرف عىل رأسهملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )١٦٧٨(

 .ورفعه غريه ,موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو
.. .دينملسو هيلع هللا ىلص من كان له عىل رسول اهللا  :قال أبو بكرملسو هيلع هللا ىلص  ملا قبض النبي :[حديث  )١٦٧٩(

  . غريب من حديث جابر عن أيب جعفر عن جابر.احلديث
 *وىلم بِّتَعُ غريب من حديث م.احلديث.. .يف السفرملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا :[حديث  )١٦٨٠(

َمـخلد ال أعلم حدث بـه عنـه غري خالد بن ,جعفر عنـه ْ َ.  
 تفرد بـه مـحمد بن عبد العزيز .احلديث» ...كيف أنعم وصاحب الصور« :حديث )١٦٨١(

ْالفريايبالواسطي عن مـحمد بن يوسف    . عن الثوري عن جعفر عن أبيـهِ
 تفرد بـه جابر .ديثاحل.. .فأكلنا ,اًفأصبنا جراد ,ملسو هيلع هللا ىلص غزونا مع رسول اهللا :حديث )١٦٨٢(

 

________________________ 
  .عن :  يف ص »من«/ يسألونه :  يف غ »فسألوه« * −١٦٧٥الالل
:  من طريق اجلراح بن الضحاك عن جابر اجلعفي , وقال ٥٥١٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٦٧٦الالل

  . تفرد به إسحاق الرازي عن اجلراح 
 . هذا احلديث من ترمجة عمرو بن دينار عن جابر )١(الالل
   .١/٢١٦ العلل  :ر  ينظ−١٦٧٩الالل
  .وال :  يف ص »موىل« * −١٦٨٠الالل



 

 ٣١٤

  .عن مـحمد بن عيل عنه
 تفرد بـه .احلديث ...صىلُتأنـه قال يف صالة اجلـمعة أي ساعة ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ث حدي )١٦٨٣(

  .أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن جعفر عن أبيـه
 تفرد بـه هشام بن خالد .﴾*µ ¶ ¸ ¹ ´ ﴿:قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٨٤(

  .ن العالء عن جعفر عن أبيـهعن شعيب بن إسحاق عن أيب عمرو ب
 بن ُعامرة غريب من حديث مـحمد بن .احلديث» ...أوصيكم بالنساء« :حديث )١٦٨٥(

َّغزية ِ   .تفرد بـه إسحاق بن جعفر عنه , عن جعفرَ
 تفرد بـه , غريب من حديث شعبة عن جعفر.احلديث» ...وقفت هاهنا« :حديث )١٦٨٦(
  .ريري مـحمد بن جعفر عنهاجل

يد عن ِلَتفرد بـه سعيد بن عيسى بن ت .احلديث.. .وعمر أقبل أبو بكر :[حديث  )١٦٨٧(
  .سفيان بن عيينة عن جعفر

 : جابر عن أبيـهـام*امـحمد وعبد الرحـمن ابن* 
 يفاحلديث .. .ملسو هيلع هللا ىلصأشهد عىل رسول اهللا  : عىل جابر أنـه قال*شهد ن: قاال:[حديث  )١٦٨٨(

ِّالسدي ريب من حديث إسامعيل غ .ذكر القدرية  }أ٦٧{  إال من حديث*ما كتبتـه ,عنـهـامُّ

 ومل نسمعه إال من أحـمد بن مـحمد بن , بن صفوان عن مـحمد بن إبراهيم القريش*شعيب
َمـخلدعن عبد اهللا بن مـحمد بن سنان عن عثامن بن  رضاب الIQHاحلسن ْ  . التامر عن شعيبَ

 :مـحمد بن املنكدر عن جابر* 
 :*الرواة عن مـحمد بن املنكدر

________________________ 
  . من غ »من مقام إبراهيم مصىل« * −١٦٨٤الالل
 .  من طريق سعيد , ووافقه ٨٨٠٨وأخرجه الطرباين يف األوسط   .٣/١٤٧العلل :  ينظر −١٦٨٧الالل
 يف »شعيب«/ كتبناه :  يف غ »هكتبت«/ قال أتشهد :  يف ص »قاال نشهد«/ ابني :  يف ص »ابنا« * −١٦٨٨الالل

  .سعيد : ص 
 .اجلراح :  لعل صوابه »احلسن«:  قوله )١(الالل



 

 ٣١٥

 مةغ النبئس «:فقال ,فكرهه ,ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا  استأذن رجل :[حديث  )١٦٨٩(
ِالسختياينمن حديث أيوب /أ١١١/ غريب.احلديث» ...ةشريللع ْ  تفرد بـه , عن مـحمد عنـهِّ

  . عن عائشةً وغريه يرويـه عن أيوب عن ابن املنكدر مرسال,ي عنـهِّمَمـحمد بن عبد اهللا الع
 معىل بن منصور عن *يى بن تفرد بـه حي.احلديث» ... حواريبيلكل ن« :[حديث  )١٦٩٠(

  .برش بن آدم عن حـامد بن زيد عن أيوب
 تفرد بـه زهري .احلديث.. . أكل مايل*إن أيب :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي :[حديث  )١٦٩١(

  .عامر بن مطر *عنهوتفرد بـه  ,بن معاوية عن أبان بن تغلب عنه
ـه األوزاعي عن تفرد ب .احلديث.. . وسخة ثيابـهًرأى رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٦٩٢(

  .حسان بن عطية عنه
 تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر .احلديث.. . فطرصباحملسو هيلع هللا ىلص  خرجت مع النبي :حديث )١٦٩٣(

  .عنه
َفضالة تفرد بـه مفضل بن .احلديث.. .بيد مـجذومملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :[حديث  )١٦٩٤( َ 

  .إليـه أذهب : وقال أحـمد بن حنبل,البرصي أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد عنـه
 غريب من .احلديث.. .فذهبت شاة متر بني يديـه ,يصيلملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[يث حد )١٦٩٥(

  . تفرد بـه حييى بن ميمون عن جرير عنه,حديث مـحمد بن املنكدر عنـه
, * عنهغريب من حديث ابن عيينة .احلديث» ...مداراة الناس صدقة« :[حديث  )١٦٩٦(

َاألخيل تفرد بـه أبو  ْ  وهو غريب من حديثه ,الثوري عنـه ورواه .خالد بن عمرو احلـميص عنـهَ
 

________________________ 
  . من ص »الرواة عن حممد بن املنكدر«. * أ /٥/٥٠العلل :  ينظر −١٦٨٩الالل
 .و :  يف غ »بن«*  −١٦٩٠الالل
 . من غ »عنه«/ ابني :  يف غ »أيب« . * ٧٩املزكيات : ينظر  −١٦٩١الالل
  .  من طريق األوزاعي , ووافقه ٦٢١٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٦٩٢لالال

   .١٤٥٦العلل املتناهية :  ينظر −١٦٩٤الالل
  .  من طريق حييى , ووافقه ٧٧٧٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٦٩٥الالل
  . من غ »عنه« . * ١٢١٥العلل املتناهية :  ينظر −١٦٩٦الالل



 

 ٣١٦

  . تفرد بـه يوسف بن أسباط عنه,عنـه
 تفرد بـه زهري بن مـحمد عن ابن .احلديث» ...الغسل يوم اجلـمعة واجب« :[ث حدي )١٦٩٧(

  .املنكدر عنه
 تفرد بـه مـحمد بن الصلت عن .احلديث.. .صىل عىل النجايشملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٦٩٨(

  .داود بن الوازع عنه
 تفرد بـه سعيد بن خالد .احلديث» ...من لقي اهللا عز وجل مدمن خـمر« :[حديث  )١٦٩٩(

  .عن ابن املنكدر
غريب من حديث سفيان بن حسني  .احلديث» ...من عال ثالث بنات« :حديث )١٧٠٠(

  . تفرد بـه عنـه يزيد بن هارون,عنـه
ْمهرانتفرد بـه داود بن  .»ةاحلرب خدع« :حديث )١٧٠١( واملـحفوظ عن  , عن ابن عيينة عنـهِ

  .ابن عيينة عن عمرو عن جابر
 , تفرد بـه أبو عامر العقدي عن الثوري عنه.احلديث» ...الدنيا ملعونة« :[حديث  )١٧٠٢(

  .وتفرد بـه عبد اهللا بن اجلراح عنه
 غريب من حديث سليامن التيمي .احلديث» ... ثالث بنات*من كن له« :[حديث  )١٧٠٣(

بن كثري ابن  IQH وتفرد بـه مـحمد,نصور عنـه م* تفرد بـه رسور بن املغرية بن زاذان ابن أخي,عنـه
 /ب١١١/.بنت يزيد بن هارون عنـه

َوهيب تفرد بـه .احلديث.. .إن الرجل إذا أتى أهله : قالت اليـهود:[حديث  )١٧٠٤(   بن خالدُ
 

________________________ 
  .  من طريق زهري , ووافقه ٤٢٦٧اين يف األوسط  أخرجه الطرب−١٦٩٧الالل
   .١١٢٠العلل املتناهية :  ينظر −١٦٩٩الالل
  .أ /٥/١٥العلل :  ينظر −١٧٠٢الالل
 مبيض له يف غ , ويف حاشيتها بخط »كن له« . * ٤/٨٠ذيل تاريخ بغداد البن النجار :  ينظر −١٧٠٣الالل

  . أخي ابن أيب:  يف ص »ابن أخي« / »كان له«: آخر 
 .أمحد :  لعل صوابه »حممد«:  قوله )١(الالل
  .يف :  يف ص »من« * −١٧٠٤الالل



 

 ٣١٧

َبديل ورواه عبد اهللا بن .عن سهيل عنـه   . هذا الوجه*من عنـه ُ
 تفرد ,ريب من حديث مـحمد عنـه غ.احلديث» ...من قال إذا سمع النداء« :[حديث  )١٧٠٥(

  .غري عيل بن عياش احلـميص }ب٦٧{  وال نعلم رواه عنـه,IQHبـه أبو برش شعيب بن أيب حـمزة عنـه
 تفرد بـه عيل .ام مست النارـترك الوضوء مملسو هيلع هللا ىلص خر الفعلتني من رسول اهللا آ :[حديث  )١٧٠٦(

 . عن شعيب عنهيصبن عياش احلـم
تفرد بـه  .احلديث.. .و بكر الثوب عن وجههرفع أبملسو هيلع هللا ىلص  ملا مات رسول اهللا :حديث )١٧٠٧(

  .صالح بن أيب األخرض عنـه بـهذه األلفاظ
 غريب من حديث .احلديث.. .من أتى امرأتـه : أن اليـهود قالوا للمسلمني:[حديث  )١٧٠٨(

َبديلعبد اهللا بن   ورواه أبو حازم .هتفرد بـه مـحمد بن سليامن بن أيب داود عن , عن ابن املنكدرُ
. * عنه تفرد بـه الليث بن سعد,اهلاد عنـه *عبد اهللا بنغريب من حديث يزيد بن  وهو ,عنـه
  . وتفرد بـه مـحمد بن سعيد عنه,واه عمرو بن أيب قيس عنـهور

اللهـم  «: وفيـه,احلديث.. .أرغفةملسو هيلع هللا ىلص  صنعت امرأة من األنصار لرسول اهللا :حديث )١٧٠٩(
  . عن مـحمد عنهةَِهليع تفرد بـه عبد اهللا بن .»اجعله عيل بن أيب طالب

َغفار تفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم ال. احلديث»...ينفدالقناعة مال ال « :حديث )١٧١٠(  ي عنِ
  .عن املنكدر بن مـحمد عن أبيـه IRHو ,در عن عمهكبكر بن املنأيب عبد اهللا بن 

 عن إبراهيم بن غياث بـه تفرد .احلديث ...اًشيئملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول سئل ما :حديث )١٧١١(
  .عنه عمرو

________________________ 
 من طريق عيل , ٦٧٠ والصغري ٤٦٥٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٠) ٣(األفراد :  ينظر −١٧٠٥الالل

  . تفرد به شعيب : ووافقه يف األوسط , وقال يف الصغري 
  .»دينار:  حـمزة واسم أيب«:  يف األفراد )١(الالل
 من طريق عيل , ووافقه يف األوسط , وقال يف ٦٧١ والصغري ٤٦٦٣ أخرجه الطرباين يف األوسط−١٧٠٦الالل

  . تفرد به شعيب : الصغري 
 . من غ »عنه« , »عبد اهللا بن«. *  من طريق الليث , ووافقه ٨٨٠٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٠٨الالل
  .−١٧٣٤ كام سيأيت يف احلديث –... لغفاري عن املنكدر ورواه ا:  أي )٢(الالل



 

 ٣١٨

 , غريب من حديث عصام بن زيد عنـه.احلديث.. .رقي املنربملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[يث حد )١٧١٢(
  .تفرد بـه عبد اهللا بن نافع الصائغ عنه

 ,ه غريب من حديث مـحمد عنـ.احلديث.. . اخليلبنيملسو هيلع هللا ىلص ق رسول اهللا َّ سب:[حديث  )١٧١٣(
  .مولسوعنـه مـحمد بن سليامن بن م , عمرعنه ابنهتفرد بـه 

  . بمثله.»نوايص إال يف حج أو عمرةال توضع ال« :[حديث  )١٧١٤(
غريب من حديث  .»سوء اخللق« :قال ,ما الشؤم ,اهللايا رسول  : قيل:[حديث  )١٧١٥(

 وال أعلم حدث بـه غري إسامعيل بن , عنـهَّالرقايش تفرد بـه الفضل بن عيسى ,مـحمد عنـه
  .حكيم

 تفرد , عنـه غريب من حديثه.احلديث» ...ن أول من يدخل اجلنة األنبياءإ« :[حديث  )١٧١٦(
  .أبو حييى العبدي عنه/أ١١٢/بـه مـحمد بن عيسى

ْصهبان تفرد بـه عمر بن .»اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه« :[ث حدي )١٧١٧(  عن ابن ُ
  . عنهزاَّرَاملنكدر, وتفرد بـه سليامن بن ك

 غريب من حديثه .احلديث» ...الرفق يف املعيشة خري من بعض التجارة« :[ث حدي )١٧١٨(
 . تفرد بـه حجاج بن سليامن عنه,َِهليعةعنـه غري ابن  مل يروه ,عنـه

________________________ 
   .٤/١٢١تـهذيب التهـذيب :  ينظر −١٧١٢الالل
  .  من طريق ابن مسمول , ووافقه ٩٤٧٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٣٠١السنن :  ينظر −١٧١٣الالل
   .  من طريق ابن مسمول , ووافقه٩٤٧٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧١٤الالل
 من طريق سهيل بن إبراهيم ٨٤٠٤ من طريق إسامعيل و٥٧٢٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧١٥الالل

  . تفرد به الفضل : عن الفضل , وقال 
   .٦٥٧العلل املتناهية :  ينظر −١٧١٦الالل
  .  من طريق سليامن , ووافقه ٦١١٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧١٧الالل
 من طريق عبد اهللا بن ٨٧٤٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٢/١٨٥تاريخ دمشق :  ينظر −١٧١٨الالل

ِصالح عن ابن هليعة , وقال    . تفرد به عنه : َ



 

 ٣١٩

 غريب من .احلديث.. .عىل أصحابـه سورة الرحـمنملسو هيلع هللا ىلص  قرأ رسول اهللا :[حديث  )١٧١٩(
  .وتفرد بـه الوليد بن مسلم عنه ,حديثه عنـه, تفرد بـه زهري بن مـحمد

ر  تفرد بـه عم, غريب من حديثه عنـه.عن كري األرضملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )١٧٢٠(
  .بن عبيد اهللا IQHوعنـه عبيد ,بن ذر عنـه

 تفرد بـه مـحمد بن أيوب بن .احلديث» ...اطلبوا العلم كل اثنني وخـميس« :حديث )١٧٢١(
  .سويد عن أبيـه عن األوزاعي عنه

غريب من حديث عبد  .احلديث.. .يعلمنا االستخارةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٧٢٢(
ِالـموالالرحـمن بن أيب  َ َIRHو صحيح عنهوه , عن جابر.  

 تفرد بـه أبو غسان مـحمد بن  .احلديث» ... إذا باعاًرحـم اهللا سمـح« :[حديث  )١٧٢٣(
  .عنه مطرف

غسان  تفرد بـه عيل بن عياش عن أيب .احلديث» ...كل معروف صدقة« :[حديث  )١٧٢٤(
  .عنه

.  احلديث...﴾w v u t﴿ :عن قوله عز وجلملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا :[حديث  )١٧٢٥(
 اًمن حديثه أيض وهو غريب ,مـحمد بن قيس }أ٦٨{ يروه عنـه غريمل  ,غريب من حديثه عنـه

  ., تفرد بـه معاوية بن حفص الشعبي*عنـه
________________________ 

   .١/١٨١ذكر أخبار أصبهان :  ينظر −١٧١٩الالل
  .  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ٦١٤١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٣٦السنن :  ينظر −١٧٢٠الالل
 .عبيد اهللا :  لعل صوابه »عبيد«:  قوله )١(لالال

 .عن ابن املنكدر :  أي )٢(الالل
 .  من طريق حممد , ووافقه ٦٧٢ والصغري ٤٧٠٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٧٢٣الالل
 من طريق ٦٧٢وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١٨ , األسخياء للدارقطني ٣/٢٨السنن : ينظر  −١٧٢٤الالل

 .  عنه عيل , وسكت
  من طريق معاوية عن إسامعيل بن زكريا عن حممد بن ١٣٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٧٢٥الالل

 . ًعنه أيضا :  يف غ »ًأيضا عنه«. * قيس , ووافقه 



 

 ٣٢٠

 تفرد , غريب من حديثه عنـه.» حتى يسلم* إىل طعامكماًال تدعوا أحد« :[حديث  )١٧٢٦(
  .بـه عنبسة بن عبد الرحـمن عن مـحمد بن زاذان عنه

  .سواء بمثله .احلديث» ...إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا« :[حديث  )١٧٢٧(
 تفرد بـه أبو إسامعيل املؤدب حفص بن .احلديث» ...ًمن اغتاب رجال« :[حديث  )١٧٢٨(

  .عمر عن املفضل بن الحق عنه
تفرد بـه مـحمد بن عبد امللك  .احلديث» ...شفع األذانا «:لباللملسو هيلع هللا ىلص  قوله :[ث حدي )١٧٢٩(

  .غري عامر بن سيار *عنه وال نعلم حدث بـه ,األنصاري عنـه
 تفرد بـه فهد بن حيان .احلديث» ...احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة« :يثحد )١٧٣٠(

  .عن أيب برش املفضل بن الحق عنه
 تفرد بـه رزق اهللا بن موسى عن أيب .احلديث» ...ما أسكر كثريه«/ب١١٢/:حديث )١٧٣١(

ْضمرة   . أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عنهَ
َموسى بن عبيدن حديث  غريب م.احلديث.. . ولد لرجل غالم:[حديث  )١٧٣٢(  ,ة عنـهُ

ُبـهلولتفرد بـه  ْ   .أبو غسان عنه IQH*قو بن مورَ
 تفرد بـه حفص بن عمر أبو إسامعيل .احلديث» ...ًمن اغتاب رجال« :[حديث  )١٧٣٣(

ِّاألبيل ُ   . عن مفضل بن الحق والد برش بن املفضلُ
  إبراهيمتفرد بـه عبد اهللا بن .»إن اهللا عز وجل حيب الناسك النظيف« :[حديث  )١٧٣٤(

 

________________________ 
  .طعامك :  يف غ »طعامكم« * −١٧٢٦الالل
  . بسة , وسكت عنه  من طريق عن٤٣٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٧٩العلل :  ينظر −١٧٢٧الالل
   .٢/٣٠٣ , الآللئ املصنوعة ١٥٨٤املوضوعات :  ينظر −١٧٢٨الالل
  . من غ »عنه« . * ٥٠) ٢(األفراد :  ينظر −١٧٢٩الالل
  .مرزوق :  يف غ »موروق« * −١٧٣٢الالل
 .مورق :  صوابه »موروق«:  قوله )١(الالل
   .٢/٣٠٣  , الآللئ املصنوعة١٥٨٤املوضوعات :  ينظر −١٧٣٣الالل
  . من غ »بن املنكدر« * −١٧٣٤الالل



 

 ٣٢١

َغفارال  عن عبد اهللا بن أيب بكر بن اً ورواه أيض,عن أبيـه *بن املنكدري عن منكدر بن مـحمد ِ
  .املنكدر بمثله

َكمأةال« :حديث )١٧٣٥( ْ   .» من املنَ
  .» أهلهٍأزهد الناس يف عامل« :حديثو )١٧٣٦(

  .تفرد بـهـام املنذر بن زياد عنه      
 تفرد بـه .حلديثا.. .﴾| {}  ﴿: أنـها نزلت يف رجل من األنصار:حديث )١٧٣٧(

  .إسامعيل بن أيب زياد عن مـحمد بن عجالن عنه
تفرد بـه عبد  .»مثل أيب بكر وعمر مثل نوح وإبراهيم عليـهـام السالم« :حديث )١٧٣٨(

عن مـحمد بن  −الباليس وهو−العزيز بن عبد الرحـمن القريش موىل عيل بن أيب طالب 
  . عنهُزرارةوتفرد بـه إسامعيل بن  ,عجالن

  .ان عنهي تفرد بـه هارون بن ح.احلديث »...من قتل دون ماله« :حديث )١٧٣٩(
 أو  , كذا قال عبد اهللا بن عامر عنـه.احلديث» ...أال أخربكم بخياركم« :حديث )١٧٤٠(
 وأحسنكم  «: واملـحفوظ عن ابن املنكدر, تفرد بـه عبد اهللا بن عامر عنـه,عنه من رواهـم

 . »ًأعامال
 , غريب من حديث هشام بن عروة عنـه.احلديث» ...املدينة مهاجري« :حديث )١٧٤١(

  . ومل يروه عنـه غري املغرية بن إسامعيل, عنـهِّالزنادتفرد بـه عبد الرحـمن بن أيب 
تفرد بـه عبد اهللا بن مصعب  .احلديث» ...رم النارحتأال أخربكم عىل من « :[حديث  )١٧٤٢(

  .عن هشام عنه
 تفرد بـه مـحمد بن عباد املهلبي .ديثاحل.. .تل ال يدرى من قتلهُ قً أن رجال:حديث )١٧٤٣(

  .وله قصة ,عن أبيـه عن هالل عنـه

________________________ 
 من طريق ٨٩ والصغري ٨٣٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٨٠ , ٥/١٩٩العلل :  ينظر −١٧٤٢الالل

  . عبد اهللا , ووافقه 



 

 ٣٢٢

 غريب من حديث .احلديث.. .أينام أهل اجلنة :سئلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٧٤٤(
  . صالح بن بيان عنه*تفرد بـه ,حييى بن سعيد األنصاري عنه

َّجـمة كان أليب قتادة :[حديث  )١٧٤٥(  *ن سعيدبغريب من حديث حييى  .احلديث... *ُ
 وتفرد بـه منصور بن أيب مزاحـم عن ,بـه إسامعيل بن عياش عنـه/أ١١٣/ تفرد,األنصاري عنـه

  .إسامعيل
 غريب من حديث .احلديث.. .ً وعياالًن يل ماال إ:ملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي ً أن رجال:[حديث  )١٧٤٦(

 .تفرد بـه عيسى بن يونس عنه ,عن ابن املنكدر IQHيوسف بن إسحاق
 تفرد بـه أبو بكر اهلذيل عن مـحمد .احلديث» ...﴾ AB ﴿: قرأتمذاإ« :حديث )١٧٤٧(

  .بن املنكدر
 :مـحارب بن دثار عن جابر* 

 تفرد بـه مقدام بن داود بن .احلديث.. .اًثيب :قلت ,»ما تزوجت« }ب٦٨{ :حديث )١٧٤٨(
َمسعريد عن عبد اهللا بن مـحمد بن املغرية عن ِلَعيسى بن ت ْ  ومل نكتبـه إال عن أيب طالب , عنـهِ

  . عن مقدامًظ أحـمد بن نرص إمالءاحلاف
 عن ُليث بن أيب سليم تفرد بـه .احلديث» ...اللهـم أصلح يل سمعي« :حديث )١٧٤٩(

 .ومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن إدريس ,مـحارب
 :مـجاهد عن جابر* 
________________________ 

 من طريق عمران بن الربيع عن ٩١٩وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٧٩العلل :  ينظر −١٧٤٤الالل
 . مكرر يف غ »تفرد به«. * ت عنه حييى , وسك

  يف »جـمة«. * تفرد به إسامعيل :  من طريق منصور , وقال ٦٧١ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٤٥الالل
  . من غ »بن سعيد«/ خـمر : ص 
 من طريق ٦٧٢٨ , ٣٥٣٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/١٨٩التلخيص احلبري :  ينظر −١٧٤٦الالل

  . يوسف , ووافقه 
 .بن أيب إسحاق :  صوابه »بن إسحاق«:  قوله )١(الالل



 

 ٣٢٣

 غريب من حديث مـجاهد بن جرب .احلديث» ...صالة يف املسجد احلرام« :حديث )١٧٥٠(
  . وتفرد بـه إبراهيم بن أيب حية املكي عنه,أيب األسود املكي عنـه تفرد بـه عثامن بن ,عنـه

 

 :وهب بن كيسان عن جابر* 
 تفرد بـه أبو .احلديث» ...كربوا كلام ركعتم« :كان يقولملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٧٥١(

 .حنيفة عن بالل عن وهب عنه
حنيفة عن  تفرد بـه أبو .احلديث.. .كان يعلمنا التشهدملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٧٥٢(

ِالنصيبيهو بالل بن أيب بالل  :ويقال ,بالل َفزارال :ويقال ,َّ وقد حدث بـه شيخ  .واهللا أعلم ,يَ
وهو عيل بن معبد عن مـحمد بن احلسن عن أيب حنيفة عن بالل  ,وهـم يف إسناده ف,ألهل مرص

ْاللجالجب يعرف− الكندي عبد اهللا بن أحـمد بـه وتفرد ,بن وهب بن كيسان عن أبيـه عن جابر َ− 
  .بـهذا اإلسناد معبد بن عيل عن

ار يس تفرد بـه عبد اهللا بن حسني بن عطاء بن .احلديث» ...إذا اشتد احلر« :حديث )١٧٥٣(
َصفوان بن سليمعن    . عن حسني بن عيل بن حسني عن وهبُ

 تفرد بـه أحـمد بن عبد .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصرى عىل عهد رسول اهللا ْمُ فشت الع:حديث )١٧٥٤(
ْلجالجالاهللا الكندي   عن إبراهيم بن احلجاج عن أيب يوسف عن أيب حنيفة عن بالل بن وهب َ

وإنام هو بالل بن أيب  ,بالل بن وهب/ب١١٣/:ووهـم يف قوله ,بن كيسان عن أبيـه عن جابر
 ورواه احلسن بن يوسف عن مـحمد بن احلسن عن أيب حنيفة عن .بالل عن وهب بن كيسان

وكذلك رواه  , وتفرد بـه أبو حنيفة عن بالل عن وهب,ابوأتى بـه عىل الصو ,بالل عن وهب
َّهياجموسى و د اهللا بنيعب ْبسطام بن َ   . وسعد بن الصلت وغريهـم عن أيب حنيفةِ

 

 :يزيد الفقري عن جابر* 

________________________ 
  .ب /٤/١٣١العلل :  ينظر −١٧٥١الالل
  .  من طريق أيب حنيفة عن بالل عن وهب , ووافقه ١٨١٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٥٢الالل



 

 ٣٢٤

  غريب من حديث أيب.احلديث.. .فذكر اخلوارج ,ملسو هيلع هللا ىلص كنت عند النبي :[حديث  )١٧٥٥(
 ,حمد بن عباد املكي عن حاتم بن إسامعيل عنـه تفرد بـه مـ,*عن يزيداحلسن بسام الصرييف 

  .زاذَّرُ بن خ*ثامنوال أعلم حدث بـه عن ابن عباد غري ع
 جعفر عن ال أعلم حدث بـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص أتت هوازن يستسقون النبي :[حديث  )١٧٥٦(

َمسعربن عون عن  ْ َمـخلد عن يزيد عن جابر غري مـحمد بن عثامن بن ِ ْ حدث بـه  , الواسطيَ
َمسعروتابعه مـحمد بن عبيد عن  ,ابن أيب داودالبزار و ْ  ورواه يعىل بن عبيد وأحـمد ,فأسنده ,ِ

َمسعربن بشري عن  ْ   .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ً عن يزيد مرسالِ
 تفرد بـه عبد السالم بن حرب .احلديث» ... خيرجون من الناراًن ناسإ« :[حديث  )١٧٥٧(

َحوشب خلف بن *عن مـحمد بن سوقة وعن ْ وهو غريب  , بن سليم ورواه قيس. عن يزيدَ
ِقبيصة وتفرد بـه ,من حديثه َكريبومل نكتبـه إال من حديث أيب  , عنـهَ ِقبيصة عن ُ َ.  

 تفرد بـه إسامعيل بن شعيب .احلديث }أ٦٩{ »...اًمن كذب عيل متعمد« :[حديث  )١٧٥٨(
  .السامن عن منصور بن دينار عنه

 :زيد بن يزيد عن جابري* 
 غريب .احلديث.. .ـم هلـمِهْسُفي ,و معه اليـهودكان يغزملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٧٥٩(

فرد بـه مـحمد بن زكريا عن غسان بن عبيد  ت,IQHمن حديث الثوري عن ابن جريج عن الزهري
ِالـمحاميلومل نكتبـه إال عن القايض , *عنه َ  . عن مـحمد بن زكرياَ
________________________ 

:  , وقال  من طريق حممد بن عيل بن شعيب عن ابن عباد٥١٤٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٥٥الالل
 .عمر :  يف ص »عثامن«/ غريب :  يف ص »عن يزيد«. * تفرد به ابن عباد 

  .أ /٤/١٣٢العلل :  ينظر −١٧٥٦الالل
  .عن :  يف غ »وعن« * −١٧٥٧الالل
  .أ /٤/١٣٢العلل :  ينظر −١٧٥٨الالل
  . من غ »عنه«/ الرتمجة من ص  * −١٧٥٩الالل
 −فرقهام−وكيع عن الثوري عن ابن جريج ويزيد بن يزيد بن جابر عن ٦/٤٩١ أخرجه ابن أيب شيبة )١(الالل

 .ًعن الزهري مرسال , واهللا أعلم 



 

 ٣٢٥

 :باب من اشتـهر بالكنى عن جابر
 :س املكي عن جابرُرْدَأبو الزبري مـحمد بن مسلم بن ت* 

ْطهامن/أ١١٤/إبراهيم بن **  :* أيب الزبري عنَ
, تفرد بـه مـحمد بن * عنه غريب من حديث إبراهيم.»نعم اإلدام اخلل« :[حديث  )١٧٦٠(

  .احلسن األسدي عنه
 :* أيب الزبريإسامعيل بن أمية عن **

 غريب من حديث .احلديث» ...ملا أصيب إخوانكم بأحد «:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :[حديث  )١٧٦١(
بن برش عن ابن املبارك  *رَمـُْعَ تفرد بـه أبو مسعود أحـمد بن الفرات الرازي عن ي,سامعيل عنـهإ

 , عن إسامعيل بن عياش عن ابن إسحاقُّالرهاويوتابعه عامر بن مطر  ,عن ابن إسحاق
عن ابن إسحاق عن إسامعيل بن أمية عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن  IQHورواه ابن دينار

  .باسابن ع
 :* أيب الزبريعن IRHإسامعيل بن عبد امللك بن أيب الصفراء **

َال يأيت الربملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )١٧٦٢( وفيـه ذكر الشجرتني  ,احلديث ...يتغيب حتى ازَ
  . تفرد بـه إسامعيل عنه,غريب من حديثه عن جابر .بطوله

َاجلزريإسحاق بن راشد  **  :* أيب الزبري عنَ
 تفرد بـه سلمة بن الفضل .احلديث.. .ائشة معها صبي دخلت امرأة عىل ع:حديث )١٧٦٣(

  .عن إسحاق بن راشد عنه
  . بمثله.احلديث... *الغطفاينيك َلُ جاء س:[حديث  )١٧٦٤(

________________________ 
 . من غ »عنه« / − وكذا ما بعده–عنه :  يف ص »عن أيب الزبري«*  −١٧٦٠الالل
  . مبيض هلا يف غ »يعمر« * −١٧٦١الالل
  .−د اهللا وهو عب–ابن إدريس :  لعل صوابه »ابن دينار«:  قوله )١(الالل
َالصفرياء :  صوابه »الصفراء«:  قوله )٢(الالل ُّ. 
  .من غ » الغطفاين« * −١٧٦٤الالل



 

 ٣٢٦

 :* أيب الزبريأيوب عن **
حـامد بن  بـه تفرد ,حديث أيوب عنـه من غريب .أفرد احلجملسو هيلع هللا ىلص   أن النبي:[حديث  )١٧٦٥(

َحبيشواه عنـه غري  وال نعلم ر, وعنـه يونس بن مـحمد,عنـه زيد  .وكان من الثقات , بن مبرشُ
 :* أيب الزبريبكر بن وائل عن **

 تفرد بـه يعىل بن .احلديث.. .عىل راحلتـه يومئ إيامءملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٧٦٦(
  .ومل يروه عنـه غري ابنـه حييى بن يعىل ,احلارث املـحاريب عن بكر عنـه

 :*عن أيب الزبري َّالسقاءبحر  **
 غريب من .» فإنام يكرم اهللا عز وجلًأمرامن أكرم  «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : [ حديث )١٧٦٧(

كذا  . عنـهَّالسقاء تفرد بـه الليث بن سعد عن إبراهيم بن أعني عن بحر ,حديث أيب الزبري عنـه
ألنـه يقع  , ال معنى له»ًأمرا «:فإن قوله ,واهللا أعلم ,»اًأمري« : وأظنـه,اًمضبوط, *»ًأمرا« :كان
  .IQHواهللا أعلم ,ل مسلم وكافرعىل ك

 :ن يزيد عن أيب الزبريبثور  **
 تفرد بـه سليامن بن الربيع عن .احلديث» ... اليـهود*ال تسلموا تسليم« :[حديث  )١٧٦٨(

  .كادح بن رحـمة عن ثور عنه
ِالنصيبيحـمزة **   /ب١١٤/:* أيب الزبري عنَّ

َشبابةد بـه تفر. ثاحلدي» ... فليرتبـهاًإذا كتب أحدكم كتاب« :حديث )١٧٦٩(  .  عن حـمزة عنهَ
 :* أيب الزبريحرام عن **

 غريب من حديث .احلديث» ...إن حج الصبي وهو صبي فعليـه حجة« :حديث )١٧٧٠(
 

________________________ 
   .٤٣) ٢(األفراد :  ينظر −١٧٦٥الالل
/  من غ »عن أيب الزبري«. *  من طريق الليث , ووافقه ٨٦٤٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٦٧الالل

 .من ص » ًامرأ«
ًرأ مسلامام«:  يف األوسط )١(الالل ً «. 
  .بتسليم : يف غ » تسليم« * −١٧٦٨الالل



 

 ٣٢٧

فإن  ,اد بن يعقوببإال عن مـحمد بن القاسم املـحاريب عن ع }ب٦٩{  مل نكتبـه,أيب الزبري عنـه
َخثيمفإن سعيد بن  ,اًكان مـحفوظ   .ن أيب الزبري تفرد بـه عن حرام عُ

 :* أيب الزبريحـامد بن زيد عن **
أوحى اهللا عز وجل إىل موسى بن عمران أنـه من داوم عىل قراءة آية « :حديث )١٧٧١(

  .يد احلسني بن خالد عن حـامد بن زيد عن أيب الزبريَنُ تفرد بـه أبو اجل.احلديث» ...الكريس
 :* أيب الزبريداود بن أيب هند عن **

 .بن متام عن داود IQH تفرد بـه عبيد.احلديث» ...ن الكعبنيما فضل م« :[حديث  )١٧٧٢(
 تفرد , غريب من حديث داود عنـه.احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« :[حديث  )١٧٧٣(

 . *بـه خالد الواسطي عنـه, وعنـه عمرو بن عون
 :* أيب الزبريزهري بن معاوية عن **

 الواقعي عبد اهللا بن  تفرد بـه.احلديث» ...*فلحتنجح وتتربوا الكتب « :[حديث  )١٧٧٤(
  .عبد الرحـمن عن زهري عنه

 :* أيب الزبريزياد بن املنذر عن **
غريب من  .»هحق عيل بن أيب طالب عىل هذه األمة كحق الوالد عىل ولد« :[حديث  )١٧٧٥(

 . تفرد بـه كادح بن رحـمة, ومن حديث أيب اجلارود زياد عنـه,حديث أيب الزبري عنـه
َأنيسةزيد بن أيب  **  :*أيب الزبري  عنُ

 تفرد بـه يزيد بن سنان .احلديث.. .عن نكاح االستمتاعملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٧٧٦(
  .عن زيد عنه

________________________ 
  . أ /٤/٨٣العلل :  ينظر −١٧٧٢الالل
 . عبيد اهللا :صوابه لعل » عبيد«: قوله  )١(الالل
  .عدي : يف غ » عون« * −١٧٧٣الالل
  .الكتاب ينجح ويفلح : يف غ » الكتب تنجح وتفلح« * −١٧٧٤الالل
   .٣٠٨, ٤٢/٣٠٧تاريخ دمشق :  ينظر −١٧٧٥الالل



 

 ٣٢٨

 :* أيب الزبريالزبري بن سعيد اهلاشمي عن **
 تفرد بـه كادح بن رحـمة .احلديث.. .نـهى عن قتل الضفدعملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )١٧٧٧(

  .عن الزبري عنه
 :* أيب الزبريري أخو حييى عنسعد بن سعيد بن قيس األنصا **

 .احلديث.. . من أبناء األنصار اقتتالاً من أبناء املهاجرين وغالماً أن غالم:حديث )١٧٧٨(
ومل يروه عنـه غري أيب بكر بن أيب  , بن بالل عنـهن تفرد بـه سليام,غريب من حديث سعد عنـه

 .أويس
 :* أيب الزبريسليامن األعمش عن **

 غريب من حديث األعمش عنـه, .احلديث» ...مةما من مسلم وال مسل« :حديث )١٧٧٩(
  .عن األعمش −وكان جار األعمش−تفرد بـه احلسن بن قتيبة عن أيب برش الزهري 

.. .ورَّنِّنـهى عن ثمن الكلب والسعليه وسلم /أ١١٥/صىل اهللالنبي   أن:حديث )١٧٨٠(
غريه يرويـه و , تفرد بـه رجاء بن أيب عبيدة احلراين عن عيسى بن يونس عن األعمش.احلديث

  .عن أيب سفيان عن جابر
 :* أيب الزبريسفيان الثوري عن **

  .»من رشب اخلـمر فقد كفر باهللا« :حديث )١٧٨١(
  .»من رشب اخلـمر فقد أرشك باهللا عز وجل« :حديثو )١٧٨٢(

 .تفرد بـهـام سعيد بن أسد بن موسى عن مؤمل عن الثوري عنه      
تفرد بـه خري بن موفق أبو مسلم  .احلديث» ... فليكافئاًمن أويل معروف« :حديث )١٧٨٣(

  .عن أيب نعيم عبيد بن هشام احللبي عن عيسى بن يونس عن الثوري
 :* أيب الزبريسفيان بن عيينة عن **

 تفرد بـه ابن عيينة عنـه .احلديث. ..وكنت عىل ناضحملسو هيلع هللا ىلص  أدركني النبي :حديث )١٧٨٤(
  .بـهذه األلفاظ



 

 ٣٢٩

   الفارضُعالثةتفرد بـه أبو  .احلديث.. . ملا قدم جعفر من أرض احلبشة:[حديث  )١٧٨٥(
َالرعينيمكي بن عبد اهللا  }أ٧٠{ عن −مـحمد بن أحـمد بن عياض بن أيب طيبة :واسمه−  عن ُّ

 . *ابن عيينة عنه
 تفرد بـه .»كالمي ال ينسخ كالم اهللا عز وجل« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٧٨٦(
  . بن واقد ببيت املقدس عن ابن عيينة*ربونج

 :* أيب الزبريامي عنَطُقي بن القَْرش** 
مـحمد بن الصلت بن  تفرد بـه أحـمد .» من الريح فليس مناىمن استنج« :حديث )١٧٨٧(

ْ عن رشراَّبَعن مـحمد بن زياد بن ز   .قيَ
 . بمثله.تفرد بـه أحـمد بن مـحمد. *احلديث» ...ادفع إىل األجري أجره« :[حديث  )١٧٨٨(

 :* أيب الزبريشعبة بن احلجاج عن **
 تفرد بـه مـحمد بن احلارث بن وقدان .احلديث» ...فر للمـحلقنياللهـم اغ« :حديث )١٧٨٩(

َالعتكي   . عن شعبة عنهَ
 تفرد بـه شيخنا أبو يوسف .مر باللحـم يف املسجدنأن ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٧٩٠(

َّاجلصاص أحـمد بن الرحـمن عبد بن يعقوب َاحلمريي عمري بن مـحمد عن َ ْ َشبابةعن  ِ   .عن شعبة َ
َسليمصفوان بن  **  : عن أيب الزبريُ

 تفرد بـه إسحاق بن إبراهيم .احلديث» ...إذا جاء الليل فكفوا فواشيكم« :حديث )١٧٩١(
  .موىل مزينة عن صفوان عنه

تفرد بـه سليامن بن  .»مـجوس هذه األمة املكذبون بأقدار اهللا عز وجل« :حديث )١٧٩٢(
َاخلشنيعبد الرحـمن عن احلسن بن حييى    . عن صفوان عنهُ

________________________ 
من » عنه«. * تفرد به مكي :  من طريق أيب عالثة , وقال ٦٥٥٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٧٨٥الالل

 .ص 
  .حربون : يف غ » جربون« . * ٤/١٤٥السنن :  ينظر −١٧٨٦الالل
 . من غ »احلديث«. * تفرد به حممد :  من طريق أمحد , وقال ٣٤ أخرجه الطرباين يف الصغري −١٧٨٨الالل



 

 ٣٣٠

 : كيسان عن أيب الزبريصالح بن **
  .IQHتقدم حديثه يف ترجـمة عمرو بن دينار

 /ب١١٥/:القريش عن أيب الزبري IRHصالح بن عبيد اهللا** 
بيت فيـه السخاء أرسع من الشفرة الالرزق إىل أهل « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٧٩٣(

 معاوية *بن قيس أبو تفرد بـه عبد الرحـمن , غريب من حديث أيب الزبري عنـه.»إىل سنام البعري
  .عن صالح عنه ISHاألنصاري

  . مثله.»اًأصدق الرؤيا ما كان نـهار« :حديث )١٧٩٤(
  . بمثله.»استتامم املعروف خري من ابتدائه« :[حديث و )١٧٩٥(

َخثيمعبد اهللا بن عثامن بن  **  :* أيب الزبري عنُ
من حديث ابن  * غريب.احلديث» ... باهللا من إمرة السفهاء*واعوذت« :[حديث  )١٧٩٦(
وتفرد بـه شيبان بن عبد  , وهو شيخ ثقة عزيز احلديث, تفرد بـه نوح بن املـختار عنـه, عنـهَثيمُخ

َخثيموغريه يرويـه عن ابن  ,الرحـمن عن نوح م يف ترجـمة عبد  وقد تقد, عن ابن سابط وحدهُ
  .ITHالرحـمن عن جابر

َخثيم تفرد بـه ابن .احلديث.. . ملا كانت ليلة العقبة:[حديث  )١٧٩٧(  وتفرد بـه أبو رجاء ,عنـه ُ
َخثيم عن عبد اهللا بن *عبد اهللا بن واقد اهلروي ُ.  

 :* أيب الزبري عنَِهليعةعبد اهللا بن  **
________________________ 

  .١٦٢٦ يف احلديث )١(الالل
 . عبد اهللا :صوابه لعل » عبيد اهللا«: قوله  )٢(الالل
  .بن : يف غ » أبو« * −١٧٩٣الالل
 .الواسطي : الزعفراين , أو : الضبي , أو :  البرصي , أو :صوابه لعل » األنصاري«: قوله  )٣(الالل
  . تفرد به صالح بن عبد اهللا :  عبد الرمحن , وقال من طريق٤٣٢ أخرجه الطرباين يف الصغري −١٧٩٥الالل
  .من غ » غريب«/ نعوذ : يف ص » تعوذوا« * −١٧٩٦الالل
  .١٥٩٢ يف احلديث )٤(الالل
  .املروزي : يف غ » اهلروي« * −١٧٩٧الالل



 

 ٣٣١

َعفري تفرد بـه سعيد بن .»نعم اإلدام اخلل« :[حديث  )١٧٩٨(   . عنهَِهليعة عن ابن ُ
 :* أيب الزبريعبيد اهللا بن املغرية عن **

 غريب من حديث أيب . احلديث...رة واجبةالعم ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )١٧٩٩(
قال أبو بكر  , وتفرد بـه حييى بن أيوب عن عبيد اهللا, تفرد بـه عبيد اهللا بن املغرية عنـه,الزبري عنـه
  .وأوهـم فيـه ,عن عبد اهللا بن املغرية :يعقوب بن سفيان يف هذا احلديث ان ل*وقال :بن أيب داود

 :*الزبري أيب مني عنآعبد الرحـمن بن  **
التحيات  ,وباهللا ,بسم اهللا «:كان إذا قعد يتشهد قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٨٠٠(
  . وتفرد بـه عباد بن يعقوب عنه,بن عطاء عنـه }ب٧٠{  تفرد بـه منصور.احلديث» ...*هللا

 :* أيب الزبريعبد الرحـمن األوزاعي عن **
 .»ن من لسانـه ويدهأسلم املسلمني من سلم املسلمو «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )١٨٠١(

ِّالبابلتي تفرد بـه حييى بن عبد اهللا ,غريب من حديث األوزاعي عنـه ُ ْ  ومل يروه غري أيب , عنـهَ
  .ان عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن مسلمظقيال

 :عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج عن أيب الزبري **
األموي / أ١١٦ /عيدتفرد بـه حييى بن س . احلديث»...يأكلون أهل اجلنة« :حديث )١٨٠٢(

  .عنه
 تفرد بـه يوسف .احلديث.. .أن جيـمع بني املرأة وعمتـهاملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٨٠٣(

ِّاملصييصورواه أبو حـميد  ,م عن حجاج عنهَّبن سعيد بن مسل عن ابن  فقال , عن حجاجِ
ريه وكذلك رواه عبد الرزاق وغ ,...ملسو هيلع هللا ىلص النبي نـهى :قال طاوس عن الزبري جريج أخربين أبو

  .ًعن ابن جريج مرسال
________________________ 

   .٢٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٧٩٨الالل
:  وفيه – من طريق حييى , ووافقه ١٠١٥لصغري وأخرجه الطرباين يف ا . ٢/٢٨٦السنن :  ينظر −١٧٩٩الالل

  . قال : يف غ » وقال« . * −هو ابن أيب جعفر: , وقال ) مطلق(عبيد اهللا 
  .من غ » هللا« * −١٨٠٠الالل



 

 ٣٣٢

   تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن .احلديث.. . بأيب قحافة يوم فتح مكة أيت:حديث )١٨٠٤(
  .ابن جريج

تفرد بـه جعفر  .احلديث.. .عن املستحاضةملسو هيلع هللا ىلص  أن فاطمة سألت رسول اهللا :[حديث  )١٨٠٥(
  .بن سليامن عن ابن جريج

 ,رد بـه عبد املـجيد عنـه تف.احلديث» ...أحب الطعام إىل اهللا عز وجل« :[حديث  )١٨٠٦(
  .وعنـه خالد

 عن ابن بن الوليد تفرد بـه بقية .» يف سبيل اهللا عز وجلاًمن صام يوم« :[حديث  )١٨٠٧(
  .جريج عنه

 نرض اهللا وجه« :يف من منى وهو يقولباخلملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )١٨٠٨(
بن عمر  تفرد بـه سليامن , غريب من حديث ابن جريج عنـه عن جابر.احلديث» ...امرئ
ِّالرقي   . عن حييى بن سعيد األموي عنهَّ

 :* أيب الزبريعطاء بن عجالن عن **
 تفرد بـه , عنهغريب من حديث عطاء .احلديث» ...من كان يؤمن باهللا« :[حديث  )١٨٠٩(

  .املعىل بن هالل عنه
 :* أيب الزبريعبيدة بن حسان عن **

 غريب .احلديث» ...خرةأنت ويل يف الدنيا واآل «:قال لعثامنملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٨١٠(
  . تفرد بـه طلحة بن زيد عن عبيدة عنه,من حديثه عن جابر

________________________ 
 من طريق ٢٣٥والصغري ٢٩٦٠, ٧٨١٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٢١٩السنن :  ينظر −١٨٠٥الالل

   . –سند فاطمة  يف األوسط من م–جعفر , ووافقه 
 . تفرد به عبد املجيد :  من طريق خالد , وقال ٧٣١٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٨٠٦الالل
 .  من طريق بقية , ووافقه ٢١٧٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٨٠٧الالل
 :  من طريق عبد الرمحن بن صالح األزدي عن حييى , وقال٥٢٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −١٨٠٨الالل

 . تفرد به عنه 
  .١٢) ٢(األفراد : ينظر  −١٨٠٩الالل



 

 ٣٣٣

 :* أيب الزبريعمر بن أيب عمر عن **
 . تفرد بـه بقية عنه.احلديث» ...تربوا الكتابأ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :[حديث  )١٨١١(

ْعزرة **  : بن ثابت عنـهَ
ْعزرة غريب من حديث .احلديث.. . لهاًر غالمَّبَ دً أن رجال:حديث )١٨١٢( ما وجدتـه  , عنـهَ

تفرد بـه  : وقال يف موضع آخر. األنصاري عنـهبد اهللاإال عند إسحاق بن يسار عن مـحمد بن ع
  .األنصاري عنه

 تفرد بـه أبو عاصم .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص أن أبا قحافة جاؤوا بـه إىل رسول اهللا :حديث )١٨١٣(
ْعزرةالضحاك عن    . عنهَ

ْالدهنيعامر  **   /ب١١٦/:* أيب الزبري عنُّ
 . تفرد بـه رشيك عن عامر عنه. يوم دخل مكةبيضه أؤ أنـه كان لوا:[حديث  )١٨١٤(

 :* أيب الزبريعمرو بن قيس عن **
 تفرد بـه أبو موسى .احلديث.. .زرأن يدخل املاء بغري مئملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )١٨١٥(

 }أ٧١{ ,نـهي من ولد أيب عبيدة بن اجلراح عن عبيد اهللا بن عمرو عَزرْيَّعيسى بن سليامن الش

ِّالرقيوخالفه عبد اهللا بن جعفر   فرواه عن عبيد اهللا بن عمرو عن حـامد بن شعيب عن أيب ,َّ
  .ومل أجده إال عند عمرو الناقد ,وتفرد بـه عنـه , ورواه مـحمد بن كثري الكويف عن عمرو.الزبري

 :* أيب الزبريقرة بن خالد عن **
 تفرد بـه أبو بحر عبد الرحـمن .احلديث »...أفضل اجلهاد من عقر جواده« :[حديث  )١٨١٦(

  .بن عثامن عن قرة عنه
 :* أيب الزبرية بن عبد العزيز الباهيل عنَفْرِق **

________________________ 
   .٤٥/٣١٠تاريخ دمشق :  ينظر −١٨١١الالل
 , ويف −رايته سوداء:  وفيه – من طريق رشيك , ووافقه ٧٩٦٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٨١٤الالل

  . تفرد به عنه :  من طريق معاوية بن عامر عن أبيه , وقال ١٠٧٧الصغري 
  .  من طريق أيب بحر , ووافقه ١٢٢٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٨١٦الالل



 

 ٣٣٤

  .»خري قريش خيار الناس« :حديث )١٨١٧(
  .املوجبتنيحديث و )١٨١٨(

ويس عن أيب عبد الرحـمن عبد اهللا ُلُ تفرد بـهـام أبو يوسف الق,ة غري هذينَفْرِال أعلم لق :قال      
  . الربيع عنهبن

 :* أيب الزبريمـحمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن **
 غريب .ديثاحل.. .جـمع بني الصالتني يف غزوة تبوكملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )١٨١٩(

ْاجلنبي تفرد بـه أبو مالك ,من حديثه عنـه عن جابر   . عنهَ
َجحادةمـحمد بن  **  :* أيب الزبري عنُ

 تفرد بـه زياد بن خيثمة عن مـحمد بن . املاءنـهى عن بيعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٨٢٠(
َجحادة َبق غري شيخنا إبراهيم بن »عن جابر« :ومل يقل فيـه ,ُ  وقال ,احلافظبومل يكن  ,IQHريةُ
 .ومل يبينـه ,عن عبد اهللا :غريه
َالعرزميمـحمد بن عبيد اهللا  ** ْ  : عن أيب الزبريَ

 تفرد بـه أبو .احلديث.. .قارورة من غاليةملسو هيلع هللا ىلص  أهدى النجايش إىل النبي :حديث )١٨٢١(
ْعصمةعاصم    . بن عبد اهللا األسدي عنهِ

 تفرد بـه , غريب من حديثه عن جابر.احلديث» ...اًمن عزى مصاب« :حديث )١٨٢٢(
َالعرزمي ْ َالصدائيد يوتفرد بـه عيل بن يز , عنـهَ   . عنهُّ

 :* أيب الزبريمطر الوراق عن **
  .بن ميمون عن مطر IRHتفرد بـه عيسى .احلديث» ...ال إله إال اهللا :من قال« :حديث )١٨٢٣(
ِفلام كانت برس ,عائشة أهلت بعمرة/أ١١٧/ أن:حديث )١٨٢٤(  تفرد بـه أبو .احلديث.. .فَ

َاملسمعيغسان  ْ  .عن أبيـه عنهعن معاذ  مالك بن عبد الواحد ِ

________________________ 
َ ابن نقرية  :ً أيضاهيقال في» ابن بقرية«: قوله  )١(الالل ُ. 
َ عبيس :صوابه » عيسى«: قوله  )٢(الالل ُ. 



 

 ٣٣٥

ِالزبرقان تفرد بـه داود بن .احلديث» ...ن املرأة تزوج عىل دينـهاإ« :[حديث  )١٨٢٥( ْ  عن ِّ
ِمنيع أحـمد بن غريعلم رواه عنـه وال أ, *مطر َ.  

 .تفرد به داود عن مطر .احلديث.. . جيء بأيب قحافة:[حديث  )١٨٢٦(
تفرد بـه أبو غسان مالك بن عبد الواحد  .احلديث.. .ر غالمهَّبَ دًأن رجال :حديث )١٨٢٧(

  .عن معاذ عن أبيـه عن مطر
ه أبو غسان  تفرد بـ.احلديث.. . أبرصنا حـامر وحشذ بينا نحن مـحرمون إ:[حديث  )١٨٢٨(

  .عن مطر IQHعن أبيـه
َمغولمالك بن  ** ْ  :* أيب الزبري عنِ

 تفرد بـه عبد الرحـمن بن مالك .﴾D C B A﴿ : قوله عز وجل:حديث )١٨٢٩(
 .أبيـه عن
 :* أيب الزبريمطرف عن **

 , كذا قال,* تفرد بـه عيسى بن عبد اهللا زغاث.»نعم اإلدام اخلل« :[حديث  )١٨٣٠(
 رواه سعيد بن وكذلك .ل بن مسلم عن عطاء عن جابر إسامعي عنواملـحفوظ عن مطرف

َعبثر وتفرد بـه ,عن مطرف IRHعمرو عن كثري ْ   . عن مطرفَ
 :* أيب الزبريمعاوية بن عامر عن **

 غريب من .احلديث... *اليعملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا *ىج ملا كان يوم الطائف انت:[حديث  )١٨٣١(
  .ن حـميد عنه تفرد بـه صفوان بن حييى عن عاصم ب,حديث معاوية عنـه

________________________ 
  .فطر : يف غ » مطر« * −١٨٢٥الالل
  .هذا احلديث من ص  * −١٨٢٦الالل
  .ص هذا احلديث من  * −١٨٢٨الالل
 . عن معاذ عن أبيه :صوابه » عن أبيه«: قوله  )١(الالل
  .بن غياث : يف غ » زغاث« * −١٨٣٠الالل
َ عبثر :صوابه » كثري«: قوله  )٢(الالل ْ َ. 
  .عليها : يف ص » عليا«/ انتحى : يف ص » انتجى« * −١٨٣١الالل



 

 ٣٣٦

 :* أيب الزبرياملغرية بن مسلم عن **
غريب من حديث ورقاء عن املغرية,  .احلديث» ...ال قطع عىل مـختلس« :حديث )١٨٣٢(

  .تفرد بـه زيد بن احلباب
 :* أيب الزبريمعقل بن عبيد اهللا عن **

ال  , غريب من حديثه عن جابر.احلديث» ...إذا أحدكم أعجبتـه املرأة« :حديث )١٨٣٣(
  . ورواه حرب بن أيب العالية عن أيب الزبري بإسناد آخر. معقلغري }ب٧١{ ث بـهحد أعلم
 :* أيب الزبري عنثري بن أيب األشعَصُن **

 تفرد بـه أبو .احلديث» ...ما من أيام أحب إىل اهللا عز وجل العمل فيـهن« :[ث حدي )١٨٣٤(
د الرحـمن بن سعيد بن ومل نكتب هذا احلديث إال عن أيب صالح األصبـهاين عب ,ريَصُنعيم عن ن

  . عن أيب نعيمُّالدوريهارون عن عباس 
 /ب١١٧/:* أيب الزبريهشام وجـامعة معه عن **

مل جيـمع بني هؤالء اخلـمسة عن  .احلديث» ...الثننياطعام الواحد يكفي « :[حديث  )١٨٣٥(
  . أيب قتادة احلراين*غريأيب الزبري 

ّالرسي  بـه مـحمد بن منيب عن  تفرد.احلديث» ...تعلموا سيد االستغفار« :حديث )١٨٣٦( ِ َ
  . الزبريأيببن حييى عن هشام وحده عن 

 :* أيب الزبريحييى بن سعيد األنصاري عن **
 غريب من .احلديث.. . من حديدًـامرأى عىل رجل خاتملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٨٣٧(

  .حديثه عن أيب الزبري
 رد بـه روح بن أسلم تف.احلديث يف الصالة.. .اًكِعَوملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٨٣٨(

 

________________________ 
   .٩/٢٠٢العلل :  ينظر −١٨٣٤الالل
  .عن : يف ص » غري« * −١٨٣٥الالل
  .١١٦١العلل املتناهية : ينظر   −١٨٣٧الالل
  .ب /٤/٨٢العلل :  ينظر −١٨٣٨الالل



 

 ٣٣٧

 .والصواب موقوف ,هر عنـهط وتفرد بـه أحـمد بن م,اًعن حـامد بن سلمة عن حييى مرفوع
 غريب من حديث حييى .احلديث.. .قىض باجلائحة ملسو هيلع هللا ىلص * أن رسول اهللا:[حديث  )١٨٣٩(

  .لياس عنهإ تفرد بـه خالد بن ,األنصاري عنـه
 عن َِهليعة تفرد بـه ابن .ثاحلدي.. .فَِرسبملسو هيلع هللا ىلص  غابت الشمس ورسول اهللا :[حديث  )١٨٤٠(

  .حييى عنه
 :* أيب الزبري عن*حييى بن مسلم **

 تفرد بـه بقية بن الوليد عن .» اهللا عز وجل*من أكرم املؤمن فكأنام يكرم« :[حديث  )١٨٤١(
  .حييى عن أيب الزبري

 :* أيب الزبريحييى بن أيب كثري عن **
 .احلديث.. .العيدينللنساء يف اخلروج إال يف ملسو هيلع هللا ىلص  مل يرخص رسول اهللا :حديث )١٨٤٢(

 .ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحمد بن يزيد ,تفرد بـه يزيد بن سنان عن حييى
 :* أيب الزبرييزيد بن عياض عن **

 تفرد بـه عبد الصمد بن النعامن عن يزيد بن عياض عن .»احلرب خدعة« :حديث )١٨٤٣(
  .أيب الزبري

 :من اشتـهر بالكنى وروى عن أيب الزبري عن جابر
 :مرو بن العالء عن أيب الزبريأبو ع** 

ِالسعيديرد بـه نعيم بن حييى تف. عن النـهبة واملثلةملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  نـهى:حديث )١٨٤٤(  . عنهَّ
ِالسبيعأبو إسحاق  **  :*ي عن أيب الزبريَّ

  وغريب من, غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...ستـهل الصبياإذا « :[حديث  )١٨٤٥(
 

________________________ 
  .النبي : يف غ » رسول اهللا« * −١٨٣٩الالل
ِ من طريق ابن هليعة , وسكت عنه ٩٠٦١ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٨٤٠الالل َ .  
  .أكرم : يف غ » يكرم«/ حكيم : يف غ » مسلم« * −١٨٤١الالل

 .» يقدم«: فوق الرتمجة يف ص *  −١٨٤٥اللال



 

 ٣٣٨

 وقال يف .كثري عنـهأيب بد اهللا بن مـحمد بن حييى بن  تفرد بـه ع,حديث رشيك بن عبد اهللا عنـه
  .مل نكتبـه إال عن شيخنا مـحمد بن نوح اجلنديسابوري/أ١١٨/:موضع آخر

 :أبو حنيفة الفقيـه عن أيب الزبري **
أبو احلجاج عن أيب حنيفة  IQHاقان بن احلجاجخ تفرد بـه .»نعم اإلدام اخلل« :حديث )١٨٤٦(

  .عنه
  .ة واملزابنةلى عن املـحاقنـهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )١٨٤٧(
  .شرتى النخل سنة أو سنتنيت أنـه نـهى أن :[حديث و )١٨٤٨(

عند الناس عن  −يعني النسخة−وهذه  : العباس بن عقدة فيام حكاه عنـه الدارقطنيأبوقال       
َأنيسةزيد بن أيب  عطاين إسامعيل بن أ :فقال , ورواها ابن عقدة,عن أيب الوليد عن جابر ُ
 أبو حنيفة عن أيب * ثنا: فيـه*فقال ,جده إسامعيل }أ٧٢{ سامعيل الصرييف كتابمـحمد بن إ

  .الزبري عن جابر بـهذه األحاديث
 :عن أيب الزبري *أبو عاصم **
ْعزرةولعله  ,وقد سقط بينـهـام رجل−   .−IRHن ثابت أو ابن جريجب *َ
ثه عن  غريب من حدي.احلديث.. .يعلمنا التشهدملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )١٨٤٩(

  . تفرد بـه حـميد بن الربيع عن أيب عاصم,جابر
 : عن جابر*أبو سفيان طلحة بن نافع *
 تفرد بـه عمرو بن قيس عن مطرف عن .احلديث» ...إذا استجـمر أحدكم« :[حديث  )١٨٥٠(

 .األعمش عنه
________________________ 

 . بن أيب احلجاج :صوابه لعل » بن احلجاج«: قوله  )١(الالل
  .نا : يف غ » ثنا«/ فكان : يف غ » فقال« * −١٨٤٨الالل
  .− كام يف العلل–أيمن بن نابل :  لعله )٢(الالل
  .عروة : يف غ » عزرة«/ لنسختني ضبب عليها يف ا» أبو عاصم«. * أ /٤/٨١العلل :  ينظر −١٨٤٩الالل
  .من ص » طلحة بن نافع« * −١٨٥٠الالل



 

 ٣٣٩

  . مثله.احلديث» ...إن يف الليل ساعة« :[حديث  )١٨٥١(
َالـمالئي تفرد بـه أبو إرسائيل .ديثاحل.. .مر بقربين يعذبانملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :[حديث  )١٨٥٢( ُ* 

 . ش عن مـجاهد عن طاوس عن ابن عباس واملـحفوظ عن األعم,عن األعمش عنـه
 »...فليفعل به الظن سنحي وهو إال وجل عز اهللا يلقى ال أن استطاع من« :حديث )١٨٥٣(

َبجرَأ بن امللك وعبد األعمش عن عيينة ابن عن كاسب بن حـميد بن يعقوب به تفرد .احلديث ْ 
 .عنه

 تفرد بـه .احلديث.. .فارتفعت ريح, *يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا :[حديث  )١٨٥٤(
  .ومل يروه عنـه غري عبد الوارث , عيينة عن خالد بن عرفطة عنـهأيبواصل موىل 

 غريب من حديث أيب سفيان .احلديث» ... عىل أمتيىأخشى ما أخش« :حديث )١٨٥٥(
النعامن  :IQH بن القاسم األزدي من حديث النعامنان مل نكتبـه إال عن شيخنا مـحمد,عن جابر

  .عن أيب سفيان عن جابر −ٍوكانا ابني خالة−بن زائدة والنعامن بن سامل 
/ ب١١٨/ غريب من حديث.احلديث» ...إن أفضل صالة الرجل« :[حديث  )١٨٥٦(

ْمـُـِندلتفرد بـه  ,األعمش عنه   . وال نعلم حدث بـه غري مـحمد بن مصعب, بن عيل عنـهَ
ْعصمةتفرد بـه عبد اهللا بن  .طةرضعن الضحك من الملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )١٨٥٧( ِ 

  .عن مـحمد بن سلمة عن األعمش عنه
 , غريب من حديث األعمش عنـه.احلديث.. .اًخطملسو هيلع هللا ىلص  خط لنا رسول اهللا :حديث )١٨٥٨(

  . وتفرد بـه إبراهيم بن مهدي عن التيمي,تفرد بـه أبو حييى التيمي عنـه
________________________ 

  .  من طريق عمرو , ووافقه ٨٤٨وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٦النزول للدارقطني :  ينظر −١٨٥١الالل
  .املهلبي : يف ص » املالئي« * −١٨٥٢الالل
  .من ص » يف سفر« * −١٨٥٤الالل
 . النعامنني :ه الوجه في» نانالنعام«: قوله  )١(الالل
   .١٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٨٥٦الالل
 من طريق عبد اهللا , ٩٤٣٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٧٥, ١٧٣, ١/١٧٢السنن :  ينظر −١٨٥٧الالل

  . ووافقه 



 

 ٣٤٠

َّقدمُ تفرد بـه عمر بن عيل امل.»دام اخللنعم اإل« :حديث )١٨٥٩( ي عن أيوب بن أيب مسكني َ
  .أيب العالء الواسطي عنه

عن  IQHجلحتفرد بـه عبد اهللا بن أيب األ .احلديث» ...إن هذا القرآن شافع« :[حديث  )١٨٦٠(
َكريبوعند أيب , *األعمش عنـه خرى عن عبد اهللا بن األجلح عن األعمش عن أ فيـه رواية ُ

  .عن رجل عن ابن مسعود قوله −شيخ من كندة−املعىل 
 تفرد بـه أبو الربيع الزهراين عن جرير عن .احلديث» ...ثالث من كن فيـه« :حديث )١٨٦١(

  .وهو غريب من حديث األعمش ,األعمش عنـه
تفرد بـه مـحمد بن فضيل  .احلديث» ... من نخل*ٍلو كان البن آدم واد« :[حديث  )١٨٦٢(

  .عن األعمش −وهو ضعيف−وروي عن سيف بن مـحمد  ,عن األعمش عنـه بـهذا اللفظ
 * مل يذكر عليـه.احلديث» ...املرأة حتج مع القوم :أمريان وليسا بأمريين« :[حديث  )١٨٦٣(

 .ألن قبله مثله , عبد الغفار عن األعمش عنـه*ام تفرد بـه عمرو بنـ وكأنـه م,اًكالم
 تفرد ,عمش عنـه غريب من حديث األ.احلديث» ...سباب املسلم فسوق« :[حديث  )١٨٦٤(

  .عن أيب وائل عن عبد اهللا :والصواب, *نسيو بـه معلل بن نفيل عن عيسى بن
 األفطح بن عيل بن أحـمد به تفرد .احلديث »...صدقة معروف كل« :[حديث  )١٨٦٥(
 األعمش عن اهللا عبد بن رشيك عن ةأفريقي نزيل البرصي سالم }ب٧٢{ بن حييى عن فريقياأل
  .عنه
 :أبو سلمة عن جابر* 
________________________ 

  .ساقط من غ » عنه... حديث « . * ٥/١٠٢العلل :  ينظر −١٨٦٠الالل
 . بن األجلح :صوابه » األجلحبن أيب «: قوله  )١(الالل
  .وادي : يف ص » واد« * −١٨٦٢الالل
  .من ص » عمرو بن«, » عليه« * −١٨٦٣الالل
  .يوسف : يف ص » يونس« * −١٨٦٤الالل
   .٥/١٥٢العلل :  ينظر −١٨٦٥الالل



 

 ٣٤١

 تفرد بـه جعفر بن مـحمد بن حـامد .احلديث» ...رى ملن أعمرهاْمُالع« :[حديث  )١٨٦٦(
 . * عن أيب سلمةريالقالنيس عن آدم بن أيب إياس عن شيبان عن عبد امللك بن عم

  /أ١١٩/:أبو عتيق عن جابر* 
تفرد بـه عامر بن مدرك عن خالد بن . *احلديث »...ال يتم بعد حلم« :[حديث  )١٨٦٧(

ورواه مـحمد بن كثري الكويف عن  ,عنه عن عمرو بن قيس عن حرام بن عثامن مسلم الصفار
  .وحديث خالد أتم ,وأرسله ,عتيق أبا فلم يذكر ,عمرو بن قيس

 :أبو صالح عن جابر* 
 تفرد بـه حبان بن .احلديث» ...إال النار IQHطونبا ت* أعطيتـهـم مااًإن قوم« :[حديث  )١٨٦٨(

  .عيل عن األعمش عنه
 :وكل عن جابرأبو املت* 

 غريب من حديث أيب .احلديث» ...يب القلبطصفوان بن املعطل « :حديث )١٨٦٩(
  . تفرد بـه جعفر بن سليامن عن أبان عنه,املتوكل عنـه

 :أبو املليح عن جابر وأنس* 
د يد اهللا بن أيب حـمي تفرد بـه عب.احلديث.. .يك الغطفاينَلُجاء س: * قاال:[حديث  )١٨٧٠(

  .عنـه مؤمل بن إسامعيل وتفرد بـه ,عنـهـام عنـه
 :أبو نرضة عن جابر* 

  تفرد بـه الصلت.احلديث يف ذكر طلحة» ...من أراد أن ينظر إىل شهيد« :[حديث  )١٨٧١(
 

________________________ 
  .أسامة : يف غ » سلمة« * −١٨٦٦الالل
  .من غ » احلديث« * −١٨٦٧الالل
 .دـا : يف ص » ما« . * ١١/٣٤٣, ٢/١٠٢علل ال:  ينظر −١٨٦٨الالل
 . يتأبطون :صوابه » تباطون«: قوله  )١(الالل
  .قال : يف ص » قاال« * −١٨٧٠الالل
  .ب /٤/١٣٣العلل :  ينظر −١٨٧١الالل



 

 ٣٤٢

  .بن دينار عن أيب نرضة
ْالنهديأبو عثامن *   : عن جابرَّ

 تفرد بـه عبد السالم بن حرب .احلديث.. .خيطب إىل جذعملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )١٨٧٢(
َمـخلد إال عن ابن * وما كتبتـه,مي عنـهعن سليامن التي ْ َ.  
 :من مل يسم عن جابر *املـجاهيل و

 : رجل عن جابر*
َكريب هكذا رواه أبو .احلديث.. .يف ناقةملسو هيلع هللا ىلص  أن رجلني أتيا النبي :[حديث  )١٨٧٣(  عن ُ

عن  :قول من قال IQH وقد تقدم,مـحمد بن برش عن اهليثم بن حبيب عن رجل عن جابر
  .ا أصحوهذ ,الشعبي عن جابر

 :موىل األنصار −رشحبيل بن سعد :واسمه−ابن سعد * 
 .IRHحديثه يف باب الشني عن جابرنا ذكر

 
 مسند جابر بن سمرة

 :سامك بن حرب عنـه* 
 غريب من حديث عنبسة .احلديث.. .يقوم من مصالهملسو هيلع هللا ىلص  مل أر رسول اهللا :حديث )١٨٧٤(

  .ام بن سلمَّكَ تفرد بـه عنـه ح,بن سعيد األسدي عنـه
تفرد بـه إسحاق بن  .يوم العيدملسو هيلع هللا ىلص  مل يكن يؤذن وال يقام لرسول اهللا :حديث )١٨٧٥(

  .عنه/ب١١٩/عن اجلراح بن الضحاكن سليام
________________________ 

  .كتبناه : يف غ » كتبته« * −١٨٧٢الالل
  .من ص » املجاهيل و« * −١٨٧٣الالل
  .١٦٦٠ يف احلديث )١(الالل
  .١٥٨٠ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٣٤٣

 قيس بن عمرو حديث من *غريب .احلديث...ملسو هيلع هللا ىلص النبي جتالس كنتأ :[حديث  )١٨٧٦(
  .عنه

 تفرد بـه أحـمد بن عبد اخلالق عن .احلديث» ... بمكةاًإين ألعرف حجر« :[حديث  )١٨٧٧(
  .وليس بثابت , عن حييى القطان عنـهي ورو,عن شعبة عنـه IQHأيب واقد

 تفرد بـه أبو .احلديث.. . عىل وسادةاًفرأيتـه متكئ ,ملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل النبي :[حديث  )١٨٧٨(
ْ سلم السائب   . ومل نكتبـه إال عن أيب العباس املارستاين عنه, عن وكيعُجنادةبن َ

 .احلديث.. .مـحمد كم أي:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصقاين إىل أصحاب رسول اهللا ُمْرُ جاء ج:حديث )١٨٧٩(
  .وهو أخو مـحمد بن جابر }أ٧٣{ , تفرد بـه أيوب بن جابر عنـه,غريب من حديثه عن جابر

املدائني  IRH تفرد بـه سالم بن سليم.احلديث» ...*احلرامصالة يف املسجد « :[حديث  )١٨٨٠(
  .عنه عن قيس

ن حديث  غريب م.احلديث.. .داحْحَّجنازة أيب الدملسو هيلع هللا ىلص تبع رسول اهللا ا :حديث )١٨٨١(
  .تفرد بـه أبو قتيبة عنه ,ازم بن إبراهيم عن سامكح
تفرد بـه إسامعيل بن  .احلديث.. .اً ثالث»آمني «:فقال ,املنربملسو هيلع هللا ىلص  صعد النبي :حديث )١٨٨٢(
  .بان عن قيس عنهأ
 وال أعلم رواه عنـه غري ابنـه عبد , تفرد بـه رشيك عنـه.»التمسوا ليلة القدر« :حديث )١٨٨٣(

  .الرحـمن
 :ن عمري عن جابر بن سمرةعبد امللك ب* 
________________________ 

  .تفرد : يف ص » غريب« * −١٨٧٦الالل
  .  من طريق القطان عن شعبة ١٦٧وأخرجه الطرباين يف الصغري . أ /٤/١٣٥العلل :  ينظر −١٨٧٧الالل
 . داود :صوابه » واقد«: قوله  )١(الالل
  .أ /٤/١٣٥العلل :  ينظر −١٨٧٨الالل
  .من غ » احلرام« * −١٨٨٠الالل
 . سليامن :صوابه » سليم«: قوله  )٢(الالل



 

 ٣٤٤

 هكذا رواه أبو جعفر الرازي عن .احلديث» ...ستغزون جزيرة العرب« :[حديث  )١٨٨٤(
ووه عن عبد امللك عن جابر  فر,وخالفه جـامعة , ملسو هيلع هللا ىلص*عبد امللك عن جابر أنـه سمعه من النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب وقاص عن النبي  IQHنافع بن عبيد *نع
 عىل الناس إال يسري حتى يفتح اهللا ال يأيت« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :حديث )١٨٨٥(

 تفرد بـه مـحمد بن جابر عن عبد امللك عنـه بـهذه .احلديث» ...البيت األبيض أبيض فارس
  .األلفاظ

 تفرد برفعه .احلديث.. .صيل يف ثوب واحد أ:ملسو هيلع هللا ىلص سأل النبي ً أن رجال:[حديث  )١٨٨٦(
  . بن عمرو عن عبد امللك*عبيد اهللا

  .تفرد بـه قيس بن الربيع عن عبد امللك .»املستشار مؤمتن« :[حديث  )١٨٨٧(
 :*بن سمرةأبو إسحاق عن جابر * 

غريب من  .احلديث.. .انَيِحِْضإليلة  *يفملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا /أ١٢٠/ رأيت:[حديث  )١٨٨٨(
َخداش تفرد بـه بكر بن ,حديث شيبان عن أيب إسحاق َّسوار بن ث ورواه أشع. عنـهِ  عن أيب َ

َعبثر عن يورو .يبـحاراملعبد الرحـمن  تفرد بـهو ,إسحاق ْ  ورواه عيسى بن املسيب عن أيب .َ
  . تفرد بـه أبو حييى التيمي عنه, وهو غريب من حديثه عنـه,إسحاق بلفظ آخر

 :* بن سمرةعبيد اهللا بن أيب عباد عن جابر* 
 غريب من حديثه عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص دخلت أنا وأيب عىل رسول اهللا :ثحدي )١٨٨٩(

 وتفرد بـه عمرو بن , تفرد بـه فرات القزاز عنـه,قوله ذكر اخلليفةويف  ,ابن القبطية IRHوهو ,جابر

________________________ 
  .بن : يف ص » عن«/ رسول اهللا : يف غ » النبي«. * أ /٤/٩٩العلل :  ينظر −١٨٨٤الالل
 . عتبة :صوابه » عبيد«: قوله  )١(الالل
  .عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا « *.أ /٤/٩٩العلل :  ينظر −١٨٨٦الالل
 .ب /٤/١٣٥العلل :  ينظر −١٨٨٧الالل
 .من غ » يف« / −وكذا ما بعده− من غ» بن سمرة« * −١٨٨٨الالل
 .عبيد اهللا :  أي )٢(الالل



 

 ٣٤٥

َالنخعي ورواه أبو مالك .قيس عن فرات بـهذه األلفاظ وأتى باحلديث األول فقط  , عن فراتَّ
  .يف الصالة

 :*بن سمرةعبد الرحـمن بن أيب ليىل عن جابر * 
سى بن يونس عن تفرد بـه عي . احلديث»...توضؤوا من حلوم اإلبل« :[حديث  )١٨٩٠(

 وفيـه خالف ,ءا عن الرب*سندهيو ,وغريه يرويـه عن األعمش ,وأسنده عن جابر ,األعمش
  .عن ابن أيب ليىل * بن عبد اهللا الرازي*عىل عبد اهللا

 :* بن سمرةعامر بن سعد بن أيب وقاص عن جابر* 
  وفيـه,احلديث» ...ًال يزال الدين قائام« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :حديث )١٨٩١(

 صحيح يف وهو مـخرج , تفرد بـه مهاجر بن مسامر عنـه,غريب من حديث عامر عنه .أحاديث
َفديك وتفرد بـه مـحمد بن إسامعيل بن أيب ,من حديث ابن أيب ذئب عن مهاجر IQHمسلم  عن ُ

  .ابن أيب ذئب
 :* بن سمرةعامر الشعبي عن جابر* 

 : وفيـه,احلديث... *خيطبملسو هيلع هللا ىلص  خرجت مع أيب إىل املسجد ورسول اهللا :[حديث  )١٨٩٢(
َأشوع تفرد بـه سفيان بن حسني عن سعيد بن عمرو بن .»كلهـم من قريش« ْ  . عن الشعبيَ

 :* بن سمرةمهاجر بن القبطية عن جابر* 
 : مل يقل.احلديث.. .السالم عليكم :فنقول بأيدينا ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا نصيل مع النبي :حديث )١٨٩٣(
   }ب٧٣{ .لرزاق عنه غري ابن عيينة من رواية عبد ا»مهاجر بن القبطية«

 :*بن سمرة/ب١٢٠/النرض بن صالح عن جابر* 
 أيب تفرد بـه عبد امللك بن .احلديث.. .خيطبملسو هيلع هللا ىلص  كنت مع أيب ورسول اهللا :حديث )١٨٩٤(

 

________________________ 
  .مبيض هلا يف غ » الرازي«/ عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا«/ وأسنده : يف ص » ويسنده« * −١٨٩٠الالل
  .١٨٢٢ يف احلديث )١(الالل
  .من غ » خيطب« * −١٨٩٢الالل



 

 ٣٤٦

َالعرزميسليامن  ْ   . عن النرض عنهَ
ْاألودييزيد *   : وعامر ومعبد بن خالد عن جابرَ

ه مكي بن إبراهيم عن داود تفرد بـ .احلديث» ...ًال يزال األمر قائام« :حديث )١٨٩٥(
ْاألودي   . عن هؤالء الثالثةَ

 :أبو خالد الوالبي عن جابر أو غريه* 
        ,بعث بـه إىل أبيـهايل ,ءيشالملسو هيلع هللا ىلص كانت خدجية تبعث إىل النبي  : قال:[حديث  )١٨٩٦(

           عن جابر : كذا قال, بن غياث عن األعمش عنـهحفصتفرد بـه  .ليزوجه, * فيه*حتى ترغبـه
  .غريه وأ
َّعثام تفرد بـه .احلديث.. .فانـهزمنا , خرجت أنا وسعد يف رسية:[حديث  )١٨٩٧(  بن عيل *َ

 .يب خالد بـهذه األلفاظأعن األعمش عن 
 

 مسند جبري بن مطعم 
 :ابنـه مـحمد عنـه* 

 تفرد , غريب من حديث الزهري.احلديث.. .يف اجلحفةملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :[حديث  )١٨٩٨(
 عيسى بن عبد ُ عبادةوإنام هو أبو ,عن أيب عباد األنصاري عن الزهريبـه أبو داود الطياليس 

 :ولعله ,... كنا:الزهري عن مـحمد قال :نسخة ال يف*كانكذا  . األنصاريوةالرحـمن بن فر
  .إن شاء اهللا عز وجل وينظر , ليست له صحبةاًن مـحمد فإ,عن أبيـه

 مد بن مـحمد بن حييى بن عمرو تفرد بـه أحـ.احلديث.. . يلاًضللت بعريأ :[حديث  )١٨٩٩(
 

________________________ 
  .من ص » فيه«/ غبه ير: يف غ » ترغبه« * −١٨٩٦الالل
  .غنام : يف ص » عثام« * −١٨٩٧الالل
 , −عن أبيه: أيب عبادة , و :  وفيه – من طريق الطياليس ١٠٤٤ أخرجه الطرباين يف الصغري −١٨٩٨الالل

 .قال : يف ص » كان«. * ووافقه 
 .» صح«: ضبب عليها يف ص , وفوقها يف غ » عن أبيه«*  −١٨٩٩الالل



 

 ٣٤٧

ْاجلعفي عن زهري بن معاوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  *أبيه ن عن أبيـه عُ
ْاجلعفيورواه عن  ,مـحمد بن جبري   . هذا أبو العباس بن عقدةُ

 بن سنان عن بردغريب من حديث  .قرأ يف املغرب بالطورملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٩٠٠(
  .دث بـه عنـه غري معتمر بن سليامن ال أعلم ح,الزهري

 تفرد بـه قرة بن عبد الرحـمن .احلديث» ...خبثت نفيس :ال يقول أحدكم« :[حديث  )١٩٠١(
 . د القاهر بن رشدينب ع ابنه*وتفرد بـه عنه, * وتفرد بـه عنـه رشدين,عن الزهري عنـه

 الزهري اب بن موسى عن عبيد اهللا عنَبُحتفرد بـه  .»ال يدخل اجلنة قاطع« :حديث )١٩٠٢(
  .عنه

 *سنويومـحمد بن  اربش إبراهيم بن رواه .»مروا بنا إىل البصري« :[حديث  )١٩٠٣(
واملـحفوظ عن  ,جبري بن مطعم عن أبيـهبن عن ابن عيينة عن عمرو عن مـحمد  IQHاملاحل

عن الزهري عن مـحمد بن /أ١٢١/ عن ابن عيينةمة بن سلوفتح وقال ,مـحمد بن جبري مرسل
 رواية عمرو عن جابر بن  يف*وقد تقدم له طرف , وال يصح عن الزهري,اًجبري عن أبيـه أيض

  .IRHعبد اهللا
 :بيـهأنافع بن جبري بن مطعم عن * 

 غريب من حديث أيب .احلديث» ...يل خـمسة أسامء «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٩٠٤(
 غري حييى بن  ومل يروه عنـه, عنـهج تفرد بـه ابن جري,احلويرث عبد الرحـمن بن معاوية عن نافع

 .سعيد األموي
________________________ 

  .ب /٤/١٠١العلل :  ينظر −١٩٠٠الالل
  .من ص » عنه«/ رشدين عنه : يف غ » عنه رشدين« * −١٩٠١الالل
. *  من طريق اجلامل , ووافقه ٤٠٢٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/١٠١العلل :  ينظر −١٩٠٣الالل

 .طرق : يف غ » طرف«/ موسى : يف ص » يونس«
 . اجلامل :صوابه » احلامل«: قوله  )١(الالل
  .١٥٩٣ يف احلديث )٢(لالال



 

 ٣٤٨

 تفرد بـه خالد بن يزيد .احلديث» ... عىل عقر احلوض* منربيْيَإن ساق« :[حديث  )١٩٠٥(
  .بن عبد الرحـمن عنه IQHيد بن عبد امللك النوفيل عن عياشاملكي عن يز

 مل يقل يف إسناد هذا : قال لنا ابن صاعد.احلديث» ...سبحان اهللا :من قال« :حديث )١٩٠٦(
 تفرد بـه :طني قال الدارق,ابن عيينة }أ٧٤{  غري عبد اجلبار بن العالء عن»بيـهعن أ« :احلديث

  .عبد اجلبار عن ابن عيينة عن ابن عجالن عن مسلم بن أيب حرة وداود بن قيس عن نافع
 : بن باباه عن جبري بن مطعم*عبد اهللا* 

تفرد  .حلديثا» ... أحد طاف بـهذا البيت*عنَنْمُي ال ,يا بني عبد مناف« :[حديث  )١٩٠٧(
 .زهر بن سليامن البلخي عن مسلم بن خالد عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار عنهأبـه 

 
 البجيل *بن عبد اهللامسند جندب 

 :احلسن البرصي عنـه* 
 تفرد بـه أبو .احلديث» ...ال حيولن بني أحدكم وبني اجلنة وهو يرى بابـها« :[حديث  )١٩٠٨(

َجحادةة عن مـحمد بن بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثم   . عن احلسنُ
 *وله قصة مع, *لهقب وهو احلديث ,» بالقاتل* القيامة*يؤتى يوم« :[حديث  )١٩٠٩(

 تفرد بـه مـحمد بن إسحاق عن عبيد اهللا ,احلسن عنـهمن حديث غريب  .احلديث... *الشامي
ألشهب جعفر فرواه أبو ا ,واختلف عنـه ,يز اخلزاعي عن احلسنِرَبن ك * اهللابن طلحة بن عبيد

________________________ 
  .منيوب : يف غ » منربي« * −١٩٠٥الالل
 . عباس :صوابه لعل » عياش«: قوله  )١(الالل
  .منعن ـت: يف ص » يمنعن«/ عبيد اهللا : يف غ » عبد اهللا« * −١٩٠٧الالل
  .من غ » بن عبد اهللا« * −١٩٠٨الالل
: يف ص » قبله«/ بالقيامة : يف غ » القيامة«/ ن ص م» مع«, » يوم«. * ٤, ٣)٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٠٩الالل

  .عبد اهللا : يف ص » عبيد اهللا«/ » كذا«:  يف حاشية غ »الشامي... يؤتى «/ مثله 



 

 ٣٤٩

فرواه عن ابن إسحاق عن  , وخالفه مـحمد بن سلمة احلراين,عنـه بـهذا اإلسناد IQHانيبن ح
  .عمرو بن عبيد عن احلسن

 غريب من .احلديث» ...من صىل صالة الفجر فهو يف ذمة اهللا عز وجل« :ثحدي )١٩١٠(
 وال نعلم رواه , تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـهـام,حديث عيل بن زيد وحـميد الطويل عن احلسن

  .عن حـامد غري أسود بن عامر
 :أنس بن سريين عن جندب* 

تفرد بـه يزيد بن /ب١٢١/.» فهو يف ذمة اهللا عز وجل*من صىل الفجر« :[حديث  )١٩١١(
  .اًهارون عن شعبة عنـه مرفوع

ْعزرةعبد اهللا بن رشيك وإسامعيل بن سعيد بن *  ْالنهدي السابعة *أبو َ  وحييى بن َّ
َحـميسَاألاحلصني    : عن جندبْ

 .IRH*ريض اهللا عنهتقدم يف مسند أمري املؤمنني عيل 
َكهيلسلمة بن *   : عن جندبُ

 عن رقبة عن *ةمزـح تفرد بـه أبو .احلديث» ... اهللا بـه*من يسمع يسمع« :[حديث  )١٩١٢(
  .ISHابن سفيان :وقال يف روايتـه ,سلمة

 :أبو إسحاق عن جندب* 
ْالنفقة خت« :[حديث  )١٩١٣( تفرد بـه يوسف بن  .»احبـها إال ما كان يف ترابف عىل صَلُ

ُبـهلول ْ  . عن رشيك عنهَ
________________________ 

 . احلارث :صوابه » حيان«: قوله  )١(الالل
 .الصبح : يف غ » الفجر«. * أ /٤/٩٢العلل : ينظر   −١٩١١الالل
  .٢٤٢ يف احلديث )٢(الالل
يف » محزة«/ تسمع سمع : يف غ » يسمع يسمع«/ من غ » ريض اهللا عنه«/ وأبو : يف ص » أبو« * −١٩١٢الالل

  .ضمرة : ص 
 .جندب بن سفيان : قال :  أي )٣(الالل
  .ب /٤/٩٢العلل :  ينظر −١٩١٣الالل



 

 ٣٥٠

 مسند جرير البجيل
 : عىل الرتتيب*الرواة عنه

 :خالد بن جرير عن أبيـه* 
 تفرد بـه .احلديث» ...من رشب اخلـمر فاجلدوه« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٩١٤(

ْطهامنإبراهيم بن  خالد  IQHوهو ,ابن جرير عن أبيـه عن سامك عن أخيـه مـحمد بن حرب عن َ
 .بن جرير

ّربعي*  ِ ْ َحراش بن ِ  :* جرير عنِ
 تفرد بـه ياسني الزيات عن حـامد عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص وضأت رسول اهللا :[حديث  )١٩١٥(

ّربعي ِ ْ   . عنهِ
 :*عن جرير ِعالقةزياد بن * 

َّعثام تفرد بـه .احلديث.. .عىل إقام الصالةملسو هيلع هللا ىلص  بايعت رسول اهللا :[حديث  )١٩١٦(  عيل  بن*َ
  .عن األعمش عنه

 :زاذان عن جرير* 
 الرازي عن اجلراح بن الضحاك نتفرد بـه إسحاق بن سليام .»اللحد لنا« :[حديث  )١٩١٧(

  .عن زاذان IRHالكندي عن عثامن بن عمر

________________________ 
 .من ص » عنه« . * ٤/٥٨أ , إحتاف املهرة /٤/١٠٥العلل :  ينظر −١٩١٤الالل
 .يف األفراد , فلعل تسميته من املصنف : أي » ومل يسم ابن جرير«:  جرير , وقال ابن حجر ابن:  أي )١(الالل
 من طريق ٣٠٠٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . −وفيه تصحيف− أ/٤/٩٠العلل :  ينظر −١٩١٥الالل

 .عنه : يف ص » عن جرير«. * ياسني , ووافقه 
  .غنام : يف ص » عثام«/ عنه : يف ص » رعن جري« . * ٦١) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩١٦الالل
  .أ /٤/١٠٥العلل :  ينظر −١٩١٧الالل
 . عمري :صوابه » عمر«: قوله  )٢(الالل



 

 ٣٥١

َحوشبشهر بن *  ْ  : عن جريرَ
 }ب٧٤{  غريب من.احلديث.. .يمسح عىل خفيـهملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )١٩١٨(

  . وعنـه بقية بن الوليد, تفرد بـه إبراهيم بن أدهـم عنـه,ن عن شهرايحديث مقاتل بن ح
 :عبد امللك بن عمري عن جرير* 

تفرد بـه مالك بن عبد  .احلديث.. .عىل اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص  بايعت رسول اهللا :حديث )١٩١٩(
  . تفرد بـه عنـه عبد اهللا بن مـحمد بن سنان,الواحد عن معتمر عن أبيـه عن زائدة

 .احلديث» ...* من آياتٍين قارإ «:لنفر من أصحابـهملسو هيلع هللا ىلص اهللا  قال رسول :[حديث  )١٩٢٠(
َخنيستفرد بـه بكر بن /أ١٢٢/   . عن أيب شيبة عن عبد امللك عن جريرُ

 : بن جرير عن أبيـه*عبيد اهللا* 
» ...من ال يرحـم الناس «: وفيـه,احلديث.. . كتب جرير إىل معاوية:[حديث  )١٩٢١(

َرزيق تفرد بـه عامر بن .احلديث  وهو , ورواه أبو إسحاق عنـه. عنـهُز بن رفيعبد العزي عن ع*ُ
 . ومل يروه عنـه غري حييى بن آدم, تفرد بـه إرسائيل,غريب من حديثه

 :عامر بن سعد عن جرير* 
 تفرد بـه عبد اهللا بن مـحمد البيطاري عن .احلديث» ...من ال يرحـم الناس «:حديث )١٩٢٢(

 عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن عيل عن أيب عبد اهللا بن وهب عن حييى بن عبد اهللا بن سامل
  .إسحاق عنه

 :بي عن جريرععامر الش* 
 تفرد بـه عيل بن , غريب من حديث بيان عنـه.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص بايعت النبي :[حديث  )١٩٢٣(

  .ومل نكتبـه إال عن عيل بن مبرش , الواسطي*ز وعنـه احلسن بن خلف البزا,عاصم
________________________ 

   .١/١٩٤السنن :  ينظر −١٩١٨الالل
 .» كذا«:  يف حاشية غ »إين قار من آيات« * −١٩٢٠الالل
   .زريق: يف ص » رزيق«/ عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا« * −١٩٢١الالل
  .البزار : يف غ » البزاز« * −١٩٢٣الالل



 

 ٣٥٢

َالسفرغريب من حديث أيب  .احلديث »...َقـَِبَأأيام عبد « :[حديث  )١٩٢٤(  تفرد بـه , عنـهَّ
 ّلََش وهو منصور بن األ, ورواه منصور بن عبد الرحـمن عنـه.يونس بن أيب إسحاق عنـه

َّعليةوتفرد بـه عنـه ابن  ,اينَدُالغ َ   .عن عيل بن حجر عنه IQH وأخرجه مسلم,ُ
 تفرد بـه عمرو بن عبد .ثاحلدي.. . أمسك ما يف يدي*ال ملسو هيلع هللا ىلص ملا رآين النبي :[حديث  )١٩٢٥(

  .الغفار عن احلسن بن عمرو عنه
غريب من حديث طارق بن عبد الرحـمن  .»كرموهأإذا أتاكم كريم قوم ف« :[حديث  )١٩٢٦(

 وما كتبناه إال عن , تفرد بـه عباد بن موسى أبو عقبة عنـه,ومن حديث الثوري عن طارق ,عنـه
َمـخلدأيب عبد اهللا بن  ْ َ.  

غريب من حديث أيب صالح كاتب  .احلديث» ...قِّدَصُم املإذا جاءك« :[حديث  )١٩٢٧(
َهشيمالليث عن  د بن موسى ف وتفرد بـه وا, ورواه بيان عنـه. عن داود بن أيب هند ومـجالد عنـهُ

  .عن بيان *ع عن عبد الغفار بن داود عن زهريذارال
 ,عنـه IRH غريب من حديث حبيب.احلديث» ...بني اإلسالم عىل خـمس« :[حديث  )١٩٢٨(

ْاألودي ورواه داود بن يزيد . بن احلكم عنـه*تفرد بـه سورة   .وتفرد بـه عنه , عن الشعبيَ
 :قيس بن أيب حازم عن جرير* 

  تفرد بـه الوليد بن.احلديث »...اً شيئ*من مات ال يرشك باهللا عز وجل« :[حديث  )١٩٢٩(
 

________________________ 
  .ب /٤/١٠٦العلل :  ينظر −١٩٢٤الالل
  .٦٨ يف احلديث )١(الالل
  . مبيض له يف غ » وسلم ال«. *  من طريق عمرو , ووافقه ٩٤٢٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٢٥الالل
  .أ /٤/١٠٦العلل :  ينظر −١٩٢٦الالل
 .ضبب عليها يف غ » زهري«*  .أ /٤/١٠٦العلل :  ينظر −١٩٢٧الالل
تفرد به سورة :  من طريق سورة عن عبد اهللا بن حبيب , وقال ٧٨٢ أخرجه الطرباين يف الصغري −١٩٢٨الالل

 .مبيض هلا يف غ » سورة«. * وأشعث بن عطاف عنه 
 . عبد اهللا بن حبيب :صوابه » حبيب«: قوله  )٢(الالل
  .طرق : يف غ » طريق«/ من ص » عز وجل«. * أ /٤/٨٨العلل :  ينظر −١٩٢٩الالل



 

 ٣٥٣

 .IQH يف ترجـمة قيس عن عقبة*وله طريق ,عن إسامعيل عنـه/ب١٢٢/القاسم
 تفرد بـه حسن بن .احلديث» ...املهاجرون واألنصار بعضهـم أولياء بعض« :ديثح )١٩٣٠(

َكريب وتفرد بـه عنـه أبو ,عن إسامعيل عن قيس عطية عن قيس   . مـحمد بن العالءُ
 تفرد بـه سيف .احلديث.. .عىل ما بايعت عليـه النساءملسو هيلع هللا ىلص  بايعنا رسول اهللا :حديث )١٩٣١(

   }أ٧٥{ .بن عمر بن هارون عن إسامعيل عنه
َّعثام تفرد بـه .احلديث.. .عىل إقام الصالةملسو هيلع هللا ىلص  بايعت رسول اهللا :[حديث  )١٩٣٢(  * بن عيلَ

  . عنهIRHعن إسامعيل
 تفرد بـه الفضل بن .احلديث.. .يمسح عىل خفيـهملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )١٩٣٣(

 . *يوسف عن أيب نعيم عن الثوري
 .احلديث.. .عمرو ذو كالع وذو :فأقبلت ومعي رجالن , كنت باليمن:حديث )١٩٣٤(

  .تفرد بـه عبد اهللا بن إدريس عن إسامعيل عنه
 تفرد بـه احلارث بن سليامن عن عقبة بن .احلديث» ...من ال يرحـم الناس« :حديث )١٩٣٥(

  .علقمة عن األوزاعي عن إسامعيل عنه
 تفرد بـه سهل بن .احلديث» ...ترسل عليكم الفتن «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )١٩٣٦(

َكهيل عامر عن حييى بن سلمة بن  . عن إسامعيل وبيان عنهُ
 :املنذر بن جرير عن أبيـه* 

 رواه .احلديث.. .رضفجاءه أناس عامتـهـم من م ,ملسو هيلع هللا ىلص مع النبي اً كنت جالس:حديث )١٩٣٧(
  .َعوانةوتابعه أبو  ,أبو حـمزة عن رقبة

 :هـامم بن احلارث عن جرير* 
________________________ 

  .٤٢١٢ يف احلديث )١(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » عيل«*   .٦١) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٣٢الالل
 . عثام عن األعمش عن إسامعيل :صوابه » عثام عن إسامعيل«: قوله  )٢(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » الثوري«*  −١٩٣٣الالل



 

 ٣٥٤

ـه أحـمد بن عبد  تفرد ب.احلديث.. . توضأ ومسح عىل خفيـهاً أنـه رأى جرير:[حديث  )١٩٣٨(
ْاللجالجاهللا بن مـحمد الكندي   عن عيل بن معبد بن شداد عن مـحمد بن احلسن عن أيب َ

َزفر ورواه ,اًدجومـحنيفة عن حـامد عن إبراهيم عنـه  واملغرية بن مطرف عن أيب   بن اهلذيلُ
 ,ف عن أيب حنيفة وتفرد بـه أبو املطرف املغرية بن مطر,رسالهأو ,اًومل يذكرا فيـه هـامم ,حنيفة

َزفر ورواه , فيـه املسح عىل العاممة مع اخلفني*ذكرو  .ومل يذكر العاممة , عن أيب حنيفةُ
 :أبو إسحاق عن جرير* 

 غريب من حديث أيب .احلديث/أ١٢٣/»...ن اإلمام يؤم الصف األولإ« :حديث )١٩٣٩(
ِالسبيعإسحاق  َالصدائيري عيل بن يزيد وه عنـه غي عنـه, تفرد بـه إرسائيل بن يونس عنـه, ومل يرَّ ُّ . 

 تفرد بـه أبو حـمزة .احلديث» ...فمن بكى ,﴾}﴿ :إين قارئ عليكم« :حديث )١٩٤٠(
  . وتفرد بـه عنـه سالم بن واقد,السكري عن أيب إسحاق عنـه

 , غريب من حديثه عن جرير.احلديث» ...صيام ثالثة أيام من الشهر« :[حديث  )١٩٤١(
ْغيالنوغريب من حديث     تفرد بـه عنـه , بن احلارث* مل يروه عنـه غري يعىل,عنـه *بن جامع َ

  .ابنـه حييى
 تفرد بـه أبو عباد , غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...من مل يشكر الناس« :حديث )١٩٤٢(

 .حييى بن عباد عن إرسائيل عنه
ِالسبيععبد اهللا *   :ي والد أيب إسحاق عن جريرَّ

من ال  «: وفيـه,احلديث.. .عاويةوكتب إىل م ,يب مع جرير يف غزاةأ كان :[حديث  )١٩٤٣(
ومن حديث روح بن القاسم  ,منصور بن املعتمر عن أيب إسحاق *من حديث غريب .»يرحـم

  ورواه شعبة. عن احلسن بن اخلليل بن مرة عن أبيـه عنـه*بةت تفرد بـه احلسن بن ع,عن منصور
 

________________________ 
  .ذكر : يف ص » وذكر«. * أ /٤/٩٠العلل :  ينظر −١٩٣٨الالل
  .معىل : يف غ » يعىل«/ جابر : يف غ » جامع« * −١٩٤١الالل
  .عقبة : يف ص » عتبة«/ من غ » من حديث« * −١٩٤٣الالل



 

 ٣٥٥

  .ةعثامن بن عمر عن شعب IQHعنومل يروه هكذا  ,عن أيب إسحاق عن أبيـه
 

 :أبو بردة عن جرير* 
 غريب من حديث أيب بردة بن .»الرفق فيـه زيادة بركة« :قالملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  حديث )١٩٤٤(

 . تفرد بـه عمر بن ثابت بن هرمز عن عمه أيب عبيدة بن هرمز عن أيب بردة,أيب موسى عنـه
 

 : عن جريرُزرعةأبو * 
 من حديث غريب .احلديث.. .إذا قدم عليـه وفدملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٩٤٥(
َمغولمالك بن  }ب٧٥{ ْ   . تفرد بـه خالد بن عمرو القريش عنه, عنـهِ
 نزلت فهي دار هجرتكالثالث هؤالء  *َّ أي:ّن اهللا عز وجل أوحى إيلإ« :[حديث  )١٩٤٦(
 , عن جده جريرُزرعة غريب من حديث أيب .»ينِْرسَّنِاملدينة أو البحرين أو ق −*احلديث−

ْغيالنتفرد بـه    . وعنـه عيسى بن عبيد,نـه بن عبد اهللا عَ
 

 :أبو وائل عن جرير* 
 تفرد بـه جرير عن مغرية عن .احلديث.. .بايعك أ:فقلت ,ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )١٩٤٧(

 /ب١٢٣/ .عن جرير IRH*يلةبج ورواه منصور عن أيب وائل عن ابن ,أيب وائل والشعبي عنـه
 

 :يلة البجيل عن جريرنحأبو * 
 تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد .وهو يبايع الناس ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي:  قال جرير:[حديث  )١٩٤٨(

 .عن منصور عن أيب وائل عنه

________________________ 
 . غري :صوابه » عن«: قوله  )١(الالل
  .من ص » احلديث«/ من غ » أي« * −١٩٤٦الالل
  .نحيله : يف غ » بجيلة«. * أ /٤/٩١علل ال:  ينظر −١٩٤٧الالل
 .أبو نحيلة :  أبو نخيلة , ويقال :صوابه » ابن بجيلة«: قوله  )٢(الالل
   .٤/٢٢٧٣املؤتلف :  ينظر −١٩٤٨الالل



 

 ٣٥٦

 رَفَمسند جارية بن ظ

َّدهثم بن قران تفرد بـه .احلديث.. . كانت بني أخويناً أن دار:[حديث  )١٩٤٩( ُ َ ْ قيل بن َ عن عَ
عن  فقال , إسناده*يف IQHَمروان * فخالف, ورواه أبو بكر بن عياش عنـه,دينار موىل جارية عنـه

  .ران بن جارية عن أبيـهِْمم عن نَثْهَد
.. .قتال حنظلة بن قيس :قال لهينـه هاج بينـه وبني رجل من بني عمه أ :[حديث  )١٩٥٠(

  . عنهاً ورواه أبو بكر بن عياش مـخترص,مَثْهًتفرد بـه د .احلديث
م َثْهَ د تفرد بـه.احلديث.. .فقطع يده ,ًفلقي رجال , خرجاًملوكـ ماً أن عبد:[حديث  )١٩٥١(

 .اًشبـه بعضها بعضي وهذه األحاديث .ران عن أبيـهِْم عن نينان اليامَّرُبن ق
 

 مسند جرب بن عتيك
َالعميس تفرد بـه وكيع عن أيب .احلديث.. .أتاه يعودهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )١٩٥٢(  عتبة بن ُ

 .عبد اهللا عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب عن أبيـه عن جده
 

َجبلةمسند   رق بن األزَ
 غريب من .احلديث.. .IRH*األخدة إىل جانب دار كثرية اًنـه صىل يومأ :[حديث  )١٩٥٣(

َجبلةحديث   .ومل يروه عنـه غري معاوية بن صالح ,تفرد بـه راشد بن سعد عنـه ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي َ
________________________ 

 , تعليقات الدارقطني عىل ١/٤٣٤ , املؤتلف ٤/٢٢٩ , السنن ٨٢, ٨١) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٤٩الالل
  .مبيض له يف غ » مروان يف«/ فخالفه : يف غ » فخالف« . * ٩٦ املجروحني البن حبان ص

 . هو ابن معاوية , راوي الوجه األول عن دهثم )١(الالل
   .١/٤٣٥أ , املؤتلف /٥/٢ , العلل ٨٤, ٨٣) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٥٠الالل
   .١/٤٣٥ , املؤتلف ٨٥) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٥١الالل
   .١/٣٧٥ب , املؤتلف /٤/٩٩لل الع:  ينظر −١٩٥٢الالل
  .اإلخوة : يف غ » األخدة« * −١٩٥٣الالل
ْ مجع جحر– جدار كثري األجحرة :صوابه » دار كثرية األخدة«: قوله  )٢(الالل ُ−.  



 

 ٣٥٧

  بن مالك األزديُجنادةمسند 
 تفرد بـه القاسم بن الوليد .احلديث» ...ثالث من فعل اجلاهلية« :[ *حديث )١٩٥٤(
بن األسود  IQH وتفرد بـه عبيد, عن أبيـه عن جدهُجنادةعي عن مصعب بن عبيد اهللا بن َْدنُاجل

  .عن القاسم
 

 مسند اجلارود
 تفرد بـه معتمر بن سليامن التيمي عن أبيـه عن .»ضالة املؤمن حرق النار« :[حديث  )١٩٥٥(

 .قتادة عن أيب العالء عنه
 

 ءباب احلا
 *امريض اهللا عنه مسند احلسن بن عيل

َهبرية*   :يم عنـهِرَ بن يُ
 /أ١٢٤/  تفرد.احلديث ... خطبنا احلسن صبيحة قتل عيل ريض اهللا عنـهـام:[حديث  )١٩٥٦(

 بن مـحـمد بن املنذر عن أبيـه عن مـحـمد بن عيينة عن مـحـمد بن شيبة عن أيب إسحاق نذر امل*بـه
َهبريةعن  ْالدهن ورواه عامر . ورواه ابن عقدة عن املنذر هذا,ُ  وتفرد بـه ابن , عن أيب إسحاقيُّ

 ,شعيب بن خالد الرازي عن أيب إسحاق }أ٧٦{ وهو غريب من حديث .عقدة عن شيوخه عنـه
وتفرد بـه  , تفرد بـه عبد الرزاق عن حييى,تفرد بـه حييى بن العالء بن خالد عن عمه شعيب

َاحلواريورواه زيد بن  .الرزاق يف عن عبدضالبن إسحاق   وتفرد بـه , عن أيب إسحاقَ
َالصدائي وتفرد بـه عيل بن يزيد ,الفضيل بن مرزوق عنـه  ـه عنـه ابنـهوتفرد ب , عن الفضيلُّ

 

________________________ 
  .من ص » حديث« * −١٩٥٤الالل
َ عبيدة :صوابه » عبيد«: قوله  )١(الالل ُ. 
  .أ /٥/١العلل :  ينظر −١٩٥٥الالل
 .من غ » به«, » ريض اهللا عنهام« . * ٤٢/٥٨١ , تاريخ دمشق ٣٠) ٣(األفراد :  ينظر −١٩٥٦الالل



 

 ٣٥٨

 .ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب حامد مـحـمد بن هارون احلرضمي ,احلسني
 :أبو احلوراء عن احلسن* 

ْغي تفرد بـه يعىل بن احلارث عن .بألفاظ مـختلفة ,دعاء القنوت[ حديث )١٩٥٧(  بن *النَ
اسة عن الثوري وأيب سنان ومـحـمد بن َرَ ورواه إبراهيم بن ه. عنـهIQH إسحاقجامع عن أيب

وتفرد بـه ابن  ,عن أيب احلوراء@يديزوسمعه أبو سنان من  ,IRHيديزسلمة عن أيب إسحاق عن 
ـحـمد  وتفرد بـه م,إسحاق ليىل عن أيبأيب ورواه ابن  . عن أيب سنان ومـحـمد بن سلمة*اسةَرَه

َّالبكائيبن إسحاق   ورشيك بس ورواه عيل بن عا. عن عبيد اهللا بن موسى عن ابن أيب ليىلَ
وحدثني مـحـمد بن حسان السلمي  :قال إبراهيم, يديزوموسى بن عثامن عن أيب إسحاق عن 

َبر ورواه أيوب بن احلر والعالء بن صالح عن .يديزعن  وتفرد بـه حييى , * عن أيب احلوراء*يدُ
 ورواه عبيد بن مـحـمد بن قيس عن أبيـه وأيب مريم عن . يعىل األسلمي عن أيوب بن احلربن
َبر ُيعفور وحدثني يونس بن أيب :قال عبيد ,يدُ ْ َبر سمع ابن أيب ليىل يروي هذا احلديث عن َ  ,يدُ

ُيعفوروتفرد بـه عبيد عن أبيـه وعن يونس بن أيب  ْ َ.  
 غريب . احلديث»...فإن الرش ريبة «: وفيـه,»دع ما يريبك «: وفيـه,القنوت[ حديث )١٩٥٨(

َبرمن حديث احلسن بن عبيد اهللا عن  َفزار, تفرد بـه أبو إسحاق ال*يد عن أيب احلوراءُ  ,ي عنـهَ
َبر عن ُعامرة ورواه احلسن بن .وتفرد بـه أبو صالح مـحبوب بن موسى عنـه  وهو غريب ,يدُ

َبر/ب١٢٤/ ورواه العالء بن صالح عن.عنـه هو غريب من حديث العالء بن صالح عن و ,يدُ
َبر ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيب  .يبدال أعلم رواه عنـه غري مـحـمد بن برش الع ,يدُ

َبرإسحاق عن  ِالـمحاميلمل نكتبـه إال عن  ,وهو غريب من حديث الثوري عن أيب إسحاق ,يدُ َ َ 
 

________________________ 
يزيد , : يف ص » بريد«/ ساقط من غ » ابن هراسة... وأيب سنان «/ عباد : يف ص » غيالن« * −١٩٥٧الالل

» احلوراء« / − يليه وعليه جرت النسختان يف املواضع اآلتية يف هذا احلديث والذي–) بإهـامهلام( يدبر: ويف غ 
 .اجلوزاء : يف ص 
َعن بريد :  أي )١(الالل ُ. 
َ بريد , وهو ابن أيب مريم السلويل  :صوابه » يزيد«: قوله  )٢(الالل   .− وكذا املواضع الثالثة اآلتية–ُ
  .اجلوزاء : يف ص » احلوراء «−١٩٥٨الالل



 

 ٣٥٩

عن احلسن بن أيب الربيع عن عبد الرزاق روايتـه  :يعني ,هذين اإلسنادينـب احلسني بن إسامعيل
ِالرصيفينيوروايتـه عن شعيب بن أيوب  ,عن الثوري  . عن معاوية بن هشام عن الثوريَّ

َفزار ال عن أيب إسحاقيورو َبر عن  واملحفوظ عن الثوري عن أيب إسحاق,ي عن الثوريَ يد ُ
َبرحاق عن  ورواه زياد بن خيثمة عن أيب إس.ال يذكر أبا احلوراء ,عن احلسن أيب  يد عنُ

َبر ورواه يونس بن أيب إسحاق عن .وتفرد بـه أبو بدر شجاع بن الوليد ,احلوراء وهو  ,يدُ
َبرغريب من حديثه عن    .يد نفسهُ

 :احلسن بن احلسن بن عيل عن أبيـه* 
  .احلديث» ...* ملسلماً عىل يديـه فرج*من أجرى اهللا عز وجل« :[حديث  )١٩٥٩(
  .احلديث» ... من املسلمنيمن عال أهل بيت« :حديثو )١٩٦٠(

بن عيل عن أبيـه عن جده عن  تفرد بـهـام املنذر بن زياد عن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن      
  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 

 *بن عيل ريض اهللا عنهام مسند احلسني
 :سعيد بن املسيب عنـه* 

» ...*تركه ما ال يعنيهمن حسن إسالم املرء « :ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا :[حديث  )١٩٦١(
  .اًمل يذكر عليـه كالم .ديثاحل
 :عيل بن احلسني عن أبيـه* 

 إال *ما كتبتـه ,غريب }ب٧٦{ : قال.احلديث» ...من حسن إسالم املرء« :[حديث  )١٩٦٢(
  . وقد رواه قزعة بن سويد: قال,−عن عبد الباقي بن قانع :يعني−عنـه 
________________________ 

  .من ص » ملسلم«, » عز وجل« * −١٩٥٩الالل
  .من غ » تركه ما ال يعنيه«, »  عيل ريض اهللا عنهامبن« * −١٩٦١الالل
 من ١٠٨٠ والصغري ٨٤٠٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢٧, ٣/١٠٩العلل :  ينظر −١٩٦٢الالل

 .كتبناه : يف غ » كتبته«. * تفرد به : طريق قزعة , وقال 



 

 ٣٦٠

 :أم إسحاق بنت طلحة عن احلسن واحلسني* 
 غريب من .احلديث» ...هل لك يف جهاد «:رجللملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )١٩٦٣(

مل يروه عنـهـام غري أم إسحاق بنت طلحة بن  ,ملسو هيلع هللا ىلص عيل عن النبي يبناحديث احلسن واحلسني 
  . تفرد بـه أبو حـمزة السكري عن جابر عن أيب حييى عنـها,عبيد اهللا

 
 *يض اهللا عنهب رمسند حـمزة بن عبد املطل

  تفرد بـه سلمى بن عياض بن منقذ بن.ديثاحل» ...الزموا هذا الدعاء« :[حديث  )١٩٦٤(

عن جده منقذ عن حديث  − فاطمة* ابن أيب هوومالك−مالك بن سلمى بن مالك /أ١٢٥/
  . حـمزةهجده مالك عن حديث أيب مريم عن حديث حليف

 

 مسند حـمزة بن عمرو األسلمي
 بن سهل  تفرد بـه اهليثم.احلديث.. .ين أسافر يف رمضان إ: ملسو هيلع هللا ىلصَّ سأل النبي:[حديث  )١٩٦٥(

َهشيمعن    . عن هشام عن أبيـه عنـهُ
 

 مسند حذيفة بن اليامن
 : عىل الرتتيب*الرواة عنـه

 :جندب بن عبد اهللا عن حذيفة* 
 تفرد .احلديث.. .ون القرآنؤ من أمتـه يقراًذكر أن قومملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٩٦٦(

ورواه أبو  ,عتمر هكذا رواه قيس بن حفص الدارمي عن م,بـه معتمر عن أبيـه عن احلسن
________________________ 

  .من ص » أيب«/ من غ » ريض اهللا عنه« . * ٣٥اإلخوة واألخوات للدارقطني ص :  ينظر −١٩٦٤الالل
  .ب /٥/١٢١العلل :  ينظر −١٩٦٥الالل
  .من ص » عنه« * −١٩٦٦الالل



 

 ٣٦١

  ورواه عمرو بن عاصم,اًذكر بني احلسن وحذيفة فيـه جندبيمل  ,األشعث أحـمد بن املقدام عنـه
  .مثل رواية قيس

ّربعي*  ِ ْ  :اش عن حذيفةَرِح بن ِ
 تفرد بـه .وص فاه بالسواكُشَكان إذا قام من الليل يملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )١٩٦٧(

ّبعيِرإدريس عن ابن عيينة عن منصور عن  ِ وهو إدريس بن عيسى  ,عن أيب وائل : واملـحفوظ,ْ
  .واهللا أعلم , تفرد بـه إدريس بن حاتم: يف الكالم عليـه*وقال ,بن األحنف

 تفرد بـه احلسن بن .احلديث.. .يف مرضهملسو هيلع هللا ىلص  غدوت عىل رسول اهللا :حديث )١٩٦٨(
َجحادةعن مـحـمد بن  −ريْفُ أيب جعفر اجل بنوهو احلسن− عجالن أيب هند عن  عن نعيم بن ُ
ّربعي ِ ْ ِ.  

 يفملسو هيلع هللا ىلص أيكم حيفظ حديث رسول اهللا  :قال عمر :وفيـه , حججت مع حذيفة:حديث )١٩٦٩(
 ومل يروه عنـه غري ابنـه , تفرد بـه مـجالد عنـه, غريب من حديث الشعبي عنـه.احلديث.. .الفتنة

  .بن منصور عنـه IQHوره تفرد بـه ج,إسامعيل
 غريب .أكلتنا الضبع , يا رسول اهللا:قالف , ملسو هيلع هللا ىلص* جاء رجل إىل رسول اهللا:[حديث  )١٩٧٠(

ّربعيب عن ِّتَعُيدة بن مَبُمن حديث ع ِ ْ َهشيم تفرد بـه ,ِ ومل يروه عنـه غري اخلرض بن مـحـمد بن  ,ُ
  .شجاع

  .احلديث» ...مل يبق من النبوة األوىل إال إذا مل تستحي« :[حديث  )١٩٧١(
  .احلديث» ...من أخالق النبوة تعجيل اإلفطار« :ثحديو )١٩٧٢(
ّربعينعيم بن أيب هند عن /ب١٢٥/ عنُعامرةتفرد بـهـام احلسن بن        ِ ْ ِ.  

________________________ 
  .وكان : يف غ » وقال« * −١٩٦٧الالل
 . جـمهور :صوابه » جهور«: قوله  )١(الالل
 .النبي : يف غ » رسول اهللا«. *  من طريق اخلرض , ووافقه ٩٤٣٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٧٠الالل

   .٣٣, ٣٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −١٩٧٢, ١٩٧١اللال



 

 ٣٦٢

» ...يؤتى بعبد يوم القيامة «:وفيـه ,قه اآلخرَّوصد ,هـامُث أحدَّ فحد:[حديث  )١٩٧٣(
ّربعي غريب من حديث حبيب بن أيب ثابت عن .احلديث ِ ْ عنـه وعن  , تفرد بـه األجلح الكندي,ِ

  .IQHعقبة بن عمرو
 تفرد .احلديث» ...*السنن يعلمون الناس ًقد هـممت أن أبعث رجاالل« :[حديث  )١٩٧٤(

ِّاألبيلبن عمر أبو إسامعيل  }أ٧٧{ *حفصبـه  ُ َمسعر عن ُ ْ ّربعي عن عبد امللك بن عمري عن ِ ِ ْ ِ.  
 تفرد بـه مـحـمد بن حـميد .احلديث.. . من الليلَّارَعَإذا تملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٩٧٥(

َمسعرـختار عن املبن الرازي عن إبراهيم  ْ  . واه عنـه غري عيل بن سعيد الرازيوال أعلم ر, ِ
 من أن خري له الرجل جرو كلب ىفألن ير ;إذا كان سنة خـمس ومائة« :[حديث  )١٩٧٦(
  . بن اجلراح*ادَّوَ تفرد بـه ر, غريب من حديث الثوري عن منصور عنـه.»اً ولدىير
 تفرد بـه مـحـمد .احلديث »...إن جربيل أطعمني هريسة أشد بـها ظهري« :[حديث  )١٩٧٧(

ذكره يف ترجـمة عبد  ن. واختلف عنـه,IRHليىلأيب بن احلجاج عن عبد امللك بن عمري عن ابن 
  .ISHالرحـمن عن حذيفة

اد بن َّوَ تفرد بـه ر.احلديث» ...ITHِاذَاحل ِخريكم يف املائتني كل خفيف« :[حديث  )١٩٧٨(
ّربعياجلراح عن الثوري عن منصور عن  ِ ْ   . عن حذيفةِ

________________________ 
  .  من طريق األجلح , ووافقه ١١٦٣وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٦/١٨٠العلل :  ينظر −١٩٧٣الالل
 .من مسند حذيفة وأيب مسعود األنصاري البدري :  أي )١(الالل
» حفص«/ من غ » السنن«. *  من طريق حفص , ووافقه ٥٣٥٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٧٤الالل

 .جعفر : يف ص 
  .رواه : يف غ » رواد« * −١٩٧٦الالل
  .  , ووافقه − حديث ربعي– من طريق حممد ٦٥٩٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٧٧الالل
  .− وهو وجه عنه–وربعي :  أي )٢(الالل
  .١٩٩٦ يف احلديث )٣(الالل
  . ١٠٥٢العلل املتناهية :  ينظر −١٩٧٨الالل
 .قليل املال والعيال :  أي )٤(الالل



 

 ٣٦٣

 تفرد بـه عيل بن عبد املؤمن عن .احلديث» ...اقتدوا باللذين من بعدي« :حديث )١٩٧٩(
َمسعروكيع عن  ْ   . عن عبد امللك عنـهِ

 تفرد بـه أبو خالد األحـمر .احلديث» ...هأتى اهللا عز وجل بعبد من عباد« :حديث )١٩٨٠(
و عقبة بن وإنام ه ,فيهووهـم  ,عقبة بن عامر وأبو مسعود :فقال ,عن أيب مالك األشجعي

  .عمرو أبو مسعود األنصاري
 غريب من حديث منصور .احلديث» ...من شغله ذكري عن مسألتي« :[حديث  )١٩٨١(

 . *وعنـه أبو مسلم عبد الرحـمن بن واقد الواقدي , تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه,عنـه
ِعميلة بن *ربيعال*   : عن حذيفةَ

 مؤمل بن إهاب عن هتفرد ب .احلديث.. . بعد*ما أنبأت : قال حذيفة:[حديث  )١٩٨٢(
َمسعرمـحـمد بن برش عن  ْ   . عن عبد امللك عنـهِ

 :زيد بن وهب عن حذيفة* 
.. . يرفع احلديث إىل األمراءاًإن فالن :فقالوا , عند حذيفةاً كنا جلوس:حديث )١٩٨٣(

َّهياجتفرد بـه  , غريب من حديث زيد عنـه.احلديث ْبسطام بن َ  /أ١٢٦/ عن الثوري عن منصورِ
  .واملـحفوظ عن إبراهيم عن هـامم عن حذيفة ,هيم عنـهعن إبرا

.. .يف الفتنةملسو هيلع هللا ىلص أيكم حيفظ حديث رسول اهللا  :القف , كنا عند عمر:حديث )١٩٨٤(
َّالطباعابن  تفرد بـه مـحـمد بن عيسى , غريب من حديث األعمش عن زيد عنـه.احلديث  عن َ

  .واهللا أعلم ,ريَصُ بن نَوليس هذا داود ,داود الطائي :امهسشيخه هذا الذي 
 ,حذيفة عن حديثه من غريب .احلديث ...ساقي بعضلة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أخذ :[حديث  )١٩٨٥(

ْ فطرتفرد بـه ِالسبيع بن خليفة عن أيب إسحاق ِ ْ فطر وتفرد بـه منصور بن زاذان عن, عنـه*يَّ ِ.  

________________________ 
  .الوافدي : يف ص » الواقدي« * −١٩٨١الالل
  .مبيض هلا يف غ » أنبأت«/ الوليد : يف ص » الربيع« * −١٩٨٢الالل
ِالسبيعي« * −١٩٨٥الالل   .من ص » َّ



 

 ٣٦٤

َمسعر غريب من حديث .احلديث ... مل يبق من املنافقني:حديث )١٩٨٦( ْ  عن إسامعيل بن ِ
  .تفرد بـه عيل بن قادم عنـه ,عن زيدأيب خالد 

 :يع عن حذيفةَثُزيد بن ي* 
 مع أم ًوجدت رجال *أنكلو  أرأيت ,يا أبا بكر «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )١٩٨٧(

  . تفرد بـه عنـه ابنـه يونس, غريب من حديث أيب إسحاق عن زيد.احلديث» ...ُرومان
ّزر *  َحبيشبن ِ  : عن حذيفةُ

 غريب .احلديث» ...قيامة رضب يل قبة عن يمني العرشإذا كان يوم ال« :حديث )١٩٨٨(
ّزر من حديث عدي بن ثابت عن   تفرد بـه ,وغريب من حديث األعمش عن عدي ,عنـهِ

  .جرير عن األعمش }ب٧٧{ إسامعيل بن موسى عن
 :زياد عن حذيفة* 

 سمعت رسول :فقال, *حذيفةفبلغ ذلك  , بنو عبس إىل عثامنْتَ جتهز:[حديث  )١٩٨٩(
 تفرد بـه مـحـمد بن ,ريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن زياد عنـهغ . احلديث...ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

  .احلسن األسدي عن حفص بن غياث عنـه
َزفرصلة بن *   : عن حذيفةُ

 غريب من حديث أيب .احلديث.. .يقول يف ركوعهملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :حديث )١٩٩٠(
  . تفرد بـه حـامد بن شعيب عنـه,إسحاق عنـه

 تفرد بـه أبو سنان سعيد بن سنان .احلديث» ...فوا العني واألذناسترش« :[حديث  )١٩٩١(
  .وتفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عنـه ,عن أيب إسحاق عنـه

  تفرد بـه بكر بن بكار عن حـمزة.احلديث »...سهام اإلسالم ثامنية« :[حديث  )١٩٩٢(
 

________________________ 
 .من غ » أنك«. *  من طريق يونس , ووافقه ٨١١١ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٨٧الالل
  .من غ » حذيفة« * −١٩٨٩الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ٩٤٢١ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٩١الالل
   .٣/١٧٢العلل :  ينظر −١٩٩٢الالل



 

 ٣٦٥

  .رفعه وتفرد ب, ورفعه يزيد بن عطاء عن أيب إسحاق.الزيات عن أيب إسحاق عنـه
 :طارق بن شهاب عن حذيفة* 

 مهند بن هشام ه تفرد ب.احلديث» ...وة ورحـمةبن/ب١٢٦/يفأنتم اليوم « :[حديث  )١٩٩٣(
 بن *عنه زيد وتفرد بـه , وتفرد بـه العالء بن املنـهال,القييس عن قيس بن مسلم عن طارق

 .بابح
 :عبد اهللا بن الصامت عن حذيفة* 

 غريب من .احلديث.. . هذا اخلري من رشهل بعد ,يا رسول اهللا : قلت:حديث )١٩٩٤(
َمسعر وغريب من حديث ,حديث عمرو بن مرة عن عبد اهللا ْ  تفرد بـه جرير بن , وسفيان عنـهِ

  .عبد احلـميد عنـهـام
 :عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن حذيفة وعامر بن يارس* 

ازم بن خ ه تفرد ب.احلديث» ... نعمةه إذا أراد بعباد*إن اهللا عز وجل« :[حديث  )١٩٩٥(
َجبلة   . بن مرة عن عبد اهللاَِرضار عن * بن أيب نرضة العبديَ

 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن حذيفة* 
 تفرد بـه مـحـمد بن احلجاج عن .احلديث» ...إن جربيل أطعمني هريسة« :حديث )١٩٩٦(

 ورواه منصور بن املهاجر أبو احلسن ,واختلف عنـه ,عبد امللك بن عمري عن ابن أيب ليىل
وري عن مـحـمد بن احلجاج عن عبد امللك بن عمري اللخـمي عن يعىل بن مرة عن رسول ُزُالب

  . وتفرد بـه منصور,مثلهملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
.. .ووضع قداحه وسالحه ,فنام رجل ,يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )١٩٩٧(

 , وغريب من حديث شعبة عنـه, غريب من حديث أيب إسحاق عن ابن أيب ليىل عنـه.احلديث
  بنبعيشعن أحـمد بن سلامن عن مـحـمد بن يونس عن  :يعني ,ه إال من هذا الوجهما كتبنا

 

________________________ 
 عبد اهللا: يف ص » عنه زيد«. *  من طريق زيد , ووافقه ٦٥٨١ أخرجه الطرباين يف األوسط −١٩٩٣الالل
  .العيدي : يف ص » العبدي«/ تعاىل : يف غ » عز وجل« * −١٩٩٥الالل



 

 ٣٦٦

  .بيان عن شعبة
 تفرد بـه أبو إرسائيل عن احلكم .احلديث »...ال ترشبوا يف آنية الذهب« :[حديث  )١٩٩٨(

ْاألودي وخالفه شعبة وداود ,عن مـجاهد عنـه  , عن احلكم أنـه سمعه من ابن أيب ليىلهفرويا ,َ
ْاألودي وتفرد به أبو نعيم عن داود , وهو الصواب,اًذكر مـجاهدومل ي  ورواه حـامد بن سلمة .َ

يرويـه عن  IRH وغريه,IQH ال يذكر ابن أيب ليىل,عن حـامد بن أيب سليامن عن مـجاهد عن حذيفة
ِنجيحوحديث ابن أيب  . ال يذكر ابن أيب ليىل,عن مـجاهد عن حذيفةعن حـامد حـامد  عن  َ
 وتفرد بـه .وتابعه ابن عيينة عنـه , تفرد بـه جرير بن حازم عنـه, عن ابن أيب ليىل غريبمـجاهد

 رواه عن مسلم األعور عن ابن ,شعبة }أ٧٨{ وخالفه ,املـحاريب عن مسلم األعور عن مـجاهد
 ورواه ابن عون ومنصور واألعمش عن . عن شعبةISHمعاذ  عنلهقا ,اًمل يذكر مـجاهد ,أيب ليىل
 /أ١٢٧/احلكم ويزيد بن أيب زياد :ورواه مع مـجاهد . عن حذيفة*د عن ابن أيب ليىلمـجاه

  .وأبو فروة مسلم بن سامل ITHوخارجة بن عبد اهللا اجلهني
 : بن املغرية عن حذيفة*عبيد* 

 تفرد بـه مـحـمد .احلديث.. .اً إن يف لساين ذرب:فقلت ,ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا :[حديث  )١٩٩٩(
َالـمالئيمرو بن قيس  عن ع*كويفبن كثري ال   . عنـهُ

 :عامر الشعبي عن حذيفة* 

________________________ 
.  من طريق جرير , ووافقه ٧٣٦٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٩٣, ٤/٢٩٢السنن :  ينظر −١٩٩٨الالل

  . ساقط من غ » ابن أيب ليىل... ًمل يذكر جماهدا قاله «* 
 محاد عن محاد عن  :صوابهلعل » محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليامن عن جماهد عن حذيفة«: قوله  )١(الالل

 .لعله سبق نظر » ال يذكر ابن أيب ليىل«: بعده قوله جماهد عن ابن أيب ليىل عن حذيفة , و
ِغري حييى بن إسحاق السيلحيني راويه عن محاد بن سلمة بذكر ابن أيب ليىل :  أي )٢(الالل َ ْ   .− كام يف السنن–َّ
  . قاله معاذ:صوابه » قاله عن معاذ«: قوله  )٣(الالل
 . األسدي , وإنام اجلهني أبو فروة املذكور بعده :صوابه لعل » اجلهني«: قوله  )٤(الالل
  .املكي : يف ص » الكويف«/ عبيد اهللا : يف ص » عبيد« * −١٩٩٩الالل



 

 ٣٦٧

 تفرد بـه عيسى .احلديث.. .عن الرخاءملسو هيلع هللا ىلص  كانوا يسألون رسول اهللا :حديث )٢٠٠٠(
  . وتفرد بـه عبد اهللا بن سيف عنـه,عن الشعبي عنـه IQHاحلناط

 :عيسى موىل حذيفة عن حذيفة* 
ن عن جعفر األحـمر  تفرد بـه أبو غسا.احلديث.. . صليت خلف موالي:[حديث  )٢٠٠١(

  .عنـه −وهو التيمي−عن حييى اجلابر 
 :مرسوق عن حذيفة* 

 غريب من حديث األعمش عن أيب .احلديث» ...ال يدخل اجلنة قتات« :[حديث  )٢٠٠٢(
 واملـحفوظ عن ,اب عن يعىل بن عبيد عنـهَوَ تفرد بـه سعيد بن مـحـمد بن ث,الضحى عنـه

  .عن حذيفةاألعمش عن إبراهيم عن هـامم بن احلارث 
 :ار عن حذيفةَحُمالك بن ص* 

 تفرد بـه .احلديث.. .فلم يفتتحوها ,رَْجنَلَزوة بغذكروا عند حذيفة : * قال:[حديث  )٢٠٠٣(
َمسعرعبد اهللا بن إدريس عن  ْ   .احلديث.. .وذكر مالك بن صحار ,صني عن الشعبيَ عن أيب حِ

 :ير عن حذيفةَذُمسلم بن ن* 
 غريب من حديث أيب .احلديث.. . ساقيبعضلةملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :[حديث  )٢٠٠٤(

بن   ومل يروه عنـه غري إبراهيم,بن عقبة عنـه IRHأخو منصور رد بـه سفيان بن عقبة, تف*إسحاق
  .ISHويـهممـح
________________________ 

 .يقال له احلناط واخلياط واخلباط : , أي » ًمعا«:  كتبت يف غ بالنون والياء , وفوقها )١(الالل
   .٢/٧٣السنن  :  ينظر−٢٠٠١الالل
   .٢٢) ٢(األفراد :  ينظر −٢٠٠٢الالل
  .من ص » قال« * −٢٠٠٣الالل
  .موسى : يف ص » إسحاق« . * ٦/٨٤العلل :  ينظر −٢٠٠٤الالل
 . قبيصة :صوابه » منصور«: قوله  )٢(الالل
ُّ حـمويه :صوابه لعل » مـحـمويه«: قوله  )٣(الالل َ. 



 

 ٣٦٨

 :النعامن بن بشري عن حذيفة* 
 ,*راءمأيكم حيفظ احلديث يف األ :وفيـه ,احلديث.. . يف املسجداً كنا جلوس:[حديث  )٢٠٠٥(

 تفرد بـه أبو داود الطياليس عن داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب .ديثاحل.. .فقال حذيفة
  .بن سامل عن النعامن

 :نعيم بن أيب هند األشجعي عن حذيفة* 
 تفرد بـه عمر بن عيل بن .احلديث.. .يف مرضهملسو هيلع هللا ىلص  دخلت عىل رسول اهللا :حديث )٢٠٠٦(

َّمقدمعطاء بن  َ   . غريهاً أسند حديثاًشامعلم هنوال  ,عن نعيمأخي روح  عن هشام بن القاسم ُ
 :رجل عن حذيفة* 

 غريب من حديث .احلديث.. .كان يقول يف ركوعهملسو هيلع هللا ىلص /ب١٢٧/ أن النبي:حديث )٢٠٠٧(
  . تفرد بـه عنـه ابنـه معتمر,سليامن التيمي عن حصني بن عبد الرحـمن
 :*ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي من اشتـهر بالكنى وروى عن حذيفة

ْاخلوالينأبو إدريس *   :عن حذيفة َ
 عن ن بن سليام*لي تفرد بـه الفض.احلديث.. .أنا أعلم الناس بكل فتنة :[حديث  )٢٠٠٨(

  .عن الزهري عنـه IQHعمر بن سعيد بن رشيح
َالبخرتيأبو *  ْ  : عن حذيفةَ

 تفرد بـه مـحـمد بن جابر عن عمرو .احلديث.. .يف جنازةملسو هيلع هللا ىلص  كنت مع النبي :حديث )٢٠٠٩(
  .بن مرة عنـه

 :أبو عبيدة بن حذيفة عن أبيـه* 

________________________ 
  . األقراء :يف ص » األمراء« * −٢٠٠٥الالل
  .الفضل : يف ص » الفضيل«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي « * −٢٠٠٨الالل
َ رسيج :صوابه » رشيح«: قوله  )١(الالل ُ. 



 

 ٣٦٩

  غريب من حديثه.احلديث.. .إىل طعامملسو هيلع هللا ىلص عينا مع رسول اهللا ُ كنا إذا د:[حديث  )٢٠١٠(
 }ب٧٨{ عن *يرويه وغريه ,اء عن األعمش عن خيثمةَرْغَ تفرد بـه عبد الرحـمن بن م,عن أبيـه

  .عن حذيفة *األعمش عن خيثمة عن أيب حذيفة
اح عن خالد َّ تفرد بـه عقبة بن خالد عن الصب.احلديث» ...*اًمن باع دار« :[حديث  )٢٠١١(

َحريثبن أيب أمية عن أيب عبيدة عن أبيـه وعمرو بن  ُ.  
 :أبو عثامن عن حذيفة* 

 تفرد بـه .احلديث» ...من صام ثالثة أيام من الشهر «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٠١٢(
  .مـحارض عن عاصم األحول عن أيب عثامن عنـه

 :أبو العالية عن حذيفة* 
غريب من حديث أيب العالية  .احلديث» ...بعجلوا الركعتني بعد املغر« :حديث )٢٠١٣(

َاحلواريبن  تفرد بـه زيد ,عنـه ِّالعمي َ   . عنـهَ
 :أبو وائل عن حذيفة* 

 غريب من حديث احلسن بن .احلديث.. .أتى سباطة قومملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٠١٤(
 وال أعلم حدث بـه غري أحـمد بن , تفرد بـه أسود بن عامر شاذان عنـه,صالح عن األعمش

ورواه منصور عن  . وتفرد بـه نوح بن أيب مريم عن احلسن بن عمرو.حـمد بن سعيد الصرييفمـ
  . وتفرد بـه سليم بن مسلم اخلشاب عن أيب حنيفة عن منصور,أيب وائل

 غريب من حديث األعمش عنـه .احلديث» ...اًال ترجعوا بعدي كفار« :[حديث  )٢٠١٥(
وال نعلم حدث  ,عن الثوري IQHـحـمد بن حصن وتفرد بـه م, تفرد بـه الثوري عنـه,عن حذيفة

________________________ 
 .ضبب عليها يف ص » أيب حذيفة«/ من غ » يرويه« * −٢٠١٠الالل
  .دار : يف ص » ًدارا« * −٢٠١١الالل
   .٥/١١غداد  , تاريخ ب٧/٩٥ , العلل ٨) ٣(األفراد :  ينظر −٢٠١٤الالل
  .  من طريق ابن أيب خداش , ووافقه ٤١٦٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠١٥الالل
  .− وكذا ما بعده– مـحصن :صوابه » حصن«: قوله  )١(الالل



 

 ٣٧٠

َخداشبـه غري عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب  ,  مـحـمد بن عيل عن مـحـمد بن حصن عن عمهِ
فرواه أبو أحـمد الزبريي عن رشيك عن األعمش عن أيب /أ١٢٨/,واختلف فيـه عن األعمش

ْالعروخالفه إسحاق بن مـحـمد  ,الضحى عن مرسوق عن ابن عمر رواه عن رشيك عن  ,َزميَ
عن األعمش عن مرسوق عن  وقال أبو بكر بن عياش ,األعمش عن أيب الضحى عن ابن عمر

  .مرسل واملـحفوظ عن األعمش عن أيب الضحى عن مرسوق ,عائشة
َغندر تفرد بـه .احلديث ...IQH لقد علم املـحفظون:[حديث  )٢٠١٦( ْ  عن شعبة عن أيب ُ

  .إنـه سمعه من األعمش :بةقال شع :وفيـه, *عن األعمشإسحاق 
 تفرد بـه يزيد بن .احلديث» ...مأل اهللا أيديكم من العجـمين  أ*يوشك« :[حديث  )٢٠١٧(

  .سنان عن األعمش عنـه
غريب من حديث منصور عنـه عن  .احلديث» ...إذا قام العبد يصيل« :حديث )٢٠١٨(

َمغولومن حديث مالك بن  ,حذيفة ْ   . مـخارق عنـه حصني بنُجنادة تفرد بـه أبو , منصورعن ِ
َعتيبةكم بن  غريب من حديث احل.عن آنية الذهبملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٠١٩( ُ 

َالعرزميد اهللا ي تفرد بـه مـحـمد بن عب,عن أيب وائل عن حذيفة وابن مسعود ْ  وال نعلم , عنـهَ
  . غري مـحـمد بن احلسن بن الزبري األسدي*حدث بـه عنـه

 تفرد بـه عبد اهللا بن جعفر .احلديث يف الفتنة.. .أيكم :فقال , كنت عند عمر:حديث )٢٠٢٠(
َداود بن رش وتفرد بـه , عن سيار أيب احلكم عنـه بن عمراملديني عن عبيد اهللا   .د عنـهيُ

  غريب من حديث.إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٢٠٢١(
 

________________________ 
 .من غ » عن األعمش« *  −٢٠١٦الالل
 . املحفوظون :صوابه » املحفظون«: قوله  )١(الالل
  .من غ » يوشك« * −٢٠١٧الالل
  .من ص » عنه« . * ٤) ٣(األفراد :  ينظر −٢٠١٩الالل
 .من غ » عنه«*   .١١/٩٨تاريخ بغداد :  ينظر −٢٠٢١الالل



 

 ٣٧١

 وتفرد به ,حصني عنه ورواه .IQHليم املدائنيُتفرد بـه سالم بن س ,حـمزة الزيات عن األعمش
َفزارمعاذ بن موسى ال ّالرسي ي عن َ ِ  وتفرد بـه طاهر بن ,منصور عنـهورواه . *بن حييى عنهَ

ْمدرار َجحادة عن احلسن بن أيب جعفر عن مـحـمد بن ِ    }أ٧٩{ . عن منصورُ
 تفرد بـه وثيمة بن موسى عن .احلديث» ...من أصبح والدنيا أكرب هـمه« :حديث )٢٠٢٢(

 .عن األعمش عنه ة بن الفضل عن الثوريسلم
 تفرد به مـحمد بن إسامعيل بن .احلديث.. .اًمقامملسو هيلع هللا ىلص  قام فينا رسول اهللا :[حديث  )٢٠٢٣(

تفرد بـه معروف بن حسان الضبي  : وقال يف موضع آخر.عن عاصم عنـه *رجاء عن الثوري
  . عن أيب وائلذرعن عمر بن 

ْ سلم  تفرد بـه أبو قتيبة.احلديث. ..قدحبفأتتـه اخلادم  ,نـه استسقىأ :[حديث  )٢٠٢٤( بن قتيبة َ
 . *عنه عن شعبة عن األعمش

 النرض  غريب من حديث.احلديث.. .استخلف علينا ,يا رسول اهللا : قيل:[حديث  )٢٠٢٥(
َبرش بن عبيس تفرد بـه ,عبد اهللا عن أيب اليقظان عن أيب وائل/ب١٢٨/بن عريب عن رشيك بن ُ 

  .غري جعفر بن سليامن النوفيلوال نعلم حدث بـه , *عنه *بن مرحوم
 غريب من .احلديث.. .إىل عثامن يف جيش العرسةملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث  )٢٠٢٦(

  إسحاق بن إبراهيم*تفرد به ,ومن حديث أيب إسحاق عنـه ,حديث أيب وائل عن حذيفة
  . ومل يروه عنـه غري عامر املستميل,الكويف األزدي

 :من مل يسم عن حذيفة
________________________ 

ومل نكتبه إال «عبيد بن عبد الرمحن املؤدب , : , يعني » ومل يروه عنه غري هذا الشيخ«:  يف تاريخ بغداد )١(الالل
 .ايض عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة الق: , يعني » عن شيخنا هذا

 .ساقط من ص » الثوري«يف احلديث السابق إىل » عن األعمش«من  * −٢٠٢٣الالل
  .من ص » عنه« * −٢٠٢٤الالل
  .من غ » عنه«/ مرجوم : يف غ » مرحوم« * −٢٠٢٥الالل
  .ومن حديث : يف ص » تفرد به« . * ٣٩/٦٥تاريخ دمشق :  ينظر −٢٠٢٦الالل



 

 ٣٧٢

  :حذيفةرجل من عبس عن * 
 غريب من حديث .احلديث.. .يف صالة من الليلملسو هيلع هللا ىلص  أنـه انتـهى إىل النبي :حديث )٢٠٢٧(

َمسعر ْ  وهو غريب من حديث شعبة عن , عن عمرو بن مرة عن أيب حـمزة طلحة بن يزيد عنـهِ
َمسعر ْ  . تفرد بـه الفضل بن عنبسة عن شعبة,−كر يف آخر احلديثُوذ− ِ

 

ْاهلمداينأبو إسحاق *   :عن حذيفة عمن حدثه َ
 تفرد بـه معىل بن الفضل .احلديث.. .إين ذرب اللسان ,رسول اهللا يا : قلت:[حديث  )٢٠٢٨(

 *وقد تقدم يف , هو عبيد بن املغرية أبو املغرية*ـهوالرجل الذي مل يسم ,عن أيب إسحاق
  .IQHحديثه

 

 :موىل حذيفة عن حذيفة* 
عاصم عن مـحـمد بن  تفرد بـه أبو .احلديث.. .ازةجن ىل صليت مع حذيفة ع:حديث )٢٠٢٩(

  .عيسى :واسمه ,IRH وقد تقدم له حديث,برش بن بشري األسلمي عن حييى التيمي عنـه
 

ِيد أيب رسِسَمسند حذيفة بن أ  حيةَ
 :أبو الطفيل عنـه* 

 تفرد بـه .احلديث» ...وبةُكَأو ر انِرقَال تقوم الساعة حتى خترج نار من و« :حديث )٢٠٣٠(
  .ت القزاز عن أبيـه عن أيب الطفيل عنـه بـهذا اللفظأبو عاصم النبيل عن احلسن بن فرا

 غريب من حديث عبد امللك بن .احلديث »...يكون خسف باملرشق« :حديث )٢٠٣١(
َّسوار تفرد بـه أشعث بن ,ميرسة عن أيب الطفيل عنـه   . عنـه بـهذا اإلسنادَ

________________________ 
  .من ص » يف«/ يسم : يف ص » يسمه« * −٢٠٢٨الالل
  .١٩٩٩ يف احلديث )١(الالل
  .٢٠٠١ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٣٧٣

  غريب من حديث أيب.احلديث» ...اًرْفَإذا كنتم س «:ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا :حديث )٢٠٣٢(
َّسوارتفرد بـه  , عنـهز وغريب من حديث فرات القزا,الطفيل عامر بن واثلة عنـه   بن مصعبَ

  . ومل يروه غري مـحـمد بن عكاشة,عنـه
 تفرد بـه أبو العوام عمران .احلديث »...من آذى املسلمني يف طرقهـم« :حديث )٢٠٣٣(

  .القطان عن قتادة عن أيب الطفيل عنـه
 غريب من .احلديث.. .جلست إىل ابن مسعودف/أ١٢٩/, قدمت املدينة:حديث )٢٠٣٤(

 , وغريب من حديث عبد الوهاب بن مـجاهد عنـه,حديث أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد
  .تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عنـه

 :سمع حذيفة }ب٧٩{ احلكم عمن* 
 .احلديث» ...عرش آيات بني يدي الساعة« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا * شهدت:[حديث  )٢٠٣٥(

ِعميلةو حـمزة عن رقبة عن الربيع بن تفرد بـه أب فرواه  , واختلف فيـه عىل احلكم. رسحيةأيب عن َ
ِعميلةمـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن احلكم عن الربيع بن   وخالفه , عن أيب رسحيةَ

, وكذلك رواه فرات القزاز * فرواه عن احلكم عن أيب الطفيل عن حذيفة,ُعامرةاحلسن بن 
  . وعدي بن ثابت عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيدُ بن رفيعزوعبد العزي

 
 مسند احلكم بن سعيد

 تفرد بـه .احلديث.. .احلكم :قلت ,»ما اسمك« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )٢٠٣٦(
عن عمرو بن حييى بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن  عبيد بن عبد الرحـمن بن عبيد احلنفي

  .احلكم
 

________________________ 
  .عن أيب حذيفة : يف ص » عن حذيفة«/ سمعت : يف غ » شهدت« * −٢٠٣٥الالل
   .٢/٨٩ , اإلصابة ٥٩/٥٤تاريخ دمشق :  ينظر −٢٠٣٦الالل



 

 ٣٧٤

 مسند احلكم بن أيب العاص
 *فتواعدنا ,تواعدوا له : وفيـه,احلديث.. . احلكم قالت للحكمابنةن أ :[حديث  )٢٠٣٧(
َحبرتتفرد بـه داود بن أيب هند عن قيس بن  .احلديث بطوله.. .له ْ َIQH, وتفرد بـه مسلمة بن 

  .علقمة عن داود
 

 ُجنادة بن ِيشْبُمسند ح
د الرحـمن بن قيس  تفرد بـه عب.احلديث.. . فاطمةاًعليملسو هيلع هللا ىلص  ملا زوج النبي :حديث )٢٠٣٨(

 وقال عمر بن املثنى عن أيب إسحاق عن أنس بن مالك نحو ,عن رشيك عن أيب إسحاق عنـه
  .هذا

 تفرد بـه إسامعيل بن أبان عن .احلديث» ...أنت مني «:لعيلملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي :[حديث  )٢٠٣٩(
  . أيب إسحاق عنـه*عن IRHعبد الغفار بن القاسم األنصاري عنـه

 
 مسند حارثة بن وهب

 تفرد بـه حييى بن كثري بن .احلديث.. .أكثر ما كناملسو هيلع هللا ىلص  صىل بنا رسول اهللا :[يث حد )٢٠٤٠(
 , وروى حديث أيب إسحاق الذي عند الناس,وتفرد بـه عنـه عيل بن نرص ,درهـم عن شعبة

 .احلديث املعروفببن نرص حدث عن حييى عن شعبة عن أيب إسحاق /ب١٢٩/عيلأن يعني 

________________________ 
 .وبيض ألوهلا » عدنا«: كتب منها يف غ » فتواعدنا« * −٢٠٣٧الالل
 . داود عن الشعبي عن قيس :صوابه لعل » داود عن قيس«: له قو )١(الالل
» عن«. *  من طريق إسامعيل , ووافقه ٩١٨ والصغري ٧٥٩٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٣٩الالل

  .مكررة يف غ 
 .بحذفها صوابه لعل » عنه«: قوله  )٢(الالل
  . افقه  من طريق يعقوب , وو٦٢٣٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٤٠الالل



 

 ٣٧٥

َمسعرورواه  ْ َمسعر بن حـميد بن كاسب عن وكيع عن  وتفرد بـه يعقوب,ِ ْ  ُجنادة ورواه أبو .ِ
َمسعرحصني بن مـخارق عن جـامعة منـهـم  ْ ِ.  

 

 مسند حكيم بن حزام
حكيم بن  : مني ومنكمٌ خريْنَرد م :ويقول ,نـه كان ال يقبل جوائزهـمأ :حديث )٢٠٤١(

يم عن  غريب من حديث داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن حك.احلديث ...محزا
َهشيم تفرد بـه ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُبـهلولومل يروه غري ال ,ُ ْ ُبـهلول تفرد بـه إسحاق بن , بن حسانَ ْ   . عن أبيـهَ

 

 مسند احلجاج بن احلجاج
 صحيح من حديث هشام بن .احلديث ...ة الرضاعَّمَذَب عني مِهْذُ ما ي:حديث )٢٠٤٢(

 تفرد بـه مكي بن إبراهيم ,عنـه وغريب من حديث حييى بن عبد اهللا بن سامل ,عروة عن أبيـه عنـه
  .عنـه

 

 مسند حنظلة الكاتب
غريب من حديث الثوري  .احلديث بطوله.. .فوعظنا ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند النبي :[حديث  )٢٠٤٣(

ْاجلعفيوعنـه مـحـمد بن عبد الرحـمن  , تفرد بـه أبو أسامة,ريريعن شعبة عن اجل ُIQH.  
 

 مسند حبيب بن عمرو السالماين
 غريب من .احلديث.. .يف وفد سالمانملسو هيلع هللا ىلص  }أ٨٠{ ل اهللا قدمت عىل رسو:[حديث  )٢٠٤٤(

قي عن مـحـمد بن صدقة عن مـحـمد بن حييى بن ِاحَسُملبن نوفل ا *ديحديث عبد اجلبار بن سع
  .سهل عن أبيـه

________________________ 
   .٥٧) ٣(األفراد :  ينظر −٢٠٤٣الالل
 .مـحمد بن أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزاز : , يعني » ومل نكتبه إال عن شيخنا هذا«:  يف األفراد )١(الالل
  .سعد : يف ص » سعيد« * −٢٠٤٤الالل



 

 ٣٧٦

 جد سعيد بن املسيب نْزَمسند ح
 تفرد بـه معمر عن الزهري .احلديث» ...ما اسمك« :قال لهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٠٤٥(

 تفرد بـه عمرو , عن جده* عن أبيـه*سعيد حديث غريب من :موضع آخريف  وقال .عن سعيد
ِالسعيديبن حييى بن سعيد بن عمرو  َّ.  

 
 مسند احلارث بن حسان

 تفرد بـه إبراهيم بن .احلديث.. .خيطبملسو هيلع هللا ىلص فرأيت النبي  ,املدينة *قدمت :[حديث  )٢٠٤٦(
  .ن أيب وائل عنـه ع*بن عيينة عن سالم أيب املنذر عن عاصماسعيد اجلوهري عن 

 
 يشَقُمسند احلارث بن أ

 تفرد بـه املنذر .اعة احلديث يف الشف»...إن الرجل من أمتي ليدخل اجلنة« :حديث )٢٠٤٧(
  .عن أبيـه عن شعبة عن داود بن أيب هند عن عبد اهللا بن قيس عنـه/أ١٣٠/بن الوليد

 
 مسند حبيب بن مسلمة

 من حديث الليث * غريب.احلديث. ..ل يف بدأتـه الربعّفينملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٢٠٤٨(
ومل يروه غري ابنـه عبد  , تفرد بـه شعيب بن الليث عن أبيـه,بن سعد عن إسامعيل بن عياش

  . ابنـه مـحـمد بن عبد امللك* تفرد بـه عنـه,امللك

________________________ 
  .أيب : يف غ » أبيه«/ من غ » سعيد« * −٢٠٤٥الالل
  .عن أيب عاصم : يف ص » عن عاصم« / من غ» قدمت« * −٢٠٤٦الالل
: غريبان, ويف احلاشية : يف غ » غريب« . *١٣١السابق والالحق للخطيب البغدادي ص :  ينظر −٢٠٤٨الالل

 .من ص » عنه«/ » كذا«



 

 ٣٧٧

َحريثمسند   والد عمرو ُ
َكمأةال« :[حديث  )٢٠٤٩( ْ طاء بن  تفرد بـه عبد الوارث بن سعيد عن ع.احلديث» ... من املنَ

َحريثالسائب عن عمرو بن  وإنام رواه عمرو  , رواية وال صحبةَريثُوال نعلم حل , عن أبيـهُ
َحريث *بن   .د بن زيد بن عمرو بن نفيلسعي عن ُ

 

 م بن عمرو السعديَيْذِمسند ح
 تفرد .احلديث» ...كمءإن دما «:يف حجة الوداع يقولملسو هيلع هللا ىلص  أنـه سمع النبي :حديث )٢٠٥٠(

 . م عن أبيـه عن جدهَيْذِبن زياد بن حيد عن مغرية الضبي عن موسى بـه جرير بن عبد احلـم
 

 مسند حـميد بن ثور اهلاليل
  :فأنشده ,ملسو هيلع هللا ىلص أنـه حني أسلم أتى النبي :حديث )٢٠٥١(

َأصبح قلبي من سليمى مقصدا ْ ُ َُ 
 داـــــُّ منـهـا وإن تـعـمـًأْإن خـطـ

 داــــحما منـــُّا ربــــانى أرـتـــح
 . بن األشدق عن حـميدتفرد به يعىل      

 

 باب اخلاء
 مسند خالد بن الوليد

 تفرد بـه عبد .احلديث »...لكل أمة أمني«: *يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢٠٥٢(
َخثيماهللا بن عثامن بن   زكريا * وتفرد بـه أبو مروان حييى بن أيب, عن أيب الزبري عن جابر عنـهُ

َخثيمالغساين عن ابن  ُ.  
________________________ 

  .من غ » بن« . * ٤/٤٠٧العلل :  ينظر −٢٠٤٩الالل
تفرد به : حييى عن ابن خثيم , وقال  من طريق القاسم بن ٥٨١٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٥٢الالل

  .من ص » أيب«, » يقول«. * عنه 



 

 ٣٧٨

 مسند خالد بن عرفطة
عن  ب من حديث الشعبييغر .»اًعيل متعمد من كذب« :وفيـه ,قصة املـختار حديث )٢٠٥٣(

 وقد أتى , تفرد بـه موسى بن عبد الرحـمن املرسوقي عن مـحـمد بن برش عن زكريا عنـه,خالد
 عن مـحـمد بن برش عن زكريا عن خالد بن اًأيض  ورواه املرسوقي.احلديث الذي عند الناسب

  . تفرد بـه زكريا عن خالد,مثلهبعن خالد /ب١٣٠/خالد بن عرفطةسلمة عن مسلم موىل 
 

 مسند خزيمة بن ثابت
 :عبد اهللا بن يزيد عنـه* 

 تفرد بـه .احلديث.. . املغرب والعشاءٍعْـمَجبملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  }ب٨٠{  صىل:[حديث  )٢٠٥٤(
ْغيالنقيس بن الربيع عن  سن بن فأسنده احل , واختلف عنـه,بـهذا اإلسناد  بن جامع ومن معهَ

  .ميرسة بن حبيب :IQHوزاد فيـه ,عن أيب بن كعبعنه عطية 
 :* خزيمةعبد الرحـمن بن أيب ليىل عن* 

تفرد بـه عبد العزيز  , غريب من حديث احلكم عن ابن أيب ليىل عنـه.املسح[ حديث )٢٠٥٥(
  .بن املطلب عن ابن أيب ليىل عن احلكم عنـه

ْاخلوالينأبو مسلم *   :* خزيمة عنَ
 تفرد بـه خالد بن ميمون عن احلجاج بن .احلديث» ...ا فسا أحدكمإذ« :حديث )٢٠٥٦(

ْعصمةوتفرد بـه أبو  ,أرطأة   . عنـهِ
 :* خزيمةأبو غطفان عن* 

________________________ 
 . من طريق قيس , ووافقه ٨٤٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/١١٥العلل :  ينظر −٢٠٥٤الالل
 .مع غيالن :  أي )١(الالل
   .− وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن خزيمة« * −٢٠٥٥الالل



 

 ٣٧٩

 هذا : قال ابن صاعد.احلديث... *ايعوهليبملسو هيلع هللا ىلص  أتى قوم رسول اهللا :[حديث  )٢٠٥٧(
 غريب :رقطنياد قال ال,وما سمعناه إال من سليامن بن عبد احلـميد البـهراين احلـميص ,غريب

د اهللا عن يزيد بن عبد اهللا بن يبـه عبد العزيز بن عب  تفرد,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي *خزيمةمن حديث 
َقسيط   . وتفرد بـه إسامعيل بن عياش عن عبد العزيز,ُ

 

َاجلديلأبو عبد اهللا *   :* خزيمة عنَ
 غريب من حديث أيب .احلديث.. .ثالثة أيام للمسافرملسو هيلع هللا ىلص  جعل رسول اهللا :[حديث  )٢٠٥٨(

 . تفرد بـه روح بن عطاء بن أيب ميمونة عنـه, جعفر بن إياس عن أيب معرش زياد بن كليببرش
 .عنـه *بن سعيدبيدة بن األسود ُ تفرد بـه ع,وغريب من حديث القاسم بن الوليد عن احلارث

وتفرد بـه الكرماين  , وتفرد بـه أبو حاتم سويد بن إبراهيم عن حـامد عن الشعبي,ورواه الشعبي
ة َبْلُد بن عاَّوَذرواه  ,أصل عن الشعبي وله , وغريه يرويـه عن حـامد عن إبراهيم,عمرو عنـهبن 

 ,ح عن حـامدْبُبن ص IQH ورواه عمرو.د عن مطرفاَّوَذتفرد بـه و ,عن مطرف عن الشعبي عنـه
ْحـمران تفرد بـه عمرو بن ,وهو غريب من حديث هشام بن حسان عنـه  ورواه عمرو بن . عنـهُ

َاجلديلمون عن مي لثوري عن أبيـه سعيد بن  وتفرد بـه سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ا,َ
وتفرد بـه أبو حـمزة  , ورواه حـامد عن إبراهيم.إبراهيم التيمي عن عمرو/أ١٣١/مرسوق عن

  .السكري عن رقبة عنـه
ة  تفرد بـه أبو حنيف.احلديث.. .ل شهادتـه شهادة رجلنيجعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٠٥٩(

َاجلديلالنعامن بن ثابت عن حـامد بن أيب سليامن عن إبراهيم عن أيب عبد اهللا  َ.  
 

________________________ 
  .جرير : يف ص » خزيمة«/ وبيض لباقيها » ليبا«: ب منها يف غ كت» ليبايعوه« * −٢٠٥٧الالل
 من ٤٩٢٤ , و− دون التيمي– من طريق عمر بن سعيد ١٤٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٥٨الالل

 .من غ » بن سعيد«. *  روح , ووافقه فيهام ٨٣٦٣طريق عبيدة و
 . عمر :صوابه لعل » عمرو«: قوله  )١(الالل
   .١٦/٣٦٦تاريخ دمشق : ظر  ين−٢٠٥٩الالل



 

 ٣٨٠

 مسند خباب
 :عبد اهللا بن خباب عن أبيـه* 

 تفرد بـه عدي بن .احلديث.. .فخرج إلينا ,ننتظر الصالةملسو هيلع هللا ىلص  كنا بباب النبي :حديث )٢٠٦٠(
الربيع بن روح عن  وتفرد بـه ,عبد الرحـمن عن داود بن أيب هند عن سامك بن حرب عنـه

َزبيديمـحـمد بن حرب عن ال   . عنـهُّ
 :* خبابقيس بن أيب حازم عن* 

َكهيل تفرد بـه سلمة بن .احلديث.. .وهو مضطجعملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي :[حديث  )٢٠٦١(  عن ُ
  .عنـه ابنـه مـحـمد *به وتفرد , عن قيسشبلاملغرية بن 

 :مرسوق بن األجدع عن خباب* 
 تفرد بـه عيسى بن أيب .احلديث.. .الرمضاءملسو هيلع هللا ىلص   شكونا إىل رسول اهللا:[ *حديث )٢٠٦٢(

عن حصني واألعمش عن أيب الضحى عن  }أ٨١{  عن شعبةريحرب عن حييى بن أيب بك
  .مرسوق

َزفر *صلة بن*   : عن خبابُ
 غريب من حديث صلة .احلديث» ...اخليل ثالثة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٠٦٣(

  ., تفرد بـه مسلمة بن عيل عنـه*هنوغريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد ع ,عنـه
 :* خبابعامر بن سعد البجيل عن* 

 غريب من حديث أيب .احلديث.. .عيينة بن حصنملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي  :قال :ثحدي )٢٠٦٤(
  .تفرد بـه حصني بـهذا اإلسناد ,إسحاق عن عامر

________________________ 
 , −املغرية بن عبد اهللا اليشكري:  وفيه – من طريق حممد ٢٦٦٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٦١الالل
  .من غ » به« / − وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن خباب«. * تفرد به حممد وحييى ابنا سلمة : وقال 
  .من غ » حديث« * −٢٠٦٢الالل
  .عن خالد : يف ص » عنه«/ من ص » ة بنصل« * −٢٠٦٣الالل



 

 ٣٨١

 : عنـه*رَمْعَأبو م* 
 مل يروه : قال ابن صاعد.احلديث.. .الرمضاءملسو هيلع هللا ىلص  شكونا إىل رسول اهللا :[حديث  )٢٠٦٥(

 بن عمري ُعامرة غريب من حديث األعمش عن :طني قال الدارق, ابن عيينةغريبـهذا اإلسناد 
َسخربةعن أيب معمر عبد اهللا بن   ,وهو غريب من حديث سفيان , تفرد بـه سفيان بن عيينة, عنـهَْ

  .ب عن خبابِّ بن مرض*وغريه يرويـه عن األعمش عن أيب إسحاق عن حارثة
 :* خبابعنأبو وائل * 

َجحادة تفرد بـه عبد الوارث عن مـحـمد بن .احلديث.. . إنا أقوام هاجرنا:[حديث  )٢٠٦٦( ُ 
  .عن األعمش عنـه

 
 يم بن فاتكَرُخ/ب١٣١/مسند

 غريب من حديث مسلمة بن جعفر عن .احلديث» ...الناس أربعة« :[حديث  )٢٠٦٧(
َالركني ِعميلة بن الربيع بن ُّ ِعميلة عن عمه يسري بن َ ِعميلة بن  عن الربيعَ  تفرد بـه ,يمَرُ عن خَ

  . إسناده عنـه أحـمد بن مالعب*طضب و,مالك بن إسامعيل عنـه IQH*عتاب أبو
 تفرد بـه املسعودي عن .احلديث» ...يمَرُنعم الفتى خ «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :[حديث  )٢٠٦٨(

  . وتفرد بـه مسكني بن بكري عن املسعودي,عن أيمن *عبد امللك
 

________________________ 
  .وبيض لباقيها » حا«: كتب منها يف غ » حارثة«/ معتمر : يف غ » أبو معمر« * −٢٠٦٥الالل
  . من طريق عبد الوارث , ووافقه ٣٤٦٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٦٦الالل
 .وخبط : يف غ » وضبط«/ عتبان : يف غ » عتاب« * −٢٠٦٧الالل
 . غسان :صوابه » عتاب«: قوله  )١(الالل
 من طريق يونس بن بكري عن ٧٤٧ , ٤١٥ والصغري ٣٥٠٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٠٦٨الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » عبد امللك«. * تفرد به عنه : املسعودي , وقال 



 

 ٣٨٢

 باب الدال
 ر جد عدي بن ثابت األنصاريمسند دينا

  .احلديث »...بؤالعطاس والتثا «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٠٦٩(
  .»املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديثو )٢٠٧٠(

وتفرد بـه  ,تفرد بـهـام أبو اليقظان عثامن بن عمري عن عدي بن ثابت عن أبيـه عن جده      
  .رشيك عنـه

 

 باب الذال
  ـــــارغفــــ

 

 باب الراء
 مسند رافع بن خديج

 :مـحـمود بن لبيد عنـه* 
 تفرد بـه النعامن .احلديث» ...سفروا بصالة الصبحأ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٠٧١(

 ورواه .بن عبد السالم عن الثوري عن مـحـمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عنـه
َد بن حـمريموتفرد بـه مـحـ ,صالح بن املـخارق عن عاصم ْ قال  , عن أيب بكر بن أيب مريم عنـهِ

  .هذا إسناد غريب :ابن صاعد
 :* رافعالقاسم بن مـحـمد بن أيب بكر عن* 

 , تفرد بـه احلسن بن صالح عن حييى عنـه.»ال قطع يف ثمر وال كثر«: [ *حديث )٢٠٧٢(
 

________________________ 
   .− دون متنه−٦٤٠سؤاالت الربقاين :  ينظر −٢٠٦٩الالل
  .ب /٥/٢٢٨علل ال:  ينظر −٢٠٧١الالل
  .مبيض هلا يف غ » العويص«/ من غ » حديث« / − وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن رافع« * −٢٠٧٢الالل



 

 ٣٨٣

 عن احلسن بن *يصْوَوتفرد بـه سلمة الع , حبان حييى بنوغريه يرويـه عن حييى عن مـحـمد بن
  .صالح

 تفرد بـه عثامن بن مرة عن .نـهى عن كري األرضملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٠٧٣(
  .القاسم

 : عن رافع*يسارري بن َشُب* 
سويد بن  }ب٨١{  تفرد بـه.احلديث.. .نـهى عن بيع الثمرةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٠٧٤(

  .عبد العزيز عن حييى بن سعيد عنـه
  /أ١٣٢/:*ن رافعسعيد بن املسيب ع* 

 غريب من حديث سعيد عن .»املدينة خري من مكة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٠٧٥(
  .يريَُد تفرد بـه مـحرز بن عبد اهللا اهل,رافع

 :* رافعة بن رفاعة عنَايَبَع* 
َقطن بن  IQH هذا حديث رواه أحـمد بن مـحـمد.احلديث» ...ما أنـهر الدم« :[حديث  )٢٠٧٦( َ

 ورواه عيل , عمر بن سعيد بن مرسوق عن أبيـه عن عباية عن*ةعيينحرب عن ابن  عن عيل بن
والصواب  ,بن اهليثم عن عيل بن حرب عن إسحاق بن عبد الواحد عن ابن عيينة بن أحـمد

  .قول ابن اهليثم
تفرد بـه  .احلديث بطوله.. .ًفأصبنا إبال ,بذي احلليفةملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع رسول اهللا :حديث )٢٠٧٧(

  .يسى الكويف عن سعيد بن مرسوق عنـهحييى بن حـمزة القايض عن داود بن ع
 بن رافع عن أسنده ,املسعودي بـه تفرد .احلديث ...أطيب الكسب *أي :[ حديث )٢٠٧٨(

 .خديج
________________________ 

  .سنان : يف ص » يسار« * −٢٠٧٤الالل
  .قتيبة : يف ص » عيينة« * −٢٠٧٦الالل
 . حممد بن أمحد :صوابه » أمحد بن حممد«: قوله  )١(الالل
 .إن : يف ص » أي«. *  من طريق املسعودي , ووافقه ٧٩١٨ين يف األوسط  أخرجه الطربا−٢٠٧٨الالل



 

 ٣٨٤

 :رفاعة عن أبيـه* 
 تفرد بـه أبو األحوص .احلديث.. .اً العدو غدقىلنإنا  ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٢٠٧٩(

 ,عن جده عن عباية عن سعيد يرويـه وغريه ,عن أبيـه عن جده مرسوق عن عباية بن عن سعيد
  .أباه يذكر ال

 :* رافعمـجاهد عن* 
 تفرد بـه عيل بن عاصم عن .احلديث.. .نـهى عن الثلث والربعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٠٨٠(

  .وتابعه مـحـمد بن راشد ,خالد احلذاء عنـه
ُالـمقربيسعيد *  ْ  : عن رافعَ

 تفرد بـه .»ـه بستذكرأ«: *فقال ,ما هذا :فقلت ,اًخيطملسو هيلع هللا ىلص  رأيت يف يد النبي :[حديث  )٢٠٨١(
  . بن أيب ربيعة عنـهشايع IQHهيم عن عبد الرحـمن بن احلارث عنغياث بن إبرا

 

 يثِكَمسند رافع بن م
 غريب من .»والرب زيادة يف العمر ,وحسن امللكة نامء, *شؤمسوء اخللق « :[حديث  )٢٠٨٢(

 .  عن بعض ولد رافعَفرُزعن عثامن بن , تفرد بـه معمر بن راشد ملسو هيلع هللا ىلصحديث رافع عن النبي 
 

 مسند ربيعة بن كعب األسلمي
 تفرد بـه حييى بن أيب كثري عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كنت أبيت عند حجرة النبي :حديث )٢٠٨٣(

  .أيب سلمة عنـه

________________________ 
  .الرتمجة من ص  * −٢٠٧٩الالل
 .قال : يف غ » فقال« . * ٢/٢٨٣ , الآللئ املصنوعة ١٤٩٣املوضوعات : ينظر  −٢٠٨١الالل
 . بن :صوابه » عن«: قوله  )١(الالل
 .من غ » شؤم«*  −٢٠٨٢الالل



 

 ٣٨٥

 مسند رفاعة الزرقي
 :حييى بن خالد عن عمه رفاعة* 

 تفرد بـه إسحاق .احلديث.. .يصيل صالة خفيفة *كانملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٠٨٤(
ُبـهلول بن ْ ْسمعان عن أبيـه عن ابن َ  /ب١٣٢/زياد عن عبد اهللا بن عبد الرحـمن عبد اهللا بن ِ

  .عمهعن األنصاري عن عيل بن حييى بن خالد عن أبيـه 
 :أبو عبيدة بن رفاعة عن أبيـه* 

 تفرد بـه عمر بن سهل .احلديث.. .إذا رأى اهلاللملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٠٨٥(
 . *عن أبيهز بن احلصني عن عبد الكريم عن أيب عبيدة املازين عن عبد العزي

 
 مسند رزين بن أنس

 غري اً ال أعرف لرزين مسند.احلديث.. .ملا ظهر اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي :[حديث  )٢٠٨٦(
  . تفرد بـه فهد بن عوف عن نائل بن مطرف عن أبيـه عن جده رزين,هذا

 
 اد بن ربيعةَقُمسند ر

 .IQHدحديثه يف مسند عبد اهللا بن جرا
 
 

________________________ 
 .من غ » كان«/ الرتمجة من ص  . * −ٍ بمتن غريه– ١/٩٦نن الس: ينظر  −٢٠٨٤الالل
 .من غ » عن أبيه«/ الرتمجة من ص  . * − وسقط أول إسناده– ١١) ٨٣(األفراد : ينظر  −٢٠٨٥الالل
  .جاء هذا املسند يف ص بعد املسند التايل  . * ٤/٢٢٦٠, ٢/١٠٩٤املؤتلف :  ينظر −٢٠٨٦الالل
  .٤٠٨٢ يف احلديث )١(الالل



 

 ٣٨٦

 باب الزاي
 مسند زيد بن ثابت

  }أ٨٢{ :عبد اهللا بن عمر عنـه* 
 غريب من حديث عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن أيب عتيق عن نافع .العرايا حديث )٢٠٨٧(

 ورواه سامل عن .ومل يروه عنـه غري أيب بكر بن أيب أويس , تفرد بـه سليامن بن بالل عنـه,عنـه
ْطهامن وهو غريب من حديث مطر بن ,أبيـه مل نكتبـه إال عن أيب  , الوراق عن الزهري عنـهَ

  .العباس بن عقدة
 هكذا .احلديث» ...من أدرك من الصالة ركعة« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٠٨٨(

عبيد اهللا عن الزهري  :والصواب ,وهو وهـم ,حدثناه أنس بن مـحـمد الطحان بواسط من كتابـه
  .حديث الرخصة يف العرايا : األولوباإلسناد ,عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 :أبو الدرداء عن زيد بن ثابت* 
 تفرد بـه أبو ,زيد غريب من حديثه عن .احلديث.. .دعاملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٠٨٩(

ْضمرةبن أيب مريم عن  IQHبكر عبد اهللا  . بن حبيب عنـهَ
 :مروان بن احلكم عن زيد* 

 غريب من حديث عبد .احلديث... *ًأرقاملسو هيلع هللا ىلص  شكوت إىل رسول اهللا :[حديث  )٢٠٩٠(
ْمعدانر بن يزيد عن خالد بن  عن ثوُعالثةتفرد بـه ابن  ,امللك بن مروان عن أبيـه عن زيد  .  عنـهَ

ْحـمران*   : بن أبان عن زيدُ
تفرد بـه حفص بن  , غريب من حديثه عن زيد.احلديث» ...ًأنرض اهللا امر «:[حديث  )٢٠٩١(

ْحـمراناد بن عبد الرحـمن عن  عن عاصم بن حكيم بن رزين عن زي*طيَبَعمر احل ُ.  
________________________ 
 . أبو بكر بن عبد اهللا :صوابه » أبو بكر عبد اهللا«: قوله  )١(اللال

  .أدوا : يف ص » ًأرقا« * −٢٠٩٠الالل
  .احلنظيل : يف غ » احلبطي« * −٢٠٩١الالل



 

 ٣٨٧

 :خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيـه* 
تفرد بـه عبد اهللا بن عامر بن /أ١٣٣/.احلديث» ... عىل كنز*أال أدلك« :[حديث  )٢٠٩٢(

ْضمرة وتفرد بـه أبو ,ةآل زيد عن خارج IRHعن سعيد بن سليامن موىل IQH*اهلاد فجود  , عنـهَ
  .إسناده

  بنُجنادة تفرد بـه املنذر بن مـحـمد عن أبيـه عن .» النارام مستـتوضؤوا م« :[حديث  )٢٠٩٣(
ْسلم   . *عنهعن عبيد اهللا عن الزهري َ

 غريب من حديث الزهري .احلديث.. . أن أباه كان يقول حني يضطجع:حديث )٢٠٩٤(
  . تفرد بـه أبو اهليثم خالد بن القاسم املدائني عن الليث عن يونس عنـه,عن خارجة عن أبيـه

 , عنـهِّالزناد غريب من حديث أيب .احلديث.. .نزلت اآلية يف الفرقان ملا :[حديث  )٢٠٩٥(
 وتفرد بـه الليث ,هالل *أيب تفرد بـه سعيد بن ,عنـه ISHميم بن أيب جهيوغريب من حديث جه

  . عنـه*يزيدن خالد بن عبن سعد 
َفضالة تفرد بـه .»احلرب خدعة «:حديث )٢٠٩٦(  بن املفضل عن أبيـه عن ابن عجالن عن َ

  . عنـهِّالزنادأيب 
 تفرد بـه سامل أبو النرض عنـه عن .احلديث.. . أن عثامن بن مظعون ملا قرب:حديث )٢٠٩٧(

عن خارجة بن  وقال الزهري , ومل يروه عنـه غري عثامن بن صالح, عنـهَِهليعة وتفرد بـه ابن ,أبيـه
  .عن أبيـه :ومل يقل , العالءمزيد عن أ

 فرد بـه النرض بن سلمة شاذان ت.﴾D C B A﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص قرأ رسول اهللا :حديث )٢٠٩٨(
 

________________________ 
  .مبيض له يف غ » بن اهلاد«/ أدلكم : يف غ » أدلك« * −٢٠٩٢الالل
 . عن أيب الزناد :صوابه لعل » بن اهلاد«: قوله  )١(الالل
 . من :صوابه لعل » موىل«: قوله  )٢(الالل
  .من غ » عنه« . * ٨/٣٠٢العلل :  ينظر −٢٠٩٣الالل
 .نذير : يف ص » يزيد«/ من غ » أيب«*  −٢٠٩٥الالل
 . جهم بن أيب جهم :صوابه لعل » جهيم بن أيب جهيم«: قوله  )٣(الالل



 

 ٣٨٨

  .عن إسامعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبيـه عن خارجة
 تفرد بـه . بالزاي,ٌرفع *النون ﴾È Ç﴿ :قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث و )٢٠٩٩(

حكيم أيب شاذان النرض بن سلمة عن إسامعيل بن قيس عن نافع بن أيب نعيم عن إسامعيل بن 
  .عن خارجة

 :عن زيدعامر بن سعد * 
غريب من حديث الزهري  }ب٨٢{ .احلديث» ...إذا سمعتم بالطاعون« :[حديث  )٢١٠٠(

ْوردان ومل يروه عنـه غري حاتم بن , تفرد بـه عبد الرحـمن بن إسحاق عنـه,عن عامر عنـه َ.  
 :سعيد بن املسيب عن زيد* 

بن  تفرد بـه عيل .احلديث.. .فتوضأ مرة مرة ,دعا باملاءملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢١٠١(
  .امي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد الرحـمن عنـهساحلسن ال

 تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث» ...نـه سيكون يف آخر الزمان أمراء جورةإ« :حديث )٢١٠٢(
َمسعرحييى بن عبيد اهللا عن  ْ لك ال  ما/ب١٣٣/:قيل لسعيد :الرحـمن قال  عن القاسم بن عبدِ

  .احلديث.. .تأمر أمري املؤمنني باملعروف
 :طاوس عن زيد* 

 غريب من حديث منصور بن .رى مرياثْمُأن العملسو هيلع هللا ىلص  قىض رسول اهللا :[حديث  )٢١٠٣(
  ورواه األوزاعي عن.تفرد بـه سالم الطويل من هذه الرواية ,زاذان عن عمرو بن دينار

  . عنـه*, وتفرد بـه عقبة بن علقمة البريويت*عمرو
 :ري عن زيدَدَر املْجُح* 

  عبد اهللا بن عاصم عن أيب الربيع تفرد بـه.»رى جتري مـجرى املرياثْمُالع« :[حديث  )٢١٠٤(
 

________________________ 
  .من غ » النون« * −٢٠٩٩الالل
   .٣/٧٢٧اردة يف الفتن للداين السنن الو:  ينظر −٢١٠٠الالل
  .مبيض هلا يف غ » البريويت«/ عن غريه عمرو : يف ص » عن عمرو« * −٢١٠٣الالل
  .بدر : يف غ » زر« * −٢١٠٤الالل



 

 ٣٨٩

ر عن ْجُ ورواه حييى األنصاري عن عمرو عن ح.السامن عن عمرو بن دينار عن طاوس عنـه
 ورواه منصور بن زاذان . بن اخلطاب*ومل يروه عنـه غري زر , وتفرد بـه القاسم بن معن,زيد

  . بـه سالم الطويل عنـه وتفرد,عن عمرو عن طاوس عن زيد
 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن زيد بن ثابت* 

 غريب من حديث .احلديث.. . فنزلت براءة,ملسو هيلع هللا ىلصكنت أكتب لرسول اهللا : [ *حديث )٢١٠٥(
 وهو غريب من ,تفرد بـه مـحـمد بن جابر عنـه , زيدعنأيب فروة اجلهني مسلم بن سامل عنـه 

  .ه غري أيب فروة ال نعلم حدث بـه عنـ,حديث ابن أيب ليىل
 :سليامن بن يسار عن زيد* 

 شعبة عن أيب عيسى حارض بن  تفرد بـه.احلديث.. . يف شاة*بَّ نياً أن ذئب:[حديث  )٢١٠٦(
  .عنـه مهاجر

 :*أبو عبد الرحـمن عن زيد بن ثابت* 
 تفرد بـه مـحـمد بن الفضل بن عطية .﴾X W V﴿ :قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢١٠٧(

  .عن عطاء بن السائب عنـه
 

 مسند زيد بن خالد اجلهني
 :عطاء بن يسار عنـه* 

 , غريب من حديث زيد بن أسلم عنـه.احلديث» ...ذاق طعم اإليامن« :حديث )٢١٠٨(
 ومل يروه عنـه غري أيب فروة يزيد بن ,عنـه −فريقيوهو أبو أيوب األ−تفرد بـه عبد اهللا بن عيل 

  .ُّالرهاويسنان 

________________________ 
  .من غ » حديث« * −٢١٠٥الالل
  .مبيض هلا يف غ » نيب« * −٢١٠٦الالل
  .من ص » بن ثابت« * −٢١٠٧الالل



 

 ٣٩٠

فرد بـه عبد اجلبار بن العالء عن سفيان بن  ت.احلديث» ...اًمن جهز غازي« :[حديث  )٢١٠٩(
  .عطاء عن أبيـه *ابنوعن  ,عن ابن أيب ليىل عن عطاء و,عيينة عن ابن جريج عن عطاء

 غريب من حديث عبد اهللا .احلديث» ...من صىل ركعتني ال يسهو فيـهـام« :[حديث  )٢١١٠(
وعنـه ابنـه  ,ان أبو فروةيزيد بن سن *عنه ه تفرد ب, عن زيد بن أسلمفريقي أيوب األبن عيل أيب

  .مـحـمد بن يزيد
  /أ١٣٤/:عبيد اهللا بن عبد اهللا عن زيد* 

 تفرد بـه عمرو بن عون عن حفص بن . احلديث»...ال تسبوا الديك« :[حديث  )٢١١١(
  . عنـهُز بن رفيع عن عبد العزي*ئسليامن املقر

 
 مسند زيد بن أرقم

 :*أنس بن مالك عن زيد بن أرقم* 
 تفرد بـه .احلديث.. .د بـهَمَمن ر }أ٨٣{ زيد بن أرقمملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا  عاد رس:[حديث  )٢١١٢(

ْاجلعفيجابر بن يزيد    . عن خيثمة بن أيب خيثمة البرصي عن أنس عن زيدُ
 :*ن زيدأبو الطفيل ع* 

  ما كتبناه إال عن.احلديث »...من أحب أن يستمسك بالقضيب األحـمر« :[حديث  )٢١١٣(
 

________________________ 
:  من طريق أيب إسامعيل املؤدب عن يعقوب بن عطاء , وقال ٨٣٦يف الصغري  أخرجه الطرباين −٢١٠٩الالل

 .من غ » ابن«. * تفرد به عنه 
  .من غ » عنه« . * ٨/٣٤١العلل :  ينظر −٢١١٠الالل
. *  من طريق عمرو , ووافقه ٣٦٢٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/١٩٤العلل :  ينظر −٢١١١الالل

  .مبيض هلا يف غ » املقرئ«
  .من ص » بن أرقم« * −٢١١٢الالل
 وكذا ما –عنه : يف ص » عن زيد« . * ١/٣٦٩ , الآللئ املصنوعة ٧٢٧املوضوعات :  ينظر −٢١١٣الالل
   .−بعده



 

 ٣٩١

راشد عن رشيك عن األعمش عن حبيب بن عيل بن احلسن بن عيل بن زكريا عن احلسن بن 
  .أيب ثابت عن أيب الطفيل

 :*ن زيدثاممة بن عقبة ع* 
 تفرد بـه .احلديث.. .قبل رجل من اليـهود أإذملسو هيلع هللا ىلص  بينا نحن عند رسول اهللا :[حديث  )٢١١٤(

  .عبد النور بن عبد اهللا بن سنان عن هارون بن سعد عن ثاممة
 :*ن زيدحبيب بن يسار ع* 

ِالزبرقانتفرد بـه مصعب بن سالم عن  .»من مل يأخذ من شاربـه فليس منا« :[حديث  )٢١١٥( ْ ِّ 
وتفرد بـه املسيب بن رشيك عن  ,حبيب ورواه يوسف بن صهيب عن .الرساج عن حبيب

  .عنـه حـمزة الزيات
 :صبيح عن زيد* 

 تفرد بـه املعىل .احلديث.. . فخرج علينا نصف النـهار,ملسو هيلع هللا ىلص كنا ننتظر النبي :[حديث  )٢١١٦(
ِّالسدي ن هالل عن ب   .عنـه بـهذه األلفاظُّ

ْالنهديعبد اهللا بن احلارث وأبو عثامن *   : عن زيدَّ
 صحيح غريب من حديث .احلديث» ...اللهـم إين أعوذ بك من العجز« :حديث )٢١١٧(

  .من حديث أيب معاوية عن عاصم IQH أخرجه مسلم,عاصم األحول عنـهـام عنـه
 :*دن زيعبد الرحـمن بن أيب ليىل ع* 

 شعبة غريب من حديث .احلديث.. . كربنا ونسينا:قال ,حدثنا : قلنا له:[حديث  )٢١١٨(
 

________________________ 
  .  من طريق عبد النور , ووافقه ٧٧٤١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١١٤الالل
 من طريق ٢٧٨ والصغري ٣٠٢٧ األوسط وأخرجه الطرباين يف. ب /٤/٦٩العلل :  ينظر −٢١١٥الالل

  .   من طريق املسيب , ووافقه فيهام ٧٨٨٦مصعب , ويف األوسط 
  . تفرد به عنه :  من طريق أسباط عن السدي , وقال ٧٦٧ أخرجه الطرباين يف الصغري −٢١١٦الالل
  .٢٧٢٢ يف احلديث )١(الالل
  .جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل  * −٢١١٨الالل



 

 ٣٩٢

 تفرد بـه ابن أيب زياد عن عمران ,ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللا كذبعن عمرو بن مرة عنـه عن زيد فيمن 
  .بن أبان عنـه

غريب من حديث  .احلديث» ... الياقوتضيب بالق*من أراد أن يتمسك« :[حديث  )٢١١٩(
ِّالسدي   إال عن احلسن بن عيل بن زيد عن إسحاق بن خالد *ما كتبتـه ,ابن أيب ليىل عن زيدعن ُّ
  /ب١٣٤/.الباليس

 :*ن زيدعبد األعىل الثعلبي ع* 
 تفرد بـه أحـمد بن النرض .احلديث.. . صليت خلف زيد بن أرقم عىل جنازة:حديث )٢١٢٠(

  . عن عبد األعىلتغلبعن أبان بن 
 :*ن زيدعطية العويف ع* 

 تفرد بـه عثامن الطرائفي عن عنبسة عن أيوب بن .»الفأر رؤال بأس بس« :حديث )٢١٢١(
  .عبد اخلالق عن عطية

 :*ن زيدقيس بن أيب حازم ع* 
 تفرد بـه هالل بن العالء عن أبيـه عن أيب .احلديث» ...ـهنيتوخـمس من أ« :[حديث  )٢١٢٢(

  . عن إسامعيل عن قيس*شعبةعن  −رجل كان معه يف السفينة ثقة−إسحاق 
 :*ن زيدزيد التيمي عي* 

 غريب من حديث يزيد بن .احلديث» ...ني عنـهيمن أصبح والداه راض« :[حديث  )٢١٢٣(
ُبـهلولال تفرد بـه ,وعنـه ابنـه مـحـمد بن يونس, *خباب تفرد بـه يونس بن ,حيان التيمي عنـه ْ  بن َ

  .حسان عنـه
َيسي*   :* عن زيد بن أرقمعُ

________________________ 
  .كتبناه : يف غ » كتبته«/ يستمسك : يف غ » يتمسك« * −٢١١٩الالل
  .من ص » عن شعبة« * −٢١٢٢الالل
  .حبان : يف ص » خباب« . * ٩٢ ص ١١٢الرب والصلة البن اجلوزي :  ينظر −٢١٢٣الالل



 

 ٣٩٣

يعني احلسني عليـه −»  أستودعكاهإين« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢١٢٤(
َيسيع عن ابن فضيل عن األعمش عن ذر عن ينايس تفرد بـه زكريا بن حييى الك.−السالم ُ. ..
 .احلديث

 :عن زيد }ب٨٣{ أبو إسحاق* 
 غريب من . وله قصة,احلديث.. .د كان بعينيَمَمن رملسو هيلع هللا ىلص  عادين رسول اهللا :[حديث  )٢١٢٥(

 تفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن غزوان ,د إسحاق عن زي*حديث رشيك القايض عن أيب
  .عنـه

 تفرد بـه أبو سنان الشيباين عن .احلديث.. .﴾C B A ﴿:* ملا نزلت:[حديث  )٢١٢٦(
  .أيب إسحاق عنـه

 بـه مـحـمد بن  تفرد,ٌفردم .احلديث» ...اًال إله إال اهللا مـخلصجاء بمن « :[حديث  )٢١٢٧(
  .عبد الرحـمن بن غزوان عن رشيك عنـه

 تفرد بـه احلسني بن واقد عن أيب .احلديث.. .انـهزم الناس يوم حنني :حديث )٢١٢٨(
  . وغريه يرويـه عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب,إسحاق عنـه

 :أبو اخلليل عن زيد* 
.. . خيتصمون*ثالثة باليمن أتاه اًفأخربه أن علي ,رجل ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:[حديث  )٢١٢٩(

َفزارتفرد بـه أبو إسحاق ال .احلديث وتفرد بـه عبد اهللا بن جعفر  ,اإلسنادالشيباين بـهذا ي عن َ
 عن َعوانة أبووقال  ,عن زيد/أ١٣٥/وقال خالد عن الشيباين عن الشعبي عن رجل ,عنـه

  .مل يذكر أبا اخلليل ,عن الشعبي عن زيد الشيباين
________________________ 

  .من ص » بن أرقم« * −٢١٢٤الالل
  .ابن : يف ص » أيب« * −٢١٢٥الالل
  .من ص » زلتملا ن« * −٢١٢٦الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ١٢٣٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٢٧الالل
  .ثالث : يف ص » ثالثة« * −٢١٢٩الالل



 

 ٣٩٤

 :أبو وقاص عن زيد* 
ن إبراهيم بن  تفرد بـه خالد بن عمرو ع.احلديث» ...إذا وعد الرجل أخاه« :حديث )٢١٣٠(

ْطهامن   . عن عيل بن عبد األعىل عن النعامن بن املنذر عن أيب وقاصَ
 :أبو ليىل احلرضمي عن زيد* 

 تفرد بـه يونس بن أرقم عن .احلديث» ...ألست أوىل بكم من أنفسكم« :حديث )٢١٣١(
  .عن عمرو بن عبد الغفار :وقيل ,األعمش عنـه

 :أبو مسلم عن زيد* 
 تفرد بـه معتمر بن .احلديث.. . يدعو يف دبر الصالةملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٢١٣٢(

َالطفاويسليامن عن داود   . عن أيب مسلم البجيل عن زيد بن أرقمُّ
 

 َرسَ الي*يبأد وْرَغمسند زياد بن ال
 غريب من حديث .احلديث.. .يقول لعامرملسو هيلع هللا ىلص  أنـهـام سمعا رسول اهللا :[حديث  )٢١٣٣(

فإنا  ,وينظر ,عنـهـام *ابن شهاب :ويف األصل , تفرد بـه مسعود بن سليامن,حبيب بن أيب ثابت
  .ه عنـهـام روايةرف لال نع

 
 باب السني

 مسند سعد بن قيس
 .» يل من أول النـهار أربع ركعات أكفك آخرهِّصل ,يا ابن آدم« :يرفعه قال[ حديث )٢١٣٤(

ْجـِرس تفرد بـه    .بن فرقد عن احلسن عنـهَ

________________________ 
  .ضبب عليها يف ص » ابن شهاب«/ وابن : يف ص » وأيب« . * ٤٣/٤٣٢تاريخ دمشق :  ينظر −٢١٣٣الالل
   .٣/١٢٤٤املؤتلف :  ينظر −٢١٣٤الالل



 

 ٣٩٥

 مسند سعد بن معاذ
 غريب من حديث مـحـمد بن .احلديث.. .الث خصالثل ّإن يف :سعد  قال:حديث )٢١٣٥(

ومن  ,ومن حديث الزهري عن أنس عنـه ,ن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عنـهعإسحاق 
 ,ما كتبناه إال عن عبيد اهللا بن عبد الصمد اهلاشمي , إسحاقابنحديث هارون الرشيد عن 

  .ًوكان فاضال
 

 مسند سعيد بن أيب راشد
 تفرد بـه .احلديث» ...اًإن يف أمتي خسف «:يقولملسو هيلع هللا ىلص   سمعت رسول اهللا:حديث )٢١٣٦(

 وتفرد بـه ,ع أبو املنذر عن يونس بن خباب عن عبد الرحـمن بن سابط عنـهِّـمَـجُعمرو بن م
  .يونس عن عبد الرحـمن

 
 مسند سعيد بن عمري األنصاري

 تفرد بـه األسود بن عامر .احلديث.. .عن أطيب الكسبملسو هيلع هللا ىلص  سئل النبي :حديث )٢١٣٧(
  .لثوريعن ا

 
 سهل بن سعد/ب١٣٥/مسند

 :* سهلسعيد بن املسيب عن* 
 تفرد بـه .احلديث.. . امرأة بسورتنيًج رجالَّزوملسو هيلع هللا ىلص نـه حرض رسول اهللا أ :[حديث  )٢١٣٨(

  .مل يروه عنـه غري خالد بن يزيد العدوي العمري و,ثابت بن قيس عنـه }أ٨٤{ أبو الغصن
 :الزهري عن سهل* 
________________________ 

  .عنه : يف ص » عن سهل« * −٢١٣٨الالل



 

 ٣٩٦

 تفرد بـه مـحـمد بن . احلديث»...ـم اغفر لقوميالله« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢١٣٩(
 .فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري

 غريب من حديث عمر بن مـحـمد بن زيد عن .احلديث.. . اطلع رجل:حديث )٢١٤٠(
  . تفرد بـه إسامعيل بن شعيب السامن عن منصور بن دينار عنـه,الزهري

 :نافع بن جبري عن سهل* 
 *د اهللاي عن عبَِهليعة تفرد بـه ابن .احلديث» ...رتةإذا صىل أحدكم إىل س« :[حديث  )٢١٤١(

  . عن سهل بن أيب حثمة*وغريه يسنده ,وأسنده عن سهل بن سعد ,جعفرأيب بن 
 :عباس بن سهل عن أبيـه وغريه* 

 روى بعضه أبو خيثمة زهري بن .IQHاحلديث.. .ن يف مـجلس فيـه أبوهنـه كاأ :[حديث  )٢١٤٢(
 تفرد بـه .يف التشهد ديثاحل.. .يسى بن عبد اهللا بن مالك احلر عن ع*معاوية عن احلسن بن

  .ومل أره إال عند أيب بدر شجاع بن الوليد عنـه ,زهري عن احلسن
 :أبو حازم عن سهل* 

, لغريب من حديث أيب حازم عن سه .عن بيع الغررملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢١٤٣(
أيب واملـحفوظ عن  ,رحـمن بن يونس الرساج وتفرد بـه عنـه عبد ال,تفرد بـه ابنـه عبد العزيز عنـه

 ,واهللا أعلم ,فدل عىل أنـه قد حفظ ,بـه بعده IRHوقد أتى ,سعيد بن املسيب *حازم عن
ِالـمحاميل القايض د عن*ناالطريقو َ َ. 

________________________ 
  .فيسنده : يف ص » يسنده«/ عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا« * −٢١٤١الالل
  .عن : يف ص » بن« * −٢١٤٢الالل
 هذا احلديث من مسند أيب محيد الساعدي ريض اهللا عنه , ووافقه عليه من كان يف جملسه من )١(الالل

 .الصحابة , ومنهم سهل بن سعد ريض اهللا عنهم 
 من طريق إسامعيل بن أيب ٥٥١٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤٥, ٤٤) ٣(األفراد :  ينظر −٢١٤٣اللال

  .الطريقني : يف ص » والطريقان«/ من غ » أيب حازم عن«. * تفرد به عنه : احلكم عن عبد العزيز , وقال 
 .الرساج :  أي )٢(الالل



 

 ٣٩٧

 غريب .احلديث» ...إن بني اهللا عز وجل وبني اخللق سبعني ألف حجاب« :[حديث  )٢١٤٤(
  .عن هشام بن سعد وعبد العزيز عنـه IQH حبيب بن حبيب تفرد بـه,زم عنـهمن حديث أيب حا

 تفرد بـه عبد اجلبار بن العالء عن ابن .احلديث» ... من اجلنةٍاب قوسَقَل« :حديث )٢١٤٥(
  .ومل يروه بـهذه األلفاظ غري ابن عيينة ,عيينة عن عبد العزيز عن أبيـه

 تفرد ,إلسناد هذا حديث منكر ا.احلديث» ...من اتقى اهللا مل يشف غيظه« :حديث )٢١٤٦(
  .اًوكان ضعيف ,بـه الصلت بن أحـمد

ْالزمعيبن يعقوب /أ١٣٦/ تفرد بـه موسى.احلديث» ...رطالكل قوم ف« :حديث )٢١٤٧( َّ 
  . حازم بـهذه األلفاظعن أيب

 تفرد بـه عمر بن عيل .احلديث» ...لغدوة يف سبيل اهللا عز وجل أو روحة« :[حديث  )٢١٤٨(
َّقدمُامل   .اآلية﴾ ... *} | z y﴿  :يعني ,هذا احلديثيف   اآليةاءةقربي عن أيب حازم َ
 تفرد بـه عبد .احلديث» ... عند اهللا جناح بعوضة*لو كانت الدنيا تعدل« :[حديث  )٢١٤٩(

  .احلـميد بن سليامن أخو فليح عن أيب حازم
َالنخعي تفرد بـه أبو داود .احلديث» ...من اغتاب أخاه« :حديث )٢١٥٠(  سليامن بن عمرو َّ

  .عن أيب حازم
 غريب من حديثه عن .احلديث.. .ةميتفإذا شاة  ,بذي احلليفةملسو هيلع هللا ىلص  مر النبي :حديث )٢١٥١(

  .وتابعه عبد اهللا بن مصعب الزبريي , تفرد بـه زكريا بن منظور بـهذا اإلسناد,سهل
 مل يروه عن .احلديث.. . دلني عىل عمل:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي :حديث )٢١٥٢(

ِّاملصييص ومـحـمد بن كثري الثوري عن أيب حازم غري خالد بن عمرو القريش    }ب٨٤{ .ِ
________________________ 

 , الآللئ ٢٤٨ , املوضوعات ٢/٤٥م اجلمع والتفريق  , موضح أوها٥٢) ٣(األفراد :  ينظر −٢١٤٤الالل
  .١/١٤املصنوعة 

 . بن أيب حبيب :صوابه » بن حبيب«: قوله  )١(الالل
  .من غ » عن النار« * −٢١٤٨الالل
  .تزن : يف غ » تعدل« * −٢١٤٩الالل



 

 ٣٩٨

 تفرد بـه عبد احلـميد بن .احلديث» ... يوم القيامةالسمواتيطوي اهللا « :[حديث  )٢١٥٣(
َمقسم وقال ابن أيب حازم عن أبيـه عن عبيد اهللا بن , *عنهسليامن أخو فليح  ْ  ,عن ابن عمرِ

  .عن عبيد بن عمري عن ابن عمر :وقيل
َّغزية بن ُعامرة تفرد بـه .احلديث» ...ما من ملبي« :[حديث  )٢١٥٤( ِ   . عنـهَ
 تفرد بـه مـحـمد بن حبيب .احلديث.. .فإذا بأيب طلحة ,ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :حديث )٢١٥٥(

  .اجلارودي البرصي عن عبد العزيز عن أبيـه
, * غريب من حديثه عن سهل.احلديث» ...منزلة املؤمن من اإليامن« :[حديث  )٢١٥٦(

َّسوار  تفرد بـه,ـهوغريب من حديث زهري بن مـحـمد عن  هذا من رفوإنام يع , عنـه*ةرامُع بن َ
  . عيسى بن يونسٍ عن مصعباً وتفرد بـه أيض,حديث مصعب بن ثابت عن أيب حازم

 .احلديث» ...يمَلُ يا غ,يا غالم« :لعبد اهللا بن عباسملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٢١٥٧(
  .رة بن عمرو عنـهْهُتفرد بـه ز

ْصهبان تفرد بـه عمر بن .ديثاحل» ...شيبتني هود« :حديث )٢١٥٨(  وتفرد بـه عنـه , عنـهُ
  .سعيد بن سالم

وخالفه خالد  , تفرد بـه مصعب بن ثابت عنـه.احلديث» ...فَلْأَاملؤمن م« :[حديث  )٢١٥٩(
 ,اه عن أيب حازم عن أيب صالح عن أيب هريرةيفرو , حـميد بن زيادصخروأبو  *بن الوضاح

  .صخرتفرد بـه ابن وهب عن أيب  و,وتفرد بـه الزبري بن بكار عن خالد
 ,عنـه حديث أيب حازم/ب١٣٦/ غريب من.احلديث.. . حرضت املتالعنني:حديث )٢١٦٠(

 

________________________ 
  .من غ » عنه« * −٢١٥٣الالل
  . ة , ووافقه  من طريق عامر٢٥٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٥٤الالل
  من طريق سوار , ٤٦٩٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١١٣مسند الشهاب :  ينظر −٢١٥٦الالل

 .كتب منها يف غ آخر حرفني وبيض ألوهلا » عامرة«/ رشيك : يف غ » سهل«. * ووافقه 
  .٢٦٤ن ص  , تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبا٨/١٨٢, ٥/٢٣٢العلل :  ينظر −٢١٥٩الالل

 . بيض بعدها يف غ »الوضاح«* 



 

 ٣٩٩

  .تفرد بـه عثامن بن عبد الرحـمن عنـه
 وغريب ,غريب من حديثه عن سهل. *احلديث» ... الناس عليناَّنَمَإن أ« :[حديث  )٢١٦١(

  .ي عنـهِدْرُه عمر بن إبراهيم ك تفرد بـ,من حديث مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب
ْصهبان عمربن بـه تفرد .احلديث »...وجل عز اهللا سبيل يف اًيوم صام من« :حديث )٢١٦٢( ُ 

  .عنـه
 غريب من حديثه .احلديث.. .﴾m l k﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص قرأ رسول اهللا :حديث )٢١٦٣(

  .مة عن عبد العزيز عن أبيـهَامِيب بن عذؤ تفرد بـه ,عن سهل
غريب من حديثه  , ثابت.احلديث» ...الناس * بنيإن العبد ليعمل فيام« :[حديث  )٢١٦٤(

  .تفرد بـه بـهذا اللفظ أبو غسان :»إنام األعامل باخلواتيم «:قوله ,عن سهل
ْضمرة تفرد بـه أبو .احلديث» ...مثيل ومثل الساعة« :حديث )٢١٦٥(   . عنـهَ
 ,غريب من حديث يزيد بن اهلاد عنـه .احلديث» ...موضع سوط يف اجلنة« :حديث )٢١٦٦(

  .ه الليث بن سعد عنـهتفرد بـ
 تفرد بـه عبد .احلديث» ...إن هللا عز وجل خزائن مفاتيحها الرجال« :حديث )٢١٦٧(

  .الرحـمن بن زيد بن أسلم عنـه
به يعقوب بن الوليد املدين   تفرد.يخ بالرطبِّبِّيأكل الطملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢١٦٨(

  .عنـه
َالغفاريأبو عبد اهللا *   :* عن سهل بن سعدِ

 .احلديث» ...لقد أمرين جربيل بالسواك« :يقولملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهللا  سمع:[حديث  )٢١٦٩(
 

________________________ 
يف » غريب«من  . * ٣٠/١٤٣ , تاريخ دمشق ٥/٧٢ , تاريخ بغداد ٥١) ٣(األفراد :  ينظر −٢١٦١الالل

  .ساقط من غ » احلديث«احلديث السابق إىل 
 .ضبب عليها يف غ » بني«*   .٨٠ , أحاديث الشيوخ الثقات ٥٥/٤١٦تاريخ دمشق :  ينظر −٢١٦٤الالل
يف » يسم«/ من ص » بن سعد«. *  من طريق عبيد , ووافقه ٢٠٨٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٦٩الالل

 .يسمى : ص 



 

 ٤٠٠

 . *ومل يسم , تفرد بـه عبيد بن واقد عن أيب عبد اهللا عنـه,غريب من حديث سهل
 

 مةْثَمسند سهل بن أيب ح
 :ري بن يسار عنـهَشُب* 

 تفرد .احلديث.. .عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحهاملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢١٧٠(
قال  ,مل يروه عنـه غري عبد اجلبار بن العالءو }أ٨٥{ ,ان بن عيينة عن حييى بن سعيد عنـهبـه سفي

وإنام  , نسمعه إال من عبد اجلبار*لمف النـهي عن بيع الثمر حتى يبدو صالحه *ماأ :ابن صاعد
 سويد بن عبد العزيز عن *ورواه .املزابنة  وهي,مرتعند ابن عيينة النـهي عن بيع الثمر بال

 ورواه .رافع *ري عنَشُب عن * وتفرد بـه سويد عن حييى, عن رافع بن خديج:فقال ,يىحي
َالقعنبي وتفرد بـه ,ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي  ري عن بعضَشُسعيد عن ب سليامن بن بالل عن حييى بن ْ َ 

  . وتفرد بـه رشيك,وقال رشيك عن حييى بن سعيد عن أنس بن مالك .عن سليامن
 تفرد .احلديث.. .منـهـم/أ١٣٧/تل رجلُفق ,ار إىل خيرب األنصقوم من خرج :[حديث  )٢١٧١(

  . عنهريَشُبـه مـحـمد بن احلسن األسدي عن قيس عن حبيب بن أيب ثابت عن ب
 

 :مةْثَقيس بن أيب حازم عن سهل بن أيب ح* 
 بن *مْلَ تفرد بـه س.احلديث.. .اًمن يـهودي شيئملسو هيلع هللا ىلص  اشرتى رسول اهللا :[حديث  )٢١٧٢(

  .لد األحـمر عن إسامعيل عنـهميمون اخلواص عن أيب خا
 
 

________________________ 
 /تفرد به : يف غ » ورواه«/ ومل : يف ص » فلم«/ إنام : يف ص » أما«. * أ /٤/١٣العلل :  ينظر −٢١٧٠الالل

 .من غ » بشري عن«/ عن غري حييى : يف ص » عن حييى«
   .٣/١١٠السنن :  ينظر −٢١٧١الالل
  .سلمة : يف ص » سلم « *−٢١٧٢الالل



 

 ٤٠١

 يفَنُمسند سهل بن ح
 تفرد بـه إبراهيم .احلديث.. .مثل من مل يتـهـم رأيـه * ما رأيت: أنـه كان يقول:[حديث  )٢١٧٣(

 . *عنهان َّدُإسحاق عن سعيد بن ذي ح *بن يوسف عن أبيـه عن أيب
 

 مسند سهل بن مالك
د بـه سهل بن يوسف  تفر.احلديث.. .من حجتـهملسو هيلع هللا ىلص  ملا رجع النبي :حديث )٢١٧٤(

  .ومل يروه عنـه غري خالد بن عمرو ,األنصاري عن أبيـه عن جده سهل بن مالك
 

 مسند سمرة بن جندب
 :احلسن بن أيب احلسن البرصي عنـه* 

 غريب . احلديث»... خلقت*َـِملأتدري  ,يا ابن آدم «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢١٧٥(
حلسن بن كثري بن حييى بن أيب كثري عن موسى تفرد بـه ا ,ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث احلسن عنـه عن النبي 

عن أبيـه وأيب األشهب عن  −من ولد امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم− IQHِيإَرَالـمبن ميمون 
  .احلسن

َعفري تفرد بـه .احلديث» ...وكل بالشمس سبعة أمالك« :حديث )٢١٧٦( ْمعدان بن ُ  عن َ
  .قتادة عنـه

ْطهامن تفرد بـه إبراهيم بن .احلديث» ...كل مولود مرتـهن بعقيقتـه« :حديث )٢١٧٧(  عن َ
 بن حييى IRH وتفرد بـه يعمر,لعالء عن احلسن ورواه أبو عمرو بن ا.مطر الوراق عن احلسن عنـه

 

________________________ 
  .ابن : يف غ » أيب«/ من غ » عنه«, » ما رأيت« * −٢١٧٣الالل
  . ملا : يف ص » مل« * −٢١٧٥الالل
ِالـمرإي«: قوله  )١(الالل َ َ الـمرئي :ه الوجه في» َ َ. 
 . نعيم :صوابه » يعمر«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٠٢

ِالسعيدي   .عنـه َّ
 تفرد بـه عمر بن موسى عن .احلديث.. .﴾ n m l k﴿ : نزلت:حديث )٢١٧٨(

  . وتفرد بـه ابن إسحاق عنـه,قتادة
 تفرد به مـحمد .احلديث.. .أن تنكح املرأة عىل عمتـهاملسو هيلع هللا ىلص هللا  نـهى رسول ا:[حديث  )٢١٧٩(

 .بن بالل عن هـامم عن قتادة عن احلسن
َرزيقبن  IQHمن حديث عبد اهللا *غريب .»ال تسأل اإلمارة «:[حديث  )٢١٨٠(  , عن احلسنُ

ُعروبةتفرد بـه ابن أيب  ّ األبح ومل يروه عنـه غري عمر بن سعيد, عنـهَ َ َ.  
ِالزبرقان تفرد بـه داود بن .احلديث.. . كان حيث عىل الصدقةملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ :[حديث  )٢١٨١( ْ ِّ 

  .عن مطر وسعيد عنـه
  .احلديث» ...اإلزار إىل نصف الساق« :حديث )٢١٨٢(
  .»املستشار مؤمتن« }ب٨٥{ :حديثو )٢١٨٣(

  .تفرد بـهـام عبد الرحـمن بن عمرو عن سالم بن أيب مطيع عن قتادة عنـه      
, عن سمرة/ب١٣٧/غريب من حديث احلسن. » وليـهٌّ فعيل*يـهنبمن كنت « :[حديث  )٢١٨٤(

  .تفرد بـه مـحـمد بن احلارث عن جعفر بن سليامن عن عيل بن زيد عن احلسن
 تفرد بـه معتمر عن أبيـه .احلديث.. .﴾f e d﴿ :قوله عز وجل *يف :[حديث  )٢١٨٥(

  .عن قتادة عن احلسن عن سمرة
ِعميلةالربيع بن *   : عن سمرةَ
________________________ 

  .  من طريق حممد , ووافقه ٥٩٧٣رجه الطرباين يف األوسط  أخ−٢١٧٩الالل
  .ساقط من ص » غريب«يف احلديث السابق إىل » احلديث«من  * −٢١٨٠الالل
 . عبيد اهللا :صوابه لعل » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
  .أ /٤/٣٠العلل :  ينظر −٢١٨١الالل
 .مبيض له يف غ » كنت نبيه« * −٢١٨٤الالل
  .من غ » يف « *−٢١٨٥الالل



 

 ٤٠٣

 غريب من حديث .احلديث» ... إىل اهللا عز وجل أربعأحب الكالم« :[حديث  )٢١٨٦(
َجحادة تفرد بـه مـحـمد بن , بن عمريُعامرةمنصور بن املعتمر عن   بـه عبد الوارث * وتفرد, عنـهُ

َجحادة عن ابن َيساففرواه عن منصور عن هالل بن  ,وخالفه شعبة ,ُ ِعميلةن ب عن الربيع َ َ* 
َيساف عن هالل بن َهيلُكورواه الثوري عن سلمة بن  ,عن سمرة   . عن سمرةَ

 :زيد بن عقبة عن سمرة* 
 تفرد بـه إسحاق بن إدريس عن .احلديث» ...اًال يتم شهران ستني يوم «:[حديث  )٢١٨٧(

  .بن العالء عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيـه *إبراهيم
د  تفرد بـه عمرو بن النعامن عن عب.احلديث» ...ٌّدَإنام هذه املسائل ك« :[حديث  )٢١٨٨(

 * ورواه.عن زيد الرحـمن بن ثابت بن ثوبان عن احلسن بن احلر عن عبد امللك بن عمري
َمسعر ْ   .عنـهـام عنـه IQH*ع وتفرد بـه نوح بن درا, وإسحاق بن راشد عن عبد امللكِ

ْسمعان*  َفزاررجل من بني − ِ  :عن سمرة −ةَ
 .احلديث» ... هاهنا من بني فالنْنَم« :فقال ,اًيومملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا :حديث )٢١٨٩(

 ورواه سعيد بن . تفرد بـه خلف بن ياسني عن أبيـه عنـه,غريب من حديث احلكم عن الشعبي
 من اًوهو غريب أيض , بني الشعبي وسمرةً وذكر سعيد رجال,مرسوق عن الشعبي عن سمرة

  .اً تفرد بـه خلف عن أبيـه أيض,حديث سعيد عنـه
 :* سمرةعبد امللك بن عمري عن* 

 , تفرد بـه إبراهيم بن يزيد عن رقبة.احلديث» ...إذا هلك كرسى« :[حديث  )٢١٩٠(
 

________________________ 
/ تفرد : يف غ » وتفرد«. *  من طريق عبد الوارث , ووافقه ٧٧١٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٨٦الالل

 .عمرية , وضبب عليها : يف ص » عميلة«
  .من غ » إبراهيم« . * ١/٨٤ , الآللئ املصنوعة ٢٩٣املوضوعات :  ينظر −٢١٨٧الالل
  .زارع : يف غ » دراع «/وروى : يف غ » ورواه« * −٢١٨٨الالل
 .» دراج: لعله «:  يف حاشية غ )١(الالل
   .− وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن سمرة«/ جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل  * −٢١٩٠الالل



 

 ٤٠٤

  .عن جابر بن سمرة :والصواب
ِيـحما  ,يا رسول اهللا : قلنا:حديث )٢١٩١( تفرد بـه  , غريب.احلديث.. .ل لنا أكل امليتةُ

َالنخعيسليامن بن عمرو بن عبد اهللا    . أبو داود عن عبد امللك بن عمري عنـهَّ
 :*مرة سعامر الشعبي عن* 

  هاهنا من رهطْنَم «:فقال ,بعض الصلواتملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا صىل: [ث حدي )٢١٩٢(
ْسمعان وقد تقدم له ذكر يف ترجـمة ,*اًـه كالمعلي مل يذكر .احلديث» ...فالن ِIQH. وقال يف 

 *غري أيب بحر *عنه ومـجالد عن الشعبي ِفراسمل جيـمع بني إسامعيل و :موضع آخر
ْالبكراوي   .عن شعبة/أ١٣٨/َ

 :* سمرةميمون بن أيب شبيب عن* 
 غريب من حديث مقاتل بن سليامن .احلديث» ...البسوا الثياب البياض« :حديث )٢١٩٣(

  .ري عنـهَصُري حـمزة بن نَصُ تفرد بـه أبو ن,عن حبيب بن أيب ثابت
 :* سمرةرة عنْفُاملهلب بن أيب ص* 

ْن الصالة ال حتإ« :[حديث  )٢١٩٤( عبد اهللا بن  }أ٨٦{ ـه تفرد ب.احلديث» ... ساعتنييفم إال ُرَ
 ,ام عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهَّكَ الصابوين عن أبيـه عن عمرو بن ح*احلسني بن السحت

  .وغريه يرويـه عن شعبة عن سامك عن سمرة
َّهياج*   : وعن عمران* سمرة بن عمران عنَ

 غريب من .احلديث.. .إال أمرنا بالصدقةملسو هيلع هللا ىلص خطبنا رسول اهللا  ما : قاال:[حديث  )٢١٩٥(
َّهياج احلسن عن حديث   . تفرد بـه قتادة عنـه, عنـهـامَ

________________________ 
  .حييى : يف غ » بحر«/ من ص » عنه«/ ًكالما عليه : يف غ » ًعليه كالما« * −٢١٩٢الالل
  .٢١٨٩ يف احلديث  )١(الالل
  .السمت : يف غ » السحت« * −٢١٩٤الالل
  . أ /٤/٣٠العلل :  ينظر −٢١٩٥الالل



 

 ٤٠٥

 :* سمرةأبو رجاء عن* 
 تفرد بـه عيسى بن .احلديث.. .سئل عن أطفال املرشكنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢١٩٦(

  .شعيب عن عباد بن منصور عنـه بـهذه األلفاظ
 .* الذي قبله وهو طرف من,احلديث» ...كل مولود يولد عىل الفطرة« :[حديث  )٢١٩٧(

َخليد بن دعلجـه بن عثامن عن َّبنُبـه متفرد  َْ َ   . عنـهُ
 تفرد بـه جعفر بن سليامن .احلديث» ...إن املرأة خلقت من ضلع أعوج« :[حديث  )٢١٩٨(

  . عن أيب رجاءفعن عو
 :أبو املهلب عن سمرة* 

ِالسختياين تفرد بـه أيوب .احلديث» ...كمؤيلبسه أحيا ,عليكم بالبياض« :[حديث  )٢١٩٩( ْ ِّ 
ُعروبةغري ابن أيب  *عنهومل يروه  , عنـهِقالبةعن أيب  َ.  

 

 مسند السائب بن يزيد
 :الزهري عنـه* 

 .احلديث.. . ﴾ÂIQH Ã ﴿ :بـهذه اآليةملسو هيلع هللا ىلص  نزل جربيل عىل النبي :حديث )٢٢٠٠(
  .غريب من حديث الزهري عنـه

 ال أعلم رواه , غريب من حديث الزهري عنـه.احلديث» ...ال عدوى« :[حديث  )٢٢٠١(
  .يب حـمزةشعيب بن أ *غريعنـه 
________________________ 

  . تفرد به عباد :  من طريق عيسى , وقال ٢٠٤٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٩٦الالل
  .منه : يف ص » من الذي قبله« * −٢١٩٧الالل
  .  ووافقه  من طريق جعفر ,٨٤٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢١٩٨الالل
  .من غ » عنه« * −٢١٩٩الالل
 .» اتقوا«:  يف النسختني )١(الالل
  .من غ » غري« * −٢٢٠١الالل



 

 ٤٠٦

 :* السائبأبو مودود عن* 
 غريب من حديث أيب .من تبوك وأنا ابن سبع سننيملسو هيلع هللا ىلص  قدم رسول اهللا :[حديث  )٢٢٠٢(

  . تفرد بـه عيسى بن املغرية احلراين عنـه,مودود عبد العزيز بن أيب سليامن عنـه
 :* السائبداود الفراء عن* 

د ئابة عثامن بن فاَبُ تفرد بـه أبو ل.ًالْفَبفاحتة الكتاب تملسو هيلع هللا ىلص ين رسول اهللا َذَّوَ ع:[حديث  )٢٢٠٣(
  . وتفرد بـه عنـه سليامن بن عبد الرحـمن,عن داود بن قيس الفراء عنـه

 
 /ب١٣٨/IQHسليامن بن مسهر *دمسن

ّإذا أمنك رجل فال تقتله «:قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٢٠٤(  تفرد به فضيل بن .»َ
ِحريزميرسة عن أيب   .عنه IRHالنسائيني عن رفاعة  عبد اهللا بن احلسَ

 
 *مسند سلامن بن عامر

 * غريب من حديث العالء بن.احلديث» ...صدقتك عىل املسكني صدقة« :[حديث  )٢٢٠٥(
ْضمرة تفرد بـه ,يزيد بن هارون عن عبد اهللا بن عون ISHهارون ابن أخي   . بن ربيعة عنـهَ

________________________ 
   .− وكذا ما بعده–عنه : يف ص » عن السائب« * −٢٢٠٢الالل
 من طريق عبد اهللا بن ٦٧٦١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٠/١١٣تاريخ دمشق :  ينظر −٢٢٠٣الالل

 .تفرد به عنه : , وقال يزيد عن داود 
 . كذا , وسليامن بن مسهر تابعي مشهور )١(الالل
 .» ينظر«: فوقها يف النسختني » مسند«*  −٢٢٠٤الالل
َ الفتياين :صوابه » النسائي«: قوله  )٢(الالل ْ ِ. 
 .ضبب عليها يف غ » بن«/ ساقط من ص » عامر«يف احلديث السابق إىل » حديث«من  * −٢٢٠٥الالل
 . أخي :صوابه » ابن أخي«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٠٧

 مسند سلمة بن األكوع
 األسلمي عن إياس عن  تفرد بـه مـحـمد بن برش.»إن من الشعر حكمة« :حديث )٢٢٠٦(

  .وتفرد بـه إسامعيل بن أيب زكريا عنـه ,أبيـه
فقلبت مشارق  ,إن اهللا بعثني« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل إىل النبي :حديث )٢٢٠٧(

َموسى بن عبيد تفرد بـه غياث بن إبراهيم عن . احلديث»...األرض ومل يروه عنـه غري  ,ة عنـهُ
  .نرص بن حـامد

 .احلديث» ...نفسه حتى يكتب من اجلبارينال يزال الرجل يذهب ب« :حديث )٢٢٠٨(
وال نعلم حدث بـه غري أيب  ,عمر بن راشد عنـه }ب٨٦{ تفرد بـه أبو معاوية الرضير عن ,غريب
َكريب ُ.  

 وتفرد بـه , تفرد بـه عكرمة بن عامر عن إياس.احلديث» ...من زوج ابنتـه« :[حديث  )٢٢٠٩(
  .عنـه مـحـمد بن احلارث

 

 قَّبَـحُمـمسند سلمة بن ال
 تفرد بـه .احلديث» ...ًقد جعل اهللا هلن سبيال ,خذوا عني ,خذوا عني« :[حديث  )٢٢١٠(

ْدلالفضل بن  ِقبيصة عن احلسن عن َهمـَ َحريث بن َ واملـحفوظ عن احلسن عن  , عن سلمةُ
َّحطان   . بن الصامتُ عبادة عنَّالرقايش ِ

 

ْاجلعفيمسند سلمة بن يزيد  ُ 
 تفرد بـه .احلديث.. .ا لناًا لنا وأدت أخت أم إن:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أنـه سأل النبي :حديث )٢٢١١(

َأشوعحسني عن سعيد بن عمرو بن سفيان بن  ْ  ورواه يزيد بن مرة عن سلمة . عن الشعبي عنـهَ

________________________ 
   .١٠٣٠العلل املتناهية :  ينظر −٢٢٠٩الالل
   .٣/٨٤السنن :  ينظر −٢٢١٠الالل



 

 ٤٠٨

ْاجلعفيوهو غريب من حديث عمران بن مسلم  ,بن يزيد وهو سلمة بن يزيد − عن يزيد عنـه ُ
َمليكةبن ا   .ن جابرال نعلم حدث بـه هكذا غري مـحـمد ب ,−ُ
 

 مسند سلمة بن قيس
ري عن َطُ غريب من حديث موسى بن م.احلديث» ...إذا توضأت فانثر« :حديث )٢٢١٢(

  . تفرد بـه حسان بن حسان عنـه,منصور عن هالل
 

 مسند سلامن الفاريس
 : عن سلامنَصيبُبريدة بن احل* 

رد بـه  تف.احلديث.. . الطعاميفالربكة  : قرأت يف التوراة: قال سلامن: قال:حديث )٢٢١٣(
َمرثد عن قيس بن الربيع عن علقمة بن َّوابأبو اجل ْ   . عن سليامن بن بريدة عن أبيـه عن سلامنَ

 :يع عن سلامنَثُبن ي/أ١٣٩/زيد* 
 .احلديث» ...اًقوي جتدوه أبا بكر *ستخلفواتن إ «:خر أجلهآ أنـه قال يف :[حديث  )٢٢١٤(

ن بن قتيبة عن يونس بن أيب  تفرد بـه احلس,غريب من حديث أيب إسحاق عن زيد عن سلامن
  .إسحاق عن أبيـه

» ... مستجاب الدعوةإن املبتىل ,يا سلامن «:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص دخل النبي :حديث )٢٢١٥(
  . تفرد بـه أبو خالد عمرو بن خالد عن أيب هاشم حييى بن دينار عن زاذان عنـه.احلديث

بـه  تفرد . احلديث»...مـحبك مـحبي«: *لعيليقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢٢١٦(
ان عن َّمُّبرش الطويل عن أيب هاشم صاحب الر IQHبن برش عن عبد امللك بن موسى أبوهالل 
  .زاذان

________________________ 
  .يستخلفوا : يف غ » تستخلفوا« . * ٤٠٧العلل املتناهية :  ينظر −٢٢١٤الالل
  .من غ » لعيل« * −٢٢١٦الالل
 . أيب :ه الوجه في» أبو«: قوله  )١(الالل



 

 ٤٠٩

 تفرد بـه شيخنا أبو احلسن .احلديث.. .يلِسَفرس الغوأنا أملسو هيلع هللا ىلص  النبي يب َّرَم :حديث )٢٢١٧(
  .عيل بن الفتح العسكري الرومي

 :يم الكندي عن سلامنَلُع* 
 مل يذكر عليـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص عىل نبيـها اًورودأول هذه األمة : * قال:[حديث  )٢٢١٨(

  .اًكالم
 :عطاء عن سلامن* 

 تفرد بـه .»مال يدخل أحد اجلنة إال بجواز بسم اهللا الرحـمن الرحي« :[حديث  )٢٢١٩(
َدبريإسحاق ال   . عنـهIQH عن عبد الرزاق عن الثوريَّ

َقرثع*   :* سلامن عنَْ
 من غريب .احلديث» ...يـها خلقهـمع فُ سميت اجلـمعة ألن آدم جامإن« :[حديث  )٢٢٢٠(

 وتفرد بـه عبد اهللا , تفرد بـه قيس بن الربيع عنـه, عنـه*حديث األعمش عن إبراهيم عن علقمة
  .فجود إسناده ,بن عمرو بن أيب أمية عن قيس

 :هـامم عن سلامن* 
 غريب من حديث .احلديث.. .القبلة IRHَنستقبلملسو هيلع هللا ىلص  نـهانا رسول اهللا :[حديث  )٢٢٢١(

  .ن رشيك عنـهب عن املسيب *سهل }أ٨٧{ تفرد بـه اهليثم بن ,إبراهيم عن هـامماألعمش عن 
َالبخرتيأبو *  ْ  : الطائي عن سلامنَ

________________________ 
  .من ص » قال« . * ١٨٨٥, ٤/١٨٨٤, ٣/١٧٣٥املؤتلف :  ينظر −٢٢١٨الالل
  .  من طريق إسحاق , وسكت عنه ٢٩٨٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢١٩الالل
 .عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم :  أي )١(الالل
  .علبة : يف غ » علقمة«/ قريع عنه : يف ص » قرثع عن سلامن« * −٢٢٢٠الالل
  .شهاب : يف غ » سهل« * −٢٢٢١الالل
ْأن(لعله عىل حذف » نـهانا نستقبل«: قوله  )٢(الالل َ. ( 



 

 ٤١٠

 غريب من حديث سعيد بن .احلديث.. . أصبـهان* من أهلً كنت رجال:[حديث  )٢٢٢٢(
ْمهرانمرسوق أيب الثوري عن عبيد بن  ِاملكتب ِ ْ َالبخرتي عن أيب ُ ْ ه املبارك بن  تفرد بـه عنـه ابنـ,َ

  .مل يروه عنـه غري ابنـه مـحـمدو ,إشكاب وتفرد بـه عنـه حسني بن إبراهيم ,سعيد
 اً وسمكاًفقرب إليـهـم خبز ,باملدائن/ب١٣٩/ أنـه أتاه نفر من أصحابـه وهو:حديث )٢٢٢٣(
َمسعر تفرد بـه بقية عن إسامعيل الكندي عن .احلديث.. .اًحـمال ْ   . عن عمرو عنـهِ

,  تفرد بـه أحـمد بن حييى الصويف.» علم خري من صالة عىل جهلنوم عىل« :حديث )٢٢٢٤(
  .ومل نكتبـه إال عن أيب عبيد القاسم بن إسامعيل

 برضسك *تمركل ال ,يا سلامن« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل النبي  ,ت عينيَدِمَ ر:[حديث  )٢٢٢٥(
َمسعر غريب من حديث .»اليرسى ْ ِّاألبيل تفرد بـه إبراهيم بن مهدي ,ِ ُ بن  عن أحـمد بن خالد ُ

َمسعرعن  IQH عبد اهللا*عبد الرحـمن عن عبد اهللا بن عطارد عن ْ   . عن عمرو عنـهِ
 :أبو اجلعد الضمري عنـه* 

ْالسمط أنـه مر عىل ابن :[حديث  )٢٢٢٦( ْضمرة تفرد بـه أبو .احلديث.. . وهو مرابطِّ  أنس بن َ
 ,وهـم فيـه و, اجلعد عنـه*يبأيدة بن سفيان احلرضمي عن ِبَعياض عن مـحـمد بن عمرو عن ع

  .ًوإنام رواه مـحـمد بن عمرو عن مكحول عن سلامن مرسال
 :يان عن سلامنْبَأبو ظ* 

 تفرد بـه شيخنا مـحـمد بن .»ه إال اإلنسانِ مثلٍليس يشء خري من ألف« :حديث )٢٢٢٧(
وهو غريب من حديث األعمش  ,أحـمد بن يعقوب بن شيبة عن عيسى بن عبد اهللا بن سليامن

ْالفريايباهيم بن مـحـمد بن يوسف وروي عن إبر .اًأيض   . نحو هذاِ

________________________ 
  .من ص » أهل« . * ٧٨٦, ٢/٧٨٥املؤتلف :  ينظر −٢٢٢٢الالل
  .وبيض لباقيه » عطا«: كتب منه يف غ » عطارد عن«/ الثوم : يف ص » التمر« * −٢٢٢٥الالل
 .ن أذينة  ب:صوابه لعل » عن عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
  .ابن : يف ص » أيب« * −٢٢٢٦الالل



 

 ٤١١

 :أبو عبد الرحـمن عنـه* 
 تفرد بـه , غريب من حديث سلامن.احلديث» ...األرواح جنود مـجندة« :حديث )٢٢٢٨(

ِفرافصحييى بن كثري أبو النرض عن حجاج بن  َ   .ة عن مكحول عنـهُ
 :أبو قرة عنـه* 

 غريب .احلديث.. .أن يتزوجفأبى , * عرض أيب عىل سلامن أختـه: قال:[حديث  )٢٢٢٩(
َمسعرمن حديث  ْ  وال , عن عمرو بن أيب قرة عن أبيـه عن سلامن*رص عن عمر بن قيس املاِ

  . أيب أسامة حـامد بن أسامةغرينعلم حدث بـه 
 غريب من حديث .احلديث» ...إذا أصبحت فقل «:ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا :حديث )٢٢٣٠(

َخنيس تفرد بـه موسى بن أعني عن بكر بن ,عبد امللك بن عمري عن أيب قرة الكندي عنـه  عن ُ
  .أيب شيبة عنـه

 :أبو وائل عنـه* 
 غريب من حديث .احلديث.. .نـهانا عن التكلفملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا إ :[حديث  )٢٢٣١(

  . عنـه*مْرَامن بن قي تفرد بـه سل,األعمش عن أيب وائل عنـه
ْالنهديأبو عثامن *   :*سلامن/أ١٤٠/ عنَّ

 , تفرد بـه عون بن أيب شداد عنـه.احلديث» ...صالة الصبحمن غدا إىل « :[حديث  )٢٢٣٢(
  .IQHيس بن مرحومَبُومل يروه عنـه غري ع

 تفرد بـه سيف بن هارون عن .احلديث.. .عن السمنملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا :حديث )٢٢٣٣(
  . وروي عن ابن عيينة.اًسليامن التيمي عنـه مرفوع

________________________ 
  .املايض : يف ص » املارص«/ أخيه : يف ص » أخته« * −٢٢٢٩الالل
  .قرة : يف ص » قرم« * −٢٢٣١الالل
  .عنه : يف غ » عن سلامن« * −٢٢٣٢الالل
  .−٢٢٦٦ كام سيأيت يف احلديث – ميمون :صوابه » مرحوم«: قوله  )١(الالل



 

 ٤١٢

 تفرد بـه أبو هـامم مـحـمد .احلديث.. .فقال ,عن اجلرادملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا :حديث )٢٢٣٤(
ِالزبرقانبن  ْ   . عن سليامن التيمي عنـهِّ

 تفرد بـه سهل بن .احلديث» ...ن سحورهمال يمنعن أذان بالل أحدكم « :حديث )٢٢٣٥(
  . والصحيح عن أيب عثامن عن عبد اهللا بن مسعود,زياد عن التيمي عنـه

بن الحق  IQH*ـه هالل تفرد ب.احلديث» ...أهل املعروف يف الدنيا« }ب٨٧{ :[حديث  )٢٢٣٦(
عن  وقال مؤمل . وكذلك رواه أحـمد بن حنبل عن هشام بن الحق,عن عاصم األحول عنـه

 ,وتفرد بـه مؤمل عن الثوري عن عاصم ,الثوري عن عاصم عن أيب عثامن عن أيب موسى
سمعت عمر بن  : ورواه هشام بن حسان عن عاصم عن أيب عثامن قال.فأسنده عن أيب موسى

ْحـمران عمرو بن ه تفرد ب,احلديث» ...أهل املعروف «:−ملسو هيلع هللا ىلصأراه عن النبي −قول اخلطاب ي ُ* 
 ورواه شعبة عن خارجة بن مصعب .ومل يروه عنـه غري عيل بن بحر ,عن هشام بـهذا اإلسناد

َشبابة وتفرد بـه ,ًمرسالملسو هيلع هللا ىلص  وورقاء عن عاصم األحول عنـه عن النبي قيسو  عن شعبة باجلـمع َ
  .ه عنـهـموأرسل ,بني هؤالء

زيد األهوازي عن أيب ي تفرد بـه حييى بن .احلديث» ...من أكل الطني« :[حديث  )٢٢٣٧(
ِالزبرقان بنهـامم مـحـمد  ْ   . عن التيمي عنـهِّ

 تفرد بـه يعقوب بن سفيان . فذكر إسالمه بطوله,...زُمْرُهَ كنت من أهل رام:حديث )٢٢٣٨(
ّالرسي عن زكريا بن نافع عن  ِ   .بن حييى عن التيمي عنـهَ

ْمدرار تفرد بـه طاهر بن .احلديث» ...لو أنكم ال تذنبون« :[حديث  )٢٢٣٩( ّالرسي  عن ِ ِ بن َ
َالبناين ورواه ثابت . عنـه*حييى عن التيمي سليامن ْالنهدي عن ُ   .وتفرد بـه حـامد بن سلمة ,َّ

________________________ 
ْحـمران«/ ضبب عليها يف غ » هالل« . * ٧/٢٤٢, ٢/٢٤٥العلل : ظر ين  −٢٢٣٦الالل  .محدان : يف ص » ُ
 . هشام :صوابه » هالل«: قوله  )١(الالل
   .٢/٢٤٧ , الآللئ املصنوعة ١٤٠٤املوضوعات :  ينظر −٢٢٣٧الالل
  .من ص » سليامن« * −٢٢٣٩الالل



 

 ٤١٣

بن كثري أبو النرض  تفرد بـه حييى .احلديث» ...ملا خلق اهللا عز وجل آدم« :[حديث  )٢٢٤٠(
َزريعيزيد بن  IRH ورواه عمرو بن عيل عن معتمر عن,اًوعاصم مرفوع IQHالتيميالبرصي  ُ 

 إن اهللا عز :وحييى بن سعيد ومعاذ بن معاذ عن التيمي عنـه عن سلامن أو ابن مسعود قال
  . وهذا هو املـحفوظ موقوف,آدم/ب١٤٠/ ر طينةَّـمَوجل خ

شام بن الحق عن عاصم  تفرد بـه ه.احلديث» ...صلوا يف مرابض الغنم« :حديث )٢٢٤١(
  .األحول عنـه

 تفرد بـه هشام بن الحق .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص استأذنت احلـمى عىل رسول اهللا :حديث )٢٢٤٢(
  .وكذلك رواه أحـمد بن حنبل ,عن عاصم عنـه

 تفرد بـه هشام .احلديث.. . السالم عليك يا رسول اهللا:فقال , جاء رجل:[حديث  )٢٢٤٣(
  .بن الحق عن عاصم عنـه

 غريب من حديث ابن عيينة عن التيمي .احلديث» ...ًالالح ل اهللاحأ« :حديث )٢٢٤٤(
 بن عبيد سمع أنـه عمرو عن :آخر طريق فيـه عيينة ابن دعنو . تفرد بـه احلـميدي عنـه,اًمرفوع
  .قوله عمري

 تفرد بـه أبو حييى زكريا بن عدي .احلديث.. .اًاحلـمد هللا كثري : قال رجل:[حديث  )٢٢٤٥(
 ليس *موضع ,هو عندي يف موضعني :وقال زكريا ,اً مرفوععن أيب معاوية عن عاصم عنـه

  .بمرفوع
 تفرد بـه إسحاق .احلديث» ...إذا تقرب إيل عبدي :قال اهللا عز وجل« :حديث )٢٢٤٦(

  .اً عنـه مرفوعثامناألزرق عن اجلريري عن أيب ع

________________________ 
   .٥/٣٣٨العلل :  ينظر −٢٢٤٠الالل
 . البرصي عن التيمي :صوابه لعل » البرصي التيمي«: قوله  )١(الالل
 . وعن :صوابه لعل » عن«: قوله  )٢(الالل
   .١١٩٦العلل املتناهية :  ينظر −٢٢٤٣الالل
 .موضوع: يف غ » موضع«.* من طريق زكريا , وسكت عنه ٢٠٦١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٤٥الالل



 

 ٤١٤

تفرد بـه صالح بن . *احلديث.. .يا أخي : كتب سلامن إىل أيب الدرداء:[حديث  )٢٢٤٧(
  . عن اجلريري عنـهِّريُامل IQHبرش

 غريب من حديث املعتمر عن . احلـمد هللا: إذا أكل قال*كل يوم : قال:[حديث  )٢٢٤٨(
  .الثوري عن أيوب عنـه

 تفرد بـه أبو حنيفة .احلديث.. .عىل إقام الصالةملسو هيلع هللا ىلص  بايعت رسول اهللا :[حديث  )٢٢٤٩(
ْمهرانمـحـمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي عن سهل بن  يل بن عاصم عن  بن أيب زياد عن ع*ِ

  .التيمي عنـه
 تفرد بـه مـحـمد بن يونس عن .احلديث» ...الصدقة عىل املسكني صدقة« :حديث )٢٢٥٠(

  . عبد اهللا األنصاري عن التيمي عنـهبنمـحـمد 
 تفرد بـه .احلديث» ...الرصاط }أ٨٨{  عىلاً جوازIRHاملؤمن *إن اهللا تعاىل« :[حديث  )٢٢٥١(

  .مي عن التيمي عنـهُْلسعدان اخل
 تفرد به أشعث بن أشعث .احلديث» ...إذا قام الرجل فدخل يف الصالة «:[يث حد )٢٢٥٢(

 .عن عمران القطان عن التيمي عنه
تفرد بـه داود العطار عن أيب عبد اهللا  .احلديث» ...الربكة يف ثالث« :[حديث  )٢٢٥٣(
  . عن التيمي عنـه*رصيبال

________________________ 
  .ساقط من غ » احلديث«إىل يف احلديث السابق » تفرد«من  * −٢٢٤٧الالل
 . بشري :صوابه » برش«: قوله  )١(الالل
  .مبيض له يف غ » كل يوم« * −٢٢٤٨الالل
  .عمران : يف غ » مهران« * −٢٢٤٩الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » تعاىل«*   .١٥٤٨ , العلل املتناهية ١٢/٦٧تاريخ بغداد :  ينظر −٢٢٥١الالل
 . إن اهللا تعاىل يعطي املؤمن :صوابه لعل »  تعاىل املؤمنإن اهللا«: قوله  )٢(الالل
  .هذا احلديث من غ . *  من طريق أشعث , ووافقه ١١٥٧ أخرجه الطرباين يف الصغري −٢٢٥٢الالل
  .العرصي : يف غ » البرصي« * −٢٢٥٣الالل



 

 ٤١٥

 عن عاصم َعوانةو  تفرد بـه أب.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص الفرتة ما بني عيسى والنبي :[حديث  )٢٢٥٤(
  .َعوانةعن احلسن بن مدرك عن حييى بن حـامد عن أيب  IQHوأخرجه البخاري ,األحول عنـه

 تفرد بـه حفص بن غياث عن عاصم .احلديث» ...ثالثة ال ينظر اهللا إليـهـم« :[حديث  )٢٢٥٥(
  .ال أعلم رواه عنـه غري األشجعيو/أ١٤١/,اًمرفوع

ِالزبرقان تفرد بـه أبو هـامم مـحـمد بن .احلديث.. .صىل بنا سلامن صالة :حديث )٢٢٥٦( ْ ِّ 
 ورواه حييى بن . ورواه حـامد بن سلمة عن عيل بن زيد,عن يونس بن عبيد عن عيل بن زيد

ْالنهدياألموي عن عمه مـحـمد بن سعيد عن داود بن أيب هند عن  IRHسعيد  وهو غريب من ,َّ
  .ن حييى تفرد بـه ابن أخيـه سعيد ب,حديث مـحـمد األموي عنـه

 .احلديث »...من كان بفالة من األرض« :[حديث  )٢٢٥٧(
 .احلديث »...ذنب ال يغفر« :ثحديو )٢٢٥٨(
 .احلديث» ... أول من يدخل السوق*ال تكن« :ثحديو )٢٢٥٩(
  .احلديث» ...اًألن يمتلئ جوف أحدكم قيح« :ثحديو )٢٢٦٠(

 غري أيب وال أعلم حدث بـها ,تفرد بـهذه األربعة يزيد بن سفيان عن سليامن التيمي عنـه      
  .الربيع احلارثي عبيد اهللا بن مـحـمد

 عن *بن سعد تفرد بـه زياد بن حييى عن أزهر .»لََساألبال ذكاة إال « :[حديث  )٢٢٦١(
  .التيمي عنـه

________________________ 
   .٤٨٥, ٤٧/٤٨٤تاريخ دمشق :  ينظر −٢٢٥٤الالل
  .٣٩٤٨ يف احلديث )١(الالل
 من طريق سعيد بن عمرو األشعثي عن ٨٢١ والصغري ٥٥٧٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٥٥الالل

  . تفرد به عنه : حفص , وقال 
 . سعيد بن حييى :صوابه » حييى بن سعيد«: قوله  )٢(الالل
 أخرجه ٢٢٥٨واحلديث   .٤٩٧, ٨/٤٩٦لسان امليزان : ينظر  −٢٢٦٠, ٢٢٥٩, ٢٢٥٨, ٢٢٥٧الالل

 .تكونن : يف غ » تكن«*  .من طريق احلارثي , ووافقه ١٠٢الصغري الطرباين يف 
  .مكرر يف ص » بن سعد« * −٢٢٦١الالل



 

 ٤١٦

 تفرد بـه املسيب بن رشيك .احلديث.. . يصيل وحدهًرجالملسو هيلع هللا ىلص  رأى النبي :حديث )٢٢٦٢(
َّاجلصاصعن زياد    . عن أيب عثامنَ

  .IQHاحلديث يف الصحيح» ...جل خلق مائة رحـمةإن اهللا عز و« :[حديث  )٢٢٦٣(
ما تعدون « : وفيـه,احلديث.. .بالزكاة ثالث مراتملسو هيلع هللا ىلص  أتيت رسول اهللا :[حديث  )٢٢٦٤(

ْمـُـِندل تفرد بـه بكر بن حييى عن . احلديث»...الشهيد فيكم   . عن عاصم األحول عنـهَ
 IRHـه عن برشل مـحـمد بن سعيد مردويقاكذا  .احلديث» ...ما تركت فتنة« :حديث )٢٢٦٥(

ورواه املعتمر عن أبيـه عن أيب عثامن عن  , وتابعه يزيد بن سفيان,بن حبيب عن التيمي عنـه
 وهذا :قال ابن صاعد ,ملسو هيلع هللا ىلص زيد وسعيد بن زيد أنـهـام حدثا عن رسول اهللا بنسلامن عن أسامة 

 ,اإلسناديـه بـهذا  تفرد بـه معتمر عن أب,ISHويقول بقوله غريه ,ألنـه زاد فيـه سعيد بن زيد ,غريب
  .ITHوأخرجه مسلم يف الصحيح

ْالنهدي غريب من حديث .احلديث» ...من غدا إىل صالة الصبح« :حديث )٢٢٦٦(  , عنـهَّ
  .يس بن ميمون عنـهَبُ وتفرد بـه ع,بن أيب شداد عنـه IUHتفرد بـه عدي

» ...ناأوبـه بد ,بسم اهللا« :وقال ,اخلندق *يفملسو هيلع هللا ىلص  رضب رسول اهللا :[حديث  )٢٢٦٧(
َّاجلصاصبـه املسيب بن رشيك عن زياد /ب١٤١/تفرد. *ثاحلدي ْالنهدي عن َ َّ.  

 

________________________ 
   . ٨/٢٦٣العلل :  ينظر −٢٢٦٣الالل
  .٢٧٥٣, ٢٧٥٢ صحيح مسلم يف احلديثني )١(الالل
  .  من طريق بكر , ووافقه ١٢٤٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٦٤الالل
 . سفيان :صوابه لعل » برش«: قوله  )٢(الالل
 .كذا يف ص , ومهمل يف غ » ويقول بقوله غريه«: قوله  )٣(الالل
  .٢٧٤١ يف احلديث )٤(الالل
  .−٢٢٣٢ كام سبق يف احلديث –عون : صوابه  : »عدي«:  قوله )٥(الالل
  .مبيض له يف غ » وبه بدأنا احلديث«/ من غ » يف« * −٢٢٦٧الالل



 

 ٤١٧

 بن عبد اهللا الثقفيمسند سفيان 
  ِّالزنادتفرد بـه عبد الرحـمن بن أيب  .احلديث.. .ً قل يل يف اإلسالم قوال:[حديث  )٢٢٦٨(

ن أيب وتفرد بـه عنـه سليامن ب , ورواه سامل األفطس عن عروة.عن أبيـه عن عروة عنـه }ب٨٨{
 . *داود

 تفرد بـه أبو بكر بن أيب األسود عن جده .احلديث» ...املتشبع بام مل يعط« :[حديث  )٢٢٦٩(
  .ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي IQHعن أبيـه *سفيانعن هشام بن عروة عن أبيـه عن 

 
 ينةِفَمسند س

َحبارحلم ملسو هيلع هللا ىلص  أكلت مع النبي :[حديث  )٢٢٧٠( النرض بن طاهر عن به حدث  , غريب.ىُ
َبر َبروتابعه إبراهيم بن عبد الرحـمن بن مهدي عن  , بـهذا اإلسناد*هيُ  يف موضع *قالو .*هيُ

َبر وتفرد بـه ,ينة عن أبيـهِفَورواه عمر بن س: *آخر   . بن عمر عن أبيـه*هيُ
 تفرد بـه أسامة بن زيد عن .احلديث.. .فانكرست سفينتي , ركبت البحر:حديث )٢٢٧١(

  .ينةِفَمـحـمد بن املنكدر عن س
.. .−ينةِفَوكان يسمى س :قال ابن عون−ملسو هيلع هللا ىلص د النبي  حدثني صاحب زا:حديث )٢٢٧٢(

,  أخرض بنيمَلُتفرد بـه س ,ينةِفَ غريب من حديث عبد اهللا بن عون عن احلسن عن س.احلديث
  .وال أعلم رواه عنـه غري القواريري عبيد اهللا بن عمر

 

________________________ 
  .رواد :  غ يف» داود« * −٢٢٦٨الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » سفيان«*  −٢٢٦٩الالل
 .بحذفها صوابه لعل » عن أبيه«: قوله  )١(الالل
/ يزيد : األوىل والثانية يف ص » بريه« . *٢١/٣٧١ , تـهذيب الكامل ٣/١٣٤٤املؤتلف :  ينظر −٢٢٧٠الالل

 .يد ير: ة يف ص ريخاأل» بريه«/ من غ » آخر«/ قال  : يف ص» وقال«



 

 ٤١٨

ْسربةمسند    اجلهنيَ
 :ابنـه الربيع عنـه* 

 تفرد بـه أبو حنيفة عن .احلديث.. .لنساءعن متعة املسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٢٧٣(
ورواه جعفر بن ربيعة  .عن أبيـه عن الربيع عن أبيـه −وهو ابن عبد اهللا بن أيب فروة− يونس

 وتفرد بـه , ورواه سفيان بن عيينة. تفرد بـه بكر بن مرض عنـهـام,ب عن الربيعئاسوعمر بن ال
  .عثامن بن سعيد احلـميص عنـه

 غريب من حديث . وهو أول احلديث,احلديث.. . فتح مكة* شهد أيب:[حديث  )٢٢٧٤(
َّغزية بن ُعامرة ِ   . تفرد بـه إسامعيل بن عياش عنـه, عن الربيعَ

ْسربةمـحـمد بن عبيد اهللا عن *   : اجلهنيَ
 تفرد بـه أبو حنيفة عن .يوم فتح مكة عن متعة النساءملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا *هىـن :[حديث  )٢٢٧٥(

ْسربة عن الزهري عن الربيع بن *هيرويوغريه  , عنـهالزهري عن مـحـمد بن عبيد اهللا  . عن أبيـهَ
 /أ١٤٢/
 

 مسند رساقة بن مالك
 :عبد اهللا بن عباس* 

وس بن األشعر عن َدْرِ تفرد بـه ف.احلديث »...دخلت العمرة يف احلج« :[حديث  )٢٢٧٦(
  .مسعود بن سليامن عن حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عنـه

 :عنـه@*طاوس* 
________________________ 

 .الرتمجة من ص  * −٢٢٧٣الالل
  .شهدا : يف غ » شهد أيب« * −٢٢٧٤الالل
  .تفرد به : يف ص » يرويه«/ صىل : يف ص » نـهى«/ الرتمجة من ص  * −٢٢٧٥الالل
   .− وكذا ما بعده–الرتمجة من ص  * −٢٢٧٦الالل



 

 ٤١٩

 غريب من حديث معاوية .احلديث.. .ن بنا فعل قوم كأنام ولدوا اآل افعل:[حديث  )٢٢٧٧(
َّالطباعابن , وتفرد بـه مـحـمد بن عيسى *بن عبد الكريم عن قيس بن سعد عن طاوس عنـه َ 

  .عنـه
 :ابن أخيـه عنـه* 

 تفرد بـه عمر بن حفص بن غياث يف وجادتـه يف .» كل كبد حرى أجريف« :حديث )٢٢٧٨(
  .يل بن مسلم عن عبيد اهللا عن الزهريكتاب أبيـه عن إسامع

 
  جـميلة*ني أيبَنُ س*مسند

 ومل يروه ,تفرد بـه سليامن بن بالل عن حييى بن سعيد ...* أخربهًاينَنُن سأ :[حديث  )٢٢٧٩(
  .عنـه غري أيب بكر بن أيب أويس

 
 باب الشني

 مسند شداد بن أوس
 :* أبيه بن شداد عن*دومـحـم* 

 تفرد بـه الوليد بن مـحـمد .احلديث» ...أغنياءن تدع ورثتك أإنك « :[حديث  )٢٢٨٠(
َّاملوقري َ وغريه يرويـه عن الزهري عن عامر بن سعد عن  , عن الزهري عن مـحـمود عن أبيـه*ُ

  .أبيـه
 :مـحـمود بن لبيد عن شداد* 
________________________ 

  .من ص » عنه«/ ضبب عليها يف ص » طاوس« * −٢٢٧٧الالل
  .مبيض له يف غ » أن سنينًا أخربه«/ أبو : يف غ » أيب«/ من ص » سندم«*  −٢٢٧٩الالل
  .املنقري : يف ص » املوقري«/ عنه : يف ص » عن أبيه«/ حممد : يف ص » حممود« * −٢٢٨٠الالل



 

 ٤٢٠

» ...من يصلح بني الناس }أ٨٩{ ليس الكذاب «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٢٨١(
  . وتفرد بـه قزعة بن سويد عنـه,ة عن الزهري عنـهُجْرُ تفرد بـه حييى بن ج.احلديث

  . بمثله.احلديث» ... من األرضاًمن ظلم شرب« :حديث )٢٢٨٢(
 :*عن شدادر عبد اهللا بن عم* 

» ...إن الدنيا عرض حارض ,أيـها الناس« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢٢٨٣(
َكريببن  *يرَدُح  تفرد بـه سعيد بن سنان أبو مهدي عن أيب الزاهرية.احلديث  عن كثري بن مرة ُ

 . * عبد اهللا بن عمر عن شدادعن
 :أبو األشعث عن شداد* 

 ِقالبة تفرد بـه خالد احلذاء عن أيب .احلديث» ...إذا انقطع شسع أحدكم« :[حديث  )٢٢٨٤(
َشبابة, وتفرد بـه إسامعيل بن أيب احلارث عن * أيب األشعث عن شدادعن  عن خارجة بن َ

 . *به مصعب عن خالد احلذاء
تفرد بـه أبو مريم عبد الغفار . احلديث.. .عىل رجل حيتجـمملسو هيلع هللا ىلص  مر النبي :[حديث  )٢٢٨٥(

 . عن يونس
 

ِمسند الرش  يدَّ
 غريب من حديث الثوري عن يعقوب بن .»اجلار أحق بسقب جاره« :[حديث  )٢٢٨٦(

  . تفرد بـه أبو حـامد مفضل بن صدقة عنـه,عطاء عن عمرو بن شعيب
________________________ 

 وكذا ما –الرتمجة من ص . *  من طريق قزعة , ووافقه ٦٣٣٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٨١الالل
   .−بعده
يف » عن عبد اهللا بن عمر عن شداد«/ حدثه : يف ص » حدير«/ » يقدم«: فوقه الرتمجة يف ص  * −٢٢٨٣الالل

  .عنه : ص 
  .من غ » به«/ عنه : يف ص » عن أيب األشعث عن شداد« * −٢٢٨٤الالل
   .٨٩٠العلل املتناهية :  ينظر −٢٢٨٥الالل
   .٢٢٤, ٤/٢٢٣ , السنن ٧/١٥العلل :  ينظر −٢٢٨٦الالل



 

 ٤٢١

 مسند رشحبيل بن أوس الكندي
ِحريز تفرد بـه .احلديث» ...من رشب اخلـمر« :[حديث  )٢٢٨٧( ْنـمران بن عثامن عن َ  بن ِ
  . الرحبي عن رشحبيل*مرخمـ

 

  شقران*مسند
ْالزنجي تفرد بـه مسلم بن خالد .احلديث.. .صىل عىل حـامرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٢٨٨( َّ 

  . بن حييى املازين عن أبيـه عن شقران*عن عمرو
 

 شيبة/ب١٤٢/مسند
 

 غريب من حديث عبد اهللا بن .احلديث.. .الكعبةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  *دخل :[ث حدي )٢٢٨٩(
َاحلجبيعمر عن شيبة  ْاجلعفي تفرد بـه جابر , ال نعلم رواه عنـه غري ابنـه سامل, وباللَ وعنـه  , عنـهُ

  .السكري أبو حـمزة
 

 باب الصاد
 امةَّثَب بن جْعَّمسند الص

 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا .احلديث.. .اً وحشياًحـامرملسو هيلع هللا ىلص  لرسول اهللا ى أهد:[حديث  )٢٢٩٠(
 وتفرد بـه سعيد بن ,سابد اهللا عن ابن عيد اهللا بن عمر عن الزهري عن عبيبن سامل عن عب

َعفري   . عن خاله املغرية بن احلسن بن راشد عنـهُ
________________________ 
  .حممد : يف غ » مـخمر« * −٢٢٨٧اللال

/ من ص » مسند«.*, ووافقه − دون أبيه–من طريق مسلم ٢٧٦١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٨٨الالل
  .عمر : يف غ » عمرو«

» دخل«/ جاء هذا املسند يف ص بعد مسند شداد  . * ٧/١٨٤ , العلل ٢٢) ٣(األفراد :  ينظر −٢٢٨٩الالل
  .من غ 
  .  من طريق سعيد , ووافقه ٢٢٤٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٢٩٠الالل



 

 ٤٢٢

بن عبد الوهاب  IQH تفرد بـه أبو بكر.»عمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنة «:حديث )٢٢٩١(
د اهللا عن ابن يبن عمر عن عبد الرحـمن بن عبد العزيز عن الزهري عن عبعن خاله مـحـمد 

  . عنـهسابع
 

 مسند صخر الغامدي
 تفرد بـه .احلديث» ...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٢٩٢(

ْاهلمداينأبو بكر  ْعزرة مـحـمد بن احلسني عن *َ  بن عبد اهللا بن يعقوب املهري عن مكي بن َ
غريب من  :ع آخر وقال يف موض. عنـهُعامرة عطاء عن *نبيعىل  عنإبراهيم عن أيب حنيفة 

َهشيمحديث مالك عن   تفرد بـه أبو األحوص مـحـمد , بن حديدُعامرة عن يعىل بن عطاء عن ُ
البغوي يف أحاديث السنة عن عيل بن اجلعد عن شعبة  عن IRHورواه .بن حيان عن مالك

َهشيمو   . مشهور*وذاك , بن حديد عن صخر الغامديُعامرة عطاء عن  عن يعىل بنُ
 

 مسند صفوان بن عسال
  .املسح[ حديث )٢٢٩٣(

________________________ 
 . بكر :صوابه » أبو بكر«: قوله  )١(الالل
 من طريق حممد بن حيان , ٦٨٨٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٧٧٤املؤتلف :  ينظر −٢٢٩٢الالل

: يف غ » وذاك«/ ويعىل عن : يف ص » عن يعىل بن«/ اهلمذاين , وضبب عليها : يف غ » اهلمداين«. * ووافقه 
 .وذلك 
 .الدارقطني :  أي )٢(الالل
 من طريق ١٨٣١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٩٧, ١٩٦, ١/١٣٣السنن :  ينظر −٢٢٩٤, ٢٢٩٣الالل

 من طريق عبد األعىل عن ابن ٩٤١٤تفرد به عنه , و :  , وقال − مسعر وحده–سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق 
, » بن«. *  من طريق سعدويه , ووافقه ٢٥١تفرد به عنه , ويف الصغري :  , وقال −حده خالد و–إسحاق 

 .من ص » النحوي«



 

 ٤٢٣

 .IQHالراعي/أ١٤٣/:حديثو )٢٢٩٤(
ّزرتفرد بـه عبيد بن إسحاق عن زهري عن يزيد بن أيب زياد عن         وتفرد بـه عبد الرحـمن بن .ِ
 *غري أيب بكر بن علم حدث بـه وال ن, عنـهIRHي عن عاصممرضراء عن جابر بن حييى احلْغَم

ُاملرزبان ورواه أبو سعد البقال سعيد بن .صدقة بـهذا اإلسناد ْ ّزر عن َ عنـه  }ب٨٩{  وتفرد بـه,ِ
 . وتفرد بـه عنـه سليامن بن عبد الرحـمن, ورواه سعدان بن حييى عن البقال.حييى بن اليامن

سفيان  ITHوروى حديث املالئكة .معن أبيـه عن عاص ISHفرد بـه عثامن بن اهليثم بن جهضموت
 ومل يرفعه عن ابن عيينة ,اً عنـه إسحاق بن أيب إرسائيل مرفوعهوتفرد ب ,بن عيينة عن عاصم

َمسعر عن عاصم اً ورفعه أيض.غريه ْ وال  , وتفرد بـه عنـهـام مـحـمد بن إسحاق, وخالد بن كثريِ
ّزراه حبيب بن أيب ثابت عن  ورو.اجس غري عثامن بن عمرو بن اًأعلم رواه عنـه مرفوع  وتفرد ,ِ

وتفرد بـه  , ورواه النعامن بن راشد عن عاصم.بـه عبد الكريم بن أيب املـخارق عن حبيب عنـه
ْالزنجيصبـهاين عن مسلم بن خالد سعدويـه سعيد بن حييى األ َّIUH ضل فورواه م .عن عاصم

 رد بـه مـحـمد بن كثريتف , وهو غريب من حديثه, الضبي عن عاصم*بن مـحـمد النحوي
ِالـمحاميل وما كتبناه إال عن أيب عبيد القاسم بن إسامعيل ,الكويف عنـه َ  عن احلسني بن أيب زيد َ
  .الدباغ عنـه

 تفرد بـه أبو غسان .احلديث» ...أنبياءب ما هـم اًإن هللا عز وجل عباد« :حديث )٢٢٩٥(
  .ن حييى الصويف عن أيب غسان وتفرد بـه أحـمد ب,عي عن ابن عيينة عن عاصم عنـهَمِْسامل
  قال لنا.احلديث.. .﴾N M Lيف ﴿ملسو هيلع هللا ىلص  سجدنا مع رسول اهللا :حديث )٢٢٩٦(

 

________________________ 
 لعل املراد به حديث األعرايب الذي سأل عن الرجل حيب القوم وملا يلحق بـهم , وقد جاء مع حديث )١(الالل

 .املسح يف بعض الطرق 
ّعن زر :  أي )٢(الالل ِ. 
 . جهم :صوابه » ضمجه«: قوله  )٣(الالل
 . أنـها تضع أجنحتها لطالب العلم )٤(الالل
 .عن النعامن :  أي )٥(الالل



 

 ٤٢٤

ِمنيعالقاسم بن أبو   :طني قال الدارق,ال أعلم رواه غري حييى بن عقبة ,غريبحديث  هذا :َ
ْاألوديغريب من حديث إدريس ملسو هيلع هللا ىلص وحديث صفوان عن النبي   ومـحـمد بن عبد الرحـمن َ

ْعيزار تفرد بـه حييى بن عقبة بن أيب ال,ن عاصمبن أيب ليىل ع   . عنـهـامَ
 

 باب الضاد
ْفهريالضحاك بن قيس ال ِ 

 تفرد .احلديث» ... أنا خري رشيك:قال اهللا عز وجل «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٢٩٧(
 : وقال ابن صاعد,اً عن متيم بن طرفة عنـه مرفوعُز بن رفيعيدة بن حـميد عن عبد العزيِبَبـه ع
 /ب١٤٣/ .ووقفه جرير بن عبد احلـميد ,يدةِبَ هذا احلديث عرفع

 

 باب الطاء
  والد أيب مالكمَيْشَمسند طارق بن أ

 غريب من حديث أيب .احلديث» ...من رآين يف املنام «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٢٩٨(
  . تفرد بـه خلف بن خليفة عنـه,مالك عن أبيـه

 تفرد بـه .احلديث.. . منـهاًل صمتفام رأيت أطو ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا نجلس إىل النبي :حديث )٢٢٩٩(
  .عبد اهللا بن عثامن بن عطاء عن أيب مالك عن أبيـه

 

 مسند طارق بن عبد اهللا املـحاريب
 غريب من حديث عبد .بزق حتت قدمه اليرسىملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )٢٣٠٠(

ْغيالنيب عن بـه يعىل بن احلارث املـحار تفردو . تفرد بـه عامر بن مطر عن زائدة,امللك بن عمري َ 
ّربعيبن جامع عن منصور عن  ِ ْ   . عنـهِ

________________________ 
   .٦٤١٨ , شعب اإليامن للبيهقي ١/٥١السنن :  ينظر −٢٢٩٧الالل
  .  من طريق يعىل , ووافقه ٣٣٠٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٠٠الالل



 

 ٤٢٥

 مسند طارق بن شهاب
تفرد بـه أبو حنيفة  , غريب.احلديث.. .بني مسلم ويـهودي * وقعت مداراة:[حديث  )٢٣٠١(

ِبزيع وتفرد بـه عنـه عبد اهللا بن ,عن قيس بن مسلم عن طارق  * ومل نره إال من حديث حارض,َ
  }أ٩٠{ . عنـه*ُّالسويسبن مطهر 

 تفرد بـه اهليثم بن مـحفوظ عن ابن .احلديث» ...من رزقه اهللا صورة حسنة« :حديث )٢٣٠٢(
  .غريب وهو غريب ,شهاب عنـه

 
 مسند طلق

 تفرد بـه رساج بن .احلديث.. .امنْحُأعراب يأتون بلعن  ملسو هيلع هللا ىلص * سئل النبي:[حديث  )٢٣٠٣(
  . وتفرد بـه مـحـمد بن جابر عن رساج,عقبة عن قيس بن طلق عن أبيـه

 
 فةِْخ طمسند

ُّ بت: قال:حديث )٢٣٠٤(  تفرد بـه وهب بن جرير بن حازم عن .احلديث.. . يف املسجدِ
  .هشام بن أيب عبد اهللا عن حييى بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن يعيش عن أبيـه

 
 ظاءباب ال
 فارغ

 

________________________ 
» السويس«/ مـحارض : يف ص » حارض«/ » كذا«: شية غ مداداة , ويف حا: يف ص » مداراة« * −٢٣٠١الالل
 .السدويس : يف غ 
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٢٣٠٣الالل



 

 ٤٢٦

 باب العني
 مسند عبد اهللا بن عباس

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 :أنس بن مالك عنـه* 

إنام  :قال ابن عباس : وفيـه,فحرقهـم ,ًا يعبدون وثنِّطِّ بناس من الزٌيت عيلُ أ:يثحد )٢٣٠٥(
 عن  تفرد بـه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام.»من بدل دينـه فاقتلوه «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

  .عنـه قتادة
  /أ١٤٤/:إبراهيم التيمي عن ابن عباس* 

رد بـه حـامد بن احلسن عن حجاج بن  تف.احلديث ... ما زال يأمرنا بالسواك:حديث )٢٣٠٦(
  .ري عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهَصُن

 :إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن ابن عباس* 
 تفرد بـه .احلديث.. .وأشار بإصبعه» اإلخالص هكذا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٣٠٧(

  .إبراهيم عن ابن عباس
 :جابر بن زيد أبو الشعثاء عنـه* 

عن  IQH تفرد بـه أبو رويفعة.اًإذا مشى مشى مـجتمعملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٣٠٨(
  .بن أيب هند عنـهداود حـامد بن سلمة عن 

 .وهو مـحرم −*يعني ميمونة خالة ابن عباس−نكح خالتـه ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٣٠٩(
 وقد رواه ,*ج عنه تفرد بـه سعيد بن سامل القداح عن ابن جري,غريب من حديث عطاء عنـه

  .عطاء عن ابن عباس
________________________ 

 .كذا يف ص , ومهمل يف غ » أبو رويفعة«: قوله  )١(الالل
خالة ابن «. *  من طريق سعيد , ووافقه ٩٩ والصغري ٦٠٩٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٠٩الالل
 .من غ » عنه«/ ص من » عباس



 

 ٤٢٧

 غريب من حديث خالد احلذاء عن أيب .»خري أبواب الرب الصدقة« :[حديث  )٢٣١٠(
حدث بـه عنـه  *اًأحدوال نعلم  , عبد العزيز بن عبد اهللاْدعاينُ تفرد بـه أبو وهب اجل,الشعثاء عنـه

  .ابَوَغري سعيد بن مـحـمد بن ث
د بـه سفيان  تفر.احلديث.. .ن أبا بكر وعمرإو, *بمكةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٣١١(

  .ينِزَومل يروه عنـه غري عمر بن عبد اهللا بن ر ,بن حسني عن يعىل بن مسلم عن أيب الشعثاء
 تفرد بـه حييى القطان عن .− الصالة*يعني الذي يقطع−»املرأة احلائض« :[حديث  )٢٣١٢(

  .اًشعبة عن قتادة مرفوع
َالعريناحلسن *   : عنـهُ

 تفرد بـه أبو حـمزة السكري .احلديث.. .ما يقطع الصالة : سئل ابن عباس:حديث )٢٣١٣(
َمصقلةعن رقبة بن  ْ َكهيل عن سلمة بن ِ   . عنـهُ

 غريب من .احلديث.. .أغيلمة بني عبد املطلبملسو هيلع هللا ىلص نا رسول اهللا َمَّ قد:حديث )٢٣١٤(
َمسعرحديث سفيان بن عيينة عن  ْ َكهيل والثوري عن سلمة بن ِ   . عن احلسنُ

 ُعامرةاحلسن بن قتيبة عن احلسن بن  تفرد بـه .احلديث» ...ما من أيام« :[*حديث )٢٣١٥(
  .بـهذا اإلسناد

 :بن احلارث عنـه IQHاحلكم* 
َهشيم بن مسلم عن *عىلي تفرد بـه .وهو مـحرمملسو هيلع هللا ىلص  احتجـم رسول اهللا :[حديث  )٢٣١٦( ُ  

  .عنـهم عن منصور عن احلك }ب٩٠{
________________________ 

 .من غ » ًأحدا«*  −٢٣١٠الالل
 .من ص » بمكة«*  −٢٣١١الالل
  .التي تقطع : يف غ » الذي يقطع« * −٢٣١٢الالل
 .» ينظر«: فوقها » حديث«/ هذا احلديث من ص  * −٢٣١٥الالل
  .− وكذا ما بعده– حكيم :صوابه لعل » احلكم«: قوله  )١(الالل
  .معىل : يف ص » يعىل« * −٢٣١٦الالل



 

 ٤٢٨

 :حبيب بن أيب ثابت عنـه* 
ء بن مسلم احللبي تفرد بـه عطا .احلديث.. .أوتر بثالثملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٣١٧(

  .العالء بن املسيب وسفيان الثوري عنـه/ب١٤٤/عن
 , تفرد بـه العالء عن حبيب.احلديث.. .ل ال يدرى من قتلهِتُ قً أن قتيال:حديث )٢٣١٨(

  .وعنـه عطاء احللبي
 :حبة عنـه* 

 تفرد بـه نائل عن الثوري عن سلمة بن .احلديث.. .أن يسجدملسو هيلع هللا ىلص ر النبي ِمُ أ:حديث )٢٣١٩(
َكهيل   . عن حبةُ

 :*زاذان عن ابن عباس* 
 غريب من .احلديث.. .فدعا ولده ,اً شديداً مرض ابن عباس مرض:[حديث  )٢٣٢٠(

وعنـه عيسى بن سوادة بن  , تفرد بـه إسامعيل بن أيب خالد,أيب عمر عنـه IQHحديث شاذان
َالنخعياجلعد  َّ.  

 :سعيد بن جبري عن ابن عباس* 
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

 :عنـهِّدي ُّالسإسامعيل ** 
.. .وعنده كذا وكذا من النساء ,ال أريد الدنيا :يقول مـحـمد : قالت اليـهود:حديث )٢٣٢١(

  . تفرد بـه أسباط بن نرص عنـه.احلديث
ِالسختياينأيوب **  ْ  : عنـهِّ

  غريب من حديث.احلديث.. .وقد قرأت املـحكمملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهللا : [ *حديث )٢٣٢٢(
 

________________________ 
  .عنه : يف غ » عن ابن عباس«. *  من طريق عيسى , ووافقه ٢٦٧٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٢٠الالل
 . زاذان :صوابه » شاذان«: قوله  )١(الالل
  .من غ» حديث« * −٢٣٢٢الالل



 

 ٤٢٩

وعنـه يوسف  ,ناينُْشتفرد بـه الربيع بن حييى األ , ومن حديث شعبة عن أيوب,أيوب عنـه
  .وكان من الثقات ,يشَشُخومل نكتبـه إال عن أيب العباس بن  ,القطان

. احلديث.. .رإين رجل أعمل هذه الصو :فقال , أتى ابن عباسً أن رجال:حديث )٢٣٢٣(
  .د بن عبد اهللا عن عدي بن الفضل عن أيوب عنـهْرَتفرد بـه و

 تفرد بـه أسد .احلديث.. .كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلـمعةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٣٢٤(
  .بن موسى عن حـامد بن سلمة عنـه

كامل  مل أره إال عند أيب .احلديث.. .لةَبَل احلَبَنـهى عن بيع حملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٣٢٥(
َاجلحدري بن احلسني الفضيل ْ عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن   وقال شعبة, بـهذا اإلسنادَ

  .اسعب
 : عنـه*زثابت بن هرم** 

 تفرد بـه عمرو .احلديث.. .عن الكلامت التي تلقاها آدمملسو هيلع هللا ىلص  سألت النبي :[حديث  )٢٣٢٦(
  . ومل يروه عنـه غري حسني األشقر,بن ثابت عن أبيـه عنـه

 ء ربام سمع وطً إنكم لتذكرون رجال:فقال , ذكر عيل عند ابن عباس:[حديث  )٢٣٢٧(
  . ومل يروه عنـه غري ابنـه, أبو املقدام عنـه*زن هرم تفرد بـه ثابت ب.جربيل فوق بيتـه

  /أ١٤٥/:عنـه IQHجعفر بن املغرية** 
 تفرد بـه حبان .احلديث» ...أفيكم أحد من هذيل «:ذات يومملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي :حديث )٢٣٢٨(

  .بن عيل عن جعفر بن أيب املغرية عنـه
 :جعفر بن إياس أبو برش** 

 .IRHيذكر يف الكنى
________________________ 

 .هرم : يف ص » هرمز«*   .١/٤٠٤ , الآللئ املصنوعة ٧٨٥املوضوعات :  ينظر −٢٣٢٦الالل
 .هرم : يف ص » هرمز«*  −٢٣٢٧لالال

 . بن أيب املغرية :صوابه » بن املغرية«: قوله  )١(الالل
  .٢٤٠٤−٢٤٠٢ يف األحاديث )٢(الالل



 

 ٤٣٠

 :بت عنـهحبيب بن أيب ثا** 
اد َّ تفرد سع.احلديث.. . عن أيب وقد ماتُعتقُأ ,يا رسول اهللا : قال رجل:[حديث  )٢٣٢٩(

  .وس عنـهَدِْر بن سعيد وف*ديقاله عب , ورواه الثوري عن حبيب عن ابن عباس.بن سليامن عنـه
 تفرد بـه عبيد بن إسحاق عن قيس .يف البيت ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا :حديث )٢٣٣٠(

  .عنـهوكامل بن العالء 
 تفرد بـه كامل بن .احلديث.. .يف زيارة قرب أمه }أ٩١{ ملسو هيلع هللا ىلص استأذن النبي :حديث )٢٣٣١(

  .العالء عنـه
 تفرد بـه كامل بن العالء .احلديث.. .أرقب صالتـهملسو هيلع هللا ىلص  عند رسول اهللا ُِّتب :حديث )٢٣٣٢(

  .عنـه
 تفرد بـه كامل .احلديث.. .كان يقول بني السجدتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٣٣٣(

  .عنـه
» ...ما من أيام العمل فيـهن أحب إىل اهللا عز وجل من أيام العرش« :[ حديث )٢٣٣٤(

 تفرد بـه , وغريب من حديث األعمش عن حبيب, غريب من حديث حبيب عنـه.احلديث
  .احلسن بن عياش

 تفرد بـه أبو . اخلليطيفاحلديث .. .إىل أهل البحرينملسو هيلع هللا ىلص  كتب رسول اهللا :[حديث  )٢٣٣٥(
وعن الشيباين عنـه عن  , عن حصني بن عبد الرحـمن عنـهسعيد احلداد عن خالد بن عبد اهللا

  .سعيد
َّعثام تفرد بـه .احلديث» ...أقوم من الليل« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٣٣٦(  بن عيل َ

  .عن األعمش عن حبيب عنـه
________________________ 

  .عبد : يف ص » عبيد« * −٢٣٢٩الالل
   .٣٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٣٣٣الالل
  .ب /٤/٥٦العلل :  ينظر −٢٣٣٤الالل
   .١/٥٢١املؤتلف :  ينظر −٢٣٣٥الالل



 

 ٤٣١

َّسعاد تفرد بـه .أن يؤتيني اهللا عز وجل احلكمةملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  يل دعا:[حديث  )٢٣٣٧(  بن َ
  .لقاتإسحاق بن م *عنهد بـه  وتفر,سليامن عنـه

 :رة عنـهْمَحبيب بن أيب ع** 
 غريب من حديث .احلديث.. .رسية فيـها املقدادملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث  )٢٣٣٨(

ْعمرة تفرد بـه حبيب بن أيب ,سعيد عنـه َّمقدموعنـه أبو بكر بن عيل بن  , عنـهَ َ وهو أخو عمر بن  ,ُ
َّقدمُبكر هذا والد مـحـمد بن أيب بكر املأبو  و,مـحـمد : وهلـام أخ ثالث اسمه,عيل  عزيزوهو  ,يَ

  .احلديث
 :حبيب بن حسان عنـه** 

 تفرد بـه حبيب .احلديث.. .السالم عليك قد عرفناه ,يا رسول اهللا : قالوا:حديث )٢٣٣٩(
  .ومل يروه عنـه غري عبيد اهللا بن موسى/ب١٤٥/,عنـه

 :حصني بن عبد الرحـمن عنـه** 
 غريب من .احلديث.. .عىل حـامرملسو هيلع هللا ىلص ي بني يدي النبي  مررت أنا وأخ:[حديث  )٢٣٤٠(

َجبلة تفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن ,حديث حصني عنـه  . *عنه َعوانة عن أيب َ
 .احلديث.. .حةارب الٍ ساعةةأي :فقال ,عند سعيد بن جبري اًقاعد كنت :[حديث  )٢٣٤١(

  . عنـهُ عبادة تفرد بـه روح بن,غريب من حديث شعبة عن حصني
َعتيبةكم بن حلا**   : عنـهُ

ه د بتفر .احلديث ...املتعة يف قولك فيـهـم فشا قد الناس إن :عباس البن قلت :حديث )٢٣٤٢(
 .عمرو بن النعامن عن ابن ثوبان عن احلسن بن احلر عن احلكم واملنـهال بن عمرو عن سعيد

________________________ 
  .من غ » عنه« * −٢٣٣٧الالل
 , تـهذيب ٦٠/١٧١ , تاريخ دمشق ٤٥٧األسامء املبهمة للخطيب البغدادي ص :  ينظر −٢٣٣٨الالل

   .١/٤٣٩التـهذيب 
  .من غ » عنه« * −٢٣٤٠الالل
   .٥٣) ٣(األفراد :  ينظر −٢٣٤١الالل



 

 ٤٣٢

 تفرد بـه حييى بن .» آيات من آخر سورة احلرش*اسم اهللا األعظم يف ست« :[حديث  )٢٣٤٣(
 . *عنهاملقوم األنصاري عن احلكم  IQHثعلبة بن

 :حكيم بن جبري عنـه **
 , تفرد بـه حكيم عنـه.احلديث» ...وهو مدمن خـمر *عز وجلمن أتى اهللا « :[حديث  )٢٣٤٤(

  .ومل يروه عنـه غري املعىل بن هالل
 تفرد بـه حكيم , غريب من حديث سعيد عنـه.»أفضل العبادة توقع الفرج« :[حديث  )٢٣٤٥(

 ورواه أبو أحـمد , عن قيس* وتفرد بـه احلسن بن برش, وتفرد بـه قيس بن الربيع عنـه,بن جبري
  .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ًالزبريي عن قيس عن حكيم عن سعيد مرسال

ُؤنبنيُأنت الذي ت : فقال ابن الزبري, دخل ابن عباس عىل ابن الزبري:حديث )٢٣٤٦( ِّ َ. ..
  .عمش عنـهتفرد بـه حييى بن سعيد األموي عن األ }ب٩١{ .احلديث

َخصيف**  َاجلزري ُ  : عنـهَ
 تفرد بـه .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّلَهَ أنا أعلم الناس باملكان الذي أ:حديث )٢٣٤٧(

ِنجيحمـحـمد بن إسحاق عن عبد اهللا بن  َخصيف املكي عن َ   . عنـهُ
 :داود بن أيب هند عنـه** 

 غريب من .يثاحلد» ...ناتى عليـه عباءَّتَكأين أنظر إىل يونس بن م« :[حديث  )٢٣٤٨(
َهشيم بن إبراهيم عن * تفرد بـه عمر,حديث داود عنـه   . بـهذا اإلسنادُ

 تفرد بـه أحـمد بن مـحـمد .احلديث.. .جـمع بني الظهر والعرصملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٣٤٩(
 /أ١٤٦/.اس عن مسلم بن خالد عن داود عنـهَّبن عون القو

________________________ 
  .من غ » عنه«/ ستة : يف ص » ست« * −٢٣٤٣الالل
 . بحري بن ثعلبة أبو :صوابه » يى بن ثعلبة بنحي«: قوله  )١(الالل
  .من غ » عز وجل« . * ١١١٩العلل املتناهية :  ينظر −٢٣٤٤الالل
  .بشري : يف غ » برش« * −٢٣٤٥الالل
  .عمري : يف غ » عمر« * −٢٣٤٨الالل



 

 ٤٣٣

ِّالعميزيد **   : عنـهَ
  . تفرد بـه نوح بن أيب مريم عن زيد.احلديث» ...من ترك الصف األول« :[حديث  )٢٣٥٠(

 :عنـه −سامل :ويقال−عيد بن عجالن املكي س** 
 »...أال أخربكام بمثلكام يف املالئكة« :قال أليب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٣٥١(

 , تفرد بـه أبو عامر العقدي عن رباح بن أيب معروف املكي عن سعيد بن عجالن عنـه.احلديث
  .واهللا أعلم ,د موىل بني هاشم عن رباح عن سامل بن عجالنوقال أبو سعي

 :سليامن الشيباين عنـه** 
ومن  , غريب من حديثه عن سعيد.احلديث» ...يرحـمنا اهللا وأخا عاد« :[حديث  )٢٣٥٢(

  . تفرد بـه اخلرض بن مـحـمد بن شجاع عن عبد اهللا بن املبارك,حديث الثوري عنـه
 عن حديثه من غريب .احلديث ...فلبسه ,ًامـخات اختذ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول  أن:حديث )٢٣٥٣(

َمغولبن  مالك هتفرد ب ,سعيد ْ   .عنه ن بن عمرتفرد به عثام ,حديث مالك وهو غريب من , عنـهِ
 :سليامن األحول عنـه** 

 تفرد بـه .احلديث.. .ىام يعطـ ماً الوفد نحوىَعطُأمر أن يملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :حديث )٢٣٥٤(
  .ه عن أيب معبد وعن سعيد بن جبري عن ابن عباسمـحـمد بن كثري عن ابن عيينة عنـ

َالصدائي تفرد بـه .احلديث.. . يوم اخلـميس وما يوم اخلـميس:حديث )٢٣٥٥(  بن ني احلسُّ
  .عيل بن يزيد عن إبراهيم بن عيينة عن أخيـه سفيان عنـه

 :سليامن األعمش عنـه** 
  تفرد بـه عبد.احلديث.. .﴾ G F*I H ﴿:قوله عز وجل *يف :[حديث  )٢٣٥٦(

ْقطبةالسالم بن عبيد بن أيب قرة عن حييى بن آدم عن    .سعيد بن عبد العزيز عن األعمش عن ُ
________________________ 

  .  من طريق نوح , ووافقه ٥٣٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٥٠الالل
 , اجلامع يف أخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ٨٣٢, ٢/٨٣١املؤتلف :  ينظر −٢٣٥٢الالل
٦٥٨.  
  .له : يف غ » هلم«/ من غ » يف« * −٢٣٥٦الالل



 

 ٤٣٤

 غريب من حديث األعمش .»استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك« :حديث )٢٣٥٧(
 .يل عنـهَمْسَ تفرد بـه أبو زيد عبد العزيز بن مسلم الق,سعيد عن

َكهيلسلمة بن **   : عنـهُ
 ما كتبناه : قال.احلديث.. .فوقصتـه ناقتـه, *رجلملسو هيلع هللا ىلص   كان مع رسول اهللا:[حديث  )٢٣٥٨(

َكهيلمن حديث سلمة بن   وقال يف . عنـه إال عن شيخنا احلسن بن إبراهيم بن عبد املـجيدُ
 تفرد بـه , وغريب من حديث منصور عن سلمة,غريب من حديث سلمة عنـه :ع آخرموض

بن /ب١٤٦/مل نكتبـه إال عن احلسنو ,مـحـمد بن هارون عن عبيد اهللا بن موسى عن إرسائيل
  .عبد املـجيد عن مـحـمد بن هارون

 :سامل األفطس عنـه** 
ما  , غريب من حديث سامل عنـه.احلديث» ...اًستإن اهللا عز وجل حرم « :[حديث  )٢٣٥٩(

 عن عبد الوهاب بن عطاء *زريي عن أحـمد بن برش البزاِعَّبن معبد الش IQHكتبناه إال عن عيل
َستوائيَّالدعن هشام    .عن عباد بن أيب عيل عن سامل بن عجالن عنـه }أ٩٢{ ْ

 :طارق بن عبد الرحـمن عنـه** 
د  تفرد بـه حييى بن سعي. احلديث»...ً أوائل قريش نكاال*اللهـم أذقت« :[حديث  )٢٣٦٠(

  .IRHاألموي عن األعمش عن طارق عنـه
 :عبد اهللا بن سعيد بن جبري عن أبيـه** 

  تفرد بـه رشيك عن أيب.احلديث» ... خـمسني مرةمن طاف بالبيت« :[حديث  )٢٣٦١(
 

________________________ 
  .من ص » رجل« . * ٧/٢٨٢تاريخ بغداد :  ينظر −٢٣٥٨الالل
  .البزار : يف ص » البزاز« * −٢٣٥٩الالل
 . د بن عيل  عن أحـم:صوابه » عن عيل«: قوله  )١(الالل
  .رزقت : يف غ » أذقت« * −٢٣٦٠الالل
تفرد به حييى بن سعيد عن األعمش غلط; فقد رواه عنه أبو حييى احلامين , : قوله «:  يف حاشية غ )٢(الالل

  .٣٩٠٨وهو عند الرتمذي يف احلديث . » أخرجه الرتمذي يف املناقب عن أيب كريب عن أيب حييى عن األعمش
  .من غ » هعن« * −٢٣٦١الالل



 

 ٤٣٥

  . وتفرد بـه حييى بن اليامن عن رشيك,اًمرفوع *عنهإسحاق عن عبد اهللا عن أبيـه 
َخثيم بن عثامنعبد اهللا بن **   : عنـهُ

 تفرد بـه ابن , غريب من حديثه عن سعيد.احلديث» ...العجوة من اجلنة« :[حديث  )٢٣٦٢(
 ومل يروه عنـه غري , تفرد بـه عبد املـجيد عنـه,ديث ابن جريجوهو غريب من ح ,جريج عنـه

  .مهدي بن جعفر الرميل
َخثيم تفرد بـه ابن .احلديث» ...ما أطيبك «:ملكةملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٢٣٦٣( ,  عنـهُ

  .ل بن سليامن عنـهيوتفرد بـه الفض
 :عبد اهللا بن عيسى عنـه** 

 تفرد بـه .احلديث.. .اً إذ سمع نقيضملسو هيلع هللا ىلص بينام جربيل جالس عند النبي : قال:حديث )٢٣٦٤(
َرزيق وتفرد بـه عامر بن ,عبد اهللا عنـه   .ورواه عنـه أبو األحوص ومعاوية بن هشام , عنـهُ

 :عبد اهللا بن عبد اهللا قايض الري عن سعيد بن جبري** 
 تفرد بـه األعمش عنـه عن .احلديث» ...سمعونت«: *ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٣٦٥(

  .سعيد
 :األعىل بن عامر الثعلبي عنـهعبد ** 

وهذا احلديث  , تفرد بـه عبد األعىل عنـه.احلديث» ...اتقوا احلديث عني« :حديث )٢٣٦٦(
  . عنـهَعوانةرواه احلسن بن عيل بن زكريا عن شيبان عن أيب 

ويس عبد ُسَرَّ تفرد بـه أبو أمية الط.احلديث» ...من سئل عن علم فكتمه« :حديث )٢٣٦٧(
  . عنـهَعوانةيونس بن مـحـمد املؤدب عن أيب عن  IQHامللك بن مـحـمد

________________________ 
 , − ضمن حديث– من طريق مهدي ٣٤٤ والصغري ٣٤٠٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٦٢الالل
  . ووافقه
  .من ص » ملسو هيلع هللا ىلص« * −٢٣٦٥الالل
عبد امللك بن حممد :  حممد بن إبراهيم , ويف الرواة عن أيب أمية :صوابه » عبد امللك بن حممد«: قوله  )١(الالل

 . أعلم أبو نعيم اجلرجاين , واهللا



 

 ٤٣٦

 :عطاء بن السائب عنـه** 
 غريب من حديث .احلديث.. .﴾}/أ١٤٧/z y x﴿  : ملا نزلت:[حديث  )٢٣٦٨(

  . وعنـه أبو أحـمد الزبريي, تفرد بـه عبد السالم بن حرب عنـه,عطاء عنـه
ه املـحاريب عن تفرد بـ .احلديث» ...الكربياء ردائي :يقول اهللا عز وجل« :[حديث  )٢٣٦٩(

 .وفرواه عن عطاء عن أبيـه عن عبد اهللا بن عمر ,وخالفه أبو األحوص ,عنـه عطاء
  . تفرد بـه عطاء عنـه.احلديث» ...أمرت بالسواك« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٣٧٠(
.. .ِريبَفانفرج له ث ,فذهب بـه لرييـه املناسك ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل إىل النبي :حديث )٢٣٧١(

  .حـمزة السكري عن عطاء عنـه تفرد بـه أبو .احلديث
 تفرد بـه .احلديث.. .عبدك وابن عبديك : كانت تلبية موسى عليـه السالم:حديث )٢٣٧٢(

َكدينةأبو    . حييى بن املهلب عن عطاءُ
 :عدي بن ثابت عنـه** 

 غريب من حديث .اًتخذ يشء فيـه الروح غرضُيأن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  *نـهى :[حديث  )٢٣٧٣(
  .الغفار عنـه  وتفرد بـه عمرو بن عبد, األعمش عن عديورواه .العالء بن صالح عن عدي

 :عمرو بن دينار عنـه** 
 .احلديث.. . ركعات* الظهر والعرص ثامين*صىلف ,ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي :[حديث  )٢٣٧٤(

ْزحرد اهللا بن يتفرد بـه حييى بن أيوب عن عب   . عنـهَ
عن أبيـه عن  تفرد بـه وهب بن جرير .احلديث.. . وقصتـه ناقتـهً أن رجال:[حديث  )٢٣٧٥(

  .قيس بن سعد عنـه
________________________ 

   .١/١٩٢عيون األثر :  ينظر −٢٣٦٨الالل
   .٨/٢٩١العلل :  ينظر −٢٣٦٩الالل
  .  من طريق احلسني بن واقد عن عطاء , ووافقه ٦٩٦٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٧٠الالل
  .من غ » نـهى« * −٢٣٧٣الالل
  .ثامن : يف ص » ثامين«/ نصيل : يف ص » فصىل« * −٢٣٧٤الالل
   .٢/٢٩٦السنن :  ينظر −٢٣٧٥الالل



 

 ٤٣٧

ز  غريب من حديث عبد العزي.احتجـم وأعطاه أجره }ب٩٢{ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٢٣٧٦(
  . تفرد بـه حفص بن سليامن عنـه, عن عمرو عنـهُبن رفيع

 بسم : وفيـه ذكر,احلديث.. .نزل عليـه القرآن تعجل بـها إذملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٢٣٧٧(
  .رو عنـه تفرد بـه ابن عيينة عن عم.اهللا

 

 :عمرو بن مرة عنـه** 
َمسعر غريب من حديث .احلديث» ... حدِةَم َليس عىل األ« :[حديث  )٢٣٧٨( ْ  عن عمرو ِ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي اً مرفوع*ديباع وعنـه عبد اهللا بن عمران ال, تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه,عنـه
ليس  «: مل جياوز بـهً ومرة,مه ورواه ابن صاعد عنـه مرة بتام,اًوغريه يرويـه عن ابن عيينة موقوف

  .» حد حتى حتصنِةََمعىل األ
 غريب .احلديث» ...يا صباحاه«: *فقال , الصفااًيومملسو هيلع هللا ىلص  عال رسول اهللا :[حديث  )٢٣٧٩(

َمسعرمن حديث  ْ  ومل يروه عنـه غري , عنـه تفرد بـه مـحـمد بن احلجاج اللخـمي, عن عمرو عنـهِ
  .بن كليب/ب١٤٧/احلسن

 غريب من حديث .احلديث.. .بني الظهر والعرصملسو هيلع هللا ىلص اهللا  جـمع رسول :[حديث  )٢٣٨٠(
  .وعنـه إسحاق بن إبراهيم شاذان ,بن الصلت عنـه IQH تفرد بـه سعيد,مش عن عمرو عنـهاألع

 

 :عمرو بن هرم عنـه وعن عكرمة** 

________________________ 
 , − حديث بسم اهللا– من طريق ابن جريج عن عمرو ٢٨٦٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٧٧الالل

  . وسكت عنه 
: يف ص » العابدي«. *  من طريق العابدي , ووافقه ٣٨٣٤, ٤٧٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٧٨الالل

 .العايدي 
  .دى فنا: يف غ » فقال« * −٢٣٧٩الالل
   .١١) ٣(األفراد :  ينظر −٢٣٨٠الالل
 . سعد :صوابه » سعيد«: قوله ) ١(الالل



 

 ٤٣٨

َضباعة  أرادت:[ حديث )٢٣٨١(  عمرو عن IQHثابت أيب بن حبيب ه بتفرد .*احلديث ...ُ

  .عنـهـام
 :*ول عنـهعاصم األح** 

 غريب من .احلديث.. .آية من القرآنملسو هيلع هللا ىلص ل جربيل عىل رسول اهللا َّنزما  :[حديث  )٢٣٨٢(
 تفرد بـه إسامعيل بن ,وين عنـهُكَّ وغريب من حديث عمرو بن قيس الس,حديث عاصم عنـه

  .IRHقيس عياش عن
ْالدهنيعامر **   : عن سعيدُّ

بـه حاتم عن  تفرد .احلديث.. .﴾ Î Í Ì Ë Ê ﴿: يف قوله عز وجل:حديث )٢٣٨٣(
  . عنـهَّراطحـميد بن صخر اخل

 غريب من حديث . وهو مقيم باملدينةاً وسبعاًثامني ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا :[حديث  )٢٣٨٤(
  . تفرد بـه قيس بن الربيع عنـه,عامر عنـه

 :املنـهال عنـه** 
 غريب من حديث .احلديث» ... يقض اهللا أجله ملمن دخل عىل مريض« :[حديث  )٢٣٨٥(

َسياه العزيز بن فضيل بن مرزوق وعبد ْالنهدي عن ميرسة ِ  تفرد بـه احلسن بن جعفر , عنـهَّ
  .عنـه ي عنـهـامناحلس

  غريب من حديث عمرو بن.ذ احلسن واحلسنيِّيعوملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٣٨٦(
 

________________________ 
  .من غ » احلديث« . * ١٧) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٣٨١الالل
 . حبيب :صوابه » ثابت«: قوله  )١(الالل
  .عنهام : يف ص » عنه« * −٢٣٨٢الالل
 . عن ابن قيس :صوابه لعل » عن قيس«: قوله  )٢(الالل
  .  من طريق قيس , ووافقه ٢٣٣٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٣٨٤الالل
 من طريق داود بن عيسى عن ميرسة , ٣٥وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١٠/٩٥العلل :  ينظر −٢٣٨٥الالل
  . تفرد به سويد عن داود : وقال 
  .من غ » عنه«/ من ص » احلسن« . * ٥/١٢٥العلل :  ينظر −٢٣٨٦الالل



 

 ٤٣٩

َالـمالئيقيس  َسياه وعبد العزيز بن ُ ومل نكتبـه , *عنهي ن احلس* تفرد بـه احلسن, عن ميرسة عنـهِ
  .يب العباس بن عقدةإال عن أ

بيدة بن األسود عن ُ تفرد بـه ع.احلديث» ... صالة*ثالثة ال يقبل اهللا هلـم« :[حديث  )٢٣٨٧(
  .القاسم بن الوليد عنـه

 ,غريب من حديث املنـهال عنـه .احلديث» ...ليس منا من مل يوقر كبرينا« :حديث )٢٣٨٨(
َالعرزميد اهللا يتفرد بـه مـحـمد بن عب ْ   . عنـهَ

 اً باملدينة وعرشاًعرشملسو هيلع هللا ىلص نزل عىل النبي  أ:فقال له ,ل ابن عباس أتى رج:حديث )٢٣٨٩(
  . تفرد بـه العالء بن صالح عن املنـهال عنـه.احلديث.. .بمكة

 تفرد بـه عمرو بن احلارث عن .احلديث.. .اًإذا عاد مريضملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٢٣٩٠(
  . بن سعيد عنـه*ربهعبد 
  /أ١٤٨/:مسعود بن مالك عنـه** 

 . بو أحـمد الزبريي عن الثوري عنـهتفرد بـه أ. احلديث» ...اَبَّرصت بالصن« :[حديث  )٢٣٩١(
ِالبطنيمسلم **   : عن سعيدَ

 تفرد بـه .احلديث.. .إن أختي ماتت :فقالت ,ملسو هيلع هللا ىلص جاءت امرأة إىل النبي :[حديث  )٢٣٩٢(
ِالبطنيعن األعمش عن مسلم  وقال زائدة ,IQHعن األعمش هكذا }أ٩٣{ أبو خالد األحـمر  عن َ

 يذكر اًمـجاهد IRHسمعا :ة احلكم وسلم*قالو :ش قال األعم,بن جبري عن ابن عباسسعيد 
  . ومل يذكر فيـه عطاء,هذا عن ابن عباس

________________________ 
   .يقبل هلم: يف غ » يقبل اهللا هلم« * −٢٣٨٧اللال

  .عبد اهللا : يف ص » عبد ربه« * −٢٣٩٠الالل
  .١٦٢٨املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي :  ينظر −٢٣٩١الالل
  .فقال : يف ص » وقال« . * ١٩٦, ٢/١٩٥السنن :  ينظر −٢٣٩٢الالل
َعن األعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم ا:  أي )١(الالل لبطني واحلكم عن سعيد بن جبري وعطاء وجماهد عن ُ

 .ابن عباس 
 . سمعنا :صوابه » سمعا«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٤٠

 تفرد بـه أبو .كان يقرأ يف اجلـمعة بسورة اجلـمعة واملنافقنيملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٣٩٣(
َّمـخول حصني بن مـخارق عن أيب حنيفة عن ُجنادة َ ِالبطني بن راشد عن مسلم ُ  . عنـهَ

 غريب من .احلديث» ...ما العمل يف أيام أفضل منـه يف هذه األيام« :[حديث  )٢٣٩٤(
ابنـه  *عنه وتفرد بـه , تفرد بـه معاوية بن ميرسة بن رشيح القايض,حديث احلكم عن مسلم عنـه

  .مـحـمد
. احلديث.. .هـام أخاصم أهل نجران بعثني عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـ:[حديث  )٢٣٩٥(
َسميعفرد بـه عيسى بن زيد عن إسامعيل بن ت ِالبطني عن مسلم ُ   . عنـه*َ

 :كثري بن كثري بن املطلب وأيوب عنـه** 
 مل جيـمع بني أيوب وكثري عن سعيد .احلديث» ...رحـم اهللا أم إسامعيل« :[حديث  )٢٣٩٦(

  .غري معمر بن راشد
ِالسبيعأبو إسحاق **   :ي عنـهَّ

َمسعر غريب من حديث .احلديث. .. أنـه بات عند ميمونة:[حديث  )٢٣٩٧( ْ  تفرد بـه , عنـهِ
َمسعرن ع عن مـحـمد بن إسحاق *جعثامن بن عمرو بن سا ْ   . إسحاق عنـه أيبنع ِ

الد بن  خ*به تفرد .احلديث.. .جـمع بني الظهر والعرصملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٣٩٨(
ما  : قال ابن صاعد, عنـهحفص وتفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ,حييى عن الثوري عنـه
  .سمعناه إال منـه بطوله

 ,غريب من حديثه عن سعيد بن جبري .احلديث» ...رأيت عمرو بن قمعة« :حديث )٢٣٩٩(
َّسوارتفرد بـه    . بن مصعب عنـهَ

________________________ 
  .من غ » عنه«. * ب /٤/٥٦العلل :  ينظر −٢٣٩٤الالل
  .من ص » البطني« * −٢٣٩٥الالل
  .١٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٣٩٦الالل
  .وساج : يف غ » ساج« * −٢٣٩٧الالل
  .من غ » به « *−٢٣٩٨الالل



 

 ٤٤١

َّيبُن أأ :حديث )٢٤٠٠(  تفرد بـه حصني بن .احلديث.. .بعظم نخرملسو هيلع هللا ىلص  بن خلف أتى النبي َ
  .مـخارق عن األعمش وشعبة عن أيب إسحاق عنـه

بـه /ب١٤٨/د  تفر.احلديث.. .ى بياض إبطيـهإذا سجد يرملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٢٤٠١(
ِقبيصةجعفر بن أحـمد بن برش الضبي عن    . عن الثوري عنـهَ

 : أيب وحشية عن سعيد*بناأبو برش جعفر بن إياس ** 
َغندر تفرد بـه خلف بن سامل عن .»ليس اخلرب كاملعاينة« :[حديث  )٢٤٠٢( ْ  عن شعبة عن ُ

َهشيم   .ـه عنُ
 تفرد بـه سفيان بن .احلديث.. .﴾ s r q ﴿: يف قوله عز وجل:[حديث  )٢٤٠٣(

  .عيينة عن أيوب عن أيب برش
 غريب من حديث أيب .احلديث.. .IQH بالبقيعاًماظ أخذ العاص بن وائل ع:ثحدي )٢٤٠٤(

َهشيم تفرد بـه ,برش عنـه   .رائيَجَْرومل يسنده عنـه غري مـحـمد بن حسان أبو زيد األموي اجل, ُ
 :أبو الزبري املكي عنـه* *
 تفرد بـه عبد اهللا بن إدريس عن مـحـمد .احلديث» ...ملا أصيب إخوانكم« :[حديث  )٢٤٠٥(

 ال يذكر , وغريه يرويـه عن ابن إسحاق, عن أيب الزبري عنـه*بن إسحاق عن إسامعيل بن أمية
  .فيـه سعيد بن جبري

يس عن أود بـه أبو  تفر.احلديث.. .بني الظهر والعرصملسو هيلع هللا ىلص  جـمع النبي :[حديث  )٢٤٠٦(
 وتفرد بـه , الزبري ورواه خالد بن يزيد اإلسكندراين عن أيب.حـميد بن قيس املكي األعرج عنـه

  .عنـه بكر بن مرض
________________________ 

 من طريق حممد بن ٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١٦اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −٢٤٠٢الالل
 .من ص » ابن«. * عيسى ابن الطباع عن هشيم , وسكت عنه 

   . ١٠/٨٦املختارة :  ينظر −٢٤٠٣الالل
 . كذا )١(الالل
  .مبيض هلا يف غ » أمية« * −٢٤٠٥الالل
  .أ /٤/١٢٩, ٦/٤٣العلل :  ينظر −٢٤٠٦الالل



 

 ٤٤٢

َفزارأبو **   :ة عنـهَ
 تفرد بـه املعتمر عن ليث .احلديث» ...إن هذه الكلامت دواء من كل داء« :حديث )٢٤٠٧(

  .عنـه
َهبريةأبو **   : وواصل األحدب عن سعيد بن جبريةُعامربن  IQHك مدرُ

 تفرد بـه يزيد بن عطاء .احلديث.. .فجاء بالل , دخلت عىل خالتي ميمونة:[حديث  )٢٤٠٨(
َحريثعن  َهبرية بن أيب مطر عن أيب ُ   . وواصل عنـه*مدركو *ُ
 :سعيد بن املسيب عن ابن عباس* 

 تفرد بـه .احلديث.. .رجل }ب٩٣{ ثالث أنا فيـهن : قال سعد بن معاذ: قال:حديث )٢٤٠٩(
ُاملاجشون العزيز عبد عن سليامن بن زافر   .هل عنبه أبو بال وتفرد ,اإلسناد بـهذا هعن الزهري عن ِ

 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .وهو ابن ثالث وستنيملسو هيلع هللا ىلص  قبض رسول اهللا :حديث )٢٤١٠(
  .IRHاحلسن األسدي عن قيس عن األغر عن أيب نرص عنـه

 تفرد بـه الوليد بن .احلديث.. . واحلسنيعق عن احلسنملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٤١١(
 /أ١٤٩/.عطاء عن عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي عن ربيعة بن أيب عبد الرحـمن عن سعيد عنـه

 :سعيد بن احلويرث عن ابن عباس* 
 غريب من حديث إبراهيم .احلديث.. .خرج من اخلالءملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٤١٢(

  . بن متام عن مـحـمد بن مسلم عنـهناَّرُق تفرد بـه ,بن ميرسة املكي عنـه
 تفرد .احلديث.. .﴾*edc f﴿ : أنـه تال هذه اآلية:[حديث  )٢٤١٣(

  .بـه أبو خالد األحـمر عن عمرو بن قيس عنـه
________________________ 

 . ومدرك :صوابه » مدرك«: قوله  )١(الالل
  .مدرك : يف ص » ومدرك«/ من ص » عن أيب هبرية« * −٢٤٠٨الالل
:  األغر عن خليفة بن حصني عن أيب برش عنه , أو :صوابه لعل » األغر عن أيب نرص عنه«: قوله  )٢(الالل

  .−١٢٧, ١٢/١٢٦, ١٠/٢٩٤ كام يف املعجم الكبري – األغر عن أيب نرص عن ابن عباس
  .من ص » ًمتعمدا« * −٢٤١٣الالل



 

 ٤٤٣

بـهذه األلفاظ به  تفرد .احلديث.. .فأتى الغائط , ملسو هيلع هللا ىلص* كنا عند رسول اهللا:[حديث  )٢٤١٤(
وإنام روى  ,»ستطيب بشاميلأو ,ل بيميني آك*إنام «:يونس بن عبد األعىل عن ابن عيينة قوله

  .سفيان هذا اللفظ عن هشام بن عروة عن أبيـه أن عمر قال ذلك
 :سعيد بن أيب احلسن عن ابن عباس *
 غريب من حديث شعبة عن .احلديث.. .صورمإين  :فقال , رجله جاء:حديث )٢٤١٥(

  .شكابإعنـه مـحـمد بن  و,ادَرُ تفرد بـه أبو نوح ق,عوف األعرايب عنـه
 :سليامن بن يسار عن ابن عباس* 

 .احلديث.. .إن أختي ماتت ومل حتج : فقالت,ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة سألت النبي :[حديث  )٢٤١٦(
َالرؤايستفرد بـه حـميد    .عنـه *عن أيوب عن الزهري *بن زيد عن حـامد ُّ

 :سامك بن الوليد احلنفي عن ابن عباس* 
 تفرد بـه .احلديث» ...فرطانمن كان له  «:يقول لعائشةملسو هيلع هللا ىلص  أنـه سمع النبي :حديث )٢٤١٧(

  .عبد ربـه بن بارق عن سامك
َحوشبشهر بن *  ْ  : عن ابن عباسَ

 تفرد بـه نعيم بن حييى .احلديث.. .﴾ e d c b a﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٢٤١٨(
ِالسعيدي   . عن أيب عمرو بن العالء عن شهر وعكرمة عن ابن عباسَّ

ًسفةما أرسل اهللا عز وجل « :حديث )٢٤١٩( َّ  غريب من .احلديث» ... إال بمكيال من الريحَ
  .تفرد بـه موسى بن أعني عنـه ,حديث الثوري عن موسى بن املسيب

َزفرصلة بن *   : عن ابن عباسُ
  غريب من حديث أيب إسحاق.احلديث» ...الغسل يوم اجلـمعة والفطر« :حديث )٢٤٢٠(

 

________________________ 
  .أنا : يف غ » إنام«/ النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٢٤١٤الالل
» بن زيد«. *  , ووافقه − امليت فيه أبوها– من طريق محيد ٥٨٧٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٤١٦الالل
 . إبراهيم :يف غ » الزهري«/ من غ 



 

 ٤٤٤

  .عويف ومل يروه عنـه غري سعد بن مـحـمد ال, تفرد بـه عمرو بن ثابت عنـه,عنـه
 :صالح موىل التوأمة عنـه* 

تفرد  .احلديث بطوله.. .السكب :يقال لهملسو هيلع هللا ىلص  كان فرس رسول اهللا : قال:[*حديث )٢٤٢١(
املزين عن سليامن بن اجلنيد عن إبراهيم بن أيب حييى /ب١٤٩/بـه أبو إبراهيم إسامعيل بن حييى

  .عن صالح عنـه
 :الضحاك بن مزاحـم عنـه* 

ِالسبيعتفرد بـه أبو إسحاق  .احلديث... *ةتلبيال[ حديث )٢٤٢٢(   .ي عنـهَّ
 غريب من حديث حـمزة .احلديث» ...*إن اهللا عز وجل بعثني ملحـمة« :[حديث  )٢٤٢٣(

  . تفرد بـه سالم بن سليامن املدائني عنـه,الزيات عن األجلح بن عبد اهللا
 تفرد بـه عبيد اهللا األشجعي .احلديث.. .﴾ u t﴿ : يف قوله عز وجل:[حديث  )٢٤٢٤(

  . عنـه*ن حكيم بن الديلميعن الثوري ع
ح عن مقاتل ْبُّ تفرد بـه عمر بن الص.احلديث» ...اًإن هللا عز وجل عمود« :[حديث  )٢٤٢٥(

  .بن حيان عنـه
   }أ٩٤{ :اوس عن ابن عباس ط*
عن عمر بن @*تفرد بـه يزيد بن مروان .»مل ير للمتحابني مثل النكاح «:[حديث  )٢٤٢٦(

  .يم بن ميرسة عنـههارون عن عثامن بن األسود املكي عن إبراه
َوهيب تفرد بـه , غريب صحيح.احلديث» ...إياكم والظن« :حديث )٢٤٢٧(   عن عبد اهللا بنُ

 

________________________ 
  .من ص » حديث« . * ١٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٤٢١الالل
  .الثلثة : يف ص » التلبية« * −٢٤٢٢الالل
  .بملحمة : يف ص » ملحمة« . * ٢/١٤٣الآللئ املصنوعة :  ينظر −٢٤٢٣الالل
  .مبيض له يف غ » حكيم بن الديلمي« * −٢٤٢٤الالل
   .٣٤٤, ٢/٣٤٣لآللئ املصنوعة  , ا١٦٥٥املوضوعات :  ينظر −٢٤٢٥الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » مروان«*   .٢٨روضة املحبني البن القيم :  ينظر −٢٤٢٦الالل



 

 ٤٤٥

َوهيبعن موسى بن إسامعيل عن  IQHوأخرجه البخاري ,س عن أبيـهواط ُ.  
 مل جيـمع بني مـحـمد بن .احلديث» ...ملكيال طالق وال عتق ملن ال « :[حديث  )٢٤٢٨(

 واختلف عىل ,َِهليعة بن * عبد اهللاغريوس يف هذا احلديث املنكدر وعمرو بن شعيب عن طا
ْسمعانفقال ابن  ,املنكدر يف إسناده بنا   .وأرسله غريه ,عيل عن ابن عباس عن عنـه عن طاوس ِ
 تفرد بـه سليامن بن أيب داود عن عبد .احلديث» ...اغتسلوا يوم اجلـمعة« :حديث )٢٤٢٩(

  .الكريم عنـه
  . تفرد بـه سليامن عن عبد الكريم عنـه.ديثاحل» ...أمرت أن أسجد« :حديث )٢٤٣٠(
 تفرد بـه عبد العزيز بن احلصني .احلديث.. .تزوج وهو مـحرمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٤٣١(

  .عن عبد الكريم بـهذا اإلسناد
َالنخعي تفرد بـه أبو مالك .السجود عىل سبعة أعضاءحديث  )٢٤٣٢(  عن عطاء بن السائب َّ

  .عن طاوس
 تفرد بـه احلسن بن .احلديث.. . الظهر والعرصبنيملسو هيلع هللا ىلص  جـمع رسول اهللا :[حديث  )٢٤٣٣(

  . عن عمرو عن طاوسُعامرة
مل جيـمع  .احلديث.. .أن يباع قبل أن يستوىفملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  *عنهنـهى الذي  :[حديث  )٢٤٣٤(

 * الربيع السامن* قيس وحـامد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأيب*عمرو بن أيب: *بني هؤالء
  . هوذة*ن أيب سليامن بغري عمرو بن دينار عن

 رد بـه أبو حامد مـحـمد بن هارون تف.احلديث» ...اًمن ابتاع طعام« :[حديث  )٢٤٣٥(
 

________________________ 
 . من مسند أيب هريرة ٦٧٢٤ يف احلديث )١(الالل
  .من ص » عبد اهللا« * −٢٤٢٨الالل
   .٢٩) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٤٣٣الالل
 يف » السامن«/ وأبو : يف ص » وأيب«/ يف املوضعني من ص » أيب«,  »هؤالء«/ من غ » عنه« * −٢٤٣٤الالل

 .التامر : غ 
  .عنه : يف غ » عن ابن عباس« * −٢٤٣٥الالل



 

 ٤٤٦

عن الثوري عن /أ١٥٠/عن عمرو بن عيل عن ابن مهدي −وما سمعناه إال منـه−احلرضمي 
َمسعرورواه . *عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس ْ  تفرد بـه بكر ,وهو غريب من حديثه ,ِ

  .IQH وخالفه حسن بن أيب زائدة عن قيس,القايض عنـهبن عبد الرحـمن 
 تفرد بـه هالل بن العالء عن أبيـه عن كتاب .احلديث» ...أمرت أن أسجد« :حديث )٢٤٣٦(

  .اخلليل بن مرة عن سعيد عن عمرو عن طاوس
 ما : قال ابن صاعد.احلديث.. .مر بقربين يعذب أحدهـامملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٤٣٧(

 طاوس عن ابن  :األصل يف .اًذكر فيـه طاوس ,جود إسناده ,سمعناه إال من عبد اجلبار
 .ملسو هيلع هللا ىلص وعمرو عن طاوس عن النبي ,عباس

  . تفرد بـه عمران القطان عن ليث عنـه.احلديث» ...العائد يف هبتـه« :حديث )٢٤٣٨(
 غريب من حديث .احلديث» ...ةاحف إىل اخلريات فامشوا تمإذا سارع« :[حديث  )٢٤٣٩(

  .عنهزي ْجِّ تفرد بـه سليامن بن عيسى الس,عنـه وغريب من حديث الثوري ,عنـه *ليث
يى بن آدم  تفرد بـه مـحـمد بن شجاع عن حي.احلديث» ...العمرة جائزة« :[حديث  )٢٤٤٠(

  .الزبري عنـهأيب عن داود عن  *عن حييى بن أيب زائدة
 تفرد بـه عمرو بن أيب .احلديث.. .فخطب ,يوم الفطرملسو هيلع هللا ىلص  خرج رسول اهللا :حديث )٢٤٤١(

  .قيس عن مطرف عنـه
 تفرد بـه يونس بن .احلديث» ...اللهـم إين أعوذ بك من علم ال ينفع« :حديث )٢٤٤٢(

َأنيسةوكذلك رواه زيد بن أيب  .خباب عن طاوس د اهللا بن عمرو عن ي وتفرد بـه عب,يونس  عنُ
  .اًزيد أيض

 : عن ابن عباسذطلحة بن أبزو* 
  بـهذا اإلسناد تفرد.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  نَصْـحِ جاءت أم قيس بنت م:حديث )٢٤٤٣(

 

________________________ 
 . كذا )١(الالل
  .من غ » ليث«. *  من طريق سليامن , ووافقه ٤١٨٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٤٣٩الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » زائدة«*  −٢٤٤٠الالل



 

 ٤٤٧

  . عن أبيـهذعبد الوهاب بن فليح املقرئ عن اليسع بن طلحة بن أبزو
 :طليق بن قيس عن ابن عباس* 

» ...اللهـم انرصين وال تنرص عيل «:يقولملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : * قال:[حديث  )٢٤٤٤(
َمسعر غريب من حديث .احلديث ْ   ,وال أعلم أسنده عنـه غري ابن عيينة , عن عمرو بن مرةِ

وتابعه أبو بكر البزار عن أحـمد بن  ,غري أحـمد بن روح األهوازيعنه ومل يقم إسناده  }ب٩٤{
 ورواه أحـمد . من اإلسناد عبد اهللا بن احلارث*فأسقط , عيينةابنن عورواه ابن أيب عمر  ,أبان

 بن وقال سعيد .أنـه كان يدعو بـهذا الدعاء :−وأراه رفعه− :قال ,عن عمرو بن مرة IQHبن بشري
َمسعرعن ابن عيينة عن  عمرو ْ   . عن عمرو عن رجل مل يسمه عن ابن عباسِ

 /ب١٥٠/:باب العني من أسامء الرواة عن ابن عباس
 :عبد اهللا بن معبد عن ابن عباس* 

 تفرد بـه إبراهيم بن أيب .احلديث» ...من ترك اجلـمعة من غري رضورة« :حديث )٢٤٤٥(
َصفوان بن سليمحييى عن    .وعكرمة عن ابن عباسأعبد اهللا بن معبد عن أبيـه  عن إبراهيم بن ُ

 :عبد اهللا بن احلارث عنـه* 
 تفرد بـه .احلديث.. .إذا عاد املريض جلس عند رأسهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٤٤٦(

 وتفرد ,بن سعيد عن املنـهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عنـه IRHعمرو بن احلارث عن عبد اهللا
  .بـه عبد ربـه بن سعيد

 :عبد اهللا بن شداد عنـه* 
ُزنبور *عىلي تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. . حرمت اخلـمر:[حديث  )٢٤٤٧( ْ َكدينة عن أيب ُ ُ 

 

________________________ 
  .وسقط : يف غ » فأسقط«/ من ص » قال« * −٢٤٤٤الالل
 .عن مسعر :  أي )١(الالل
 . عبد ربه :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )٢(الالل
: كأنـها يف ص » شربمة«/ ابن : يف غ » أيب«/ معىل : يف ص » يعىل« . * ٢/٢٨٥السنن :  ينظر −٢٤٤٧الالل

  .من ص » نزار... ورواه أبو «/ رشيك 



 

 ٤٤٨

 وتفرد بـه مـحـمد بن قدامة عن ,ةغريمورواه  . عون عنـه*حييى بن املهلب عن حصني عن أيب
َمـخلد ومل نكتبـه إال عن ابن ,جرير عنـه ْ ْالدهني ورواه عامر .َ غريب من حديث عبد اهللا وهو  ,ُّ

َاحلمريي تفرد بـه أبو سفيان , عنـه*ربمةبن ش ْ َهشيم عن ِ  ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن حرب ,ُ
َالنشائي َمسعروتفرد بـه خالد بن نزار عن ابن عيينة عن  , ورواه أبو إسحاق.َّ ْ واملـحفوظ  , عنـهِ

َمسعرعن  ْ  . *ـه طاهر بن خالد بن نزار ومل يروه عنـه غري ابن,عنـه IQH عن ابن عباسِ
.. .ةَمَـمُألن أكون ح ; إنـه يقع يف نفيس األمر:فقال, *رجل ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:[حديث  )٢٤٤٨(

 منصور عن ذر عن عبد اهللا غري عبيد اهللا بن عن مل جيـمع بني سفيان وشيبان وإرسائيل .احلديث
  .موسى

 : عباس عن عمه*عبد اهللا بن عبيد اهللا بن* 
َكريب حديثه يف ترجـمة ُIRH, ابنه حسنيISH عنـه*.  

َمليكةعبد اهللا بن أيب *   : عنـهُ
  . تفرد بـه قزعة بن سويد عنـه.احلديث» ...ما نفعني مال« :[حديث  )٢٤٤٩(
 تفرد بـه يعقوب بن مـحـمد .احلديث.. .﴾ \ [ ^﴿ : قوله عز وجل:حديث )٢٤٥٠(

  .الزهري عن ابن عيينة عن عثامن بن أيب سليامن عنـه
 .عرِّ وفيـه الش,احلديث» ...ًا حسناًتاه اهللا وجهآمن « :ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا  قال رس:[حديث  )٢٤٥١(

َمليكةغريب من حديث ابن أيب   تفرد بـه خلف بن ,وغريب من حديث ابن جريج عنـه , عنـهُ
  .بن مسلم عنـه *يمِلَخالد عن س

________________________ 
 . عن أيب عون :صوابه لعل » عن ابن عباس«: قوله  )١(الالل
  .» كذا«: من ص , ومكانـها يف غ » رجل« * −٢٤٤٨الالل
  .٢٨٢٢ يف احلديث )٢(الالل
 . هو حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس )٣(الالل
  .من ص » ابنه حسني عنه«/ عن ابن : يف ص » بن« * −٢٤٤٩الالل
 ٤٥٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١١١ , الآللئ املصنوعة ٣٣٢وضوعات امل:  ينظر −٢٤٥١الالل

ِسليم«. *  من طريق خلف , ووافقه ٦٣٥والصغري   .» صح«: فوقهـا يف غ » َ



 

 ٤٤٩

 تفرد بـه مسلمة بن عيل عن ابن .احلديث» ...من أدام النظر يف املصحف« :حديث )٢٤٥٢(
  .جريج عنـه

 تفرد .احلديث/أ١٥١/»...لو يعطى الناس بدعواهـم« :وفيـه ,املرأتنيقصة [ حديث )٢٤٥٣(
ِنجيحبـه أبو حيان التيمي عن ابن أيب  ْالقرسي وتفرد بـه خالد بن يزيد ,َ   . عن أيب حيانَ

 :بن دينار عن ابن عباس *عبد اهللا* 
 غريب من حديث ...: يقول*وقف وهويف اململسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢٤٥٤(

ِالنصيبي *دا تفرد بـه عبد امللك بن زي,عن ابن عباس *عمرو عن مـحـمد بن مسلم الطائفي  َّ
  .عنـه
 :عبد املتعال عن ابن عباس* 

 تفرد بـه عبد اهللا بن .نـه كان شاهد ابن عباس حني رجع عن حتليل الرصفأ :حديث )٢٤٥٥(
 ...ربه أنـه كانن عبد املتعال أخأالقعقاع عن مـحـمد بن واسع بن املبارك عن يعقوب 

 :لة عن ابن عباسْعَعبد الرحـمن بن و* 
 , غريب من حديث عبد الرحـمن عنـه.احلديث» ...م أحق بنفسهاَِّياأل« :حديث )٢٤٥٦(

ومل  , صاحب عاصمئ تفرد بـه حفص بن سليامن أبو عمر املقر,ومن حديث زيد بن أسلم عنـه
  }أ٩٥{ .بن مـحـمد IQHيروه عنـه غري حسني

 غريب من حديث حـامد بن زيد عن .» إهاب دبغ فقد طهرأيام« :[حديث  )٢٤٥٧(
  .ُّالطويسوعنـه مـحـمد بن منصور  ,تفرد بـه يونس املؤدب, *الثوري

________________________ 
   .٤/١٥٧السنن :  ينظر −٢٤٥٣الالل
لنسختني ضبب عليها يف ا» عمرو«/ من ص » وهو«/ » ينظر«: فوقها يف النسختني » عبد اهللا« * −٢٤٥٤الالل

 . زيد: يف ص » زياد«/ 
  .− وهو ابن أعني– حسن :صوابه لعل » حسني«: قوله  )١(الالل
 من طريق الطويس , ٦٦٨ والصغري ٧٢٨٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٤٦السنن :  ينظر −٢٤٥٧الالل

 .من ص » عن الثوري«. * ووافقه 



 

 ٤٥٠

 :عبد امللك بن عمري عن ابن عباس* 
 .احلديث بطوله.. .أهداها له كرسى أو قيرص ,بغلةملسو هيلع هللا ىلص  أهدي إىل النبي :حديث )٢٤٥٨(

َخراشتفرد بـه شهاب بن    . يروه عنـه غري عبد اهللا بن ميمون القداحومل , عن عبد امللكِ
 :عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس* 

 وفيـه ,*احلديث.. .فقال ,ه من أحدَفََْرصنُمملسو هيلع هللا ىلص  أتى النبي ً أن رجال:[حديث  )٢٤٥٩(
َّالظلةالرؤيا حديث  *حديث , IQHيم عن ابن عيينة عن يونس بن يزيد تفرد بـه سعيد بن أيب مر.ُ

  .ن عيينة عن الزهريوغريه يرويـه عن اب
تفرد بـه  .احلديث.. .ه عىل أمنكا رنذعن ملسو هيلع هللا ىلص  سأل النبي ُ عبادةأن سعد بن :[حديث  )٢٤٦٠(

ال أعلم  : وقال يف موضع آخر.عبدة بن سليامن عن هشام عن بكر عن الزهري عن عبيد اهللا
 اهللا  عن عبيد اهللا بن عبد*وهذا حديث مـحفوظ عن الزهري ,غري الثقفي IRHرواه عن عبيد اهللا
 مل يذكر عبيد اهللا ,د اهللا عن الزهري عن ابن عباسيعن عب وقال عبد الوهاب ,عن ابن عباس
 . *بن عبد اهللا فيـه

من / ب١٥١/ غريب.احلديث. ..من أجود الناسملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٤٦١(
 تفرد بـه كثري بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن ,حديث معقل بن عبيد اهللا عن الزهري عنـه

  .عقلم
 فاستأذن ,احلديث.. .كان حيب امرأةملسو هيلع هللا ىلص  من أصحاب النبي ً أن رجال:[حديث  )٢٤٦٢(

  . تفرد بـه عبيد اهللا بن موسى عن ابن عيينة عن الزهري عنـه.احلديث.. .يف حاجةملسو هيلع هللا ىلص النبي 
________________________ 

  .من غ » حديث«/ من ص » فقال احلديث« . * ١١/٦٠العلل :  ينظر −٢٤٥٩الالل
 .عن الزهري عنه :  أي )١(الالل
 .من ص » فيه«, » عن الزهري«*  −٢٤٦٠الالل
 .ابن عمر عن الزهري عن ابن عباس بال واسطة :  أي )٢(الالل
  .ب /٥/٣٣العلل :  ينظر −٢٤٦١الالل
   .١١/١٦٠املختارة :  ينظر −٢٤٦٢الالل



 

 ٤٥١

 غريب من حديث الثوري عن مـحـمد بن .احلديث.. .يعةَبُ مات زوج س:[حديث  )٢٤٦٣(
  . ماهان بـهذا اإلسناد تفرد بـه مصعب بن,IQHاجلهـم أيب

من حديث الزهري   صحيح.احلديث.. .يسدل ناصيتـهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٤٦٤(
 تفرد بـه إسامعيل بن عياش , وغريب من حديث عبد اهللا بن دينار البـهراين احلـميص عنـه,عنـه
  . وال نعلم حدث بـه عنـه غري جعفر بن عبد اهللا الساملي,عنـه

 .احلديث.. .إن أيب شيخ كبري :فقالت ,ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا ن امرأة جاءتأ :حديث )٢٤٦٥(
 تفرد بـه عبدة بن ,غريب من حديث هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عنـه

  .وعنـه عثامن بن أيب شيبة ,سليامن
يرى يف نه  عرض علينا عمر بن اخلطاب أن يعطينا من اخلـمس نحو ما :[حديث  )٢٤٦٦(
د اهللا بن مـحـمد بن عمر يحديث عبيد اهللا بن عمر العمري وعب غريب من .احلديث.. .IRH*لنا

  . ما كتبناه إال من حديث ابن عقدة عن مشاخيه عنـه,العلوي ومالك بن أنس عن الزهري عنـه
 تفرد بـه األوزاعي عن الزهري .احلديث.. .بشاة ميتةملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا :[حديث  )٢٤٦٧(

  .عنـه
ْعسحتى بلغ  ملسو هيلع هللا ىلص * صام رسول اهللا:[حديث  )٢٤٦٨(  تفرد بـه نوح بن أيب .احلديث.. .فانُ

  . عن الزهري عنـه*عمر مريم عن عبيد اهللا بن

________________________ 
   .٤٠٨, ٢٧/٤٠٧تاريخ دمشق :  ينظر −٢٤٦٣الالل
 . أبو بكر بن أيب اجلهم , وحممد عم أيب بكر  :يف تاريخ دمشق» حممد بن أيب اجلهم«: قوله  )١(الالل
تفرد به :  من طريق آدم بن أيب إياس عن إسامعيل , وقال ٣١١٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٤٦٤الالل

  . عنه 
  .من ص » لنا... نحو ما « * −٢٤٦٦الالل
 .» ًنحوا مما كان يرى أنه لنا « :٨٥٤كذا , ويف األموال أليب عبيد » نحو ما يرى يف نه لنا«: قوله  )٢(الالل
   .٤٤−١/٤١السنن :  ينظر −٢٤٦٧الالل
  .بن أيب عمر : يف غ » بن عمر«/ النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٢٤٦٨الالل



 

 ٤٥٢

 .بضاحلديث يف ال.. .يف بيت ميمونة ومعه أصحابـهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٤٦٩(
تفرد بـه أبو سعيد املؤدب مـحـمد بن مسلم بن أيب الوضاح عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري 

  .نصور بن أيب مزاحـمومل يروه عنـه غري م ,عنـه
 تفرد بـه عمر بن موسى عن .»اًوإن كان كبري ,إذا أسلم الرجل اختتن« :حديث )٢٤٧٠(

  .الزهري
َّمـخول غريب من حديث .احلديث.. .ًالبنملسو هيلع هللا ىلص  رشب رسول اهللا :حديث )٢٤٧١( َ  بن راشد ُ

  . تفرد بـه غياث بن إبراهيم عنـه,عن الزهري
 :بيـهبن العباس عن أ/أ١٥٢/عبيد اهللا بن عبد اهللا* 

يقرأ يف ملسو هيلع هللا ىلص أكان النبي  :فسأله رجل ,إىل ابن عباس }ب٩٥{ اً كنا جلوس:[حديث  )٢٤٧٢(
َّالطباع *بنا تفرد بـه مـحـمد بن عيسى .احلديث.. .الظهر  عن حـامد بن زيد عن أيوب عن أيب َ
َجهضم ْ   . موسى بن سامل عن عبيد اهللاَ

 :عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس* 
 غريب من .احلديث.. .إين رأيت الليلة: *فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي  جاء رجل إىل:[حديث  )٢٤٧٣(

 تفرد بـه احلسن بن مـحـمد بن عبيد ,وغريب من حديث ابن جريج عنـه ,حديثه عن ابن عباس
  .اهللا بن أيب يزيد عن ابن جريج عنـه

 :عيل بن احلسني عن ابن عباس* 
الزهري عن  غريب من حديث .احلديث.. .مر بشاة ميتةملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :حديث )٢٤٧٤(

 وتفرد بـه ,مة تفرد بـه عقبة بن علق, وغريب من حديث األوزاعي عنـه,عيل وعبيد اهللا عنـه
  .عن عقبة IQHاحلارث بن سليامن

________________________ 
  .من ص » ابن« * −٢٤٧٢الالل
  .قال : يف غ » فقال« * −٢٤٧٣الالل
 . سلامن :صوابه » سليامن«: قوله  )١(لالال



 

 ٤٥٣

إذ رمي ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  أنـه أخربه عن رجال من األنصار أنـهـم كانوا مع رسول:حديث )٢٤٧٥(
 إسامعيل بن  وغريب من حديث, صحيح من حديث الزهري عن عيل.IQHاحلديث.. .بنجـم
  . تفرد بـه نافع بن يزيد عنـه,احلرضمي عنـه عقبة

 غريب من حديث أيب سهيل .احلديث.. .جـمع بني الصالتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٤٧٦(
  .ومل يروه عنـه غري هشام بن عبيد اهللا , تفرد بـه سليامن بن بالل عنـه,نافع بن مالك عن عيل

 

 :عيل بن عبد اهللا بن عباس عن أبيـه* 
.. .﴾*oIRH u ts r q p ﴿ : ملا أنزل اهللا عز وجل:[يث حد )٢٤٧٧(

  .احلديث
 . فقام عن يساره,ملسو هيلع هللا ىلص أنـه صىل مع النبي :حديثو )٢٤٧٨(
  .قرص الصالة فيام بني مكة واملدينةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديثو )٢٤٧٩(
 . أول ما نسخ القبلة:حديثو )٢٤٨٠(

صمد بن  من حديث املأمون عن الرشيد عن املهدي عن عمه عبد الغرائبهذه األحاديث       
َالـمنقريومل نكتبـها إال عن عبد اهللا بن أحـمد بن ربيعة عن مـحـمد بن سليامن  ,عيل عن أبيـه ْ  عن ِ

  .صالح بن مـحـمد بن نباتة عن أبيـه عن املأمون
 بـه  تفرد, غريب من حديث سليامن بن عيل.احلديث» ...قيقرالاشرتوا « :[حديث  )٢٤٨١(

  .جاج بن حرب عنـهعن احل ISHمرحوم بن عبد العزيز القطان

________________________ 
 .» يكتب يف املجاهيل«:  يف حاشية ص )١(الالل
 من طريق صالح بن نباتة عن املأمون عن أبيه عن عمه عبد ٥٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٤٧٧الالل

  .من ص » أو ختفوه«. * تفرد به عبد اهللا بن حممد عن صالح : الصمد عن أبيه , وقال 
 .» إن«:  يف النسختني )٢(لالال

  .  من طريق حفص بن عمر عن حجاج , وسكت عنه ١٠١٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٤٨١الالل
 . العطار :صوابه » القطان«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٥٤

 غريب من حديث .احلديث/ب١٥٢/»...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها« :[حديث  )٢٤٨٢(
عن عبد  IQHبـه إال عن إبراهيم بن عبد الصمدمل نكت ,عبد الصمد بن عيل عن أبيـه عن جده

 عن أبيـه عن زينب بنت اًورواه إبراهيم بن عبد الصمد أيض .الوهاب بن مـحـمد اهلاشمي عنـه
وهو غريب من حديث سليامن بن عيل عن أبيـه عن  , عن أبيـها عن جدها*ن بن عيلسليام
 . بد الصمد اهلاشمي عن أبيـه عنـهاتفرد بـه إبراهيم بن ع ,وغريب من حديث ابنتـه زينب ,جده

 تفرد بـه العباس .احلديث» ...قبله *يوممرن بصيام إن بقيت إىل قابل آل« :[حديث  )٢٤٨٣(
ورواه مـحـمد بن برش ابن  , عن حسن بن صالح عن داود بن عيل عن أبيـهبن يزيد عن ابن عيينة

 ,أخت أيب عتاب الدالل أبو احلسن السلمي عن ابن عيينة عن قيس بن الربيع عن داود
  . يف روايتـه عن حسن بن صالحَوخالف العباس

 غريب .احلديث.. .−أو معناه−أرقب صالتـه  ملسو هيلع هللا ىلص * عند رسول اهللاُِّت ب:[حديث  )٢٤٨٤(
َسياه بن *عزيزحديث عبد المن   تفرد بـه , عن حبيب بن أيب ثابت عن مـحـمد بن عيل عن أبيـهِ

  . كتاب يزيد بن عبد العزيزيف بالوجادة ةومل نكتبـه إال من حديث ابن عقد ,عنـه ابنـه يزيد
َكمأةال« :حديث )٢٤٨٥( ْ  غريب من حديث عبد الصمد بن عيل عن .احلديث» ... من املنَ

بن موسى اهلاشمي عن أبيـه عن  }أ٩٦{ رد بـه شيخنا إبراهيم بن عبد الصمدتف ,أبيـه عن جده
  .عبد الوهاب بن مـحـمد عن عبد الصمد بن عيل

 : وفيـه,احلديث.. .لبيك :قلت ,»يا عبد اهللا «:فقال, ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع النبي :حديث )٢٤٨٦(
 بن مـحـمد بن مل نكتبـه إال عن أيب أحـمد عبد الواحد , غريب بـهذا اإلسناد.»من كنوز اجلنة«

  .املهتدي عن آبائه

________________________ 
بن «*   .٥١٣, ٥١٢ , العلل املتناهية ٦٩/١٧٠ , تاريخ دمشق ٢/٣٤٢مسند الشهاب :  ينظر −٢٤٨٢الالل
 .من ص » عيل
  .−٢٤٨٥ كام يف العلل املتناهية والطريق اآليت واحلديث –عن أبيه :  أي )١(اللال

  .من غ » يوم« * −٢٤٨٣الالل
  .عبد اهللا : يف ص » عبد العزيز«/ النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٢٤٨٤الالل



 

 ٤٥٥

 غريب .احلديث.. .يستحب أن يصوم يوم األربعاءملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٤٨٧(
 وتفرد بـه أبو قتادة ,يك عنـهِـهَ تفرد بـه أيوب بن ن,من حديث مـحـمد بن عيل عن أبيـه عن جده

  .احلراين عن أيوب
 غريب من حديث منصور .يثاحلد.. .يف حاجةملسو هيلع هللا ىلص  أن أباه بعثه إىل النبي :[حديث  )٢٤٨٨(

َالنخعي تفرد بـه داود بن عيسى ,بن املعتمر عن عيل بن عبد اهللا عن أبيـه  وهو غريب من , عنـهَّ
  .تفرد بـه حييى بن حـمزة قايض دمشق عنـه ,حديث داود بن عيسى

 غريب من حديث سليامن بن عيل .»نتقلمتحول وال بمن الوالء ليس إ« :حديث )٢٤٨٩(
  . تفرد بـه أبو سعيد األشج عن مغرية بن جـميل,عن جدهاهلاشمي عن أبيـه 

 غريب من .احلديث» ...اًأحد منخري الرجل سال دم/أ١٥٣/لو أن« :حديث )٢٤٩٠(
 . تفرد به احلكم بن عبدة عنه,حديث سليامن بن عيل عن أبيه عن جده

 تفرد به عبد الصمد بن موسى عن عمه عن .احلديث» ...أكرموا الشهود «:حديث )٢٤٩١(
 .بن عيل عن أبيهعبد الصمد 

 تفرد به حممد بن .احلديث.. ., وحول البيت*مكةملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :[حديث  )٢٤٩٢(
 .إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عنه

 :عمرو بن عثامن عن ابن عباس* 
َ تفرد به دهثم بن .احلديث» ...من كان عليه دين «:قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٤٩٣( ْ َ

َّقران عن َالطفاوي ومل يروه عنه غري عمر بن عمران , حييى بن أيب كثري عن عمروُ ُّ. 
 . تفرد به دهثم عن حييى عنه.»االستئذان ثالث «:حديث )٢٤٩٤(

________________________ 
   .٧٩٥العلل املتناهية :  ينظر −٢٤٨٧الالل
 من طريق حييى , ٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط .  ٣١٠, ٥٤/٣٠٩تاريخ دمشق :  ينظر −٢٤٨٨الالل

  . وسكت عنه 
  .من ص » مكة« * −٢٤٩٢الالل
   .٢/٢٠٨ , السنن ٣٩) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٤٩٣الالل



 

 ٤٥٦

َعمرو بن عبد اهللا بن هند اجلميل عن ابن عباس*  َ: 
ِمن عطس عنده فسبق إىل احلمد هللا «:[حديث  )٢٤٩٥(  تفرد به .»خارصته IQHمل يشتكي *ُ

َداود الطهوي عنهعيسى بن مسلم أبو  ُّ. 
 :عمرو بن دينار عن ابن عباس* 

 تفرد .احلديث.. . إين كلام توضأت سال الدم, يا رسول اهللا: قالً أن رجال:[حديث  )٢٤٩٦(
ْمهرانبه عبد امللك بن   . ومل يروه عنه غري بقية بن الوليد, عن عمروِ

 بن أيب  تفرد به حـمزة.احلديث» ...*يكذبوين IRHما بال أصحاب احلشا «:[حديث  )٢٤٩٧(
ِالنصيبيحـمزة   . عن عمروَّ

 . تفرد به حـمزة عنه.احلديث» ...ليس الكاذب «:حديث )٢٤٩٨(
ْبـهرام تفرد به القاسم بن .احلديث.. . أي الناس أحب إىل اهللا عز وجل:حديث )٢٤٩٩(  عن َ

 .عمرو
ْبـهرام تفرد به القاسم بن .احلديث» ...اًمن أنظر معرس «:حديث )٢٥٠٠(  . عنهَ
 تفرد به .احلديث.. .اً إن لنا رشاب: فقالوا, قومعىلملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا :[حديث  )٢٥٠١(

 .القاسم عنه
 . تفرد به القاسم عنه.احلديث.. .إذا بعث رسيةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٥٠٢(
 تفرد به احلسني بن نرص بن مزاحم عن .احلديث» ...أيام امرأة اختلعت «:حديث )٢٥٠٣(

 .خالد بن عيسى عن مـحمد بن عمرو عن عمرو
________________________ 

  .من غ » هللا« * −٢٤٩٥الالل
 .ِ يشتك :ه الوجه في» يشتكي«: قوله  )١(الالل
   .١/١٥٩السنن :  ينظر −٢٤٩٦الالل
  .يكذبون :  يف ص »كذبويني« * −٢٤٩٧الالل
َّ وهي الفرش املحشوة−احلشايا:  صوابه »احلشا«:  قوله )٢(الالل ُ ُ−.  
   .٢/٣٧٤التحقيق البن اجلوزي :  ينظر −٢٥٠١الالل



 

 ٤٥٧

.. .كر اخلضاب وفيه ذ,احلديث... *لتبايعهملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن امرأة أتت:[حديث  )٢٥٠٤(
َخصيب بن جحدر عن عمرو عنه تفرد به .احلديث ْ َ ِ َ. 

 مـحمد بن *تفرد به/ب١٥٣/.احلديث» ... عىل جوعًمن أطعم مسلام «:[حديث  )٢٥٠٥(
 .مطرف بن واصل عن مـحمد بن مسلم عنه

 . بمثله.يثاحلد.. . من الليلَّارَعَكلام ت *ُّيستن ملسو هيلع هللا ىلص *النبي كان :[حديث  )٢٥٠٦(
َبديلملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث  )٢٥٠٧(  هذا : قال ابن صاعد.احلديث.. . بن ورقاءُ

بن وليد  IQHد بن عمرو يعني من مـحم, ما سمعناه إال منه, غريب بـهذا اإلسناد*حديث
 غريب من حديث عمرو :قال الدارقطني }ب٩٦{ ,لكندي عن مفضل بن صالح عن عمروا

 عىل َّ وقد تابع الكندي,عنه IRH بن صالح أبو جـميلة النجايشفضل تفرد به امل,عن ابن عباس
َبديلروايته أحـمد بن   . فرواه عن املفضل,ُ

سبحان ربك رب  «:من الصالة بقولهملسو هيلع هللا ىلص  كنا نعرف انرصاف رسول اهللا :حديث )٢٥٠٨(
 تفرد به مـحمد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري , غريب من حديث عمرو عنه.»العزة عام يصفون

 .وال نعلم حدث به غري مـحمد بن يزيد الواسطي ,عن عمرو
. »يا غالم «: وفيه,احلديث.. .هعىل بغلتملسو هيلع هللا ىلص  خلف رسول اهللا اً كنت رديف:حديث )٢٥٠٩(

َالعنربي تفرد به عبيد اهللا بن احلسن ,غريب من حديث عمرو عنه ْ  وتفرد به عنه , القايض عنهَ
َالعنربيعبد اهللا بن سابق  ْ َ. 

________________________ 
  .من ص » لتبايعه« * −٢٥٠٤الالل
  .ساقط من غ » تفرد به«يف احلديث السابق إىل » خصيب«من  * −٢٥٠٥الالل
  .قال : يف ص » يستن«/ رسول اهللا :  يف غ »النبي« * −٢٥٠٦الالل
تفرد به :  من طريق سهل بن عثامن عن املفضل , وقال ٧٠٥٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٠٧الالل

  .من غ » حديث«. * املفضل 
 . عمر :صوابه لعل » عمرو«: قوله  )١(الالل
 .َّ النخاس :صوابه » النجايش«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٥٨

.. .بسفرجلة قدم بـها من الطائفملسو هيلع هللا ىلص  النبي *إىل  جاء جابر بن عبد اهللا:[حديث  )٢٥١٠(
َد بن حـمري تفرد به مـحم, غريب من حديث ابن جريج عن عمرو.احلديث ْ  عن شيخه عيل ِ
 .القريش

 غريب من .احلديث.. .وهي باركة * مر ابن عباس عىل رجل ينحر بدنته:[حديث  )٢٥١١(
َّسوار تفرد به أشعث بن ,حديث عمرو عنه َخنيسبكر بن  ومل يروه عنه غري ,َ ُ. 

 غريب من حديث .احلديث» ...قة بني امرأة وزوجهاْرُمن عمل يف ف «:حديث )٢٥١٢(
ْبـهرام تفرد به القاسم بن ,عمرو عنه  . عنهَ

ِالنصيبي تفرد به حـمزة بن أيب حـمزة .احلديث» ...عليكم بالبياض «:حديث )٢٥١٣(  عن َّ
 .عمرو

بن  IQHياد بن مـحمد تفرد به عمرو بن ز.احلديث» ...إن من الشعر حكمة «:حديث )٢٥١٤(
 .عن حييى بن سليم عن مـحمد بن مسلم عن عمروملسو هيلع هللا ىلص ثوبان موىل رسول اهللا 

َّ حصب رسول اهللا :[حديث  )٢٥١٥( .. . إنام هو منزل: وقال ابن عباس,وأبو بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص َ
َ تفرد به عباد بن ثابت القطواين عن ابن عيينة عن حسن بن صالح عن عمرو.احلديث َ َ. 

 غريب من .احلديث» ...ناسالمن أصلح بني /أ١٥٤/ليس الكاذب «:حديث )٢٥١٦(
ِالنصيبي تفرد بـه حـمزة ,عنـه حديث عمرو   .IRH جحدرومل يروه عنـه غري سمرة بن , عنـهَّ

ْعزرة تفرد بـه .احلديث» ...تابعوا بني احلج والعمرة« :حديث )٢٥١٧(  بن ثابت عن عمرو َ
  . وتفرد بـه أبو عتاب الدالل عنـه,عنـه

  تفرد بـه.احلديث.. .ة عند ابن عباس بعدما ذهب برصه ذكروا القدري:حديث )٢٥١٨(
 

________________________ 
  .من ص » إىل« * −٢٥١٠الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »بدنته«*  −٢٥١١الالل
 . عبد الرمحن :صوابه لعل » حممد«: قوله  )١(الالل
   .٩٤اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −٢٥١٥الالل
 . حجر :صوابه » جحدر«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٥٩

  .مـحـمد بن عباد املكي عن ابن عيينة عن عمرو
تفرد بـه  .أبو بكر وعمر :قال ,﴾ [ ^ _﴿ :قوله عز وجل *يف :[حديث  )٢٥١٩(

  .عن عمروسعيد بن أيب مريم عن ابن عيينة 
صني بن مـخارق عن بـه ح تفرد .َتْأَارَ ق:IQH﴾ َتْسَارَد ﴿ : قوله عز وجل:حديث )٢٥٢٠(

َمسعر ْ   . عنـهِ
 غريب من .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة التي قدم فيـها رسول اهللا التاريخ :حديث )٢٥٢١(

يب أيعقوب بن إسحاق بن   وتفرد بـه, تفرد بـه مـحـمد بن مسلم الطائفي عنـه,حديث عمرو عنـه
  .عباد عن مـحـمد بن مسلم

 :ساعباق عن ابن َّبَّعبيد بن الس* 
عيد جعله اهللا  *اليومإن هذا  «: يوم جـمعة*يفملسو هيلع هللا ىلص ل رسول اهللا  قا:[حديث  )٢٥٢٢(

  .ُغرابوعنـه عيل بن  , تفرد بـه صالح بن أيب األخرض عن الزهري.احلديث» ...نيللمسلم
 :عبيد بن عمري عن ابن عباس* 

.. . يد المس*وإنـها ال متنع ,إن يل امرأة , يا رسول اهللا: قالً أن رجال:[حديث  )٢٥٢٣(
ِّاملصييصبـه مـحـمد بن كثري  تفرد .احلديث َرئاب عن حـامد بن سلمة عن هارون بن ِ  وحبيب ِ

  .كليـهـام عنـه بن الشهيد
 غريب .احلديث... *ىمنبعون يابيتكانوا  إن الناس من أول ما كان احلج :[حديث  )٢٥٢٤(

 ,من حديث املهاجر بن يزيد عن عطاء }أ٩٧{ وغريب ,من حديث عطاء بن أيب رباح عن عبيد
 

________________________ 
  .من غ » يف« * −٢٥١٩الالل
 .العالء  يف قراءة ابن كثري وأيب عمرو بن )١(الالل
 من طريق عيل , ٧٦٢ والصغري ٧٣٥٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٤٥العلل :  ينظر −٢٥٢٢الالل

 .من غ » اليوم«/ من ص » يف«. * ووافقه 
  .وهي ال ترد : يف غ » وإنـها ال متنع« * −٢٥٢٣الالل
  .يمينا : يف ص » بمنى« * −٢٥٢٤الالل



 

 ٤٦٠

  .بـه عباد بن صهيب عن ابن أيب ذئب بـهذا اإلسنادتفرد 
 غريب من حديث .احلديث» ...*عن اخلطأ إن اهللا عز وجل جتاوز ألمتي« :[حديث  )٢٥٢٥(

 *ايلعنـه غري الربيع بن سليامن و ومل حيدث بـه , تفرد بـه برش بن بكر,األوزاعي عن عطاء
  .IQHيطي الفقيـهَوُيعقوب الب

 

 :عباسعكرمة بن خالد عن ابن * 
 غريب .احلديث.. .يصيل من الليلملسو هيلع هللا ىلص فقام النبي  , عند خالتي ميمونةُِّت ب:[حديث  )٢٥٢٦(

َمسعرمن حديث  ْ ائي َرَجْرَ تفرد بـه احلسني بن عبد الرحـمن اجل,عكرمة بن خالد/ب١٥٤/ عنِ
, تفرد بـه وهو غريب من حديثه عنـه, * ورواه عامر بن عبد الواحد األحول.عن وكيع عنـه

َستوائيَّالدهشام    .ومل يروه عنـه غري ابنـه معاذ , عنـهْ
 

 :*عكرمة موىل ابن عباس عن ابن عباس* 
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

ِّالسدي إسامعيل **   :عن عكرمةُّ
ِّالسدي  غريب من حديث .احلديث.. . وعيلُالعباسملسو هيلع هللا ىلص  النبي َ دخل قرب:[حديث  )٢٥٢٧( ُّ

ْاجلعفي بن خيثمة زياد, تفرد بـه *عن عكرمة   .تفرد بـه أبو بدر شجاع بن الوليد عنـه و,ُ
 

ِالسختياينأيوب **  ْ  : عنـهِّ
 غريب من حديث .احلديث.. .ًانتشل من قدر عظامملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٥٢٨(
  .بيحَ تفرد بـه إسامعيل بن ص,ان عن أيوبييم بن حِلَس

________________________ 
 من ٧٦٥وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١١/١٨٤ , املختارة ١٧١, ٤/١٧٠السنن :  ينظر −٢٥٢٥الالل

 .وأيب : يف غ » وايل«/ عن أمتي اخلطأ : يف غ » ألمتي عن اخلطأ«. * طريق الربيع , ووافقه 
 .» آخر اجلزء الثالث«: , ويف غ » آخر الثالث من األصل بخط املصنف«:  يف حاشية ص )١(الالل
 .الدالل : يف غ » األحول«. *  من طريق احلسني , ووافقه ١٣٢٢ألوسط  أخرجه الطرباين يف ا−٢٥٢٦الالل
 .عنه : يف غ  » عن عكرمة«, » عن ابن عباس« * −٢٥٢٧الالل



 

 ٤٦١

  . مثله.احلديث.. .يف ضعفة أهله ملسو هيلع هللا ىلص * بعثني رسول اهللا:[حديث  )٢٥٢٩(
 تفرد بـه ,يم عن أيوبِلَ غريب من حديث س.ٓسجد يف صملسو هيلع هللا ىلص بي ن النأ :[حديث  )٢٥٣٠(

  .عفان بن مسلم عنـه
َضباعةقال لملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )٢٥٣١(  تفرد بـه عبد العزيز بن احلصني عن .احلديث.. .ُ

  .أيوب عنـه
تفرد  :ً خاصة*النهي عن املثلة .احلديث.. .عن املثلةملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٥٣٢(

  .وببـه عيسى بن زيد عن أي
زوج  :يعني−لبني املغرية  ,مغيث :يقال له, *اًملوكـ مَأسود اً كان عبد:[حديث  )٢٥٣٣(

ِبريرة ُعروبةيل عن احلسن بن صالح عن ابن أيب ضتفرد بـه حييى بن ف .−َ   . عن أيوب عنـهَ
 غريب من .احلديث.. .امرأتـه قال ملعاذ حيث أراد أن خيلعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٥٣٤(

 غري بـه حدث نعلم وال ,عنـه سلمة ه أبو عمر الرضير عن حـامد بن تفرد بـ,حديث أيوب عنـه
  .رّمـحر بن IQHعتبم
 .تفرد بـه عدي بن الفضل عن أيوب. *احلديث »...الصورة الرأس« :[حديث  )٢٥٣٥(

َّسوارأشعث بن **   : عن عكرمةَ
 غريب من حديث .احلديث.. .ميش إىل البيت حافيةَتَ ل* حلفت امرأة:[حديث  )٢٥٣٦(

  . يزد عىل هذامل .أشعث عنـه
________________________ 

  .النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٢٥٢٩الالل
تفرد به :  من طريق يعقوب بن إسحاق عن سليم , وقال ١٣٧٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٣٠الالل

  . عنه 
  .من غ » املثلة... احلديث « * −٢٥٣٢الالل
ًمملوكا أسودا : يف ص » ًأسود مملوكا« . * ٢٩٤, ٣/٢٩٣السنن :  ينظر −٢٥٣٣الالل ً.  
ْ قعنَب :صوابه » معتب«: قوله  )١(الالل َ. 
  .من غ » احلديث« * −٢٥٣٥الالل
  .امرأيت : يف غ » امرأة« * −٢٥٣٦الالل



 

 ٤٦٢

 :بيان عنـه** 
.. .ال وأيب :يسري إذ حلفتملسو هيلع هللا ىلص بينا أنا يف ركب يف غزاة والنبي  : قال:حديث )٢٥٣٧(

  .عن سامك/أ١٥٥/:واملـحفوظ ,تفرد بـه احلكم بن مروان عن إرسائيل عن بيان .احلديث
 :بسام الصرييف عنـه** 

 بـه سعيد بن مـحـمد  تفرد.احلديث.. .لةَّعن لبن اجلالملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٥٣٨(
  .الوراق عن بسام عنـه

َالبناينثابت **   : عنـهُ
َضباعةقال لملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٥٣٩(  غريب من حديث ثابت عن .احلديث.. .ُ

  . تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر عنـه,عكرمة
 :ثابت بن أيب صفية عنـه** 

 حـمزة ثابت بن  تفرد بـه أبو.احلديث» ...اللهـم بارك ألمتي يف بكورها« :[حديث  )٢٥٤٠(
َالثاميلأيب صفية   وقد ,وروي عن ابن عباس من طريق أوالده .دينار :واسم أيب صفية }ب٩٧{ ,ُّ

  .IQHتقدم
 :ثور بن زيد عنـه** 

 قال لنا .احلديث.. .ً وشامالًايلتفت يف صالتـه يمين ملسو هيلع هللا ىلص * كان رسول اهللا:[حديث  )٢٥٤١(
تفرد بـه  :قطنيرا قال الد,ها أهل خراسانوحفظ ,نةوهذه سنة تفرد بـها أهل املدي :ابن أيب داود

  .ًالفضل بن موسى عن عبد اهللا بن سعيد عن ثور عنـه متصال
 :جعفر بن مـحـمد عن عكرمة** 
________________________ 

   .١١/٢٩٦املختارة :  ينظر −٢٥٣٨الالل
   .٥١١العلل املتناهية :  ينظر −٢٥٤٠الالل
  .٢٤٨٢ يف احلديث )١(الالل
يف » رسول اهللا« . * ٣٠٠, ١١/٢٩٩ , املختارة ٦٧٤ , سؤاالت الربقاين ٢/٨٣السنن :  ينظر −٢٥٤١الالل

  .النبي : غ 



 

 ٤٦٣

ن  غريب م.احلديث» ... ما هو أهله* عنااًجزى اهللا مـحـمد :من قال« :[حديث  )٢٥٤٢(
  . بن املتوكل عن معاوية بن صالح عنـهئ تفرد بـه هان,حديثه عن عكرمة

 :احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب عن عكرمة** 
 تفرد بـه , غريب من حديث احلسن عنـه.احتجـم وهو صائمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٥٤٣(

  .مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب عنـه
 :احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس عن عكرمة** 

 .احلديث.. .يف كساء واحد IQHٍِرصَخ ٍيصيل يف يومملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٢٥٤٤(
 تفرد بـه سعيد بن عثامن اخلراز ,غريب من حديث حييى بن سعيد األنصاري عن حسني عنـه

  .عن حييى بن العالء عنـه
 غريب من .احلديث.. .ل احلجر ومسحه بثوبـهَّقبملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٢٥٤٥(

َالفقيميار  تفرد بـه عمرو بن عبد الغف,حديث الثوري عن حسني عنـه   .عنه ُ
هل  :وفيـه ,احلديث... *مهُطُمر بحسان وقد رش فناء أملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[حديث  )٢٥٤٦(

  . وتفرد بـه أبو أويس عنـه,تفرد بـه حسني عنـه. .. وحيكمَّعيل
 :احلكم عنـه** 

 .احلديث/ب١٥٥/»...اًمن بنى مسجد «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٥٤٧(
 . *احلديث» ... سبحان اهللا:من قال« :[حديث و )٢٥٤٨(

  .د اهللا البرصي عن احلكم بن أبان عنـهيتفرد بـهـام عمران بن عب      
  .احلديث» ...كم خياركمليؤذن « :[حديث  )٢٥٤٩(

________________________ 
 .ًعنا حممدا : يف غ »  عناًحممدا«. *  من طريق هانئ , ووافقه ٢٣٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٤٢الالل
 .شديد الربد :  أي )١(الالل
  .فقال طهر : يف غ » فناء أطمه« . * ٢/٢٠٧ , الآللئ املصنوعة ١٥٧٦املوضوعات :  ينظر −٢٥٤٦الالل
  .  من طريق عمران , ووافقه ٨٤٧٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٤٧الالل
  .من ص » احلديث«. *  طريق عمران , ووافقه  من٨٤٧٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٤٨الالل
   .١١/٣٢٦املختارة :  ينظر −٢٥٤٩الالل



 

 ٤٦٤

 .وعائشة يغتسالن من إناء واحدملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث و )٢٥٥٠(
  .تفرد بـهـام حسني بن عيسى أخو سليم املقرئ عن احلكم بن أبان      

 تفرد بـه أسباط بن .احلديث.. .وأعطى احلجام أجره ملسو هيلع هللا ىلص  احتجـم رسول اهللا:حديث )٢٥٥١(
َّسوارمـحـمد عن أشعث بن    . عن احلكم عنـهَ

 

 :حـميد عنـه** 
 غريب من حديث عيل بن زيد وحـميد .احلديث» ...من صور صورة« :حديث )٢٥٥٢(

  .ريس عن حـامدا وتفرد بـه برش بن عبيد الد, تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه,الطويل عن عكرمة
 

 :عنـه −وهو حسني بن قيس أبو عيل الرحبي−ش َنَح** 
 تفرد بـه معتمر عن أبيـه .احلديث... *ةشدملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهللا اً بلغ علي:[حديث  )٢٥٥٣(

  .عنـه
  . مثله.احلديث» ...من جـمع صالتني من غري عذر« :[حديث  )٢٥٥٤(
  . مثله.احلديث» ... بني مسلمنيًمن قبض يتيام« :حديث )٢٥٥٥(
 .احلديث» ...*أوثقأي عرى اإلسالم « :أليب ذرملسو هيلع هللا ىلص   قال رسول اهللا:[ *حديثو )٢٥٥٦(

  .مثله
 

 :خالد احلذاء عن عكرمة** 
 .احلديث.. . عىل الدين كله*ليظهره ملسو هيلع هللا ىلص اًبعث اهللا عز وجل مـحـمد: * قال:[حديث  )٢٥٥٧(

  .تفرد بـه النعامن بن عبد السالم عن الثوري عنـه

________________________ 
   .١١/٣٣٤املختارة :  ينظر −٢٥٥٠الالل
  .ستة : يف ص » شدة« * −٢٥٥٣الالل
   .١/٣٩٥السنن :  ينظر −٢٥٥٤الالل
  .من غ » أوثق«/ حديث : يف غ » وحديث« * −٢٥٥٦الالل
  .يظهره : يف غ » ليظهره«/ من ص » قال« . * ١١/٣٥٢رة املختا:  ينظر −٢٥٥٧الالل



 

 ٤٦٥

 غريب من .حلديثا» ...اًال ينرصفن أحدكم من صالتـه حتى يسمع صوت« :حديث )٢٥٥٨(
  . تفرد بـه مـحـمد بن زكريا عن مسلم عنـه, عنـهشعبةحديث 

 :داود بن أيب هند عنـه** 
 غريب من حديث داود عنـه, .احلديث.. .وقف بعرفاتملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٥٥٩(

َاجلهضميوال نعلم حدث بـه عنـه غري جـميل بن احلسن , تفرد بـه مـحبوب بن احلسن عنـه ْ َ . 
 :د بن احلصني عنـهداو** 

َزبالةبن احلسن بن  }أ٩٨{ تفرد بـه مـحـمد .» من الشعر حكمةإن« :حديث )٢٥٦٠(  عن َ
 وتفرد بـه عنـه جرير , ورواه يزيد بن أيب زياد عن عكرمة. عنـهةإبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيب

  .بن عبد احلـميد
 .حلديثا.. .إذا سلم يف صالتـه نحو بيت املقدسملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٥٦١(

 وتفرد بـه عمر ,عنـه ابن أخيـه القاسم بـه/أ١٥٦/تفرد ,غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر عنـه
  .سمعه إال من ابن صاعدنومل  ,املوصيل عنـه بن أيب بكر

 :سعيد بن أنس عنـه** 
من بن ؤ تفرد بـه عبد امل.احلديث يف احلاجة.. .يسرأملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  *مسح :[حديث  )٢٥٦٢(

  .ومل يروه عنـه غري نرص بن عيل ,ن ابن عباسع IQHعباد عنـه
 : عنـه*الثقفي IRHحبة بن ننيسعيد بن عبيد بن ح** 

سعيد بن قيس   تفرد بـه.ـمجاحلديث يف الر.. .ا من اليـهودًن رهطأ :[حديث  )٢٥٦٣(
َاجلحدري ْ   . عن سعيد عنـهَ

________________________ 
  . تفرد به حمبوب :  من طريق مجيل , وقال ٥٤١٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٥٩الالل
  .من غ » مسح« * −٢٥٦٢الالل
 .عن عكرمة :  أي )١(الالل
 . جبري بن حية :صوابه » حنني بن حبة«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » بن حبة الثقفي« . * ٣٩٢, ١١/٣٩١ملختارة ا:  ينظر −٢٥٦٣الالل



 

 ٤٦٦

ُاملرزبانسعيد بن **  ْ  : سعد البقال عنـه*وبأ َ
 غريب من .احلديث.. .﴾ ¼ ½ ¾ ¿﴿ :* يف قوله عز وجل:[حديث  )٢٥٦٤(

  .زجاجال أعلم رواه عنـه غري أيب مسعود عبد الرحـمن بن احلسن ال ,حديث البقال عنـه
 :سليامن األحول عنـه** 

 تفرد بـه إبراهيم بن يزيد عن .احلديث.. . رأيت ابن عباس يأكل يوم عرفة:حديث )٢٥٦٥(
  .سليامن عنـه

 :سليامن األعمش عنـه** 
 غريب من حديثه .احلديث» ...ل ما يتحف بـه املؤمن إذا دخل قربهإن أو« :حديث )٢٥٦٦(

 سألت أبا .ومل يروه عنـه غري أحـمد بن مـحـمد بن طريف , تفرد بـه مـحـمد بن كثري,عن عكرمة
هو مـحـمد بن فضيل بن كثري الصرييف  :فقال ,العباس بن عقدة عن مـحـمد بن كثري هذا

  .نسبـه إىل جدهبن طريف  IQH كأن مـحـمد,اجلعفري
 :سامك عنـه** 

َغندر تفرد بـه .احلديث» ...IRHانَجِالدجال أعور ه« :حديث )٢٥٦٧( ْ   . عن شعبة عنـهُ
َمسعر حصني بن مـخارق عن ُجنادة تفرد بـه أبو .»بنجي ال ءملاا« :حديث )٢٥٦٨( ْ   . عنـهِ
 بـهذه عنه سامك ه بتفرد .احلديث »...صدقة اإلنسان من مَسْيِم كل عىل« :حديث )٢٥٦٩(

  .فاظاألل
 تفرد بـه إسامعيل بن أيب زياد عن مـحـمد بن برش .»إن من الشعر حكمة« :حديث )٢٥٧٠(

  .األسلمي عنـه
  غريب من حديث.احلديث.. .فلم يأتـه خربها ,ًبعث خيالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٥٧١(

 

________________________ 
  .تعاىل : يف غ » عز وجل«/ بن : يف ص » أبو« * −٢٥٦٤الالل
 . أمحد :صوابه لعل » حممد«: قوله  )١(الالل
 .أبيض :  أي )٢(الالل
   .٥) ٢(األفراد :  ينظر −٢٥٧١الالل



 

 ٤٦٧

  . ومل يروه عنـه غري أحـمد بن عبدة,يعَـمُ تفرد بـه حفص بن ج,عنـه سامك
 بن األزهر *نبسة تفرد بـه ع.امرأة وهبت نفسها لهملسو هيلع هللا ىلص بي  مل يكن عند الن:[حديث  )٢٥٧٢(

  .عنـه
 غريب من حديث .احلديث» ...*الطريق/ب١٥٦/إذا اختلفتم يف عرض« :[حديث  )٢٥٧٣(

َمسعر ْ ِبزيع تفرد بـه احلسن بن , عنـهِ َ.  
 :شعيب بن يسار عنـه** 

. *احلديث. ..ملسو هيلع هللا ىلصفانظر من عند النبي  , اذهب:فقال , أرسلني العباس:[حديث  )٢٥٧٤(
  .IQHسامعيل بن أيب خالد عن شعيب عنـهتفرد بـه عيل بن حرب عن مـحـمد بن عبيد عن إ

 :عبد اهللا بن كيسان عن عكرمة** 
 تفرد بـه أبو مـجاهد عبد اهللا .سجديت السهو املرغمتنيملسو هيلع هللا ىلص  سمى رسول اهللا :حديث )٢٥٧٥(

  .عنـه
 :عبد اهللا بن احلسن عنـه** 

 تفرد بـه فضيل بن عبد الوهاب عن .ديثاحل.. .مل يزل يلبي ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )٢٥٧٦(
  .اًس عن عبد اهللا عن عكرمة مسندْـمِري بن اخلَعُس

 :عبد اهللا بن عون عنـه** 
 غريب من حديث .احلديث.. .احتجـم وهو مـحرم من صداعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٥٧٧(

   }ب٩٨{  .ـمد بن عبد اهللا األنصاري عنـه تفرد بـه أبو حاتم الرازي عن مـح,ابن عون عنـه
 :عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أيب حسني عنـه** 
________________________ 

 .عبيس : يف ص » عنبسة«*  −٢٥٧٢الالل
 .من غ » قالطري«*  −٢٥٧٣الالل
 .من غ » احلديث« . * ٢/٨٠٢تلخيص املتشابه :  ينظر −٢٥٧٤الالل
 .» وصل إسناده«:  يف تلخيص املتشابه )١(الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٢٥٧٦الالل



 

 ٤٦٨

 تفرد بـه ابن , غريب من حديثه عن عكرمة.احلديث» ...الرؤيا الصاحلة« :حديث )٢٥٧٨(
  .وتفرد بـه حييى األموي عنـه ,جريج عنـه

 غريب من . احلديث»...عتقها ولدهاأ« :قال يف أم إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٥٧٩(
 وتفرد بـه زياد بن أيوب عن ,ه مـحـمد بن عبد اهللا بن أيب سارة عنـه تفرد بـ,حديثه عن عكرمة
  .سعيد بن زكريا عنـه

 :عبد الكريم عنـه** 
ّاجلرأن ينبذ يف ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٥٨٠(  تفرد بـه عيل بن عبد اهللا .احلديث.. .َ

 .العامري الرازي عنـه عن عكرمة
  . بمثله سواء.احلديث.. .بةَصَ ومل يكن له ع, مات رجل من العرب:[حديث  )٢٥٨١(

 :عبد الرحـمن بن األصبـهاين** 
  .عنـه  تفرد بـه رشيك. أقام بمكة سبع عرشة يصيل ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٢٥٨٢(

 :عبد القدوس بن حبيب عنـه** 
 تفرد بـه . احلديث»...تواضعوا يف العلم ,يا إخواين« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٥٨٣(

  .عبد القدوس عنـه
 :ن ذر عنـهعمر ب** 

إبراهيم  *تفرد به ,من حديثه عنـه/أ١٥٧/ غريب.»موت الغريب شهادة« :[حديث  )٢٥٨٤(
  . ومل يروه عنـه غري عامر بن أيب احلسني,بن بكر الشيباين

 :يمة عنـهِذَعيل بن ب** 
 يمة عنـهِذَ تفرد بـه عيل بن ب.احلديث.. .﴾© ª »﴿ : ما نزلت آية:حديث )٢٥٨٥(

 

________________________ 
   .٣/٢٣٧تاريخ دمشق :  ينظر −٢٥٧٩الالل
  . تفرد به عنه :  الكريم , وقال  من طريق أيب محزة عن عبد٦٩٤٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٨١الالل
 , تعزية املسلم ٤٥/١٤ , تاريخ دمشق ١٧٣ , مشيخة ابن احلطاب ص ٤٥) ٢(األفراد :  ينظر −٢٥٨٤الالل

  .يرويه : يف ص » تفرد به« . * ٢/١٣٢ , الآللئ املصنوعة ١٤٨٥ , العلل املتناهية ٦٢البن عساكر ص 



 

 ٤٦٩

  .عن ابن عباس
 تفرد بـه أبو داود .احلديث.. .﴾ x w v﴿ : عز وجل يف قوله:حديث )٢٥٨٦(

َاحلفري   .ً عن الثوري عنـه متصالَ
 :العباس بن عبد اهللا بن معبد عنـه** 

  . تفرد بـه حييى بن العالء عنـه.كان يلبس خامته يف يمينـهملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[حديث  )٢٥٨٧(
 :عطاء بن عجالن عنـه** 

غريب من  : وقال يف موضع آخر.اء عنـه تفرد بـه عط.احلديث» ...تصدقوا« :حديث )٢٥٨٨(
  . تفرد بـه سعد بن الصلت عنـه,وغريب من حديث عطاء عنـه ,حديث عكرمة عنـه

 :عطاء بن السائب عنـه** 
  . تفرد بـه معتمر عن أبيـه عنـه.احلديث.. .﴾ r q p o﴿ : ملا نزلت:حديث )٢٥٨٩(
 بـه عيل بن عاصم  تفرد.احلديث.. .ًقسم يف أصحابـه غنامملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٥٩٠(

  .عن ابن جريج عنـه
 :عمرو بن دينار عنـه** 

قال مـحـمد بن . *احلديث... *يف الدية اًقىض باثني عرش ألفملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٥٩١(
 ورواه ,ًتفرد بـه مـحـمد بن ميمون عن سفيان عنـه متصال ,لنا عن ابن عباس IQHرفعه :ميمون

  .ً عنـه متصالاًأيض IRHريعمنصور بن ص
 اً ال أعلم أحد: قال ابن صاعد.احلديث.. . ملا انرصف املرشكون من أحد:[حديث  )٢٥٩٢(

 . عن ابن عيينة عن عمرو عنـه*َّوازاجلشيخنا مـحـمد بن منصور * إال»عن ابن عباس« :قال فيـه
________________________ 

   .١١٥٤العلل املتناهية :  ينظر −٢٥٨٧الالل
  .من ص » احلديث«/ من غ » يف الدية« . * ٣/٣١٠السنن :  ينظر −٢٥٩١الالل
 .ابن عيينة :  أي )١(الالل
 . صقري :صوابه » صعري«: قوله  )٢(الالل
  .احلرار : يف ص » اجلواز«/ غري : يف غ » إال« * −٢٥٩٢الالل



 

 ٤٧٠

 تفرد بـه حسني بن زياد بن .احلديث» ...َّدُ إال ل*ال يبقى أحد يف البيت« :[حديث  )٢٥٩٣(
  .ًن عمرو عنـه متصالعمر عن ابن عيينة ع

 تفرد بـه , غريب من حديث عمرو عن عكرمة.»ال رصورة يف اإلسالم« :[حديث  )٢٥٩٤(
  .عمر بن قيس املكي عنـه

 تفرد بـه زكريا بن .احلديث» ...ال ينفر صيدها «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٥٩٥(
  .إسحاق عن عمرو بن دينار عنـه

 تفرد بـه اليسع بن .ديثاحل.. . كان ناس بمكة قد أقروا باإلسالم:حديث )٢٥٩٦(
 ,ذكر ابن عباس يف اإلسنادبأبو موسى الرضير عن ابن عيينة عن عمرو عنـه /ب١٥٧/إسامعيل

َمـخلدحدث بـه أبو عبد اهللا بن  }أ٩٩{ ْ   . عنـهَ
 تفرد بـه إبراهيم بن .»واهللا يغفر له ,عجبت من صرب أخي يوسف وكرمه« :حديث )٢٥٩٧(

  .يزَْقنَنـه غري عمرو بن مـحـمد العومل يروه ع ,يزيد املكي عن عمرو عنـه
 :ي عنـهعَدْنُعمرو بن مسلم اجل** 

 بن *د اهللاعب تفرد بـه .احلديث.. .أن توطأ حاململسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٥٩٨(
عن ابن « : وما قال لنا يف هذا اإلسناد:قال ابن صاعد , عن ابن عيينة عنـهالعابدي IQHعمر

  .يبد إال العا»عباس
 :ول عنـهعاصم األح** 

 ه وتفرد ب,بي عنـهَّلَهُ تفرد بـه عباد امل.احلديث» ...من عمل عمل قوم لوط« :حديث )٢٥٩٩(
 

________________________ 
  .يف البيت أحد : يف غ » أحد يف البيت« * −٢٥٩٣الالل
   .٢/٢٨٩السنن :  ينظر −٢٥٩٤الالل
 تفرد به سعيد عن :  من طريق سفيان عن عمرو , وقال ٤٩٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٥٩٥الالل

  . تفرد به روح عنه :  من طريق زكريا , وقال ٨٢١١سفيان , و
 .  من طريق العابدي , وسكت عنه٤٧٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٢٥٧السنن :  ينظر −٢٥٩٨الالل

  .عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا«* 
 . عمران :صوابه » عمر«: قوله  )١(الالل



 

 ٤٧١

َخداشجعفر بن مـحـمد بن عامر عن خالد بن    . عن عبادِ
 تفرد بـه .احلديث.. .ضجع شاة ليذبحهاأقد  ً رأى رجالملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أ :[حديث  )٢٦٠٠(

 بن * تفرد بـه عبد الرحيم: وقال يف موضع آخر.عبد الرحـمن بن املبارك عن حـامد بن زيد عنـه
  . ومل يروه عنـه غري يوسف بن عدي,سليامن عن عاصم

 ,ً تفرد بـه أبو قتيبة عن شعبة متصال.»ال صالة ملن مل يضع أنفه باألرض« :[حديث  )٢٦٠١(
ومل يسنده عن  : قال ابن أيب داود,اً وتفرد بـه أبو قتيبة أيض,ًورواه الثوري عن عاصم متصال

  . قتيبة*أيب غريسفيان وشعبة 
 :عامر عنـه** 

 تفرد بـه شعيب بن أيوب عن حييى .احلديث.. .مل يدخل البيتملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٦٠٢(
  . عن جابر عن عامر عنـهأزهربن آدم عن 

 :* عنهِبتْكُامل *عتبة** 
  .احلديث.. .عن نكاح احلباىلفتح حنني يوم ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٦٠٣(
َ جبارءعجـامال« :[حديث و )٢٦٠٤(   .احلديث» ...ُ

  .حـامد بن داود عن عتبة عنـه@*تفرد بـه      
 :عباد بن منصور عنـه** 

عتاب الدالل سهل بن أبو  تفرد بـه .كان يوتر عىل راحلتـهملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )٢٦٠٥(
  .حـامد عنـه

 : بن أيب حفصة عنـهُعامرة** 
________________________ 

عبد : يف غ » عبد الرحيم«. *  من طريق يوسف , ووافقه ٣٥٩٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٠٠الالل
  .الرمحن 
  .ابن : يف ص » أيب« . * ١/٣٤٨السنن :  ينظر −٢٦٠١الالل
  .من غ » عنه«/ ها يف النسختني ضبب علي» عتبة« * −٢٦٠٣الالل
  .»كذا«: فوقها يف غ » به«*  −٢٦٠٤الالل



 

 ٤٧٢

 .احلديث.. .ع يد المس إن امرأيت ال متن:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي :حديث )٢٦٠٦(
  .وتفرد بـه الفضل بن موسى عنـه/أ١٥٨/,تفرد بـه احلسني بن واقد عنـه

 :باء بن أحـمر عنـهْلِع** 
ْعلباء تفرد بـه .احلديث.. .فحرض النحر ,يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :[حديث  )٢٦٠٧( ومل  , عنـهِ

  .يروه عنـه غري احلسني بن واقد
 :قيل بن خالد عنـهُع** 

. احلديث.. .أصحابـه يذكرون القدر من اًفسمع ناس, اًيومملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خرج:حديث )٢٦٠٨(
 ومل يروه ,ري املرصي عنـهْجَ تفرد بـه عبد الرحـمن بن سلامن احل,قيل عنـهُغريب من حديث ع

  .عنـه غري عبد اهللا بن وهب
 :قتادة عنـه** 

, ه غريب من حديث قتادة عنـ.حلديثا.. .ملسو هيلع هللا ىلص كان آخر ما خطب بـه النبي :حديث )٢٦٠٩(
َزريعتفرد بـه العالء بن هالل عن يزيد بن  ُعروبةابن أيب   عنُ ومل يروه عنـه غري ابنـه هالل  , عنـهَ

  .بن العالء
عن « : مل يقل لنا يف هذا اإلسناد: قال.احلديث.. .نذرت IQHبةتن أخت عأ :[حديث  )٢٦١٠(

  .IRHكرمة عن مطر عن ع*وهو عند غريه ,وكان من الثقات , غري أيب احلسن البغوي»قتادة
  .تفرد بـه هـامم عنـه. احلديث.. .﴾ q p o n﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٢٦١١(
 تفرد بـه .احلديث.. .عىل املدينة مرتني استعمل ابن أم مكتومملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :[حديث  )٢٦١٢(
ْمعدانري بن َفُع   . عن قتادة عنـهَ

________________________ 
  .  من طريق احلسني , ووافقه ٨١٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٠٧الالل
  .وغريه يرويه : يف غ » وهو عند غريه« . * ٤/٣٢٨تاريخ بغداد :  ينظر −٢٦١٠الالل
  .−و ابن عامر وه– عقبة :صوابه » عتبة«: قوله  )١(الالل
 .ليس بينهام قتادة :  أي )٢(الالل
  .  من طريق عفري , ووافقه ٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦١٢الالل



 

 ٤٧٣

, *ام إن أيب شيخ كبري يشق عليـه القي:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أتى نبي اهللا ً أن رجال:[حديث  )٢٦١٣(
وال أعلم روى هذا احلديث بـهذا اإلسناد غري  }ب٩٩{ :قال البغوي .احلديث.. .فمرين بليلة

َالدستوائيأبو بكر  ,IQH*شتريوهو ابن −معاذ بن هشام   غريب من : وقال الدارقطني,−َّْ
  .معاذ وعنـه ابنـه , تفرد بـه هشام,حديث قتادة عن عكرمة عنـه

.. .ك عن ابن عباسلويأخذان ذ ,نا يكرهان البرس كا*اًن عكرمة وجابرأ :[حديث  )٢٦١٤(
  . تفرد بـه معاذ عن أبيـه عن قتادة عنـهـام.احلديث

 تفرد بـه سورة .اآلية  ﴾...º ¹ ¸IRH « ¼﴿  : قوله عز وجل:حديث )٢٦١٥(
  .ن عبد الرحـمن عنـهببن احلكم عن شيبان 

 :مـحـمد بن عيل بن عبد اهللا بن عباس عن عكرمة** 
 .احلديث» ...ما لك« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلصة عليـها السالم إىل النبي  جاءت فاطم:حديث )٢٦١٦(

د عن املهدي عن إبراهيم بن سعد عن املأمون عن الرشي/ب١٥٨/تفرد بـه احلسني بن مروان عن
  .عنـه املنصور عن أبيـه

 :مـحـمد بن عون اخلراساين عنـه** 
  . احلديث»...ما من أحد من ولد آدم إال قد هـم بخطيئة« :حديث )٢٦١٧(
  .احلديث.. .﴾ x w v ﴿:ثحديو )٢٦١٨(

 . وتفرد بـه عنـه إسامعيل بن زكريا,تفرد بـهـام مـحـمد عنـه      
 :ان عنـهيمقاتل بن ح** 

 تفرد بـه سليامن بن .احلديث» ...سه فليضع إصبعه عليـهرض كىمن اشت« :حديث )٢٦١٩(
  .الربيع عن هـامم بن مسلم عنـه

________________________ 
  .من ص » وهو ابن شتري«, » القيام« * −٢٦١٣الالل
َ سنْرب :صوابه » شتري«: قوله  )١(الالل َ. 
  .وجابر : يف ص » ًوجابرا« * −٢٦١٤الالل
 .عليكم : ني  يف النسخت)٢(الالل



 

 ٤٧٤

 :ميرسة بن عامر عنـه** 
 تفرد بـه .احلديث.. .المجالس مع خدجية عليـها السملسو هيلع هللا ىلص  بينا رسول اهللا :حديث )٢٦٢٠(

  .وي عنـهَهُّ وتفرد بـه عيسى بن مسلم الط,عنـه ميرسة
 :عنـه * بن عبد الرحـمن أبو عمر اخلزازالنرض** 

 بـه تفرد .احلديث ...منا قد انتصف القوم : ملا أسلم عمر قال املرشكون:[حديث  )٢٦٢١(
َّاحلـامين *حييى ومل يروه عنـه غري أيب ,عنـه النرض ِ.  

 .احلديث.. .﴾*q po n m l k j﴿  : يف قوله عز وجل:[حديث  )٢٦٢٢(
  .بمثله سواء

 تفرد بـه يونس بن بكري .احلديث» ...عمرباللهـم أيد اإلسالم بأيب جهل أو « :حديث )٢٦٢٣(
  .عن النرض عنـه

 , تفرد بـه النرض عنـه.احلديث.. .زلزل اجلبلتف ,عىل حراءملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٢٦٢٤(
  .ـه إسامعيل بن زكرياوعن

َنس**   :*وق عنـهُلْعُذري بن ُ
 الفضل *أبو نعيمبه  تفرد .احلديث.. .ودرعه مرهونةملسو هيلع هللا ىلص  تويف رسول اهللا :[حديث  )٢٦٢٥(

ْطعمة أبا يكنىو−بن دكني عن قيس بن الربيع عنـه   . *ةكرمععن  −ُ
 :هشام بن حسان عنـه** 

ّغس من*دلو ريقأه ثم يزيدون أو ألف مائة *املسجد يف أن لو« :[حديث )٢٦٢٦(  »...اقَ
  .هعن صهيب بن عباد عن يثريالك كثري بن احلسن به تفرد ,عكرمة عن حديثه من غريب .احلديث

________________________ 
  .احلسني : يف غ » حييى«/» صح«: , وفوقها » زاز«:  يف حاشية غ »اخلزاز« * −٢٦٢١الالل
  .من ص » من ربك« * −٢٦٢٢الالل
. * تفرد به عنه :  من طريق حييى احلامين عن قيس , وقال ٥٦٨١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٢٥الالل

  .علقمة : ص يف » عكرمة«/ من ص » أبو نعيم«, » عنه«
  .ًدلوا : يف ص » دلو«/ ضبب عليها يف غ » املسجد« * −٢٦٢٦الالل



 

 ٤٧٥

 , غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...اللهـم إين أعوذ بك من غلبة الدين« :[حديث  )٢٦٢٧(
  .ويسُلُومل يروه عنـه غري أيب يوسف الق ,تفرد بـه عباد بن زكريا

 :*عنهيب الرصاف هيثم بن حب** 
 غريب من حديثه عن .الصيديف ثمن كلب ملسو هيلع هللا ىلص خص رسول اهللا أر :[حديث  )٢٦٢٨(

ْاللجالجوتفرد بـه أحـمد بن عبد اهللا  ,عنـه/أ١٥٩/ تفرد بـه أبو حنيفة,عكرمة  عن عيل بن معبد َ
  .عن مـحـمد بن احلسن عنـه

 :يونس بن عبيد عنـه** 
 تفرد بـه . ذلك البن عباسفذكرت :وفيـه ,احلديث.. . صليت خلف شيخ:حديث )٢٦٢٩(

َهشيمعباد بن يعقوب عن    . عن يونس عنـهُ
 :حييى بن أيب كثري عنـه** 

  . تفرد بـه سعيد بن يوسف عنـه.احلديث» ...ساووا بني أوالدكم« :حديث )٢٦٣٠(
 .تفرد بـه سعيد عنـه .م وهو مـحرمالتنعي ثوبيـه بَّريَغملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )٢٦٣١(
 تفرد بـه .احلديث» ...لتَّقبلعلك  «:سلميقال لألملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٦٣٢(

   }أ١٠٠{ .راشد عنه بن معمر
تفرد بـه عمرو بن . *احلديث ... من الرجاللعن املخنثنيملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[حديث  )٢٦٣٣(

 :تفرد بـه يعىل بن عباد عن هؤالء الثالثة :ع آخر وقال يف موض.مرة عنـهخالد عن اخلليل بن 
ِّربال وعثامن َّالسقاءبحر    .بن أيب كثريعن حييى هـامم بن حييى  و*يُ

 بن مرة عن تفرد بـه احلسن بن اخلليل .احلديث» ...اًإن من البيان سحر« :حديث )٢٦٣٤(
 

________________________ 
 من طريق ١٠٥٢ والصغري ٢١٤٢وأخرجه الطرباين يف األوسط . ١٥) ٢(األفراد :  ينظر −٢٦٢٧الالل

  . تفرد به عباد : القلويس , ووافقه يف األوسط , وقال يف الصغري 
  .من غ » عنه« * −٢٦٢٨الالل
   .٣/١٢٢السنن :  ينظر −٢٦٣٢الالل
  .املنقري : يف ص » الربي«/ من غ » احلديث« * −٢٦٣٣الالل



 

 ٤٧٦

  .أبيـه عنـه
وفيـه ذكر الدرع  ,...فاطمة عليـهـام السالم اًعلي ملسو هيلع هللا ىلص * ملا زوج رسول اهللا:[حديث  )٢٦٣٥(
  . عنـه* تفرد بـه عبد املـجيد عن معمر.ةَّيِمَطُاحل

َضباعة حديث )٢٦٣٦(   . تفرد بـه يزيد بن سنان عنـه.شرتاط االيف ُ
 تفرد به حسني بن ذكوان .احلديث.. .جيـمع بني صالة الظهرملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٢٦٣٧(

  .عنه
ْضمرةيزيد بن **   : عنـه*َ

 غريب من حديث عكرمة .احلديث» ...من توضأ بعد الغسل فليس منا« :[حديث  )٢٦٣٨(
ْاهلمداينهارون  :يعني−بـهذا اإلسناد  *هما كتبت ,عنـه  عن مـحـمد بن فضيل عن أبان بن أيب َ

  .إال عن مـحـمد بن نوح اجلنديسابوري −عياش عنـه
 :يزيد بن أيب زياد عنـه** 

 تفرد بـه جرير بن عبد , غريب من حديث يزيد عنـه.»ًإن من الشعر حكام« :حديث )٢٦٣٩(
  .احلـميد عنـه

 :يزيد النحوي عنـه** 
 احلباب عن  بن تفرد بـه زيد.احلديث.. .قدم من مغازيـهإذا ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٢٦٤٠(

  .احلسني بن واقد عنـه
 :أبو برش عنـه** 

َضباعة[ حديث )٢٦٤١(   . تفرد بـه يزيد بن هارون عن سفيان بن حسني عنـه.احلديث.. .ُ
________________________ 

 من طريق عبد املجيد , وسكت عنه يف املوضع ٧٩٨١, ٢٨٧٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٣٥الالل
  . عكرمة : يف غ » معمر«/ النبي : يف غ » رسول اهللا«. * األول , ووافقه يف الثاين 

  .كتبناه إال : يف غ » كتبته«/ محزة : يف غ » ضمرة« * −٢٦٣٨الالل
تفرد به :  من طريق أسود بن حفص عن احلسني , وقال ٤١٠٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٤٠الالل

  . أسود وزيد بن احلباب عن احلسني 
   .٢/٢١٩السنن :  ينظر −٢٦٤١الالل



 

 ٤٧٧

ِالسبيع أبو إسحاق**   :*ي عنـهَّ
ريب من  غ.باحلكمة مرتنيملسو هيلع هللا ىلص  يل رسول اهللا اودع ,يل مرتني رأيت جرب:[حديث  )٢٦٤٢(

َالنخعي تفرد بـه أبو مالك ,حديثه عن عكرمة   . بن حسني عنـه*لكامل عبد َّ
ِحريزأبو **   : القايض عبد اهللا بن احلسني عنـهَ

تفرد  .احلديث.. .أن تنكح املرأة عىل عمتـها/ب١٥٩/ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٦٤٣(
ُعروبةبـه سعيد بن أيب  َIQHوتابعه أبو معاذ , عنـه.  

 :مل تنسب الرواية فيـها عن عكرمةأحاديث ** 
 غريب من حديث عباد بن منصور عن .احلديث» ... البـهيمةاقعَوُماقتلوا « :حديث )٢٦٤٤(

  .IRHناجيال غالب تفرد بـه ,إبراهيم بن أيب حييى
. احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصر من عند رسول اهللا فانظ , اذهب:فقال , بعثني العباس:حديث )٢٦٤٥(

  .فوصله عن ابن عباس ,دتفرد بـه عيل بن حرب عن مـحـمد بن عبي
 حديث الثوري عن أيب  غريب من.احلديث» ...اللهـم أنت الصاحب« :حديث )٢٦٤٦(

  .تفرد بـه الضحاك بن احلسن األصبـهاين عن أبيـه بـهذا اإلسناد ,ISHاألحوص سالم
 :عطاء عن ابن عباس* 

 :عبد امللك بن جريج عنـه** 
لفضل عن  تفرد بـه الوليد بن ا.ثاحلدي» ...اًإذا رددت عىل السائل ثالث« :[حديث  )٢٦٤٧(

  .عن ابن جريج عنـه ITHعبد الرحـمن بن أيب حسني
________________________ 

  .عبد اهللا : يف ص »  امللكعبد«/ » يقدم«: فوق الرتمجة يف ص  * −٢٦٤٢الالل
  .  من طريق سعيد , ووافقه ٨٢١٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٤٣الالل
 .عن قتادة :  أي )١(الالل
 .عباد الناجي :  غالب اجلزري , أو:صوابه » غالب الناجي«: قوله  )٢(الالل
 .عن سامك عن عكرمة :  أي )٣(الالل
   .٦٥١ , فيض القدير ٢/٧٤ الآللئ املصنوعة  ,١٠٤٣املوضوعات :  ينظر −٢٦٤٧الالل
 . بن حسني :صوابه » بن أيب حسني«: قوله  )٤(الالل



 

 ٤٧٨

 عن ابن *يفيَطُغال تفرد بـه حييى بن يزيد .احلديث» ...نىالغكرم الدنيا « :[حديث  )٢٦٤٨(
  .أيب رواد عن ابن جريج عنـه

 مل :سعيدقال قتيبة بن  : وفيـه.احلديث.. . السورة* ما كنا نعرف انقضاء:[حديث  )٢٦٤٩(
ْالدراوردييسمع  ََ  تفرد بـه ,غريب من حديث ابن جريج :قال , هذا احلديث من ابن جريجَّ

ْالدراورديقتيبة عن عبد العزيز  ََ   . عن ابن جريج عنـهَّ
ايص أحـمد بن مـحـمد بن َّقَوال تفرد بـه .احلديث» ...ما أنعم اهللا عىل عبد« :حديث )٢٦٥٠(

د بن أيب وقاص عن احلجاج بن مـحـمد عن ابن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقبة بن مصعب بن سع
  .جريج عنـه

 تفرد بـه احلارث بن .احلديث ...مـحرم هلك أن ال يغشى وجههبمر أ هنأ :حديث )٢٦٥١(
  .عبيدة عن ابن جريج عنـه

.  احلديث»...الصالة برهان «:رةْجُلكعب بن ع }ب١٠٠{  ملسو هيلع هللا ىلص* قال النبي:[حديث  )٢٦٥٢(
  .عن أبيـه عن ابن جريج *عن كثريتفرد بـه احلارث بن أيب الزبري 

 , تفرد بـه خارجة عن ابن جريج.احلديث» ... سبب ونسب*أال إن كل« :[حديث  )٢٦٥٣(
  . وتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد احلنفي عن عبدان,ومل يروه عنـه غري عبدان

 تفرد بـه عبد اهللا عن عبدان عن .احلديث» ...أنا سيد ولد آدم وال فخر« :[حديث  )٢٦٥٤(
  .يج عنـهخارجة عن ابن جر

  .بمثله .»سنةحب العرب « :حديث )٢٦٥٥(
  . بمثله.»إن حظ أمتي من النار طول بالئها حتت الرتاب «:[حديث  )٢٦٥٦(

________________________ 
  .القطيعي : يف غ » الغطيفي« . * ١/٣٣٠تلخيص املتشابه :  ينظر −٢٦٤٨الالل
  .انفصال : يف غ » انقضاء«*  −٢٦٤٩الالل
  .من غ » عن كثري«/ رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٢٦٥٢الالل
  .من ص » كل« . * ١/٢٦٥ , الآللئ املصنوعة ٥٤٤املوضوعات :  ينظر −٢٦٥٣الالل
   .٣٤٢العلل املتناهية :  ينظر −٢٦٥٤الالل
   .٢/٤٤٣ , الآللئ املصنوعة ١٧٨٩املوضوعات :  ينظر −٢٦٥٦الالل



 

 ٤٧٩

 الرحيم ببسم اهللا الرحـمن السورتني يف جيهر يزل مل ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٢٦٥٧(

 ومل يروه عنـه غري جعفر بن ,تفرد بـه عمر بن حفص املكي عن ابن جريج .حتى قبض/أ١٦٠/
  .ةسنبع
 تفرد بـه قدامة بن مـحـمد .»لالتخللني واملتخإن اهللا عز وجل حيب املت« :حديث )٢٦٥٨(

  .املدين عن إسامعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي عن ابن جريج
 تفرد بـه قدامة بن مـحـمد .احلديث» ...من سنن املرسلني احللم واحلياء« :حديث )٢٦٥٩(

  .عن إسامعيل عنـه
  . بمثله.احلديث» ...أيام أمري احتجب« :[حديث  )٢٦٦٠(
 . * بمثله.» غيظهى ال يدخل منـه إال من شفاًإن جلهنم باب« :[حديث  )٢٦٦١(
احلديث يف صدقة .. . فرصخ ببطن مكةاًأمر صارخملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا أ :[حديث  )٢٦٦٢(

  .عباد عن ابن جريج  تفرد بـه داود بن شبيب عن حييى بن.الفطر
اهللا بن داود الواسطي التامر  تفرد بـه عبد .احلديث.. . أول من هاجر عثامن:حديث )٢٦٦٣(

  .يد عن ابن جريجِسَاب بن أَّتَعن عبد امللك بن عبد الرحـمن من ولد ع
 تفرد بـه عبد .احلديث.. .كان يصيب من الطيب قبل أن حيرمملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :[حديث  )٢٦٦٤(

  .يل عن ابن جريجَمْسَالرحـمن بن املبارك عن عبد العزيز الق
.. .اًباحلديث أو سئل عن األمر كرره ثالثإذا حدث ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٦٦٥(

  . تفرد بـه داود بن املـحرب عن أبيـه عن ابن جريج.احلديث
  تفرد بـه معاوية بن عطاء عن.احلديث.. .عن قتل ستةملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٦٦٦(

 

________________________ 
   .١/٣٠٤السنن :  ينظر −٢٦٥٧الالل
  .  , ووافقه − بنحوه− قدامة من طريق٩١٩ أخرجه الطرباين يف الصغري −٢٦٦٠الالل
  .مثله : يف غ » بمثله« * −٢٦٦١الالل
  .٢/١٤٢السنن : ينظر  −٢٦٦٢الالل
  .  من طريق عبدالرمحن , ووافقه٨٤٦٧وأخرجه الطرباين يف األوسط .١١/٢٣٣املختارة :  ينظر −٢٦٦٤الالل



 

 ٤٨٠

  .ابن جريج
 تفرد بـه . احلديث»...ال يعطى العبد من الغنيمة« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٦٦٧(

  . عبد اجلبار عن ابن جريجصالح بن
 تفرد بـه عبد امللك بن مسلمة عن صالح بن عبد .»الرضاع يغري الطباع« :حديث )٢٦٦٨(

  .اجلبار عن ابن جريج
 تفرد .احلديث.. .﴾ Z Y X W V U T ﴿: يف قوله عز وجل:حديث )٢٦٦٩(

  .بـه عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحـمن عن ابن جريج
  . تفرد بـه مـحـمد بن مروان عن ابن جريج.»مهكرامة الكتاب خت« :[حديث  )٢٦٧٠(
  .اًمل يذكر عليـه كالم. *احلديث» ...حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج« :[حديث  )٢٦٧١(
عن ابن @* العذراء*نبا تفرد بـه .احلديث» ... صفراءًمن لبس نعال« :[ث حدي )٢٦٧٢(

  . يف اإلسناد غري مسمى*كذا كان ,جريج
 تفرد بـه حييى بن .احلديث.. .اً جـميعاًثامنيملسو هيلع هللا ىلص  صىل بنا رسول اهللا :حديث )٢٦٧٣(
  .حجاج عن ابن جريج/ب١٦٠/أيب

أن نعفي حلانا ونأخذ من  −*بني هاشم−رنا ِمُأ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٢٦٧٤(
  . مل يروه عن حفص بن غياث عن ابن جريج غري عبد الرحـمن بن مسهر.»شواربنا

رد بـه معاوية بن هشام تف. *احلديث» ...ال يقولن أحدكم إين رصورة« :[حديث  )٢٦٧٥(
  .عن الثوري عن ابن جريج

________________________ 
  .  من طريق حممد , ووافقه ٣٨٧٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٧٠الالل
  .من ص » احلديث« * −٢٦٧١الالل
  .قال : يف غ » كان«/ » كذا«: فوقها يف غ » العذراء«/ أيب : يف ص » ابن« * −٢٦٧٢الالل
  .من غ » بني هاشم« * −٢٦٧٤الالل
. *  من طريق معاوية , ووافقه ١٢٩٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٩٣السنن :  ينظر −٢٦٧٥الالل

  .من غ » احلديث«



 

 ٤٨١

@*يلَْي تفرد بـه حييى بن صالح األ.احلديث» ...تابعوا بني احلج والعمرة« :[حديث  )٢٦٧٦(

  .عن ابن جريج
  . بمثله.»احلج املربور ليس له ثواب إال اجلنة« :حديث )٢٦٧٧(
  . بمثله.احلديث» ...*عىل اهللاستة كلهـم ضامن « :[حديث  )٢٦٧٨(
 ما كتبناه إال عن ابن عقدة .احلديث.. . منا املهدي:قال ابن عباس }أ١٠١{ :حديث )٢٦٧٩(

  .بإسناده عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج
ة عن عيسى بن إبراهيم عن يقب تفرد بـه .احلديث» ...يفصإذا خرج ال« :حديث )٢٦٨٠(

  .ابن جريج
 تفرد بـه عمر بن برش املكي عن فضيل .احلديث» ...*توضعالنوايص ال « :[حديث  )٢٦٨١(
  . عياض عن ابن جريجبن

  .احلديث» ...إن اهللا عز وجل باهى بالناس يوم عرفة« :[حديث  )٢٦٨٢(
  .احلديث» ...ما يف السامء ملك إال وهو يوقر عمر« :[حديث و )٢٦٨٣(

 عن موسى بن عبد الرحـمن الصنعاين عن ابن *تفرد بـهـام عبد الغني بن سعيد الثقفي      
  .جريج

بـه إسامعيل بن  تفرد .احلديث» ...أعظمأمرت أن أسجد عىل سبعة « :[حديث  )٢٦٨٤(
ن ابن طاوس عن أبيـه عن ابن  ورواه ابن وهب عن ابن جريج ع,عياش عن ابن جريج

  .عباس
________________________ 
 .» صح«: فوقها يف غ  »األييل« . * ٢٣١, ١١/٢٣٠املختارة :  ينظر −٢٦٧٧, ٢٦٧٦اللال

  .من غ » عىل اهللا« * −٢٦٧٨الالل
  .ترجع : يف غ » توضع« * −٢٦٨١الالل
   .٣٠٧العلل املتناهية :  ينظر −٢٦٨٢الالل
 .من ص » الثقفي«*  −٢٦٨٣الالل
   .٢/١٩١العلل :  ينظر −٢٦٨٤الالل



 

 ٤٨٢

 تفرد بـه هشام بن خالد األزرق .احلديث» ...من مات ومل يؤمن بالقدر« :حديث )٢٦٨٥(
  .عن بقية عن ابن جريج

ِنجيحبن  تفرد بـه إسحاق .احلديث» ...تربوا الكتاب« :حديث )٢٦٨٦(   . عن ابن جريجَ
 بن بشري املكي عن داود بن إبراهيم تفرد بـه .»من حافظ عىل الصلوات« :حديث )٢٦٨٧(

  .عبد الرحـمن العطار عن ابن جريج
 تفرد بـه مـحـمد بن مروان عن ابن .احلديث» ...إذا أتاكم كريم قوم« :[حديث  )٢٦٨٨(

  .جريج
  .يع عنـهَـمُرو بن ج تفرد بـه عم.احلديث» ...IQHءايرإياكم وال« :[حديث  )٢٦٨٩(
 تفرد بـه العالء بن عمرو عن حييى بن .احلديث» ...أحبوا العرب لثالث« :[حديث  )٢٦٩٠(
َبر   .عنـه يدُ
 بن جعفر أبو زهال تفرد بـه .احلديث» ...ملا انتـهيت إىل السامء السابعة« :حديث )٢٦٩١(

  .عمرو عن أيب عاصم النبيل عنـه
 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث» ...ز وجلمن استمع إىل آية من كتاب اهللا ع« :[حديث  )٢٦٩٢(

  عن عبد*هـامكالويوسف بن الفرج   عن عبد بن حـميدِّيشِ بن منصور أبو بكر الك*عمر
  .وعبد الوهاب ابني هـامم عن ابن جريج/أ١٦١/الرزاق

 :فقال ,إذ جاءه عيل بن أيب طالبملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  * أنـه بينا هو جالس عند:[حديث  )٢٦٩٣(
 تفرد بـه هشام بن عامر عن  .احلديث بطوله.. .لت هذا القرآن من صدري, تف*بأيب أنت وأمي

________________________ 
  .  من طريق حممد , ووافقه ٥٥٨٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٨٨الالل
  . من طريق عمرو , ووافقه ٧٠٩٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٨٩الالل
 .» والزنى«:  كذا يف ص , ومهمل يف غ , ويف األوسط  :»والرياء«: قوله  )١(الالل
  . , ووافقه  من طريق العالء ٥٥٨٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٩٠الالل
  .كليهام : يف ص » كالمها«/ عمرو : يف غ » عمر« * −٢٦٩٢الالل
بأيب «/ مكررة يف ص » عند« . * ٦٧, ٢/٦٦ , الآللئ املصنوعة ١٠٢٥املوضوعات :  ينظر −٢٦٩٣الالل

  .من ص » أنت وأمي



 

 ٤٨٣

 خالد بن هشام بـه تفرد :وقال يف الكالم عليـه ,هكذا يف أصل اإلسناد ,الوليد بن مسلم عنـه
  .واهللا أعلم ,IQHالوليد عن األزرق

 تفرد بـه عاصم .احلديث.. . ال:قال ,»تزوجت« :قال لرجلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٦٩٤(
  .عن ابن جريج −اًوكان ضعيف− ازَّ سليامن الكوبن

 .  تفرد بـه مـحـمد بن مروان عنـه.احلديث» ...يوم القيامةIRHوازْلِيقال للج« :حديث )٢٦٩٥(
 تفرد .احلديث» ...وثمن الكلب «:يف أشياء حرمهاملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :[حديث  )٢٦٩٦(
َفضالة املفضل بن *به   . عن ابن جريجَ
 تفرد بـه أبو .الذي أنبتـه اهللا عز وجل بيع احلشيشعن ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٦٩٧(

  .ميرسة أحـمد بن عبد اهللا عن مطرف بن مازن عنـه
  . بمثله.احلديث» ...من أكل رسقة وهو ال يعرفها« :حديث )٢٦٩٨(
 تفرد بـه أحـمد بن الفرج أبو .احلديث» ...ليس عىل أهل ال إله إال اهللا« :حديث )٢٦٩٩(

  .ن ابن جريجعتبة عن مـحـمد بن سعيد الطائفي ع
  .عنـه بيْهَالو خالد بن مـحـمد به تفرد .احلديث» ...ج يف الصالةَرُإياي والف« :حديث )٢٧٠٠(
م بن سالم عن عبد  تفرد بـه إبراهي.احلديث» ...ارفعوا أصواتكم بالتلبية« :حديث )٢٧٠١(

  .حييى بن سليم عنـهواهللا بن رجاء 
لوليد بن مسلم عن ابن  تفرد بـه ا.احلديث.. . وامرأة اختصامًن رجالأ :[حديث  )٢٧٠٢(

  . وأرسله غريه,ًجريج متصال
  يزيد عن عمر بن هارون تفرد بـه مـحـمد بن.احلديث» ...ال نكاح إال بويل« :حديث )٢٧٠٣(

 

________________________ 
  .− مطلق−هشام:  يف املوضوعات والآللئ املصنوعة )١(الالل
 .الرشطي :  أي )٢(الالل
يف احلديث » حممد«من . *  من طريق مفضل , ووافقه ٩٠١٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٦٩٦الالل

  .ساقط من غ » تفرد به«السابق إىل 
   .٦٦٨سؤاالت الربقاين :  ينظر −٢٧٠٢الالل



 

 ٤٨٤

  .عن ابن جريج
 تفرد بـه .احلديث» ... من حرامًيوم القيامة برجل جـمع ماال *يؤتى« :[حديث  )٢٧٠٤(

   }ب١٠١{ . هارون عن ابن جريجعن عمر بن −اًوكان ضعيف− مـحـمد بن يزيد السلمي
)٢٧٠٥( IQHتفرد.احلديث.. .إذا حج أو اعتمرملسو هيلع هللا ىلص  كان جربيل ينزل عىل النبي : قال:ثحدي  

  . بن ميرسة عنـهIRHاحلكم نهبـه ع
 تفرد بـه أبو حذيفة إسحاق بن برش .»ع وركعتنيْبُبني هذا البيت عىل س« :حديث )٢٧٠٦(

  .عن ابن جريج −اًوكان ضعيف−البخاري 
 تفرد . احلديث»...أن يرشب الرجل من سؤر أخيـه/ب١٦١/التواضعمن « :[حديث  )٢٧٠٧(

  .بـه نوح بن أيب مريم عنـه
 ISH عن سامل تفرد بـه عبد العزيز بن حييى.احلديث» ...ًإن من الشعر حكام« :حديث )٢٧٠٨(

  .بن مسلم عنـه
 »...رحـمة ل اهللا عز وجل كل يوم عىل أهل املسجد مسجد مكة مائةِْزنُي« :حديث )٢٧٠٩(

  .تفرد بـه مـحـمد بن صفوان عنـه .احلديث
 وهو ابن أيب− تفرد به إسامعيل بن مسلم .احلديث» ...إياكم والربا «:حديث )٢٧١٠(

 .عنه −زياد
 تفرد .احلديث املسلسل.. .يف يوم عيد فطر أو أضحىملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٢٧١١(

 وكيع عن  عن برش بن عبد الوهاب عنِفرايس أبو عبيد اهللا الِفراسبـه أحـمد بن مـحـمد بن 
  .الثوري عنـه

________________________ 
  .من غ » يؤتى« * −٢٧٠٤الالل
  .٣٠٤٥ من هنا يبدأ انقطاع يف غ , وينتهي يف أثناء احلديث )١(الالل
 . عبد احلكم :صوابه » عنه احلكم«: قوله  )٢(الالل
   .٢٥٩, ٢/٢٥٨ , الآللئ املصنوعة ١٤٢٨املوضوعات :  ينظر −٢٧٠٧الالل
 . سليم :صوابه » سامل«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٨٥

  . بمثله سواءِفرايس تفرد بـه ال.احلديث» ...من بلغه القرآن فكأنام شافهتـه« :حديث )٢٧١٢(
 ملا مىض عبد املطلب بابنـه عبد اهللا ليزوجه مر بـه عىل : قال ابن عباس:حديث )٢٧١٣(

ن خالد  القريش عن مسلم بُعامرة تفرد بـه مـحـمد بن .عر فيـهِّوالش ,احلديث بطوله.. .كاهنة
ْالزنجي   . عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسَّ

 تفرد بـه إبراهيم .»ً ما بقي من قريش عرشون رجالاًال يزال الدين واصب« :[حديث  )٢٧١٤(
  .ةبيبابن أيب ح : كذا يف األصل,عنـه *ةبيببن أيب ح

  . تفرد بـه أرطأة بن املنذر عنـه.احلديث» ... من أيب بكراًما أحد أعظم يد« :[حديث  )٢٧١٥(
  . عنـهن بن سليامة تفرد بـه صل.احلديث» ...من حج عن أبويـه« :[حديث  )٢٧١٦(
 تفرد بـه عمري بن عمران عن .احلديث» ...ليس من الرب الصوم يف السفر« :حديث )٢٧١٧(

  .ابن جريج
ُبـهلول تفرد بـه إسحاق بن .احلديث» ...قريش IQHرغرعبد مناف « :حديث )٢٧١٨( ْ  عن َ

  .همـحـمد بن عبد الرحـمن بن طلحة عنـ
 ,ً تفرد بـه أبو أحـمد الزبريي عن الثوري عنـه متصال.»الفجر فجران« :[حديث  )٢٧١٩(

ْالفريايبورواه   وكذلك رواه ابن ,ًالرسمملسو هيلع هللا ىلص  عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن النبي ِ
  .ًوهب وغريه عن ابن جريج مرسال

 بن تفرد بـه برش .احلديث.. .IRHلَـمَ جيْحَاحتجـم بلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٧٢٠(
 

________________________ 
 .ضبب عليها » ابن أيب حبيبة«*  −٢٧١٤الالل
  من طريق أرطأة , ٣٨٣٥, ٥٠٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/٢٤١املختارة :  ينظر −٢٧١٥الالل

  . ووافقه 
  .  من طريق صلة , ووافقه ٧٨٠٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٦٠السنن :  ينظر −٢٧١٦الالل
ّ عز :صوابه لعل » غرر«: قوله  )١(الالل ِ. 
   .١١/٢٥٢ , املختارة ١٦٦, ٢/١٦٥السنن :  ينظر −٢٧١٩الالل
  .  من طريق برش , ووافقه ١٣٧٤  أخرجه الطرباين يف األوسط−٢٧٢٠الالل
 .» يعني موضع«:  يف احلاشية )٢(الالل



 

 ٤٨٦

  .عنـه بـهذا اللفظ IQHاحلسني
 تفرد بـه مـحـمد بن زكريا عن عثامن بن .احلديث» ...التاجر الصدوق« :حديث )٢٧٢١(

  .اهليثم بن جهـم املؤذن عنـه
 أبو ِقالبة تفرد بـه أحـمد بن أيب .احلديث» ...من توضأ مرة مرة«/أ١٦٢/:حديث )٢٧٢٢(

  .العباس عن أيب عاصم عنـه
 تفرد بـه عمرو بن عاصم عن .احلديث» ...IRH*ىموسويلتقي اخلرض  «:[حديث  )٢٧٢٣(

  .عنـه ISHقيراحلسن بن ز
 تفرد بـه سليامن بن أحـمد الواسطي .احلديث» ...﴾ D C B A﴿« :[حديث  )٢٧٢٤(

  .عن شيخه هذا عيل بن احلسن عنـه
َجـميع تفرد بـه عمرو بن .احلديث» ...ائدةمما من « :حديث )٢٧٢٥(   . عنـهُ
  .احلديث.. . الظهر والعرصجـمع بنيملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٧٢٦(
  .احلديث» ...ال تغلبنكم املوايل عىل التجارة ,يا معرش قريش« :حديثو )٢٧٢٧(
  .احلديث.. .مل يزل يلبيملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديثو )٢٧٢٨(
 :وفيـه ,احلديث» ...ملن هذا« :فقال ,−اًورأى طعام−ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :[حديث و )٢٧٢٩(
  .»إنـهـم إن جاعوا رسقوا«

  .ه جعفر بن عنبسة وتفرد بـها عن,جريج عن ابن ألحاديث عمر بن حفص املكيا تفرد بـهذه      

________________________ 
 . احلسن :صوابه » احلسني«: قوله  )١(الالل
ضبب » وموسى«*   .١٧١ , املقنع البن امللقن ص ٢/٢٦٠ , اإلصابة ١٣املزكيات :  ينظر −٢٧٢٣الالل
 .عليها 
 . وإلياس :صوابه لعل » وموسى«: قوله  )٢(الالل
 . رزين :صوابه » زريق«: قوله  )٣(الالل
  .  من طريق سليامن , ووافقه ٤٥٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٧٢٤الالل
   .١٢٠٤املوضوعات :  ينظر −٢٧٢٩الالل



 

 ٤٨٧

 تفرد بـه عبد الرحـمن بن صالح عن .احلديث »...روا وجوه موتاكمِّـمَخ« :[حديث  )٢٧٣٠(
  .حفص بن غياث عنـه

 غريب من حديث عيل .»ـهوا باليـهودَّبَشَوال ت ,روهِّـمَخ «:يقول ,يف املـحرم[ حديث )٢٧٣١(
  .بن عاصم

 تفرد بـه عبد اهللا بن وهب .ع الذي أفاض فيـهْبُّيف السملسو هيلع هللا ىلص النبي  IQHلدخ مل ي:[ث حدي )٢٧٣٢(
  .ً ورواه حجاج وروح وعثامن بن عمر عن ابن جريج مرسال,ًعن ابن جريج متصال

. احلديث.. .وأبو بكر وعمر ,يف حجتـه وعمرتـه كلهاملسو هيلع هللا ىلص  رمل رسول اهللا :[حديث  )٢٧٣٣(
  .تفرد بـه أبو معاوية عن ابن جريج

 تفرد بـه عبيد اهللا .احلديث.. .تزوج ميمونة وهو مـحرمملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :يثحد )٢٧٣٤(
 , ورواه سعيد بن سامل القداح عن ابن جريج عن عطاء عن أيب الشعثاء عنـه.بن موسى عنـه

  . ورواه عدي بن الفضل عن ابن جريج بلفظ آخر.وتفرد بـه سعيد بن سامل عن ابن جريج
 تفرد بـه رشدين بن سعد .احلديث »...نـه أكل امللوكفإ ,ال تأكل بإصبع« :[حديث  )٢٧٣٥(

  .عنـه IRHيلطعن أيب عبد اهللا امل
 تفرد بـه موسى بن عبد .احلديث »...من رسه أن ينجو من عذاب اهللا« :حديث )٢٧٣٦(

  .الرحـمن الصنعاين عنـه
  تفرد بـه مـحـمد بن سليامن.اآلية ﴾...  C B A﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٢٧٣٧(

 

________________________ 
   .١١/٢٣٢ , املختارة ٢/٢٩٧السنن :  ينظر −٢٧٣٠الالل
   .٢/٢٩٦السنن :  ينظر −٢٧٣١الالل
   .١١/١٨٩املختارة :  ينظر −٢٧٣٢الالل
 . يرمل :صوابه » يدخل«: قوله  )١(الالل
   .١١/٢٠٤املختارة :  ينظر −٢٧٣٣الالل
   .١٠٨١العلل املتناهية :  ينظر −٢٧٣٥الالل
 . املكي :صوابه » امللطي«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٨٨

ّالرسي أيب /ب١٦٢/عن مـحـمد بن −اًوكان ضعيف−هر َـامُجبن الوليد بن  ِ العسقالين عن َ
ْالفريايب   . عن الثوري عنـهِ

 .  عنـهزتفرد بـه عبد املـجيد بن عبد العزي. كالم القدرية كفر: قال ابن عباس :[حديث  )٢٧٣٨(
 تفرد بـه سليامن .احلديث» ...عىل العبد حتى يبلغ أربع عرشة IQHال يبلغ« :حديث )٢٧٣٩(

  .لربيع عن هـامم بن حييى عنـهبن ا
 تفرد بـه صالح بن .احلديث» ... خري مال املسلم غنمٌيأيت عىل الناس زمان« :حديث )٢٧٤٠(

  .بيان عن داود العطار عنـه
كان عن ْشُ تفرد بـه مـحـمد بن م.توضأ ومسح عىل اخلفنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٧٤١(

  .مي عن حجاج عنـهَسِْقإبراهيم بن حسن امل
 : إبراهيم عن عطاءإسامعيل بن** 

 تفرد بـه مـحـمد بن حـمزة عن اخلليل بن .احلديث »...ثالث من كن فيـه« :حديث )٢٧٤٢(
  .عنـه مرة

  .بمثله .هو حديث آخرو ,»جو ز:واحدة منـهن.. .ثالث من كن فيـه« :حديث )٢٧٤٣(
  .بمثله .احلديث» ...ثالثة أنا خصمهـم« :حديثو )٢٧٤٤(
  .لهبمث .احلديث» ...من كفل ثالثة أيتام« :حديثو )٢٧٤٥(

 :األنصاري عنـه جعفر بن عبد اهللا بن احلكم** 
ِقبيصة قدم :حديث )٢٧٤٦(  غريب .علمني كلامت : وفيـه,احلديث.. . بن مـخارق اهلاليلَ

  .تفرد بـه معىل بن عبد الرحـمن عن عبد احلـميد بن جعفر عن أبيـه عنـه ,من حديث جعفر عنـه
 :حبيب بن أيب ثابت عنـه** 

 تفرد بـه حـامد بن .احلديث.. .إذا سلم عليـه رجلملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٧٤٧(
ْ سلم  وتفرد بـه عنـه أبو سمرة أحـمد بن,شعيب عن حبيب   .بن خالد بن جابر بن سمرةَ

________________________ 
   .٣/٤٦٥تـهذيب التـهذيب :  ينظر −٢٧٣٨الالل
 . كذا )١(الالل



 

 ٤٨٩

 :سعدان بن الوليد** 
  . تفرد بـه احلسن بن برش عن سعدان عنـه.»دام اخللنعم اإل« :[حديث  )٢٧٤٨(

 :سليامن األعمش عنـه** 
 األشقر عن  تفرد بـه حسني.احلديث» ...ةَّطِلب باب حعيل بن أيب طا« :[حديث  )٢٧٤٩(

  .رشيك عنـه
ومل يروه عنـه  ,يق عنـهِلَ تفرد بـه عصام بن ط.احلديث» ...ًمن أصبح صائام« :[حديث  )٢٧٥٠(

  .غري موسى بن إسامعيل
 تفرد بـه .احلديث.. .IQHإن ابني كاتب :فقالت ,ملسو هيلع هللا ىلص أتت امرأة رسول اهللا :حديث )٢٧٥١(

ورواه أبو  ,ومـجاهد وعطاء  بن مغراء عن األعمش عن سعيد بن جبريأبو زهري عبد الرحـمن
  .لها كام فعل أبو زهريصومل يف ,خلط األسانيدف ,خالد
 :طلحة بن عمرو عنـه** 

  . تفرد بـه طلحة عنـه.»مثنى مثنى/أ١٦٣/صالة الليل« :حديث )٢٧٥٢(
 :عبيد اهللا العمري عنـه** 

د اهللا يد اهللا العمري عن أخيـه عب بـه عب تفرد.»ال رضاع إال ما أنبت اللحـم« :حديث )٢٧٥٣(
  .عنـه

َالـمالئيعمرو بن قيس **   : عنـهُ
 تفرد بـه عيل بن حرب عن حفص بن .احلديث» ...من قرأ مائة آية يف ليلة« :[حديث  )٢٧٥٤(

  .عمر عنـه
________________________ 

  .  من طريق احلسن , ووافقه ٩٥١ والصغري ٦٩٣٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٧٤٨الالل
   .٣٨٤العلل املتناهية :  ينظر −٢٧٤٩الالل
   .١٣٨٤العلل املتناهية :  ينظر −٢٧٥٠الالل
  .−٢٣٩٢ كام سبق يف احلديث –أختي ماتت :  صوابه »ابني كاتب«:  قوله )١(الالل
   .٨/٢٠٢تاريخ بغداد :  ينظر −٢٧٥٤الالل



 

 ٤٩٠

 :عمرو بن دينار عنـه** 
ْالفريايب تفرد بـه أبو بكر بن زنجويـه عن .احلديث» ...IQHزارإمن مل جيد « :حديث )٢٧٥٥( ِ 

  .واملـحفوظ عن عمرو عن جابر بن زيد ,عن الثوري عن عمرو
 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا .احلديث.. .السغتنـهى عن االملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٧٥٦(

  .بن بكري عن ابن عيينة عنـه
مل أكتبـه إال عن  .احلديث.. .سئل عمن حلق قبل أن يذبحملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٧٥٧(

ِمنيعياسني عن أحـمد بن إسامعيل بن يونس بن    . عن ابن عيينةَ
َّغزية بن ُعامرة**  ِ  : عنـهَ

 تفرد بـه يزيد بن .احلديث.. .فسلم يف اثنتني , صىل بنا ابن الزبري املغرب:[حديث  )٢٧٥٨(
َّغزية IRH عنُعامرةيوسف عن  ِ   . عن عطاء عنـه وعن ابن الزبريَ

َاجلذاميعاصم **   : عنـهُ
 وغريب ,عنـه ISH غريب من حديث عطاء.احلديث »...التائب من الذنب« :حديث )٢٧٥٩(

ْ سلم  تفرد بـه,من حديث سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عنـه   .بن سامل البلخي عنـهَ
 :عباد بن منصور عنـه** 

غريب من حديث  .احلديث.. . فرق بني هالل بن أمية وامرأتـه بعد املالعنة:حديث )٢٧٦٠(
  .عباد عن مـحـمد بن حفص عن أعني بن موسى ه تفرد بـ,عباد عنـه وعن عكرمة عن ابن عباس

 :قتادة عنـه** 
ْنـهى أن حتملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٧٦١(  تفرد , غريب من حديث قتادة عنـه.لق املرأة رأسهاَ

  .وما وجدتـه إال عند عبد اهللا بن أيوب عنـه ,بـه روح عن سعيد عنـه
________________________ 

 .ً إزارا :ه الوجه في» زارإ«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق يزيد , ووافقه ٤٦٤٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٧٥٨الالل
 . بن :صوابه » عن«: قوله  )٢(الالل
 . عاصم :صوابه » عطاء«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٩١

هشام عن أبيـه عن قتادة  بن معاذ تفرد بـه .احلديث.. .لن لنا أعلنا لكمْعُ ما أ:حديث )٢٧٦٢(
  .عن عطاء

 :قيس بن سعد املكي عنـه** 
 :وفيـه ,احلديث.. . يف بيت خالتيُِّتفب ,ملسو هيلع هللا ىلص بعثني العباس إىل النبي :حديث )٢٧٦٣(

  . تفرد بـه جرير بن حازم عن قيس عنـه.فجعلني عن يمينـه
 :ري عنـهِظْنِكثري بن ش** 

ومل  , تفرد بـه كثري عنـه.احلديث» ...دعي أحدكم إىل طعام/ب١٦٣/إذا« :[حديث  )٢٧٦٤(
  .ُعالثةيروه عنـه غري مـحـمد بن عبد اهللا بن 

 :معقل بن عبيد اهللا عنـه** 
 تفرد بـه شعيب .احلديث.. .كلمـهتفجلست إليـه  ,ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة أتت النبي :[حديث  )٢٧٦٥(

  .بن مبرش عن معقل عنـه
 :مطر الوراق عن عطاء** 

 , غريب من حديثه عن عطاء.احلديث.. . أن عبد اهللا بن الزبري صىل بالناس:حديث )٢٧٦٦(
ِالزبرقانتفرد بـه داود بن  ْ   . ومل أره إال عند مـحـمد بن شعيب بن شابور, عنـهِّ

 :عبد الرحـمن األوزاعي عنـه** 
 تفرد .احلديث» ...وليلة عرشون ومائة رحـمة IQHإن هللا عز وجل يف يوم« :[حديث  )٢٧٦٧(

  .بـه أبو الفيض يوسف عن األوزاعي عن عطاء
 :يعقوب بن عطاء عن أبيـه** 

 عن غريب من حديث األوزاعي .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصل النبي َقَث أنـه تقدم يف :حديث )٢٧٦٨(
 

________________________ 
   .٢/٢٥٨ , الآللئ املصنوعة ١٤٢٥املوضوعات :  ينظر −٢٧٦٤الالل
   .٤/٢٥٤ , لسان امليزان ١٢٤٧املوضوعات :  ينظر −٢٧٦٥الالل
   .٩٤٠ , العلل املتناهية − وفيه سقط– ٢/٤٧٢موضح أوهام اجلمع والتفريق :  ينظر −٢٧٦٧الالل
  . يف كل يوم :صوابه » يف يوم«: قوله  )١(الالل



 

 ٤٩٢

  . تفرد بـه شعيب بن إسحاق عنـه,يعقوب
ُقلويس تفرد بـه أبو يوسف ال.احلديث.. . يـهل باملدينةً أنـه سمع رجال:[*حديث )٢٧٦٩(  عن ُ

  ينظر هذا احلديث عمن عن عطاء.ا غري هذاً حديثنةَعواملـحـمد بن أيب  IQHوال ,حييى بن حـامد
  .إن شاء اهللا عز وجل

 :عطاء بن يسار عن ابن عباس* 
ري عن َصُ تفرد بـه احلسني بن مهدي عن حجاج بن ن.»الوضوء مرة مرة« :[حديث  )٢٧٧٠(

  . واملـحفوظ عن ورقاء عن زيد بن أسلم عنـه,ورقاء عن عمرو بن دينار عنـه
 :ن عباسعامر الشعبي عن اب* 

 : قال ابن صاعد.احلديث.. . والفضل وأسامةٌعيلملسو هيلع هللا ىلص  النبي َ دخل قرب:[حديث  )٢٧٧١(
حييى بن سعيد عن إسامعيل  :يعني , إال األموي»عن ابن عباس« :وهذا ال أعلم قال فيـه أحد

  . تفرد بـه حييى األموي:طنيق قال الدار,بن أيب خالد عنـه
 تفرد بـه وهب بن جرير عن .احلديث.. .صىل عىل قرب منبوذملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٧٧٢(

  .شعبة عن إسامعيل عنـه
 وتفرد بـه عائذ , تفرد بـه إسامعيل عنـه.احلديث» ...طلب العلم فريضة« :[ حديث )٢٧٧٣(

  . وتفرد بـه عبد اهللا بن عبد العزيز عنـه, عنـهُّالطويسبن أيوب 
 حديث  غريب من.احلديث» ...تبارشت املالئكة يف السامء بإسالم عمر« :حديث )٢٧٧٤(

 اهيم عن عيسى بن يونس عن إسامعيلبن إبر/أ١٦٤/ عبد احلـميدّيِقَ تفرد بـه أبو ت,الشعبي عنـه
 

________________________ 
 .» ينظر«: فوقها » حديث«*  −٢٧٦٩الالل
 . كذا )١(الالل
  .  من طريق احلسني , ووافقه ٩٤٢٩ين يف األوسط وأخرجه الطربا . ٢/١٤٥العلل :  ينظر −٢٧٧٠الالل
  .أ /٥/٦العلل :  ينظر −٢٧٧١الالل
   .٦٧٦اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −٢٧٧٢الالل
  .  من طريق عبد اهللا , ووافقه ٤٠٩٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٧٧٣الالل



 

 ٤٩٣

  .بن أيب خالد عنـه
 وهذا : قال ابن صاعد. ما كنا نشك أن السكينة تنطق عىل لسان عمر:حديث )٢٧٧٥(

  غريب من:نيالدارقط قال ,ولكن هكذا قال هذا ,الكالم إنام يروى عن الشعبي عن عيل
  . عبد احلـميد عن عيسى عن إسامعيل عنـهّيِقَ تفرد بـه أبو ت,حديث الشعبي عنـه

َبياضة لبني ٌعبد ملسو هيلع هللا ىلص َّ حجـم النبي:[حديث  )٢٧٧٦(  , غريب من حديث عاصم األحول عنـه.َ
 غريب من :ع آخر وقال يف موض. وتفرد بـه عبد الرازق عن معمر,تفرد بـه معمر بن راشد عنـه
 ومل يروه عنـه غري سليامن بن عبد , يرويـه اخلليل بن موسى عنـه,نـهحديث داود بن أيب هند ع

  .الرحـمن
 غريب من حديث احلكم .احلديث.. . يقال له أبو هنداً حجاماً أن غالم:حديث )٢٧٧٧(

  .ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحـمد , تفرد بـه سليامن بن أيب داود احلراين عنـه,عنـه عن ابن عباس
 تفرد بـه .احلديث.. . وفيـه ذكر جابر,أبا قيس بن األسلت بعثت األوس :[حديث  )٢٧٧٨(

  .عبد الرحـمن بن ناصح عن األجلح عنـه
 غريب من حديث .احلديث.. .ما شاء اهللا وشئت :ملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي ً أن رجال:حديث )٢٧٧٩(

َهشيم تفرد بـه سعد بن عبد احلـميد عن ,الشعبي عنـه وغريه يرويـه عن أجلح عن  , عن أجلحُ
  .م عن ابن عباساألصبن يزيد 

 الشعبي حديث من غريب .احلديث.. .من عرفةملسو هيلع هللا ىلص  أفاض رسول اهللا :[حديث  )٢٧٨٠(
 . *عنـه

 تفرد بـه طلق عن هؤالء .احلديث.. .صىل عىل قرب بعد ما دفنملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٧٨١(
 حفص ورواه إبراهيم بن مـحـمد الشافعي وإبراهيم بن يوسف الصرييف عن ,الثالثة مـجتمعني

________________________ 
  .ب /٤/١٩العلل :  ينظر −٢٧٧٦الالل
   .٢٤٠, ٥/٢٣٩ , أسد الغابة ٢٥٨, ١/٢٥٧يص املتشابه تلخ:  ينظر −٢٧٧٨الالل
 .ضبب عليها » عنه«*  −٢٧٨٠الالل
  .  من طريق هانئ , ووافقه ١٢٠٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٧٨١الالل



 

 ٤٩٤

 . وتفرد بـه برش بن آدم عن أيب عاصم عنـه, بعد شهر:الثوري عن الشيباين عنـهوقال  .كذلك
 األعمش ورواه .عنـه رشيك عن IQHد بـه وتفر,ورواه يزيد بن هارون عن الشيباين بلفظ آخر

  . بن حييى عن شعبة عنـهئ وتفرد بـه هان,عنـه
.. .وإنام , قريشه أحد منَلَضَ ما فاًولو شهد بدر−قال يل العباس  : قال:حديث )٢٧٨٢(

 عن ٍّريب من حديث احلسن بن صالح بن حيغ ...ن هذا الرجل يوشك إ:فيـهو ,احلديث
  .مـحـمد بن عيل بن صالح/ب١٦٤/ تفرد بـه ابن أخيـه,مـجالد

 تفرد بـه .احلديث.. . ما بقي عىل وجه األرض أحد أشد عىل إبليس مني:حديث )٢٧٨٣(
  . عن الشعبيشاياق عن عبد اهللا بن عإبراهيم بن مـحـمد بن مالك عم هارون بن إسح

 .احلديث» ...ما كان من حزن يف القلب ويف العني «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٧٨٤(
َ جبارتفرد بـه َهشيمس عن ِّلَغُة بن مُ َاألحـميس وتفرد بـه سوادة بن عيل بن جابر ,ُ ْ  أبو احلصني َ

َ جبارعن   .ةُ
  .رد بـه حصني عن داود عنـه تف.حني زنيا رجـم اليـهودينيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٧٨٥(
 تفرد بـه أبو .احلديث.. . يصيل ركعتنياًتسعة عرش يومملسو هيلع هللا ىلص  أقام رسول اهللا :حديث )٢٧٨٦(

  . وغريه يرويـه عن عاصم عن عكرمة,جعفر الرازي عن عاصم عنـه
عن حلوم احلـمر من أجل أنـها كانت حـمولة ملسو هيلع هللا ىلص  ال أدري أنـهى النبي :حديث )٢٧٨٧(

  . بن حفص عن أبيـه عن عاصم األحول عنـهتفرد بـه عمر .احلديث.. .الناس
 ومل , تفرد بـه عاصم األحول عنـه.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص قمت ليلة أصيل مع النبي :حديث )٢٧٨٨(

  .وتابعه عيل بن مسهر ,يروه عنـه غري ثابت بن يزيد
 . تفرد بـه رشيك عن عاصم عنـه. يثاحلد.. .وهو صائمملسو هيلع هللا ىلص  احتجـم النبي :حديث )٢٧٨٩(
ألحد منا أن يتقدم وفيكم من يطيق احتامل هذا ما كان  : قال يل عمر:حديث )٢٧٩٠(

  . تفرد بـه عبد السالم بن حرب عن مـجالد عنـه.األمر

________________________ 
 .يزيد :  أي )١(الالل



 

 ٤٩٥

ما  , غريب من حديث الشعبي عنـه.احلديث» ...سنني IQH*عتسمن أذن « :[حديث  )٢٧٩١(
 عن عيل بن احلسني ز أيب يوسف عن روح بن الفرج البزاكتبتـه إال عن يعقوب بن عبد الرحـمن

ِشقيبن    وقيل,بر عن مـجاهد عن ابن عباسواملـحفوظ عن جا , عن أيب حـمزة عن جابر عنـهقَ
  .عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس

 

 غريب تفرد بـه أبو .احلديث.. .إذا سافر صىل ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٧٩٢(
  . ومل يروه عنـه غري أيب عبيدة بن الفضيل بن عياض,سعيد موىل بني هاشم عن شعبة

 

 تفرد بـه عمر .وأنشد قول حسان بن ثابت , أول من أسلم أبو بكر الصديق:ديثح )٢٧٩٣(
  .اًورواه اهليثم بن عدي عن مـجالد أيض ,بن إبراهيم بن خالد عن هؤالء اخلـمسة عن مـجالد

 

 غريب من حديثه عن ابن .احلديث/أ١٦٥/»...إذا قام ابن آدم بقلبـه« :حديث )٢٧٩٤(
  . املساور عنـه تفرد بـه عبد األعىل بن أيب,عباس

 

 تفرد بـه .احلديث» ...إنك لعظيمة« :فقال ,إىل الكعبةملسو هيلع هللا ىلص النبي  IRH أبرص:حديث )٢٧٩٥(
  .مـحـمد بن الطفيل عن حفص بن غياث عن مـجالد عنـه

 

 .ذاك جربيل : وفيـه,احلديث.. .ًرجالملسو هيلع هللا ىلص رأيت عند النبي  : أنـه قال ألبيـه:حديث )٢٧٩٦(
  .يتفرد بـه حييى بن اليامن عن زكريا عن الشعب

 

بن أبان  ISH تفرد بـه السكن. من ماء زمزمًيرشب قائامملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٢٧٩٧(
ِنجيحالطحان الواسطي عن ابن عيينة عن ابن أيب  ِنجيحابن أيب  : ويف الرواية, عنـهَ  , وعاصمَ

ِنجيحوالتفرد بـه عن ابن أيب   وتفرد بـه أبو قتادة عن ابن أيب , ورواه داود بن أيب هند. وحدهَ
ُعروبة   وغريب من,وهو صحيح عنـه , ورواه عاصم عنـه.وتابعه مسلمة بن علقمة , عنـهَ

 

________________________ 
 .ضبب عليها » تسع«*  −٢٧٩١الالل
 . سبع :صوابه لعل » تسع«: قوله  )١(الالل
 . نظر :صوابه لعل » أبرص«: قوله  )٢(الالل
 . حممد :صوابه لعل » السكن«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٩٦

َالنخعيحديث أيب مالك  َالنخعينعيم  تفرد بـه أبو , عنـهَّ   .IQH هانئ بن عبد الرحـمنَّ
 تفرد بـه مسلمة بن علقمة عن داود .احلديث.. . نزل القرآن يف ليلة القدر:حديث )٢٧٩٨(

  .بن أيب هند عنـه
وفيـه قصة  ,اً مل يذكر عليـه كالم.احلديث» ...إذا تزوج الرجل املرأة لدينـها« :يثحد )٢٧٩٩(

َشـميلالنرض بن    .مع املأمون ُ
 , غريب من حديث الشعبي عنـه.احلديث» ...املدعى عليـه أوىل باليمني« :حديث )٢٨٠٠(

 , وغريب من حديث أيب حنيفة عنـه,وغريب من حديث حـامد بن أيب سليامن عن الشعبي
  .فرد بـه أحـمد بن عبد اهللا الكندي عن إبراهيم بن اجلراح عن أيب يوسفت
 .احلديث بطوله» ...ٍّنَهل من ماء يف ش« :فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أصبح رسول اهللا :حديث )٢٨٠١(

 .  وتفرد بـه خلف بن خليفة عنـه, تفرد بـه عطاء بن السائب عنـه,غريب من حديث الشعبي عنـه
 تفرد بـه إبراهيم بن .نةْبُاحلديث يف اجل.. .يف غزوة تبوكملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :حديث )٢٨٠٢(

  .قي عنـهَِْرشعيينة عن عمرو بن منصور امل
ور ُبْنُ تفرد بـه مـحـمد بن يعىل ز.احلديث.. . ذكر عند ابن عباس نبيذ السقاية:حديث )٢٨٠٣(

  .عن يوسف الصباغ عن الشعبي عنـه
ن حديث  غريب م.اًتخذ يشء من البـهائم غرضُنـهى أن يملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٠٤(

  .مل يروه عنـه غري سامل بن نوح ,عنـه الشعبي
 غريب من .»الطعام أن يكون عليـه رجل اسمه اسم نبي/ب١٦٥/من بركة« :حديث )٢٨٠٥(

  . تفرد بـه إسامعيل بن حييى عن زكريا بن حكيم عنـه,حديث الشعبي عنـه وعن ابن عمر
 

 :عن ابن عباس   IRH  بن  عنرتة* 
َمسعر غريب من حديث .احلديث.. .عمل أفضل أي ال: سئل ابن عباس:حديث )٢٨٠٦( ْ ِ 

 

________________________ 
 . عبد الرمحن بن هانئ :صوابه » هانئ بن عبد الرمحن«: قوله  )١(الالل
 .عبد الرمحن :  بيض هنا , واسم أبيه )٢(الالل



 

 ٤٩٧

 وروي عن أيب بالل األشعري عن إبراهيم بن ,عن عمرو بن مرة عن هارون بن عنرتة عن أبيـه
َمسعراملـختار عن  ْ   .واهللا أعلم , بـهذا اإلسنادِ

 تفرد بـهذا .احلديث» ...ما جلس قوم يف بيت من بيوت اهللا عز وجل« :حديث )٢٨٠٧(
َمسعر عبدك القزاز عن أيب بالل األشعري عن إبراهيم بن املـختار عن احلديث مـحـمد بن ْ ِ, 

  .ورفعه عن هارون بن عنرتة عن أبيـه
 غريب .احلديث» ...اللهـم لك صمنا« :إذا أفطر قالملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٨٠٨(

بد امللك  تفرد بـه ابنـه ع,هارون بن عنرتة عن أبيـه أيب وكيع عنرتة الشيباين من حديث أيب عمرو
  .بن هارون عنـه

َّسواربن  IQH شبابة تفرد.احلديث» ...اقرأ القرآن ما نـهاك« :حديث )٢٨٠٩(  عن حـمزة َ
  .الزيات عن هارون عن أبيـه

 :علقمة عن ابن عباس* 
 غريب من .IRHاكيلثاحلديث يف األ.. .عىل امرأة ضعيفةملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا :حديث )٢٨١٠(

وال أعلم حدث بـه غري يزيد  ,بن حـامد ISHرحـمن تفرد بـه عبد ال,حديث األعمش عن الشعبي
  .العقييل بن مـحـمد

 :عطية عن ابن عباس* 
َّسوار تفرد بـه .احلديث» ...من ذكرت عنده «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٨١١(  بن َ

  .مصعب عن عطية
 :عامر موىل احلارث بن نوفل* 

 .ن الصحابة فذكر جـامعة م,احلديث.. . أنـه شهد الصالة عىل أم كلثوم:حديث )٢٨١٢(
 

________________________ 
   .٢/١٨٥السنن :  ينظر −٢٨٠٨الالل
 . به شبابة  تفرد:صوابه لعل » تفرد شبابة«: قوله  )١(الالل
 . هي الشامريخ , أو العذق الذي فيه الشامريخ )٢(الالل
 . عبد الرحيم :صوابه لعل » عبد الرمحن«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٩٨

  .بيح عن عامر بن أيب عامرَتفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن ابن جريج عن حييى بن ص
 :القاسم بن مـحـمد عن ابن عباس* 

 .احلديث.. . سنةةبمكة بعد الرسالة ثالث عرشملسو هيلع هللا ىلص  أقام رسول اهللا :حديث )٢٨١٣(
 عبد ابنـه غري عنـه يروه ملو ,عنـه ِّالزنادامي عن أيب َزِتفرد بـه املغرية بن عبد الرحـمن احل ,غريب

  .الرحـمن
 تفرد بـه سفيان بن عيينة . بعد ثالثاًكان ال يرشب نبيذملسو هيلع هللا ىلص أن النبي /أ١٦٦/:حديث )٢٨١٤(

  .وتفرد بـه حبان بن هالل عنـه ,ناء عنـهْيِعن ابن جريج عن سعيد بن م
ِقبيصة*   : بن ذؤيب عن ابن عباسَ

د بـه حييى بن هانئ عن مـحـمد بن  تفر.احلديث» ...إذا قرأتم القرآن فابكوا« :حديث )٢٨١٥(
ِقبيصةإسحاق عن عبد الرحـمن بن    . عن أبيـهَ

َكريب*   : عن ابن عباسُ
 وهو ,َّالسقاء تفرد بـه بقية عن بحر .»بسم اهللا :إذا جامع أحدكم فليقل« :حديث )٢٨١٦(

َكهيل ورواه سلمة بن .غريب عن ورقاء وقيس عن منصور  وهو غريب من , عن منصورُ
َمسعرومن حديث  ,حديثه عنـه ْ  حصني بن ُجنادة تفرد بـه أبو , ومـحـمد بن خالد عن منصورِ

 وتفرد بـه عنـه , ورواه عبد العزيز بن عبيد اهللا عن منصور عن سامل عنـه.IQHمـخارق بـهذا اإلسناد
ّالرسي  وتفرد بـه مـحـمد بن أيب .إسامعيل بن عياش ِ  وهو ,عن املعتمر عن أبيـه عن ساملَ

َمصقلة وتفرد بـه رقبة بن .رواية عبد العزيز بن عبد الصمد عن التيميمعروف من  ْ  IRHكم واحلِ
َعتيبةبن  بـهذا  −حييى بن معىل بن منصور :واسمه− الرازي َعوانة وتفرد بـه عنـه أبو , عن ساملُ

َكريبعن رقبة عن األعمش ومنصور عن سامل بن أيب اجلعد عن  ISHو ,اإلسناد  وتفرد بـه .ُ

________________________ 
 . عن منصور − سلمة ومـحمد ومسعر−عن هؤالء الثالثة:  أي )١(الالل
  .− كام سيأيت–  عن احلكم; ألن رقبة يرويه عن سامل بواسطة:صوابه لعل » واحلكم«: قوله  )٢(الالل
 .ًومعه إسناد آخر تفرد به أبو عوانة أيضا :  أي )٣(الالل



 

 ٤٩٩

َمسعرعن  IQHحصني ْ َمسعر ورواه أحـمد بن بشري عن ,اً مسندِ ْ  عن منصور عن سامل عن ابن ِ
  .اًموقوف عباس

.. .يقول يف سجودهملسو هيلع هللا ىلص فسمعت رسول اهللا  , عند خالتي ميمونةُِّت ب:حديث )٢٨١٧(
َكهيل غريب من حديث سعيد بن مرسوق عن سلمة بن .احلديث   . تفرد بـه أبو األحوص,ُ

 وهو أول ,احلديث.. .يصيل من الليلملسو هيلع هللا ىلص قام النبي ف , زرت خالتي ميمونة:حديث )٢٨١٨(
ِصغريةبن أيب  IRH تفرد بـه أبو يونس القشريي خالد.الذي قبله َكريب عن عمرو بن دينار عن َ ُ 

  .بـهذه األلفاظ
مل يروه  .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلصفسألتـها عن غسل النبي  , عند خالتي ميمونةُِّت ب:حديث )٢٨١٩(

َكهيلعن سلمة بن    .يل بن معاويةَحُّوتابعه الر , غري ابن أيب ليىلُ
 .احلديث.. . هلا من هودجاًفأخرجت امرأة صبي ,أتى البطحاءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٢٠(

بن عيسى بن الطفيل اجلهني عن الثوري عن مـحـمد بن املنكدر عن  ISHحـامد/ب١٦٦/تفرد
َكريب َكريب ورواه موسى بن عقبة عن .ُ  عن عبيد وتفرد بـه عبد الرحـمن بن رشيك عن أبيـه ,ُ

  .ولفظه اللفظ املشهور ,اهللا بن عمر عن موسى
 تفرد بـه الضحاك بن .احلديث» ...ًال ينظر اهللا تعاىل إىل رجل أتى رجال« :حديث )٢٨٢١(

َمـخرمةعثامن عن    .اً وتفرد بـه أبو خالد األحـمر عنـه مرفوع, بن سليامن عنـهَْ
 يال بقني من ذيخرج من املدينة إىل احلج خلـمس لملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٨٢٢(

تفرد بـه حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن أبيـه وعكرمة  , غريب.احلديث.. .القعدة
َكريبو   . وتفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عنـه,ُ
» ...قد خصكم اهللا بخصلتني ,أنتم معرش املوايل «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٨٢٣(

َكريبعن األعمش عن سامل عن بن عمرو عن رشيك  إسامعيل به تفرد .احلديث   .اًمرفوع  عنـهُ
________________________ 

 .يف روايته السابقة أول الكالم عىل احلديث :  أي )١(الالل
 . حاتم :صوابه » خالد«: قوله  )٢(الالل
 . تفرد به محاد :صوابه لعل » تفرد محاد«: قوله  )٣(الالل



 

 ٥٠٠

 :مـحـمد بن عيل بن احلسني عن ابن عباس* 
 تفرد بـه عمر بن راشد .احلديث» ...واه اهللا يف كنفه آثالث من كن فيـه« :حديث )٢٨٢٤(

  .اجلاري عن مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب عن هشام بن عروة عن مـحـمد
 تفرد بـه الوليد بن عطاء عن عبد اهللا .سن واحلسني عن احلَّقَعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٢٥(

  .بن عبد العزيز عن ربيعة عنـه
 :مـحـمد بن سريين عن ابن عباس* 

 غريب من حديث .احلديث.. .فمد يده إليـه ,لقي حذيفةملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٨٢٦(
َشـميل تفرد بـه النرض بن ,ابن عون عنـه ُ.  

 : وفيـه,رد بـه النرض عن ابن عون عنـه تف.احلديث ...كنت أفعله :فالرصحديث  )٢٨٢٧(
  .فرتكتـه ,فلقيت من هو أكرب مني

 :موسى بن سلمة عن ابن عباس* 
 تفرد بـه قتادة عن .احلديث.. . سألت ابن عباس عن الصالة باألبطح:[حديث  )٢٨٢٨(

  .ق عنـهَّبَـحُموسى بن سلمة بن امل
 :مـجاهد عن ابن عباس* 

َالبخرتي تفرد بـه أبو .احلديث» ...مرنزل جربيل عيل يوم أسلم ع« :[حديث  )٢٨٢٩( ْ  وهب َ
َحوشب ورواه العوام بن .بن وهب القايض عن ابن جريج عنـه ْ  وتفرد بـه عنـه ابن أخيـه عبد ,َ

َخراشاهللا بن  َحوشب بن ِ ْ َ.  
 غريب من .احلديث.. .وهلا منـه ولد/أ١٦٧/ أن امرأة تويف عنـها زوجها:حديث )٢٨٣٠(

  وغريه يرويـه عن ,بـهذا اإلسناد تفرد بـه أبو حنيفة عنـه   ,ـجاهد عن مُز بن رفيعحديث عبد العزي
________________________ 

تفرد به الطفاوي :  من طريق قتادة , وقال ٦٣٣٤ , ٤٢٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٨٢٨الالل
  . واحلارث بن عمري عن أيوب عن قتادة

َ , املشيخة البغدادية للسلفي ٢٧٢ , معجم شيوخ ابن عساكر ٤٤/٤٨تاريخ دمشق :  ينظر −٢٨٢٩الالل ِ
  .ب /٨٦



 

 ٥٠١

عن مسلم بن  وقيل ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ًمرسال  عن أيب سلمة بن عبد الرحـمنُز بن رفيععبد العزي
  .إبراهيم عن شعبة عن عبد العزيز عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري

الح بن بيان عن أيب حنيفة عن  تفرد بـه ص.احلديث» ...دلقد أمرت بالسوا« :حديث )٢٨٣١(
  .مسلم عنـه

 تفرد بـه جابر .احلديث.. .وهو يقرأ ,يف بيتـهملسو هيلع هللا ىلص  دخلت عىل رسول اهللا :حديث )٢٨٣٢(
ْاجلعفي   . وتفرد بـه عنـه أبو حـمزة السكري, عن عمرو بن مرةُ

 غريب من حديث العوام بن .احلديث» ...زينوا القرآن بأصواتكم« :[حديث  )٢٨٣٣(
َحوشب ْ َخراش وتفرد بـه عنـه عبد اهللا بن ,فرد بـه عنـه ت, عن مـجاهدَ َحوشب بن ِ ْ وهو ابن  ,َ
  .أخيـه

 تفرد بـه موسى بن .احلديث.. .﴾ R Q P O﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٢٨٣٤(
  .عثامن احلرضمي عن األعمش عن مـجاهد

 .ها وأمريهاُ رأسٌّعيلو إال ﴾ Ä Ã Â﴿ : ما أنزل اهللا عز وجل:[حديث  )٢٨٣٥(
  .ثامن احلرضمي عن األعمش عن مـجاهدتفرد بـه موسى بن ع

 غريب من حديث مـجاهد .احلديث.. . رأيت جربيل عليـه السالم مرتني:حديث )٢٨٣٦(
َكدينة تفرد بـه أبو , وغريب من حديث ليث عنـه,عنـه وغريه يرويـه عن  , حييى بن املهلب عنـهُ

َجهضمليث عن أيب  ْ   . عن ابن عباسَ
 ذكرناه يف مسند .احلديث. ..الفضلجعل أسامة خلفه وملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٣٧(

  .IQHأسامة
 .احلديث» ...اًمرحب :ال يبقى أهل دار إال قالوا ;يدخل اجلنة رجل« :[حديث  )٢٨٣٨(

 

________________________ 
َاملشيخة البغدادية للسلفي :  ينظر −٢٨٣٣الالل    .٥/٣٧٧أ , تغليق التعليق /٨٦ِ
   .٣٦٣, ٤٢/٣٦٢تاريخ دمشق :  ينظر −٢٨٣٥الالل
  .٤٢٧٤ الفضل , وسيأيت يف احلديث :صوابه » أسامة«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق ابن أيب فديك , وسكت عنه ٦١٦٨, ٤٨١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٨٣٨الالل



 

 ٥٠٢

 ومل يروه عنـه , تفرد بـه رباح بن أيب معروف عنـه,غريب من حديث قيس بن سعد عن مـجاهد
َفديك أيب ابن غري ُ.  

َحوشب تفرد بـه العوام بن .يثاحلد» ...املسلمون رشكاء يف ثالث« :حديث )٢٨٣٩( ْ  عن َ
َخراش وتفرد بـه ابن أخيـه عبد اهللا بن ,مـجاهد َحوشب بن ِ ْ   . عن عمهَ

 ُعامرة تفرد بـه احلسن بن .احلديث.. .ً جعل نكاح األمة ملن مل يستطع طوال:حديث )٢٨٤٠(
ِنجيحعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن احلكم وابن أيب    . عن مـجاهدَ

 تفرد بـه .نسخ وما مل ينسخما /ب١٦٧/فاهللا أعلم ,﴾° ± ² ³ ´¯   ﴿:حديث )٢٨٤١(
ِالسعيدينعيم بن حييى    . عن الشعبي عن أيب عمرو بن العالء عنـهَّ

 تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث.. .﴾ _ ` b a﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٢٨٤٢(
  .مـحـمد بن املغرية عن عمر بن ذر عنـه

 غريب من حديث احلكم .احلديث» ...اجةعىل احل IQHبإن العبد ليرش« :[حديث  )٢٨٤٣(
  . تفرد بـه صالح بن بيان عنـه,وغريب من حديث شعبة عن احلكم ,عن مـجاهد عنـه

 تفرد بـه إرسائيل عن مسلم .يغتسل من اجلنابة بصاع من ماءملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٢٨٤٤(
  .األعور عن مـجاهد

 تفرد بـه إبراهيم .ديثاحل.. .يوم خيرب عن بيع املغانمملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٨٤٥(
ْطهامنبن  ِنجيح عن حييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن أيب َ ومل يروه عنـه  , عنـهَ

  .غري حفص بن عبد اهللا النيسابوري والد أحـمد
ْقطبة تفرد بـه .عن التحريش بني البـهائمملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٢٨٤٦(  بن عبد العزيز ُ

  .ى عنـهعن األعمش عن أيب حيي
________________________ 

   .١٣٤١العلل املتناهية :  ينظر −٢٨٤٣الالل
 . ليرشف :صوابه » بليرش«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق حفص , ووافقه ٦٩٨١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/٦٩السنن :  ينظر −٢٨٤٥الالل
  .ب /٤/٤٩العلل :  ينظر −٢٨٤٦الالل



 

 ٥٠٣

 تفرد بـه سلمة بن .احلديث» ...ألغزون العاملقة «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٨٤٧(
َكهيل   . وتفرد بـه حييى بن سلمة عن أبيـه, عن مـجاهدُ

 , عنـه غريب من حديث مـجاهد.احلديث.. .عن النوم قبلهاملسو هيلع هللا ىلص  نـهى النبي :[حديث  )٢٨٤٨(
  . أيب أحـمد الزبرييوال نعلم حدث بـه غري , املكيذْوَتفرد بـه أبو سعيد بن ع

.. . إن أخربنا عام نسأله عنـه:فقالوا ,ملسو هيلع هللا ىلص أتى نفر من اليـهود النبي :[حديث  )٢٨٤٩(
ْطهامنومل يروه عنـه غري إبراهيم بن  ,تفرد بـه مسلم األعور عن مـجاهد .احلديث َ.  

 تفرد بـه .احلديث.. .ٓ السجدة التي يف ص هي توبة نبي: قال ابن عباس:حديث )٢٨٥٠(
َمسعرسن عن مـحـمد بن احل ْ   .عن عمرو بن مرة : وقال غريه, عن عمرو بن دينار عنـهِ

 تفرد بـه . احلديث»... إال أخذ عليـه امليثاقً علاماًتى اهللا عز و جل عاملآما « :حديث )٢٨٥١(
ومل يروه  ,باين عنـهْعَّ وتفرد بـه صدقة بن املنترص أبو شعبة الش, عن احلكم عنـهُعامرةاحلسن بن 

َمـخلدلم مـحـمد بن عنـه غري أيب أس ْ َالرعيني َ ُّ.  
تفرد بـه عبد الغفور  .احلديث» ...أو من أفضل الناس−إن من خري الناس « :حديث )٢٨٥٢(

  .بن عبد العزيز عن ليث عنـه
 غريب من حديث .احلديث» ...اًمؤمن رسور/أ١٦٨/من أدخل عىل« :[حديث  )٢٨٥٣(

َفزار تفرد بـه أبو إسحاق ال,األعمش عن مـجاهد مل  و,ه زيد بن سعيد الواسطيوعنـ ,ي عنـهَ
  .نكتبـه إال عن أيب حامد مـحـمد بن هارون احلرضمي

.. .بد اهللا بن عباس يقدمان علينا متمتعنيعو مرُ كان عبد اهللا بن ع:حديث )٢٨٥٤(
حـمد بن عيل بن خلف  تفرد بـه مـ, غريب من حديث عمر بن ذر عن مـجاهد عنـهـام.احلديث

  .عنـهصدقة القراطييس  IQHعن مـحـمد بن
________________________ 

   .١٣) ٢(األفراد :  ينظر −٢٨٤٨الالل
  .٥٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٨٤٩الالل
 , التدوين يف أخبار قزوين ٢٤٠ والصلة البن اجلوزي ص  , الرب٨٥١العلل املتناهية : ينظر  −٢٨٥٣الالل

٢/١٧ .  
  .− وهو ابن عبد األعىل– أيب :صوابه لعل » بن«: قوله  )١(الالل



 

 ٥٠٤

مل يزد عىل  , غريب من حديث مـجاهد عنـه.ٓيسجد يف صملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٢٨٥٥(
  .من قول ابن عباس IQHوقد تقدم يف هذه الورقة ,هذا

  . تفرد بـه رجاء بن احلارث عن مـجاهد.»اًخريهن أيرسهن صداق« :حديث )٢٨٥٦(
َمقسم *  ْ  :عن ابن عباسِ

من  «: وفيـه,احلديث.. .مزم كان ابن عباس حيدث الناس بمكة عىل شفري ز:حديث )٢٨٥٧(
 يقِلَط بن وعن عصام بن سليامن جعفر مـحـمد بن احلارث عن  تفرد بـه.»سئل عن علم

  .ومل يروه عنـه غري إسامعيل بن إسحاق الراشدي ,اًجـميع باإلسنادين
 غريب من حديث عمرو .احلديث.. . واقع امرأتـه وهي حائضً أن رجال:[حديث  )٢٨٥٨(

َالـمالئيبن قيس   عن إسامعيل بن زكريا عن ي ورو,تفرد بـه عمر بن شبيب ,احلكم عن ُ
  .عمرو بن قيس

 غريب من حديث .ة الكتابحتيقرأ عىل اجلنازة بفاملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :[حديث  )٢٨٥٩(
  . تفرد بـه أبو شيبة إبراهيم بن عثامن عنـه,احلكم عنـه

رد بـه أبو  تف.احلديث.. . من عظامء املرشكنيًن املسلمني أصابوا رجالأ :حديث )٢٨٦٠(
َمقسممنصور عن الثوري عن ابن أيب ليىل واحلجاج بن أرطأة عن  ْ ِ.  

 تفرد بـه .احلديث.. . أليب جهلً جـمالهيْدَ يف هىأهدملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٨٦١(
  .غياث بن إبراهيم عن عمرو بن قيس وأيب خالد الداالين

 من حديث  غريب.احلديث» ...أول ما خلق اهللا عز وجل من يشء القلم« :حديث )٢٨٦٢(
َمقسم عطاء بن السائب عن  ْ ْعصمةتفرد بـه معتمر بن سليامن عن  ,عنـهِ   . أيب عاصم عنـهِ

  تفرد بـه يزيد بن أيب زياد عن.احلديث.. .كفن يف ثالثة أثوابملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٦٣(
َمقسم ْ ِ.  

________________________ 
  .٢٨٥٠ يف احلديث )١(الالل
   .٥/٣٤تاريخ بغداد :  ينظر −٢٨٥٨الالل
  .  إبراهيم , ووافقه من طريق٢٥١٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢) ٢(األفراد :  ينظر −٢٨٥٩الالل



 

 ٥٠٥

 /ب١٦٨/ ...﴾ [ ^ _﴿ :إىل الكفارملسو هيلع هللا ىلص  أن كتاب رسول اهللا :حديث )٢٨٦٤(

َمقسم شيبة عن احلكم عن  تفرد بـه أبو .احلديث ْ   .عنـهِ
 تفرد بـه نرص بن حـامد عن .احلديث.. .عىل قتىل بدرملسو هيلع هللا ىلص  وقف النبي :[حديث  )٢٨٦٥(

  .عنـه IQHيبيالنص وتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق ,شعبة
 تفرد بـه مـحـمد بن عبد .احلديث» ...من أتى امرأتـه يف الدم فعليـه دينار« :[حديث  )٢٨٦٦(

 يمةِذَ بن يزيد بن الصلت عن الثوري عن عبد الكريم وعيل بن بالعزيز الرميل عن عبد اهللا
َمقسم ورواه احلكم عن .يف عنـهَصُوخ ْ ْمردانبهبن  وتفرد بـه إبراهيم بن يزيد ,ِ ََ ْ  عن رقبة بن َ

َمصقلة ْ   . عنـهِ
 :ق العجيل عن ابن عباسِّرَوُم* 

 تفرد .احلديث »... الدنيا ال مـحالةمنلكل عبد رزقه  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٨٦٧(
  .بـه بقية عن سعيد بن بشري عن قتادة عنـه

ْمهرانميمون بن *   : عن ابن عباسِ
 تفرد بـه .» فإنـها تلهي اجلن عن صبيانكم,اختذوا احلـامم املقاصيص« :[حديث  )٢٨٦٨(

  .مـحـمد بن زياد اليشكري عنـه
 :نافع بن جبري عن ابن عباس* 

 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .لصالةفسأله عن مواقيت ا , أتاهً أن رجال:حديث )٢٨٦٩(
ِّالسدي مروان  عن عبد الرحـمن بن احلارث عن حكيم بن حكيم عن  IRHعن عثامن األسودُّ
  .نافع
________________________ 

   .٣٧, ٥٢/٣٦ , تاريخ دمشق ١/٢٣٩تاريخ بغداد :  ينظر −٢٨٦٥الالل
 . الصيني :صوابه » النصيبي«: قوله  )١(الالل
   .٢/٢٨٧السنن :  ينظر −٢٨٦٦الالل
   .١٣٦٣ , املوضوعات ٥/٢٧٩تاريخ بغداد :  ينظر −٢٨٦٨الالل
 . عثامن بن األسود  :صوابهلعل » عثامن األسود«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٠٦

 :وهب* 
ً قــر ْعوأصبح فؤاد أم موسى﴿  :أنـه قرأ )٢٨٧٠( ِ  ُّـَمعه اهلَرَق ,عْرَالق من ,اءربالقاف وال ﴾ اَ

  .اً مل يذكر عليـه كالم.واحلزن
 تفرد بـه هشام بن حسان عن الثوري .» يدخل اجلنة من أتى ذات مـحرمال« :حديث )٢٨٧١(

  .عن أيب موسى عنـه
ْمهرانيوسف بن *   : عن ابن عباسِ

 .احلديث.. .﴾ G F E D C B A﴿ :قرأنا هذه اآلية : قال:[حديث  )٢٨٧٢(
ُزنبورما سمعناه إال من ابن  , وهذا حديث غريب صحيح قديم:قال ابن صاعد ْ  قال ,ُ

  . تفرد بـه عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا عن عيل بن زيد عنـه:نيالدارقط
 غريب من حديث مـحـمد بن عيل .احلديث.. .نيرشك أنـه سئل عن أوالد امل:حديث )٢٨٧٣(

ْجدعانالسلمي عن عيل بن زيد بن    . تفرد بـه عمرو بن قيس عنـه, عنـهُ
 تفرد بـه عيل . السالم يف املسجد نتذاكر فضائل األنبياء عليـهـماً كنا جلوس:[حديث  )٢٨٧٤(

 IQHِيإَرَمـبن عبيد اهللا ال/أ١٦٩/عبد اهللا :واسمه ,يناداَّبَوعنـه أبو عاصم الع ,بن زيد عنـه
  .البرصي

 :عنـه IRHحييى اجلزار* 
 غريب من حديث منصور .احلديث.. .ةصىل وبني يديـه عنزملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٧٥(

  . تفرد بـه ورقاء بن عمر,عن احلكم عنـه
 :راين عنـهْـهَ بن عبيد البحييى* 

________________________ 
  .  من طريق ابن رجاء , ووافقه ٥٥٧٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٨٧٢الالل
   .١٩٠, ٦٤/١٨٩ , تاريخ دمشق ٢٥) ٣(األفراد :  ينظر −٢٨٧٤الالل
َ الـمرئي :ه الوجه في» الـمرإي«: قوله  )١(الالل َ. 
 . حييى بن اجلزار :صوابه » حييى اجلزار«: قوله  )٢(الالل
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ما كتبتـه إال عن عبد  : قال.احلديث.. .كان ينبذ له يف سقاءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٨٧٦(
 : قال شعبة,الباقي بن قانع عن مـحـمد بن يونس عن معىل بن الفضل عن شعبة عن حييى

ْاهلمداينوأفادنيـه أبو إسحاق    . عنـهَ
 :األصم عنـهبن يزيد * 

 تفرد .احلديث» ...نعم« :قال , أحج عن أيب:قال ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي  سألً أن رجال:حديث )٢٨٧٧(
  .اًبـه عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباين عنـه مرفوع

 :عنـه IQHريمهيزيد بن * 
 تفرد .احلديث.. . أن نجدة كتب إىل ابن عباس يسأله عن سهـم ذي القربى:حديث )٢٨٧٨(

  .بـه أنس بن عياض عن عبيد اهللا عن الزهري عنـه
 :تـهر بالكنى وروى عن ابن عباسباب من اش

 : أبيـه عن ابن عباسوعن عبد الصمد عن ,إسحاق عن رجل عن ابن عباس أبو* 
 تفرد بـه حصني بن مـخارق عن .ً سنة وسبيال: قال,﴾ n m ﴿:حديث )٢٨٧٩(

َمسعر ْ   . عن أيب إسحاق وعبد الصمدِ
َالبخرتيأبو *  ْ  : عنـهَ

 غريب من حديث .احلديث.. .قْرِ أهللنا هالل رمضان ونحن بذات ع:[حديث  )٢٨٨٠(
َمسعر ْ ومل يروه غري مـحـمد بن  ,وتفرد بـه عباس بن غالب عن وكيع , عن عمرو بن مرة عنـهِ

  .عبدك القزاز
 :أبو اجلعد عنـه* 

 تفرد بـه احلسن .احلديث.. .بني عبد املطلب َغيلمةُأملسو هيلع هللا ىلص نا رسول اهللا َلَـمَ ح:حديث )٢٨٨١(
َمسعرن بن زياد اللؤلؤي ع ْ   . بن أيب اجلعد عن أبيـهمرة عن سامل عن عمرو بن ِ

________________________ 
 . هرمز :صوابه » هريم«: قوله  )١(الالل
   .١٧١, ٢/١٦٢السنن :  ينظر −٢٨٨٠الالل
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 :أبو جـمرة عنـه* 
 تفرد .»ن احلـمى من فيح جهنمإ« : وفيـه,احلديث.. .دفع الزحام عنـهأ كنت :حديث )٢٨٨٢(

  .بـه هـامم بن حييى عن أيب جـمرة نرص بن عمران
ْبسطام  غريب من حديث.د عبد القيسوف حديث )٢٨٨٣(  /ب١٦٩/ما كتبتـه , بن مسلم عنـهِ

  .ث زيد بن أخزم عن روح عنـهإال من حدي
 :أبو رجاء عنـه* 

ِالزبرقان تفرد بـه داود بن .احلديث» ...اطلعت يف اجلنة« :[حديث  )٢٨٨٤( ْ  , عن مطر عنـهِّ
َخليد بن دعلج ورواه .بن عباداوعنـه برش  َْ َ ّمنبه تفرد بـه , وهو غريب من حديثه, عنـهُ َ  بن عثامن ُ

  .عنـه
 تفرد بـه أبو عاصم .احلديث» ...اًمقاربأو  IQHاًقوام ال يزال أمر هذه األمة« :[حديث  )٢٨٨٥(

  .ومل يرفعه ,ر عن وهب بن جرير عن أبيـهَمْعَ ورواه مـحـمد بن م,اًمرفوع عن جرير بن حازم
 :أبو سلمة عنـه* 

 , غريب من حديث الزهري عنـه.احلديث» ...أهل املعروف يف الدنيا« :[حديث  )٢٨٨٦(
ِّالرقيتفرد بـه أحـمد بن حييى   عن عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان عن أبيـه عن معمر عن َّ

  .الزهري
 :ر عنـهَفَّأبو الس* 

َمسعر غريب من حديث .احلديث يف اجلـمعة» ...من كان يؤمن باهللا« :حديث )٢٨٨٧( ْ  ,عنـه ِ
ِّاألبيلتفرد بـه أبو إسامعيل  ُ  نعلم حدث بـه عنـه غري اهليثم بن وال , حفص بن عمر بن ميمونُ

 

________________________ 
   .٢/٨٨٣الفصل للوصل :  ينظر −٢٨٨٤الالل
تفرد به : ً من طريق حممد بن أبان عن جرير موقوفا , وقال ٤٠٨٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٨٨٥الالل
  . جرير 
 .ً مواتيا :صوابه لعل » ًقواما«: قوله  )١(الالل
   .٨٤١العلل املتناهية :  ينظر −٢٨٨٦الالل



 

 ٥٠٩

َمغول ورواه شعبة ومالك بن ,ـهذا اإلسنادخالد ب ْ  وهو غريب ,بن أحـمدر سعيد َفَّ عن أيب السِ
ِّاألبيل تفرد بـه أبو إسامعيل ,عنـه من حديثهـام ُ   . عنـهـامُ

 :*أبو روق عنـه* 
 غريب من حديث أيب مالك .احلديث.. .املرتدة عن اإلسالم حتبس : قال:[حديث  )٢٨٨٨(

َالنخعي ُبـهلول تفرد بـه إسحاق بن , عن عاصم عبد امللك بن حسنيَّ ْ   . عن طلق بن غنام عنـهَ
 :أبو صالح عنـه* 

 تفرد بـه يعىل بن عباد عن هؤالء .احلديث» ...لعن اهللا زائرات القبور« :[حديث  )٢٨٨٩(
  . مشهور عنـهفإنه ,اجلـامعة إال شعبة

  . تفرد بـه حسني عن األعمش عنـه.احلديث» ...الوالة IQHرتنحإذا « :حديث )٢٨٩٠(
 :أبو الطفيل عنـه* 

 تفرد بـه الليث بن سعد .يستلم غري الركنني اليامنينيملسو هيلع هللا ىلص  مل أر رسول اهللا :[حديث  )٢٨٩١(
  .ومل أجده إال عند حييى بن نرص عنـه ,وعنـه أشهب ,عن الزهري

 :يان عنـهْبَأبو ظ* 
 تفرد بـه املعتمر عن أبيـه .احلديث.. .القراءة األوىل , أي القراءتني تقرؤون:حديث )٢٨٩٢(

  .عن األعمش سليامن عنـه
 :أبو العالية عنـه* 

 /أ١٧٠ / تفرد بـه أبو خالد.احلديث.. .نام حتى غطملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :[حديث  )٢٨٩٣(

  .ومل يروه عنـه غري عبد السالم بن حرب , قتادةعنالين االد
________________________ 

  .» يقدم«: فوق الرتمجة  * −٢٨٨٨الالل
   .٨/١٩٩العلل :  ينظر −٢٨٨٩الالل
 . فجرت : صوابه  لعل»نحرت«: قوله  )١(الالل
   .٧/٥٥العلل :  ينظر −٢٨٩١الالل
   .١٦٠, ١/١٥٩السنن :  ينظر −٢٨٩٣الالل



 

 ٥١٠

خزم عن برش بن عمر أ تفرد بـه زيد بن .احلديث.. . لعن الريحً أن رجال:[حديث  )٢٨٩٤(
  . عنـهIQH يزيدعن أبان بن

 تفرد بـه سامل بن نوح عن عوف .احلديث.. . أنـه سئل عن كسب احلجام:حديث )٢٨٩٥(
  .األعرايب عنـه

 :أبو فاختة عنـه* 
 تفرد بـه أزهر بن سليامن البلخي .املعتكف :يعني , سنة املـجاور أن يصوم:حديث )٢٨٩٦(

ْالزنجيعن مسلم    . عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار عنـهَّ
 :يك عنـهِـهَأبو ن* 

وال أعلم حدث  , تفرد بـه قتادة عنـه.احلديث »...من استعاذ باهللا فأعيذوه« :حديث )٢٨٩٧(
ُعروبةبـه عنـه غري ابن أيب    .ومن رواه عن خالد بن احلارث عن شعبة فقد وهـم ,َ

 :أبو املنـهال عنـه* 
 غريب من .احلديث.. .فون يف األثامرِلْسُوهـم يملسو هيلع هللا ىلص  قدم رسول اهللا :[حديث  )٢٨٩٨(

ِنجيحب الضبي عن ابن أيب ِّتَعُبيدة بن مُعحديث   ومل يروه عنـه غري , تفرد بـه سعدان بن حييى,َ
 .الرحـمن سليامن بن عبد

 :ز عنـهَلْجـِأبو م* 
 .احلديث.. .يمسح العرق عن وجهه وهو يف الصالةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٨٩٩(

َالعرزميتفرد بـه مـحـمد بن عبيد اهللا  ْ َعتكم بن  عن احلَ   . عنـهيبةُ
 :أبو يزيد املدين عن ابن عباس* 

  تفرد بـه اهليثم.احلديث.. .يصيل إذ جاءت شاة متر بني يديـهملسو هيلع هللا ىلص النبي  بينا :حديث )٢٩٠٠(
 

________________________ 
  .  من طريق زيد , ووافقه ٩٥٧اين يف األوسط  أخرجه الطرب−٢٨٩٤الالل
 .عن قتادة :  أي )١(الالل
   .٣/٤السنن :  ينظر −٢٨٩٨الالل
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  .بن جـميل عن حـامد بن زيد عن أيوب عنـه
 :أبو صالح صاحب الكلبي عنـه* 

بـه  تفرد .احلديث بطوله.. .بعث خالد بن الوليد يف رسيةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٩٠١(
ِّالسدي ري عن َهُاحلكم بن ظ   .عنـهُّ

.. .﴾ x w v u t﴿ : قيل البن عباس يف قول اهللا عز وجل:[حديث  )٢٩٠٢(
ما كتبتـه إال عن أيب بكر هاشم بن مرسور الكاتب عن مـحـمد بن يزيد النحوي  : قال.احلديث

  .هعن أيب عثامن املازين عن مـحبوب بن احلسن عن الكلبي عنـ −دَّربُاملعروف بامل−
 :أم عثامن عنـه* 

تفرد بـه أبو بكر بن عياش /ب١٧٠/.احلديث» ...ليس عىل النساء حلق« :حديث )٢٩٠٣(
  .عن يعقوب بن عطاء بن أيب رباح عن صفية بنت شيبة عنـها

 :ابن لعبد اهللا بن عباس أو لعبيد اهللا بن عباس* 
 بـه *تفرد .احلديث.. .أن تنزى احلـمر عىل اخليلملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا : قال:[حديث  )٢٩٠٤(

َجهضمحجاج بن مـحـمد عن شعبة عن أيب  ْ   .−بالشك− عنـه َ
 :ابن أيب اجلعد عن ابن عباس* 

 :مل يقل يف هذا اإلسناد .احلديث...أن يتوضأ من سقاءملسو هيلع هللا ىلص  أراد رسول اهللا :حديث )٢٩٠٥(
َمسعر يزيد بن هارون وحييى بن آدم عن غري »سامل عن أخيـه« ْ  عن عمرو بن مرة عن سامل عن ِ

  .أخيـه
 :التميمي عن ابن عباس* 

يل عن ض تفرد بـه حييى بن ف.احلديث.. .اًساجدملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٢٩٠٦(
َالرؤايس ورواه عبد الرحـمن بن حـميد .احلسن بن صالح عن أيب إسحاق عنـه  , عن أيب إسحاقُّ

 

________________________ 
   .١٤/٦٨تاريخ بغداد :  ينظر −٢٩٠٢الالل
  .مكررة » تفرد« * −٢٩٠٤الالل
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  .وتفرد بـه عنـه ابنـه حـميد
بـه حييى بن السكن عن  تفرد .احلديث» ...أعظم سورة يف القرآن البقرة« :حديث )٢٩٠٧(

  .وهذا أصح , ورواه هالل بن العالء عن حييى بن السكن بلفظ آخر,شعبة
 آخر مسند عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنـهـام

 
 مسند عبد اهللا بن عمر

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
َالنخعيإبراهيم *   : عن ابن عمرَّ

غريب من حديث  .احلديث.. .أصبحت عائشة وحفصة صائمتني : قال:حديث )٢٩٠٨(
  . تفرد بـه عمر بن سليم عن حـامد,سليامن عنـهأيب حـامد بن 

 :آدم بن عيل عن ابن عمر* 
َمسعرعن  IQH مل يرويـه.احلديث» ...عيك إذا صليتاال تبسط ذر« :حديث )٢٩٠٩( ْ  عنـه غري ِ

  .مـحـمد بن إسحاق
  بـه تفرد.احلديث.. . وهو األول,»ش ذراعيـهرتإذا سجد أحدكم فال يف« :حديث )٢٩١٠(

َمصقلةأبو حـمزة السكري عن رقبة بن  ْ   . عنـهِ
 :عن ابن عمر IRHاألسود بن شعبة* 

 تفرد .احلديث.. .نكلمهـم بكالمو ,إنا ندخل عىل األمراء : قلت البن عمر:حديث )٢٩١١(
 ISHزيد بن معن عن احلديث هذا ىرو اجلراح ُابن , اجلراحِوليس بابن ,بـه وكيع عن األسود

 /أ١٧١/.هذا  ٍوكيع عن
________________________ 

 . يروه :ه الوجه في» يرويه«: قوله  )١(الالل
 . سعيد :صوابه » شعبة«: قوله  )٢(الالل
 . يزيد :صوابه » زيد«: قوله  )٣(الالل
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 :بكر بن عبد اهللا املزين عن ابن عمر* 
 , غريب من حديث بكر عنـه.احلديث» ...من سمع بموت مسلم فدعا له« :حديث )٢٩١٢(

ِّاملريتفرد بـه صالح    . عنـهُ
 غريب من حديث شيبة بن املساور .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص تلبية رسول اهللا ت كان:حديث )٢٩١٣(

 وتفرد بـه ,ن التيمي عن بكر ورواه سليام.وغريب من حديث أيب هاشم عنـه ,عن بكر عنـه
  .مـحـمد بن عبد اهللا األنصاري عنـه

 تفرد بـه هيثم بن جـميل عن مبارك بن .»اً وال أقول إال حق,إين أمزح« :[حديث  )٢٩١٤(
َفضالة   . عنـهَ

بن  IQH تفرد بـه عيسى, غريب من حديث بكر عنـه.احلديث» ...مثل املطر« :حديث )٢٩١٥(
  .ميمون

 :عن ابن عمر ISHواإليادييب َدَّالن IRHبرش بن حرب أبو عمر* 
يب َدَّ النو غريب من حديث أيب عمر.احلديث.. .عمر طلق امرأتـهابن  أن :حديث )٢٩١٦(

  . تفرد بـه أبو حفص العبدي عمر بن حفص عنـه,برش بن حرب عنـه
 ,هـام يف موضع آخروا ور.بمثله .احلديث.. . سئل ابن عمر عن الضب:حديث )٢٩١٧(

  .ITHدهححديث الضب و
َالبناينت ثاب*   : عنـهُ

 ...هل تعلم أن عثامن ,ك اهللاُرِّكَذُ أ, يا ابن عمر:فقال , أتاهً أن رجال:حديث )٢٩١٨(
 

________________________ 
 من طريق ٧٧٩ والصغري ٧٣٢٢, ٩٩٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٦١العلل :  ينظر −٢٩١٤الالل

  . اهليثم , ووافقه 
َ عبيس :صوابه » عيسى«: قوله  )١(الالل ُ. 
 . عمرو :صوابه » عمر«: قوله  )٢(الالل
 .ي  األزد:صوابه » واإليادي«: قوله  )٣(الالل
 . لعل املراد أنه روى حديثي برش هذين يف موضع آخر , وحكى التفرد يف حديث الضب وحده )٤(الالل



 

 ٥١٤

رة بن َبَ ورواه و. تفرد بـه النرض بن إسحاق السلمي, غريب من حديثه عن ابن عمر.احلديث
  .عبد الرحـمن عن ابن عمر

 :جابر بن زيد عنـه *
 غريب من .احلديث.. .لشعري بالرب سألت ابن عمر عن الرجل خيلط ا:حديث )٢٩١٩(

ومل  , تفرد بـه إسامعيل بن مسلم املكي عنـه,حديث عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء جابر عنـه
  . خالد بن سليامنغرييروه بـهذا اإلسناد 

 :يم عنـهَحُلة بن سَبَج* 
رد بـه أبو حـمزة السكري عن  تف.احلديث» ...من جر منكم ثيابـه خيالء« :حديث )٢٩٢٠(
  .عنـه بةرق
  .مثله .احلديث» ...من صىل منكم فال يفرتش« :حديث )٢٩٢١(
  . بمثله.انَرِعن القملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٩٢٢(
  . بمثله.احلديث» ... ليلة القدراًمن كان ملتمس« :حديث )٢٩٢٣(
  .بمثله .احلديث.. .IQHمةَْتنَعن احلملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٩٢٤(
َجبلة من حديث  غريب.احلديث.. . وقت لنا ثالثة أيام:[حديث  )٢٩٢٥(   تفرد بـه, عنـهَ

  .ويكنى أبا هريرة ,بن درهـم يفَرُع/ب١٧١/
 :احلسن عن ابن عمر* 

 تفرد بـه .احلديث »...من كنت مواله« :فقال ,خطبملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٢٩٢٦(
  .إسحاق بن يزيد عن أبان بن تغلب عنـه

 غريب من حديث احلسن .احلديث.. .بعضديملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :حديث )٢٩٢٧(
  بنسعيدوخي عن ُنَّ تفرد بـه عمر بن سعيد الت, وغريب من حديث قتادة عنـه,عنـه برصيال

 

________________________ 
َّ هي الـجرة اخلرضاء )١(الالل َ. 
   .٥/٤٣٠ , لسان امليزان ٢٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −٢٩٢٥الالل



 

 ٥١٥

  .بشري عن قتادة عنـه
ِّالبيعان« :حديث )٢٩٢٨( َخنيس تفرد بـه عبد القدوس بن بكر بن .احلديث »... باخليارَ  عن ُ

  .بيح عن احلسنَالربيع بن ص
ـمي ْهَّنيم بن سليامن بن حيان اله إبراه تفرد بـ.احلديث »...العائد يف هبتـه« :حديث )٢٩٢٩(

  .عن أرطأة بن حبيب عن خازم بن حسني عن يونس بن عبيد عن احلسن
  :حـميد بن عبد الرحـمن بن عوف* 

ابن  تفرد بـه يعقوب بن إبراهيم عن .احلديث »...صالة الليل مثنى مثنى« :حديث )٢٩٣٠(
  .الزهري عن عمه عنـهأخي 

 :حبيب بن أيب ثابت عنـه* 
َمسعر غريب من حديث أيب سلمة .احلديث »...بني اإلسالم عىل خـمس« :[حديث  )٢٩٣١( ْ ِ 

 حدث بـه عنـه غري احلـميدي ومـحـمد اً وال نعلم أحد, تفرد بـه سفيان بن عيينة,عنـه عن ابن عمر
َمسعريعني بالتفرد يف روايتـه عن  ,بن ميمون اخلياط ْ   .فقد روى الناس عنـه IQHوأما غري سعيد ,ِ

 تفرد بـه حامد بن حييى عن ابن .احلديث »...ة من قريش يف اجلنةعرش« :[حديث  )٢٩٣٢(
  .س عنـهْـمِ بن اخلريَعُعيينة عن س

ْحـمران*   : عنـهُ
 غريب .احلديث »...سبحان اهللا :من قال« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٢٩٣٣(

 عن IRH زريق تفرد بـه عامر بن,ين عنـهة املكي عن عطاء اخلراساَّزَمن حديث القاسم بن أيب ب
ْفطر ْحـمران و, عنـهِ   .موىل عبلة : هذا يقال لهُ
________________________ 

   .٦٠/٣١٤ , تاريخ دمشق ٣/١١٧٦, ٢/٩٤٢املؤتلف :  ينظر −٢٩٣١الالل
َ عن سعري :صوابه » غري سعيد«: وله ق )١(الالل  .وهو مقرون يف الرواية بمسعر . ُ
  .  من طريق حامد , ووافقه ٦٢ والصغري ٢٢٠١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٩٣٢الالل
  .  من طريق عامر , ووافقه ٦٤٩١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٩٣٣الالل
 . رزيق :صوابه » زريق«: قوله  )٢(الالل
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َجحادة*   : عنـهُ
 غريب من حديث .احلديث بطوله.. .ففقدناه , كان لنا جليس يف املسجد:حديث )٢٩٣٤(

َجحادةمـحـمد بن  َالـمالئيومن حديث عمرو بن قيس  , عن أبيـهُ  تفرد بـه احلكم بن بشري , عنـهُ
َجحادةمد بن بن سلامن عن عمرو عن مـحـ ُ.  

 :احلكم عن ابن عمر* 
 تفرد بـه أبو حـمزة عن .بـه وأمرنا ,عىل اخلفنيملسو هيلع هللا ىلص /أ١٧٢/ مسح رسول اهللا:[حديث  )٢٩٣٥(

حـمزة عن عيل بن زيد عن ة عن أيب مفرواه عبد الرحـمن بن علق ,واختلف عنـه ,عيل بن زيد
  .بن احلارث عن ابن عمر IQHعبد اهللا

 .احلديث »...أمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم« :كان يقولملسو هيلع هللا ىلص  أن نبي اهللا :حديث )٢٩٣٦(
ِحريز أبو هب تفرد ,عمر ابن عن احلكم حديث من غريب   .هعن سجستان قايض احلسني بن اهللا عبد َ

ْمعدانخالد بن *   : عنـهَ
ْمعدانعن خالد بن  : كذا قال.احلديث» ...من صىل الغداة ثم جلس« :حديث )٢٩٣٧( َ, 

  .يفضع ,وسلم بن املغرية يكنى أبا حنيفة
 :مالك عنـه IRHخالد وعبد اهللا ابني* 

 تفرد بـه خالد .احلديث.. .جـمع بني املغرب والعشاء بجـمعملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٩٣٨(
  .بن عمرو عن سفيان وشعبة عن أيب إسحاق عنـهـام

 :يك عنـهَرُخالد بن د* 
 تفرد بـه عيل بن املبارك عن أيوب .» لغري اهللا عز وجلًمن تعلم علام «:حديث )٢٩٣٩(
ِسختياينال ْ   .ائيَُناد اهلَّومل يروه عنـه غري مـحـمد بن عب ,ِّ

________________________ 
  .ب /٤/٦٧العلل :  ينظر −٢٩٣٥الالل
 .هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث : , أي » هو ابن عبد اهللا«:  يف احلاشية )١(الالل
 . ابنا :ه الوجه في» ابني«: قوله  )٢(الالل
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 :خالد بن مهاجر عنـه* 
 غريب من .احلديث» ...عندك ما يكفيك , يا ابن آدم:يقول اهللا عز وجل« :حديث )٢٩٤٠(

  .كيم عنـهَري عبد اهللا بن حِ تفرد بـه أبو بكر الداه,حديث ثور بن يزيد
 :زيد بن أسلم عن ابن عمر* 

 تفرد بـه .احلديث.. .فيقول ,وله تـهييب العواصفُـهَأنـه كان يملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن حديث )٢٩٤١(
َموسى بن عبيدعمرو بن بكر عن الثوري وعباد بن كثري و   .ة عن زيد عنـهُ

 عن ُزرارة تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث» ...برش املشائني يف ظلم الليل« :حديث )٢٩٤٢(
ِالزبرقانداود بن  ْ   . عن زيدِّ

 تفرد بـه سليامن بن الربيع .إذا جامع مص اللسانملسو هيلع هللا ىلص هللا  كان رسول ا:حديث )٢٩٤٣(
ْالنهدي   .الزاهد عن مسلم بن خالد عن زيد  عن كادح بن رحـمةَّ

 تفرد بـه احلسن بن اخلليل بن مرة .احلديث» ...اًإن من البيان سحر« :حديث )٢٩٤٤(
  .عن أبيـه عن زيد بن أسلم البرصي

 غريب من . احلديث...حيدتو ال:اً أربعبمكةرض اهللا عز وجل ف : قال:حديث )٢٩٤٥(
 وتفرد بـه عنـه أبو معاذ البلخي ,ان عنـهيقاتل بن حم/ب١٧٢/ تفرد,حديث زيد عن ابن عمر

  .عن مقاتل
 بن سنان عن زيد بن عبد اهللا تفرد بـه .توضأ مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٩٤٦(

  .أسلم
س عن زيد ْـمِن اخلب ريَعُ تفرد بـه س.احلديث.. .بقطعة ذهبملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أيت:[حديث  )٢٩٤٧(

  .بن أسلم عنـه
  تفرد بـه, غريب من حديث زيد عنـه.احلديث» ...من مات ليلة اجلـمعة« :[حديث  )٢٩٤٨(

 

________________________ 
   .٢/١٤٥العلل :  ينظر −٢٩٤٦الالل
  . تفرد به عاصم عنه :  من طريق سعري, وقال٤٢٦ والصغري ٣٥٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٩٤٧الالل
   .٨٠تعزية املسلم البن عساكر ص :  ينظر −٢٩٤٨الالل
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  .IQH ومل يروه عنـه غري برش بن قايف,أبو نعيم عن خارجة بن مصعب عنـه
 تفرد بـه عبد .احلديث» ...إخوانكم هؤالء الشهداء «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٩٤٩(

  .زيد بن أسلم عن أبيـه عن ابن عمرالرحـمن بن 
 :سعد بن إبراهيم عن ابن عمر* 

 تفرد بـه أحـمد بن عبدة عن ابن عيينة عن .هينا أن ندخل عىل املغيباتـُن :حديث )٢٩٥٠(
َمسعر ْ   . عن سعدِ

 :سعد بن عبيدة عنـه* 
 تفرد بـه سعدان بن نرص عن أيب معاوية عن .احلديث» ...الصائم باخليار« :حديث )٢٩٥١(

  .ما كتبتـه إال عن أيب الطيب املنادي عنـه ,ك األشجعي عن سعدأيب مال
 :سعيد بن جبري عن ابن عمر* 

 تفرد بـه سليامن بن أيب داود .احلديث.. .بجـمعملسو هيلع هللا ىلص  أنـه صىل مع رسول اهللا :[حديث  )٢٩٥٢(
  .عن سامل األفطس عنـه

ه  تفرد بـ.احلديث.. .فقرأ السجدة يف املكتوبة ,ملسو هيلع هللا ىلص صليت خلف رسول اهللا :حديث )٢٩٥٣(
ِالبطنيجابر عن مسلم    . عنـهَ

 غريب من حديث أيب عمر حفص بن .احلديث.. .قيعن كنت أبيع اإلبل بال:[حديث  )٢٩٥٤(
  . تفرد بـه يزيد بن هارون عنـه,سليامن املقرئ صاحب عاصم عن سامك بن حرب

 تفرد بـه صالح بن بيان .احلديث.. .ل بالبـهائمَّأن يمثملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٢٩٥٥(
  .اف عن أيب حنيفة عن حـامد عنـهْريِقايض س

 .بمثله سواء .احلديث» ...اليد العليا« :حديث )٢٩٥٦(

________________________ 
َ فافا :صوابه » قايف«: قوله  )١(الالل َ. 
  .أ /٤/٧٧العلل :  ينظر −٢٩٥٢الالل
   .٢٤, ٣/٢٣أ , السنن /٤/٧٣العلل :  ينظر −٢٩٥٤الالل
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 غريب من .احلديث.. .ع إليـه رجل مات وترك ستة أعبدِفُرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٩٥٧(
  . تفرد بـه حييى بن عنبسة عن أيب بكر اهلذيل عنـه,حديثه عن ابن عمر

ّاجلرنبيذ /أ١٧٣/مَّرَ أنـه ح:[حديث  )٢٩٥٨(  غريب من حديث قتادة .احلديث.. .ةوله قص ,َ
تفرد بـه حييى بن كثري  ,وهو غريب من حديث شعبة عن قتادة ,عن أيوب عن أيب برش جعفر

  .فاطي مـحـمد بن يزيد عن حييى بن كثري بن درهـمَْس وتفرد بـه أبو عبد اهللا األ,عنـه
ن ابن جريج  تفرد بـه أبو عاصم ع.ل باحليوانَّثَمن مملسو هيلع هللا ىلص  لعن رسول اهللا :[ حديث )٢٩٥٩(

ْعمرة ورواه مـحـمد بن أيب .ي عن سعيدِّنَّعن يزيد الش   .ان بن رفاعةَعُ وتفرد بـه م, عنـهَ
 غريب من حديث سعيد .احلديث» ...من وجد عني ماله عند مفلس« :حديث )٢٩٦٠(

 وتفرد بـه أبو يعقوب إسحاق بن يونس األفطس عن أيب يوسف , تفرد بـه أبو بكر اهلذيل,عنـه
  .القايض عنـه

 تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار عن .احلديث» ...اًإن أشد الناس عذاب« :حديث )٢٩٦١(
  .األعمش عن املنـهال بن عمرو عنـه

 تفرد , غريب من حديث سعيد عنـه.احلديث» ...دبرتال خري يف قراءة إال ب« :حديث )٢٩٦٢(
  .بن أذينة  عبد اهللاIQH ومل يروه عنـه,بـه عبد الوهاب بن مـجاهد عن أبيـه

 تفرد بـه أبو حنيفة عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص سأله عن صالة رسول اهللا ً أن رجال:ثحدي )٢٩٦٣(
  .حـامد عنـه

 تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار .» يوم القيامة املصوروناًأشد الناس عذاب« :حديث )٢٩٦٤(
  .عن األعمش عن املنـهال عنـه

بـه  تفرد .احلديث» ...حسابكام عىل اهللا «:للمتالعننيملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :حديث )٢٩٦٥(
 ومل , عن عمرو بن دينار عنـهُعامرةعبد الرحـمن بن سليامن عن سفيان بن عيينة واحلسن بن 

 

________________________ 
   .٦٧٣اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −٢٩٥٨الالل
  .أ /٤/٧٣العلل :  ينظر −٢٩٥٩الالل
 . غري :صوابه » عنه«: قوله  )١(الالل
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  .جيـمع بينـهـام غريه
 :سليامن بن رزين عن ابن عمر* 

 تفرد بـه أحـمد بن .احلديث.. .اًطلق امرأتـه ثالث :ملسو هيلع هللا ىلص سأل النبي ً أن رجال:[حديث  )٢٩٦٦(
َّقدمُمـحـمد بن أيب بكر امل َمسعر عن أيب أحـمد الزبريي عن ي عن أبيـهَ ْ َمرثد عن علقمة بن ِ ْ  عن َ

  .سليامن
 : عن ابن عمرطِيلَس* 

ْجـِرس  تفرد بـه .احلديث.. .حَّل وتره سبَصَإذا فملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٩٦٧( بن فرقد َ
  . ومل يروه عنـه غري ابنـه جعفر, عنـهطيِلَعن س

 :سامل بن عبد اهللا عن أبيـه* 
  /ب١٧٣/:الرواة عنـه

 :الزهري مـحـمد بن مسلم عنـه** 
  . تفرد بـه عمر بن قيس عنـه.»زوال الشمس دلوكها «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٢٩٦٨(
 تفرد بـه مـحـمد بن مصعب عن .احلديث.. .يرفع يديـهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٢٩٦٩(

عنـه بـهذه  وتفرد بـه معتمر ,ورواه عبيد اهللا عن ابن شهاب .مالك عن الزهري عنـه بـهذا اللفظ
  . عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا بعض هذه األلفاظيورو ,األلفاظ

 , غريب من حديث الزهري عنـه.»اللهـم أيد اإلسالم بعمر بن اخلطاب« :حديث )٢٩٧٠(
  . عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عنـهءجايب رتفرد بـه مـحـمد بن أ

 تفرد بـه عبد . بالياء ﴾يكرمون اليتيم الكال بل ﴿  :كان يقرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٩٧١(
عن سفيان بن حسني  IQHعن أيب املطرف املغرية بن طريف −وكان ثقة−اهللا بن مـحـمد الضعيف 

________________________ 
  .أ /٤/٧٢العلل :  ينظر −٢٩٦٦الالل
   .٢٧٦, ٤/٢٧٥العلل :  ينظر −٢٩٧١الالل
 . مطرف :صوابه » طريف«: قوله  )١(الالل



 

 ٥٢١

عن سفيان بن  IQH فرواه,ن النحوي املقرئ الرضير وخالفه مـحـمد بن سعدا,عن الزهري عنـه
وأسنده عن  ,دان عن أيب املطرف وتفرد بـه ابن سع,حسني عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيـه

 ورواه عبد اهللا بن عمرو بن أمية عن أيب املطرف عن سفيان عن ,عبد الرحـمن بن عوف
  .مل يذكر أباه ,ًمرسال.. .ملسو هيلع هللا ىلصالزهري عن أيب سلمة أن النبي 

 غريب من .احلديث.. . يعظ أخاه يف احلياءًرأى رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٢٩٧٢(
 ومل يروه عنـه غري ابنـه احلسن بن , تفرد بـه اخلليل بن مرة عنـه,حديث ابن سنان عن الزهري

َصفوان بن سليم ورواه .اخلليل  . وتفرد بـه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد عنـه, عن الزهريُ
َبديل وتفرد بـه مغيث بن ,الزهري ورواه عبيد اهللا العمري عن  وروي عن , عن خارجة عنـهُ
  .نحوهزهري بن مـحـمد عن عبيد اهللا 

. ﴾مالك يوم الدين﴿:با بكر وعمر وعثامن كانوا يقرؤونوأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٩٧٣(
َهشيمتفرد بـه  ٍمـخرب عن ُ ِ ْ َهشيمهكذا رواه أبو الربيع عن  , عن الزهري عنـهُ  ورواه سعيد بن ,ُ

َهشيممنصور عن  ٌمـخرب أخربين ُ ُِ وأبا بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلص عن الزهري عن سامل عن أبيـه أن النبي  ْ
 , تفرد بـه مـحـمد بن عوف الطائي احلـميص عن سعيد,﴾ ملك يوم الدين ﴿ :نوا يقرؤونكا
  .﴾ مالك ﴿ :والصواب :ابن أيب داود/أ١٧٤/قال

 فاريس تفرد بـه حييى بن سعيد ال.احلديث» ...الذي يرشب يف إناء الفضة« :حديث )٢٩٧٤(
  .عن الزهري عنـه

 هذا .احلديث.. . اجلنازةوأبا بكر وعمر يمشون أمامملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي :[حديث  )٢٩٧٥(
 حدث بـه ,الزهري عنـه IRHيث مالك عن عبيد اهللا بن عمرو عنحديث منكر من حد

________________________ 
 .عن أيب املطرف :  أي )١(الالل
  .ب /٤/٥٥العلل :  ينظر −٢٩٧٢الالل
  ) .أ/٥٢النارصية (لعلل ا:  ينظر −٢٩٧٣الالل
  ) .ب/٥٤النارصية (العلل :  ينظر −٢٩٧٥الالل
 . عمر , وعن :صوابه لعل » عمرو عن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٢٢

 ثنا مـحـمد بن أحـمد بن إبراهيم :الدارقطني عن احلسني بن أحـمد بن عتاب من كتابـه قال
  ورواه زمعة عن الزهري عن سامل أن ابن.العامري عن حييى بن نرص عن ابن وهب عن مالك

  . تفرد بـه يزيد بن أيب حكيم عنـه,وهو غريب من حديثه عنـه ,...عمر كان يميش
 غريب من .احلديث» ... عىل ظهرهاَلِمُ عٍلَمَما ضجت األرض من ع« :[حديث  )٢٩٧٦(

 وتفرد بـه مسلمة بن عيل عن , تفرد بـه عبد الرحـمن بن يزيد بن متيم عنـه,حديث الزهري عنـه
  .ال عن أيب طالب احلافظومل نكتبـه إ ,عبد الرحـمن

.. .فأرة وقعت يف سمن IQH رجل عنهحني جاءملسو هيلع هللا ىلص  أنـه كان عند النبي :[حديث  )٢٩٧٧(
ْاألييل كذا رواه عبد اجلبار بن عمر .احلديث عن   عن ابن جريجيورو , عن الزهري عن ساملَ

 تفرد بحديث ابن ,عن عبيد اهللا عن ابن عباس :والصحيح ,وهـم IRHوكليـهـام ,الزهري كذلك
 عن أيب األسود عن سامل عن َِهليعة ورواه ابن .جريج شعيب بن حييى عن حييى بن أيوب عنـه

  .ريْوُالغ ISHجاَدْخَّاش الدَدِوال أعلم حدث بـه غري خ , وتفرد بـه عنـه,أبيـه
 تفرد بـه صالح بن إسحاق اجلهبذ عن .احلديث »...فضل صالة اجلـامعة« :حديث )٢٩٧٨(

  .إبراهيم بن إسامعيل عنـه
  .احلديث» ... فامله للبائعاًمن باع عبد« :حديث )٢٩٧٩(
  .احلديث.. . أنـه كان ينـهى املـحرم أن يقلم أظفاره:حديثو )٢٩٨٠(
  .احلديث» ...ال متنعوا نساءكم املساجد« :حديثو )٢٩٨١(

 عن إبراهيم بن املنذر عن عيسى بنعبد اهللا بن شبيب  −وهي نسخة−تفرد بـهذه األحاديث       
 

________________________ 
   .٢/١٨٨ , الآللئ املصنوعة ١٥٥٢املوضوعات :  ينظر −٢٩٧٦الالل
 يف األوسط وأخرجه الطرباين . ٢/٩٧٢ , املؤتلف ٤/٢٩١ب , السنن /٥/١٨١العلل :  ينظر −٢٩٧٧الالل
  . هكذا رواه عبد اجلبار :  من طريق عبد اجلبار عن ابن جريج , وقال ٣٠٧٧
 . رجل يسأله عن , أو نحوه :صوابه » رجل عن«: قوله  )١(الالل
 . وكالمها :ه الوجه في» وكليهام«: قوله  )٢(الالل
َ خداش بن الدخداخ :صوابه » خداش الدخداج«: قوله  )٣(الالل َّْ. 



 

 ٥٢٣

عن ابن أخي الزهري عن عمه عن سامل  IQHد عبد العزيز بن سليامنودواملغرية عن أيب م
 وتدخل هذه األحاديث يف رواية ,روى عن السائب بن يزيد , وأبو مودود من التابعني,وغريه

  .األكابر عن األصاغر
 غريب من .احلديث» ...سمع اهللا ملن حـمده« :كان يقولملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٢٩٨٢(

تفرد بـه عبيد اهللا  ,اشد بن معمررإسحاق بن /ب١٧٤/ غريروه عنـهمل ي ,حديث الزهري عن سامل
  .بن عمرو عن إسحاق

  .احلديث.. .يقول هلالل رمضانملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :حديث )٢٩٨٣(
  .كهُسُحلـم ن : يعني»اًكلوا منـها ثالث« :حديثو )٢٩٨٤(
 أفضل :حيملسو هيلع هللا ىلص كنا نقول ورسول اهللا  : وفيـه,... جاء رجل من األنصار:حديثو )٢٩٨٥(

  .احلديث.. .أمة مـحـمد
  . عن إسحاق بن حييى عن الزهري عنـهاظيَحُالوتفرد بـهذه األحاديث حييى بن صالح       

 تفرد بـه عمر بن .احلديث.. .ذبحت قبل أن أحلق :ملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي ً أن رجال:حديث )٢٩٨٦(
ْصهبانمـحـمد بن  الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن  : والصواب, عن الزهريُ

  .صعمرو بن العا
 .احلديث.. .ال يزيدان عىل ركعتنيفكانا  ,ومع عمرملسو هيلع هللا ىلص  سافرت مع النبي :حديث )٢٩٨٧(

ِبزيعرواه القاسم بن الفضل بن   , عن عمرو بن عاصم عن هـامم عن مطر عن الزهري عنـهَ
ِالنصيبيوتابعه إسحاق بن سنان  ومل  , تفرد بـه هـامم بن حييى عن مطر, عن عمرو بن عاصمَّ

  .واختلف عنـه ,بن عاصميروه عنـه غري عمرو 
عن  مرة بن إبراهيم حديث من غريب .احلديث »...مثنى مثنى الليل صالة« :[حديث  )٢٩٨٨(

  . تفرد بـه صدقة بن عبد اهللا أبو معاوية السمني عن إبراهيم بن مرة,وهو صحيح عنـه ,الزهري
________________________ 

 . بن أيب سليامن :صوابه » بن سليامن«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ٦٦٥٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٢٩٨٢الالل
  .  من طريق صدقة , ووافقه ٩٤٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٢٠العلل :  ينظر −٢٩٨٨الالل



 

 ٥٢٤

 هكذا رواه إسحاق بن حاتم العالف عن .احلديث.. . ملا مات النجايش:حديث )٢٩٨٩(
وإنام رواه  ,وليس هذا من حديث سامل ,وهو وهـم ,ينة عن الزهري عن سامل عن أبيـهابن عي

   ومل نكتبـه إال عن عبد الوهاب بن عيسى بن  ,عن أيب سلمة وسعيد بن املسيب IQHابن عيينة
  .أيب حية

 

 تفرد بـه نوفل بن .احلديث.. .بمنى ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  صليت مع رسول اهللا :حديث )٢٩٩٠(
  . بن عمر عن الزهري هكذا عن عبيد اهللاُعامرة

 

 تفرد بـه .كان إذا افتتح الصالة مل ينظر إال إىل موضع سجودهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٩٩١(
  .مـحـمد بن عبيد بن احلارث عن أبيـه عن ابن عيينة عن الزهري عنـه

 

 غريب من حديث الزهري عن .احلديث.. . أنـه أتاه يسأله عن متعة النساء:حديث )٢٩٩٢(
  .ور بن دينار عنـه تفرد بـه منص,سامل

 

الزهري عن / أ١٧٥/ غريب من حديث.احلديث» ...يامنحب العرب إ« :حديث )٢٩٩٣(
  . بن جبري عن ابن عيينة عنـهرعومتفرد بـه  ,سامل

 

 من حديث صحيح .احلديث» ...IRHإنام بقاؤكم فيام سلف من اإليامن« :حديث )٢٩٩٤(
ـه أبو مريم عبد الغفار بن  تفرد ب,حفص عنـهبن وهو غريب من حديث أيب بكر  ,عنـه الزهري

  .القاسم عنـه
 

 نزار تفرد بـه خالد بن .» فيـه الصاعISHحتى يرضب ,ال« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٢٩٩٥(
ْاألييلعن عبد اجلبار بن عمر    . عن الزهري عنـهَ

 

ريي عن َمُّ تفرد بـه الفضيل بن سليامن الن.احلديث» ...اًكلوا منـها ثالث« :حديث )٢٩٩٦(
  .لزهري عنـهعمر بن سعيد عن ا

________________________ 
 .عن الزهري :  أي )١(الالل
 . األمم :صوابه » اإليامن«: قوله  )٢(الالل
 . جيري :صوابه » يرضب«: قوله  )٣(الالل



 

 ٥٢٥

 من حديث سامل منكر .احلديث» ...من وسع عىل عياله يوم عاشوراء« :[حديث  )٢٩٩٧(
 ُويعقوب ,بن عيينة عن إبراهيم بن مـحـمد بن املنترش من قولهاوإنام يروى هذا عن  ,عن أبيـه

  .وهو ضعيف احلديث ,رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن سامل اغَّالدب IQHزخبن 
 تفرد بـه .احلديث.. .من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع ً أن رجال:حديث )٢٩٩٨(

  .إبراهيم بن أيب حييى عن عبيد اهللا عنـه
 IRHشن تفرد بـه ح.»بادروا أوالدكم بالكنى قبل أن تغلب عليـهـم األلقاب« :[حديث  )٢٩٩٩(

  .يسِارَّ ومل يروه عنـه غري برش بن عبيد الد,بن دينار عن الزهري
 تفرد بـه سيف بن عمر عن بكر بن .صالة اخلوفملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا ISHةصال حديث )٣٠٠٠(

  .وائل وعبيد اهللا بن عمر عن الزهري عنـه
 غريب من حديث إسامعيل بن أمية عن .احلديث» ...ًمن ابتاع نخال« :[حديث  )٣٠٠١(

 . *الزهري عنـه
َالقعنبي تفرد بـه .»من أتى اجلـمعة فليغتسل« :[حديث  )٣٠٠٢( ْ ْضمرة عن أبيـه عن أيب َ  عن َ

  . بن عمر عن الزهري عنـهعبيد اهللا
 تفرد بـه , غريب من حديث الزهري عنـه.احلديث» ...إذا أقيمت الصالة« :حديث )٣٠٠٣(

  .إبراهيم بن الفضل عنـه
 غريب من حديث .احلديث.. .ام من اجلنابةَّفتيم ,ملسو هيلع هللا ىلص أن رجلني أتيا النبي :حديث )٣٠٠٤(

  .وزاعي عنـه تفرد بـه احلارث بن سليامن عن عقبة بن علقمة عن األ,الزهري عنـه
________________________ 

   .٢٩ , األمايل املطلقة البن حجر ص ٨/٥٣٠ , لسان امليزان ٩٠٩العلل املتناهية :  ينظر −٢٩٩٧الالل
َّ خرة :صوابه » خز«: قوله  )١(الالل ُ. 
   .٣٣١املوضوعات :  ينظر −٢٩٩٩الالل
َ حب:صوابه » حنش«: قوله  )٢(الالل  .يش ُ
 .صىل :  صوابه »صالة«:  قوله )٣(الالل
 .ضبب عليها » عنه«*  −٣٠٠١الالل
   .٢/٨٣٩ , املؤتلف ٢/٤٤العلل :  ينظر −٣٠٠٢الالل



 

 ٥٢٦

بي عن حجاج ْنَ تفرد بـه أبو مالك اجل.احلديث.. .اًملوكـباع مملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٠٠٥(
  .عن الزهري عنـه

 تفرد بـه .احلديث.. .اًون جلوسحِّبسي/ب١٧٥/رأى أصحابـهملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٠٠٦(
 ,رين عمر عن الزهب ورواه عبد الرزاق .صدقة بن عبد اهللا عن إبراهيم بن مرة عن الزهري

  .وتفرد بـه حييى بن حسان عنـه
 :عن سامل IQHيروإبراهيم بن يزيد اجل** 

 , تفرد بـه إبراهيم عن سامل.احلديث» ...صالة املسلم يشء IRHعيقال « :[حديث  )٣٠٠٧(
ُبـهلولوال نعلم حدث بـه غري إسحاق بن  ,وتفرد بـه حييى بن املتوكل عنـه ْ  ورواه الزهري عن .َ

  .احلديث.. . ال يقطع:وأيب بكر وعمر قالواملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  :ويف األصل .سامل عن أبيـه من قوله
َالعنربيتوبة **   : عن ساملَْ

 تفرد بـه .احلديث» ...اللهـم بارك لنا يف مكتنا« :فقال ,دعاملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٠٠٨(
َشوذبد البريويت عن أبيـه عن ابن َيْزَعباس بن الوليد بن م ْ  عن عبد الرحـمن بن القاسم ومطر َ

ْضمرة ورواه , سهل عن توبةيب أريكثو َشوذب عن ابن َ ْ هكذا , ذكر بينـهـام أحدُمل ي , عن توبةَ
ْضمرةامطي عن َْند اهللا بن اجلهـم األيرواه عب َ.  

 :جابر عن سامل** 
  .ISH يف مسند شيبة وبالل.احلديث.. .الكعبةملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :حديث )٣٠٠٩(

 :احلسن البرصي عن سامل** 
  تفرد بـه مبارك بن.وفيـه قصة احلجاج ,احلديث »...الغداةمن صىل « :حديث )٣٠١٠(

 

________________________ 
  .ب /٤/٢٥العلل :  ينظر −٣٠٠٦الالل
 .ُ اخلوزي :صوابه » اجلوري«: قوله  )١(الالل
   .٣٦٨, ١/٣٦٧السنن :  ينظر −٣٠٠٧الالل
 . يقطع :صوابه » عيق«: قوله  )٢(الالل
  .٢٢٨٩ يف احلديث )٣(الالل



 

 ٥٢٧

َفضالة   . وتفرد بـه عثامن بن اهليثم عنـه, عن احلسن عنـهَ
 :املكي عن سامل IQHإبراهيم بن زيد** 

 وفيـه ,ال يقطع صالة املسلم يشء :وأبا بكر وعمر قالواملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٠١١(
  . وتفرد بـه حييى بن املتوكل عنـه,عنـه تفرد بـه إبراهيم .حديث القراءة باحلـمد

 :قتادة عن سامل** 
 تفرد بـه املعتمر .احلديث» ...ن اهللا عز وجل ال ينظر إىل الذي جير إزارهإ« :حديث )٣٠١٢(

  .بن سليامن عن أبيـه عن قتادة
 تفرد بـه اجلهـم بن اجلارود .IRHاحلديث.. . لهًة عمر بن اخلطاب نجيبـىهدأ :حديث )٣٠١٣(

  . وتفرد بـه عنـه أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد,ـهعن سامل عن أبي
 :ري عن ساملَـمَْحرزين بن سليامن األ** 

 تفرد بـه حـامد بن مـحـمد بن حـامد الواسطي .»من أتى اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٠١٤(
َمرثدعن قيس بن الربيع عن علقمة بن  ISHعن عيل بن عاصم ْ  /أ١٧٦ /. عن رزين عنـهَ

 :ك عن ساملَ بانسعيد بن مسلم بن** 
 , تفرد بـه سعيد عنـه.احلديث» ...ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيـها« :حديث )٣٠١٥(

َغفاروتفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم ال   .ي عنـهِ
 :موسى بن عقبة عن سامل** 

» ...حَدْلَلقيت زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل ب «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣٠١٦(
 , وغريب من حديث عبيد اهللا بن عمر عن موسى,ى عنـه صحيح من حديث موس.احلديث

  .ITH املدينيعبد اجلبار بن ُعامرةتفرد بـه نوفل بن 
________________________ 

  .−ُ وهو اخلوزي املتقدم– يزيد :صوابه » زيد«: قوله  )١(الالل
 .اجلهم بن اجلارود عن سامل :  لعل ترمجة هذا احلديث ساقطة , وهي )٢(الالل
 . عاصم بن عيل :صوابه لعل » عيل بن عاصم«: قوله  )٣(الالل
   .٥٠٨, ١٩/٥٠٧مشق تاريخ د:  ينظر −٣٠١٦الالل
 .» ومل نكتبه إال من هذا الوجه«:  يف تاريخ دمشق )٤(الالل



 

 ٥٢٨

 غريب من .احلديث» ...ال ومقلب القلوب« :ملسو هيلع هللا ىلص يمني رسول اهللا ت كان:حديث )٣٠١٧(
ْالدراوردي تفرد بـه يعقوب بن مـحـمد الزهري عن ,حديث عقبة بن موسى عن أبيـه عن سامل ََ َّ 

ْالدراوردي ورواه إسحاق بن أيب إرسائيل عن ,لعزيز بن مـحـمد عنـهعبد ا ََ  وعبد اهللا بن جعفر َّ
  . عقبةابنهمل يذكر  ,عن موسى نفسه

 :نافع عن سامل** 
 غريب من حديث .احلديث» ...اًمن جاءين زائر «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣٠١٨(

 وتفرد بـه أبو مـحـمد عبد اهللا بن , عنـهسلمة بن ساملم تفرد بـه ,عبيد اهللا بن عمر عن نافع عنـه
  .اد بن ربيعة عنـهَبُادي من بني عَبُمـحـمد الع

ْ سلم  بنُجنادة تفرد بـه .احلديث.. .ادَّعىل ابن صيملسو هيلع هللا ىلص  مر رسول اهللا :حديث )٣٠١٩( عن َ
  .عبيد اهللا عن نافع عن سامل

 تفرد .يثاحلد» ...لبيك« :كان إذا استوت بـه راحلتـه قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٠٢٠(
 ومل يروه عنـه ,بـه مـحـمد بن جعفر بن أيب كثري عن حييى األنصاري عن نافع عن سامل وحـمزة

 وتفرد بـه , ورواه أسامة بن حفص عن موسى بن عقبة عن نافع عنـهـام.غري إسحاق بن مـحـمد
  . رواه عن موسى عن نافع وسامل وحـمزة عن ابن عمر,وخالفه حاتم بن إسامعيل ,أسامة

َطوالةعبد اهللا بن عبد الرحـمن أبو **   : عن ساملُ
 .احلديث.. .حراق الطعام يف أرض العدوإنـهى عن ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٠٢١(

َطوالةغريب من حديث أيب    . تفرد بـه سليامن بن عمرو عنـه, عنـهُ
َّالوصايفعبيد اهللا بن الوليد **   : عن ساملَ

 تفرد بـه ,غريب من حديث سامل عن أبيـه .رعن بيع الغرملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٠٢٢(
َّالوصايف َّالوصايفبن عبد السالم عن /ب١٧٦/ وتفرد بـه النعامن, عنـهَ َ.  

 :أبان بن أيب عياش عن سامل** 
________________________ 

 . ٤٢١ , الدرة الثمينة البن النجار ص ٢٠, ١٩إحتاف الزائر أليب اليمن بن عساكر ص : ينظر  −٣٠١٨الالل
 . تفرد به مسلمة :  من طريق العبادي , وقال ٤٥٤٦وأخرجه الطرباين يف األوسط 



 

 ٥٢٩

 غريب من حديث .احلديث» ...أحب يشء تكلم بـه العبد حني يستيقظ« :حديث )٣٠٢٣(
  . تفرد بـه أبان عنـه,سامل عن أبيـه

ْالدراوردي غريب من حديث .احلديث.. .اإلزاريف  حديث )٣٠٢٤( ََ  تفرد بـه احلسني , عنـهَّ
ْاجلعفيبن عيل    . عنـهُ

 :ري عنـهَمُعبد العزيز الع** 
 غريب من حديث سامل عن .احلديث» ...مروا باملعروف ,أيـها الناس« :[حديث  )٣٠٢٥(

بد اهللا بن عبد العزيز  ومل يروه عنـه غري ابنـه ع, تفرد بـه عبد العزيز بن عبد اهللا العمري عنـه,أبيـه
  . تفرد بـه إسحاق بن إبراهيم الرازي عنـه,− احلديثزوهو عزي−العابد 

 : عن ساملُز بن رفيععبد العزي** 
 , غريب من حديثه عن أبيـه.احلديث» ...تفتح أبواب السامء عند خـمس« :[حديث  )٣٠٢٦(

  .وعنـه عمرو بن عون ,ملقرئحفص بن سليامن ا  وتفرد بـه عنـه أبو عمر,ز عنـهالعزي عبد بـه تفرد
 :عبد اهللا بن دينار عن سامل** 

 غريب من حديث عبد اهللا .ديث احل»...IQHم باملعوذتنيئانقيل يل وأنا « :[حديث  )٣٠٢٧(
  .أخو عبد اهللا عمر بن حفص تفرد بـه عاصم بن ,سامل IRHبن

 : عن ساملُليث بن أيب سليم** 
 غريب من حديث ليث .احلديث.. .آنر بالقرَافسُيأن ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :[حديث  )٣٠٢٨(

 املـحاريب وغريهـم عن ليثوورواه الثوري وزائدة وابن فضيل  , تفرد بـه عمران بن عيينة,عنـه
  .عن نافع عن ابن عمر

________________________ 
  .  من طريق إسحاق , ووافقه ١٣٦٧خرجه الطرباين يف األوسط  أ−٣٠٢٥الالل
  .  من طريق عمرو , ووافقه ٤٧١ والصغري ٣٦٢١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٢٦الالل
  . تفرد به الصائغ عنه :  من طريق عاصم , وقال ٧٩٤٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٢٧الالل
َّ بالـمعرس :صوابه » باملعوذتني«: قوله  )١(الالل َُ. 
 . عن :صوابه » بن«: قوله  )٢(الالل
 .أ /٤/٥٧العلل : ينظر  −٣٠٢٨الالل



 

 ٥٣٠

 :أبو بكر بن عمر عن سامل** 
 تفرد بـه أبو بكر .احلديث.. .يوم خيرب عن متعة النساءملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٠٢٩(

  .وه عنـه غري القاسم بن عبد اهللا بن عمر من ولد عمر بن اخلطاب ومل ير,عن سامل
 غريب من حديث سامل عن .احلديث.. .الفطر زكاةملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا فرض :حديث )٣٠٣٠(

  .حييى عنـهأيب ومل يروه عنـه غري إبراهيم بن  , تفرد بـه أبو بكر عنـه,أبيـه
 :أبو بكر بن سامل عن أبيـه** 

 غريب من حديث .احلديث» ...يعذبان« :فقال ,مر بقربينملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٠٣١(
 بن فليح بـه تفرد ,بكر أيب غري عنـه يروه مل ,أبيـه د اهللا بن عمر عن أيب بكر بن سامل عنيعب

   /أ١٧٧/.جعفر بن إسامعيل
 :أبو األسود عن سامل** 

 تفرد بـه ابن .احلديث.. .سئل عن فأرة وقعت يف سمنملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٣٠٣٢(
  .ريْوُ الغخاَدْخَّالداش بن َدِ ال أعلم حدث بـه غري خ, عن أيب األسودَِهليعة
 :عمرو بن دينار موىل الزبري عن سامل** 

 غريب من حديث فضيل بن عياض عن .احلديث» ...من قال يف السوق« :حديث )٣٠٣٣(
َالدستوائيهشام  ُزنبور ال أعلم رواه عنـه غري مـحـمد بن ,َّْ ْ   . املكيُ

 :يز عن ابن عمرِرَهللا بن كطلحة بن عبيد ا* 
 قال ابن .احلديث.. .يف الكعبةملسو هيلع هللا ىلص  أين صىل رسول اهللا : سألت ابن عمر:[حديث  )٣٠٣٤(

 وإنام يرويـه حـامد بن سلمة عن طلحة بن , وهذا حديث غريب عن حـميد الطويل:صاعد
 بن هزـب ورواه , النرض بن مساور عنـه وتفرد بـه, تفرد بـه خارجة بن مصعب عن حـميد,عبيد اهللا

  .أسد عن حـامد بن سلمة عن طلحة عن ابن عمر

________________________ 
   .٢/٩٧٢املؤتلف :  ينظر −٣٠٣٢الالل
   .٢٢١٩, ٤/١٩٥٩ , املؤتلف ٧/١٩٢العلل :  ينظر −٣٠٣٤الالل



 

 ٥٣١

ِّمرصفطلحة بن *  َ  : عن ابن عمرُ
 تفرد بـه هـامم بن حييى عن .احلديث» ...بني اإلسالم عىل خـمسة أسهـم« :حديث )٣٠٣٥(

َجحادةمـحـمد بن    . عن طلحةُ
 تفرد بـه أبو زائدة .احلديث.. .فسأله عن عثامن , جاء رجل إىل ابن عمر:حديث )٣٠٣٦(

َمغولا بن حييى عن مسلم بن إبراهيم عن عمر بن أيب زائدة عن مالك بن زكري ْ   . عنـهِ
 :طاوس عن ابن عمر* 

 غريب .احلديث.. .حتمبن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس  إ: قيل البن عمر:حديث )٣٠٣٧(
  .من حديث منصور بن املعتمر عن حبيب بن أيب ثابت عنـه

 عن ُليث بن أيب سليم من حديث  غريب.احلديث.. . أنـه طلق امرأتـه:حديث )٣٠٣٨(
ِّالرقي ِالكاليب تفرد بـه عمرو بن عثامن ,طاوس والشعبي ورواه مـحـمد بن  . عن زهري عن ليثَّ

 تفرد بـه عمر بن يونس ,وهو غريب من حديثه عنـهـام ,عبد اهللا بن طاوس عن أبيـه عن جده
  .الياممي عنـه

 غريب من حديث عبد .احلديث.. .فذكر آية اخلـمر ,ملسو هيلع هللا ىلص خطب رسول اهللا :حديث )٣٠٣٩(
  . تفرد بـه إبراهيم بن نافع املكي عنـه,اهللا بن طاوس عن أبيـه

 تفرد بـه عامر بن مطر عن معتمر عن أبيه .يوتر بواحدةملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٣٠٤٠(
  .عنـه

عبد بـه /ب١٧٧/ تفرد.خاتم الذهب :يعني ,ثم رمى بـه ,ملسو هيلع هللا ىلص اختذه النبي :حديث )٣٠٤١(
 . سمعناه من حديثه إال من ابن صاعدوما  : قال,بن عيينة عن عمرو عنـهالعالء عن ابن  اجلبار

 تفرد , غريب من حديث سليامن التيمي عن طاوس.النـهي عن متعة النساء حديث )٣٠٤٢(
 وعنده عن عمر بن حبيب , وتفرد بـه عنـه إسحاق بن إبراهيم شاذان,بـه عمر بن حبيب القايض

  . صالة الليلاحلديث اآلخر املـحفوظ بـهذا اإلسناد يف
 :طلق بن حبيب عنـه* 



 

 ٥٣٢

.. . ال:قال ,ا يف احلريرًشيئملسو هيلع هللا ىلص هل سمعت من رسول اهللا  : سألت ابن عمر:حديث )٣٠٤٣(
  .عن عمرو بن دينار عنـه IQHوزي تفرد بـه إبراهيم بن يزيد اجل.احلديث

 :صفوان بن مـحرز عنـه* 
  . تفرد بـه املعتمر عن أبيـه عن قتادة عنـه.َفنَالك حديث )٣٠٤٤(

 :أسامء الرواة عن ابن عمرمن العني باب 
 :عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه* 

 هكذا رواه حييى .احلديث.. .من منى إىل عرفاتملسو هيلع هللا ىلص  غدونا مع رسول اهللا :[حديث  )٣٠٤٥(
لمة سبن سعيد األموي وعبد اهللا بن نمري عن حييى بن سعيد األنصاري عن عبد اهللا بن أيب 

َهشيمواه الثوري ومالك وحـامد بن زيد و, ور*أبيـه IRHعن عبد اهللا عن  وجرير والثقفي ُ
  .ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر عن النبي  *عن حييى عن عبد اهللا بن أيب سلمةوغريهـم 

 تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا .احلديث» ...من سنة الصالة« :[حديث  )٣٠٤٦(
  .بن عمر عن القاسم

 :* ابن عمرعنعبد اهللا بن احلارث * 
 بن لرحـمن تفرد بـه عبد ا.احلديث.. .مسح عىل اخلفنيملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  أن:[حديث  )٣٠٤٧(

  .علقمة عن أيب حـمزة عن عيل بن زيد عنـه
 :عبد اهللا بن خالد عنـه* 

  بـه حييى بن سعيد األموي عن ابن تفرد.احلديث... *شفارهأ ب ترض: قال:[حديث  )٣٠٤٨(
 

________________________ 
 .ُ اخلوزي :صوابه » اجلوزي«: قوله  )١(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » سلمة«/ » صح«: فوقها يف غ » يهأب«*  .أ /٤/٧٧العلل :  ينظر −٣٠٤٥الالل
  .٢٧٠٥ إىل هنا ينتهي االنقطاع يف غ , وكانت بدايته من احلديث )٢(الالل
   .١/٣٤٩السنن :  ينظر −٣٠٤٦الالل
  .عنه : يف ص » عن ابن عمر«. * ب /٤/٦٧العلل :  ينظر −٣٠٤٧الالل
  .من ص » عز وجل... وينظر «/ أسفاه :  يف ص , ويف غ ضبب عليهام» ترضب أشفاره« * −٣٠٤٨الالل



 

 ٥٣٣

 . *إن شاء اهللا عز وجل IQHنظر لفظهيو ,ج عنـهريج
ّالبهيهللا عبد ا*  ِ  : عن ابن عمرو أو ابن عمرَ

 تفرد بـه بقية عن .احلديث» ...رةْـمُناوليني اخل «:لعائشةملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي :[حديث  )٣٠٤٩(
ّالبهي عن األعمش وأيب إسحاق عن *شعبة ِ  وال أعلم رواه غري موسى بن عيسى بن املنذر ,َ

  .IRH*والشك من موسى احلديث ,عن أبيـه عن بقية
 :ار عن ابن عمرعبد اهللا بن دين* 

 تفرد بـه أحـمد بن مـحـمد .احلديث» ...ة النسبَـمْحُة كلَـمْحـُالوالء ل«/أ١٧٨/:حديث )٣٠٥٠(
يمي عن مـحـمد بن إدريس الشافعي عن ِـمْخِ اإلنن رشدين عن عيل بن سليامببن احلجاج 

عن فرواه املزين  , وخالفه املزين وغريه عن الشافعي,مـحـمد بن احلسن عن أيب حنيفة عنـه
وهو  ,يوسف عن عبد اهللا بن دينار ISHالشافعي عن مـحـمد بن احلسن عن يعقوب بن

 وروى هذا احلديث برش بن الوليد ,اًومل يسمع أبو يوسف من عبد اهللا بن دينار شيئ ,الصواب
  .عن أيب يوسف عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن دينار

  : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أيب طالب:حديث )٣٠٥١(
 ... الغامم بوجههىبيض يستسقأو

  .وتفرد بـه عنـه أبو قتيبة ,تفرد بـه عنـه ابنـه ,غريب صحيح من حديث عبد اهللا بن دينار عنـه
مل  , غريب من حديث الثوري عنـه.احلديث» ...مثل هؤالء الصلوات« :حديث )٣٠٥٢(

 لم عن حييى بن بن عبد اهللا بن مس عن عبد الرحـمنُّالرهاوينكتبـه إال عن احلسن بن أحـمد 
 

________________________ 
ِترضب أشفاره وجناته :  , ولفظه ملسو هيلع هللا ىلص هو يف صفة النبي )١(الالل  وتاريخ ١/٦٤ كام يف تلخيص املتشابه –ُ

  .− من طريق حييى٣/٢٥٨دمشق 

كتب » موسى احلديث«/ سعيد : يف ص » شعبة« . * − مسند ابن عمر–أ /٥/٨٨العلل :  ينظر −٣٠٤٩الالل
  .وبيض لباقيه » مو«: منه يف غ 
 . كذا )٢(الالل
 . أيب :صوابه » بن«: قوله  )٣(الالل



 

 ٥٣٤

  .عبد اهللا بن ثابت عن الثوري
 .احلديث.. .كلامت أقوهلنملسو هيلع هللا ىلص  علمني رسول اهللا :حديث )٣٠٥٣(
 والكالم عليـه .ثاحلدي.. . علمني كلامت ثالث ال أدعهن حتى أموت:حديثو )٣٠٥٤(

  .من حديث أهل اجلزيرة ,IQHمثل الذي قبله
يب من حديث عبد  غر.احلديث» ...إذا أراد اهللا عز وجل أن خيلق النطفة« :حديث )٣٠٥٥(

ْالعذري تفرد بـه عبد الرحـمن بن حييى بن سعيد , وغريب من حديث مالك عنـه,اهللا عنـه  , عنـهُ
  .وال نعلم حدث بـه عنـه غري عيل بن حرب

ّخممن حجة الوداع نزل غدير ملسو هيلع هللا ىلص  ملا رجع النبي :[حديث  )٣٠٥٦(  غريب من .احلديث.. .ُ
 تفرد بـه سفيان بن زياد عن , عنـه* من حديثه وهو غريب, تفرد بـه شعبة,حديث عبد اهللا عنـه
  .حجاج بن منـهال عنـه

 , غريب من حديثه عن ابن عمر.احلديث» ...إن املؤمن ليتصدق بتمرة« :[حديث  )٣٠٥٧(
َموسى بن عبيدوغريب من حديث  واملشهور عن  , تفرد بـه عبد اهللا بن سيف عن موسى,ة عنـهُ

  .ري بن يسارَشُ ب:وقيل , هريرةعبد اهللا بن دينار عن سعيد بن يسار عن أيب
» ...اللهـم إين أعوذ بك من زوال نعمتك «:ملسو هيلع هللا ىلص كان من دعاء النبي :[حديث  )٣٠٥٨(

ومل يروه عنـه  , تفرد بـه موسى بن عقبة عنـه, غريب من حديث عبد اهللا بن دينار عنـه.احلديث
 أيب عن IRHأخرجه مسلم يف صحيحه/ب١٧٨/ وقد:قال املقديس .غري يعقوب اإلسكندراين

  . الرازي عن حييى بن عبد اهللا بن بكري عن يعقوبُزرعة

________________________ 
  .٣٠٥٢يف احلديث :  أي )١(الالل
  .حديث : يف ص » حديثه« * −٣٠٥٦الالل
  .ب /٤/٥٨العلل :  ينظر −٣٠٥٧الالل
  .  من طريق يعقوب , ووافقه ٣٥٨٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٥٨الالل
وهذا احلديث ملا ذوكر به املصنف رمحه اهللا رحل من طوس إىل أصبهان ليسمعه  . ٢٧٣٩ يف احلديث )٢(الالل

 .ًعاليا عن أيب زرعة 



 

 ٥٣٥

غريب من حديث . *وعن هبتهعن بيع الوالء ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا  }أ٥١م{ :[حديث  )٣٠٥٩(
ُعروبةابن أيب    . بن إسحاق عنـه*شعيب تفرد بـه ,بن عمر عن عبيد اهللا َ

فرد بـه حـميد  ت.احلديث.. . بالقرآناًأي الناس أحسن صوت :ملسو هيلع هللا ىلص قيل للنبي :[حديث  )٣٠٦٠(
َمسعرار عن َُوبن حـامد بن أيب اخل ْ   . عنـهِ

هذا  : قال موسى بن هارون. ركعتني*كان يصيل بعد اجلـمعةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٠٦١(
 ورواه .هبا مـحـمد بن عبد الو*نماحلديث مل نسمعه عن ابن عيينة عن عبد اهللا بن دينار إال 

  .صالح بن قدامة عن عبد اهللا بن دينار
 

  .عن الضبملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا :ثحدي )٣٠٦٢(
  .» يؤذن بليلًن بالالإ« :حديثو )٣٠٦٣(
  .»الشهر تسع وعرشون« :حديثو )٣٠٦٤(
  .»ليس عىل املـحرم جناح يف قتل خـمسة« :حديثو )٣٠٦٥(
  .»إن الذي ال يؤدي زكاة الفطر« :حديثو )٣٠٦٦(
  .»للغادر لواء« :حديثو )٣٠٦٧(
  .»تصدقن ,يا معرش النساء« :حديثو )٣٠٦٨(
  .ن هبتـهالنـهي عن بيع الوالء وع حديثو )٣٠٦٩(

 

تفرد بـهذه األحاديث عمرو بن الربيع بن طارق عن سليامن بن فليح عن عبد اهللا بن دينار       
  .عن ابن عمر

________________________ 
  .سعيد : يف ص » شعيب«/ من غ » وعن هبته« * −٣٠٥٩الالل
 ٦٢٠٥, ٢٠٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٩٢٧ب , املؤتلف /٤/٥٧العلل :  ينظر −٣٠٦٠الالل

  . من طريق محيد , ووافقه 
: يف غ » اجلمعة«. * تفرد به حممد :  من طريق موسى , وقال ٧٩٩٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٦١الالل

  . عن : يف ص » من«/ الفجر 



 

 ٥٣٦

 , ذكرناه يف مسند سعد. لثالث خصالَّ إن يف:قال سعد بن معاذ: * قال:[حديث  )٣٠٧٠(
  .IQHأنس عنـه

 * أيبـحـمد بن تفرد بـه م.احلديث.. .نـهى عن بيع الوالءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٠٧١(
عمران عن سفيان الثوري   املعاىف بن*اًورواه أيض .عن الضحاك بن عثامن عنـه IRH*يزيد

 *عن أربعة *بن القاسمورواه أبو النرض هاشم  . جيـمع بينـهـم عنـه غريه*ملو, *وشعبة ومالك
وهو غريب من  ,نار ورواه عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن دي.اًومل جيـمع بينـهـم غريه أيض ,عنـه

ُعروبةحديث ابن أيب    .عنـه  تفرد بـه شعيب بن إسحاق, عنـهَ
 تفرد بـه عبد اهللا بن نافع .ـامنْهُّ يف الساحلديث.. .خيربملسو هيلع هللا ىلص ا افتتح النبي  مل:[حديث  )٣٠٧٢(

  .الصائغ عن عاصم بن عمر أخي عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا
 تفرد بـه حفص .احلديث.. .ميقال بعد أن رجـم األسلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٠٧٣(
  .ًايل عن الثقفي عن حييى متصالَبَّالر

 غريب من حديث .احلديث» ...ال ترفع العصا عن أهلك «:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :[حديث  )٣٠٧٤(
ُبـهلول تفرد بـه إسحاق بن ,عبد اهللا عنـه ْ عمرو الكلبي عن احلسن بن /أ١٧٩/ عن سويد بنَ
  .صالح عنـه

  تفرد بـه سليامن بن بالل عن عبد.احلديث.. .أتـه عمر طلق امر* أن ابن:[حديث  )٣٠٧٥(
 

________________________ 
  .من ص » قال« * −٣٠٧٠الالل
  .٢١٣٥ يف احلديث )١(الالل
/ من ص » ًأيضا«, » أيب«. * , ووافقه  من طريق حممد ٧٩٤١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٧١الالل

» بن القاسم«/ مل : يف ص » ومل«/ ومالك وشعبة : يف غ » وشعبة ومالك«/  , وضبب عليها يريد: يف غ » يزيد«
  .األربعة : يف غ » أربعة«/ من غ 
َفديك : لعل صوابه » يزيد«: قوله  )٢(الالل ُ. 
   .١٠٨, ٤/١٠٧السنن :  ينظر −٣٠٧٢الالل
  .  من طريق إسحاق , ووافقه ١١٤ والصغري ١٨٦٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٧٤الالل
  .من ص » ابن« * −٣٠٧٥الالل



 

 ٥٣٧

َمـخلديم عن خالد بن حكعن أحـمد بن عثامن بن  IQH وأخرجه مسلم, اللفظااهللا بـهذ ْ  عن َ
  .سليامن

 تفرد بـه معىل بن هالل عن .اً وماشياًيأيت قباء راكبملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٣٠٧٦(
َجحادةمـحـمد بن    . عن ابن عجالن عنـهُ

 تفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل اجلعفري عن .احلديث» ...كل مسكر خـمر« :حديث )٣٠٧٧(
  .عبد اهللا بن سلمة عنـه

 تفرد بـه عبد الرحـمن بن .احلديث.. .أربع مرات» إن الكريم ابن الكريم« :[حديث  )٣٠٧٨(
من  IRHأخرجه البخاري يف كتابـهوقد  :قال املقديس .عبد اهللا بن دينار عن أبيـه عن ابن عمر

  .عن أبيـهحديثه 
موسى  تفرد بـه .دخل يوم فتح مكة وعليـه عاممة سوداءملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٠٧٩(

َبن عبيد    }ب٥١م{ .نروبن ها وتفرد بـه عنـه عمر ,ة عن عبد اهللا بن دينارُ
 تفرد بـه عبد اهللا بن جعفر بن .احلديث» ...إذا دعوتم ألحد من اليـهود« :حديث )٣٠٨٠(

ِنجيح   . عن عبد اهللاَ
 , غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...ن مشى مع أخيـه املسلم يف حاجةم« :حديث )٣٠٨١(

َخنيستفرد بـه بكر بن  ْالقرسيوال نعلم حدث بـه عنـه غري خالد بن عبد اهللا  , عنـهُ َ.  
 .احلديث ... أحب إىل اهللا عز وجل أي الناس:فقال ,رجل ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:حديث )٣٠٨٢(

  .عن عبد اهللا ISHحني بن أيب رسَكُتفرد بـه س
  بـه عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن تفرد.احلديث» ...ىَرِإن من أفرى الف« :حديث )٣٠٨٣(

 

 
________________________ 

  .١٤٧١ يف احلديث )١(الالل
   . ٣/٤٢٦تاريخ بغداد :  ينظر −٣٠٧٨الالل
  .٤٦٨٨, ٣٣٩٠, ٣٣٨٢ يف األحاديث )٢(الالل
 .رساج : وابه كذا يف ص , ومطموس يف غ , وص» رسح«:  قوله )٣(الالل



 

 ٥٣٨

  .عنـه الوارث عبد بن الصمد عبد رواية من IQHالبخاري أخرجه ,عنـه صحيح وهو ,أبيـه عن دينار
 

 تفرد بـه عيل بن حفص املدائني .»ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا عز وجل« :حديث )٣٠٨٤(
  .بن احلارث عن عبد اهللاعن إبراهيم 

 

 تفرد بـه احلارث بن .احلديث... *بيده نحو املرشقملسو هيلع هللا ىلص  أشار رسول اهللا :[حديث  )٣٠٨٥(
  .سليامن عن عقبة بن علقمة عن األوزاعي عنـه

 

 تفرد بـه , غريب من حديثه عنـه.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص عند النبي ئِّر حاتم طيِكُ ذ:[حديث  )٣٠٨٦(
  . ومل يروه عنـه غري عبيد بن واقد,ـهعن −حـامد :اسمه :ويقال−أبو مرض الناجي 

 

 تفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل .احلديث» ...IRHاءَيطـَِطَلـمـُإذا مشت أمتي ا« :[حديث  )٣٠٨٧(
َّاحلساين يعرف هذا من /ب١٧٩/ وإنام , األنصاري عن أيب معاوية الرضير عن حييى بن سعيدَ

َموسى بن عبيدرواية    .ةُ
 

 , غريب من حديث عمرو بن دينار عنـه.احلديث» ...ال تلحفوا يف املسألة« :حديث )٣٠٨٨(
  .تفرد بـه حـامد بن زيد عنـه

 

 غريب من حديث عبد اهللا بن دينار عن .احلديث» ...من قال يف السوق« :[حديث  )٣٠٨٩(
مل يزد : *قال املقديس . الطائفي عن عمران بن مسلم عنـه* بن سليم*حييى بـه  تفرد,ابن عمر
  . من رواية عمرو بن دينار عن سامل عن أبيـه* مـحفوظ*ديث وهذا احل, عىل هذا*أبو احلسن

________________________ 
  .٧٠٤٣ يف احلديث )١(الالل
 .املروة : يف غ  »املرشق« * −٣٠٨٥الالل
   . ١١/٣٦٢تاريخ دمشق :  ينظر −٣٠٨٦الالل
  .ب /٤/٥٨, ١١/١٧٤العلل :  ينظر −٣٠٨٧الالل
 .التبخرت :  أي )٢(الالل
, » قال املقديس«/ يامن سل: يف غ » سليم«/ حممد : يف ص » حييى«. * أ /٤/٥٨العلل :  ينظر −٣٠٨٩الالل

إشارة إىل أن هذا من » املقديس«: املحفوظ , وفوقها : يف غ » حمفوظ«/ من ص » هذا احلديث«, » أبو احلسن«
  .كالمه 



 

 ٥٣٩

 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن ابن عمر* 
 غريب من حديث عبد اهللا بن ميمون .احلديث» ...صالة اجلـمعة ركعتان« :حديث )٣٠٩٠(

َزبيدوي الكويف عن َهُّالط َبديل تفرد بـه أحـمد بن ,ُ   . عنـهُ
 غريب من حديث عبد الرحـمن .و طرف منـه وه,» ركعتان*صالة السفر« :[حديث  )٣٠٩١(

َزبيدبن    . تفرد بـه ابنـه أشعث, بن احلارث عن أبيـهُ
 :*عن ابن عمرامين َلْيَعبد الرحـمن بن الب* 

تفرد بـه عبيد اهللا بن  , غريب.احلديث» ...اًين تعش حرَّ من الدَّلِقَأ« :[حديث  )٣٠٩٢(
ْالبحراالعباس بن الربيع    .رحـمن عن أبيـهين عن مـحـمد بن عبد الَ

 :عبد الرحـمن بن السائب عنـه* 
 عن عمرو بن ُاخلوزي تفرد بـه إبراهيم بن يزيد .احلديث.. . ملا طلع سهيل:[حديث  )٣٠٩٣(

  .دينار عنـه
ْعمرةعبد الرحـمن بن أيب *   : عنـهَ

 تفرد بـه أبو مريم عبد الغفار بن .احلديث» ...عىل ظهر كل بعري شيطان« :[حديث  )٣٠٩٤(
  .بيب بن أيب ثابت عنـهالقاسم عن ح

ْسربةعبد الرحـمن بن سمرة أو *   : أو سمري عنـهَ
 تفرد بـه أبو .احلديث.. .فأتى عىل رأس مصلوب , ابن عمر* كنت مع:[حديث  )٣٠٩٥(

َجحيفة عن رقبة عن عون بن أيب َعوانة   . عنـهُ
________________________ 

  .املسافر : يف غ » السفر« * −٣٠٩١الالل
  .عنه : يف ص » عن ابن عمر« * −٣٠٩٢الالل
   .١/١٥٩عة  , الآللئ املصنو٣٩٠املوضوعات :  ينظر −٣٠٩٣الالل
  .جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد الرتمجة التالية  * −٣٠٩٤الالل
» كنت مع«. *  , ووافقه −سمرة:  فيه – من طريق أيب عوانة ١٩٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٠٩٥الالل

  .مبيض له يف غ 



 

 ٥٤٠

 :عبد امللك بن عمري عنـه* 
َمسعرتفرد بـه  , غريب.احلديث.. . أنجد وال أجوداًما رأيت أحد : قال:حديث )٣٠٩٦( ْ  عن ِ

 وتفرد بـه أحـمد ,سورة بن زهري اخلراساين وتابعه ,ومل يروه عنـه غري يزيد بن هارون ,عبد امللك
ّالرسي بن سيار عن أيب  ِ ِّالسدي  عن احلسن بن يزيد صاحب ي ورو.سورةَ َمسعرعن ُّ ْ ِ.  

 .احلديث» ...أنت صاحبي يف الغار«/أ١٨٠/:قال أليب بكرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٠٩٧(
  . عن حـامد بن سلمة عنـهُعبادة تفرد بـه أحـمد بن عبيد بن ناصح عن روح بن

 :عبد العزيز املكي عن ابن عمر* 
. احلديث» ...بكم اشرتيت هذا« :فقال }أ٥٢م{ ,ملسو هيلع هللا ىلص مر رجل عىل النبي :[*حديث )٣٠٩٨(

 ن ن حديث حصني بن عبد الرحـم وم,املكي عنـه *بن رفيعغريب من حديث عبد العزيز 
  .IQHكيـــَتْشَّ وال نعلم حدث بـه غري عبد الرحـمن الد, تفرد بـه أبو جعفر الرازي عنـه,عنـه
 :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه* 

 تفرد بـه , غريب من حديثه عن أبيـه.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص كانت تلبية رسول اهللا :حديث )٣٠٩٩(
َهشيمغري  وال نعلم حدث بـه عنـه ,أبو برش جعفر بن إياس عنـه ُ.  

َمقسم عبيد اهللا بن *  ْ  :*عن ابن عمرِ
 تفرد بـه حـامد بن .﴾ ¸ º ¹ « ¼﴿ :عىل منربهملسو هيلع هللا ىلص  قرأ رسول اهللا :[حديث  )٣١٠٠(

َمقسمسلمة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن عبيد اهللا بن  ْ ِ.  
 :*عروة بن الزبري عن ابن عمر* 

________________________ 
   .٣٠/٨٩تاريخ دمشق :  ينظر −٣٠٩٧الالل
  .من غ » بن رفيع«, » حديث« . * ٢٣٥, ٢/٢٣٤لتفريق موضح أوهام اجلمع وا:  ينظر −٣٠٩٨الالل
 .الدمشقي : يف املوضح » الدشتكي«:  قوله )١(الالل
َ , املشيخة البغدادية للسلفي ١مشيخة اآلبنويس :  ينظر −٣١٠٠الالل  عنه : يف غ » عن ابن عمر«.  * أ /٦١ِ

   .− وكذا ما بعده–



 

 ٥٤١

 .IQHعنـه *نافععن  هشام جـمة نذكره يف تر.احلديث» ...بحفوا الشوارأ« :[حديث  )٣١٠١(
 . *تفرد بـه مـحـمد بن برش عن هشام عن أبيـه

 تفرد بـه مـحـمد بن برش عن هشام عن .احلديث» ...إذا نصح العبد لسيده« :[حديث  )٣١٠٢(
 . *عنهأبيـه 

 تفرد بـه الفضل بن عبد اهللا .احلديث.. .سئل عن الضبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣١٠٣(
  .ن أبيـهالفاريس عن ابن عيينة عن هشام ع

 تفرد بـه عبد .احلديث» ...ام يليـهـإذا وضعتم املائدة فليأكل الرجل م« :حديث )٣١٠٤(
  .األعىل بن أعني عن حييى بن أيب كثري عن عروة

 .احلديث.. .فيقيض بالقضاء ,نا ندخل عىل اإلمام إ: قلت لعبد اهللا بن عمر:[حديث  )٣١٠٥(
 الزهري وبني عروة عبد اهللا بن دخل بنيأف , رواه يونس بن يزيد:قال أبو بكر النيسابوري

  .ISHيونس بن يزيد عن الزهري عن خارجةتفرد بـه  :IRHقال ,خارجة بن زيد
 :الليثي عن ابن عمر عبيد بن عمري* 

 تفرد بـه احلسني بن .احلديث» ...ال ينظر اهللا عز وجل إليـهـم ITH*ثالث« :[حديث  )٣١٠٦(
  .واقد عن صالح موىل مازن عن عبيد

 : عن ابن عمرعطية العويف* 
________________________ 

  .من ص » أبيه... تفرد «/ نافع هشام : يف ص » عن نافعهشام «. * أ /٤/١١العلل :  ينظر −٣١٠١الالل
  .٣٤٦٧ يف احلديث )١(الالل
 .من غ » عنه«. * ب /٤/٦٣العلل :  ينظر −٣١٠٢الالل
  . أ, ب /٤/٦٩العلل :  ينظر −٣١٠٥الالل
 .; إشارة إىل أن القائل الدارقطني »ط«:  فوقها يف غ )٢(الالل
 . عن عبد اهللا بن خارجة :صوابه » عن خارجة«: قوله  )٣(الالل
  .ًثالثا : يف ص » ثالث« * −٣١٠٦الالل
 . ثالثة :ه  الوجه في»ثالث«: قوله  )٤(الالل



 

 ٥٤٢

 تفرد بـه .احلديث» ...ه عن اهللا عز وجل فضل يشء من األعاملَغَلَمن ب« :[حديث  )٣١٠٧(
َمسعرإسامعيل بن حييى بن عبيد اهللا عن  ْ   . عنـهِ

  . مثله.»من صىل صالة يريد بـها اهللا عز وجل« :حديث )٣١٠٨(
 . *بمثله/ب١٨٠/.احلديث» ...إذا كان يوم القيامة وضعت منابر« :[حديث  )٣١٠٩(
 تفرد بـه وهب بن .احلديث» ...من أذهب اهللا عز وجل برصه يف الدنيا« :[حديث  )٣١١٠(

َمسعرحفص عن جعفر بن عون عن  ْ   . عنـهِ
من  ﴿ «: فقال,﴾ l k j i h﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص قرأت عىل رسول اهللا :[حديث  )٣١١١(
َمغول غريب من حديث مالك بن .»يا بني﴾  ٍفْعُض ْ  ومن حديث عبد العزيز بن أيب رواد ,ِ
ِّاألبيله أبو إسامعيل  تفرد بـ,عطية عن ُ  وال نعلم حدث بـه غري إبراهيم , حفص بن عمر عنـهـامُ

تفرد بـه هشام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن أيب عمرو : *آخر وقال يف موضع .بن راشد
  .بن العالء عن عنبسة بن سعيد القريش عن فضيل عنـه

َمسعرحـمد بن املغرية عن  هكذا رواه عبد اهللا بن مـ.»ذكاة اجلنني ذكاة أمه« :حديث )٣١١٢( ْ ِ 
َمسعراه عن ي رو,وخالفه أبو نعيم ومـحـمد بن برش ,عن عطية عن ابن عمر واخلدري ْ  عن ِ
  .اًعطية عن ابن عمر وحده موقوف

 عيل بن * تفرد بـه.بالتاء  ﴾فبذلك فلتفرحوا﴿  :كان يقرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣١١٣(
ّالرسيسعيد بن بشري عن ابن أيب عمر عن برش بن  ِ عن عبد اهللا بن املبارك عن فضيل بن  َ

  .مرزوق عن عطية

________________________ 
   .١/٢١٤ , الآللئ املصنوعة ١٦٤٢املوضوعات :  ينظر −٣١٠٧الالل
  .مثله : يف غ » بمثله« . * ١/٢٠٧الآللئ املصنوعة :  ينظر −٣١٠٩الالل
 من ١٢٤ والصغري ٦١٥٦, ٢٢٠٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٧١١عات املوضو:  ينظر −٣١١٠الالل

  . طريق وهب , ووافقه 
  .من غ » آخر« . * ٤/٢١٣٤ب , املؤتلف /٤/٦٧العلل :  ينظر −٣١١١الالل
  .يرويه : يف غ » تفرد به« * −٣١١٣الالل



 

 ٥٤٣

 :عامر الشعبي عن ابن عمر* 
 تفرد , غريب من حديثه عن ابن عمر.احلديث.. .اًهـ أهدى أعرايب ناقة وال:[حديث  )٣١١٤(

 . *ومل يروه عنـه غري إسامعيل بن حييى التيمي }ب٥٢م{ , عنـه*طيَبَبـه زكريا بن حكيم احل
 غريب من حديث منصور عن .احلديث» ... احلج والعمرةتابعوا بني« :[حديث  )٣١١٥(

  . بن صالح عن عبد الرحـمن بن ثابت بن ثوبان عنـه*يمِلَ تفرد بـه س,الشعبي
 تفرد بـه أبو احلسن .احلديث.. . ال خترج إىل العراق: قلت للحسني بن عيل:[حديث  )٣١١٦(

ِّالسدي املدائني عن املثنى بن عبد اهللا األنصاري عن   . *عبي عنـهعن الشُّ
 :عمرو بن دينار عن ابن عمر* 

 تفرد .تـهيعب IQH ابن عمر يشء إال استقالتي عىل عىلآسى ما : قال ابن عمر:حديث )٣١١٧(
د اهللا يبـه مـحـمد بن عيل بن خلف العطار عن أيب مروان عبد الرحـمن بن عصام الكلبي عن عب

  .بن احلسن قايض البرصة عن عمرو
.. . ﴾ل عدتـهنُبُ قيفا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يا أيـه﴿  : أنـه قرأ:حديث )٣١١٨(

َمسعر عن ُجنادة تفرد بـه حصني بن مـخارق أبو .احلديث ْ   . عنـهِ
  غريب من حديث عمرو.احلديث» ...ن اجلنة لتزخرف لشهر رمضانإ« :[حديث  )٣١١٩(
ليد بن الوليد  ومل يروه عنـه غري الو, تفرد بـه عبد الرحـمن بن ثابت بن ثوبان,دينار/أ١٨١/بن

  .احلـميص
 , غريب من حديث ابن جريج عنـه.نييصيل قبل الظهر ركعتملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٣١٢٠(

 

________________________ 
  .السهمي : يف غ » التيمي«/ احليطي : يف غ » احلبطي« * −٣١١٤الالل

  .سليامن : يف غ » سليم« * −٣١١٥اللال
  .من ص » عنه« * −٣١١٦الالل
  .− يريد عليا ريض اهللا عنهام− ابن عمي:صوابه » ابن عمر«: قوله  )١(الالل
 من طريق ٦٨٠٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨٨١ , العلل املتناهية ١٩) ٣(األفراد :  ينظر −٣١١٩الالل

  . الوليد , ووافقه 



 

 ٥٤٤

  .علم حدث بـه عنـه غري حييى بن سعيد األموي بـهذا اإلسنادنال 
 . تفرد بـه ورقاء عن عمرو عنـه. ثاحلدي» ...من قتل دون ماله فهو شهيد« :[حديث  )٣١٢١(
 تفرد بـه عمران بن أبان عن .احلديث» ...ت ليلتنيييبال حيل ملسلم أن « :[حديث  )٣١٢٢(

  .مـحـمد بن مسلم عن عمرو عنـه
.. .اً وأعاله جيداً جعل أسفل طعامه رديئ* سألت ابن عمر عن رجل:[حديث  )٣١٢٣(

ان عن يبن ح IQHن تفرد بـه سليام, غريب من حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر.احلديث
فزاد يف إسناده جابر بن  , عن إسامعيل بن مسلمنيام ورواه صلة بن سل,إسامعيل بن مسلم

  . وتفرد بـه صلة عن إسامعيل,زيد
 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث» ... فال يبيعه حتى يقبضهاًمن اشرتى طعام« :حديث )٣١٢٤(

  .سليامن عن أيب جعفر الرازي عن عمرو
  تفرد بـه عوف بن.احلديث.. . رأيت ابن عمر طاف بعد صالة الصبح:[حديث  )٣١٢٥(

  .مـحـمد عن مـحـمد بن مسلم عن عمرو
 تفرد بـه .احلديث... * امرأتـهفغيش , بعمرةَّلَهَ سألت ابن عمر عن رجل أ:[حديث  )٣١٢٦(

ِبزيععبد اهللا بن  ِبزيعرواه ابن  . عن ابن عيينة عنـهَ  عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن اً أيضَ
 .من حديثه عن جابر مشهور * وهو,جابر

 :مرعطاء عن ابن ع* 
 عن إبراهيم  بن  حسان  بـه  تفرد   .احلديث .. .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا   رسول  تلبية   كانت   :[حديث  )٣١٢٧(

________________________ 
  .أ /٤/٥٩العلل :  ينظر −٣١٢١الالل
  .هذا احلديث من ص  . * ٣/٤١٦تغليق التعليق :  ينظر −٣١٢٢الالل
  .من ص » عن رجل« * −٣١٢٣الالل
 . سليم :صوابه لعل » سليامن«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق عوف , ووافقه ١٢١٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣١٢٥الالل
  .من غ » وهو«/ أهله  : يف غ» امرأته« * −٣١٢٦الالل
   .١٩) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣١٢٧الالل



 

 ٥٤٥

  .وعن نافع عن ابن عمرغ عنـه ئم الصاإبراهي
 .رةُمَّ وفيـه حديث الس,احلديث.. .فأقبل أعرايب ,يف سفرملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :[حديث  )٣١٢٨(

 رباح أيب بن عطاء عن *حيان بن سعيد بن حييى التيمي حيان أيب عن فضيل بن مـحـمد تفرد به
  .عنـه

 .احلديث.. . وعرشين مرة يقرأ يف الركعتنياًخـمسملسو هيلع هللا ىلص  شهدت النبي :حديث )٣١٢٩(
 بـه  وتفرد,بن أيب فاختة عنـه IQH تفرد بـه يزيد,ن أيب رباح عنـهغريب من حديث عطاء ب

  .يرَوُعن ث IRHإسامعيل بن عمرو عن إسامعيل
 .حد أنـه أحق بالدينار والدرهـم من أخيـه املسلمأا يرى مو أتى علينا زمان :[حديث  )٣١٣٠(

 وتفرد بـه سعيد بن , تفرد بـه أبو بكر بن عياش عنـه,غريب من حديث األعمش عن عطاء
 ورواه ليث عن . ورواه حييى بن العالء عن األعمش عن مـجاهد,عن أيب بكرعثامن اخلزاز 

من  وهو غريب ,واه ابن جريج عن عطاء ور.وتفرد بـه جرير بن حازم عنـه/ب١٨١/,مـجاهد
  . بـه بشري بن زياد عنـه* وتفرد,حديثه عنـه

 .احلديث.. .فجاء أبو حسن ,ملسو هيلع هللا ىلصح إىل رسول اهللا ارت الروَّهج }أ٥٣م{ :[ث يحد )٣١٣١(
 وتفرد بـه , وتفرد بـه سليامن التيمي عنـه,عن عطاء عنـه −وهو حسني بن قيس−ش َنَتفرد بـه ح

  .معتمر عن أبيـه
 غريب من حديث .احلديث.. .فهَّعام تبوك لعيل حني خل ملسو هيلع هللا ىلص * قال النبي:[حديث  )٣١٣٢(

 تفرد بـه مـحـمد بن , وغريب من حديث إبراهيم بن ميرسة املكي عنـه,عطاء بن أيب رباح عنـه
  .احلارث القريش عن مـحـمد بن مسلم الطائفي عنـه

________________________ 
  .من ص » بن حيان« * −٣١٢٨الالل
َ ثوير :صوابه » يزيد«: قوله  )١(الالل ُ. 
 . إرسائيل :صوابه » إسامعيل«: قوله  )٢(الالل
  .تفرد : يف غ » وتفرد« * −٣١٣٠الالل
   .٥٧/٢٦٧تاريخ دمشق :  ينظر −٣١٣١الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٣١٣٢الالل



 

 ٥٤٦

 تفرد .احلديث.. .يةأكون قاتلت الفئة الباغال  عىل يشء إال عىل أن آسى ما :[حديث  )٣١٣٣(
َاجلرجاينني عن عفان ِاجَوَّبـه عباد الر ْ قد و : قال املقديس.عن أيب حنيفة عنـه −وهو ابن سيار− ُ

  .واهللا أعلم ,... عىل يشءآسى ما :قوله IQHتقدم يف ترجـمة عمرو بن دينار
 * تفرد بـه سليامن بن أيب.احلديث.. . رأيت ابن عمر يميش ببطن الوادي:[حديث  )٣١٣٤(
  .اود عن عطاءد
 بيب تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد عن األعمش عن ح.»ال تقبحوا الوجه« :[حديث  )٣١٣٥(

  .بن أيب ثابت عن عطاء
 :عطاء اخلراساين عن ابن عمر* 

 تفرد بـه .احلديث» ...سبحان اهللا :قولوا ,اًقولوا خري« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣١٣٦(
ورواه  .عن ابن عمر −نسبـهيومل − عن عطاء  الرميل عن ابن جريج*يَبطَاحلحفص بن عمر 

 هذا احلديث عن عطاء بن ميرسة اخلراساين عن ابن بعض بن حييى عن ابن جريج *هـامم
 , وكذلك قال عمر بن سعيد الثوري عن مطر الوراق عن عطاء اخلراساين عن ابن عمر,عمر
ة عن عطاء َّزَالقاسم بن أيب بر عن ِْط ورواه ف.تفرد بـه املبارك بن سعيد عن أخيـه عمر عن مطرو

ْحـمراناخلراساين عن   ورواه إبراهيم الصائغ .نحو قول مطر الوراق , موىل عبلة عن ابن عمرُ
  .عطاء اخلراساين عن نافع عن ابن عمر بعض هذا احلديث عن

 دينار َّمَليس ث «: ويف آخره,وهو طرف من الذي قبله , أال أحدثكم بحديث:حديث )٣١٣٧(
  .د بـه مبارك عن أخيـه عن مطر الوراق عن عطاء اخلراساين تفر.»وال درهـم

 :*عكرمة بن خالد عن ابن عمر* 
________________________ 

   .٣/١٥٢٩املؤتلف :  ينظر −٣١٣٣الالل
  .٣١١٧ يف احلديث )١(الالل
  .من ص » أيب« * −٣١٣٤الالل
   .٤٨, ٤٥أ , الصفات للدارقطني /٤/٧٤العلل :  ينظر −٣١٣٥الالل
  .وروامها : يف غ » ورواه مهام«/ احلنظيل : يف ص » احلبطي« * −٣١٣٦الالل



 

 ٥٤٧

 تفرد بـه داود بن .احلديث» ...ًمن باع نخال«/أ١٨٢/:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣١٣٨(
ِالزبرقان ْ   . عن مطر عنـهِّ

 :*يم بن قيس عن ابن عمرَنُغ* 
 تفرد بـه أبو داود عن .ديثاحل.. . عند ابن عمرًح رجالد جعل رجل يم:حديث )٣١٣٩(

  .شعبة عن عاصم األحول عنـه
 :*القاسم بن مـحـمد عن ابن عمر* 

اق َّ تفرد بـه مـحـمد بن عمرو السو.احلديث» ...اليمني عىل املدعى عليـه« :حديث )٣١٤٠(
ْالدراورديعن عبد العزيز  ََ   .بن املهاجر التيمي عن القاسمبن زيد  عن مـحـمد َّ

 تفرد بـه إبراهيم بن . حتى يستوفيـهاًأن يبيع أحدنا طعامملسو هيلع هللا ىلص   نـهى رسول اهللا:حديث )٣١٤١(
ورواه املنذر بن عبيد املدين  .دينار عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرحـمن بن القاسم عن أبيـه

  .كذا قال يف موضع آخر , ومل يروه عنـه غري أهل مرص,عنـه
 ,احلديث.. .اًل شيئقتا الأما ترون هذ: *انَّبَ أن ابن عمر قال ليحيى بن ح:[حديث  )٣١٤٢(

 تفرد بـه ابن عيينة عن حييى بن سعيد عن القاسم بن .احلديث» ... اثنانىال يتناج «:وفيـه
 :وغريه يقول ,القاسم : هكذا يقول ابن عيينة يف إسناد هذا احلديث:قال ابن صاعد ,مـحـمد

  .انَّبَمـحـمد بن حييى بن ح
مل يروه إال أحـمد بن  :أبو بكر بن أيب داود قال .»صالة الليل مثنى مثنى« :[حديث  )٣١٤٣(

 قد :نيالدارقط قال ,صالح عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن عبد الرحـمن عن أبيـه
 , تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن عمرو*وقد ,تابعه عيسى بن إبراهيم الغافقي عن ابن وهب

  }ب٥٣م{ .وتفرد بـه عمرو عن عبد الرحـمن
 :ن ابن عمرمـحـمد بن زيد ع* 
________________________ 
 .أ /٤/٩٧العلل :  ينظر −٣١٣٨اللال

  .حيان , ومهملة يف ص : يف غ » حبان«. * أ, ب /٤/١٠٨العلل :  ينظر −٣١٤٢الالل
  .وقال : يف غ » وقد« * −٣١٤٣الالل



 

 ٥٤٨

 غريب من حديث الثوري عن .احلديث» ...دةْحَلو يعلم الناس ما يف الو« :حديث )٣١٤٤(
  .عاصم عن أبيـه

 ,ام السلمي غري هذا احلديثَدِ مل يسند بشار بن ك.»ث أو ندمْنِف حَِلاحل« :[حديث  )٣١٤٥(
 معاوية أبو : رواه عن بشار,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي اً عبد اهللا بن عمر مسند*وتفرد بـه مـحـمد بن زيد عن

َسياهالرضير ويزيد بن عبد العزيز بن  ِ.  
 :مـحـمد بن عبد الرحـمن بن ثوبان عنـه* 

 تفرد , غريب بـهذا اإلسناد.احلديث» ...صالة الليل والنـهار مثنى مثنى« :[حديث  )٣١٤٦(
ِّاملصيصبـه داود بن منصور قايض   عن الليث بن سعد عن عمرو بن احلارث عن بكري بن ةِ

  . عنـه*مةسل بن أيب األشج عن عبد اهللا
 :*عنه/ب١٨٢/ينَرْوَّأبو الث *ـحيَـمُمـحـمد بن عبد الرحـمن اجل* 

 .احلديث» ...بيشء أفضل من صالتكم *عز وجلتأتون اهللا  إنكم ال« :[حديث  )٣١٤٧(
َاجلمحيغريب من حديث مـحـمد بن عبد الرحـمن   تفرد بـه حـميد بن ,الثورين وهو أبو , املكيُ

  .تفرد بـه زكريا بن إسحاق عنـهو , عنـهقيس املكي األعرج
ْنــــــــــــــــِيللمـحـمد بن ا*   : عنـهَّ

 .احلديث.. .يصلون بعد طلوع الفجروالناس  ,ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا رسول اهللا :[حديث  )٣١٤٨(
  يف ترجـمة يسار * وجييء الكالم واخلالف عليـه.ل غري هذا احلديثْيَّنـِ ال أعلم ملـحـمد بن ال:قال

 
________________________ 

 مسعر بن :  فيه – ١/١٧٩ , مسند الشهاب ٧٢أ , سؤاالت السلمي /٤/٤٩العلل :  ينظر −٣١٤٥الالل
 من طريق الرضير , وسكت عنه يف األوسط , ١٠٨٣ والصغري ٨٤٢٥ألوسط وأخرجه الطرباين يف ا . −كدام

  .− وهو حمتمل–بن : يف ص » عن«. * ووافقه يف الصغري 
  .سليامن : يف ص » سلمة« . * ١/٤١٧السنن :  ينظر −٣١٤٦الالل
  .من غ » عز وجل«, » عنه«/ من ص » اجلمحي« * −٣١٤٧الالل
  .عليه واخلالف : غ يف » واخلالف عليه« * −٣١٤٨الالل



 

 ٥٤٩

  .IQHعمرعن ابن 
 :*مـحـمد بن سريين عن ابن عمر* 

 تفرد بـه عدي بن الفضل عن أيوب .احلديث» ...إن اهللا عز وجل وتر« :ثحدي )٣١٤٩(
  .عنـه

 من حديث اً غريب جد. النساءُطةِش إن أمي ما:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أتى رجل النبي :حديث )٣١٥٠(
 الشوك ما كتبناه إال عن احلسن بن مـحـمد بن أحـمد بن أيب ,عاصم عن ابن سريين عنـه

  .بإسناده
 رفعه لنا مـحـمد بن : قال ابن صاعد.احلديث» ...صالة الليل مثنى مثنى« :[حديث  )٣١٥١(

ْبندار ورواه لنا ,الوليد القريش عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عنـه عن ابن عمر  عن الثقفي ُ
  .يْرسُوال أعلم رفعه غري مـحـمد بن الوليد الب :نيالدارقط قال ,اًموقوف

 :*ـمد بن املنكدر عن ابن عمرمـح* 
 تفرد .احلديث.. .وينـهى عن استامعها ,حيرم الغيبةملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :ثيحد )٣١٥٢(

  . بن عمر عن مفضل بن الحق عنـهصفحبـه أبو إسامعيل 
 .احلديث.. . أنـه لقي عبد اهللا بن عمر عىل ناضح ال يسوى عرشة دراهـم:حديث )٣١٥٣(

  .تفرد بـه عبد اهللا بن سنان عنـه
 :ـحـمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمرم* 

 تفرد بـه إبراهيم بن يزيد املكي عن مـحـمد بن عباد .احلديث» ...كل نسب« :حديث )٣١٥٤(
  .IRH إبراهيم بن عبد السالم احلراين ومل يروه عنـه غري,عنـه
 :*مـجاهد عن ابن عمر* 
________________________ 

  .٣٥٠٩ يف احلديث )١(الالل
  .ب /٤/٨٧العلل :  ينظر −٣١٥١الالل
 . املكي :صوابه لعل » احلراين«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٥٠

 يف يثاحلد.. .زاجر سمع صوت ْإذملسو هيلع هللا ىلص أنا أسري ونحن مع رسول اهللا  بينا :[حديث  )٣١٥٥(
وهو العالء بن عبد الكريم  , تفرد بـه ابن أم درهـم, غريب من حديث مـجاهد عنـه.احلداء
دث بـه غري مـحـمد  وال نعلم ح,عن أبيـه عنـه/أ١٨٣/تفرد بـه عمر بن حفص بن غياث و,اليامي

  .عنـه IQHبن عيل الذهيل
ْزحرن  ب*د اهللاي تفرد بـه عب.» تعدل ثلث القرآن﴾ D C B A﴿« :[حديث  )٣١٥٦(  عن َ

  .ليث عن مـجاهد
 تفرد .وفيـه ذكر عبيد بن عمري , وله قصة,احلديث» ...من دعي فليجب« :[حديث  )٣١٥٧(

  .بـه أبو صالح الفراء مـحبوب بن موسى عن عبد اهللا بن املبارك عن ابن عون عنـه
الدالل عن إبراهيم   تفرد بـه أبو هـامم.»اًنبي *د اخليف قرب سبعنييف مسج« :[حديث  )٣١٥٨(
ْطهامن بن   . عن منصور عنـهَ

   تفرد بـه عبد املؤمن بن عيل.يثاحلد.. .ما لنا يف هذه اجلـامر : قال رجل:[حديث  )٣١٥٩(

ْاهلمداينعن عبد السالم بن حرب عن حجاج بن أرطأة عن القاسم بن الوليد  }أ٥٤م{  والقاسم َ
ِّمرصفبن أيب بزة املكي عن طلحة بن  َ   . عن مـجاهدُ

 تفرد بـه حـمزة بن .احلديث» ...واجلنة من ورائها ,الدنياجهنم مـحيطة ب« :حديث )٣١٦٠(
  .ب عنـهِتْكُ عن قيس بن الربيع عن عبيد املُّالطويسزياد 

ويس ُلُ تفرد بـه أبو يوسف الق.»من ال يرحـم الناس ال يرحـمه اهللا عز وجل« :حديث )٣١٦١(
َكدينة أيبعن احلارث بن مـحـمد الرضير عن    .أيب زياد عنـهحييى بن املهلب عن يزيد بن  ُ

________________________ 
 .أ /٤/٥١العلل :  ينظر −٣١٥٥الالل
 .حممد بن عيل الرقي :  حممد بن حييى الذهيل , أو :صوابه لعل » حممد بن عيل الذهيل«: قوله  )١(الالل

 .عبد اهللا : يف ص » عبيد اهللا«. *  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ١٨٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣١٥٦اللال
 من طريق احلسني بن احلسن عن ٦٤٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٤٨العلل :  ينظر −٣١٥٧الالل

  . تفرد به عنه : ابن املبارك , وقال 
 .» كذا«:  غ فوقها يف »سبعني«*  −٣١٥٨الالل
  .  من طريق عبد املؤمن , ووافقه ٤١٤٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣١٥٩الالل



 

 ٥٥١

ِّمرصف بن احلارث تفرد بـه سنان بن .احلديث» ...الولد للفراش« :[حديث  )٣١٦٢( َ  عن *ُ
ْاهلمداينم بن الوليد قاس ومل يروه عنـه غري ال,عمه طلحة بن سعيد  بيدة بن األسودُ تفرد بـه ع,َ

  .عنـه
 غريب من حديث سامل بن .احلديث» ...املؤذن املـحتسب كالشهيد« :[حديث  )٣١٦٣(

  . تفرد بـه مـحـمد بن الفضل بـهذه األلفاظ,الن عن مـجاهد عنـهعج
 تفرد بـه عمرو بن النعامن عن .احلديث» ...كم إىل املساجدئائذنوا لنسا« :حديث )٣١٦٤(

  .عن احلسن بن احلر عن ليث عنـه IQHثوبان
أيب  بن ريَصُورواه ن .مثلهب .احلديث.. .ببعض جسديملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :[حديث  )٣١٦٥(

 عن ابن * صدقة السمني* ورواه.تفرد بـه عنبسة بن عبد الواحد عنـه و, ليثاألشعث عن
تفرد بـه أحـمد بن  ,وهو غريب من حديثه عنـه , ورواه أيوب عن مـجاهد.اً وتفرد بـه أيض,ثوبان

َالسوائيم أبو سمرة ْلَس وله  ,كذا قال يف موضع آخر, *عنهن زيد ب عن حـامد *ُجنادة أخو ُّ
 .IRHرتجـمة يف آخر ال*طرف

  .مثلهب اً أيض.بجسديملسو هيلع هللا ىلص أخذ رسول اهللا : *آخر[ حديثو )٣١٦٦(
َّرسَ بـه عبد اهللا بن أحـمد بن أيب م تفرد.احلديث» ...ما من أيام« :[حديث  )٣١٦٧( ة عن عبد َ

 ,عن موسى بن أيب عائشة عن مـجاهد *َعوانة عن أيب *البرصي/ب١٨٣/احلـميد بن غزوان
 

________________________ 
  .مرضب : يف ص » مرصف« . * ٣/١٢٠٧املؤتلف :  ينظر −٣١٦٢الالل
   .٦٥٥ب , العلل املتناهية /٤/٥٠العلل :  ينظر −٣١٦٣الالل
 . عن ابن ثوبان :صوابه لعل » عن ثوبان«: قوله  )١(الالل
 من ٦٣وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١٠٥ , مشيخة ابن اجلوزي ص ٨) ٢(األفراد :  ينظر −٣١٦٥الالل

مبيض » السمني«/ وتفرد به : يف غ » ورواه«. * تفرد به ابن ثوبان : طريق عتبة بن محاد عن ابن ثوبان , وقال 
  .طرق  : يف غ» طرف«/ من غ » عنه«/ أخرجناه : يف غ » أخو جنادة«/ هلا يف غ 
  .٣١٩٦ يف احلديث )٢(الالل
  .من ص » آخر« * −٣١٦٦الالل
  .ضبب عليها يف النسختني » عوانة«/ النرصي : يف غ » البرصي«. * أ /٤/٥٦العلل :  ينظر −٣١٦٧الالل



 

 ٥٥٢

  .زيد بن أيب زيادين  عَعوانةوإنام يعرف هذا من حديث أيب 
 تفرد بـه حييى .احلديث... *يستغفر يف اليوم سبعنيملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٣١٦٨(

  .بن يعىل األسلمي عن يونس بن خباب عنـه
 تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب .احلديث.. .نا رافع نفع أرضناََعنَ م:حديث )٣١٦٩(

  .عن أيب اخلليل صالح بن أيب مريم عنـه بـهذا اللفظ
 ومل يروه عنـه , تفرد بـه حييى القطان عن ابن جريج.لةَّعن ثمن اجلال * نـهى:[حديث  )٣١٧٠(

  .هكذا غري مسدد
 بن *وسَدِْر تفرد بـه ف.إحداهـام يف رجب ,اعتمر عمرتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣١٧١(

 . *عنهر عن مسعود بن سليامن األسدي عن حبيب بن أيب ثابت عاألش
 وهب عن املايض بن مـحـمد عن  تفرد بـه عبد اهللا بن.» يورث الفقرىالزن« :[حديث  )٣١٧٢(

  .عنـه ليث
 تفرد بـه , غريب من حديث مـجاهد عنـه.»ًال حيل ملسلم أن يروع مسلام« :حديث )٣١٧٣(

  .ة بن يونسورف ومل يروه عنـه غري ,عبد الكريم بن أيب املـخارق أبو أمية عنـه
 »...مثل املؤمن «:وحده*فلم حيدثني إال هذا احلديث, ت ابن عمرب صح:[حديث  )٣١٧٤(

  }ب٥٤م{  تفرد بـه, مـحـمد بن عمرو عنـه عنُليث بن أيب سليم غريب من حديث .احلديث
  .معتمر بـهذا اإلسناد

 غريب من حديث حـامد بن أيب سليامن .احتجـم وهو صائمملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣١٧٥(
 الد بن يزيد تفرد بـه خ,وغريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن حـامد ,عن مـجاهد

 

________________________ 
  .من ص » سبعني« * −٣١٦٨الالل
 .»    إىلال«, ثم رضب عليه بـ » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا «:  كتب بعدها يف ص »نـهى« * −٣١٧٠الالل
  .من غ » عنه«/ قردوس : يف غ » فردوس«. * ب /٥/١٤٥العلل :  ينظر −٣١٧١الالل
   .٢٢٥تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص :  ينظر −٣١٧٢الالل
 .» كذا«: يف حاشية غ  »إال هذا احلديث... صحبت «*   .٢/٢٨٠مسند الشهاب :  ينظر −٣١٧٤الالل



 

 ٥٥٣

ْالقرسي   .ومل يروه عنـه غري أحـمد بن بكر الباليس ,عنه َ
غريب من حديثه عن  .احلديث» ...أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي« :[حديث  )٣١٧٦(

وهو حفص بن سليامن بن املغرية أبو عمر , *وعنـه حفص بن أيب داود ,تفرد بـه ليث ,ابن عمر
  .ةاملقرئ صاحب عاصم يف القراء

 غريب من حديث .احلديث» ...جييء ذاكر اهللا عز وجل يف األسواق« :حديث )٣١٧٧(
  . تفرد بـه أحـمد بن عبيد عن أيب أسامة عنـه, ومن حديث األعمش عنـه,مـجاهد عنـه

 تفرد بـه أرطأة بن املنذر .احلديث» ...إن أول ما خلق اهللا عز وجل القلم« :[حديث  )٣١٧٨(
  .ة وتفرد بـه عتبة بن السكن عن أرطأ,عن ليث

 تفرد بـه عبيد اهللا بن .اذهب فأنت حر :وفيـه ,احلديث.. . لهاً غالما أنـه دع:حديث )٣١٧٩(
ْزحر  /أ١٨٤/. عن مـجاهد عنـهَ

 تفرد بـه مـحـمد بن الصلت بن .احلديث.. .البيتملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :[حديث  )٣١٨٠(
َكدينةجاج عن أيب احل   . حييى بن املهلب عن ليث عنـهُ

وفيـه  ,احلديث» ...من جر إزاره خيالء«: *يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٣١٨١(
َكدينةتفرد بـه حييى بن أيب بكري عن أيب  , غريب.أحاديث أخر  . * عن ليث عنـهُ

  .يف الدعوة ,IQH*وقد تقدم ,...وفينا ابن عمر , يف حلقةاً كنا جلوس:[حديث  )٣١٨٢(
 ,احلديث.. .لقد أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنـه أحق بديناره , يا مـجاهد:حديث )٣١٨٣(

  . تفرد بـه جرير بن حازم عن ليث عنـه.ملسو هيلع هللا ىلصوفيـه ذكر النبي 
________________________ 

, ٢/٤٥٠, الآللئ املصنوعة ١٨٠١ , املوضوعات ٢/٤٨ موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر −٣١٧٦الالل
  .رواد : يف غ » داود« . * ٢٨٣٠فيض القدير 

   .٥٢, ٦/٥١ , تاريخ دمشق ١٤الصفات للدارقطني :  ينظر −٣١٧٨الالل
   .٧/١٩٠العلل :  ينظر −٣١٨٠الالل
  .به : يف غ » عنه«/ من غ » يقول« . * −اديث األخر وفيه األح–أ, ب /٤/٥١العلل :  ينظر −٣١٨١الالل
  .من غ » وقد تقدم« * −٣١٨٢الالل
  .٣١٥٧ يف احلديث )١(الالل



 

 ٥٥٤

 تفرد بـه عبد .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص النبي *سبي ًن رجالإ : قيل البن عمر:[حديث  )٣١٨٤(
  .السالم بن حرب عن حصني عن مـجاهد

 تفرد بـه حييى بن سعيد .احلديث.. .عارش عرشةملسو هيلع هللا ىلص  أتيت رسول اهللا :[حديث  )٣١٨٥(
َغولِماألموي عن مالك بن    .عىل عن مـجاهدم عن ْ

 وعرشين مرة يقرأ يف الركعتني بعد *اًخـمسملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :[حديث  )٣١٨٦(
َرزيقاب عن عامر بن َّتفرد بـه إدريس بن احلكم عن أيب اجلو .احلديث.. .املغرب  عن أيب ُ

  .إسحاق عن إبراهيم عن مـجاهد
د بـه حصني عن  تفر.احلديث.. .ويقول , رأيت ابن عمر يلعق أصابعه:حديث )٣١٨٧(

  .ومل يروه عنـه غري منصور بن أيب األسود ,مـجاهد
 .احلديث.. .نـهميفتح يف , عىل شيئنياًذات يوم قابضملسو هيلع هللا ىلص  خرج رسول اهللا :حديث )٣١٨٨(

  .أبيهتفرد بـه عبد الوهاب بن مـجاهد عن 
تفرد بـه إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسني  .»الشجرة الطيبة النخلة« :حديث )٣١٨٩(

  .عن مـجاهد بـهذا اللفظعن أيب برش 
 تفرد بـه مـحـمد .ّرَسأل ابن عمر عن نبيذ اجلي الكوفة *من أهل جاء رجل :[حديث  )٣١٩٠(

ْبن بكر الرب   . عنـهرسيع بن *احَّيمساين عن ُ
 تفرد بـه روح بن عبد الواحد عن موسى بن .احلديث» ...ال متازح أخاك« :حديث )٣١٩١(

  .أعني عن ليث عن مـجاهد
 .احلديث... *مل فعلت :فسئل, فحاد عنـه, ن عمر يف سفر بمكان كنا مع اب:[حديث  )٣١٩٢(

 

________________________ 
  .مبيض له يف غ » ًإن رجال يسب« * −٣١٨٤الالل
  .  من طريق حييى , ووافقه ١٠٠٨ والصغري ٦٤٨٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣١٨٥الالل
  .مخس  : يف ص» ًمخسا« * −٣١٨٦الالل
  .مباح : يف ص » مياح«/ إىل : يف ص » من أهل« * −٣١٩٠الالل
  .من ص » فعلت« * −٣١٩٢الالل



 

 ٥٥٥

   }أ٥٥م{ .ن هارون عنـهوتفرد بـه يزيد ب ,تفرد بـه سفيان بن حسني عن احلكم عن مـجاهد
 غريب من حديث احلسني بن .احلديث» ...احلاج واملعتمر والغازي« :[حديث  )٣١٩٣(

  .عنهن السائب بن سلمة عن عطاء ب/ب١٨٤/الوليد النيسابوري عن حـامد
 تفرد بـه أبو برش جعفر بن إياس .ر النخلَّـامُيأكل من جملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي  :حديث )٣١٩٤(

  . عنـه بـهذا اللفظَعوانةأبو تفرد و ,عن مـجاهد عنـه
 تفرد بـه أبو .»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلـامم إال بمئزر« :حديث )٣١٩٥(

َّاملحياة َ   .ـجاهد عن مليث حييى بن يعىل عن ُ
 غريب من حديث .احلديث.. .فقال ,ببعض جسديملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :[حديث  )٣١٩٦(

وعبد الوهاب بن مـجاهد عن يل قيوغالب بن عبيد اهللا الع −بن قيس ا:دينوهو ع−املغرية 
  .م عبد ربـه عنـه*نب تفرد بـه ميرسة ,مـجاهد

 :مـحارب بن دثار عن ابن عمر* 
 تفرد بـه حـميد بن الربيع عن مصعب بن . احلديث»...التمسوا ليلة القدر« :[حديث  )٣١٩٧(

 : يعني,ومل نكتبـه إال عن القايض ,مرسوق عن مـحارب سعيد بن *املقدام عن سفيان عن
ِالـمحاميل َ   .وقال غريه عن مصعب عن إرسائيل ,َ

 تفرد بـه عمر بن , غريب من حديثه عنـه.»إذا رحتم إىل اجلـمعة فاغتسلوا« :[حديث  )٣١٩٨(
  .وال يثبت ,عن شعبة عن أيب إسحاق عن مـحارب وقيل .يزيد عنـه

 غريب من حديث مـحارب .احلديث.. . طلقت امرأيت وهي حائض:[حديث  )٣١٩٩(
ُبـهلول وال نعلم حدث بـه غري ال,قايض املدائن *األزدي يزيد بن عمر به تفرد ,*عنـه ْ   . بن حسانَ
________________________ 

  .ب /٤/٥٠ , العلل ٧) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣١٩٣الالل
  .عن : يف ص » بن« * −٣١٩٦الالل
 .ضبب عليها يف ص » عن«. * أ /٥٢ب , /٤/٥١العلل :  ينظر −٣١٩٧الالل
  .ب /٤/١١٥العلل  :  ينظر−٣١٩٨الالل
  .األودي : يف غ » األزدي«/ من ص » عنه... غريب « * −٣١٩٩الالل



 

 ٥٥٦

 ,مـحارب عنـه غريب من حديث .احلديث... * إنك تزاحـم عىل الركنني:[حديث  )٣٢٠٠(
 وإنام يروى هذا احلديث عن عطاء عن عبد اهللا ,تفرد بـه عدي بن الفضل عن عطاء بن يسار

  .عمري عن أبيـه عن ابن عمرعبيد بن بن 
,  غريب من حديثه عن ابن عمر.احلديث» ...ال حتبسوا حلوم األضاحي« :حديث )٣٢٠١(

  .تفرد بـه ناصح أبو عبد اهللا الكويف عنـه
 غريب من . وله قصة,احلديث» ...ري يوم القيامة لرتفع مناقريهاإن الط« :[حديث  )٣٢٠٢(

بن أيب فاختة  IQH تفرد بـه هارون بن اجلهـم بن ثوبان,حديث عبد امللك بن عمري عن مـحارب
  . إسحاق بن إبراهيم عنـهشاذان وتفرد بـه ,سعد بن الصلت عن هارون *به وتفرد ,عنـه

 ةفييد عن خلف بن خلَلُرد بـه مـحـمد بن خ تف.احلديث» ...شاهد الزور« :[حديث  )٣٢٠٣(
َمسعرعن  ْ   . عنـهِ

غريب من  , ثابت.احلديث.. .ر بالدعاء عند أذان املؤذننيؤم كنا ن:حديث )٣٢٠٤(
  . تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عنـه,أيب شيبة عبد الرحـمن بن إسحاق عن مـحارب/أ١٨٥/حديث

ِّالبيعانإذا تبايع « :حديث )٣٢٠٥(  تفرد بـه ,يثه عن ابن عمر غريب من حد.احلديث» ...َ
  .عمر بن يزيد عنـه

 . مر بن يزيد عن مـحارب عن ابن عمرتفرد بـه ع. »ليس عىل املسلم جزية« :[حديث  )٣٢٠٦(
 :معاوية بن قرة عن ابن عمر* 

 تفرد بـه الفرات بن .احلديث.. . عىل عملًاستعمل رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٢٠٧(
  .أيب الفرات عنـه

________________________ 
  .الركبتني : يف ص » الركنني« * −٣٢٠٠الالل
  .من غ » به«. *  من طريق شاذان , ووافقه ٧٦١٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٠٢الالل
َ ثوير :صوابه » ثوبان«: قوله  )١(الالل ُ. 
  .  من طريق حممد , وسكت عنه ٨٣٦٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٣٢٠٣الالل
  .  من طريق عمر , ووافقه ٧٧٧٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٠٦الالل



 

 ٥٥٧

 :* ابن عمرعن َّالرقايشـم ّحلاملغرية بن امل* 
 إن الناس قد اختلفوا علينا يف املسح عىل : قلت لعبد اهللا بن عمر:[حديث  )٣٢٠٨(

ْشمر تفرد بـه عمرو بن .احلديث... *اخلفني ْاجلعفي عن جابر ِ   . عن داود بن أيب هند عنـهُ
ْمهرانميمون بن *   :* عن ابن عمرِ

 مـحـمد * تفرد بـه.» أو أخ يوثق بـهقل ما يوجد يف آخر الزمان درهـم حالل« :[حديث  )٣٢٠٩(
ِّالرقيبن أيوب    . عن ميمونَّ

  . بمثله.احلديث }ب٥٥م{ »...*مامليكـال يف آخر الزمان الرش امل« :[حديث  )٣٢١٠(
 :مورق عنـه* 

 تفرد بـه حجاج بن .احلديث.. . ال:قال ,صيل الضحىأت : سألت ابن عمر:حديث )٣٢١١(
  .األحول عنـهمـحـمد عن شعبة عن سليامن التيمي عن عاصم 

 :راء العبدي عنـهْغَم* 
 تفرد بـه عبدان بن .احلديث» ...ووصل رحـمه ,ى ربـه عز وجلقتامن « :[حديث  )٣٢١٢(

  .اً عن جرير عن منصور مرفوع*عثامن
 :نافع عن ابن عمر* 

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 : عن ابن عمرٍونافع IQHإبراهيم بن أيب عبلة عن أخيـه** 

 »...احلق عىل لسان عمر *إن اهللا عز وجل جعل« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  قال رسول:[حديث  )٣٢١٣(
 

________________________ 
  .من ص » عىل اخلفني«/ عنه : يف ص » عن ابن عمر« * −٣٢٠٨الالل
  .من غ » به« * −٣٢٠٩الالل
 .» صح«: فوقها يف غ  »املامليك«*  −٣٢١٠الالل

  .عبد الرمحن بن عمر : يف غ » عبدان بن عثامن«. * ب /٤/٦٢العلل :  ينظر −٣٢١٢اللال
 .أبيه :  لعل صوابه »أخيه«:  قوله )١(الالل
  .من ص » جعل« * −٣٢١٣الالل



 

 ٥٥٨

  . تفرد بـه هانئ بن عبد الرحـمن عن عمه إبراهيم, غريب من حديثه عنـهـام.احلديث
 

 :*عن نافع إبراهيم بن املهاجر** 
َاثنان ال جت« :[حديث  )٣٢١٤(  غريب من حديث .احلديث» ...هـامَرؤوسهام ـُصالتاوز ُ

 ورواه خالد بن أسلم عن عمر ,اًعن عمر بن عبيد عنـه عن نافع مرفوعإبراهيم بن أيب الوزير 
  . وتفرد بـه إبراهيم بن املهاجر,عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر موقوف

 

ْطهامنإبراهيم بن **   : عنـهَ
 تفرد بـه , غريب من حديث نافع عنـه.احلديث» ...هاب دبغإأيام «/ب١٨٥/:حديث )٣٢١٥(

ْطهامنإبراهيم بن    .وتفرد بـه حفص بن عبد اهللا عن إبراهيم , عنـهَ
 

 :عنـه سيإبراهيم بن قع** 
  مل يروه عن نافع عنـه غري.احلديث.. .وعليـه بردةملسو هيلع هللا ىلص  جاء أعرايب إىل النبي :[حديث  )٣٢١٦(

  .وال رواه عنـه غري العالء بن املسيب, *هذا إبراهيم
 

 :إبراهيم الصائغ عنـه** 
 وتفرد بـه ,م عن إبراهيمْلَم بن سَّـه سال تفرد ب.احلديث» ...س الطعامبئ« :حديث )٣٢١٧(

  .م بن سليامن املدائنيَّعنـه سال
 

 :إسامعيل بن مـحـمد عنـه** 
 غريب من حديث حييى .احلديث» ...خصلتني عىل حسد من حيسد إنام« :حديث )٣٢١٨(

بـهذا  عنـه عياش بن إسامعيل بـه تفرد ,نافع عن عنـه كيسان بن صالح عن األنصاري بن سعيد
  .اداإلسن

 

 : عنـه*إسامعيل بن كثري أبو هاشم املكي** 
________________________ 

. تفرد به :  من طريق ابن أيب الوزير , وقال ٤٧٨ والصغري ٣٦٢٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢١٤الالل
 .عنه :  ص يف» عن نافع«* 

  .من غ » هذا« * −٣٢١٦الالل



 

 ٥٥٩

إسامعيل  حديث  غريب من.احلديث.. .فعلهات ً خصاال إن:قيل البن عمر :[حديث )٣٢١٩(
  .مْلَام بن سَّكَ ومل يروه عنـه غري ح,جي عنـهْنَّ تفرد بـه مسلم بن خالد الز,عنـه

 :*إسامعيل بن أمية عن نافع** 
 وغريب , غريب من حديث إسامعيل عنـه.حلديث ا»...التسبيح للرجال« :[ حديث )٣٢٢٠(

 ,بـهذا اإلسناد IQHـه حييى بن سليم الطائفي عنـهـامتفرد ب ,من حديث عبيد اهللا بن عمر عنـه
  بن عبد األعىل عن عبيد اهللا عن أيب حازم عن سهل بن*عبد األعىلوورواه حـامد بن زيد 

واهللا  ,بالصواب  أشبـهنهذاو ,ةيل بن أمية عن عطاء عن أيب هرير عن إسامعي ورو,سعد
  .أعلم

 تفرد , غريب من حديثه عن نافع عنـه.احلديث.. .ن ابن عمر طلق امرأتـهأ :[حديث  )٣٢٢١(
ْالزنجيبـه مسلم بن خالد    . عنـهَّ

 غريب .احلديث.. .−أو قرئت عنده−الرحـمن سورة قرأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٢٢٢(
 ,وعنـه حييى بن عباد , وعنـه حييى الطائفي,ية عنـه أمتفرد بـه إسامعيل بن ,من حديث نافع عنـه

  .ومل نكتبـه إال عن أيب حامد احلرضمي
 *امعيلإس غريب من حديث .» خلق اهللا عز وجليَِّمنُوا ما يُصْـخُال ت« :[حديث  )٣٢٢٣(

  .إسامعيل عن نافعأيب   بنعمرعن وإنام يعرف هذا  ,عنـه
  /أ١٨٦/:*أيوب بن موسى عن نافع** 

 تفرد بـه عمر بن موسى بن , غريب.احلديث »...لسجود عىل اجلبـهةا« :[حديث  )٣٢٢٤(
 

________________________ 
  .من ص » أبو هاشم املكي« * −٣٢١٩الالل
: يف ص » وعبد األعىل« / − وكذا ما بعده–عنه : يف غ » عن نافع« . * ٢١) ٣(األفراد :  ينظر −٣٢٢٠الالل

  .عن عبد األعىل 
 .عن إسامعيل بن أمية وعبيد اهللا عن نافع :  أي )١(الالل
   .٤/٩السنن : نظر  ي−٣٢٢١الالل
  .إسحاق : يف ص » إسامعيل« * −٣٢٢٣الالل
  .٤٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٢٢٤الالل



 

 ٥٦٠

  . عن أيوب بن موسىهيِجَو
 تفرد بـه عبد العزيز بن .احلديث »...ن خال من األممملجالكم آإنام مثل « :[حديث  )٣٢٢٥(

  .عنـه *بن موسىاحلصني عن أيوب 
رد بـه رشدين عن  تف.احلديث »... اثنانفال يتناجى اًإذا كانوا ثالثة جـميع« :حديث )٣٢٢٦(

  .عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن عامر عن أيوب
 تفرد بـه مـحـمد بن مسلم .احلديث.. .رَعْشَوأ }أ٥٦م{ َّتمإذا  :نينيف اجل[ حديث )٣٢٢٧(

  .عبد الوهاب الثقفي عن أبيـه عنـهعثامن بن  وتفرد بـه ,الطائفي عن أيوب
 عن إسامعيل بن أمية ْنجيَّالز تفرد بـه مسلم .احلديث» ...من جر إزاره« :حديث )٣٢٢٨(

  .عن ابن عمه أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص
 غريب من .احلديث» ...ًباحلقت بقوم نسأضب اهللا عىل امرأة اشتد غ« :[حديث  )٣٢٢٩(

  . تفرد بـه إبراهيم بن يزيد املكي عن أيوب,حديث أيوب عنـه
بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن  تفرد .»حق عىل املؤمن إذا أتى اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٢٣٠(
عبد ون موسى ب عن عبد اهللا بن املثنى عن جعفر بن عطية عن روح بن القاسم عن أيوب نانس

  .اهللا بن دينار عن نافع
ِالسختياينأيوب **  ْ  : عن نافعِّ

 تفرد .ـهفع ومل ير,احلديث.. .وال تأتني , اذهب فأتني بحجام: قال ابن عمر:[حديث  )٣٢٣١(
  .م عن أبيـه عن أيوببن هشا IQHعبيدبه 

________________________ 
  .من غ » بن موسى« * −٣٢٢٥الالل
تفرد :  , وقال −»...ذكاة اجلنني «:  بلفظ – من طريق عثامن ٩٤٥٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٢٧الالل

  . تفرد به عنه : يق هشام بن بالل عن الطائفي , وقال  من طر١٠٦٧به الطائفي , ويف الصغري 
  .  من طريق إبراهيم , ووافقه ٤٩٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٢٩الالل
   .١٤٦٥العلل املتناهية :  ينظر −٣٢٣١الالل
 .عبد اهللا : صوابه » عبيد«:  قوله )١(الالل



 

 ٥٦١

ْغيالنن أ :[حديث  )٣٢٣٢(  غريب من حديث أيوب .احلديث.. . بن سلمة أسلمَ
َّ تفرد بـه رس,IQH*امعنـه َّ وتفرد بـه سيف بن عبيد اهللا عن رس, أبو عبيدة عنـهِّرشَـجُار بن مَ   .ارَ

كذا قال  :يلراز قال عيل بن سعيد ا.ب الفحلْسَن ععملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٢٣٣(
 تفرد بـه :نيالدارقط قال ,وهو وهـم ,ي عن عبد الوارث عن أيوبريِعَّ بن أيوب الشأحـمد

  .وغريه يرويـه عن عيل بن احلكم عن نافع ,أحـمد بن أيوب عن عبد الوارث عن أيوب
 غريب من .احلديث.. .﴾ w v u﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٣٢٣٤(

  . الوهاب الثقفي عنـهال أعلم حدث بـه غري عبد ,حديث هشام عن أيوب وعبيد اهللا
 غريب من حديث هشام بن .»إذا جاء أحدكم إىل اجلـمعة فليغتسل« :[حديث  )٣٢٣٥(

ْحـمران غري عمرو بن * عنه*ال أعلم حدث بـه ,عبيد اهللاوحسان عن أيوب    . البرصيُ
 غريب من حديث .احلديث/ب١٨٦/»...ثننيطعام الواحد يكفي اال« :[حديث  )٣٢٣٦(

 وتفرد بـه عبد اهللا بن موسى بن ,فرد بـه أسامة بن زيد الليثي عنـهت ,عبيد اهللا بن عمر عن أيوب
مل يروه عنـه غري حييى بن إبراهيم بن أيب  ,إبراهيم بن مـحـمد بن طلحة بن عبيد اهللا عن أسامة

  .يلةَتُق
 غريب من حديث .»األكرب فاألكرب «:ويقول ,كان يستاكملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٢٣٧(

  . وتفرد بـه وهب بن جرير عن أبيـه, جرير بن حازم عنـه تفرد بـه,أيوب عن نافع عنـه
 نع IRH بن عاصمعي عن هاللَطُ تفرد بـه الق.»ال طالق إال بعد نكاح« :[حديث  )٣٢٣٨(

 

________________________ 
.  من طريق سيف , ووافقه ١٦٨٠ين يف األوسط وأخرجه الطربا . ٢٧٢, ٣/٢٧١السنن :  ينظر −٣٢٣٢الالل

 .عنه : يف ص » عنهام«* 
 .نافع وسامل :  أي )١(الالل
  .من غ » عنه«/ من ص » به« * −٣٢٣٥الالل
   .٤٧٠اللطائف أليب موسى املديني :  ينظر −٣٢٣٦الالل
 والصغري ٣٦٧٦ وأخرجه الطرباين يف األوسط . ١٣١, ١٣٠سؤاالت محزة السهمي ص :  ينظر −٣٢٣٨الالل
  .  من طريق القطعي , ووافقه ٥٠١
 . عاصم بن هالل :صوابه » هالل بن عاصم«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٦٢

  .أيوب عن نافع
هذا حديث  : قال أبو بكر النيسابوري.احلديث» ...صالة اجلـامعة تفضل« :حديث )٣٢٣٩(

ْطهامن عن إبراهيم بن تفرد بـه حفص بن عبد اهللا :نيالدارقط قال ,غريب جاج بن احل عن َ
  . وتفرد عنـه عبد الرزاق,فشك يف رفعه , ورواه معمر عن أيوب.احلجاج عن أيوب عنـه

 غريب من حديث هشام بن حسان عن . احلديث...اً من اقتنى كلب: قال:حديث )٣٢٤٠(
  .أيوب عنـه

ْطه تفرد بـه حفص عن إبراهيم بن .»هاب دبغ فقد طهرإأيام « :[حديث  )٣٢٤١(  عن امنَ
  .أيوب

 تفرد بـه حـامد بن زيد عن سامك .ةَلَبَ احل*لَبَنـهى عن بيع حملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٢٤٢(
  .بن عطية عن أيوب عنـه

 تفرد بـه , غريب من حديث أيوب عنـه.احلديث» ...اًن اإلسالم بدأ غريبإ« :حديث )٣٢٤٣(
  .زهري بن مروان عنـه

 ه عاصم بن هالل عن أيوب من هذا تفرد بـ.احلديث» ...دْرَّمن يلعب بالن« :حديث )٣٢٤٤(
  .الوجه

ريب من غ. *احلديث.. .نـهى يوم خيرب عن نكاح السباياملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٢٤٥(
  .ي عنـهِّمَمـحـمد بن عبد اهللا الع }ب٥٦م{  تفرد بـه,حديثه عن نافع

 غريب من .احلديث.. .من منى إىل عرفات ملسو هيلع هللا ىلص * غدونا مع رسول اهللا:[حديث  )٣٢٤٦(
ُعروبة تفرد بـه ابن أيب ,حديث أيوب عن نافع   .وعنـه عبد األعىل بن عبد األعىل ,َ

________________________ 
   .١٩ , املزكيات ١/٤٨ب , السنن /٤/٤٦العلل :  ينظر −٣٢٤١الالل
 يف» حبل«. * تفرد به أبو كامل عنه :  من طريق محاد , وقال ٧٩٩٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٤٢الالل

  .جبل : ص 
  .من ص » احلديث« * −٣٢٤٥الالل
  .النبي : يف غ » رسول اهللا« . * ٥٥) ٣(األفراد :  ينظر −٣٢٤٦الالل



 

 ٥٦٣

.. .فتفرق الناس ,»ـهذهلوهؤالء  ,هؤالء هلذه« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٣٢٤٧(
 تفرد بـه إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن أيب أحـمد الزبريي عن الثوري عن أيوب .احلديث

  .وإسامعيل بن أمية عن نافع
 :ن نافعأبان بن طارق ع** 

 تفرد بـه .»*اًريِغُوخرج م «: وفيـه,احلديث» ...من دعي فليجب« :[حديث  )٣٢٤٨(
  .بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع/أ١٨٧/تْسُرُد

َالـمنقريأسلم **  ْ  : عن نافعِ
 IQHدي تفرد بـه أبو سع.احلديث» ...ملوكـ من ماًأيام رجل أعتق نصيب« :حديث )٣٢٤٩(

َّيرسُمـحـمد بن م   .وعبيد اهللا عن نافع ابن أيب ليىل :ويف اإلسناد ,سلم عن الثوري عن أَ
 :*بكري بن األشج عن نافع** 

» ...من سافر من دار إقامة يوم اجلـمعة دعت عليـه املالئكة«: * قال:[حديث  )٣٢٥٠(
  .َِهليعةوعنـه عبد اهللا بن  , تفرد بـه بكري,غريب من حديث نافع عنـه .احلديث

ِبزيع**   : بن عبد الرحـمن عنـهَ
ِبزيع تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن .»سفر املرأة مع عبدها ضيعة« :[حديث  )٣٢٥١(   . عنـهَ

 :باب بن عمري عن نافع** 
 تفرد بـه باب .احلديث.. .كان يفصل بني الشفع والوترملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٢٥٢(

  .ه تفرد بـه حييى بن حـمزة الدمشقي عنـ,ومل يروه عنـه غري األوزاعي ,عن نافع بـهذا اللفظ
 :*ثابت بن ميمون عن نافع** 
________________________ 

  .  من طريق اجلوهري , ووافقه ٣٦٢ أخرجه الطرباين يف الصغري −٣٢٤٧الالل
  .ًمغربا : يف ص » ًمغريا« * −٣٢٤٨الالل
 . سعد :صوابه » سعيد«: قوله  )١(الالل
  .من ص » قال« * −٣٢٥٠لالال

  .  من طريق إسامعيل , ووافقه ٦٦٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٥١الالل



 

 ٥٦٤

 تفرد بـه زيد بن أيب .احلديث.. . والعشاء أن ابن عمر جـمع بني املغرب:ثحدي )٣٢٥٣(
َأنيسة   . وتفرد بـه يزيد بن سنان عن زيد, عن ثابتُ
 :ثور عن نافع** 

 , غريب من حديث نافع.احلديث» ...طفئوها إذا رقدتمأف ,النار عدو« :حديث )٣٢٥٤(
ُقلويسفرد بـه أبو يوسف ال ت,ومن حديث ثور عنـه  عن عبد اهللا بن عبد امللك الدمشقي عن ُ

  .ثور
 :جعفر بن مـحـمد بن عيل عن نافع** 

ه عبد الصمد بن موسى عن  تفرد بـ.احلديث» ...الذي تفوتـه صالة العرص« :حديث )٣٢٥٥(
  .عنـه IQHجده جعفر

 IRHد عن جده تفرد بـه عبد الصم.ديثاحل.. . أن ابن عمر أذن ليلة بالعشاء:حديث )٣٢٥٦(
  .عن نافع

 تفرد بـه مـحـمد .احلديث.. .قائم يصيل إذ رأى نخامةملسو هيلع هللا ىلص  بينام رسول اهللا :حديث )٣٢٥٧(
  .بن إبراهيم اهلاشمي عن جعفر بن مـحـمد الصادق عن نافع

  . بمثله.احلديث.. . أن ابن عمر كان يصيل التطوع عىل راحلتـه:حديث )٣٢٥٨(
  . بمثله.»د له من عباًمن أعتق رشك« :حديث )٣٢٥٩(
  .مثلهب .احلديث» ...إذا رأى أحدكم اجلنازة« :ديثح )٣٢٦٠(
  .مثلهب .»إذا جاء أحدكم اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٢٦١(
  . بمثله.احلديث.. .دخل الكعبة هو وأسامةملسو هيلع هللا ىلص /ب١٨٧/ أن النبي:حديث )٣٢٦٢(

 :* عن نافع*بن أيب وحشية أبو برشاجعفر بن إياس ** 
 غريب من حديثه عن .احلديث... *كان له خاتم من ذهبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٢٦٣(

 

________________________ 
 .  عن جعفر − وهو حممد بن إبراهيم اهلاشمي−عن جده: صوابه » عن جده جعفر«: قوله  )١(الالل
 .عن جعفر :  أي )٢(الالل
  .إذا صام من رجب : يف غ »  من ذهبله خاتم«/ من ص » ابن أيب وحشية أبو برش« * −٣٢٦٣الالل



 

 ٥٦٥

  . عنـهَعوانة تفرد بـه أبو ,نافع
 :*جويرية بن أسامء عن نافع** 

 .احلديث.. .إن امرأيت ولدت , يا رسول اهللا: من أهل البادية قالً أن رجال:[حديث  )٣٢٦٤(
 ,وال يعرف هذا من حديث نافع ,عن جويرية −ويكنى أبا غسان−بن كليب  IQH*تفرد بـه عباد

 وال أعلم رواه ,ن مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرةإنام رواه جويرية ع
ُبـهلولعنـه غري إسحاق بن  ْ  . * ورواه عبد اهللا ابن أخي جويرية عن عمه عن مالك كذلك,َ

 :*احلسن بن احلر عن نافع** 
 تفرد بـه عبد , غريب من حديثه عن نافع.»غتسليمن جاء إىل اجلـمعة فل« :ثحدي )٣٢٦٥(

 بن لقامن عن أيب تتفرد بـه طالوو ,وعنـه صدقة السمني ,ابت بن ثوبان عنـهالرحـمن بن ث
  .املغرية

 تفرد بـه مـحـمد بن أبان بن .احلديث» ...اًبدأ غريب }أ٥٧م{ إن اإلسالم« :حديث )٣٢٦٦(
ْاجلعفيصالح    .IRH عن احلسن بن احلر عنـهُ

 :حبيب بن أيب ثابت عن نافع** 
 غريب من حديثه عن .احلديث.. .رهـم ونصف بدسمكة طرية أنـه اشرتى :[حديث  )٣٢٦٧(

  . الواسطي عنـه*الد تفرد بـه عمرو بن خالد أبو خ,نافع
 غريب .احلديث.. .ثمدإملوءتان من ـوعيناه مملسو هيلع هللا ىلص  خرج علينا رسول اهللا :[حديث  )٣٢٦٨(

غري  *عنه وال نعلم حدث بـه , تفرد بـه عمرو بن خالد عنـه,من حديثه عن نافع عن ابن عمر
  .وهو أخو حـامد بن زيد ,سعيد بن زيد

________________________ 
  .من ص » كذلك«/ عيل : يف غ » عباد« * −٣٢٦٤الالل
 . عباءة :صوابه » عباد«: قوله  )١(الالل
 .» يتلوه احلسن بن ذكوان«:  يف حاشية ص )٢(الالل
» خالد« . * ٢/٣٢٢ , الآللئ املصنوعة ١٦١٥ , املوضوعات ٣١/١٤٢تاريخ دمشق : ينظر  −٣٢٦٧الالل

 .خلف : يف ص 
 .من غ » عنه«*  −٣٢٦٨الالل



 

 ٥٦٦

 :*عن نافع بن ذكوان IQHاحلسن** 
بن ن  غريب من حديث احلس.احلديث» ...من سئل عن علم فكتمه« :[حديث  )٣٢٦٩(

َسياه تفرد بـه حسان بن ,ذكوان عن نافع   . عنـهِ
 :حرب بن قيس عن نافع** 

  تفرد بـه حرب بن.احلديث» ...ن اهللا عز وجل حيب أن تؤتى رخصهإ« :[حديث  )٣٢٧٠(
  .قيس عنـه

 :*حجاج عن نافع** 
  .بي عن حجاج عنـهْنَ تفرد بـه أبو مالك اجل.احلديث» ...اًملوكـمن باع م« :ثحدي )٣٢٧١(

 :*نافع/أ١٨٨/عن *خارجة بن سليامن بن زيد بن ثابت** 
 تفرد بـه خارجة .احلديث» ...اللهـم أيد هذا الدين بأحب الرجلني إليك« :[حديث  )٣٢٧٢(

  .عن نافع
ْطهخالد بن **   : اخلفاف عن نافعامنَ

 وتفرد بـه عنـه , تفرد بـه أبو العالء خالد عنـه.احلديث» ...اًمن كفن ميت« :[حديث  )٣٢٧٣(
  .الصلت بن حجاج

 :*داود بن احلصني عن نافع** 
 , غريب من حديث نافع عنـه.احلديث» ... يف املساجدنبغنييخصال ال « :حديث )٣٢٧٤(

 

________________________ 
  .− وكذا ما بعده– احلسني :صوابه » احلسن«: قوله  )١(الالل
  من طريق حسان , ٣٩٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤٩/٢١٩تاريخ دمشق :  ينظر −٣٢٦٩الالل

 .» يقدم«: فوق الرتمجة يف ص . * ووافقه 
  من طريق حرب ٥٣٠٢وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . ب/٩٢النارصية (العلل :  ينظر −٣٢٧٠الالل

  . تفرد بذكر حرب الدراوردي عن موسى بن عقبة عنه :  , وقال −»عزائمه«:  وفيه –
تفرد به عبد العزيز عن سفيان :  من طريق خارجة , وقال ٤٧٥٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٧٢الالل

  .من ص » بن زيد بن ثابت«. * عنه 
   .٦٣١ , العلل املتناهية ٤/٤٣تاريخ بغداد :  ينظر −٣٢٧٣الالل



 

 ٥٦٧

  .ريةِبَ ومل يروه عنـه غري زيد بن ج,تفرد بـه داود
 :*ربيعة بن عثامن عن نافع** 

 غريب من .احلديث.. .قبل الظهر ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص  صليت مع رسول اهللا :حديث )٣٢٧٥(
َفديك تفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل بن أيب ,حديث ربيعة بن عثامن عن نافع   . عنـهُ

 :*راشد بن عبد ربـه عن نافع** 
 .احلديث.. .عتذر منـهُياك وما وإي : وفيه,اًجزوجعله ماو ,اًني حديثْثِّدَ ح:[حديث  )٣٢٧٦(

  .ومل يروه عنـه غري ابنـه احلسن , تفرد بـه راشد عنـه,غريب من حديث نافع عنـه
 :*رقبة عن نافع** 

 تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عن .احلديث» ...اًفدخلوا غار ,انطلق ثالثة نفر «:حديث )٣٢٧٧(
  .أبيـه ورقبة عن نافع

  . تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة.ديثاحل» ...من حـمل علينا السالح« :حديث )٣٢٧٨(
 تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عن .احلديث» ...يا كافر :هخيإذا قال الرجل أل« :حديث )٣٢٧٩(

  .رقبة عنـه
 . *تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة عنـه. احلديث» ...إذا دعي أحدكم فليجب« :[حديث  )٣٢٨٠(

 :*سليامن التيمي عن نافع** 
» ... معلق بقائمة عرش الرحـمن عز وجل*عالطاب «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣٢٨١(

  . تفرد بـه سليامن بن مسلم العجيل عن التيمي عنـه.احلديث
  . بمثله.احلديث» ...اًحقابأال خيرج من دخل النار حتى يلبثوا فيـها « :[*حديثو )٣٢٨٢(

________________________ 
 من طريق احلسن بن ٤٤٢٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٥٢, ١٥/٢٥١التمهيد :  ينظر −٣٢٧٦الالل

  . عيل بن راشد بن عبد اهللا عن أبيه عن جده , وسكت عنه 
  .من ص » عنه«. *  ووافقه  من طريق أيب محزة ,٦٨٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٨٠الالل
  .اجلائع : يف ص » الطابع« * −٣٢٨١الالل
  .حديث : يف غ » وحديث« * −٣٢٨٢الالل



 

 ٥٦٨

  . بمثله. سأله رجل عن صالة الليل:حديثو )٣٢٨٣(
ْبسطامرد بـه أمية بن تف, ور عن أبيـهتفرد بـه معتم. صدقة الفطر[ حديثو )٣٢٨٤(  .  عن معتمرِ
إن كان − غريب من حديث معتمر عن أبيـه عنـه . أن ابن عمر طلق امرأتـه:[حديث  )٣٢٨٥(

وكان  ,IQHةَْريَقُيعرف بابن ب− فإنا مل نكتبـه إال عن إبراهيم بن مـحـمد بن عيل ,−اًمـحفوظ
  .ـمي عن معتمرَهْرِّالد/ب١٨٨/سنياحلعن عيل بن  −اًضعيف

 تفرد بـه مـحـمد .احلديث.. .فسلم عليـه ,وهو يبولملسو هيلع هللا ىلص  مر رجل عىل النبي :[حديث  )٣٢٨٦(
م بن منصور عن يي عن احلسن بن عيل الواسطي عن عبد احلكذبن أحـمد بن هارون العو

 , واهللا أعلم,عن يونس بن عبيد عن مـحـمد بن ثابت :فقيل , واختلف عنـه,نافع التيمي عن
 الربيع الزهراين عن مـحـمد بن ثابت العبدي و ورواه أب.دفرفهو غريب غريب كان عن أيـهـام 
, وتفرد بـه مـحـمد بن ثابت *وذكره.. .مع ابن عمر إىل ابن عباس }ب٥٧م{ انطلقت :عن نافع

  .العبدي عن نافع بـهذه األلفاظ
 .احلديث.. .فسأله عن الذين يكذبون بالقدر , جاء رجل إىل ابن عمر:[حديث  )٣٢٨٧(

ي عن عبد األعىل ذ البغداهَبْزْوُ ر* تفرد بـه أبو شيبة داود بن إبراهيم بن,غريب من حديثه عنـه
  .بن حـامد عن معتمر عن أبيـه

  . تفرد بـه عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عنـه.احلديث» ...كلكم راع« :[حديث  )٣٢٨٨(
 : األعمش عن نافع*سليامن** 

ْمـُـِندلضاح بن حييى عن  تفرد بـه و.احلديث» ...من سألكم باهللا فأعطوه« :[حديث  )٣٢٨٩( َ 
 

________________________ 
  .أ /٤/١١٣العلل :  ينظر −٣٢٨٤الالل
   .٤٠) ٣(األفراد :  ينظر −٣٢٨٥الالل
َابن نقرية : ً يقال فيه أيضا »ابن بقرية«: قوله  )١(الالل ُ. 
   .من ص» وذكره« * −٣٢٨٦الالل
  .من ص » إبراهيم بن« * −٣٢٨٧الالل
  .  من طريق عبد الوهاب , ووافقه ٤٢٥٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٨٨الالل
  .من ص » سليامن«. * ب /٤/٤٨العلل :  ينظر −٣٢٨٩الالل



 

 ٥٦٩

  .عن األعمش عنـه
إال عن  ما كتبتـه :قال .»أما ترىض أن تكون أخي« :قال لعيلملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٢٩٠(

ل احلافظ عن جعفر بن مـحـمد بن سعيد البجيل عن حسن بن حسني عن بن عيل بن سهجعفر 
  .طاب عن األعمشخحييى بن يعىل األسلمي عن 

 غريب من حديثه عن .احلديث.. .شدة احلاجةملسو هيلع هللا ىلص بي  شكا رجل إىل الن:حديث )٣٢٩١(
َفزار تفرد بـه أبو إسحاق ال,نافع   .ي إبراهيم بن مـحـمد عنـهَ

 تفرد بـه أبو .احلديث.. . لقد رأيتنا وما الرجل أحق بديناره ودرهـمه:[حديث  )٣٢٩٢(
 . *معاوية عن األعمش عن نافع

 :*سليامن بن أيب داود عن نافع** 
 تفرد بـه .احلديث... *قرن حني ِهِرَمُوع@*حلجتـهملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا  إنام طاف رس:[حديث  )٣٢٩٣(

  .القاسم بن مروان عن سليامن عنـه
 : أبو الفيض عنـه*سامل بن عبد األعىل** 

تفرد بـه  .اًإذا أشفق من احلاجة أن ينساها جعل يف يده خيطملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٣٢٩٤(
ُالـمقربيعن سعيد  IQH* ويف الكتاب,عنـه سامل   .IRHخديج/أ١٨٩/فع بن عن راَْ
 :سلمة بن علقمة عنـه** 

َقعنب تفرد بـه .»من جاء منكم اجلـمعة فليغتسل« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٢٩٥( ْ  بن َ
 . *مـحرر عن عمر بن حبيب عن سلمة بن علقمة عن نافع

________________________ 
   . عنه: يف غ » عن نافع«. *  من طريق أيب معاوية , ووافقه ٣٩١٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٩٢الالل
  .رضب : يف ص » قرن«/ » كذا«: فوقها يف غ » حلجته« . * ٢/٢٦١السنن :  ينظر −٣٢٩٣الالل
/ من ص » بن عبد األعىل« . * ٢/٢٨٢ , الآللئ املصنوعة ١٤٩٠املوضوعات :  ينظر −٣٢٩٤الالل

  .ضبب عليها يف ص » الكتاب«
 . الباب :صوابه » الكتاب«: قوله  )١(الالل
  .٢٠٨١ احلديث  تقدم يف)٢(الالل
  .عنه : يف غ » عن نافع« * −٣٢٩٥الالل



 

 ٥٧٠

 :*سامك بن حرب عن نافع** 
 , عنـه غريب من حديث سامك.احلديث.. . مر بقوم قد نصبوا دجاجةه أن:[حديث  )٣٢٩٦(

  .يع عنـهَـمُتفرد بـه حفص بن ج
 :* عن نافعَّخواتصالح بن ** 

 تفرد بـه عبد اهللا بن .احلديث.. .سامة ملا فرض عمر للناس فرض أل:[حديث  )٣٢٩٧(
 . *إسحاق اهلاشمي عن أبيـه عن صالح عنـه

 :*عبد اهللا بن عون عن نافع** 
 تفرد بـه بكر .حلديثا.. .أن يبيت ليايل منىملسو هيلع هللا ىلص  أن العباس استأذن النبي :حديث )٣٢٩٨(

  . وتفرد بـه عنـه إبراهيم بن سعدان,بن بكار عنـه
  .»ذكاة اجلنني« :حديث )٣٢٩٩(
  . طريق بني مكة واملدينةيفملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :[حديث و )٣٣٠٠(

 . *تفرد بـهـام اخلليل بن زكريا عن عبد اهللا بن عون عن نافع      
  . عن ابن عون عنـه تفرد بـه أزهر بن سعد.»مثل املؤمن مثل الشجرة« :حديث )٣٣٠١(
 تفرد بـه .احلديث... * بخيرباً إين أصبت أرض:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أتى عمر النبي :[حديث  )٣٣٠٢(

تفرد بـه الربيع بن روح و ,عدي بن عبد الرحـمن عن داود بن أيب هند عن عبد اهللا بن عون عنـه
َزبيدي مـحـمد بن حرب عن العن  . * عدي عنُّ

 ...يعني احلرورية ,كيف نصنع ناهملقين إ أرأيت : قال رجل البن عمر:حديث )٣٣٠٣(
  .تفرد بـه عبد الرحـمن بن قيس أبو معاوية الزعفراين عن ابن عون عنـه .احلديث

________________________ 
  . مل يرو سامك عن نافع غريه :  من طريق حفص , وقال ١١٩٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٢٩٦الالل
  .من ص » عنه« * −٣٢٩٧الالل
  .عنه : يف غ » عن نافع« * −٣٣٠٠الالل
 من طريق الربيع , ٤٣٤٢جه الطرباين يف األوسط وأخر . ٤/١٩٠ , السنن ٢/٤٠العلل :  ينظر −٣٣٠٢الالل

  .عن ابن عدي : يف ص » عن عدي«/ من ص » بخيرب«. * ووافقه 



 

 ٥٧١

 تفرد بـه .»اغفر يل ,يا واسع املغفرة :إذا لقم أحدكم أخاه لقمة فليقل« :حديث )٣٣٠٤(
َقعنب ْ   . عن أيب زيد سعيد بن أوس األنصاري عن ابن عونرر بن مـحـَ

  . تفرد بـه أزهر بن سعد عنـه.احلديث» ...م بارك لنا يف شامنااللهـ« :حديث )٣٣٠٥(
 :*عن ابن عمرعبد اهللا بن عمر عن نافع ** 

  . تفرد بـه مـحـمد بن القاسم األسدي عنـه.احلديث» ...ما أسكر كثريه« :[حديث  )٣٣٠٦(
  }أ٥٨م{
 بن  تفرد بـه عبد اهللا.احلديث.. .IQHوةْقَّ أن عبد اهللا بن عمر اكتوى من الل:حديث )٣٣٠٧(

  .يونس بن يزيد عن نافعو ورواه عنـه وعن عمر بن مـحـمد ومالك ,وهب عنـه
 تفرد بـه عبد .احلديث.. .عىل النجايش/ب١٨٩/صىلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٣٠٨(

  .أرشس عنهبن الرحـمن 
 تفرد بـه عباد .»هللا عز وجل عبد اهللا وعبد الرحـمنإىل اأحب األسامء « :[حديث  )٣٣٠٩(
عن إبراهيم بن  IRH أخرجه مسلم:قال املقديس .هـام عن نافعيد اهللا وعبد اهللا كلبي عن عبيَّلَهُامل

  .الن عن عبادَبَزياد س
 :عبد اهللا بن نافع عن أبيـه** 

 تفرد بـه صالح بن بيان عن أيب .احلديث.. .عن القزعملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٣١٠(
  .حنيفة عنـه

غريب من حديثه عن أبيه عن  . الغاراحلديث يف »...ن ثالثة نفر انطلقواإ« :[حديث  )٣٣١١(
  .تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد عنـه ,ابن عمر

________________________ 
  .من غ » عن ابن عمر« * −٣٣٠٦الالل
 . هي داء يف الوجه )١(الالل
  .١٠املزكيات : ينظر  −٣٣٠٩الالل
  .٢١٣٢ يف احلديث )٢(الالل
  .  من طريق جرير , ووافقه ٧٨٧٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣١١الالل



 

 ٥٧٢

  . تفرد بـه عبد اهللا بن نافع عن أبيـه.» العرش*يف الركاز« :[حديث  )٣٣١٢(
 :عبد اهللا بن دينار عن نافع** 

ِنجيحل بن ئ تفرد بـه نا.احلديث» ...لكل غادر لواء« :[حديث  )٣٣١٣(   . عن الثوري عنـهَ
 تفرد بـه أسود بن عامر عن احلسن بن .احلديث.. .يأيت قباءملسو هيلع هللا ىلص ان النبي  ك:حديث )٣٣١٤(

 عيل بن اجلعد عن احلسن بن صالح عن عبد اهللا بن رواية :واملشهور ,صالح عن عبد اهللا عنـه
  .ليس فيـه نافع ,دينار عن ابن عمر

 ايننلكا بـه أبو غسان مـحـمد بن حييى  تفرد.»من جاء إىل اجلـمعة فليغتسل« :[حديث  )٣٣١٥(
  .عن املنذر بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن دينار عنـه

 :عبد الرحـمن الرساج عن نافع** 
 تفرد بـه سامل بن نوح .احلديث.. .فأرسع السري , كنا مع ابن عمر يف سفر:[حديث  )٣٣١٦(

  .عن عمر بن عامر عنـه
 :ععبد الرحـمن بن عبد اهللا بن أيب عتيق عن ناف** 

 , تفرد بـه سليامن بن بالل عنـه.احلديث.. .ن األغر كانت له أوسق من مترأ :حديث )٣٣١٧(
  .أويسأيب ومل يروه عنـه غري أيب بكر بن 

 :عبد الرحـمن بن إسحاق أبو شيبة عنـه** 
 ...إذ أقبلت امرأة , كان ابن عمر وعبد اهللا بن عمرو عند بئر املطلب: قال:حديث )٣٣١٨(

 ومل يروه عنـه غري يعقوب , تفرد بـه عبد الرحـمن عنـه,فع عنـهـام غريب من حديث نا.احلديث
 .وال أعلم حدث بـه غري أيب سعيد األشج ,انيبن ح

 : األوزاعي عن نافع*عبد الرحـمن **
________________________ 

  .مبيض هلا يف غ » الركاز« * −٣٣١٢الالل
  .أ /٤/٥٩العلل :  ينظر −٣٣١٣الالل
  .  من طريق أيب غسان , ووافقه ٨٠٠٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٧٤العلل :  ينظر −٣٣١٥الالل
  . فقه  من طريق سامل , ووا٣٦٣٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣١٦الالل



 

 ٥٧٣

 , غريب من حديث األوزاعي عن نافع.»من قال يف ديننا برأيـه فاقتلوه« :[حديث  )٣٣١٩(
ِنجيحتفرد بـه إسحاق بن    .نـهطي عَلَامل/أ١٩٠/َ

 :عبد امللك بن عمري عن نافع** 
غريب من  .احلديث.. .لموايل من التجارةلما يصلح  ,يا رسول اهللا : قيل:حديث )٣٣٢٠(

  . تفرد بـه عيل بن عروة عن عبد امللك بن عمري عنـه,حديثه عن ابن عمر
 :عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع** 

 تفرد بـه .احلديث» ...صوتـه@*سمع أحد يف املسجد فال يإذا كان أحدكم« :[حديث  )٣٣٢١(
  .عمري بن عمران عن ابن جريج عنـه

 تفرد بـه أبو سعد .احلديث.. .صىل عىل جنازة رجال ونساءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٣٢٢(
  .الصاغاين عن ابن جريج عنـه

 تفرد بـه مسلم بن خالد عن .احلديث» ...ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني« :حديث )٣٣٢٣(
  .سناد واللفظابن جريج بـهذا اإل

 :* نافععنعبد الكريم بن احلارث الصديف ** 
 , غريب من حديث نافع عنـه.احلديث» ...سيخرج يف هذه األمة قوم« :[حديث  )٣٣٢٤(

  . عنـهَِهليعةوتفرد بـه عبد اهللا بن  ,تفرد بـه عبد الكريم
 :عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عنـه** 

ن أيب يس عَنَْخفرد بـه أحـمد بن عمران األ ت.»من أتى اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٣٢٥(
  }ب٥٨م{ .نعيم الفضل بن دكني عنـه

 :عبد العزيز بن أيب رواد عنـه** 
________________________ 

 » عبد الرمحن« . * ٢/١٨٢ , الآللئ املصنوعة ١٥٢٩ , املوضوعات ٣٩) ٣(األفراد :  ينظر −٣٣١٩الالل
  .من ص 
 .» كذا«: فوقها يف غ  »أحد«. *  من طريق عمري , ووافقه ٧٨٠٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٢١الالل
  .عنه : يف ص » عن نافع« * −٣٣٢٤الالل



 

 ٥٧٤

 تفرد بـه الوليد بن .احلديث.. .وناول الذي عن يمينـه ,رشبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٣٢٦(
ْاهلمداينسم االق ُبـهلول وال أعلم رواه عنـه غري إسحاق بن ,عنـه IQH اجلندعيَ ْ َ.  

 تفرد . برصهاهللافرد  : وفيـه,احلديث.. .فأدخله منزله , بـه مكفوفبات أنـه :حديث )٣٣٢٧(
  .راء عن أبيـه عن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافعفبـه الفضل بن حييى بن زكريا ال

 :*عن نافع@عبد العزيز بن صهيب** 
ياش عن عبد  تفرد بـه إسامعيل بن ع.»رانِطَالنوائح عليـهـم رسابيل من ق« :[حديث  )٣٣٢٨(

  .العزيز بن صهيب عنـه
 :د اهللا بن أيب جعفر عن نافعيعب** 

  .د اهللا عنـهي عن عبَِهليعة تفرد بـه ابن .احلديث.. .عن الوترملسو هيلع هللا ىلص  سئل النبي :حديث )٣٣٢٩(
 :عبيد اهللا بن عمر عن نافع** 

واملغرب عن يمينك  إذا جعلت املرشق عن يسارك«: *ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٣٣٣٠(
 .اً عن حجاج بن منـهال عن حـامد بن سلمة مرفوعاحلسن تفرد بـه حـامد بن .» قبلةفام بينـهـام

 وتفرد بـه شيخنا أبو ,اًبن نمري عن عبيد اهللا مرفوع/ب١٩٠/ورواه شعيب بن أيوب عن عبد اهللا
  .يوسف يعقوب بن يوسف اخلالل عنـه

 أيوب عن  تفرد بـه شعيب بن.أن يغتسلملسو هيلع هللا ىلص فأمره النبي  , أسلمً أن رجال:حديث )٣٣٣١(
  .عبد اهللا بن نمري عنـه

 غريب من حديث .احلديث.. .»متى توتر «:قال أليب بكرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٣٣٢(
 وحدث بـه عنـه , وعنـه مـحـمد بن عباد املكي, تفرد بـه حييى بن سليم الطائفي,عبيد اهللا عنـه

  .ييل والصغاين والرمادْهُّمـحـمد بن حييى الذ :منـهـم ,جـامعة من األكابر
 . تفرد بـه حييى بن سليم عنـه.احلديث» ... فليأكلاًمن دخل حائط« :حديث )٣٣٣٣(

________________________ 
َ اخلبذعي :صوابه » اجلندعي«: قوله  )١(الالل ْ ِ. 
 .» يقدم«: فوق الرتمجة يف ص *  −٣٣٢٨الالل
  .من ص » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا « . * ١/٢٧٠ , السنن ٢/٣٢العلل :  ينظر −٣٣٣٠الالل



 

 ٥٧٥

 تفرد بـه حييى بن سليم .احلديث» ...ل الذهب واحلرير إلناث أمتيِحُأ« :حديث )٣٣٣٤(
  .عنـه

فكانوا يصلون الظهر  ,وأيب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص  سافرت مع رسول اهللا :[حديث  )٣٣٣٥(
  . مثله.احلديث.. .والعرص

إسامعيل  :IQHد اهللاويف الرواية مع عب , مثله.احلديث» ...رجالالتسبيح لل« :حديث )٣٣٣٦(
  .بن أمية

 . *بمثله .احلديث» ...دون الواحد *ال يتناج« :[حديث  )٣٣٣٧(
مل : *رمحه اهللا قال الدارقطني .احلديث» ...ز إىل املدينةِرْأَيَن اإليامن لإ« :[حديث  )٣٣٣٨(

 حتى ,بن سليم عن عبيد اهللايزل أصحاب احلديث يعدون هذا احلديث فيام تفرد بـه حييى 
ْالدراورديافة قد رواه عن حذوجدنا أبا  ََ   . عن عبيد اهللاَّ

ام ـ وهذا م: قال ابن صاعد.احلديث.. .نـهى عن صالتنيملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٣٣٣٩(
 تفرد بـه حييى ,IRHِّالزنادوبعضه عن أيب , *بيبخألن بعضه عن  ,وهـم حييى بن سليم يف إسناده

  .بيد اهللابن سليم عن ع
  اخترصه حييى.احلديث.. .صالة بعد صالة الصبحعن ملسو هيلع هللا ىلص ى رسول اهللا نـه :حديث )٣٣٤٠(

 

________________________ 
   .٥/١٩٣تاريخ بغداد :  ينظر −٣٣٣٥الالل
 . عبيد اهللا :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
يف احلديث » ويف الرواية«من / , ثم رضب عليها » اثنان«: ب بعدها يف ص  كت»ال يتناج« * −٣٣٣٧الالل

  .ساقط من غ » بمثله«السابق إىل 
 .من غ » رمحه اهللا«*  .ب /٤/١٠٩العلل :  ينظر −٣٣٣٨الالل
: , وكتبها يف املتن » حبيب: بيانه «: يف حاشية غ  »خبيب« *  .٦/٣٦٥تاريخ بغداد :  ينظر −٣٣٣٩الالل

 . , ثم أبدل ضمة اخلاء فتحة , ومل حيذف نقطة إعجامها »ُخبيب«
 حمفوظ عن عبيد اهللا من روايته عن خبيب بن – وهو النهي عن صالتني –أن بعض احلديث :  أي )٢(الالل

 حمفوظ – وهو النهي عن بيع احلصاة وبيع الغرر –وبعضه  عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة ,
 .ته عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن عبيد اهللا من رواي



 

 ٥٧٦

 عن ن ورواه عبد الرحيم بن سليام.مـحـمد بن عبد امللك :يعني , الشواربن أيبببن سليم ال
  .عبيد اهللا نحو هذا

 ال نعلم رواه عن حييى .عن بيع الوالء وعن هبتـهملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٣٤١(
 ورواه عيل بن عاصم عن عبيد . سعيدغري ابنهموي عن عبيد اهللا عن نافع وعبد اهللا بن دينار األ

  . وتفرد بـه عنـه أحـمد بن عبيد بن ناصح,اًاهللا بن عمر عنـهـام أيض
 عن الثوري عن *وروي , هذا غريب.نـهى عن بيع الغررملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٤٢(

َعقيبهوقال  ,وفيـه نظر ,عبيد اهللا ِ َمـخلدأبو عبد اهللا بن /أ١٩١/ بـه*دثناح :َ ْ  ُّالدوري عن عباس َ
ِقبيصةوحدثنا  : من حفظهًاتلقين  يف ًا وحدثناه عباس تلقين,د اهللا عن نافعي عن الثوري عن عبَ

ِقبيصةنة سبع وخـمسني ومائتني عن  بـه من كتابـه س* وحدثنا,*سنة ستني عن الثوري  }أ٥٩م{ َ
َمـخلدما كتبناه إال عن ابن و ,عن ابن أيب ليىل عن نافع ْ َ.  

 .احلديث.. .بعد املغربا يقرأ يف الركعتني ًشهرملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :حديث )٣٣٤٣(
ومل يروه عنـه غري أيب هانئ إسامعيل بن  , تفرد بـه رشيك,غريب من حديثه عن نافع عنـه

  .يد اهللايم عن عبَعُن IQH عن عبد املنعم عني ورو. تفرد بـه عامر بن إبراهيم عنـه,خليفة
 غريب من .احلديث.. .﴾P O ﴿ب بـــــــــ ـهـم يف املغربقرأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٤٤(

 . اً, وكذلك رواه حييى بن معني عن أيب معاوية مرفوع معاويةمل يسنده غري أيب ,حديثه عن نافع
.. .﴾ C B A ﴿بـــــــــكان يقرأ بـهـم يف املغرب ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٤٥(

  .ه حفص بن غياث عنـه تفرد بـ.احلديث

________________________ 
تلقينًا من «/ نا : يف املوضعني يف غ » حدثنا«/ روي : يف غ » وروي«. * أ /٤/٩٥العلل :  ينظر −٣٣٤٢الالل

  .ساقط من غ » ستني... حفظه 
 .بن : صوابه » عن«:  قوله )١(الالل
 من طريق أيب معاوية , ووافقه يف ١١٧  والصغري١٧٤٢, ١٢٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٤٤الالل

  . األوسط , وسكت عنه يف الصغري 
   .٤/٥٠تاريخ بغداد :  ينظر −٣٣٤٥الالل



 

 ٥٧٧

اهللا بن  به عبد تفرد .احلديث »...بالسواك *ألمرتـهـم أمتي عىل أشق أن لوال« :[حديث )٣٣٤٦(
َالطفاوي خلف ُالـمقربي عن عنه هشام عن يرويـه وغريه ,عنـه حسان بن هشام عن ُّ   .هريرة أيب عن َْ

ْ سلم  تفرد بـه.احلديث.. .وهو صائم مـحرمملسو هيلع هللا ىلص  احتجـم النبي :حديث )٣٣٤٧(   .ن سامل عنـهبَ
 تفرد بـه أرطأة أبو حاتم .احلديث» ...لوال أن تكون سنة ألمرت بالسواك« :حديث )٣٣٤٨(

  .عن عبيد اهللا
ْظبيان تفرد بـه عيل بن .»ر من الثلثَّبَدُامل« :[حديث  )٣٣٤٩(   .اً القايض عنـه مرفوعَ
 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث... *ك راحلتـكبـ رأيتك تلبي إذا استوت :[حديث  )٣٣٥٠(

ُالـمقربيواملـحفوظ عن أيب حنيفة عن عبيد اهللا عن سعيد  ,ن عن أيب حنيفة عن عبيد اهللاحلس َْ 
َزفرهكذا رواه  ,... رأيتك: قلت البن عمر:قال وهم من  »قلت البن عمر« : وقوله فيـه, عنـهُ

َزفرأيب حنيفة ومن  ُالـمقربي *اًألن سعيد ,ُ  عن عبيد بن جريج عن * إنام روى هذا احلديثَْ
ُالـمقربيكذلك رواه احلفاظ عن عبيد اهللا عن سعيد  ,بن عمرا  ورواه عن , عن عبيد بن جريجَْ

ِبزيعبن عبد اهللا  :أيب حنيفة عىل هذا النحو من الصواب   . والصلت بن احلجاج الكويفَ
ُالـمقربيد اهللا عن وعن عبي ,احلديث» ...هرة/ب١٩١/عذبت امرأة يف« :[حديث  )٣٣٥١( َْ 

ُالـمقربيد اهللا عن يغريب من حديث عب .مثلهعن أيب هريرة   تفرد بـه عبد األعىل بن عبد , عنـهَْ
  .ديحديث نافع وحديث سع :اًعـميججـمع بني اإلسنادين  ,األعىل

 ومل يروه عن ,م عنـهي تفرد بـه حييى بن سل.احلديث.. .ن الشمس خسفتأ :حديث )٣٣٥٢(
 . بن العباس الشافعيIQHمـحـمدن إدريس الشافعي وابن عمه حييى غري أيب عبد اهللا مـحـمد ب

________________________ 
جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث  . * ٩/٢٠٣ , إحتاف املهرة ٤/٤٧١لسان امليزان :  ينظر −٣٣٤٦الالل
  .ألمرتـها : يف غ » ألمرتـهم«/ التايل 
   .٤/١٣٨أ , السنن /٤/١٠٩ العلل : ينظر −٣٣٤٩الالل
  .من ص » احلديث«/ سعيد : يف ص » ًسعيدا«/ به راحلته : يف ص » بك راحلتك« * −٣٣٥٠الالل
   .٢٧, ٢٦) ٣(األفراد :  ينظر −٣٣٥١الالل
 .وابن عمه إبراهيم بن حممد : صوابه » وابن عمه حممد«:  قوله )١(الالل



 

 ٥٧٨

 تفرد بـه حييى .احلديث.. .ياالعلة َِّينَّكان يدخل مكة من الثملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٣٥٣(
  .بن سليم عن إسامعيل بن أمية وعبيد اهللا عن نافع

 غريب من .احلديث.. .بـهدي مع رجل من األنصارملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :حديث )٣٣٥٤(
  .راهيم عن عبيد اهللا تفرد بـه برش بن إب,حديثه عن نافع

 ه عن غريب من حديث.احلديث.. .بالصالة *أبا بكرملسو هيلع هللا ىلص  ملا أمر رسول اهللا :[حديث  )٣٣٥٥(
ِالزبرقانداود بن   تفرد بـه,ومن حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر ,نافع ْ  وتفرد بـه , عنـهـامِّ

نكتبـه إال عن أيب  ومل , وتفرد بـه ابنـه هالل عن أبيـه,عن داودالعالء بن هالل بن عمر الباهيل 
  .طالب احلافظ عن هالل

 تفرد بـه حييى بن عبد اهللا .احلديث.. .ُعبادة استعمل سعد بنملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٣٥٦(
  . وتفرد بـه رشدين بن سعد عنـه,بن سامل عنـه

 تفرد بـه أحـمد بن .اخلـمر }ب٥٩م{ أن تسقى البـهائمملسو هيلع هللا ىلص هى رسول اهللا  نـ:حديث )٣٣٥٧(
ائد ق وكذلك روي عن أيب مسلم .اًليامن عنـه عن نافع مرفوعشكاب عن عبد الرحيم بن سإ

  .األعمش عن عبيد اهللا
تفرد بـه .احلديث.. .كان إذا سجد يضع يديـه قبل ركبتيـهملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :[حديث  )٣٣٥٨(

ْالدراورديأصبغ بن الفرج عن عبد العزيز  ََ   . عن عبيد اهللاَّ
 تفرد بـه . وفيـه ذكر احلية,احلديث.. .فلام قفلوا ,اًجيشملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اهللا :[حديث  )٣٣٥٩(

  .حييى بن سليم عنـه
ال  : قال موسى بن هارون.احلديث »...نعفي حلانا − مـحـمدَآل− انإ« :حديث )٣٣٦٠(

  .د اهللا عن نافعييعرف هذا احلديث إال عن حييى بن سعيد عن عب
  تفرد بـه حييى بن سليم.احلديث» ...املواقيت ألهلها« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٣٣٦١(

 

________________________ 
  .من غ » أبا بكر« * −٣٣٥٥الالل

   .٢/٣٢٨ , تغليق التعليق ٢/٢٥٢ , تنقيح التحقيق ١/٣٤٤السنن :  ينظر −٣٣٥٨اللال
  .  من طريق حييى , ووافقه ١١٤٦ والصغري ٤٥٢٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٥٩الالل



 

 ٥٧٩

  .عنـه وعن إسامعيل بن أمية عن نافع
د اهللا غريب من حديث عبي.احلديث.. .شاربك إنك حتفي : قيل البن عمر:حديث )٣٣٦٢(

  . عن حفص بن عمر عنـهديَشُبن ر/أ١٩٢/ تفرد بـه عبد اهللا,عنـه
  غريب من حديثه عن نافع. احلديث...كان يكرب يف العيدينملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٦٣(
ِّالتيلفرد بـه أحـمد بن منصور  ت,−اًإن كان مـحفوظ−   . عن إسامعيل بن عياش عنـهَّ
ْحبي تفرد بـه .احلديث.. .ـهائمخصاء البإعن ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٣٦٤( ِّ  بن حاتم ِ

  .عن أيب معاوية عنـه
ْحبي تفرد بـه .احلديث.. .يصيل يف ثوب واحدملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٣٣٦٥( ِّ  عن ِ

  .عبدة بن سليامن عنـه
 غريب من .احلديث» ...ليس عىل أهل ال إله إال اهللا وحشة يف قبورهـم« :[حديث  )٣٣٦٦(

َّاحلـامين, تفرد بـه يوسف بن يعقوب بن زياد عن *حديثه عنـه ْالدراوردي عن ِ ََ إنام يعرف و , عنـهَّ
َّاحلـامينهذا عن    .عمر ن عن عبد الرحـمن بن زيد بن أسلم عن أبيـه عن ابِ

 تفرد بـه عصام بن يوسف عن مبارك بن . احلديث»...ذكاة اجلنني« :[حديث  )٣٣٦٧(
  .مـجاهد عن عبيد اهللا

 .احلديث.. .يتشهد بسط يده اليمنىكان إذا جلس يف صالتـه ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٦٨(
ومل يروه  , تفرد بـه هشام بن يوسف عن معمر عنـه,غريب من حديثه عنـه وعن عبد اهللا بن دينار

ّ بري بن*عنـه غري عيل بن بحر   .وهو من الثقات ,َِّ
 ـحـمد بن أيوب الرازي عن أيوب بن تفرد بـه م.»ال نكاح إال بويل« :حديث )٣٣٦٩(

 

________________________ 
   .٦٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٣٦٣الالل
  .عنهم : يف ص » عنه« * −٣٣٦٦الالل
  . ٤/٢٧١السنن :  ينظر −٣٣٦٧الالل
: يف غ » بحر«. * تفرد به هشام :  من طريق عيل , وقال ٢٠٢٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٦٨الالل
  .حييى 



 

 ٥٨٠

ْاجلنبيعن أيب مالك  IQHرةعز   . عمرو بن هاشم عن عبيد اهللاَ
 تفرد مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب بكر .»اللهـم بارك ألمتي يف بكورها« :[حديث  )٣٣٧٠(

َمليكةبن أيب    . عنـهُ
 تفرد بـه .احلديث.. .﴾ x w v u t s﴿ : عز وجل يف قوله:حديث )٣٣٧١(

  .وفيـه ذكر الرسير , وروي عن كاتب الواقدي عنـه كذلك.عبد اهللا بن إدريس عنـه
 .احلديث.. .منعك من هذا األمريما  :فقاال , جاء إىل ابن عمر رجالن:[حديث  )٣٣٧٢(

 عبد الغافر بن سالمة كتبـه إال عنن ومل ,عنـهبن احلارث تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن جعفر 
  .بن جـميل عن احلكم بن نافع عن إسامعيل IRH*احلـميص عن مرداد

 , غريب من حديث عبيد اهللا عنـه.احلديث.. .فسها ,ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا :[حديث  )٣٣٧٣(
وهو من الثقات , *القطانوال نعلم حدث بـه عنـه غري أحـمد بن سنان  ,أبو أسامة *بهتفرد 

  .األثبات
 تفرد بـه أبو الوليد خالد بن إسامعيل .احلديث» ...ُ باللِرشْبَأ« : قال أنـه:[حديث  )٣٣٧٤(

 /ب١٩٢/.عنـه
 تفرد بـه عيل بن عاصم .احلديث.. .ً أن جارية لكعب كانت ترعى غنام:حديث )٣٣٧٥(

  .واختلف فيـه عىل عبيد اهللا ,عنه
 تفرد بـه عبد }أ٦٠م{ .احلديث.. .ان يقول يف تلبيتـهكملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٣٧٦(

 

________________________ 
 . عروة :صوابه » عزرة«: قوله  )١(الالل
 من طريق ٣٠٨ والصغري ٣٣١٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥٠٧العلل املتناهية :  ينظر −٣٣٧٠الالل

  .ديث من ص هذا احل. * حممد , ووافقه 
  .مزاداد : يف غ » مرداد« * −٣٣٧٢الالل
 . مزداد :صوابه » مرداد«: قوله  )٢(الالل
 .من غ » القطان«, » به« . * ٢/٣٠٧تنقيح التحقيق :  ينظر −٣٣٧٣الالل
 ٤٤٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/١١٣ , الآللئ املصنوعة ٩٤٩املوضوعات :  ينظر −٣٣٧٤الالل

  .  من طريق خالد , ووافقه ٦٢٣والصغري 



 

 ٥٨١

  .ألعىل عن هشام بن حسان عنـها
اهللا بن موسى  *دتفرد بـه عب .احلديث» ...ثننيطعام الواحد كايف اال« :[حديث  )٣٣٧٧(

  .التيمي عن أسامة بن زيد عنـه
 , تفرد بـه عبد اهللا بن إدريس عنـه.احلديث.. .رضب وغربملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٧٨(

َكريب غري أيب ومل يسنده عنـه أحد من الثقات ُIQH.  
 تفرد بـه املعىل بن سويد عن .احلديث.. . اخلـمر*يفملسو هيلع هللا ىلص  لعن رسول اهللا :[ث حدي )٣٣٧٩(

  .عبيد اهللا بن عمر
ِشقيق بن *وعبد اهللا, »بادروا الصبح بالوتر« :[حديث  )٣٣٨٠(  غريب .مثله  عن ابن عمرَ

ِشقيقمن حديث عاصم األحول عن عبد اهللا بن   تفرد , ومن حديث عبيد اهللا عن نافع, عنـهَ
  .يب زائدةأ بن *حييى زكريا *أبوبـهـام 

ان عن أيب الربيع َهِْي تفرد بـه احلسني بن ب.توضأ مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٣٣٨١(
  . حييى القطان عنـه*احلارثي عبيد اهللا بن مـحـمد عن

أبو  IRHفرد بـه أحـمد بن مـحـمد بن شاكر ت.احلديث» ...إذا ولغ الكلب« :[حديث  )٣٣٨٢(
  .د األعىل عنـهعبد اهللا عن نرص بن عيل عن عب

 تفرد بـه مـحـمد بن شجاع عن .احلديث» ...الشقي من شقي يف بطن أمه« :حديث )٣٣٨٣(
  .حييى بن آدم عن رشيك عنـه

________________________ 
 .ضبب عليها يف ص » عبد«*  −٣٣٧٧الالل
   .١٢/٨٣أ , تاريخ بغداد /٤/١٠٩العلل :  ينظر −٣٣٧٨الالل
 .» ووقفه أبو سعيد األشج وغريه«:  يف تاريخ بغداد )١(الالل
  .من ص » يف« * −٣٣٧٩الالل
 .اربان بن : يف غ » زكريا«/ ص من » أبو«/ » كذا«: قبلها يف غ » وعبد اهللا« * −٣٣٨٠الالل
  .بن : يف غ » عن« * −٣٣٨١الالل
   .٤/٣٥ , تاريخ بغداد ٣/١٤٢٠املؤتلف :  ينظر −٣٣٨٢الالل
 . ساكن :صوابه » شاكر«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٨٢

 تفرد بـه حييى بن آدم عن . من عرشين شعرةاًنحوملسو هيلع هللا ىلص  كان شيب رسول اهللا :حديث )٣٣٨٤(
  .رشيك عنـه

د اهللا  غريب من حديث عبي.احلديث» ...من أصابـه جهد يف رمضان« :[حديث  )٣٣٨٥(
  . وتفرد بـه عبد الرحـمن بن يونس الرساج عن بقية, تفرد بـه بقية عنـه,عنـه

ْ سلم  بنُجنادة تفرد بـه .احلديث يف املنام.. .اً حيدث كعبً سمعت رجال:حديث )٣٣٨٦(  والدَ
ْسلم    .عن عبيد اهللاَ

  .عنـه * تفرد بـه بقية.اً بأسريرز واحلق بال* أنـه مل يكن يرى:[حديث  )٣٣٨٧(
 تفرد بـه , غريب من حديثه عنـه.احلديث» ... يف منامهاًمن رأى خري« :[حديث  )٣٣٨٨(

َاجلمحيسعيد بن عبد الرحـمن    . عنـهُ
 تفرد بـه , غريب من حديثه عنـه.احلديث» ... صالتـه*يفإذا قام العبد « :[حديث  )٣٣٨٩(

ِالزبرقانمل يروه عنـه غري أيب هـامم مـحـمد بن و ,عنـه/أ١٩٣/سامل مروان بن  ْ ِّ.  
تفرد بـه إسامعيل بن مرزوق عن  .احلديث» ... له يف عبداًمن أعتق رشك« :[يث حد )٣٣٩٠(

  .عنه بن أيوب املرصي *حييى
َفزار تفرد بـه أبو إسحاق ال. احلديث يف املنام... كنت أبيت يف املسجد:حديث )٣٣٩١( ي عنـه َ

  .بـهذه األلفاظ
فرد بـه مـحـمد  ت.ك واحلجامئوفيـه ذكر احلا ,احلديث »...أكفاء *الناس« :[حديث  )٣٣٩٢(

  .بن زكريا األزرق املؤدب عن سويد بن سعيد عن بقية عن مـحـمد بن الفضل املدين عنـه
________________________ 

   .٣٠٩ , تلبيس إبليس ١٠/٢٦٩تاريخ بغداد :  ينظر −٣٣٨٥الالل
ضبب عليها يف النسختني , وفوقها » بقية«/  يكونوا يعني يروا أنـهم مل: يف غ » أنه مل يكن يرى« * −٣٣٨٧الالل
 .» كذا«: يف غ 
  .  من طريق سعيد , ووافقه ٢١٣٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٨٨الالل
  .من : يف غ » يف«. *  من طريق حممد , ووافقه ٧٣١٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٣٨٩الالل
  .حممد : يف ص » حييى« . * ١٢٤ ,٤/١٢٣السنن :  ينظر −٣٣٩٠الالل
  .من غ » الناس« . * ٢/٢٦٩التحقيق البن اجلوزي :  ينظر −٣٣٩٢الالل



 

 ٥٨٣

 تفرد .احلديث.. .إذا جلس يف الصالة وضع يديـه عىل ركبتيـهملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٣٣٩٣(
  .بـه معمر عنـه

َفضالة تفرد بـه مبارك بن .احلديث» ...الضيافة ثالثة أيام« :حديث )٣٣٩٤( تفرد بـه  و, عنـهَ
  .عامر بن إبراهيم عنـه

ْالدراوردي تفرد بـه عبد العزيز . كتفيـهبنيكان يسدل عاممتـه ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٣٩٥( ََ َّ 
  .عنـه

 :عمر بن مـحـمد بن زيد عن نافع** 
 تفرد بـه أبو .احلديث» ... ال قدر: يقولون*سيكون يف هذه األمة قوم« :[حديث  )٣٣٩٦(

َرزيقبن شيبة شعيب   املعاىف بن عمران غري }ب٦٠م{ IQHومل يروه عنـه ,رة عنـهْفُغ  عن عمر موىلُ
  .ري احلـميصْهِّالظ

 تفرد بـه .احلديث.. .كان إذا افتتح الصالة رفع يديـهملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٣٩٧(
  .مـحـمد بن شعيب عن عمر بن مـحـمد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن نافع

 :عمر بن قيس عن نافع** 
 وخالفه عبيد , تفرد بـه عمر عنـه.»فيـها اجلرسالعري ئكة ال تصحب املال« :[حديث  )٣٣٩٨(

  .وهو الصحيح ,سامل عن أيب اجلراح عن أم حبيبةنافع عن ه عن وروف ,اهللا وغريه
 :عمر بن نافع عن أبيـه** 

 غريب من حديث .احلديث.. .كان يضحي باجلزورملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٣٩٩(
  .بن مـحـمد عنـهتفرد بـه إبراهيم  ,عمر عن أبيـه

 تفرد بـه عبد .وأمره بقتل الكالب ,احلربة فع إىل أيب رافعدملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٠٠(
  .الوهاب عن أيوب عنـه

________________________ 
  .من غ » قوم«. * أ /٤/٩٦العلل :  ينظر −٣٣٩٦الالل
  .٣٧١١ من هنا يبدأ انقطاع يف غ , وينتهي قبل احلديث )١(الالل
   .٩) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٣٩٨الالل



 

 ٥٨٤

عن  غريب من حديث األوزاعي .ـحرمما يلبس امل :سئلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٤٠١(
  .األسود بن أيب ربك غري أيب ومل يروه ,مـحـمد عنـه بن معاذ به تفرد ,عنه األنصاري سعيد بن حييى

 تفرد بـه إبراهيم .احلديث.. .نـهى عن املـحاقلة واملزابنةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٠٢(
  .أيب حييى عنـه/ب١٩٣/بن

َمقسم عثامن بن **  ْ ِّالربِ  :ي عن نافعُ
  .تفرد بـه سليامن بن أيب هوذة عنـه , غريب من حديث عثامن عنـه.الغار حديث )٣٤٠٣(

َالبناينعيل بن احلكم **   :فع عن ناُ
من حديث نافع  غريب ,صحيح .ب الفحلْسَعن عملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٤٠٤(

  .من حديث عيل عن نافع وهو صحيح ,عن ابن عمر
 :العالء بن املسيب عن نافع** 

 تفرد بـه , غريب من حديثه عن نافع.احلديث» ...ال ينتفع من امليتة بيشء« :حديث )٣٤٠٥(
ِّاملصييصبن احلسني بن جابر  IQHد اهللايعب عن مـحـمد بن بكار عن مـحـمد بن عبد العزيز عن  ِ

  .العالء
 :يل بن خالد عن نافعَقُع** 

  . تفرد بـه سالمة عنـه. السلعىتلقأن تنـهى عن ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٤٠٦(
 :عطاء اخلراساين عنـه** 

تفرد بـه  , حديث غريب من حديثه عنـه.احلديث» ...من سحب ثيابـه« :[ حديث )٣٤٠٧(
  .سى عنـهمو IRHسليامن بن

تفرد بـه أبو حـمزة عن إبراهيم  .احلديث» ...من أعان عىل خصومة« :حديث )٣٤٠٨(
  .الصائغ عنـه

________________________ 
 . عبد اهللا :صوابه » عبيد اهللا«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق سليامن , ووافقه ٦٦٣٣, ٤٦٦٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٠٧الالل
 .سليامن بن عبد الرمحن عن موسى بن عيسى :  عن; ففي األوسط :صوابه لعل » بن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٨٥

 : بن خالد عنـهَّعطاف** 
 ما كتبتـه إال عن مـحـمد بن .احلديث.. .ختم يف يمينـهيتكان ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٠٩(

دي عن ْنَكِْي البأحـمد بن املطلب اهلاشمي عن مـحـمد بن عبد بن عامر عن مـحـمد بن سالم
  .َّعطاف

 :عمران القصري عنـه** 
 َّربَـحُتفرد بـه داود بن امل ,قارئم الَّالسكذا قال  .احلديث» ...طعامال رش« :حديث )٣٤١٠(

  .م عنـه بـهذه األلفاظَّعن سال
 :عمرو بن سعد عن نافع** 

غريب من حديثه  .احلديث.. .أمرنا باملسح عىل اخلفنيملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا إ :[حديث  )٣٤١١(
  .تفرد بـه أيوب بن النجار عن سليامن بن أيب سليامن الياممي عنـه ,عن ابن عمر

َقهرمانعمرو بن دينار **  ْ  : آل الزبري عن نافعَ
» ...ينااحلـمد هللا الذي عاف :لايشتكي فق IQHأحد من أمتي منما « :[حديث  )٣٤١٢(

وغريه يرويـه عن  ,عن عمرو بن دينار البرصي عن نافع IRHرايكم بن ساحلتفرد بـه  .احلديث
  .عمرو عن سامل

 :فضيل بن غزوان عن نافع** 
 تفرد بـه قيس بن الربيع عن .احلديث.. .عن بيع الثمرةملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا :حديث )٣٤١٣(

  .فضيل عنـه
 تفرد بـه .احلديث.. .باب فاطمة عليـها السالم/أ١٩٤/أتىملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤١٤(

  .بـهذه األلفاظ عن نافع فضيل

________________________ 
  .٦٣٠رتق للخطيب البغدادي , املتفق واملف) أ/٩٣ب , /٩٢النارصية (العلل :  ينظر −٣٤١١الالل
  .ب /٤/٦٠, ٢/٥٤العلل :  ينظر −٣٤١٢الالل
 . من أمتي يرى من :صوابه لعل » من أمتي من«: قوله  )١(الالل
 . سنان :صوابه » سيار«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٨٦

 :يامن عن نافعفليح بن سل** 
 IQHوانةع  تفرد بـه أبو.احلديث.. .يف ظل الكعبةملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديث )٣٤١٥(

  .عن فليح عنـهمـحـمد بن موسى 
 :قتادة عن نافع** 

َمقسم  تفرد بـه عثامن بن .»يف الركاز اخلـمس« :حديث )٣٤١٦( ْ ِّالربيِ   . عن قتادة عنـهُ
 تفرد بـه النرض بن كثري .يثاحلد» ...فمر بني يديك رجل ,إذا كنت تصيل« :[حديث  )٣٤١٧(

  .عن سعيد عنـه
 :كوثر بن حكيم عن نافع** 

وال نعلم رواه  ,عنـه IRHريز تفرد بـه ك.احلديث» ...وهـماكس «:مامليكـيف ال حديث )٣٤١٨(
َهشيمعنـه غري  َهشيمتفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.ُ ُ.  

 :كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن نافع** 
 غريب من حديث نافع عن ابن .احلديث» ...هذاالة يف مسجدي ص« :حديث )٣٤١٩(

ومل يسند كثري عن  ,وتفرد بـه القاسم العمري عن كثري ,تفرد بـه كثري عنـه بـهذه األلفاظ ,عمر
  .واهللا أعلم ,احلديث نافع إال هذا

 :الليث بن سعد عن نافع** 
د بن زيد عن الليث بن يِسَ تفرد بـه أ.ISHاالنَبِقملسو هيلع هللا ىلص  كان لنعل رسول اهللا :حديث )٣٤٢٠(

  .سعد عنـه
 :مـحـمد بن عجالن عن نافع** 

 تفرد بـه حييى بن يامن عن .احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أين صىل : قلت لبالل:حديث )٣٤٢١(
 

________________________ 
َّ غزية :صوابه » عوانة«: قوله  )١(الالل ِ َ. 
  .  من طريق النرض , ووافقه ٦٠٥٠يف األوسط وأخرجه الطرباين  . ٤/٢٢١٨املؤتلف :  ينظر −٣٤١٧الالل
 . كوثر :صوابه » كريز«: قوله  )٢(الالل
َ القبال )٣(الالل َالزمام : ِ ِّ. 



 

 ٥٨٧

  .ابن عجالن عنـه
 غريب من حديث ابن عجالن .اً وماشياًكان يأيت قباء راكبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٢٢(

  .بن احلارث عنـهخالد  حديث ن وم,عنـه
 ,احلديث.. .تاه ابن عمر وأنا معه أ من أمر عبد اهللا بن مطيع ما كان ملا كان:حديث )٣٤٢٣(

  .تفرد بـه أبو جعفر الرازي عنـه , غريب من حديثه عن نافع.»من نكث الصفقة« :وفيـه
َمـخلد تفرد بـه .يصفر حليتـهملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :[حديث  )٣٤٢٤( ْ   . أبو عبد الرحـمن الكويف عنـهَ
 . *غريب من حديثه عن نافع .احلديث ...أربعة كان يدعو عىلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[حديث )٣٤٢٥(

 :مـحـمد بن مسلم أبو بكر الزهري عن نافع** 
 غريب من حديثه .احلديث.. .كان يعتكف العرش األواخرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٢٦(

 عبدان بن عثامن عن عبد اهللا بن تفرد بـه ,وغريب من حديث يونس بن يزيد عنـه ,نافع عن
  . يونساملبارك عن

ان عن شيبحـمد بن أتفرد بـه  .احلديث.. .يةرس/ب١٩٤/عثبملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٢٧(
  .ابن عيينة عن الزهري عنـه

وهب بن  تفرد بـه .احلديث.. .العسلود رأسه بالصمغ َّلبملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٣٤٢٨(
َحيوةعن عبد اهللا بن واقد عن  −اًوكان ضعيف− حفص ْ   .قيل عن الزهريُ بن رشيح عن عَ

 تفرد بـه نرص .احلديث» ... فاته من وقتهاَــامَول ;إن الرجل ليصيل الصالة« :حديث )٣٤٢٩(
 ومل نكتبـه إال عن أيب مـحـمد ,بن حـامد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن نافع

  .ار عن نرصعطعن مـحـمد بن عيسى الي كرد اهللا بن عبد الرحـمن السيعب
 :مـحـمد بن إسحاق عن نافع** 

 , غريب من حديث الثوري عنـه.احلديث» ...إذا نعس أحدكم يف املسجد« :[حديث  )٣٤٣٠(
 

________________________ 
  .  من طريق خملد , ووافقه ٢٠٧٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٢٤الالل
  .بب عليها ض» نافع«. *  من طريق حممد , وسكت عنه ٢٤٠٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٢٥الالل
  .ب /٤/١١٤العلل :  ينظر −٣٤٣٠الالل



 

 ٥٨٨

  .تفرد بـه النعامن بن عبد السالم عنـه
 تفرد بـه . خرينافعثامن :وفيـه ,احلديث.. . اذهب بنا إىل هذه املرأة املـختلعة:حديث )٣٤٣١(

  .حـمد بن إسحاقعياش عن مـ  عن احلسن بنةَِّينَغ أيبامللك بن  حييى بن عبد عن موسى  بنأسد
 َِهليعة تفرد بـه حسان بن غالب عن ابن .احلديث» ...ا بعد ثالثهال تأكلو« :حديث )٣٤٣٢(

  .عن يونس بن يزيد عن مـحـمد بن إسحاق عن نافع
 تفرد بـه موسى بن .احلديث.. .يف احليطان رةِذَ أن ابن عمر سئل عن الع:[حديث  )٣٤٣٣(

  .أعني عن ابن إسحاق عن نافع
 :الرحـمن بن أيب ليىل عن نافعمـحـمد بن عبد ** 

  مـحمد بنتفرد بـه .احلديث» ...ناوليني اخلـمرة «:قال لعائشةملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٣٤(
  .عبد الرحـمن بن أيب ليىل عن نافع

» ...ستودع اهللا دينكأ« : الشاخص يقولَصَخَإذا شملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٣٤٣٥(
  . أيب ليىل عنـهن حصني بن نمري عن ابنَصْـحِ مأبو تفرد بـه .احلديث

ري عن َهُ تفرد بـه احلكم بن ظ.احلديث» ...اًمن بنى هللا عز وجل مسجد« :[حديث  )٣٤٣٦(
  .IQHافعرابن أيب ليىل عن 

َجحادةمـحـمد بن **   : عن نافعُ
 غريب من حديثه عن .ديثاحل.. .يب الدم IRHغَّيَبَقد ت : قال يل ابن عمر:[حديث  )٣٤٣٧(

َّعذومن حديث , نافع ورواه احلسن بن أيب جعفر  .تفرد بـه زياد بن حييى عنـه ,نـه بن مـحـمد عالَ
َجحادةعن ابن    . وهو غريب عنـه,ُ

________________________ 
  .أ /٤/٤٧العلل :  ينظر −٣٤٣٣الالل
  .  من طريق احلكم , ووافقه ٦١٦٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٣٦الالل
 . نافع :صوابه » رافع«: قوله  )١(الالل
   .٥/٤٢٣ , لسان امليزان ١٤٦٤, ١٤٦٣العلل املتناهية :  ينظر −٣٤٣٧الالل
 .هاج :  أي )٢(الالل



 

 ٥٨٩

 : عن نافعِّربَـجُمـمـحـمد بن عبد الرحـمن بن ال** 
  . تفرد بـه مـحـمد عنـه.»اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه« :حديث )٣٤٣٨(

 /أ١٩٥/:عن نافع IQHميسمـحـمد بن ر** 
تفرد بـه  , غريب من حديث نافع عنـه.احلديث» ...بعملال إيامن إال « :حديث )٣٤٣٩(

  .عبد الرحـمن وتفرد بـه عنـه عنبسة بن ,عنـهم مـحـمد بن رست
 :مـحـمد بن قيس عن نافع** 

 تفرد بـه مـحـمد بن بكري عن أيب .ديث احل»...يعذبون *أصحاب هذه« :[حديث  )٣٤٤٠(
  .معرش عنـه

 : عن نافعانوْلُمـحـمد بن ع** 
  . تفرد بـه أيوب بن خالد عنـه.احلديث» ...ا دخل العبد املسجدإذ« :حديث )٣٤٤١(

 :مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب عن نافع** 
 تفرد بـه مـحـمد بن حرب .إذا أراد أن يبول ارتاد لبولهملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :حديث )٣٤٤٢(

َالنشائي   . عن إسامعيل بن حييى عن ابن أيب ذئب عنـهَّ
 :مطر الوراق عن نافع** 

بن شعيب عن روح  IRH تفرد بـه عبيس.احلديث» ...هللاذكروا اهللا عباد ا« :ديثح )٣٤٤٣(
  .بن القاسم عنـه

ِقبيصةأخو  تفرد بـه سفيان بن عقبة .» سبحان اهللا وبحـمده:من قال« :[حديث  )٣٤٤٤(  بن َ
 وتفرد بـه عاصم بن مـحـمد بن , ورواه املثنى بن يزيد عن مطر.عقبة عن حـمزة الزيات عن مطر

  وكذلك رواه حسني بن. ومل يروه عنـه غري عمر بن يونس الياممي,لعمري عن املثنى عنـهازيد 
 

________________________ 
 . رستم , وهي يف املوضع التايل مهملة :صوابه لعل » رسيم«: قوله  )١(الالل
 .ضبب عليها » هذه« −٣٤٤٠الالل
 . عيسى :صوابه » عبيس«: قوله  )٢(الالل
  . تفرد به حممد عنه :  من طريق حسني , وقال ٢٩٢١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٤٤الالل



 

 ٥٩٠

ِالزبرقانوداود بن  مِّاملعل ذكوان ْ   . عن مطر عن نافعِّ
 غريب من حديث مطر ويعىل .احلديث» ... أحدكم ماشية أخيـهنَال حيلب« :حديث )٣٤٤٥(

ّ األبح  تفرد بـه عمر بن سعيد,بن حكيم عن نافع َ ُعروبةبن أيب عن اَ   .عنـه َ
 , غريب من حديث مطر عن نافع. ﴾مالك يوم الدين﴿  :قرأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٤٦(

  .مل يزد عليـه
  تفرد بـه املغرية بن مسلم.»فمن خالفها فقد كفر ,صالة السفر مثنى سنة« :حديث )٣٤٤٧(

َشبابة وتفرد بـه عنـه ,عن مطر وعيل بن ثابت َّسوار بن َ َ.  
 :افعموسى بن عقبة عن ن** 

 غريب عن موسى بن .كان ينظر يف املرآة وهو مـحرمملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٤٤٨(
  . تفرد بـه بقية عن إسامعيل عنـه,عقبة عن نافع عنـه

 :مكحول عن نافع** 
 مل حيدث بـه :قال ابن أيب داود ... كان الصاحلون:قال ,وفيـه قصة مكحول ,حديث )٣٤٤٩(

 تفرد بـه النعامن بن املنذر عن مكحول :نيالدارقط  قال, عليـههوكانوا ينكرون ,َّمصفىإال ابن 
  . عن مـحـمد بن شعيب بن شابورَّمصفىوتفرد بـه ابن  ,عن نافع

ْمهرانميمون بن **   : عن نافعِ
 ...ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  : وفيـه,احلديث.. . أنـه كان إذا طلع الفجر صالهـام:حديث )٣٤٥٠(

َأنيسةعن زيد بن أيب  تفرد بـه يزيد بن سنان ,غريب من حديثه عن نافع/ب١٩٥/   . عنـهُ
 :مسلم بن أيب مريم عن نافع** 

 غريب من .احلديث.. . كان ابن عمر إذا صىل وضع يديـه عىل ركبتيـه:حديث )٣٤٥١(
قال و ,ومل يروه عنـه غري أيب بكر احلنفي ,تفرد بـه كثري بن زيد عنـه بـهذا اإلسناد ,حديثه عن نافع

عن ابن عمر  IQH عن عيل بن عبد الرحـمن املعافريوابن عيينة عن مسلم بن أيب مريم مالك
  .نحو هذا

________________________ 
َ الـمعاوي :صوابه » املعافري«: قوله  )١(الالل ُ. 



 

 ٥٩١

َمغولمالك بن **  ْ  : عن نافعِ
 غريب من حديث .»إن اهللا عز وجل رضب احلق عىل لسان عمر وقلبـه« :حديث )٣٤٥٢(

َمغولمالك بن  ْ   .تفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن املغرية عنـه , عنـهِ
 :مالك بن أنس عنـه** 

بن حـمزة عن حييى  تفرد بـه .احلديث.. .سابق بني اخليلملسو هيلع هللا ىلص   أن رسول اهللا:حديث )٣٤٥٣(
  .األوزاعي عنـه

تفرد بـه أبو علقمة عن  , غريب من حديثه عن نافع.أفرد احلجملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٥٤(
  .عبد اهللا بن نافع عن مالك

 :مقاتل بن حيان عن نافع** 
 تفرد ,اتل عنـه غريب من حديث مق.احلديث.. . ما يبطل أعاملنا: كنا نقول:حديث )٣٤٥٥(

  .بـه بكري بن معروف عنـه
 :موسى بن عقبة عن نافع** 

  .احلديث.. . لبولهأَّوَبَتَكان يملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٥٦(
  .يلِّجِكان يستحب أن يبول يف سملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديثو )٣٤٥٧(
  .احلديث.. .وراء أكمة IQHولقيملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :حديثو )٣٤٥٨(

ّالرسي  أيبتفرد بـهذه الثالثة مـحـمد بن        ِ   .عن موسى بن عقبة عنـهعن حفص بن ميرسة َ
إن من أحب األسامء إىل اهللا عز وجل أن  , يا مـحـمد:فقال ,جاءين جربيل« :حديث )٣٤٥٩(
بي عن صالح بن عبد َهَّ تفرد بـه أحـمد بن احلسني الل.احلديث »...السموات نوريا  :دعوه بـهات

  .اهللا التامر عن إسامعيل بن إبراهيم عن موسى
 .بمثله .»...دونِّسبق املفر« :قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٤٦٠(
.. .﴾ ¼ ½ ¾ ﴿: اهللا عز وجلقال يف قولملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٤٦١(

  .بمثله .احلديث
________________________ 

 . يبول :صوابه » يقول«: قوله  )١(الالل



 

 ٥٩٢

 :ب عنـهَنْعَمة بن قَلْسَم** 
 غريب من حديث نافع .»د اهللا عز وجل بيشء أفضل من فقه يف دينِبُما ع« :حديث )٣٤٦٢(

  .َبنْعَتفرد بـه مسلمة بن ق ,عنـه
 :عن نافع موىل ابن عمر/أ١٩٦/ارئنافع بن أيب نعيم الق** 

تفرد بـه  ,غريب من حديثه عن نافع .احلديث» ...البياضالثياب لبسوا ا« :[حديث  )٣٤٦٣(
ْريسانري بن ِحَومل يروه عنـه غري مـحـمد بن عبد الرحـمن بن ب ,ويْرَإسحاق الف َ.  

 :عن نافع − ابني خالةوكانا− النعامن بن زائدة والنعامن بن سامل** 
 غريب .يركع بعد الفرض يف موضع يصيل فيـه الفرضال ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٣٤٦٤(

بن مـحـمد بن القاسم  :يعني , مل نكتبـه بـهذا اإلسناد إال عن هذا الشيخ,من حديث نافع عنـه
  . بن عيل بن عمرو بن املغرية عن مـحـمد بن ثابت عنـهـامسنعن احل األزديمـحمد 

 .احلديث.. .ثالثة أثواب IQH من بيتـهاًوال خارج ملسو هيلع هللا ىلص َّ واهللا ما شمل النبي:[حديث  )٣٤٦٥(
  .بمثله
 :هشام بن عروة عن نافع** 

غريب من  .احلديث.. .موىل أيب حذيفة كان يؤم املهاجرين IRH أن سامل:حديث )٣٤٦٦(
  .ITHنـه غري مـحـمد بن حـميدعومل يروه  ,ISHب بن أيب شعيبشعي تفرد بـه ,حديثه عن نافع

 تفرد بـه ,غريب من حديث هشام عن نافع .احلديث» ...حفوا الشواربأ« :[حديث  )٣٤٦٧(
  مـحـمد بن برشوغريه يرويـه عن , عن مـحـمد بن برش عن هشامنيمنصور بن احلسن بن السك

 

________________________ 
   .٣/٢٥٦التدوين يف أخبار قزوين :  ينظر −٣٤٦٣الالل
   .٤/٢٠٤تاريخ دمشق :  ينظر −٣٤٦٥الالل
 .يف بيته وال خارج منه : يف تاريخ دمشق » ًوال خارجا من بيته«: قوله  )١(الالل
 .ً سالـام :ه الوجه في» سامل«: قوله  )٢(الالل
 . بن أيب األشعث :صوابه » بن أيب شعيب«: قوله  )٣(الالل
َ حـمـري :صوابه » محيد«: قوله  )٤(الالل ْ ِ. 
  .أ /٤/١١١العلل :  ينظر −٣٤٦٧الالل



 

 ٥٩٣

  .د اهللا عن نافع عن ابن عمري وعن عب,عن هشام عن أبيـه عن ابن عمر
 :IQHهشام بن الغاز عن رويفع** 

بن يزيد  تفرد بـه خالد .احلديث.. .إما الظهر وإما العرصملسو هيلع هللا ىلص  بنا النبي  صىل:حديث )٣٤٦٨(
  .عن هشام

َشبابة تفرد بـه .احلديث» ...إن الذي يرشب يف آنية الذهب« :[حديث  )٣٤٦٩(  , عنـهَ
واملـحفوظ عن نافع عن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أيب بكر عن أم 

  .سلمة
َشبابة تفرد .احلديث» ... عىل كل مسلم أن يغتسلاً عز وجل حقإن هللا« :حديث )٣٤٧٠( َ 

  .عنـه
 غريب من .احلديث.. .عند اجلـمراتيوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص  وقف رسول اهللا :حديث )٣٤٧١(

  .تفرد بـه هشام عنـه بـهذه األلفاظ ,حديث نافع عنـه
 تفرد بـه مصعب بن .احلديث.. .إذا صعد املنرب أذن باللملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :حديث )٣٤٧٢(

  .م عن هشامَّسال
َشبابة تفرد بـه .احلديث» ... أن يبيت ليلتنيئال حيل المر« :حديث )٣٤٧٣(   . عنـهَ

 :حييى بن سعيد األنصاري عن نافع** 
 /ب١٩٦/بن مـحـمد  IRH تفرد بـه عمر.مر بقطع املراجيحأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٧٤(

َاألعسم   . عن إسامعيل بن عياش عنـهْ
 تفرد , غريب من حديث حييى عنه. بكر وعمريبألو ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاد لرسولِّحـُ ل:[حديث  )٣٤٧٥(

  .توبة الربيع بن نافعأيب  وال نعلم حدث بـه غري ,بـه أبو خالد األحـمر عنـه
________________________ 

ِ يف احلاشية بخط الزبيدي )١(الالل  .» عن نافع: صوابه «: َّ
  .ب /٥/١٠٩العلل :  ينظر −٣٤٦٩الالل
 . عمرو :صوابه » عمر«: قوله  )٢(الالل
   .٨أ , أمايل احلسن بن حممد اخلالل /٤/١١٥العلل :  ينظر −٣٤٧٥الالل



 

 ٥٩٤

 غريب من .احلديث.. .ُّلِهُمن أين أ ,يا رسول اهللا :فقال , قام رجل:[حديث  )٣٤٧٦(
وعنـه  , سنانتفرد بـه يزيد بن ,ري عن حييى بن سعيد األنصاري عن نافعثكأيب حديث حييى بن 

  .ابنـه مـحـمد
 غريب من حديث حييى عن .احلديث» ...من حالت شفاعتـه دون حد« :حديث )٣٤٧٧(

َهشيم عن ُّالرهاويتفرد بـه عامر بن مطر  ,نافع   . بن بشري عنـهُ
تفرد  , غريب من حديث حييى األنصاري عنـه.احلديث» ...لينتـهني أقوام« :حديث )٣٤٧٨(

َفضالةبـه فرج بن  َ.  
 تفرد بـه إبراهيم بن إسامعيل .احلديث.. .صىل عىل النجايشملسو هيلع هللا ىلص لنبي  أن ا:حديث )٣٤٧٩(

  .بن موسىاهللا ومل يروه عنـه غري عبيد  , عن حييىعِّمـَـجُبن م
 تفرد بـه شيخنا .احلديث» ...من ترك صالة العرص حتى تغرب الشمس« :حديث )٣٤٨٠(

ْ سلم مد بن مـحـمد بنأبو احلسن أحـ ِّالـمخرميالكاتب َ مـحـمد بن عامر عن أيب  عن جعفر بن َُ
 عن حييى بن أيب شيبانوهذا عند أيب نعيم عن  ,نعيم عن الثوري عن حييى بن سعيد األنصاري

  .كثري
 :حييى بن أيب كثري عن نافع** 

 تفرد بـه موسى .احلديث.. .يلتفت يف الصالةملسو هيلع هللا ىلص  أكان رسول اهللا : أنـه سئل:حديث )٣٤٨١(
  .ه عن نافعبن زياد عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عنـ

 تفرد بـه سليامن بن .احلديث» ...خـمس ال جناح عىل املـحرم يف قتلهن« :حديث )٣٤٨٢(
  .أيب سليامن الياممي عن حييى بن أيب كثري عن نافع

َأنيسةحييى بن أيب **   : عن نافعُ
 تفرد بـه .احلديث.. .فخطبـها أبو لبابة , كانت يتيمة يف حجر رجل: قال:حديث )٣٤٨٣(

  .»روا النساء يف أنفسهنِّمَوأ« :وفيـه ,ى عنـهعباد بن صهيب عن حيي

________________________ 
   .٧٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٤٧٦الالل



 

 ٥٩٥

 :يعقوب بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن نافع** 
عن يعقوب عن  تفرد بـه حييى بن أيوب .حلديثا» ...من رشب اخلـمر« :حديث )٣٤٨٤(

  .نافع
 

 :يزيد بن أمية عن نافع** 
ن ابن  غريب من حديثه ع.احلديث.. .ًكان إذا ودع رجالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٨٥(

عنـه غري إبراهيم بن عبد الرحـمن بن احلارث بن /أ١٩٧/ومل يروه , تفرد بـه يزيد عنـه,عمر
  . عن أيب مـحصن عن ابن أيب ليىل عن نافع نحو هذايروو .ب املدينطحا

 

 :يزيد بن أيب حبيب عن نافع** 
 َِهليعة  تفرد بـه عبد اهللا بن.احلديث.. . ويـهوديةاًـم يـهوديجرملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٨٦(

  .عن نافععنـه 
.. .ال يزال يصيبك يف كل عام وجع ,رسول اهللا يا :قالت أم سلمة :قال :حديث )٣٤٨٧(

 تفرد بـه بقية بن الوليد عن أيب بكر العنيس عن يزيد بن أيب ,غريب عن نافع عنـه .احلديث
  . عن نافعْنيَّيِِْرصامل ومـحـمد بن يزيد حبيب

 

 :اليامن أبو حذيفة عن نافع** 
يامن أبو ال تفرد بـه .احلديث» ...الرصف يد بيد «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :يثحد )٣٤٨٨(

 إنام سمعه ,ملسو هيلع هللا ىلصوابن عمر مل يسمع هذا من النبي  ,ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
  .من أيب سعيد اخلدري

 

 :من اشتـهر بالكنى وروى عن نافع
 

ِالسبيعأبو إسحاق **   :ي عن نافعَّ
 محاد تفرد بـه أبو بالل عن أيب .احلديث» ... القميصال يلبس املـحرم« :حديث )٣٤٨٩(

  . عنـهصدقةمفضل بن 



 

 ٥٩٦

بن الوليد البرصي عن شعبة  IQHتفرد بـه عباد .»من أتى اجلـمعة فليغتسل« :[حديث  )٣٤٩٠(
  .عنـه

 : عنـهِّالزنادأبو ** 
 هكذا أماله علينا أبو العباس عبد اهللا بن جعفر بن .»كل مسكر حرام« :حديث )٣٤٩١(

َخشي   . عنهاه إالن وما كتب, عن نافعِّالزنادعن أيب  : فقال فيـه لنا,وسف بن موسىش عن يُ
 :أبو حازم عنـه** 

ويعرف −  تفرد بـه عبد الرحـمن بن إسحاق.احلديث» ...ما من غادر« :[حديث  )٣٤٩٢(
  . عنـه وتفرد بـه موسى بن يعقوب,عن أيب حازم −ادَّبَبع
 غريب من حديث أيب حازم .يثاحلد» ...القدرية مـجوس هذه األمة« :[حديث  )٣٤٩٣(

  .املديني عنـه ظيَرُ تفرد بـه زكريا بن منظور أبو حييى الق,سلمة بن دينار عنـه
 :اًبو إسحاق أيضأ** 

 كتبناه من أصل هكذا : قال.ملسو هيلع هللا ىلصه رسول اهللا َّدَفح , سكر من النبيذً أن رجال:حديث )٣٤٩٤(
ْمهرانشيخنا أيب احلسن عيل بن مـحـمد بن   وما كتبناه ,إسحاق IRH عن ابن:يـه قال ف,اقَّوَّ السِ

  .وهو عند غريه ليس فيـه نافع ,هكذا إال عنـه
 /ب١٩٧/:أبو حنيفة اإلمام عن نافع** 

 . عنـهأيب يوسف تفرد بـه عبد اهللا بن برش عن .»من أتى اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٤٩٥(
  .اً بن إبراهيم البلخي عن أيب حنيفة أيضمكيوروي عن 

ْاللجالج بن عبد اهللا أحـمد تفرد بـه .احلديث» ...م الفأرةيقتل املـحر« :حديث )٣٤٩٦(   عنَ
 

________________________ 
  .ب /٤/١١٥العلل :  ينظر −٣٤٩٠الالل
 . عباس :صوابه » عباد«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق موسى , ووافقه ٣٣٣ والصغري ٣٣٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٤٩٢الالل
  .  من طريق زكريا , ووافقه ٢٤٩٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٤/٩٦العلل :  ينظر −٣٤٩٣الالل
 . أيب :صوابه » ابن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٥٩٧

  .عن مـحـمد بن احلسن عن أيب حنيفة IQHعيل بن مـحـمد
 ومل , تفرد بـه شعيب بن إسحاق عنـه.»من حلف فاستثنى فال حنث عليـه« :حديث )٣٤٩٧(

  .يروه عنـه غري سليامن بن عبد الرحـمن
  .يل الصفار عن أيب حنيفةَوُخ تفرد بـه .IRHةمّثَـجُمـنـهى عن الملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٩٨(
 تفرد بـه أبو حنيفة .احلديث.. .نـهى يوم خيرب عن متعة النساءملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :حديث )٣٤٩٩(

 وزادا فيه , ورواه عبيد اهللا بن موسى ومكي بن إبراهيم وغريهـام عن أيب حنيفة.نافععن 
  . عن حلوم احلـمر األهليةينهال
.. .فسأله عن راعية له كانت يف غنمه ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   أتى كعب بن مالك:حديث )٣٥٠٠(

 ,وتابعه شعيب بن إسحاق , عن أيب حنيفة عنـهاحلكمرواه القاسم بن هكذا  .احلديث
 . عن عبد امللك بن أيب بكر عن نافعفرووه عن أيب حنيفة , وخالفهـام عبيد اهللا بن موسى وغريه

 :رجل عن نافع** 
 , تفرد بـه معتمر بن سليامن عن أبيـه.الغررنـهى عن بيع ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا :حديث )٣٥٠١(

ورواه عيل بن احلسني  .ن عن معتمرِمَّور وأبو موسى الزُعْذَورواه مـحـمد بن سليامن بن أيب م
عن فقال عن معتمر عن أبيـه  ,−غري مسمى ISHًويف إسناده رجال−ه َـمي عن معتمر قولَهْرِّالد

واهللا أعلم  ,ه التيمي هو مـحـمد بن إسحاقإن الرجل الذي مل يسم : ويقال,رجل عن نافع
  .بالصواب

 آخر ترجـمة نافع عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنـه
 

 :رة بن عبد الرحـمن عن ابن عمرَبَو* 
 .احلديث.. . سأله رجل من أهل الكوفة عن عثامنث كنا عند ابن عمر حي:[حديث  )٣٥٠٢(

 

________________________ 
 . معبد :صوابه » مـحمد«: قوله  )١(الالل
 .ُ هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل )٢(الالل
 . رجل :ه الوجه في» ًرجال«: قوله  )٣(الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ٧٢٩١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٠٢الالل



 

 ٥٩٨

احلسن وتفرد بـه مـحـمد بن  ,بن زهري عنـهتفرد بـه العالء  ,رة عن ابن عمرَبَغريب من حديث و
  .IQHبن الزبري األسدي عن احلسن

 غريب من حديث مـجالد .احلديث.. . كنا نتحدث أن أبواب السامء تفتح:حديث )٣٥٠٣(
ْاهلمداينتفرد بـه مـحـمد بن احلسن  ,عنـه  . عنـهَ

 تفرد بـه قدامة بن .احلديث.. .أطيب الكسب/أ١٩٨/عنملسو هيلع هللا ىلص  سئل النبي :[حديث  )٣٥٠٤(
  . بن عرفة احلسنهوتفرد بـه عن ,هاب املازين عن إسامعيل بن أيب خالدش

 : عن ابن عمراعة احلنفيَّـجُهالل بن م* 
 تفرد .احلديث.. . خرج فينا قوم يقولون كذا وكذا: فقال, أنـه أتى ابن عمر:حديث )٣٥٠٥(

  .بـه حييى بن أيب كثري عن أبيـه عن هالل
 :اب عن ابن عمرَّثَحييى بن و* 

د بن احلباب عن زي تفرد بـه .احلديث» ...من راح إىل اجلـمعة فليغتسل« :[حديث  )٣٥٠٦(
َمسعر ْ   . إدريس بن يونسغري ومل يروه ,فضل عن زيدوتفرد بـه املؤمل بن ال ,ِ

 :اء عن ابن عمرَّكَحييى الب* 
َضباعة أرادت :حديث )٣٥٠٧(  IRH تفرد بـه عاصم بن عيل.احلديث.. . بنت الزبري أن حتجُ

  .اء عنـهَّكَعن حييى الب
 :ري عن ابن عمرِقَيزيد الف* 

 غريب من حديث .احلديث» ...تعاهدوا نعالكم عند أبواب املساجد« :[حديث  )٣٥٠٨(
َمسعر وغريب من حديث , بن صهيب الفقري عنـهيزيد ْ  ومل ,تفرد بـه حييى بن هاشم ,يزيد عن ِ

 

________________________ 
 . العالء :صوابه » احلسن«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق احلسن , ووافقه ٢١٤٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٠٤الالل
  .  من طريق إدريس , ووافقه ١٤٠٤ط وأخرجه الطرباين يف األوس. ب /٤/١١٥العلل :  ينظر −٣٥٠٦الالل
 . عيل بن عاصم :صوابه لعل » عاصم بن عيل«: قوله  )٢(الالل
   .١١٩ , فوائد حديثية البن القيم ٥/٢٧٧تاريخ بغداد :  ينظر −٣٥٠٨الالل



 

 ٥٩٩

 .الثقات وكان من ,نكتبـه إال عن أيب القاسم عثامن بن إسامعيل بن بكر السكري
 

 :يسار موىل ابن عمر عن ابن عمر* 
د بـه أبو  تفر.احلديث.. .نيَبَصَفح ,IQHين ابن عمر وأنا أصيل بعد العرصرآ :[حديث  )٣٥٠٩(

رواه قدامة بن موسى عن مـحـمد بن احلصني  ,عن يسار عنـه هكذا علقمة موىل ابن عباس
ْالدراورعبد العزيز  رواه عن قدامة ,التميمي عن أيب علقمة ََ َوهيب ورواه ,ديَّ  , عن قدامةُ

مل يذكر  , رواه عن قدامة عن أيب علقمة, وخالفهام أبو عاصم, عن أيوب بن احلصني:فقال
ْزحرورواه عبيد اهللا بن  .اً أحدبينهام  وتفرد بـه , مـحـمد بن أيوب عن أيب علقمة عن يسار عنَ

ْزحرحييى بن أيوب عن ابن  ل ْيـَِّن أيوب عن مـحـمد بن النن حييى بورواه سعيد بن أيب مريم ع .َ
ْعن أيب بكر بن يزيد بن رس  ,...يسار يصيل :س أن عبد اهللا بن عمر رأى موىل له يقال لهِجَ

 لْيـَِّالن وال أعلم أسند مـحـمد بن ,ل عن ابن عمر نفسهْيـَِّ رواه عن مـحـمد بن الن,وخالفه الليث
  . هذا احلديثغري

 

 : عمرمن اشتـهر بالكنى وروى عن ابن
 

 :أبو إسحاق عنـه* 
 تفرد .احلديث.. .ايل مكل إن والدي يأ: فقال,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي /ب١٩٨/ أتى رجل:حديث )٣٥١٠(

ِحريزبن ميرسة عن أيب  IRHبـه الفضل  ,ل عن املعتمر عن الفضيورو , عبد اهللا بن حسني عنـهَ
  .واختلف عنـه

 

ْأبو بكر بن يزيد بن رس*   :س عنـهِجَ

________________________ 
وأخرجه الطرباين يف  . ٢٢٣١, ٤/٢٢٣٠ , املؤتلف ١/٤١٩أ , السنن /٤/٥٣العلل :  ينظر −٣٥٠٩الالل

  . تفرد به الليث عن ابن النيل :  من طريق الليث , وقال ٤٨١٨األوسط 
 . الفجر :صوابه لعل » العرص«: قوله  )١(الالل
  .− وكذا ما بعده– الفضيل :صوابه » الفضل«: قوله  )٢(الالل



 

 ٦٠٠

 كذا رواه حييى بن .حلديثا.. .يسار : له يقال لهابن عمر رأى موىلأن  :[حديث  )٣٥١١(
ْفهريالل ْيـَِّالنفرواه عن مـحمد بن  , وخالفه الليث,عنه لْيـَِّالنعن مـحـمد بن أيوب   عن ابن ِ

 .IQHيف ترجـمة يسار عن ابن عمرقه طربقية  وتقدم .عمر نفسه
 :أبو البالد عنـه* 

 IRH تفرد بـه خالد.احلديث» ...كمناجلـمعة واجبة إال عىل ما ملكت أيام« :حديث )٣٥١٢(
ّالرسي بن  ِ   .ISHريد بن زيد عن جابِسَوتفرد بـه أ ,عن أيب البالدَ
 :أبو سلمة عن ابن عمر* 

 غريب .احلديث.. . التقى عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو عىل املروة:[حديث  )٣٥١٣(
  .عز وجل إن شاء اهللا ITHيذكر يف مسند عبد اهللا بن عمرو .من حديث أيب سلمة

 , عنـهةيدبر غريب من حديث عبد اهللا بن .احلديث» ...كل مسكر حرام« :[حديث  )٣٥١٤(
ْصهبانتفرد بـه عمر بن مـحـمد بن    . عنـهُ

 :أبو سلامن عنـه* 
 غريب من حديث سليامن التيمي .احلديث.. . سألت ابن عمر عن عثامن:حديث )٣٥١٥(

َمسعرعن  ْ َمسعر لفظ غريب عن اًوفيـه أيض ,ِ ْ مي عن معتمر عن وُّ الرمربـه مـحـمد بن عتفرد  ,ِ
َمسعرأبيـه عن  ْ ِ.  

________________________ 
 من طريق الليث , ٤٨١٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٢٣١, ٤/٢٢٣٠املؤتلف :  ينظر −٣٥١١الالل
  . رد به الليث عن ابن النيل تف: وقال 
  .٣٥٠٩ يف احلديث )١(الالل
ْ حلو :صوابه » خالد«: قوله  )٢(الالل ُ. 
ْحلو :  صوابه »جابر«:  قوله )٣(الالل ُ. 
   .٢٧ ص ٣مدح التواضع وذم الكرب البن عساكر :  ينظر −٣٥١٣الالل
  .٣٦٣٥ يف احلديث )٤(الالل
   .٤/٢٤٩ب , السنن /٥/٧٣ ,٩/٢٩٠, ٢/٧٦العلل :  ينظر −٣٥١٤الالل



 

 ٦٠١

 :أبو الشعثاء جابر بن زيد* 
  .IQHثه يف األسامءتقدم حدي

 :أبو صالح عن ابن عمر* 
 تفرد بـه عيل بن هاشم عن .احلديث» ... اثناننتجيإذا كنتم ثالثة فال ي« :[حديث  )٣٥١٦(

  .األعمش بـهذه األلفاظ عنـه
 : عنـهأبو عبد الرحـمن* 

 مـحـمد بن فضيل  تفرد بـه.احلديث.. .ال وأبيـه : حيلفً سمع ابن عمر رجال:[حديث  )٣٥١٧(
  .د بن عبيدة عنـهعن األعمش عن سع

 :يب برش بن حربَدَّأبو عمرو الن* 
  .اًوهو األزدي أيض ,IRHتقدم حديثه يف األسامء

 :أبو العالية عن ابن عمر* 
َمـخلدد بـه املهاجر بن تفر .احلديث.. . بتنا ليلة جـمع:حديث )٣٥١٨( ْ َمـخلد أبو َ ْ  موىل أيب َ

  .ن ابن عمرععن أيب العالية  ISHبكر
 : عن ابن عمرِقالبةأبو * 

 تفرد بـه معىل بن عبد .احلديث» ...أمتي بأمتي أبو بكر/أ١٩٩/أرحـم« :[حديث  )٣٥١٩(
ِقبيصة وخالفه ,الرحـمن عن الثوري عن خالد احلذاء عنـه  لداه عن الثوري عن خافرو ,َ

 

________________________ 
  .٢٩١٩ يف احلديث )١(الالل
   .١٠/١٢٧العلل :  ينظر −٣٥١٦الالل
  .أ /٤/٥٤العلل :  ينظر −٣٥١٧الالل
  .٢٩١٧, ٢٩١٦ يف احلديثني )٢(الالل
 . بكرة :صوابه » بكر«: قوله  )٣(الالل
 سقط عاصم , وهو ثابت يف –) أ/٦٩النارصية ( , العلل ٦٦, ٦٥, ٦٤) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٥١٩الالل

   .٢/٦٨٢ , الفصل للوصل −٦٥نقل ابن عبد اهلادي عن العلل كام يف جمموع رسائله ص



 

 ٦٠٢

  . عن أنسِقالبةوعاصم عن أيب 
 :أو ابن املستـهل عن ابن عمر أو عن عمر أبو املستـهل* 

يث عن عاصم مر عن لت تفرد بـه مع.احلديث »...أهله أحدكم أتىإذا « :[حديث  )٣٥٢٠(
  .IRHعن عاصم عن أيب املتوكل واملعروف ,IQHاألحول بـهذا اإلسناد

 :أبو هارون عن ابن عمر* 
َكهمس تفرد بـه عون بن .احلديث.. .هاجرت قبل أبيك : سأله رجل:حديث )٣٥٢١( ْ  عن َ

  .ابن عون عنـه
 :رجل روى عنـه مسلم بن أيب مريم عن ابن عمر* 

 تفرد بـه معتمر بن سليامن عن عبيد .احلديث.. .باحلىص فعبث ,ه صىلنأ :حديث )٣٥٢٢(
يل بن عبد ورواه مالك وابن عيينة وغريهـام عن مسلم عن ع ,اهللا بن عمر عن مسلم عن رجل

 , عن عبد الرحـمن عن ابن عمر:قالف ,ورواه شعبة عن مسلم ,ي عن ابن عمرواَعُالرحـمن امل
  .واألول أصح

 
 مسند عبد اهللا بن جعفر

 :سعد بن إبراهيم عن عبد اهللا بن جعفر* 
@رأيت )٣٥٢٣(

 أيب داود عن إبراهيم  غريISH مل يروه.اًيأكل القثاء بالرطب راكب ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا[
  . أبيـهبن سعد عن

________________________ 
   .٢/٢٤٠العلل :  ينظر −٣٥٢٠الالل
 .عاصم عن أيب املستهل عن عمر :  يف العلل )١(الالل
 .عن أيب سعيد اخلدري :  أي )٢(الالل
   .١٣/٢٩٦تاريخ بغداد :  ينظر −٣٥٢٣الالل
  .− كام يف تاريخ بغداد−»ًراكبا«بذكر :  أي )٣(الالل



 

 ٦٠٣

عن   ما كتبناه إال:قال .احلديث.. .ر النخلَّـامُيأكل ج ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٣٥٢٤(
ْاحلويضم عن أيب عمر َرْكُاحلسن بن م إسامعيل بن مـحـمد بن إسامعيل النحوي عن  عن َ

 القريش  أبانرواية إسحاق بن أيب إرسائيل وأحـمد بن :واملـحفوظ ,أبيـه عنإبراهيم بن سعد 
رأيت  : عن عبد اهللا بن جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيـههـمالرحـمن بن واقد وغريوعبد 

ورواه  .لكذ ورواه برش بن احلارث عن إبراهيم بن سعد ك.بالرطب IQHلقثاءبا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
 ,بشامله يأخذ الرطب بيمينـه والقثاء :متنهوزاد يف  ,احلجاج بن أرطأة عن سعد بن إبراهيم

 .تفرد بـه عنـه نرص بن باب ,يث احلجاج عن سعد بن إبراهيم حدوهو غريب من
 :عروة بن الزبري عن عبد اهللا* 

ِّطبيأكل الرطب بال ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:حديث )٣٥٢٥(  بـه عمرو بن عبد الغفار  تفرد.يخِّ
َالفقيمي  IRHفأسنده ,سفيان الثوري وغريه :هـممنـ ,وخالفه جـامعة ,أبيـه/ب١٩٩/عن  عن هشامُ

 .عن عائشة
 :عامر الشعبي عنـه* 

 ما :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاهل أوىص :لتفق , دخلت عىل عبد اهللا بن جعفر:حديث )٣٥٢٦(
تفرد بـه أبو شيبة  , غريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد عنـه.كمِلَبِتانا ذاك إال من قأ

  .النعامن بن إسحاق عن إسامعيل
 :عمرو بن دينار عنـه* 

.. . فقال عبد اهللا بن جعفر,ون اللحـمَُّقنُوكانوا ي , نحر ابن الزبري باملزدلفة:حديث )٣٥٢٧(
  . عمرو عنـهعن بـه خالد بن نزار عن ابن عيينة  تفرد.احلديث

َصفوان بن سليم*   : عن عبد اهللا بن جعفرُ
________________________ 

   .٢/١١٨فوائد متام :  ينظر −٣٥٢٤الالل
 . يأكل القثاء :صوابه » بالقثاء«: قوله  )١(الالل
 . فأسندوه :صوابه لعل » فأسنده«: قوله  )٢(الالل



 

 ٦٠٤

 بـه  تفرد.احلديث» ...من رمانا بالليل فليس منا« :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٥٢٨(
 .يزيد بن عياض عن صفوان عنـه

َمصقلة رقبة بن هوى عنرجل ر*  ْ  : عن عبد اهللا بن جعفرِ
عن  IQHوكذلك رواه , جرير عن رقبة بـه تفرد.»أطيب اللحـم حلـم الظهر« :حديث )٣٥٢٩(

 . قاله حييى القطان, عبد اهللا بن جعفرعن يسمى مـحـمد بن عبد الرحـمن ٍـمْهَرجل من ف
 

 مسند عبد اهللا بن الزبري
 :بيـهعامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أ* 

 بـه أبو األسود مـحـمد بن عبد  تفرد.ةَرصْـخِكان خيطب ومعه م ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٥٣٠(
 .َِهليعةبن ا عنهوتفرد بـه  ,الرحـمن عنـه

 IRHبن بـه يعقوب بن مـحـمد  تفرد.احلديث» ...اً متعمدمن كذب عيل« :[حديث  )٣٥٣١(
وهو غريب من حديث عبد  ,أبيـه عن عامر بيب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عنخبن الزبري 

  . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بن الزبري عن النبي
غريب من حديث عباد عن  .احلديث» ...من أتى منكم اجلـمعة فليغتسل« :حديث )٣٥٣٢(

  .وتفرد بـه عنـه عبد األعىل بن عبد األعىل ,ُاخلوزي إبراهيم بن يزيد تفرد بـه ,أبيـه
 بـه عبد تفرد .احلديث.. .فرفع يديـه ,يفتتح الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي:حديث )٣٥٣٣(

َخنيسالقدوس بن بكر بن    . عن احلجاج عنـهُ
َمليكةعبد اهللا بن أيب *   : عنـهُ

مل أجده إال عند سفيان بن وكيع عن  .احلديث» ...إنام فاطمة بضعة مني« :حديث )٣٥٣٤(
  . أيوب عنـهعنابن عيينة 

________________________ 
  .−٤/١٢٤درك  , واملست٦/٢٢٣ , ومسند البزار ١/٢٠٣ كام يف املسند –مسعر :  أي )١(الالل
   .١٦٦املوضوعات :  ينظر −٣٥٣١الالل
 . عن :صوابه » بن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٦٠٥

 :عنـه −وهو قارئ أهل مكة−عبد اهللا بن كثري الداري * 
صالة يف « :قالملسو هيلع هللا ىلص  إن النبي : بن الزبري يقولسمعت عبد اهللا/أ٢٠٠/:حديث )٣٥٣٥(

 وتفرد بـه إسامعيل بن عياش , عن عبد اهللابن جريج بـه  تفرد.احلديث» ...باملدينة مسجدي
  . عنـهأيب مزاحم منصور بن إال عندومل أجده  ,عنـه
 :طاوس عنـه* 

ن  بـه الفضل ب تفرد.احلديث» ...هيفمن شهر س «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٥٣٦(
  . عن معمرالرزاقه عبد قفوو ,اًموسى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيـه مرفوع

 :عمرو بن دينار عنـه* 
 , عنـهاملكي بـه عمر بن قيس  تفرد.احلديث.. .رسي بـهُ أَليلة ملسو هيلع هللا ىلص  النبين أ:[حديث  )٣٥٣٧(

  . عنـه غري يزيد بن أيب حكيم*ومل يروه
 بـه مـحـمد بن  تفرد.حلديثا» ...يوم القيامةبه  ىيؤتبل اإل صاحب إن« :حديث )٣٥٣٨(

  .عن ابن الزبريعنه مسلم 
 :عروة بن الزبري عن أخيـه* 

  اهللاَنا رسولْأتذكر يوم استقبل : قال عبد اهللا بن الزبري البن جعفر: قال:حديث )٣٥٣٩(
َد بن حـمري بـه مـحـم تفرد.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص ْ  . إسامعيل بن عياش عن هشام عن أبيـهعن ِ

E D C B A  ﴿ : وأصحابهة يف النجايش نزلت هذه اآلي: قال:حديث )٣٥٤٠(

F﴾.بـه عمرو تفرد IQH  هشام عن أبيـه عن عبد اهللاعنبن عيل .  
 :عطاء بن أيب رباح عن ابن الزبري* 

 عن بـه أسباط بن مـحـمد  تفرد.احلديث.. .بن الزبري يف يوم جـمعة اان صىل ب:حديث )٣٥٤١(
 

________________________ 
  .  من طريق الفضل , ووافقه ٨٠١٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٣٦الالل
  .مكرر » ومل يروه« * −٣٥٣٧الالل
 . عمر :صوابه » عمرو«: قوله  )١(الالل



 

 ٦٠٦

 .عنهاألعمش 
 :مصعب بن ثابت عنه* 

, خالد غريب من حديث قرة بن .» نادبة سعد بن معاذبة إالكل نادبة كاذ «:حديث )٣٥٤٢(
ْالبحرا وتفرد به العباس ,تفرد به عبد األعىل عنه  .ين عنهَ

 :عطاء بن السائب عنه* 
 ما كتبته إال عن جعفر بن عيل : قال.احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد «:حديث )٣٥٤٣(

ِبرقانِّالزمويه عن داود بن زحـبن سهل احلافظ عن أسلم بن سهل عن   . عن عطاءْ
 :رباح عنهأيب عطاء بن * 

 تفرد به أسباط بن .احلديث.. . صىل بنا ابن الزبري يف يوم عيد يف يوم جـمعة:حديث )٣٥٤٤(
 .عن عطاءمـحمد عن األعمش 

  : عنـهُزرعة* 
.. . وضع األيدي عىل األيدي يف الصالة: سمعت عبد اهللا بن الزبري يقول:حديث )٣٥٤٥(

وتفرد بـه أبو  , عنـهُزرعة تفرد بـه العالء بن صالح عن ,الزبريبن اغريب من حديث  .احلديث
 /ب٢٠٠/.أحـمد الزبريي عن العالء

 :ابن ذكوان عنـه* 
ايل عن َبُّ بـه حسان الز تفرد.احلديث.. .وى إىل فراشهأإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٣٥٤٦(

َمسعرزيد بن حباب عن  ْ من  ,ايلَبُّـمن الزهو حسان بن عبد الرح :قال لنا أبو العباس بن عقدة ,ِ
  .الةَبُأهل ز

 : التيمي عنـهذابن قنف* 
 بـه الواقدي  تفرد.احلديث.. . بني القرب واملنرباً رأيت ابن الزبري يصيل كثري:حديث )٣٥٤٧(

 .ذعن ابن قنف IQH سعيد بن أيب سعيدعنأبو عبد اهللا مـحـمد بن عمر القايض عن الوليد بن كثري 
________________________ 

 . بن أيب هند :به صوالعل » بن أيب سعيد«: قوله  )١(الالل



 

 ٦٠٧

 مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 :الرتتيبعىل الرواة عنـه 

 :إسامعيل موىل عبد اهللا بن عمرو عنـه* 
 بـه مـحـمد بن إسحاق  تفرد.»ل املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنياْتَقَل« :[حديث  )٣٥٤٨(

  .عن إبراهيم بن مهاجر عنـه
 :بكر بن عبد اهللا املزين عنـه* 

بو حفص األبار عن  بـه أ تفرد.احلديث» ...إياكم والظلم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي:حديث )٣٥٤٩(
َجحادةمـحـمد بن    . عن بكرُ

 :بكر بن سوادة وعبد الرحـمن بن رافع عن عبد اهللا* 
 بـه عبد  تفرد.احلديث» ...إذا رفع املصيل رأسه «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٥٥٠(

  .هـامم عنـُعْنَالرحـمن بن زياد بن أ
 :احلسن عنـه* 

 غريب من .احلديث» ...حثالةيف  كيف بك إذا بقيت «:قال له ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٥٥١(
 . تفرد بـه عبيد اهللا بن أيب جعفر عنـه,حديث عبد ربه بن سعيد األنصاري عن احلسن البرصي

ِّالرقي وتفرد بـه عبيد اهللا بن عمرو ,ورواه عبد اهللا بن احلارث عن احلسن َأنيسة عن زيد بن أيب َّ ُ 
 . عبد اهللا بن احلارثعن
 :نـهحـميد بن عبد الرحـمن ع* 

هكذا رواه حييى بن  .احلديث» ...إن من الكبائر أن يسب الرجل والديـه« :[حديث  )٣٥٥٢(
َمسعر عنأيب زائدة  ْ  ,ومل يسنده عنـه غري حييى هذا ,اً سعد بن إبراهيم عن عمه حـميد مسندعن ِ

________________________ 
  .  من طريق حممد , ووافقه ٥٩٤ والصغري ٤٣٤٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٤٨الالل
   .١/٣٧٩السنن :  ينظر −٣٥٥٠الالل
   .٢٥) ٢(األفراد :  ينظر −٣٥٥٢الالل



 

 ٦٠٨

 وأحـمد بن بشرينعيم  وخالفه عبد اهللا بن املبارك ويعىل ومـحـمد ابنا عبيد وجعفر بن عون وأبو
َمسعررووه عن  ,وغريهـم ْ   .اً موقوفِ

 :خارجة الذكواين احلراين عنـه/أ٢٠١/ان بنَنَاحل* 
 بـه العالء بن عبد اهللا بن أيب  تفرد.احلديث» ...جعه قلبـهوا فأًمن أذنب ذنب« :حديث )٣٥٥٣(

 .انَنَعن ح −IRHيفَصُ خوهو ابن عم− رايناحل IQHرافع
 :خيثمة بن عبد الرحـمن عنـه* 

 ,غريب من حديث زياد بن فياض .» أن يضيع من يقوتًاملرء إثامبكفى « :حديث )٣٥٥٤(
َمسعر حديث ومن ْ عن أيب عنه  وما كتبناه إال ,الصرييف ISHانيتفرد بـه مـحـمد بن جعفر بن ح ,ِ

َالبخرتي ْ َاحلفري أيب داود عن عبد اهللا بن مـحـمد بن شاكر َ َمسعر عن َ ْ ِ.  
غريب من  .احلديث» ...ن يف شهراقرأ القرآ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا:[حديث  )٣٥٥٥(

 .يمَلُيش بن سِرَ تفرد بـه ح,حديث طلحة عنـه
 بـه معمر  تفرد.احلديث» ...إن العبد إذا كان عىل طريقة حسنة من العبادة« :حديث )٣٥٥٦(

  .رةِمْيَـخُ وقال غريه عن عاصم عن القاسم بن م,عن عاصم عنـه
 بـه أبو شيبة  تفرد.ديثاحل» ...اًمن رشب اخلـمر ظل يومه ذلك مرشك« :[حديث  )٣٥٥٧(

َعتيبةكم بن احلإبراهيم بن عثامن عن    . عنـهُ
 :زهري بن األقمر عنـه* 

 غريب من حديث الفضيل بن عياض عن .احلديث» ...إياكم والظلم« :حديث )٣٥٥٨(
 

________________________ 
 . بن رافع :صوابه » بن أيب رافع«: قوله  )١(الالل
أنه ابن عم خصيف بن عبد الرمحن اجلزري هو عبد الكريم  املذكور »وهو ابن عم خصيف«:  قوله )٢(الالل

 .بن مالك اجلزري , واهللا أعلم 
 . أمحد :صوابه لعل » حيان«: قوله  )٣(الالل
  .  من طريق حريش , ووافقه ٧٤١٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٥٥الالل
   .٢/٢٠١ , الآللئ املصنوعة ١٤٢٩املوضوعات :   ينظر −٣٥٥٧الالل



 

 ٦٠٩

ه عن فضيل  بال أعلم حدث , زهريعن  عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا ين احلارثاألعمش
ْاجلعفيغري حسني  ُ. 

 :عنـه IQHبن بسامسعيد * 
 بـه حـامد بن  تفرد.احلديث.. . إين رجل أرسد الصوم,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٣٥٥٩(

ّ األبح حييى َ   . عنـهءعن سعيد بن ميناَ
 :سليامن بن بريدة عنـه* 

 تفرد بـه إسحاق األزرق ,غريب .احلديث» ...ما من أحد يصاب ببالء« :حديث )٣٥٦٠(
  .رةِمْيَـخُعن علقمة عن القاسم بن موغريه يقول  , علقمة عنـهعنعن الثوري 

 :سهل بن عبد اهللا بن عمرو عن أبيـه* 
 بـه أبو شيبة عن احلكم عن مـحـمد  تفرد.احلديث» ...من قال حني يصبح« :حديث )٣٥٦١(

ُبـهلول وتفرد بـه ال, غري هذااًيثمد بن سهل حدملح وال نعلم ,بن سهل عن أبيـه ْ   . بن حسان عنـهَ
 :عنـهسامل بن أيب اجلعد * 

راهيم بن  بـه شيخنا مـحـمد بن إب تفرد.احلديث» ...ٌّعاقال يدخل اجلنة « :حديث )٣٥٦٢(
 عامر عن بن حـميد ةيدِبَسعيد بن غالب عن ع/ب٢٠١/بن حفص بن شاهني عن مـحـمد

ْالدهني َّرضال IRHأحـمد بن مـحـمد بن أيب اجلراح :هـممنـ ,وحدثناه جـامعة ,عنه ُّ  عن مـحـمد باَّ
َ بن يسافهالل عن عن عامر ةيدِبَ عبن سعيد عن دة عن ِيبَتفرد بـه ع و,عن عبد اهللا بن عمرو َ

  .نيْهُّدعامر ال
 :ب عنـهئالسا* 

  بـه أبو األحوص تفرد.احلديث» ... العظمة إزاري:قال اهللا عز وجل« :[حديث  )٣٥٦٣(
 

________________________ 
 . ميناء :صوابه » بسام«: قوله  )١(الالل
 . بن اجلراح :صوابه » بن أيب اجلراح«: قوله  )٢(الالل
   .٨/٢٩١العلل :  ينظر −٣٥٦٣الالل



 

 ٦١٠

 .ابَّجو بن اب أحوصَّووتفرد بـه عنـه أبو اجل ,م بن سليم عن عطاء عن أبيـهَّسال
 بـه زائدة عن  تفرد.احلديث» ... خـمس يفاقرأ« :قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أن :[حديث  )٣٥٦٤(

ْاجلعفيومل يروه غري حسني , *عطاء بن السائب ُ.  
 بـه عبد الصمد بن  تفرد.احلديث.. .الكسوفيف  هـمصىل بـ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٥٦٥(

  .عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه IQHعبد الرزاق
 غريب من حديث .»اخلري كثري وقليل فاعله «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٥٦٦(

 . تفرد بـه أبو خالد األحـمر عنـه,إسامعيل بن أيب خالد عن عطاء
 :عن أبيـه شعيب بن عبد اهللا* 

 :عمرو بن دينار عنـه** 
 بـه إبراهيم  تفرد.احلديث» ...ليقاتل الرجل دون ماله «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٣٥٦٧(

  .بن يزيد عنـه
 :يب عن أبيـه عن جدهعمرو بن شع **
وغريب  ,جده عن أبيـه عن حديثه من غريب .احلديث »...بالذهب الذهب« :حديث )٣٥٦٨(

  .تفرد بـه عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن يعىل الطائفي عنـه ,من حديث يزيد بن مرسوح عنـه
  . بـه حـامد بن أيب حـميد عنـه تفرد.احلديث» ...خري الدعاء دعاء يوم عرفة« :حديث )٣٥٦٩(
 , عن هشاممللك بـه حـامد بن عبد ا تفرد.احلديث» ...ال يقص عىل الناس« :[ حديث )٣٥٧٠(

َّالعكايش تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق :ع آخر وقال يف موض.زيدم الوليد بن غريومل يروه   عن ُ
  .بن سعيد عن عمرو IRH تفرد بـه صالح بن بيان وحييى:رع آخ وقال يف موض.األوزاعي عنـه

________________________ 
 .ضبب عليها » السائب«*  −٣٥٦٤الالل
 . عبد الوارث :صوابه » عبد الرزاق«: قوله  )١(الالل

  . ر , ووافقه  من طريق األمح٥٦٠٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٦٦الالل
  .  من طريق الوليد , ووافقه ٦٠١ والصغري ٤٣٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٧٠الالل
  .−٣٥٩٤ كام سيأيت يف احلديث – عن حييى :صوابه لعل » وحييى«: قوله  )٢(الالل



 

 ٦١١

 بـه مـحـمد بن جابر عن يعقوب بن  تفرد.احلديث» ...الوالد بولدهال يقاد « :[حديث  )٣٥٧١(
  .عطاء عنـه

ْمـُـِندل بـه  تفرد.احلديث» ...ال يتوارث أهل ملتني« :حديث )٣٥٧٢(  بن عيل عن مطرف َ
 . عنـهحـامد بن سلمةوتفرد بـه  , عنـهمِّ املعلحبيبورواه  .عنـه

.. .نازعون يف القرآن يتهـمخرج عىل أصحابـه و ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي/أ٢٠٢/:[حديث  )٣٥٧٣(
من حديث حـامد بن أيب   فهو غريب حفظفإن كان ,IQHد بن سلمة حـامقالكذا  .احلديث
عن حـميد الطويل وداود بن أيب هند  IRH من حديث حـامدهذاوإنام يعرف  , عن عمروسليامن

  . عن عمروعهـامومن ذكر م
عبد الرحـمن بن احلارث  بـه  تفرد.احلديث» ...إذا رأيتم احلريق فكربوا« :[حديث  )٣٥٧٤(

 . القاسم بن عبد اهللا العمريه غري عنومل يروه, عن عمروأيب ربيعة ISHعنبن عبد اهللا بن عياش 
َّ ودلسه , القاسم العمريعن من زياد بن يونس َِهليعةوسمعه ابن    .عن عمرو بن شعيبَ

بن غريب من حديث عبد العزيز بن عمر  .»من قتل دون ماله فهو شهيد« :[حديث  )٣٥٧٥(
  ورواه شعيب بن شعيب عن أخيـه .تفرد بـه عبد العزيز بن املطلب عنـه ,عبد العزيز عنـه

  .يِّمِّ الزيوسفومل يروه عنـه غري حييى بن  ,وتفرد بـه أبو بكر بن عياش عنـه ,عمرو
 بـه  تفرد.احلديث.. .أن يكتب ما يسمع منـه ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه استأذن رسول اهللا:حديث )٣٥٧٦(

  .ليامن بن موسى عنـهمـحـمد بن راشد عن س
________________________ 

   .٤/٣٩٧نصب الراية :  ينظر −٣٥٧١الالل
   .ب/٤/٣٣ , العلل ١١) ٢(األفراد :  ينظر −٣٥٧٣الالل
 عن محاد وداود ومطر وعامر األحول عن ) هو ابن سلمة(حجاج ثنا محاد «:  كذا , ويف األفراد )١(الالل

 .» ...محاد عن محاد; فإن كان حفظه ) : حجاج: أي (كذا قال «: , ثم قال » ...عمرو 
 .ابن سلمة :  أي )٢(الالل
   .٢١٩حبان ص تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن :  ينظر −٣٥٧٤الالل
 . بن :صوابه » عن«: قوله  )٣(الالل
  .  من طريق ابن املطلب , ووافقه ٨٥٤٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٧٥الالل



 

 ٦١٢

غريب من حديث احلكم وحبيب بن أيب  .احلديث.. . أنـه كان يصوم الدهر:حديث )٣٥٧٧(
 .هـامتفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـ ,ثابت عنـه

 بـه عيل بن عاصم عن  تفرد.احلديث.. . أن صاحب الطائف كتب إىل عمر:حديث )٣٥٧٨(
  .حييى بن سعيد عنـه

غريب  .احلديث.. .أخربين عن الوضوء , يا رسول اهللا:فقال , جاء أعرايب:حديث )٣٥٧٩(
َالـمالئيمن حديث عمرو بن قيس  تفرد بـه أبو بدر شجاع بن  ,ة عن موسى بن أيب عائشُ

  .الوليد
ُبـهلول بـه ال تفرد.احلديث.. .لعن الواصلة ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٥٨٠( ْ  بن حسان عن ابن َ

ْسمعان   .نصاري عنـه عن عبد اهللا بن عبد الرحـمن األِ
 بـه إبراهيم بن  تفرد.احلديث.. .عام أفسدت املوايش ملسو هيلع هللا ىلص  سئل رسول اهللا:حديث )٣٥٨١(

  .يفة عنـهناجلراح عن أيب يوسف عن أيب ح
ِّالبيعان« :حديث )٣٥٨٢(   .احلديث» ... باخليارَ
  .بدو صالحهايعن بيع الثامر حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:حديثو )٣٥٨٣(

عن عن الليث بن احلارث بن مـحـمد اليشكري   حييى اخلتيلبن إبراهيم بن مـحـمد ام بـهتفرد      
ِالزبرقانعن داود بن أبيه  ْ َجحادة عن مـحـمد بن ِّ   . عن عمروُ

 بـه عبد األعىل بن عبد  تفرد.احلديث/ب٢٠٢/...فَلَسو أنـه نـهى عن بيع :حديث )٣٥٨٤(
ورواه  .و عن عمرهـاماألعىل عن هشام بن حسان عن اجللد بن أيوب وعباد بن منصور كليـ

 تفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن سنان , عنـههـاموهو غريب من حديث ,عنـه رطوم د اهللا بن عمريعب
 عن َعوانة غريب من حديث أيب :ع آخر وقال يف موض.عن اخلليل بن عمرو بـهذا اإلسناد

َمـخلدما كتبناه إال عن ابن  ,أيوب عن عمرو ْ ـمد بن عبد اهللا عن أح IQHبنمـحـمد  :يعني ,َ
  .َعوانة عن أيب بكار عن سهل بن نسأمـحـمد بن 

________________________ 
 .أبا :  أبو , أو:صوابه » بن«: قوله  )١(الالل



 

 ٦١٣

 بـه مـحـمد بن  تفرد.احلديث.. . من جرحَّصَتْقُأن ي ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٣٥٨٥(
ْحـمران   . عن ابن جريج عنـهُ

 بـه جعفر بن  تفرد.احلديث.. .نـهى عن خاتم الذهب ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٥٨٦(
َجحم عن ابن هـامعامر عن عفان عن  َجحادة غريه عن عفان عن مـحـمد بن قالو ,ادةُ ُ.  

.. .فتصيب فرجها ,عن املرأة ترضب بيدها ملسو هيلع هللا ىلص ة سألت النبيْرسُ أن ب:[حديث  )٣٥٨٧(
  . بـه عبد اهللا بن املؤمل عنـه تفرد.احلديث

 هشام عنرة بن سليامن ق بـه  تفرد.احلديث» ...رجل طالقالليس عىل « :حديث )٣٥٨٨(
  .ـهد اهللا بن عمر عني عبعنبن حسان 

 بـه إسامعيل بن حييى عن ابن أيب ذئب عن  تفرد.»قيدوا العلم بالكتاب« :[حديث  )٣٥٨٩(
 .عمرو

 بـه ابن  تفرد.احلديث.. .من حنني سأله الناس ملسو هيلع هللا ىلص  ملا انرصف رسول اهللا:[حديث  )٣٥٩٠(
  .وهو حديث غريب ,عيينة عن عمرو بن دينار عنـه

  .بـه داود بن أيب هند عنـه  تفرد.» إال بإذن زوجهاٌ عطيةٍال جيوز المرأة« :[حديث  )٣٥٩١(
 ,د اهللا بن عمر عنـهيصحيح من حديث عب .احلديث» ...ما أسكر كثريه «:[حديث  )٣٥٩٢(
ال نعلم حدث بـه  ,عن عبيد اهللا −IQHاينروهو أبو سعيد ال−غريب من حديث الوليد بن كثري و

  .األشج  غري أيب سعيدعنـه

________________________ 
   .٧٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٥٨٥الالل
   .١/١٤٧ب , السنن /٥/٢٠٩العلل :  ينظر −٣٥٨٧الالل
   .٦٩تقييد العلم للخطيب البغدادي ص :  ينظر −٣٥٨٩لالال

  .  من طريق ابن عيينة عن عمرو وابن عجالن , ووافقه ١٨٦٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٩٠الالل
  . تفرد به محاد عنه :  من طريق داود , وقال ٢٥٦٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٥٩١الالل
   .٤/٢٥٤السنن :  ينظر −٣٥٩٢الالل
َ الراذاين :ه يقال في» الراين«: قوله  )١(الالل َّ. 



 

 ٦١٤

تفرد بـه عبد  ,غريب .ثاحلدي» ...للمؤمن عىل أخيـه من املعروف ستة« :حديث )٣٥٩٣(
  . عن أبيـه عن عمروِّاملعلماألعىل بن حسني 

حييى بن سعيد عن   بـه صالح بن بيان عن تفرد.احلديث.. . أقحط املطر:حديث )٣٥٩٤(
وال  , وروي عن مالك عن حييى.ٌالثوري عن حييى مـخترصعن  قادم عن عيل بن  وروي.عمرو

  .ًمتصال يثبت عنـه
تفرد بـه  ,غريب من حديث مطر الوراق عنـه .احلديث» ...األصابع سواء« :حديث )٣٥٩٥(

َخليد بن دعلج َْ َ  /أ٢٠٣/. عنـهُ
غريب من حديث إسامعيل بن  .احلديث.. . جيء بأيب قحافة يوم الفتح:حديث )٣٥٩٦(

  .تفرد بـه عاصم بن سليامن البرصي عنـه ,أمية عنـه
. ..لبيتزموا اتلا قد اًفرأيت قوم ,عبد اهللا بن عمروأيب  كنت أطوف مع :حديث )٣٥٩٧(

  .عاصمعيل بن ال أعلم رواه عنـه غري  ,وغريب من حديث ابن جريج عن عمر .احلديث
 بـه عبيد  تفرد.احلديث.. . مايلحتاجإن أيب ا :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص جاء النبيً أن رجال:حديث )٣٥٩٨(

  .اهللا بن عمر عن حييى بن سعيد عنـه
مرو بن ع  بـه تفرد.رضنـهى أن يكتب القرآن يف األ ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٥٩٩(

َاألعسممـحـمد    . يونس بن احلارث عن عمروعن عن عيسى بن يونس ْ
  . بـه ياسني الزيات عن غري واحد عنـه تفرد.» كل يشء دون الرشكُـمَمَّالل« :حديث )٣٦٠٠(

 :عن عبد اهللا بن عمرو −يلُبُوهو أبو عبد الرحـمن احل−عبد اهللا بن يزيد * 
ُأنعمه عبد الرحـمن بن زياد بن  بـ تفرد.احلديث» ...الدنيا متاع« :[حديث  )٣٦٠١( ْ   . عنـهَ

 :عبد اهللا بن باباه عنـه* 
غريب من حديث  .احلديث.. .كما كانت جتارتـ : قال يل عبد اهللا بن عمرو:حديث )٣٦٠٢(

َالعرزميد اهللا يتفرد بـه مـحـمد بن عب ,عطاء بن أيب رباح عنـه ْ  وتفرد بـه مـحـمد بن القاسم , عنـهَ
 

________________________ 
  . تفرد به هو ورشحبيل : ً معلقا عن عبد الرمحن , وقال ٨٦٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٠١الالل



 

 ٦١٥

َالعرزميعن  ْ َ.  
 : عنهالرحـمن بن عبد رب الكعبةعبد * 

َكهيلغريب من حديث سلمة بن  .احلديث.. .يف سفر ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي:حديث )٣٦٠٣( ُ 
ْالفريايبوتفرد بـه مـحـمد بن يوسف  ,ر بن خليفة عنـهِْطتفرد بـه ف , زيد بن وهب عنـهعن   عنِ
ْفطر ْالفريايبي عن سب وتفرد بـه جعفر بن مـحـمد الرا,ِ وتفرد  , عبد الرحـمنعن  ورواه الشعبي.ِ

  .ومل يروه عنـه غري يونس بن أيب إسحاق ,ر سعيد بن أحـمد عنـهَفَّبـه أبو الس
 :ري عن عبد اهللا بن عمروَبُعبد الرحـمن بن ج* 

e d c b a   ﴿:تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٦٠٤(

f﴾. ..ي موىل نافع بن رصيش امل القرريَبُجغريب من حديث عبد الرحـمن بن  .احلديث
ال  ,وغريب من حديث عمرو بن احلارث ,تفرد بـه بكر بن سوادة عنـه ,عن عبد اهللا IQHعلقمة

  .أعلم حدث بـه غري عبد اهللا بن وهب
 :عبد الرحـمن بن رافع عنـه* 

 /ب٢٠٣/.IRHوتقدم حديثه يف ترجـمة بكر بن سوادة عن عبد اهللا بن عمر
 :هللاعيسى بن طلحة عن عبد ا* 

من حديث  غريب .احلديث.. .خطب القوم يوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٦٠٥(
تفرد بـه سليامن بن داود بن قيس عن  ,ومن حديث موسى بن عقبة عنـه ,الزهري عن عيسى

َفديكعن مـحـمد بن إسامعيل بن أيب  ISHوتفرد بـه عبيد اهللا بن املنذر ,أبيـه   . عن سليامنُ

________________________ 
  . تفرد به عمرو :  من طريق ابن وهب , وقال ٨٨٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٠٤الالل
 .وموىل نافع بن علقمة هو قيس بن سعد احلبيش املكي .  عمرو :صوابه  لعل» علقمة«: قوله  )١(الالل
  .٣٥٥٠ يف احلديث )٢(الالل
  .  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ١٩٢٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦٠) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٦٠٥الالل
 . املنكدر :صوابه » املنذر«: قوله  )٣(الالل



 

 ٦١٦

  . بـه سفيان بن عيينة عن الزهري عنـه تفرد.احلديث» ...صالة القاعد« :[حديث  )٣٦٠٦(
 :عطاء عن عبد اهللا بن عمرو* 

 عز وجل من قتل مؤمن بغري وال الدنيا أهون عىل اهللاَزَل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي:حديث )٣٦٠٧(
َهشيمغريب من حديث املأمون عن  .»حق حـمد بن إبراهيم أاهللا بن  مل نكتبـه إال عن عبد ,ُ

 وأورده يف موضع آخر عن يعىل بن .وذكر قصة.. .خرجنا مع املأمون :IRH وقوله,IQHالشامي
َمسعر غريب من حديث :وقال , أبيـهعنعطاء  ْ  تفرد بـه مـحـمد بن سليامن عن أيب , عن يعىلِ

  .أسامة عنـه
 حصني بن مـخارق عن ُجنادةتفرد بـه أبو  .»ويل للعراقيب من النار« :حديث )٣٦٠٨(

َجحادةمـحـمد بن    . عن عطاءُ
َـحنيال بـه إسحاق  تفرد.احلديث.. .أمن الكرب يا رسول اهللا : قال عمرو:يثحد )٣٦٠٩( ي نُ

  . زيد بن أسلم عنـه بـهذه األلفاظعنعن هشام بن سعد 
 عن ُعامرةاحلسن بن   بـه تفرد.احلديث» ... بارك ألمتي يف بكورهاهـمالل« :[حديث  )٣٦١٠(

  .د عن صخر بن حديامرةُع واملـحفوظ عن يعىل بن عطاء عن ,يعىل بن عطاء عن أبيـه
تفرد جرير  .بطولهاحلديث .. .ة من طيالسةَّبُأعرايب وعليـه ج ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:حديث )٣٦١١(

  .ب بن زهري عن زيد بن أسلم عنـهَعْقَّبن حازم عن الص
 :عامر الشعبي عن عبد اهللا بن عمرو* 

غريب من  .احلديث» ...املسلم من سلم املسلمون من لسانـه ويده« :[حديث  )٣٦١٢(
 ,ر عن الشعبيَفَّرواه ابن أيب السو :ع آخر وقال يف موض.يث أيب حنيفة عن مـجالد عنـهحد
________________________ 

  .ب /٤/٢٥العلل :  ينظر −٣٦٠٦الالل
 . املارستاين :صوابه لعل » الشامي«: قوله  )١(الالل
 . كذا )٢(الالل
   .٣١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٦١٠الالل
  .  , ووافقه − الطريق الثاين– من طريق حييى ٧٧٣٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦١٢الالل



 

 ٦١٧

 وقال .ر عنـهَفَّ عن عمر بن أيب زائدة أخي زكريا عن ابن أيب السريوتفرد بحديثه حييى بن أيب بك
 أيب تفرد بـه حييى عن عمر بن أيب زائدة أخي زكريا عن أخيـه زكريا وعبد اهللا بن :ع آخريف موض

ْاألوديورواه داود  .رَفَّالس  . وتفرد بـه مكي بن إبراهيم عنـه, عنـهَ
 .احلديث »...حسبي اهللا ونعم الوكيل :ملا ألقي إبراهيم يف النار قال« :حديث )٣٦١٣(
  .IQHام عنههعنـ ,اءوس/أ٢٠٤/مثلهب

 :عروة بن الزبري عن عبد اهللا* 
تفرد بـه مـحـمد بن  .ث احلدي...ةطرضمن الوعظ الناس  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٦١٤(

َفديكإسامعيل بن أيب    .عن عبد اهللا بن زمعة :واملـحفوظ , عن ابن أيب ذئب عن هشام عن أبيـهُ
 أخربين بأشد يشء صنعه املرشكون برسول اهللا :لت عبد اهللا بن عمروسأ :حديث )٣٦١٥(

رث احل مـحـمد بن إبراهيم بن اعن أيب كثري بـه األوزاعي عن حييى بن  تفرد.احلديث.. .ملسو هيلع هللا ىلص
  .عروة عنالتيمي 

 :هعروة بن عياض عن* 
 بـه  تفرد.احلديث» ...حبة من خردل من كرب IRHيدخل اجلنة مثقالال « :حديث )٣٦١٦(

  . عروةن ععبد العزيزأبيـه  عنحييى بن سعيد األموي عن ابن جريج 
 :عقبة بن أوس عنـه* 

  .فالن عن عبد اهللاأيب يف ترجـمة  ,ISHاملسند يف آخر هحديث
 : عنـهِبيصةَق* 

 بـه عطاء بن عجالن  تفرد.احلديث.. .يف الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص  استأذنت رسول اهللا:حديث )٣٦١٧(
ِقبيصةعن مكحول عن    . وتفرد بـه سعد بن الصلت عنـه, عن عبد اهللاَ

________________________ 
 .عن زكريا وعبد اهللا بن أيب السفر عن الشعبي :  أي )١(الالل

 ., أو نحوه ...  ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال :صوابه لعل » ال يدخل اجلنة مثقال«: قوله  )٢(اللال
  .٣٦٤٤ يف احلديث )٣(الالل



 

 ٦١٨

 :قزعة عنـه* 
زيد بن أيب ي بـه  تفرد.احلديث» ...ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد« :[حديث  )٣٦١٨(

  .نـهمريم الدمشقي عن قزعة ع
 :مرسوق بن األجدع عنـه* 

تفرد  .احلديث» ...خذوا القرآن من أربعة« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٣٦١٩(
  .بـه سليامن بن أيب داود عن احلكم عن أيب الضحى عن مرسوق

 تفرد بـه ,غريب من حديث عاصم عن أيب وائل عنـه .» اًأحاسنكم أخالق« :حديث )٣٦٢٠(
  .ئحفص بن سليامن املقر

 : عنـهمـجاهد* 
غريب من حديث احلسن بن عمرو  .احلديث» ...ال يدخل اجلنة قاطع« :حديث )٣٦٢١(

َالفقيمي   . مل نكتبـه إال بـهذا اإلسناد, عنـهُ
َزبيدغريب من حديث  .احلديث» ... لهِّنيَبُإذا أحب أحدكم أخاه فلي« :حديث )٣٦٢٢( ُ 

  .بن حفص الطياليس IQH بـه احلسن تفرد,اليامي
يعقوب عن عمرو بن   بـه عباد بن تفرد.احلديث» ...من رشب اخلـمر« :[حديث  )٣٦٢٣(

  .ثابت عن األعمش عنـه
 عن ُعامرةتفرد بـه احلسن بن  .احلديث.. .وأنا أصيل ملسو هيلع هللا ىلص  مر يب رسول اهللا:حديث )٣٦٢٤(

  .األعمش عنـه
» ...ركعاتمن صىل أربع « :وهو يقول/ب٢٠٤/ ملسو هيلع هللا ىلص انتـهيت إىل رسول اهللا:[حديث )٣٦٢٥(

  .ة عن عبد الكريم عن مـجاهد به اليامن بن املغري تفرد.احلديث
________________________ 

   .١١/٣٠٦العلل :  ينظر −٣٦١٨الالل
 . احلسني :صوابه » احلسن«: قوله  )١(الالل
   .٢/٢٠٢ , الآللئ املصنوعة ١٤٣١املوضوعات :  ينظر −٣٦٢٣الالل
  .  من طريق اليامن , ووافقه ٢٥٨٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٢٥الالل



 

 ٦١٩

 :رة عنـهْفُب بن أيب صَّلَهُامل* 
, غريب من حديث املهلب عنـه .احلديث» ...تبعث نار عىل أهل املرشق« :[حديث  )٣٦٢٦(

من حديث احلجاج بن  وهو غريب ,ومل يروه عنـه غري قتادة ,تفرد بـه عمر بن سيف عنـه
ْطهامن تفرد بـه إبراهيم بن ,احلجاج  . عنـهَ

 

 :مرداس وأبو سلمة عنـه* 
  تفرد. احلديث...رجل يصيل وقد أقيمت الصالةلقال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٣٦٢٧(

  .هـاماح عن معتمر بن سليامن عن مـحـمد بن عمرو عنـَّبـه عبد اهللا بن الصب
 

 :عن عبد اهللا −أبو وهب :وقيل−وهب بن جابر * 
اد بن خيثمة عن أيب إسحاق  بـه زي تفرد.احلديث »...ن يأجوج ومأجوجإ« :[حديث  )٣٦٢٨(

ِالسبيع تفرد بـه حصني عن  :ع آخر وقال يف موض.وغريه ال يرفعه , ملسو هيلع هللا ىلصورفعه إىل النبي ,ي عنـهَّ
  .إسحاقأيب  وإنام يعرف هذا من رواية زياد عن , بن أيب جعفرعبد احلميداألعمش و

صحيح من حديث األعمش عن  .» أن يضيع من يقوتًكفى باملرء إثام« :[حديث  )٣٦٢٩(
, ده يف موضع آخروأور .عنـه IQHالربندبن وغريب من حديث عيل بن هاشم  ,يب إسحاق عنـهأ

ِحريزأيب  غريب من حديث :فقال  بـه  تفرد,أيب إسحاق عنعبد اهللا بن احلسني القايض  َ
 .واهللا أعلم ,عن أيب وهب :وقال فيـه ,الفضيل بن ميرسة عنـه

 

 :واهب بن عبد اهللا الكعبي عنـه* 
________________________ 

 من طريق ٨٠٩٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٢٧ , تايل التلخيص ١٤) ٢(األفراد :  ينظر −٣٦٢٦الالل
  . إبراهيم , ووافقه 

   .٩/٢٩٨العلل :  ينظر −٣٦٢٧الالل
  . تفرد به شجاع عنه :  من طريق زياد , وقال ٨٥٩٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٢٨الالل
   .٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٦٢٩الالل
ِ الربيد :صوابه » الربند«: قوله  )١(الالل َ. 



 

 ٦٢٠

 بـه إدريس بن حييى  تفرد.احلديث» ... حتى يشبعهاًمن أطعم أخاه خبز« :[حديث  )٣٦٣٠(
ْاخلوالين  . رجاء بن أيب عطاء عن واهبعن −اد أهل مرصَّكان من عبو− َ

 :حييى بن جعدة عنـه* 
ر بن ِْط بـه ف تفرد.احلديث» ...ال يدخل اجلنة من كان يف قلبـه ذرة من كرب« :حديث )٣٦٣١(

أسنده عن  ,رِْطوتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن املغرية عن ف ,عنـهب بن أيب ثابت حبيخليفة عن 
قاله  ,جعدة عن ابن مسعود IQH أيبعنفرواه عن حبيب  , وخالفه األعمش,عمروبن عبد اهللا 

رواه عن حبيب عن حييى بن جعدة عن جرير  , وخالفه ابن احلر,عبد العزيز بن مسلم عنـه
  . وهو املـحفوظ,ً مرسالجعدة عن حبيب عن حييى بن ورواه الثوري وغريه/أ٢٠٥/,البجيل

َيسافهالل بن *   : عنـهَ
 .IRHيثه يف ترجـمة سامل بن أيب اجلعدحد

 :عن عبد اهللا بن عمرو وروى من اشتـهر بالكنى
َجحيفةأبو *   :عنه ُ

عن  ISHةغزي بـه احلسن بن  تفرد.احلديث» ...من أرشاط الساعة الفحش« :حديث )٣٦٣٢(
مسعود عن منصور بن مسلم أيب ابن أخت سفيان الثوري عن عبد السالم بن عامر بن مـحـمد 

 . عنـهاذانز
َاحلمرييأبو حـميد *  ْ  : عنـهِ

 تفرد بـه .»ن ومائة سنةيس بعد طلوع الشمس من مغربـها عرشناال يبقى« :حديث )٣٦٣٣(
ُبـهلولبن إسحاق  ْ  أيببن  عن إسامعيل بن جرير األزدي عن مـحـمد بن يزيد عن إسامعيل َ
  .خالد عنـه

________________________ 
  .  من طريق إدريس , ووافقه ٦٥١٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٣٠الالل
 . بن :صوابه لعل » أيب«: قوله  )١(الالل
  .٣٥٦٢ يف احلديث )٢(الالل
 . عرفة :صوابه » غزية«: قوله  )٣(الالل



 

 ٦٢١

 :أبو سلمة* 
  .IQHتقدم حديثه يف ترجـمة مرداس عنـه

 بـه مـحـمد بن إسحاق  تفرد.احلديث.. .اًأصيل قاعد ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٣٦٣٤(
  .عن الزهري عنـه

غريب  .احلديث.. . التقى عبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن عمر عىل املروة:[حديث  )٣٦٣٥(
وعنـه مروان بن شجاع  ,تفرد بـه إبراهيم بن أيب عبلة عنـه ,IRHمن حديث أيب سلمة عن عمرو

 .ISHزرييفي اخلَُصاخل
 :ة عنـهْربَأبو س* 

غريب من حديث منصور بن  .احلديث» ...حويض عرضه مثل طوله« :حديث )٣٦٣٦(
  . بـه خالد بن موسى الكندي عن منصور تفرد,زاذان عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عنـه

 :هيل عنـِبَأبو ق* 
  .يلِبَ بـه معاوية بن سعيد عن أيب ق تفرد.احلديث» ...من مات ليلة اجلـمعة« :[حديث )٣٦٣٧(

 :أبو كبشة عنـه* 
َّالعكايشتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق  .احلديث» ...رَغِ صيف واال تنظر« :حديث )٣٦٣٨(  عن ُ

 عياألوزا ثيمن حدهذا عرف يام  إن, ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبياًاألوزاعي عن حسان بن عطية عنـه مرفوع
 .عن بالل بن سعد قوله

________________________ 
  .٣٦٢٧ يف احلديث )١(الالل
:  من طريق ابن إسحاق , وقال ٧٤٦وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٢٥العلل :  ينظر −٣٦٣٤الالل

  . هكذا رواه جرير عنه 
  .٢٧ ص ٣مدح التواضع وذم الكرب البن عساكر : ينظر  −٣٦٣٥الالل
 . عبد اهللا بن عمرو :صوابه » مروع«: قوله  )٢(الالل
 . اجلزري :صوابه » اخلزري«: قوله  )٣(الالل
  . تفرد به الوليد عنه :  من طريق معاوية , وقال ٣١٠٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٦٣٧الالل



 

 ٦٢٢

 :أبو موسى احلذاء عنـه* 
 تفرد بـه عبد الرحـمن بن .»صالة القاعد عىل النصف من صالة القائم« :حديث )٣٦٣٩(

  . حبيب بن أيب ثابت عنـهعن شعبة عن أيب داود عنمـحـمد بن منصور 
 :ز عنـهَلْـجِأبو م* 

بن ميرسة /ب٢٠٥/ضيل بـه الف تفرد.احلديث» ...لعنت اخلـمر وعارصها« :حديث )٣٦٤٠(
ِحريزعن أيب    . عبد اهللا بن حسني قايض سجستان عنـهَ

ِنجيحأبو *   : عنـهَ
عبيد اهللا بن أيب   تفرد بـه أبو حنيفة عن.»اعهاَبِ بيع رٌحرامو , مكةٌحرام« :[حديث  )٣٦٤١(

  .وغريه ال يرفعه , ملسو هيلع هللا ىلصا إىل النبيًزياد القداح مرفوع
 :أبو حييى* 

تفرد بـه إبراهيم  .احلديث.. .هـملوح أعقابـتوا مر بقوم توضؤ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٦٤٢(
َيسافعن هالل بن  : وغريه يقول,عن منصور عن مـجاهد :قال فيـه ,بن أحـمد بن يعيش َ.  

 :أبو يزيد عنـه* 
َمسعر غريب من حديث .احلديث» ...ع الناس بعملهَّمن سم« :حديث )٣٦٤٣( ْ  بن  وصالحِ

ِّاألبيلامعيل تفرد بـه أبو إس ,العجيل عن عمرو بن مرة مسلم ُ   .هـام حفص بن عمر بن ميمون عنـُ
 :املـجاهيل

 :القاسم بن ربيعة عن أيب فالن عنـه* 
بن  يعقوب بـه أبو يوسف القايض  تفرد.احلديث» ...عدبأال إن كل مأثرة « :[حديث  )٣٦٤٤(

قاسم عن عقبة بن أوس ال ه عنغري ورواه , القاسمعن خالد احلذاء عن مطرف عنإبراهيم 
 . بن عمروعن عبد اهللا

________________________ 
   .٣/٥٧السنن :  ينظر −٣٦٤١الالل
   .١٠٥−٣/١٠٣أ , السنن /٤/٦٩العلل :  ينظر −٣٦٤٤الالل



 

 ٦٢٣

 :رجل عنـه* 
روى هذا احلديث  .احلديث.. .أي اإلسالم أفضل : ملسو هيلع هللا ىلص سأل رجل النبي:حديث )٣٦٤٥(

هللا بن يدي عن عبد اَبُّز عن أيب كثري الِبتْكُامل بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث شعبة عن عمرو
َمسعروهو غريب من حديث  .IQHاحلارث ْ  ,ـه بـه حـامد بن شعيب عن تفرد, عن عمرو بن مرةِ

  .عقدة يف الفوائد IRHابنومل نكتبـه إال 
 :عبد اهللا بن عمروعن  حدثه عمنور ُفْعَأبو ي* 

و ب بـه أ تفرد.احلديث» ...وهي الوتر ,إن اهللا عز وجل قد زادكم صالة« :حديث )٣٦٤٦(
ُيعفورحنيفة عن أيب  ْ َ.  

 :رجل عن عبد اهللا بن عمرو* 
 مـحـمد بن سهل بن عسكر عن عبد  بـه تفرد.احلديث.. . نالنا وعك باملدينة:حديث )٣٦٤٧(

 .ISH رجل عن عبد اهللا بن عمروعنالرزاق عن معمر عن الزهري 

________________________ 
 . عمرو :صوابه » احلارث«: وله ق )١(الالل
 . إال عن ابن :صوابه » إال ابن«: قوله  )٢(الالل
  .»آخر الرابع من األصل بخط املصنف«:  يف احلاشية )٣(الالل



 

 ٦٢٤

 
 
 
 

 مسانيد املجلد األولفهرس 
 من كتاب أطراف الغرائب واألفراد

 ًمعزوا إىل أرقام األحاديث
 



 ٦٢٥

 *باب مسانيد العرشة*
 مسند أيب بكر الصديق

 ١ اخلطاب بن عمر *
 ٤ عفان بن عثامن *
 ٥ طالب أيب بن عيل *
  ٨ زيد بن أسامة *
  ٩ مالك بن أنس *
 ١٣ البجيل عمرو بن أوسط *
 ١٤ بالل *
 ١٥ اهللا عبد بن جابر *
ْنقيد بن احلويرث بن جبري * َ ُ ١٨ 
 ١٩ أرقم بن زيد *
 يبحب بن مسلم بن زيد *

 ٢٠ العبدي
  ٢١ املسيب بن سعيد *
 ٢٢ سعد بن سهل *
َسنني * ِجـميلة أبو ُ َ ٢٣ 
َالصنابحي * ُ ٢٤ 
 ٢٥ عباس بن اهللا عبد *
 العاص بن عمرو بن اهللا عبد *
٢٧ 

 ٢٨ الزبري بن اهللا عبد *
ُيربوع بن الرحـمن عبد * ْ َ ٢٩ 
 ٣١ عمر بن اهللا عبد *

 ٣٢ حصني بن عمران *
ْالـخيواين يزيد بن ٍخري ُعبد * َ ٣٣ 
َّعمرد * َ  ٣٤ يزيد بن َ
َحـمريي بن عقبة * ْ ِ ٣٥ 
 ٣٦قيس بن أيب حازم * 
َنيار بن مكرم *  ُ َْ ِ٤١ 

مـحمد بن أيب بكر الصديق * 
٤٢ 

 ٤٥ ّالطيب مرة *
 اهللا عبد بن عمرو إسحاق أبو *

ِالسبيعي َّ ٤٨ 
 ٤٩ األسلمي برزة أبو *
 ٥٠ اخلدري سعيد أبو *
 ّمل بن منالرحـ عبد رجاء أبو *
أبو رجاء العطاردي : صوابه [

 ٥١@]عمران بن ملحان
 ٥٢ األشعري موسى أبو *
 ٥٣ معمر أبو *
 ٥٤ هريرة أبو *
 ٥٦ بكر أيب موىل *
  عائشة *

 ٥٧ أبو عتيق    **
 ٥٨ القاسم    **
 ٥٩ عروة بن الزبري    **
 ٦٢ عيسى بن طلحة    **
َ عبد اهللا بن أيب مليكة    ** ُ٦٣  

 ٦٤ بكر أيب بنت أسامء *
 ٦٥ سعيد بنت راشد أم *

 مسند عمر بن اخلطاب
 النخعي األشرت بن إبراهيم *
٦٦ 

 ٦٧ كعب بن أيب *
 مالك بن أنس *

 ٦٨ الزهري    **
 ٧٠ ثابت    **
 ٧٤ عبيد اهللا بن أيب بكر    **
 ٧٥ حـميد الطويل    **
ْ عيل بن زيد بن جدعان    ** ُ٧٦ 

 ٧٧ أسلم *
 ٨١ عازب بن الرباء *
 ٨٣ اهللا عبد بن جابر *
َحيوة بن رجاء * َْ ٨٥ 
ّزر بن * َحبيش ِ ُ ٨٦ 
 ٨٧ وهب بن زيد *
 ٩٠ وقاص أيب بن سعد *
 ٩١ املسيب بن سعيد *
َغفلة بن سويد * َ ١٠٤ 
 ١٠٦ رشيح *
ِشقيق *  ١٠٨ سلمة بن َ
ّالصبي * َ  ١٠٩ معبد بن ُ
 ١١٠ اهللا عبيد بن طلحة *



 ٦٢٦

 ١١١ شهاب بن طارق *
 ١١٣ عباس بن اهللا عبد *
 عمر بن اهللا عبد *

 ١٢٦ سامل    **
 ١٣٦ نافع    **
ُ حييى بن يعمر    ** َْ١٤٦ 
 ١٤٧ زيد بن أسلم    **
 ١٤٨ األسود بن يزيد    **
َ جبلة    ** َ١٤٩ 
 ١٥٠ مـجاهد    **
 ١٥٢ الشعبي    **
 ١٥٣ عمرو بن دينار    **
 ١٥٤ أبو بردة بن أيب موسى    **

 ١٥٥ الزبري بن اهللا عبد *
ْالسعدي بن اهللا عبد * َّ ١٥٦ 
 ١٥٧ األرقم بن اهللا عبد *
 العاص بنو عمر بن اهللا عبد *

١٥٨ 
 ١٦٠ ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
 ١٦١عيل بن أيب طالب  *
 ١٦٢ عامر بن عقبة *
 ١٦٣ وقاص بن علقمة *
 ١٦٦ ربيعة بن عابس *
 ١٦٨ ميمون بن عمرو *
 ١٧١ حازم أيب بن قيس *
 ١٧٣ نمروا بن قيس *

ْاجلعفي قيس ابن أو قيس * ُ 
١٧٤ 

ِقبيصة *  ١٧٥ جابر بن َ
َعجرة بن كعب * ْ ُ ١٧٦ 
ْاجلرمي كليب * َ ١٧٨ 
 ١٧٩ األسود بن مطيع *
َاحلدثان بن أوس بن مالك * َ 

١٨٠ 
 ١٨٢ احلكم بن مروان  *
 ١٨٤ األجدع بن مرسوق *
ُالـمعرور * َسويد بن َْ ُ ١٨٨ 
 ١٨٩ بشري بن النعامن *
 ١٩٠ اخلدري سعيد أبو *
 الرحـمن عبد بن سلمة أبو *

١٩١ 
َالسلمي الرحـمن عبد أبو * ُّ 

١٩٢ 
 ١٩٣ هريرة أبو *
َالبخرتي أبو * ْ َ ١٩٤ 
ْالنهدي عثامن أبو  * َّ ١٩٥ 
 ١٩٧ العالية أبو *
 ١٩٨ ميرسة أبو *
ْالعجفاء أبو * َ ١٩٩ 
 ٢٠٠ الصائغ رافع أبو *

 مسند عثامن بن عفان

 ٢٠١ عباس بن اهللا عبد *
 ٢٠٢ عمر بن اهللا عبد *
 ٢٠٣ اهللا عبد بن جابر *
 ٢٠٤ حذيفة *
 ٢٠٥ مالك بن أنس *
 ٢٠٦ احلكم بن مروان *
َعسعس *  ٢٠٧ سالمة بن َْ
 ٢٠٨ عثامن بن أبان *
 ٢١١ عثامن بن عمرو *
ْحـمران موىل عثامن *  ُ٢١٣ 
 ٢١٥سعيد بن املسيب * 
 ٢٠٧ علقمة *
 ٢١٨ واألسود علقمة *

 ٢١٩ احلسن *
 ٢٢١ يسار بن نسليام *
 ٢٢٢ قتادة بن عمر *
 ٢٢٤ شهاب بن طارق *
 ٢٢٥ عثامن موىل هانئ *
َ السلميالرحـمن عبد أبو * ُّ 

٢٢٨ 
ْالنهدي عثامن أبو * َّ ٢٣٤ 

 مسند عيل بن أيب طالب
 ٢٣٥ يزيد بن األسود *
 ٢٣٦ احلكم بن أسامء *
 ٢٣٧ عازب بن الرباء *



 ٦٢٧

َّاحلـامين يزيد بن ثعلبة * ِ ٢٣٨ 
 ٢٤٠ اهللا عبد نب جابر *
 ٢٤١ جندب بن عبد اهللا* 
 طالب أيب بن عيل بن احلسن *

٢٤٣ 
 ٢٤٤ البرصي احلسن *
 ٢٤٦ عيل بن احلسني *
َّحجية * َ   ٢٥٨ عدي بن ُ
 الرحـمن عبد بن حـميد *

َاحلمريي ْ ِ ٢٥٩ 
ِّمرضب بن حارثة * َ ُ ٢٦١ 
َّحبة * َالعرين َ ُ ٢٦٤ 
 ٢٦٥ احلارث *
 ٢٩١ ِخالس *
 ٢٩٢ ثابت نب عدي جد دينار *
ّربعي * ِ ْ َحراش بن ِ ِ ٢٩٣ 
َرياح *  ٢٩٥ث احلار بن ِ
 ٢٩٦ وهب بن زيد *
ْيثيع بن زيد * َُ ٢٩٧ 
ّزر بن * َحبيش ِ ُ ٢٩٨ 
َحدي بن زياد *  ٣٠٠ر ُ
  ٣٠١ب املسي بن سعيد *
  ٣٠٨ ِاخلاريف قيس بن سعيد *
  ٣٠٩ التيمي حيان بن سعيد *
  ٣١٠ وهب بن سعيد *

َغفلة بن سويد * َ َ ٣١١  
  ٣١٤ َُرصد بن سليامن *
  ٣١٥ هانئ بن َُرشيح *
َشتري * َشكل بن ُ َ ٣١٧   
  ٣١٩ رشيك أبو عبد اهللا* 
َضمرية * ُ ٣٢٠  
  ٣٢٢ مزاحـم بن الضحاك *
  ٣٢٣ شهاب بن طارق *
  ٣٢٤ عباس بن اهللا عبد *
  ٣٢٩ عمر بن اهللا عبد *
 ٣٣٠ جعفر بن اهللا عبد *
ِسلمة بن اهللا عبد * َ ٣٣٣  
  ٣٣٨ ليىل أيب بن اهللا عبد *
  ٣٣٩ ثاممة بن اهللا عبد *
 نوفل بن احلارث بن اهللا عبد *

٣٤٠  
َمليل بن اهللا عبد *   ٣٤١ البجيل ُ
ّنجي بن اهللا عبد * ِ َ ٣٤٢  
  ٣٤٣ شداد بن اهللا عبد *
  ٣٤٤ رافع أيب بن اهللا عبيد *
  ٣٤٦ ليىل أيب بن الرحـمن عبد *
ْغنم بن الرحـمن عبد * َ 

  ٣٥٥ األشعري
  ٣٥٦ر بن عميـ امللك عبد *

 األسدي اهللا عبد بن عباد *
٣٥٧  

 ٣٥٨ عيل بن عمر *
  ٣٥٩ عيل بن احلسني بن عيل *
  ٣٦٧ ربيعة بن عيل *
  ٣٦٩ ٍخري ُعبد *
ْضمرة بن عاصم * َ ٣٧٥  
  ٣٨٧ الشعبي عامر *
َحريث بن عمرو * ُ ٣٩٢  
َظهري بن عقبة * ُ ٣٩٣  

 علقمة اليشكري أبو عقبة بن* 
ُاجلنوب َ ٣٩٤  

  ٣٩٥ عمري بن عبيد *
  ٣٩٦ علقمة *
َرويبة بن ُعامرة * ُ ٣٩٧  
ِعبيدة * ْالسلامين َ َّ ٣٩٨  
  ٤٠٠ حازم أيب بن قيس *
َعباد بن قيس * ُ ٤٠٥  
َكهيل*  ُ ٤٠٦  
 احلنفية ابن عيل بن مـحـمد *

٤٠٧ 
  ٤١٣ اهللا عبد بن مطرف *
َنذير بن مسلم * ُ ٤١٥  
ْاهلمداين مرة * َ ٤١٦  
َسليم بن املـخارق * ُ ٤١٨  



 ٦٢٨

ِشبيب أيب بن ميمون * َ ٤١٩  
  ٤٢٠ مـجاهد *
  ٤٢١ مسعود *
َّالنزال * ْسربة بن َ َ ٤٢٢ 
 ٤٢٤ مطعم بن جبري بن نافع *
  ٤٢٥ كعب بن ناجية *
ِصيفي بن وهب * ْ َ ٤٢٦  
  ٤٢٨ هانئ بن هانئ *
  ٤٣٠ التيمي رشيك بن يزيد *
َالبخرتي أبو * ْ َ ٤٣١  
ْتـح أبو *  ٤٣٦ َياِ
َجحيفة أبو * ُ ٤٣٨  
ُاجلنوب أبو *   علقمة بن عقبة َ
  ٤٤٢ َّحبة أبو *
  ٤٤٣ خليفة أبو *
  ٤٤٤ اخلليل أبو *
 ]٤٦٦= أبو سخيلة  [*
  ٤٤٥ سعيد اخلدري أبو *
  ٤٤٦ الدؤيل سنان أبو *
  ٤٤٧ صادق أبو *
  ٤٤٨ الطفيل أبو *
َ السلميالرحـمن عبد أبو * ُّ 

٤٥١  
  ٤٥٧ أزهر ابن ىلمو عبيد أبو *
ْالـخيواين ُعامرة أبو * َ ٤٥٨ 

 ٤٥٩ األشعري موسى أبو *
 ٤٦٠ مريم أبو *
  ٤٦١ ميرسة أبو *
َّاهلياج أبو *   ٤٦٢ األسدي َ
  ٤٦٣ وائل أبو *
 سخيلة] أبو: صوابه [ن اب *

٤٦٦  
  ٤٦٧ َاجلـَميل فالن *

 مسند طلحة بن عبيد اهللا
  ٤٦٨ طلحة بن موسى *
  ٤٧٢ طلحة بن حييى *
   ٤٧٤ طلحة ابنا وحييى عيسى *
َاهلدير بن ربيعة * ُ ٤٧٥ 
َمليكة أيب بن اهللا عبد * ُ ٤٧٦  
  ٤٧٧ حازم أيب بن قيس *
َسعدى * ْ َّاملرية ُ ِّ ُ ٤٧٨ 

 مسند الزبري بن العوام
  ٤٧٩ الزبري بن اهللا عبد *
  ٤٨٢ عروة بن الزبري* 
ّيزيد البـَهي *  ِ٤٨٩ 
 ٤٩٠أسامء بنت أيب بكر * 
 ٤٩١فصة بنت سريين ح* 

 مسند سعد بن أيب وقاص
 ٤٩٢عبد اهللا بن عمر * 

مـحـمد بن سعد وسعيد بن * 
 ٤٩٣املسيب 

 ٤٩٥عامر بن سعد * 
 ٥٠٦مصعب بن سعد * 

بن ] عمر: صوابه [و عمر* 
  ٥١٨ سعد

 ٥١٩سعيد بن املسيب * 
َعبد اهللا بن مليل *  ُ٥٢٢ 
 ٥٢٣ بن دينار الرحـمنعبد * 

 صالح  أبوالرحـمنعبد * 
 ٥٢٤احلنفي 

ِعبيد اهللا بن أيب نـهيك *  َ٥٢٥ 
 ٥٢٧علقمة * 

 ]٤٤٩٠= هبرية * [
 ٥٢٨عائشة * 
 ٥٢٩د سع عائشة بنت* 

 مسند سعيد بن زيد
طلحة بن عبد اهللا بن عوف * 

٥٣٣ 
 ٥٣٤سعيد بن املسيب * 

 بن عمرو بن الرحـمنعبد * 
 ٥٣٥سهل 

  بن األخنسالرحـمنعبد * 
٥٣٦  

َعمرو بن حريث *  ُ٥٣٧ 



 ٦٢٩

َنوفل بن مساحق*  ُ ٥٣٨ 
 بن الرحـمنمسند عبد 

 عوف
 ٥٣٩ سعد بن أيب وقاص* 
َاملسور بن مـخرمة *  َ ْْ َ ِ٥٤٠ 
 بن الرحـمنإبراهيم بن عبد * 

 ٥٤١عوف 
 بن الرحـمنحـميد بن عبد * 

  ٥٤٤ عوف
 الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 

٥٥٠ 
 ٥٦١ بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
 ٥٦٢بن عمري د عبي *
 ٥٦٣ة بن الزبري عرو* 
 ٥٦٤فلسطني ل قاص أه* 

مسند أيب عبيدة بن اجلراح 
٥٦٥ 
من اشتهر باب مسانيد *

 *الرجالباألسامء من 
 مسند أسامة بن زيد

 ٥٦٧ عبد اهللا بن عباس* 
َعبد اهللا بن ثعلبة بن صعري*  ُ 

٥٦٨ 
 ٥٦٩ عمرو بن عثامن* 

 عامر بن سعد بن أيب وقاص* 
٥٧١ 

 ٥٧٢ عامر الشعبي* 
 ٥٧٤  بن الزبريعروة* 
 ٥٧٦ قيس بن أيب حازم* 
 ٥٧٧مرسوق بن األجدع * 
ْأبو عثامن النهدي *  َّ٥٧٨ 

 مسند أسامة بن رشيك
 ٥٨٧ِزياد بن عالقة * 

 مسند أسامة بن عمري
 ٥٩١أبو املليح * 

 مسند أيب بن كعب
 ٥٩٦ عبد اهللا بن عباس* 
 ٦٠٠الطفيل بن أيب * 
 ٦٠١عبد اهللا بن أيب بصري * 
ّزر بن*  َ حبيش ِ ُ٦٠٣ 
 ٦١١ بن أبزى الرحـمنعبد * 
 ٦١٤  بن أيب ليىلالرحـمنعبد * 
 بن األسود بن الرحـمنعبد * 

 ٦١٧عبد يغوث 
َسويد بن غفلة *  َ َ٦١٨ 
 ٦١٩مرسوق * 
َقيس بن عباد *  ُ٦٢٠ 
ّعتي *  َ ُ٦٢١ 

 ٦٢٢أبو سلمة * 
  ٦٢٣ أبو العالية* 
 ٦٢٧صاحب قتادة * 

 مسند األسود بن رسيع
٦٢٨ 

 ألسود بن خلفمسند ا
٦٣١ 

ِمسند أحـمر بن جزي َ ٦٣٢ 
ِمسند أمية بن مـخيش ْ َ ٦٣٤ 

 مسند أرقم بن أيب األرقم
٦٣٥ 

َمسند أسيد بن ظهري ُ َ ُ ٦٣٦ 
مسند أخرض بن أيب 

 ٦٣٧ األخرض األنصاري
 ٦٣٨ مسند أبان املحاريب

 ٦٣٩ مسند أزداد
 مسند أفلح بن أيب القعيس

٦٤٠ 
 مسند أنس بن مالك

حمد بن املنترش إبراهيم بن مـ* 
ْبن األجدع اهلمداين  َ٦٤١ 

 ٦٤٢إبراهيم بن أيب عبلة * 
 ٦٤٣إبراهيم التيمي * 



 ٦٣٠

 ٦٤٤إبراهيم النخعي * 
 ٦٤٦إسامعيل بن أيب خالد * 

 الرحـمنإسامعيل بن عبد * 
ِّالسدي  ُّ٦٤٧ 

إسحاق بن عبد اهللا بن أيب * 
 ٦٤٩طلحة 

 ٦٦٠أنس بن سريين * 
 ٦٦١أبان بن تغلب * 
 ٦٦٢ أيب عياش أبان بن* 
 ٦٦٤بكر بن عبد اهللا املزين * 
َبريد بن أيب مريم *  ُ٦٦٦ 
 ٦٦٩بكري بن األخنس * 
َبديل بن ميرسة *  ُ٦٧٠ 

 ثاممة بن عبد اهللا بن أنس* 
٦٧٢ 

 ثابت* 
 ٦٧٨ بشار بن احلكم    **
 ٦٧٩ جعفر بن سليامن الضبعي    **
 ٦٨٢ جرير بن حازم    **
 ٦٨٣ احلسن بن أيب جعفر    **
 ٦٨٤ حـميد الطويل    **
 حـميد بن عبيد موىل ابن املعىل    **
٦٨٦ 
 ]١٠٦٠[, ٦٨٧ حـامد بن سلمة    **
 ٦٩٤ حـامد بن زيد    **
َ حكيم بن خذام أبو سمري    ** ُ َ ِ٦٩٥ 
 ٦٩٦ حسان بن سياه    **

 ٦٩٧ حاتم بن ميمون    **
 ٦٩٨ احلكم بن سنان    **
 ٦٩٩ احلكم بن عطية    **
ّسام بن مصك  ح   ** َ ِ٧٠٠ 
 ٧٠١ حجاج األسود    **
 ٧٠٢ حـميدة بنت ثابت البناين    **
 ٧٠٣ رقبة بن مصقلة    **
 ٧٠٤ سليامن التيمي    **
 ٧٠٥ سليامن بن املغرية    **
ْ سالم بن أيب الصهباء    ** َّ٧٠٦ 
 ٧٠٧ سهيل بن أيب حزم مهران    **
 ٧٠٩ الرسي بن حييى    **
 ٧١٠ شعبة    **

 ٧١١ صدقة بن موسى  **  
 صالح بن رستم اخلزاز أبو عامر    **
٧١٢ 
 ٧١٣ الضحاك بن نرباس    **
 ٧١٤ عبد اهللا بن شوذب    **
 ٧١٥ عبد اهللا بن كيسان    **
 ٧١٨ عبد اهللا بن عون    **
 ٧١٩ عبد الواحد بن زيد    **
 ٧٢٠ عبد احلميد بن كرديد    **
 ٧٢١ عبد ربه بن سعيد    **
 ٧٢٢ عبيد اهللا بن عمر    **
 ٧٢٧ عطاء بن أيب رباح    **
 ٧٢٨ عيسى بن طهامن    **
 عبيد بن مسلم صاحب السابري    **
٧٢٩ 
 ٧٣٠ عباد بن كثري    **
 ٧٣١ عمران بن أيب عثامن    **

 ٧٣٢ عثامن بن مقسم    **
 ٧٣٣ عيل بن زيد    **
 ٧٣٤ مـحمد بن ثابت البناين    **
 ٧٤٦نكدر  مـحمد بن امل   **
 ٧٤٧ معمر بن راشد    **
 الرحـمن مـحتسب بن عبد    **

 ٧٥٢األعمى 
 ٧٥٥ مبارك بن فضالة    **
 ٧٥٧ املنذر بن زياد    **
 ٧٥٨ مالك بن دينار    **
 ٧٥٩ مطر األعنق    **
 ٧٦٠ وهب بن راشد    **

 ٧٦١اهليثم بن جـامز    ** 
 ٧٦٢ يوسف بن عطية    **
 ٧٦٧  حييى بن ميمون   **
 ٧٦٨ أبو جعفر الرازي    **
  أبو عامر اخلزاز صالح بن رستم   **

= ٧١٢ 
 اجلعد* 

جعفر بن عمرو بن أمية * 
 الضمري

 احلسن البرصي* 
 ٧٦٩ إسامعيل بن مسلم    **
 ٧٧١ إرسائيل أبو موسى    **
 ٧٧٢ حـميد بن احلكم    **
 ٧٧٣ عوف األعرايب    **
 ٧٧٤ عمر بن مساور    **
 ٧٧٥نطوانة  ع   **
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: صوابه  [ عبد األعىل بن حسان   **
 ٧٧٦ ]عبد األعىل عن هشام بن حسان

 ٧٧٧ ليث    **
 ٧٧٨ قتادة    **
 ٧٨٣ مـحمد بن جحادة    **
 ٧٨٤ مبارك بن فضالة    **

 ٧٨٥ نوح بن ذكوان **   
   ]٧٧٦= هشام بن حسان ** [   

 ٧٨٧ أبو حـمزة العطار   **
الء وحبيب بن  أبو عمرو بن الع   **

 ٧٨٨الشهيد 
  ٧٩٠ احلسن بن فرات* 
 ٧٩١@لحـميد الطوي* 
 ٨١٩حـميد بن هالل * 
َاحلكم بن عتيبة*  ُ ٨٢٠  
 ٨٢٢احلارث بن النعامن * 
 ٨٢٥ حـامد بن أيب سليامن* 
 ٨٢٦حبيب أبو عمرية * 
 ٨٢٧احلر بن الصياح * 
  ٨٢٨ حفصة بنت سريين* 
 ٨٢٩خالد احلذاء * 
 ٨٣٠د داود بن أيب هن* 

 الرحـمنربيعة بن أيب عبد * 
٨٣٨ 

 ٨٤١الربيع بن أنس * 
 ٨٣٠  =راشد بن معبد* 
َزر بن حبيش *  ُ ّ ِ٨٤٤ 

 ٨٤٥زيد بن أسلم * 
ِّزيد العمي *  َ٨٤٧ 
 ٨٤٨اجلصاص  زياد* 
  ٨٤٩ي الزبري بن عد* 
َزهدم املرصي *  ْ َ٨٥٠ 
  ٨٥١ سعيد بن جبري* 
 ٨٥٣ الرحـمنسعيد بن عبد * 
 ٨٥٤ي سليامن التيم* 
 ٩٠٦سليامن األعمش * 
 ٩١٥سامك بن حرب * 
ْشعيب بن احلبحاب *  َ٩١٧ 

رشحبيل بن سعد أبو سعد * 
٩١٩ 

 ٩٢٠شبيب بن برش * 
َصفوان بن سليم *  ُ٩٢١ 

صالح بن مـحمد بن زائدة * 
 ٩٢٣الليثي 

 ٩٢٤طلحة بن نافع * 
 ٩٢٥عبد اهللا بن الفضل * 
عبد اهللا بن مـحمد بن عقيل * 

٩٢٦ 
  بن عبد اهللا بن جربعبد اهللا* 

٩٢٧ 
بن أيب ] بن عبد اهللا[عبد اهللا * 

 ٩٢٨ة طلح

 ٩٣٠عبد اهللا بن أيب بكر * 
 عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس* 

٩٣١ 
 ٩٣٧ بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
 الرحـمنعبد العزيز بن عبد * 

َالبناين  ُ٩٣٨ 
 ٩٣٩ُعبد العزيز بن رفيع * 
 ٩٤٠عبد العزيز بن صهيب * 
ْن زيد بن جدعانعيل ب*  ُ ٩٤٤  
 ٩٤٩عامر الشعبي * 
 ٩٥٧عاصم األحول * 
 ٩٦٢عطاء بن أيب رباح * 
 ٩٦٣عطاء بن عجالن * 
 ٩٦٤عطاء بن أيب ميمونة * 
 ٩٦٥عكرمة * 
 ٩٦٦عقبة بن وساج * 
 ٩٦٧عمرو بن أيب عمرو * 
 ٩٦٩عمرو بن عامر * 
 ٩٧٠ الرحـمنعيينة بن عبد * 
ْغيالن بن جرير *  َ٩٧١ 
َفرق*  ْ َد السبخي َ َّ٩٧٢ 
  ٩٧٣ قيس بن وهب* 
 قتادة* 

 ٩٧٤ جرير بن حازم    **
 ٩٧٦ حـميد الطويل    **
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 ٩٨٠حسام بن مصك     **
 ٩٨٢ خالد بن قيس    **
 ٩٨٣ اخلليل بن مرة    **
 ٩٨٤ خليد بن دعلج    **
 ١٠٥٣  =خالد الصفار    **
 ٩٨٥ زيد بن احلواري    **
 ٩٨٦ سعيد بن بشري    **

 ٩٨٧ سعيد بن أيب عروبة *   *
 ٩٩٨ سليامن التيمي    **
 ١٠١٤ سالم بن أيب مطيع    **
 ١٠١٥ سليم بن حيان    **
 ١٠٢٠ الرسي بن حييى    **
 ١٠٢١ شعبة    **
 ١٠٢٤ شيبان    **
 ١٠٢٥ شهاب بن خراش    **
 ١٠٢٦ الصعق بن حزن    **

: صوابه [عبد اهللا احلريش **    
   ١٠٢٧] احلراين

 ١٠٢٨ األوزاعي الرحـمن عبد  **
 ١٠٣٠ عمر بن نبهان    **
 ١٠٣١ عمر بن عامر    **
 ١٠٣٣ عمران القطان    **
 ١٠٣٥ عمران بن خالد    **
 ١٠٣٦ عدي بن أيب عامرة    **
 ١٠٣٧ عتبة بن أيب حكيم    **
 ١٠٣٨ عمرو بن احلارث    **
 ١٠٣٩ عقبة بن عبد اهللا الرفاعي    **
 ١٠٤٠لد  قرة بن خا   **
 ١٠٤١ مسعر    **
 ١٠٤٤ مالك بن دينار    **

 ١٠٤٥ مطر الوراق    **
 ١٠٤٧ مقاتل بن سليامن    **
 ١٠٤٩ نافع بن عامر    **
 ١٠٥٠هشام الدستوائي     **
 ١٠٥١ هشام بن حسان    **
 ١٠٥٣ هارون بن سعد    **
 ١٠٥٤ هـامم بن حييى    **
 ١٠٥٥ حييى بن صبيح    **
 ١٠٥٦عفر  أبو ج   **
 ١٠٥٧ أبو بكر اهلذيل    **
 ١٠٥٨حديث لقتادة     **

َكهـمس *  ْ َ١٠٥٩ 
: صوابه  [مُليث بن أيب سلي* 

 ١٠٦٠ ]ثابت
مـحمد بن مسلم أبو بكر * 

  ١٠٦١الزهري 
 مـحمد بن عيل بن احلسني* 

١٢٤٠  
 مـحمد بن إبراهيم التيمي* 

١٢٤١  
 ١٢٤٤مـحمد بن سريين * 
  ١٢٥٣ر مـحمد بن املنكد* 
َمـحمد بن جحادة*  ُ ١٢٥٨ 
مـحمد بن أيب بكر بن عوف * 

 ١٢٥٩بن رباح الثقفي 
 ١٢٦٠موسى بن أنس * 
 ١٢٦٢مـجاهد * 

 ١٢٦٥مسلم األعور * 
 ١٢٦٩ مطر* 
 ١٢٧١مكحول * 
 ١٢٧٢معاوية بن قرة * 
  ١٢٧٣ مالك بن دينار* 
 ١٢٧٤معبد بن هالل * 
ُاملـختار بن فلفل *  ْ ُ١٢٧٥ 
 ١٢٧٦مصعب بن سليم * 
َميمون بن سيا*   ١٢٧٧ه ِ
 ١٢٧٨مروان األصفر * 
  ١٢٧٩ النرض بن أنس* 
  ١٢٨١ نافع أبو سهيل* 
 ١٢٨٣ النعامن بن مرة* 

اهليثم بن حبيب الرصاف * 
١٢٨٤ 

َهارون بن رئاب *  ِ١٢٨٦ 
حييى بن سعيد األنصاري * 

١٢٨٧ 
 ١٢٩٥حييى بن أيب كثري * 

يوسف بن عبد اهللا بن * 
 ١٣١٩احلارث 

 ١٣٢٠ َّد الرقايشيزي* 
 ١٣٢٦يزيد بن أيب حبيب * 
 ١٣٢٧أبو بردة * 
 ١٣٢٨أبو التياح * 
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 ١٣٣١ة أبو حـمز* 
 ١٣٣٢ أبو خلف األعمى* 
 ١٣٣٤أبو روق * 
  ١٣٣٥ أبو رؤبة* 
 ١٣٣٦ِّأبو الزناد * 
  ١٣٤٠ أبو سلمة* 
  ١٣٤١ أبو سفيان* 
 ١٣٤٣أبو سعد البقال * 
َأبو طوالة *  ُ١٣٤٦ 
ْنهدي أبو عثامن ال*  َّ١٣٤٧ 
 ١٣٤٨أبو عمران اجلوين * 
 ١٣٥١أبو عبيدة * 
  ١٣٥٣ أبو العالية* 
 ١٣٥٤ِأبو قالبة * 
  ١٣٦٥ أبو مـجلز* 
  ١٣٦٦ أبو املليح* 

 مسند بالل
 ١٣٦٧عمر بن اخلطاب * 
 ١٣٦٨عبد اهللا بن عمر * 
 ١٣٦٩كعب بن عجرة * 
 ١٣٧٠جابر بن عبد اهللا * 
 ١٣٧١الرباء بن عازب * 
 ١٣٧٢سلامن * 
 ١٣٧٣ر حكيم بن جاب* 

احلارث بن معاوية وأبو * 
 ١٣٧٤جندل بن سهيل 

 ١٣٧٥ن احلس* 
 ١٣٧٦احلكم بن ميناء * 
َسويد بن غفلة *  َ١٣٧٧ 
 ١٣٨٠رشيح * 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
١٣٨١ 

 ١٣٨٧قيس بن أيب حازم * 
كثري بن أفلح موىل أيب أيوب * 

١٣٨٩ 
 ١٣٩٠أبو جندل * 

ارث مسند بالل بن احل
 املزين

احلارث بن بالل بن احلارث * 
١٣٩١ 

 ١٣٩٢جعفر * 
 ١٣٩٣علقمة بن وقاص * 
 ١٣٩٤حييى والد عمرو * 

 مسند الرباء بن عازب
 ١٣٩٥إبراهيم بن الرباء * 
َأوس بن ضمعج*  ْ َ ١٣٩٧  
 ١٣٩٨ثابت بن عبيد * 
 ١٣٩٩الربيع بن الرباء * 

 ١٤٠٠زاذان * 
 ١٤٠١ة سعد بن عبيد* 
 ١٤٠٢سيب سعيد بن امل* 
 ١٤٠٣عبد اهللا بن يزيد * 
 ١٤٠٥عبد اهللا بن أيب قتادة * 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
١٤٠٦ 

 بن عوسجة الرحـمنعبد * 
١٤١١ 

ْ بن غنم الرحـمنعبد *  َ١٤١٨ 
 ١٤١٩ عبد امللك بن عمري* 

 بن مطعم الرحـمنعبد * 
١٤٢٠ 

 ١٤٢١عدي بن ثابت * 
 ١٤٢٨عامر الشعبي * 
ُالعيزار بن ح*   ١٤٣٢َريث َْ
  ١٤٣٣ قيس بن أيب حازم* 

مـحمد بن كعب القرظي * 
١٤٣٤ 

م الزهري مـحمد بن مسل* 
١٤٣٥ 

معاوية بن سويد بن مقرن * 
 ١٤٣٦املزين 

ْنفيع بن احلارث اهلمداين *  َ
١٤٣٧ 
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َهالل بن يساف *  َ١٤٣٨ 
 ١٤٣٩يزيد بن الرباء * 
 ١٤٤٠أبو األحوص * 
 ١٤٤١أبو املنـهال * 
 ١٤٤٢أبو إسحاق * 

 مسند بريدة
  ١٤٨٦ عبد اهللا بن عباس* 
 ١٤٨٧عبد اهللا بن أوس * 

ِعبد اهللا بن شقيق العقييل*  َ 
١٤٨٨ 

 ١٤٨٩عبد اهللا بن بريدة * 
  ١٥٠٥ سليامن بن بريدة* 
 ١٥٢١بريدة ن اب* 
 ١٥٣٩ر الشعبي عام* 

 مسند متيم الداري
َعبد اهللا بن موهب*  ْ َ ١٥٤٠  
ْروح بن زنباع *  ِ ْ َ١٥٤١ 
 ١٥٤٢بن الزبري عروة * 
 ١٥٤٣احلسن * 

 مسند ثوبان
ْمعدان بن أيب طلحة*  َ ١٥٤٤ 

ِّسليامن املنبـهي *  َ ُ١٥٤٦ 
 ١٥٤٧سامل بن أيب اجلعد * 
 ١٥٥١ن أبو حي املؤذ* 

 ١٥٥٢ء أبو أسام* 

 ١٥٥٥أبو املصبح * 
 ١٥٥٦ بن يزيد الرحـمنعبد * 

 الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 
١٥٥٧ 

ْأبو إدريس اخلوالين *  َ١٥٥٨ 
 ١٥٦٠ مسند ثابت بن قيس

مسند ثابت بن يزيد بن 
 ١٥٦٢ وديعة

 مسند جعفر بن أيب طالب
١٥٦٣ 

 مسند جابر بن عبد اهللا
 ١٥٦٥أنس بن مالك * 
 ١٥٦٦احلسن * 
 ١٥٦٩حرام املكي * 
 ١٥٧٠السائب * 
 ١٥٧١سعيد بن املسيب * 
 ١٥٧٤سعيد بن أيب كرب * 
 ١٥٧٥سامل بن أيب اجلعد * 
 ١٥٧٨شهر بن حوشب * 
 ١٥٨٠رشحبيل بن سعد * 
 ١٥٨١صالح بن أيب صالح * 
عبد اهللا بن مـحمد بن عقيل * 

١٥٨٢ 

عبد اهللا بن شداد بن اهلاد * 
١٥٨٨ 

 ومـحمد ابنا الرحـمنعبد * 
 ١٥٩٠جابر 
 بن سابط الرحـمنعبد * 

 ١٥٩١القريش 
 ١٥٩٣عمرو بن دينار * 
 ١٦٣٤عطية * 
 ١٦٣٦عروة بن الزبري * 
  ١٦٣٧ عطاء بن يسار* 

 ١٦٣٨عطاء بن أيب رباح * 
 ١٦٦٠عامر الشعبي * 

مـحمد بن عيل بن احلسني * 
١٦٦٨ 

  ابناالرحـمنمـحمد وعبد * 
 ١٦٨٨ جابر

 ١٦٨٩مـحمد بن املنكدر  * 
 ١٧٤٨مـحارب بن دثار * 
 ١٧٥٠مـجاهد * 
 ١٧٥١وهب بن كيسان * 

 ١٧٥٥يزيد الفقري * 
يزيد : صوابه  [يزيد بن يزيد* 

بر عن الزهري بن يزيد بن جا
 ١٧٥٩ ]ًمرسال
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أبو الزبري مـحمد بن مسلم بن * 
ُتدرس املكي  ْ َ 

 ١٧٦٠ إبراهيم بن طهامن    **
 ١٧٦١ إسامعيل بن أمية    **
 إسامعيل بن عبد امللك بن أيب    **

 ١٧٦٢] الصفرياء: صوابه [الصفراء 
 إسحاق بن راشد اجلزري    **
١٧٦٣ 

 ]١٨٤٩= أيمن بن نابل ** [   
 ١٧٦٥أيوب  **   

 ١٧٦٦ بكر بن وائل    **
 ١٧٦٧ بحر السقاء    **
 ١٧٦٨ ثور بن يزيد    **
 ١٧٦٩ حـمزة النصيبي    **
 ١٧٧٠حرام     **
 ١٧٧١ حـامد بن زيد    **
 ١٧٧٢ داود بن أيب هند    **
 ١٧٧٤ زهري بن معاوية    **
 ١٧٧٥ زياد بن املنذر    **
 ١٧٧٦ زيد بن أيب أنيسة    **

 ١٧٧٧ الزبري بن سعيد اهلاشمي *   *
 سعد بن سعيد بن قيس    **

 ١٧٧٨األنصاري 
 ١٧٧٩ سليامن األعمش    **
 ١٧٨١ سفيان الثوري    **
 ١٧٨٤ سفيان بن عيينة    **
 ١٧٨٧رشقي بن القطامي     **
 ١٧٨٩ شعبة بن احلجاج    **
 ١٧٩١ صفوان بن سليم    **

 ١٦٢٦  = صالح بن كيسان   **
: صوابه [الح بن عبيد اهللا  ص   **
 ١٧٩٣القريش ] عبد اهللا

عبد اهللا بن عثامن بن خثيم     **
١٧٩٦ 

 ١٧٩٨ عبد اهللا بن هليعة    **
 ١٧٩٩ عبيد اهللا بن املغرية    **
 ١٨٠٠ بن آمني الرحـمن عبد    **
 ١٨٠١ األوزاعي الرحـمن عبد    **
عبد امللك بن عبد العزيز بن     **

 ١٨٠٢جريج 
 ١٨٠٩ عطاء بن عجالن *   *

 ١٨١٠ عبيدة بن حسان    **
 ١٨١١ عمر بن أيب عمر    **
 ١٨١٢ عزرة بن ثابت    **
 ١٨١٤ عامر الدهني    **
 ١٨١٥عمرو بن قيس     **
 ١٨١٦ قرة بن خالد    **
 قرفة بن عبد العزيز الباهيل    **
١٨١٧ 

 بن أيب الرحـمن مـحمد بن عبد    **
 ١٨١٩ليىل 

 ١٨٢٠مد بن جحادة مـح    **
 مـحمد بن عبيد اهللا العرزمي    **
١٨٢١ 

 ١٨٢٣ مطر الوراق    **
 ١٨٢٩ مالك بن مغول    **
 ١٨٣٠ مطرف    **
 ١٨٣١ معاوية بن عامر    **
 ١٨٣٢ املغرية بن مسلم    **

 ١٨٣٣ معقل بن عبيد اهللا    **
 ١٨٣٤نصري بن أيب األشعث     **
 ١٨٣٥ هشام    **
بن سعيد األنصاري  حييى    **
١٨٣٧ 

 ١٨٤١ حييى بن مسلم    **
 ١٨٤٢ حييى بن أيب كثري    **
 ١٨٤٣ يزيد بن عياض    **
 ١٨٤٤ أبو عمرو بن العالء    **
 ١٨٤٥ أبو إسحاق السبيعي    **
 ١٨٤٦ أبو حنيفة    **
 ]عن أيمن بن نابل [ أبو عاصم   **
١٨٤٩ 

 ع أبو سفيان طلحة بن ناف*
١٨٥٠ 

 ١٨٦٦ أبو سلمة* 
 ١٨٦٧ أبو عتيق* 
 ١٨٦٨أبو صالح * 
 ١٨٦٩أبو املتوكل * 
 ١٨٧٠أبو املليح * 
 ١٨٧١أبو نرضة * 
ْأبو عثامن النهدي *  َّ١٨٧٢ 
 ١٨٧٣رجل * 
رشحبيل بن سعد  ابن سعد* 

 ١٦٦٠  =موىل األنصار
 مسند جابر بن سمرة

 ١٨٧٤سامك بن حرب * 



 ٦٣٦

 ١٨٨٤ عبد امللك بن عمري* 
 ١٨٨٨أبو إسحاق * 
 ١٨٨٩يد اهللا بن أيب عباد عب* 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
١٨٩٠ 

عامر بن سعد بن أيب وقاص * 
١٨٩١ 

 ١٨٩٢عامر الشعبي * 
 ١٨٩٣مهاجر بن القبطية * 
 ١٨٩٤النرض بن صالح * 
ْيزيد األودي وعامر ومعبد بن *  َ

 ١٨٩٥خالد 
 ١٨٩٦أبو خالد الوالبي * 

 مسند جبري بن مطعم
  ١٨٩٨ بن جبري مـحمد* 

نافع بن جبري بن مطعم * 
١٩٠٤ 

 ١٩٠٧ بن باباه عبد اهللا* 
مسند جندب بن عبد اهللا 

 البجيل
 ١٩٠٨احلسن البرصي * 
 ١٩١١أنس بن سريين * 
عبد اهللا بن رشيك وإسامعيل * 

ْبن سعيد بن عزرة أبو السابعة  َ

ْالنهدي وحييى بن  احلصني َّ
َاألحـميس ْ َ=  ٢٤٢ 

َسلمة بن كهيل *  ُ١٩١٢ 
 ١٩١٣ق أبو إسحا* 

 مسند جرير البجيل
 ١٩١٤خالد بن جرير * 
ّربعي بن حراش *  ِ ْ ِ١٩١٥ 
 ١٩١٦ ِزياد بن عالقة* 
 ١٩١٧زاذان * 
 ١٩١٨شهر بن حوشب * 
 ١٩١٩عبد امللك بن عمري * 
 ١٩٢١بن جرير  عبيد اهللا* 
 ١٩٢٢عامر بن سعد * 
 ١٩٢٣عامر الشعبي * 
 ١٩٢٩قيس بن أيب حازم * 
 ١٩٣٧املنذر بن جرير * 
 ١٩٣٨ هـامم بن احلارث *
 ١٩٣٩أبو إسحاق * 
 ١٩٤٣عبد اهللا السبيعي * 
 ١٩٤٤أبو بردة * 
 ١٩٤٥ُأبو زرعة * 

 ١٩٤٧أبو وائل * 
 ١٩٤٨أبو نحيلة البجيل * 

َمسند جارية بن ظفر َ ١٩٤٩ 

 ١٩٥٢ مسند جرب بن عتيك
 جبلة بن األزرقمسند 
١٩٥٣ 

مسند جنادة بن مالك 
 ١٩٥٤ األزدي

 ١٩٥٥ مسند اجلارود
 مسند احلسن بن عيل

ِهبرية بن يريم*  َ َْ َ ُ ١٩٥٦ 

 ١٩٥٧أبو احلوراء * 
احلسن بن احلسن بن عيل * 

١٩٥٩ 
 مسند احلسني بن عيل

 ١٩٦١سعيد بن املسيب * 
 ١٩٦٢عيل بن احلسني * 
 ١٩٦٣سحاق بنت طلحة أم إ* 

 مسند حـمزة بن عبد املطلب
١٩٦٤ 

مسند حـمزة بن عمرو 
 ١٩٦٥ األسلمي

  اليامنمسند حذيفة بن
  ١٩٦٦ جندب بن عبد اهللا* 
َربعي بن حراش *  ِّ ِ ْ ِ١٩٦٧ 
ِالربيع بن عميلة *  َ١٩٨٢ 



 ٦٣٧

 ١٩٨٣زيد بن وهب * 
ْزيد بن يثيع *  َُ١٩٨٧ 
َزر بن حبيش*  ُ ّ ِ ١٩٨٨  
 ١٩٨٩زياد * 
َصلة بن زفر *  ُ١٩٩٠ 
 ١٩٩٣طارق بن شهاب * 
 ١٩٩٤عبد اهللا بن الصامت * 
  ١٩٩٥ عبد اهللا بن أيب اهلذيل* 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
١٩٩٦ 

 ١٩٩٩عبيد بن املغرية * 
 ٢٠٠٠عامر الشعبي * 
 ٢٠٠١عيسى موىل حذيفة * 
 ٢٠٠٢مرسوق * 
َمالك بن صحار *  ُ٢٠٠٣ 
َمسلم بن نذير *  ُ٢٠٠٤ 
 ٢٠٠٥النعامن بن بشري * 

نعيم بن أيب هند األشجعي * 
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٧رجل * 
ْأبو إدريس اخلوالين  *  َ٢٠٠٨ 
َخرتي َأبو الب*  ْ٢٠٠٩ 
 ٢٠١٠أبو عبيدة بن حذيفة * 
 ٢٠١٢أبو عثامن * 
  ٢٠١٣ أبو العالية* 

 ٢٠١٤أبو وائل * 
 ٢٠٢٧رجل من عبس * 

ْأبو إسحاق اهلمداين عمن *  َ
 ٢٠٢٨حدثه 

 ٢٠٢٩موىل حذيفة * 
ِمسند حذيفة بن أسيد أيب  َ

 رسحية
 ٢٠٣٠أبو الطفيل * 

 سمع حذيفة احلكم عمن* 
٢٠٣٥ 

 عيدمسند احلكم بن س
٢٠٣٦ 

 مسند احلكم بن أيب العاص
٢٠٣٧ 

ْمسند حبيش بن جنادة ُ 
٢٠٣٨ 

 مسند حارثة بن وهب
٢٠٤٠ 

م مسند حكيم بن حزا
٢٠٤١ 

 مسند احلجاج بن احلجاج
٢٠٤٢ 

 ٢٠٤٣ مسند حنظلة الكاتب

مسند حبيب بن عمرو 
 ٢٠٤٤ السالماين

مسند حزن جد سعيد بن 
 ٢٠٤٥ املسيب

 مسند احلارث بن حسان
٢٠٤٦ 

 حلارث بن أقيشمسند ا
٢٠٤٧ 

 مسند حبيب بن مسلمة
٢٠٤٨ 

 مسند حريث والد عمرو
٢٠٤٩ 

َمسند حذيم بن عمرو  ْ ِ
 ٢٠٥٠ السعدي

 مسند حـميد بن ثور اهلاليل
٢٠٥١ 

 مسند خالد بن الوليد
٢٠٥٢ 

 مسند خالد بن عرفطة
٢٠٥٣ 

 مسند خزيمة بن ثابت
 ٢٠٥٤عبد اهللا بن يزيد * 



 ٦٣٨

  بن أيب ليىلالرحـمنعبد * 
٢٠٥٥ 

ْ أبو مسلم اخلوالين * َ٢٠٥٦ 
 ٢٠٥٧أبو غطفان * 
َأبو عبد اهللا اجلديل *  َ٢٠٥٨ 

 مسند خباب
 ٢٠٦٠عبد اهللا بن خباب * 
 ٢٠٦١قيس بن أيب حازم * 
 ٢٠٦٢مرسوق بن األجدع * 
َزفر  صلة بن*  ُ٢٠٦٣ 
 ٢٠٦٤عامر بن سعد البجيل * 
َأبو معم*   ٢٠٦٥ر َْ
 ٢٠٦٦أبو وائل * 

 ٢٠٦٧ مسند خريم بن فاتك
 ٢٠٦٩ مسند دينار

 مسند رافع بن خديج
 ٢٠٧١مـحـمود بن لبيد * 
 القاسم بن مـحـمد بن أيب بكر* 

٢٠٧٢ 
َبشري بن يسا*   ٢٠٧٤ر ُ
 ٢٠٧٥ سعيد بن املسيب *
َعباية بن رفاعة *  َ َ٢٠٧٦ 
 ٢٠٧٩رفاعة * 
 ٢٠٨٠مـجاهد * 

ُعيد الـمقربي س*  ْ َ٢٠٨١ 
ِمسند رافع بن مكيث َ 

٢٠٨٢ 
مسند ربيعة بن كعب 

 ٢٠٨٣ ألسلميا
 مسند رفاعة الزرقي

 ٢٠٨٤حييى بن خالد * 
 ٢٠٨٥أبو عبيدة بن رفاعة * 

 ٢٠٨٦ مسند رزين بن أنس
َمسند رقاد بن ربيعة ُ = 

٤٠٨٢ 
 مسند زيد بن ثابت

 ٢٠٨٧عبد اهللا بن عمر * 
 ٢٠٨٩أبو الدرداء * 
 ٢٠٩٠ مروان بن احلكم* 
ْحـمران بن أبان *  ُ٢٠٩١ 

خارجة بن زيد بن ثابت * 
٢٠٩٢ 

 ٢١٠٠عامر بن سعد * 
 ٢١٠١سعيد بن املسيب * 
 ٢١٠٣طاوس * 
َحجر املدري *  َ ْ ُ٢١٠٤ 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٢١٠٥ 

 ٢١٠٦سليامن بن يسار * 
 ٢١٠٧ الرحـمنأبو عبد * 
 ٢١٠٨ر عطاء بن يسا* 

 ٢١١١ عبيد اهللا بن عبد اهللا* 
 مسند زيد بن أرقم

 ٢١١٢أنس بن مالك * 
 ٢١١٣أبو الطفيل * 
 ٢١١٤ ثاممة بن عقبة* 
 ٢١١٥حبيب بن يسار * 
 ٢١١٦صبيح * 

عبد اهللا بن احلارث وأبو * 
ْعثامن النهدي  َّ٢١١٧ 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٢١١٨ 

 ٢١٢٠عبد األعىل الثعلبي * 
 ٢١٢١عطية العويف * 
 ٢١٢٢ قيس بن أيب حازم* 
 ٢١٢٣يزيد التيمي * 
ْيسيع *  َ ُ٢١٢٤ 
 ٢١٢٥ق أبو إسحا* 
 ٢١٢٩ اخلليل أبو* 
  ٢١٣٠ أبو وقاص* 
 ٢١٣١أبو ليىل احلرضمي * 
 ٢١٣٢أبو مسلم * 



 ٦٣٩

ْمسند زياد بن الغرد وأيب  َ
َاليرس َ ٢١٣٣ 

 ٢١٣٤ مسند سعد بن قيس
 ٢١٣٥ مسند سعد بن معاذ

 مسند سعيد بن أيب راشد
٢١٣٦ 

 مسند سعيد بن عمري
 ٢١٣٧ األنصاري

 مسند سهل بن سعد
 ٢١٣٨سعيد بن املسيب * 
 ٢١٣٩ي الزهر* 
 ٢١٤١نافع بن جبري * 
 ٢١٤٢عباس بن سهل * 
 ٢١٤٣أبو حازم * 
 ٢١٦٩أبو عبد اهللا الغفاري * 

ْمسند سهل بن أيب حثمة َ 
َبشري بن يسار *  ُ٢١٧٠ 
 ٢١٧٢بن أيب حازم قيس * 

َمسند سهل بن حنيف ُ 
٢١٧٣ 

 ٢١٧٤ مسند سهل بن مالك
 مسند سمرة بن جندب

احلسن بن أيب احلسن البرصي * 
٢١٧٥ 

ِ الربيع بن عميلة * َ٢١٨٦ 
 ٢١٨٧زيد بن عقبة * 
ْسمعان *   ٢١٨٩من بني فزارة ِ
 ٢١٩٠عبد امللك بن عمري * 
 ٢١٩٢عامر الشعبي * 
 ٢١٩٣ميمون بن أيب شبيب * 
 ٢١٩٤املهلب بن أيب صفرة * 
َّهياج بن عمران*  َ ٢١٩٥ 
 ٢١٩٦أبو رجاء * 
  ٢١٩٩ أبو املهلب* 

 مسند السائب بن يزيد
 ٢٢٠٠الزهري * 
 ٢٢٠٢ود دأبو مو* 
 ٢٢٠٣داود الفراء * 

 مسند سليامن بن مسهر
٢٢٠٤ 

 مسند سلامن بن عامر
٢٢٠٥ 

 مسند سلمة بن األكوع
٢٢٠٦ 

ّمسند سلمة بن املحبق َ ُ 
٢٢١٠ 

مسند سلمة بن يزيد 
 ٢٢١١ اجلعفي

 ٢٢١٢ مسند سلمة بن قيس
 مسند سلامن الفاريس

 ٢٢١٣بريدة بن احلصيب * 
ْبن يثيع د زي*  َُ٢٢١٤ 
َعليم الكندي *  ُ٢٢١٨ 
 ٢٢١٩عطاء * 
َقرثع *  َْ٢٢٢٠ 
  ٢٢٢١ هـامم* 
َأبو البخرتي الطائي *  ْ َ٢٢٢٢ 
 ٢٢٢٦أبو اجلعد الضمري * 
َأبو ظبيان *  ْ َ٢٢٢٧ 
 ٢٢٢٨ الرحـمنأبو عبد * 
 ٢٢٢٩أبو قرة * 
 ٢٢٣١أبو وائل * 
ْأبو عثامن النهدي*  َّ ٢٢٣٢ 

مسند سفيان بن عبد اهللا 
 ٢٢٦٨ الثقفي
 ٢٢٧٠  سفينةمسند

 مسند سربة اجلهني
 ٢٢٧٣بن سربة الربيع * 
 ٢٢٧٥د اهللا مـحـمد بن عبي* 



 ٦٤٠

 مسند رساقة بن مالك
 ٢٢٧٦عبد اهللا بن عباس * 
 ٢٢٧٧س طاو* 
 ٢٢٧٨ابن أخيـه * 

َمسند سنني أيب جـميلة ُ 
٢٢٧٩ 

 مسند شداد بن أوس
 ٢٢٨٠بن شداد د مـحـمو* 
 ٢٢٨١مـحـمود بن لبيد * 
 ٢٢٨٣مر عبد اهللا بن ع* 
 ٢٢٨٤أبو األشعث * 

 ٢٢٨٦ مسند الرشيد
مسند رشحبيل بن أوس 

 ٢٢٨٧ الكندي
 ٢٢٨٨ مسند شقران
 ٢٢٨٩ مسند شيبة

 َّمسند الصعب بن جثامة
٢٢٩٠ 

 مسند صخر الغامدي
٢٢٩٢ 

 مسند صفوان بن عسال
٢٢٩٣ 

مسند الضحاك بن قيس 
 ٢٢٩٧ الفهري

 ٢٢٩٨ مسند طارق بن أشيم
مسند طارق بن عبد اهللا 

 ٢٣٠٠ حاريبامل
 مسند طارق بن شهاب

٢٣٠١ 
 ٢٣٠٣ مسند طلق
ْمسند طخفة ِ ٢٣٠٤ 

 مسند عبد اهللا بن عباس
  ٢٣٠٥ أنس بن مالك* 
 ٢٣٠٦ إبراهيم التيمي* 
إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد * 

٢٣٠٧ 
جابر بن زيد أبو الشعثاء * 

٢٣٠٨ 
َاحلسن العرين *  ُ٢٣١٣ 
بن ] حكيم: صوابه [م احلك* 

 ٢٣١٦احلارث 
  ٢٣١٧ حبيب بن أيب ثابت* 
 ٢٣١٩حبة * 
 ٢٣٢٠زاذان * 
 سعيد بن جبري* 

 ٢٣٢١ إسامعيل السدي    **
 ٢٣٢٢ أيوب السختياين    **
 ٢٣٢٦ ثابت بن هرمز    **
 ٢٣٢٨املغرية ] أيب[ جعفر بن    **
 = جعفر بن إياس أبو برش    **
٢٤٠٢ 

 ٢٣٢٩حبيب بن أيب ثابت     **
 ٢٣٣٨  حبيب بن أيب عمرة   **
 ٢٣٣٩ حبيب بن حسان    **
 ٢٣٤٠ الرحـمن حصني بن عبد    **
 ٢٣٤٢ احلكم بن عتيبة    **
 ٢٣٤٤ حكيم بن جبري    **
 ٢٣٤٧ خصيف اجلزري    **
 ٢٣٤٨ داود بن أيب هند    **
 ٢٣٥٠ زيد العمي    **
 ٢٣٥١سعيد بن عجالن املكي     **
 ٢٣٥٢ سليامن الشيباين    **
 ٢٣٥٤حول  سليامن األ   **
 ٢٣٥٦ سليامن األعمش    **
 ٢٣٥٨ سلمة بن كهيل    **
 ٢٣٥٩ سامل األفطس    **
 ٢٣٦٠ الرحـمنطارق بن عبد     **
 عبد اهللا بن سعيد بن جبري    **
٢٣٦١ 

 عبد اهللا بن عثامن بن خثيم    **
٢٣٦٢ 

 ٢٣٦٤ عبد اهللا بن عيسى    **
 ٢٣٦٥ عبد اهللا بن عبد اهللا    **
ألعىل بن عامر الثعلبي عبد ا    **
٢٣٦٦ 



 ٦٤١

 ٢٣٦٨ عطاء بن السائب    **
 ٢٣٧٣ عدي بن ثابت    **
 ٢٣٧٤ عمرو بن دينار    **
 ٢٣٧٨عمرو بن مرة     **
 ٢٣٨١ عمرو بن هرم    **
 ٢٣٨٢ عاصم األحول    **
 ٢٣٨٣ عامر الدهني    **
 ٢٣٨٥ املنهال    **
 ٢٣٩١ مسعود بن مالك    **
 ٢٣٩٢مسلم البطني     **
 كثري بن كثري بن املطلب وأيوب    **
٢٣٩٦ 

 ٢٣٩٧أبو إسحاق السبيعي     **
أبو برش جعفر بن إياس ابن أيب     **

 ٢٤٠٢وحشية 
 ٢٤٠٥ أبو الزبري املكي    **
 ٢٤٠٧ أبو فزارة    **
مدرك بن عامرة ] و[ أبو هبرية    **

 ٢٤٠٨وواصل األحدب 
 ٢٤٠٩سعيد بن املسيب * 
 ٢٤١٢يرث سعيد بن احلو* 
 ٢٤١٥سعيد بن أيب احلسن * 
 ٢٤١٦سليامن بن يسار * 

سامك بن الوليد احلنفي * 
٢٤١٧ 

 ٢٤١٨شهر بن حوشب * 
َصلة بن زفر *  ُ٢٤٢٠ 
 ٢٤٢١صالح موىل التوأمة * 

  ٢٤٢٢ الضحاك بن مزاحـم* 
 ٢٤٢٦س طاو* 
 ٢٤٤٣طلحة بن أبزوذ * 
 ٢٤٤٤طليق بن قيس * 
 ٢٤٤٥عبد اهللا بن معبد * 
 ٢٤٤٦اهللا بن احلارث عبد * 
 ٢٤٤٧عبد اهللا بن شداد * 
  عباسعبد اهللا بن عبيد اهللا بن* 
= ٢٨٢٢ 

َعبد اهللا بن أيب مليكة *  ُ٢٤٤٩ 
 ٢٤٥٤عبد اهللا بن دينار * 
 ٢٤٥٥عبد املتعال * 
 ٢٤٥٦ بن وعلة الرحـمنعبد * 
 ٢٤٥٨عبد امللك بن عمري * 
  ٢٤٥٩ عبيد اهللا بن عبد اهللا* 

بن  بد اهللاد اهللا بن ععبي* 
 ٢٤٧٢العباس 

 ٢٤٧٣عبيد اهللا بن أيب يزيد * 
 ٢٤٧٤عيل بن احلسني * 

عيل بن عبد اهللا بن عباس * 
٢٤٧٧ 

 ٢٤٩٣عمرو بن عثامن * 
عمرو بن عبد اهللا بن هند * 

َاجلميل  َ٢٤٩٥ 
 ٢٤٩٦عمرو بن دينار * 

َّعبيد بن السباق *  َّ٢٥٢٢ 
 ٢٥٢٣عبيد بن عمري * 
 ٢٥٢٦عكرمة بن خالد * 
 كرمة موىل ابن عباسع* 

 ٢٥٢٧ إسامعيل السدي    **
 ٢٥٢٨أيوب السختياين     **
 ٢٥٣٦ أشعث بن سوار    **
 ٢٥٣٧ بيان    **
 ٢٥٣٨ بسام الصرييف    **
 ٢٥٣٩ثابت البناين     **
 ٢٥٤٠ ثابت بن أيب صفية    **
 ٢٥٤١ ثور بن زيد    **
 ٢٥٤٢ جعفر بن مـحمد    **
حلسن بن عيل  احلسن بن زيد بن ا   **

 ٢٥٤٣بن أيب طالب 
 احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا    **

 ٢٥٤٤بن العباس 
 ٢٥٤٧ احلكم    **
 ٢٥٥٢ حـميد    **
حنش وهو حسني بن قيس أبو     **

 ٢٥٥٣عيل الرحبي 
 ٢٥٥٧ خالد احلذاء    **
 ٢٥٥٩ داود بن أيب هند    **
 ٢٥٦٠ داود بن احلصني    **
 ٢٥٦٢سعيد بن أنس     **
 سعيد بن عبيد بن حنني بن حبة    **

 ٢٥٦٣الثقفي ] جبري بن حية: صوابه [
 سعيد بن املرزبان أبو سعد    **

 ٢٥٦٤البقال 



 ٦٤٢

 ٢٥٦٥ سليامن األحول    **
 ٢٥٦٦ سليامن األعمش    **
 ٢٥٦٧ سامك    **
 ٢٥٧٤شعيب بن يسار     **
 ٢٥٧٥ عبد اهللا بن كيسان    **
 ٢٥٧٦سن عبد اهللا بن احل    **
 ٢٥٧٧ عبد اهللا بن عون    **
 بن أيب الرحـمن عبد اهللا بن عبد    **

 ٢٥٧٨حسني 
 ٢٥٨٠ عبد الكريم    **
 بن األصبهاين الرحـمن عبد    **
٢٥٨٢ 

 ٢٥٨٣عبد القدوس بن حبيب     **
 ٢٥٨٤ عمر بن ذر    **
ِ عيل بن بذيمة    ** َ٢٥٨٥ 
 العباس بن عبد اهللا بن معبد    **
٢٥٨٧ 

 ٢٥٨٨ عطاء بن عجالن   ** 
 ٢٥٨٩عطاء بن السائب     **
 ٢٥٩١ عمرو بن دينار    **
َ عمرو بن مسلم اجلندعي    ** ْ ُ
٢٥٩٨ 

 ٢٥٩٩ عاصم األحول    **
 ٢٦٠٢ عامر    **
 ٢٦٠٣عتبة املكتب     **
 ٢٦٠٥ عباد بن منصور    **
 ٢٦٠٦ عامرة بن أيب حفصة    **
 ٢٦٠٧ علباء بن أحـمر    **

 ٢٦٠٨عقيل بن خالد  *   *
 ٢٦٠٩ قتادة    **

 مـحمد بن عيل بن عبد اهللا بن    **
 ٢٦١٦عباس 
 مـحمد بن عون اخلراساين    **
٢٦١٧ 

 ٢٦١٩ مقاتل بن حيان    **
 ٢٦٢٠ ميرسة بن عامر    **
 أبو عمر الرحـمن النرض بن عبد    **

 ٢٦٢١اخلزاز 
 ٢٦٢٥ نسري بن ذعلوق    **
 ٢٦٢٦ هشام بن حسان    **
 ٢٦٢٨هيثم بن حبيب الرصاف     **
 ٢٦٢٩ يونس بن عبيد    **
 ٢٦٣٠ حييى بن أيب كثري    **
 ٢٦٣٨ يزيد بن ضمرة    **
 ٢٦٣٩ يزيد بن أيب زياد    **
 ٢٦٤٠ يزيد النحوي    **
 ٢٦٤١ أبو برش    **
 ٢٦٤٢ أبو إسحاق السبيعي    **
 أبو حريز القايض عبد اهللا بن    **

 ٢٦٤٣احلسني 
 ٢٦٤٤ عكرمةعن  أحاديث    **

 عطاء* 
 ٢٦٤٧ عبد امللك بن جريج    **
 ٢٧٤٢ إسامعيل بن إبراهيم    **
 جعفر بن عبد اهللا بن احلكم    **

 ٢٧٤٦األنصاري 
 ٢٧٤٧ حبيب بن أيب ثابت    **
 ٢٧٤٨سعدان بن الوليد     **
 ٢٧٤٩ سليامن األعمش    **
 ٢٧٥٢ طلحة بن عمرو    **

 ٢٧٥٣هللا العمري عبيد ا    **
 ٢٧٥٤ عمرو بن قيس املالئي    **
 ٢٧٥٥ عمرو بن دينار    **
 ٢٧٥٨ عامرة بن غزية    **
 ٢٧٥٩عاصم اجلذامي     **
 ٢٧٦٠ عباد بن منصور    **
 ٢٧٦١ قتادة    **
 ٢٧٦٣ قيس بن سعد املكي    **
 ٢٧٦٤ كثري بن شنظري    **
 ٢٧٦٥ معقل بن عبيد اهللا    **
 ٢٧٦٦لوراق  مطر ا   **
 ٢٧٦٧ األوزاعي الرحـمن عبد    **
  ٢٧٦٨ يعقوب بن عطاء    **

 ٢٧٧٠عطاء بن يسار * 
 ٢٧٧١عامر الشعبي * 
    ٢٨٠٦عنرتة  * 
  ٢٨١٠ علقمة* 
 ٢٨١١عطية * 
عامر موىل احلارث بن نوفل * 

٢٨١٢  
 ٢٨١٣القاسم بن مـحـمد * 
ِقبيصة بن ذؤيب *  َ٢٨١٥ 
َكريب *  ُ٢٨١٦ 

 عيل بن احلسني مـحـمد بن* 
٢٨٢٤ 

 ٢٨٢٦مـحـمد بن سريين * 
 ٢٨٢٨موسى بن سلمة * 



 ٦٤٣

 ٢٨٢٩مـجاهد * 
َمقسم *  ْ ِ٢٨٥٧ 
ِّمورق العجيل *  َُ٢٨٦٧ 
ْميمون بن مهران *  ِ٢٨٦٨ 
 ٢٨٦٩نافع بن جبري * 
 ٢٨٧٠وهب * 
ْيوسف بن مهران *  ِ٢٨٧٢ 
 ٢٨٧٥ر اجلزا] بن[حييى * 
ْحييى بن عبيد البـهراين *  َ٢٨٧٦ 

 ٢٨٧٧بن األصم يزيد * 
بن : صوابه [م يزيد بن هري* 

 ٢٨٧٨] هرمز

أبو إسحاق عن رجل عن ابن * 
عباس , وعن عبد الصمد عن 

 ٢٨٧٩أبيـه 
َأبو البخرتي *  ْ َ٢٨٨٠ 
 ٢٨٨١أبو اجلعد * 
 ٢٨٨٢أبو جـمرة * 
 ٢٨٨٤أبو رجاء * 
  ٢٨٨٦ أبو سلمة* 
َأبو السفر*  َّ ٢٨٨٧  
 ٢٨٨٨أبو روق * 
 ٢٨٨٩أبو صالح * 
  ٢٨٩١ أبو الطفيل* 
ْأبو ظبيان *  َ٢٨٩٢ 

  ٢٨٩٣ أبو العالية* 
 ٢٨٩٦أبو فاختة * 
  ٢٨٩٧ ِأبو نـَهيك* 
  ٢٨٩٨ أبو املنـهال* 
َأبو مـجلز *  ْ ِ٢٨٩٩ 
 ٢٩٠٠أبو يزيد املدين * 

أبو صالح صاحب الكلبي * 
٢٩٠١ 

 ٢٩٠٣أم عثامن * 
ابن لعبد اهللا بن عباس أو * 

 ٢٩٠٤لعبيد اهللا بن عباس 
 ٢٩٠٥ن أيب اجلعد اب* 
 ٢٩٠٦التميمي * 

 مسند عبد اهللا بن عمر
 ٢٩٠٨إبراهيم النخعي * 
 ٢٩٠٩آدم بن عيل * 

بن : صوابه  [ةاألسود بن شعب* 
 ٢٩١١ ]سعيد

 ٢٩١٢بكر بن عبد اهللا املزين * 
 ربرش بن حرب أبو عم* 

َالنديب  ]عمرو: صوابه [ َّ
] صوابه األزدي[ي واإلياد
٢٩١٦ 

َثابت البناين *  ُ٢٩١٨ 
  ٢٩١٩ جابر بن زيد* 

َجبلة بن سحيم *  َ َُ٢٩٢٠ 
 ٢٩٢٦احلسن * 

 بن الرحـمنحـميد بن عبد * 
 ٢٩٣٠عوف 

 ٢٩٣١حبيب بن أيب ثابت * 
ْحـمران *  ُ٢٩٣٣ 
َجحادة *  ُ٢٩٣٤ 
 ٢٩٣٥احلكم * 
 ٢٩٣٧خالد بن معدان * 

مالك  اخالد وعبد اهللا ابن* 
٢٩٣٨ 

َخالد بن دريك *  ُ٢٩٣٩ 
  ٢٩٤٠ خالد بن مهاجر* 
 ٢٩٤١زيد بن أسلم * 
 ٢٩٥٠سعد بن إبراهيم * 
 ٢٩٥١سعد بن عبيدة * 
  ٢٩٥٢ سعيد بن جبري* 
 ٢٩٦٦سليامن بن رزين * 

ِسليط *  َ٢٩٦٧ 
 سامل بن عبد اهللا * 

 ٢٩٦٨ الزهري مـحمد بن مسلم    **
  إبراهيم بن يزيد اجلوري   **

 ٣٠٠٧ ]اخلوزي: صوابه [
 ٣٠٠٨ توبة العنربي    **
 ٣٠٠٩جابر     **
 ٣٠١٠ احلسن البرصي    **



 ٦٤٤

بن : صوابه [ إبراهيم بن زيد    **
 ٣٠١١املكي ] يزيد

 ٣٠١٢ قتادة    **
 رزين بن سليامن األحـمري    **
٣٠١٤ 

 ٣٠١٥سعيد بن مسلم بن بانك     **
 ٣٠١٦ موسى بن عقبة    **
 ٣٠١٨ نافع    **
 أبو الرحـمن عبد اهللا بن عبد    **

 ٣٠٢١طوالة 
 عبيد اهللا بن الوليد الوصايف **   

٣٠٢٢ 
 ٣٠٢٣ أبان بن أيب عياش    **
 ٣٠٢٥ عبد العزيز العمري    **
 ٣٠٢٦ عبد العزيز بن رفيع    **
 ٣٠٢٧ عبد اهللا بن دينار    **
 ٣٠٢٨ليث بن أيب سليم     **
 ٣٠٢٩ أبو بكر بن عمر    **
 ٣٠٣١ أبو بكر بن سامل    **
 ٣٠٣٢ أبو األسود    **

 عمرو بن دينار موىل الزبري  **  
٣٠٣٣ 

ِطلحة بن عبيد اهللا بن كريز *  َ
٣٠٣٤ 

 ٣٠٣٥طلحة بن مرصف * 
 ٣٠٣٧طاوس * 
 ٣٠٤٣طلق بن حبيب * 
 ٣٠٤٤صفوان بن مـحرز * 

عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر * 
٣٠٤٥ 

 ٣٠٤٧عبد اهللا بن احلارث * 
 ٣٠٤٨عبد اهللا بن خالد * 
ّلبهي عبد اهللا ا*  ِ َ٣٠٤٩ 
 ٣٠٥٠بد اهللا بن دينار ع* 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٣٠٩٠ 

َ بن البيلامينالرحـمنعبد *  ْ َ 
٣٠٩٢ 

 بن السائب الرحـمنعبد * 
٣٠٩٣ 

ْ بن أيب عمرة الرحـمنعبد *  َ
٣٠٩٤ 

 بن سمرة أو الرحـمنعبد * 
ْسربة أو سمري  َ٣٠٩٥ 

 ٣٠٩٦عبد امللك بن عمري * 
 ٣٠٩٨عبد العزيز املكي * 
بن عبد اهللا بن عمر عبيد اهللا * 

٣٠٩٩ 
َعبيد اهللا بن مقسم *  ْ ِ٣١٠٠ 
 ٣١٠١عروة بن الزبري * 
 ٣١٠٦عبيد بن عمري  الليثي * 
 ٣١٠٧عطية العويف * 
  ٣١١٤ عامر الشعبي* 

 ٣١١٧عمرو بن دينار * 
 ٣١٢٧عطاء * 
 ٣١٣٦عطاء اخلراساين * 
 ٣١٣٨عكرمة بن خالد * 
َغنيم بن قيس *  ُ٣١٣٩ 
 ٣١٤٠ القاسم بن مـحـمد* 
 ٣١٤٤مـحـمد بن زيد * 

 بن الرحـمنمـحـمد بن عبد * 
 ٣١٤٦ثوبان 

 الرحـمنمـحـمد بن عبد * 
َاجلـمـحي أبو الثورين َْ َّ ُ ٣١٤٧ 

ْمـحـمد بن النــــــــــــــــِيل *  َّ٣١٤٨ 
 ٣١٤٩مـحـمد بن سريين * 
 ٣١٥٢مـحـمد بن املنكدر * 

مـحـمد بن عباد بن جعفر * 
٣١٥٤ 

 ٣١٥٥ مـجاهد* 
 ٣١٩٧مـحارب بن دثار * 
 ٣٢٠٧معاوية بن قرة * 

َّاملغرية بن املحلـم الرقايش *  ّ
٣٢٠٨ 

ْميمون بن مهران *  ِ٣٢٠٩ 
 ٣٢١١مورق * 
ْمغراء العبدي *  َ٣٢١٢ 

 نافع* 
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 ٣٢١٣إبراهيم بن أيب عبلة     **
 ٣٢١٤ إبراهيم بن املهاجر    **
 ٣٢١٥ إبراهيم بن طهامن    **
 ٣٢١٦ إبراهيم بن قعيس    **
 ٣٢١٧ إبراهيم الصائغ    **
 ٣٢١٨ إسامعيل بن مـحمد    **
 إسامعيل بن كثري أبو هاشم    **
 ٣٢١٩املكي 
 ٣٢٢٠ إسامعيل بن أمية    **
 ٣٢٢٤أيوب بن موسى     **
 ٣٢٣١ أيوب السختياين    **
 ٣٢٤٨أبان بن طارق     **
 ٣٢٤٩ أسلم املنقري    **
 ٣٢٥٠ بكري بن األشج    **
 ٣٢٥١ الرحـمن بزيع بن عبد    **
 ٣٢٥٢ باب بن عمري    **
 ٣٢٥٣ثابت بن ميمون     **
 ٣٢٥٤ ثور    **
 ٣٢٥٥جعفر بن مـحمد بن عيل     **
 جعفر بن إياس ابن أيب وحشية    **

 ٣٢٦٣أبو برش 
 ٣٢٦٤ جويرية بن أسامء    **
 ٣٢٦٥ احلسن بن احلر    **
 ٣٢٦٧ حبيب بن أيب ثابت    **
بن ] احلسني: صوابه [سن احل    **

 ٣٢٦٩ذكوان 
 ٣٢٧٠ حرب بن قيس    **
 ٣٢٧١ حجاج    **
خارجة بن سليامن بن زيد بن     **
 ٣٢٧٢ثابت 

 ٣٢٧٣خالد بن طهامن اخلفاف     **
 ٣٢٧٤ داود بن احلصني    **
 ٣٢٧٥ ربيعة بن عثامن    **
 ٣٢٧٦ راشد بن عبد ربه    **
 ٣٢٧٧ رقبة    **
 ٣٢٨١تيمي  سليامن ال   **
 ٣٢٨٩ سليامن األعمش    **
 ٣٢٩٣ سليامن بن أيب داود    **
 سامل بن عبد األعىل أبو الفيض    **
٣٢٩٤ 

 ٣٢٩٥سلمة بن علقمة     **
 ٣٢٩٦ سامك بن حرب    **
 ٣٢٩٧صالح بن خوات     **
 ٣٢٩٨ عبد اهللا بن عون    **
 ٣٣٠٦ عبد اهللا بن عمر    **
 ٣٣١٠عبد اهللا بن نافع     **
 ٣٣١٣ عبد اهللا بن دينار    **
 ٣٣١٦الرساج  الرحـمن عبد    **
 بن عبد اهللا بن أيب الرحـمن عبد    **
 ٣٣١٧عتيق 
 بن إسحاق أبو الرحـمن عبد    **
 ٣٣١٨شيبة 
 ٣٣١٩ األوزاعي الرحـمن عبد    **
 ٣٣٢٠عبد امللك بن عمري     **
 عبد امللك بن عبد العزيز بن    **

 ٣٣٢١جريج 
 عبد الكريم بن احلارث الصديف  **  

٣٣٢٤ 
 عبد العزيز بن عمر بن عبد    **

 ٣٣٢٥العزيز 

 ٣٣٢٦عبد العزيز بن أيب رواد     **
 ٣٣٢٨ عبد العزيز بن صهيب    **
 ٣٣٢٩ عبيد اهللا بن أيب جعفر    **
 ٣٣٣٠ عبيد اهللا بن عمر    **
 ٣٣٩٦عمر بن مـحمد بن زيد     **
 ٣٣٩٨ عمر بن قيس    **
 ٣٣٩٩ عمر بن نافع    **
 ٣٤٠٣عثامن بن مقسم الربي     **
 ٣٤٠٤ عيل بن احلكم البناين    **
 ٣٤٠٥ العالء بن املسيب    **
 ٣٤٠٦ عقيل بن خالد    **
 ٣٤٠٧عطاء اخلراساين     **
 ٣٤٠٩ عطاف بن خالد    **
 ٣٤١٠ عمران القصري    **
 ٣٤١١عمرو بن سعد     **
 عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري    **
٣٤١٢ 

 ٣٤١٣فضيل بن غزوان     **
 ٣٤١٥ فليح بن سليامن    **
 ٣٤١٦ قتادة    **
 ٣٤١٨كوثر بن حكيم     **
كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن     **

 ٣٤١٩عوف املزين 
 ٣٤٢٠ الليث بن سعد    **
 ٣٤٢١ مـحمد بن عجالن    **
  مـحمد بن مسلم أبو بكر   **

 ٣٤٢٦الزهري 
 ٣٤٣٠مـحمد بن إسحاق     **
 بن أيب الرحـمن مـحمد بن عبد    **

 ٣٤٣٤ليىل 



 ٦٤٦

 ٣٤٣٧ مـحمد بن جحادة    **
 بن الرحـمنبن عبد  مـحمد    **

 ٣٤٣٨املجرب 
بن : صوابه  [ مـحمد بن رسيم   **
 ٣٤٣٩ ]رستم
 ٣٤٤٠ مـحمد بن قيس    **
 ٣٤٤١ مـحمد بن علوان    **
 بن أيب الرحـمنبن عبد  مـحمد    **
 ٣٤٤٢ذئب 
 ٣٤٤٣ مطر الوراق    **
 ٣٤٤٨موسى بن عقبة     **
 ٣٤٤٩ مكحول    **
 ٣٤٥٠ ميمون بن مهران    **
 ٣٤٥١ مسلم بن أيب مريم    **
 ٣٤٥٢ مالك بن مغول    **
 ٣٤٥٣مالك بن أنس     **
 ٣٤٥٥ مقاتل بن حيان    **
 ٣٤٥٦ موسى بن عقبة    **
 ٣٤٦٢بن قعنب  مسلمة    **
 ٣٤٦٣نافع بن أيب نعيم القارئ     **
 النعامن بن زائدة والنعامن بن    **
 ٣٤٦٤سامل 

 ٣٤٦٦ هشام بن عروة    **
 ٣٤٦٨هشام بن الغاز     **
 حييى بن سعيد األنصاري    **
٣٤٧٤ 

 ٣٤٨١ حييى بن أيب كثري    **
 ٣٤٨٣ حييى بن أيب أنيسة    **
ن عبد اهللا يعقوب بن إبراهيم ب    **

 ٣٤٨٤بن حنني 

 ٣٤٨٥ يزيد بن أمية    **
 ٣٤٨٦ يزيد بن أيب حبيب    **
 ٣٤٨٨ اليامن أبو حذيفة    **
, ٣٤٨٩أبو إسحاق السبيعي     **

]٣٤٩٤[ 
 ٣٤٩١ أبو الزناد    **
 ٣٤٩٢ أبو حازم    **

 ]٣٤٨٩[, ٣٤٩٤أبو إسحاق **   
 ٣٤٩٥أبو حنيفة  **

 ٣٥٠١ رجل    **
َوبرة بن*  َ  ٣٥٠٢ الرحـمن عبد َ

َّهالل بن مـُجاعة احلنفي * 
٣٥٠٥ 

َّحييى بن وثاب *  َ٣٥٠٦ 
َّحييى البكاء *  َ٣٥٠٧ 
ِيزيد الفقري *  َ٣٥٠٨ 
 ٣٥٠٩يسار موىل ابن عمر * 
 ٣٥١٠أبو إسحاق * 
ِأبو بكر بن يزيد بن رسجس *  ْ َ

٣٥١١ 
 ٣٥١٢أبو البالد * 
  ٣٥١٣ أبو سلمة* 
 ٣٥١٥أبو سلامن * 
  =ء جابر بن زيدأبو الشعثا* 

٢٩١٩ 
 ٣٥١٦أبو صالح * 

 ٣٥١٧ الرحـمنأبو عبد * 
َ أبو عمرو النديب برش بن * َّ

 ٢٩١٦ =حرب 
 ٣٥١٨أبو العالية * 
 ٣٥١٩ِأبو قالبة * 
 املستـهل أبو املستـهل  أو ابن* 

٣٥٢٠ 
 ٣٥٢١أبو هارون * 
رجل روى عنـه مسلم بن أيب * 

 ٣٥٢٢مريم 
 مسند عبد اهللا بن جعفر

  ٣٥٢٣ ن إبراهيمسعد ب* 
 ٣٥٢٥عروة بن الزبري * 
 ٣٥٢٦عامر الشعبي * 
 ٣٥٢٧عمرو بن دينار * 
َصفوان بن سليم *  ُ٣٥٢٨ 

رجل روى عنه رقبة بن * 
َمصقلة  ْ ِ٣٥٢٩ 

 مسند عبد اهللا بن الزبري
عامر بن عبد اهللا بن الزبري * 

٣٥٣٠ 
َعبد اهللا بن أيب مليكة *  ُ٣٥٣٤ 

عبد اهللا بن كثري الداري * 
٣٥٣٥ 



 ٦٤٧

 ٣٥٣٦طاوس * 
 ٣٥٣٧عمرو بن دينار * 
 ٣٥٣٩عروة بن الزبري * 

, ٣٥٤١ عطاء بن أيب رباح* 
]٣٥٤٤[ 

 ٣٥٤٢مصعب بن ثابت * 
   ٣٥٤٣ عطاء بن السائب* 

, ٣٥٤٤ عطاء بن أيب رباح* 
]٣٥٤١[ 

 ٣٥٤٥ُزرعة * 
 ٣٥٤٦ابن ذكوان * 
 ٣٥٤٧ابن قنفذ التيمي * 

مسند عبد اهللا بن عمرو بن 
 العاص

ل موىل عبد اهللا بن إسامعي* 
 ٣٥٤٨عمرو 

 ٣٥٤٩بكر بن عبد اهللا املزين * 
 الرحـمنبكر بن سوادة وعبد * 

 ٣٥٥٠بن رافع 
 ٣٥٥١احلسن * 

 الرحـمنحـميد بن عبد * 
٣٥٥٢ 

َاحلنان بن*  خارجة الذكواين  َ
 ٣٥٥٣احلراين 

 الرحـمنخيثمة بن عبد * 
٣٥٥٤ 

 ٣٥٥٨زهري بن األقمر * 
بن  :صوابه [ مسعيد بن بسا* 

 ٣٥٥٩] ميناء
 ٣٥٦٠سليامن بن بريدة * 

سهل بن عبد اهللا بن عمرو * 
٣٥٦١ 

 ٣٥٦٢سامل بن أيب اجلعد * 
 ٣٥٦٣السائب * 
 شعيب بن عبد اهللا* 

 ٣٥٦٧ عمرو بن دينار    **
 ٣٥٦٨ عمرو بن شعيب    **

أبو عبد  بد اهللا بن يزيدع* 
ُ احلبيل الرحـمن ُ٣٦٠١ 

 ٣٦٠٢عبد اهللا بن باباه * 
 بن عبد رب الرحـمن عبد* 

 ٣٦٠٣الكعبة 
َ بن جبريالرحـمنعبد *  ُ ٣٦٠٤ 

 = بن رافع الرحـمنعبد * 
٣٥٥٠ 

 ٣٦٠٥عيسى بن طلحة * 
 ٣٦٠٧عطاء * 
 ٣٦١٢ر الشعبي عام* 
 ٣٦١٤عروة بن الزبري * 

  ٣٦١٦ عروة بن عياض* 
 ٣٦٤٤ =عقبة بن أوس * 
ِقبيصة *  َ٣٦١٧ 
 ٣٦١٨قزعة * 
 ٣٦١٩مرسوق بن األجدع * 
 ٣٦٢١مـجاهد * 
ْاملهلب بن أيب صفرة *  ُ َّ َ ُ٣٦٢٦ 
 ٣٦٢٧مرداس وأبو سلمة * 
 أبو وهب: أو وهب بن جابر* 

٣٦٢٨ 
واهب بن عبد اهللا الكعبي * 

٣٦٣٠ 
 ٣٦٣١حييى بن جعدة * 
َهالل بن يساف*  َ=  ٣٥٦٢  
 ٣٦٣٢أبو جحيفة * 
َأبو حـميد احلمريي *  ْ ِ٣٦٣٣ 
 ٣٦٣٤أبو سلمة * 
ْأبو سربة *  َ٣٦٣٦ 
ِبو قبيل أ*  َ٣٦٣٧ 
 ٣٦٣٨ أبو كبشة* 
 ٣٦٣٩أبو موسى احلذاء * 
َأبو مـِجلز *  ْ٣٦٤٠ 
  ٣٦٤١ أبو نجيح* 
 ٣٦٤٢أبو حييى * 
 ٣٦٤٣أبو يزيد * 



 ٦٤٨

القاسم بن ربيعة عن أيب فالن * 
٣٦٤٤ 

 ٣٦٤٥رجل * 
ُأبو يعفور ع*  ْ  ٣٦٤٦من حدثه َ
 ٣٦٤٧رجل * 
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