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 ٣

 مسند عبد اهللا بن مسعود
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

 /أ٢٠٦/:األحنف بن قيس عنـه* 
تفرد بـه طلق بن  .احلديث» ...أال هلك املتنطعون« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٣٦٤٨(

 ,ن ابن جريج عن سلياموتفرد بـه , عنـهعتيق بن نتفرد به سليامو ,حبيب عن األحنف
وال نعلم حدث بـه عن ابن  ,وحفص بن غياث عن ابن جريج كذلك رواه حييى القطانو

  .الثالثةء  هؤالغريجريج 
 :مسعودإبراهيم عن ابن * 

 عيل بن تفرد بـه أحـمد بن .»كل معروف صدقة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٦٤٩(
َاألفطح  ْ ة عن رشيك بن عبد اهللا عن أفريقينزيل  عن حييى بن سالم البرصي فريقياألَ

  .نفسهاألعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا 
 :األسود وعلقمة عن عبد اهللا* 

 ,احلديث.. .اًال نعلم شيئ ملسو هيلع هللا ىلص ا مع رسول اهللاكن : سمعا عبد اهللا يقولهـام أنـ:[حديث  )٣٦٥٠(
َأنيسةعن زيد بن أيب   تفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث.التشهد وفيـه  عن أيب ُ

ِّالرقيد اهللا بن عمرو يوخالفه عب ,هـامإسحاق عنـ َأنيسة رواه عن زيد بن أيب ,َّ د عن  عن حـامُ
ورواه عبد اهللا  .اًهذا الوجه أيضمن ن عمرو عن زيد  عبيد اهللا بهوتفرد ب ,إبراهيم عن علقمة
  .بن عون عن إبراهيم

غريب من  .احلديث.. .هؤالء اجلـمعة  أصىل:فقال ,دخلنا عىل عبد اهللا :قاال :حديث )٣٦٥١(
َكدينةأيب  حديث   . بـه حسني األشقر عنـه تفرد,هـامعنـعن إبراهيم  حييى بن املهلب عن األعمش ُ

________________________ 
   .٥/١٥٢العلل :  ينظر −٣٦٤٩الالل
 من طريق ابن  ٦٥٢١ وأخرجه الطرباين يف األوسط . ٣١٠, ١٥٦, ٥/١٢٥العلل :  ينظر −٣٦٥٠الالل
  . − التفرد عن علقمة وحده– , ووافقه وهب



 

 ٤

 بـه عبد القدوس بن حبيب عن  تفرد.احلديث» ...ةطلب العلم فريض« :حديث )٣٦٥٢(
  .حـامد عن إبراهيم

تفرد بـه  . احلديث»...السالم عليكم« :يسلم ملسو هيلع هللا ىلص  لقد رأيت رسول اهللا:[حديث  )٣٦٥٣(
َالنخعي مالك أيب حسنييد بن هارون عن عبد امللك بن زي  , عن أيب إسحاق عن اجلـامعةَّ
  .يدةِبَوع  مرسوق:منهمو
غريب من حديث إبراهيم  .يسلم يف ركعتي الوتر ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:حديث )٣٦٥٤(
ْمهرانتفرد بـه داود بن  ,وغريب من حديث أبان بن تغلب عنـه ,هـامعنـ  عن أيب حفص األبار ِ
  .عنـه
 :األسود وحده عن عبد اهللا* 

غياث بن /ب٢٠٦/ تفرد بـه.احلديث.. . فاستعلن بـها,النجـم ملسو هيلع هللا ىلص  قرأ النبي:حديث )٣٦٥٥(
 تفرد بـه احلسن بن زياد :ع آخر وقال يف موض. أيب إسحاق عنـهعن قيس  عمرو بنعنإبراهيم 

ْبـهرامعن زكريا بن أيب زائدة والقاسم بن   :هـمولفظ حديث ,اد التميمي عن أيب إسحاقَّعَ وسَ
 ...ن بـها رسول اهللاأول سورة استعل

د تفرد بـه احلسن بن زياد عن عتبة بن عب .﴾g ﴿ :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٣٦٥٦(
َالعرزميومرو َد بن عاهللا وعبد الرحـمن بن عبد اهللا وإرسائيل وحـام ْ   . عن أيب إسحاق عنـهَ

غريب من حديث احلسن  .احلديث.. . التشهدهـميعلم ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٣٦٥٧(
 ومل يروه عنـه ,تفرد بـه املـحاريب عبد الرحـمن بن مـحـمد عنـه , بن عمريُعامرةبن عبيد اهللا عن 

  .اً مـجوداًارون بن إسحاق مسندغري ه
 زيد عنيغريب من حديث إبراهيم بن  .احلديث »...من أقرض قرضني« :[حديث  )٣٦٥٨(

 

________________________ 
   .٢٧٠ , تايل التلخيص ٥/٩العلل :  ينظر −٣٦٥٣الالل
   .٥/٣٩العلل :  ينظر −٣٦٥٦الالل
   .٥/١٦العلل :  ينظر −٣٦٥٧الالل
   .١٤) ٣(األفراد :  ينظر −٣٦٥٨الالل



 

 ٥

ِحريزتفرد بـه أبو  ,األسود  ,ومل يروه عنـه غري الفضيل بن ميرسة أبو معاذ , عبد اهللا بن احلسنيَ
 .وتفرد بـه معتمر بن سليامن عنـه

 

 عثامن  بـه تفرد.احلديث.. . كل رفع ووضعيكرب يف ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٣٦٥٩(
 :تنأ :فقال له ,بن ثوبان جاء إىل زهري بن معاوية رأيت ا:قال  عن عيل بن اجلعدذاَزَّرُخبن 
  .IQHسود عن أبيـه وعلقمة عن عبد اهللاعن أيب إسحاق عن عبد الرحـمن بن األ@*ٌزهري

 

 عنمعاوية بن عطاء  بـه  تفرد.احلديث» ...أفطر احلاجـم واملـحجوم« :حديث )٣٦٦٠(
  . إبراهيم عنـهعن منصور عنالثوري 

 

تفرد بـه معاوية بن  .احلديث.. . لو أن أهل العلم صانوا العلم: قال عبد اهللا:[حديث  )٣٦٦١(
ِّمـجمعل بن َشْـهَ نعني ْرصَّنسلمة ال  ومل يروه عنـه غري عبد , الضحاك عن األسودعن الضبي َُ

 ,فزاد يف إسناده علقمة مع األسود ,العبدي عن ابن نمريورواه مـحـمد بن برش  ,اهللا بن نمري
  .وتفرد بـه مـحـمد بن برش عن ابن نمري بـهذا اإلسناد

 

سباب املسلم  «:من سمعت حديث عبد اهللاـم : قلت أليب إسحاق:[حديث  )٣٦٦٢(
َهبريةثنيـه األسود وأبو األحوص و حد:فقال ,احلديث» ...فسوق  IRHبـه هذا الشيخ تفرد . عنـهُ

عن شعبة عن أبان بن /أ٢٠٧/ابن مهدي عندة عن عيل بن املديني ِيبَد اهللا بن مـحـمد بن ععب
َمـخلدكتبـه إال عن أيب عبد اهللا بن نومل  ,..:. قلت:قال بتغل ْ َ.  

 

تفرد بـه حصني بن  .النجـم :فقرأها , ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعلن بـها أول سورة است:حديث )٣٦٦٣(
َمسعرمـخارق عن  ْ   . عن أيب إسحاق عنـهِ

________________________ 
  .ضبب عليها » زهري« . * ٥/١٠العلل :  ينظر −٣٦٥٩الالل
  .−٤/٢٨٢ كذا يف الكامل –نعم , أنا هو :   قال زهري)١(الالل
   .٥/٤٢العلل :  ينظر −٣٦٦١الالل
   .١/٣٢ , تلخيص املتشابه ١٠/٨٦ , تاريخ بغداد ٥/٣٢٤العلل :  ينظر −٣٦٦٢الالل
  .− كام يف تلخيص املتشابه–ًمرفوعا :  أي )٢(الالل



 

 ٦

بـه حـامد  تفرد ,غريب من حديث الثوري .احلديث »...اً مصابىمن عز« :[حديث  )٣٦٦٤(
  .عن مـحـمد بن سوقة عن إبراهيم عنـهعنه بن الوليد 

معاوية بن عطاء  تفرد بـه . أحد من ولد آدمىصأن خي ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللانـهى :حديث )٣٦٦٥(
  . إبراهيم عنـهعن منصور عن الثوري عن

واملـحفوظ بـهذا  , تفرد بـه برش بن عمر عن شعبة.ٓسجد يف ص ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٦٦٦(
  .سجد يف النجـم :اإلسناد

 :حـميد بن عبد الرحـمن عنـه* 
إن اهللا عز وجل ال ينظر يف صالة عبد ال يرفع  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٣٦٦٧(

  . بـه أبو حـمزة عن جابر عنـه تفرد.احلديث» ...إزاره
َاحلمرييحـميد *  ْ  :*عنـه ِ

 .احلديث» ...وأخذ من شاربـه ,من قص أظفاره «: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ق:[حديث  )٣٦٦٨(
َاحلمرييتفرد بـه صالح بن بيان عن املسعودي عن ابن حـميد  ْ   . عن أبيـه عن ابن مسعودِ

ِّرضُحارثة بن م*   :ب عنـهَ
.. .والكالم يَْد اهل: اثنتانهـام :فيقول , كان عبد اهللا خيطب ليلة اجلـمعة:حديث )٣٦٦٩(

  .بـه أبو شيبة عن أيب إسحاق عن حارثة فردت .احلديث
سباب « :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي :فيقول , كان عبد اهللا خيطب كل خـميس:حديث )٣٦٧٠(

  . بـه أبو شيبة عن أيب إسحاق عنـه تفرد.احلديث» ...املسلم فسوق
 :ش بن عبد اهللا عنـهَنَح* 

  بن عن عبد اهللاعةَِهليه عبد اهللا بن  بـ تفرد.احلديث.. .اً مصابً رجالىنـه رقأ :حديث )٣٦٧١(
 

________________________ 
 , فوائد متام ٧٧وحني البن حبان ص  , تعليقات الدارقطني عىل املجر٥/١٣العلل :  ينظر −٣٦٦٤الالل

٢/٩١.   
 .» ينظر«: فوق الرتمجة *   .٧٨٨العلل املتناهية :  ينظر −٣٦٦٨الالل



 

 ٧

َهبرية   . وهو غريب, عن حنشُ
 

 :احلسن البرصي عنـه* 
: وزاد فيـه ,IQHتقدم وقد ,يدة يف املهديِبَحديث ع :يعني ,نحوهعن عبد اهللا  حديث )٣٦٧٢(
  .هذا اإلسنادبـ عمرو بن قيس عن تفرد بـه عبد اهللا بن بكري .»هامطر ُل السامءِنزُت«

 

 :من بن يزيد عن ابن مسعودري وعبد الرحـَهُ بن ظيثَرُح* 
 غريب .احلديث.. .ن عبد اهللا بن مسعود كان ينرصف عن يمينـهأ :[حديث  )٣٦٧٣(
ذا تفرد بـه أيوب بن جابر عنـه بـه ,هـام بن عمري عنـُعامرةمن حديث األعمش عن /ب٢٠٧/

  . األسود بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعودعن ُعامرةواملـحفوظ عن األعمش عن  ,اإلسناد
 

 :ثمة عنـهخي* 
 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .عن بيع املـحفالت ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٣٦٧٤(

 . شهاب عن األعمش عنـهابنكاين عن ْرَجعفر الو
ْالفريايبتفرد بـه مـحـمد بن يوسف  .احلديث» ...ال سمر بعد العشاء« :حديث )٣٦٧٥(  عن ِ

َمسعر ْ ِ.  
َاألعسم  تفرد بـه عمرو بن مـحـمد.»الندم توبة« :[حديث  )٣٦٧٦(  عن منصور عن م عن حساْ

  .إبراهيم عنـه
 تفرد بـه مـحـمد بن مروان عن .»من حج ثم مات من عامه دخل اجلنة« :حديث )٣٦٧٧(

  .اًخيثمة عن عبد اهللا مرفوعوالعالء بن املسيب عن أبيـه 
 ـه عامر بن نرص عن مـحـمد بنتفرد ب .» بارك ألمتي يف بكورهاهـمالل« :حديث )٣٦٧٨(

 

________________________ 
  .٣٧٥٤ بل سيأيت يف احلديث )١(الالل
   .٣٥) ٣(األفراد :  ينظر −٣٦٧٣الالل
   .٥/٤٨العلل :  ينظر −٣٦٧٤الالل
   .٥/١٤٠العلل :  ينظر −٣٦٧٦الالل



 

 ٨

  .عن العالء عن أبيـه وخيثمةعبد اهللا األسدي 
 :خباب عن ابن مسعود* 

 تفرد بـه حييى بن .ناِكْشُفلم ي ,الصالة يف اهلاجرة ملسو هيلع هللا ىلص  شكونا إىل رسول اهللا:حديث )٣٦٧٩(
  .أسنده عن خباب عن ابن مسعودف ,سعيد األموي

 :اح بن احلارث عن عبد اهللاَيِر* 
غريب من  .احلديث.. . ماءـامهفيـ IQHانَتَّنَشبينا ِتُفأ ,يت عند ابن مسعودد تغ:حديث )٣٦٨٠(

 تفرد بـه إسامعيل بن , ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود عن النبي IRHحديث صدقة بن املثنى عن جده رباح
ِبشالنجـم بن  به  وتفرد,زكريا عنـه   .ري عن إسامعيلَ

ِعميلةالربيع بن *   : عن عبد اهللاَ
َالركنيغريب من حديث  . احلديث»...ةسنالرؤيا الصاحلة احل« :حديث )٣٦٨١( ن الربيع  بُّ

ْالصهبتفرد بـه أسد بن موسى عن أيب معاوية الرضير عن أيب  ,أبيـه عن   .اء عنـهَّ
 , عبد امللك بن عمري عن الربيعتفرد بـه .احلديث» ...سيليكم أمراء «:[حديث  )٣٦٨٢(

َخذوتفرد بـه حكيم بن   .ريَمُسيكنى أبا  ,امِ
 :زيد بن وهب عن ابن مسعود* 

» ...إن خلق أحدكم «:الصادق املصدوقوهو  ملسو هيلع هللا ىلص  حدثني رسول اهللا:حديث )٣٦٨٣(
ْ سلم غريب من حديث .احلديث تفرد  ,ن األعمشع املرعيشعن أيب عبد اهللا /أ٢٠٨/بن سنانَ

  .بـه سعد بن أيب هشام عنـه
 غريب من حديث الثوري عن أيب .احلديث» ...ىَثْوُجال من كدخيرج ال« :[حديث  )٣٦٨٤(

 عن أيب عبد اهللا وما كتبناه إال ام عن الثوري, مصعب بن املقدتفرد بـه ,املقدام ثابت بن هرمز
 

________________________ 
 .ِالقربة : َّوالشنَّة .  بشنتني :ه الوجه في» بشنتان«: قوله  )١(الالل
َ رياح :صوابه » رباح«: قوله  )٢(الالل ِ. 
   .٣/١٢٥٠املؤتلف :  ينظر −٣٦٨٢الالل
   .١٣/١١٠تاريخ بغداد :  ينظر −٣٦٨٤الالل



 

 ٩

َمـخلدبن  ْ َ.  
تفرد بـه مـحـمد بن الطفيل  .احلديث.. .العزوبة ملسو هيلع هللا ىلص  شكونا إىل رسول اهللا:حديث )٣٦٨٥(

  . ابن مسعودعنزيد يعن عبد الرحـمن بن و عن رشيك عن إبراهيم بن مهاجر عنـه
بن عبد اهللا بن مـحمد تفرد  .احلديث.. .قراءة رجالن يف املسجد ىامرـ ت:حديث )٣٦٨٦(

َمغولاملغرية عن مالك بن  ْ  . عن عبد امللك بن عمري عنـهِ
تفرد بـه سهل بن  .احلديث» ...ملتمسك فيـه بدينـها اًإن من ورائكم زمان« :حديث )٣٦٨٧(

  . زيدعن األعمش عن عبد اهللا بن نمري عنعامر البجيل 
عيل عن الثوري تفرد بـه مؤمل بن إسام .احلديث» ...إنـها ستكون فتن« :حديث )٣٦٨٨(

  . األعمش عن زيد وعمرو بن رشحبيل عنـهعن
 بـه موسى بن تفرد .احلديث.. .هـم ألهلنا قوتـَتْلِهل ك : أنـه قال خلازن له:[حديث  )٣٦٨٩(

وغريه يرويـه عن أيب بكر بن عياش عن أيب  ,IQH أيب بكر بن عياشعنإبراهيم الدمشقي 
  .IRHقد تقدم يف مسندهو ,إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد اهللا بن عمرو

 :عن ابن مسعود *ةزيد بن زائد* 
 »...اًغني أحد منكم عن أحد من أصحايب شيئِّلَبُال ي« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٦٩٠(

ِّالسدي  تفرد بـه إرسائيل عن .احلديث  .* عن زيدISHهاشم  الوليد بنعنإسامعيل ُّ
ّزر *  َحبيشبن ِ  : عن عبد اهللاُ

تفرد به زكريا  .احلديث ...عَخَّمن الن يدعو هلذا احلي  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا سمعت رسول :حديث )٣٦٩١(
ّزرإما  ,حدثني شيخ من بني أسد :قال  عن أبيـهْهباينُّصبن عبد اهللا بن يزيد ال   .وإما أبو وائل ,ِ

________________________ 
   .٦٠/٣٩١تاريخ دمشق :  ينظر −٣٦٨٩الالل
 .» عن موسى) هو أمحد بن إبراهيم بن حممد الدمشقي(ك تفرد به أبو عبد املل«: يف تاريخ دمشق  )١(الالل
  .٣٦٢٩ يف احلديث )٢(الالل
 .ضبب عليهام » زيد«, » زائدة«*  −٣٦٩٠الالل
 . بن أيب هاشم :صوابه لعل » بن هاشم«: قوله  )٣(الالل
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ِمنيعتفرد بـه أحـمد بن  .»يرحـمك اهللا« :فقال ,رأيس ملسو هيلع هللا ىلص  مسح رسول اهللا:حديث )٣٦٩٢( َ 
  .ذا اللفظعن أيب بكر بن عياش عن عاصم عنـه بـه

غريب من حديث  .احلديث» ... عفا ألمتي عن ثالث وجلإن اهللا عز« :[حديث  )٣٦٩٣(
  .IQH عاصمعنتفرد بـه إسحاق بن برش الكاهيل عن أيب بكر بن عياش  ,عنهعاصم 

غريب من حديث الثوري عن /ب٢٠٨/.»من ال يصيل فال دين له« :[حديث  )٣٦٩٤(
ادة َوَ بن سبلاط غاين عن أيبْرَ بن عبد الرب الف إال عن عيل بن عبد اهللااًما كتبناه مرفوع ,عاصم
َخبيق عبد اهللا بن عن   . عن يوسف بن أسباط عن الثوريُ

» ... من أهل بيتيًال تذهب الدنيا حتى يبعث اهللا عز وجل رجال« :[حديث  )٣٦٩٥(
ما كتبناه إال عن أيب عبد اهللا  ,عنه غريب من حديث أيب نعيم عن الثوري عن عاصم .احلديث

ْالعباس الربأيب عن أحـمد بن مـحـمد بن عيسى  −IRHمل يذكرو−امللقب النحوي   . عن أيب نعيميتِ
 تفرد بـه مالك بن عبد الواحد أبو غسان عن معاذ عن أبيـه عن عاصم :ع آخروقال يف موض

 يوسف تفرد بـه , عن عاصماحلارث غريب من حديث واسط بن :ع آخر وقال يف موض.عنـه
َحوشببن  ْ ع  وقال يف موض.ومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن عمر بن أبان ,العواموهو أخو  ,َ
َالدستوائين حديث هشام  غريب م:آخر تفرد بـه مسلم بن احلجاج عن أيب غسان  , عن عاصمَّْ

  .عي عن معاذَمِْسمالك بن عبد الواحد امل
ّزرغريب من حديث عاصم عن  .»ـهمِتَّالَزلوا ذوي اهليئات يقأ« :[حديث  )٣٦٩٦( فرد بـه ت ,ِ

ومل نكتبـه إال عن  , عن أيب بكر بن عياش عن عاصماحلنفي عن أبيـهيزيد عبد اهللا بن مـحـمد بن 
َمـخلدابن  ْ َ.  
________________________ 

   .٥١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٦٩٣الالل
 .إبراهيم بن حبيش بن دينار املعدل : , يعني » وما كتبته إال عن هذا الشيخ«:  يف األفراد )١(الالل
   .٥٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −٣٦٩٤الالل
   .١٤٣٦العلل املتناهية :  ينظر −٣٦٩٥الالل
 .إبراهيم بن حممد بن عرفة امللقب نفطويه :  لعله )٢(الالل
  . عبد اهللا , ووافقه من طريق ٧٥٦٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٠/٨٥تاريخ بغداد :  ينظر −٣٦٩٦الالل
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 ,عاصمحازم عن جرير بن  تفرد بـه .»ال يتناجى اثنان دون الثالث« :[حديث  )٣٦٩٧(
ّزر عنـه عن عاصم عن  فقيل ,واختلف عنـه   .عن أيب وائلِ

بن  IQHدعيس تفرد بـه زهري بن معاوية عن . احلديث»...تعاهدوا القرآن« :حديث )٣٦٩٨(
ّزرخالد الرازي عن عاصم عن  ِ.  

 تفرد بـه عبد . احلديث...عىل قراءة زيد تأمروين أن أقرأأ : قال عبد اهللا:حديث )٣٦٩٩(
َالعرزميد اهللا يالرحـمن بن مـحـمد بن عب ْ   . عن أبيـه واألعمش عن عاصم عنـهَ

تفرد بـه عقبة األسدي عن مـحـمد بن  .احلديث.. .ٓهط قرأ رجل عىل عبد اهللا :حديث )٣٧٠٠(
َالعرزميد اهللا يعب ْ   . عن عاصم عنـهَ
عن ري َطُموسى بن متفرد بـه  .احلديث.. . باألسارىاؤوا ملا كان يوم بدر ج:حديث )٣٧٠١(

ُبـهلولوتفرد بـه إسحاق بن  ,ورُبْنُويعرف بز ,د بن يعىلوتفرد بـه عنـه مـحـم ,عاصم ْ   . عنـهَ
تفرد بـه أيوب بن جابر  . احلديث»...قليب بكر عىل اأبيا  الليلة إين رأيتني« :حديث )٣٧٠٢(

 .عن عاصم عنـه بـهذه األلفاظ
 ومل ,تغلب/أ٢٠٩/ عن أبان بنتفرد بـه أبو معاوية .»األختان :دةَفَاحل «:حديث )٣٧٠٣(

  .احلديثهذا ري غ هيسمع من
 تفرد بـه عبد . احلديث...اهللا عز وجل خفت تىح ,اًبت عمر حأحبب لقد :حديث )٣٧٠٤(

  . عن رقبة عن عاصم عنـهاملحاريبالرحـمن بن مـحـمد 
تفرد بـه نرص بن طريف  .احلديث.. . يوم اجلـمعةترصخي ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٣٧٠٥(
  .هذا اللفظبغري وغريه يرويـه عن عاصم  , عن عاصم عنـهيِزَ جوأب
ـمد  تفرد بـه هاشم بن مـح.» تعدل ثلث القرآن﴾D C B A ﴿« :[حديث  )٣٧٠٦(
  .اً عن حـامد بن زيد عن عاصم عنـه مرفوعربعيال

________________________ 
   .−عن زر أو أيب وائل:  فيه – ٥/٧٠العلل :  ينظر −٣٦٩٧الالل
 . شعيب :صوابه » سعيد«: قوله  )١(الالل
   .٥/٧٣العلل :   ينظر −٣٧٠٦الالل
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أيب حـميد بن عبد امللك بن تفرد بـه  .احلديث» ...إن من الشعر حكمة« :[حديث  )٣٧٠٧(
َّغنية ِ َّغنيةوتفرد بـه أبو سعيد األشج عن حييى بن عبد امللك بن أيب  , عن عاصمَ ِ   . عن أبيـهَ

 

 :سعد بن عياض عن ابن مسعود* 
تفرد بـه  .احلديث.. .ذراع الشاة ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا IQHاقَرُحب الع كان أ:[حديث  )٣٧٠٨(

وغريه يرويـه عن أيب  ,صالح بن مقاتل عن أبيـه عن أيب داود عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه
  .داود عن زهري

 

 :سامل البزاز عنـه* 
تفرد بـه أبو  .ركدلحتى لو صب عليـه ماء  ,يعدل ظهره ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٣٧٠٩(

َالنخعي مالك   . عبد امللك بن احلسني عن عبد امللك بن عمري عن ساملَّ
 

 :شداد بن اهلاد عنـه* 
 تفرد بـه موسى بن .» عيل صالةهـمإن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثر« :[حديث  )٣٧١٠(

 .يعقوب عن عبد اهللا بن كيسان عن عبد اهللا بن شداد عن أبيـه
 

 :IRHشداد بن معقل الوالبي عن عبد اهللا* 
غريب من حديث عبد  .احلديث.. . ليلةنيربعإال أ ملسو هيلع هللا ىلص  ما قنت رسول اهللا:حديث )٣٧١١(

  . عنـهونةــــُْعَجتفرد بـه نوح بن  , عن شدادُز بن رفيعالعزي
 

ِشقيق*   : بن سلمة أبو وائل عن عبد اهللاَ
________________________ 

   .٥/٧٢العلل :  ينظر −٣٧٠٧الالل
  . تفرد به عنه : ل  من طريق زهري عن أيب إسحاق , وقا٢٤٦١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٠٨الالل
 . هو العظم عليه اللحم )١(الالل
 البن »ً صالةَّإن أوىل الناس يب أكثرهم عيل«الكالم عىل حديث جزء يف  , ٥/١١٢العلل :  ينظر −٣٧١٠الالل
 .ب /٦حجر 
  .٣٣٩٦ إىل هنا ينتهي االنقطاع يف غ , وكانت بدايته يف أثناء احلديث )٢(الالل
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 ,غريب من حديث أيب وائل عنـه .احلديث» ... اإليامن إىل الورعىانتـه« :[حديث  )٣٧١٢(
  .ة بن عبد الرحـمن عن املعىلنبسوتفرد بـه ع , عنـهنعىل بن عرفاتفرد بـه امل

 :طارق بن شهاب عنـه* 
 وهو ,تفرد بـه أبو حنيفة عن قيس بن مسلم عنـه .احلديث» ...أفضل احلج« :حديث )٣٧١٣(

 وقال .عن أيب حنيفة/ب٢٠٩/ن ياسني وحاتم بن إسامعيلبوكذلك رواه خلف  ,غريب عنـه
  . أسامة عن أيب حنيفة عند أيب ومل أره إال:ع آخريف موض

 بن يقظان *تبةتفرد بـه ع ,غريب .احلديث» ...*حسنمـما أحسن من « :[حديث  )٣٧١٤(
  .عن قيس بن مسلم عنـه

َمسعرتفرد بـه ابن عيينة عن  .فاحلديث موقو.. . عليكم بألبان البقر:[حديث  )٣٧١٥( ْ ومل  ,ِ
َالركنيورفعه الثوري واملسعودي والربيع بن  ,يرفعه   .هـموكيع وغري وأبو ُّ

ِّمرصفطلحة بن *  َ  : عنـهُ
َزبيد غريب من حديث .احلديث» ...شغلونا عن الصالة الوسطى« :[*حديث )٣٧١٦(  , عنـهُ

  .سم عنـهاقالتفرد بـه أبو مريم عبد الغفار بن 
 :يل عنـهُبُعبد اهللا بن يزيد أبو عبد الرحـمن احل* 

ْطهامن بـه إبراهيم بن تفرد .احلديث» ...إذا أنفق الرجل عىل أهله« :[حديث  )٣٧١٧(  عن َ
 . *دوسنده عن ابن مسعأ ,شعبة

تفرد بـه إسحاق بن  .احلديث.. .بمنى ركعتني ملسو هيلع هللا ىلص  صليت مع رسول اهللا:حديث )٣٧١٨(
ُبـهلول ْ   .بن عيينة عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيـه عنـهإبراهيم  عن َ

________________________ 
   .٢٧٢١ , فيض القدير ١٣٦٦ , العلل املتناهية ٣٥) ٢(فراد األ:  ينظر – ٣٧١٢الالل
  .عبيد : يف ص » عتبة«/ حيسن : يف ص » حسنـم« * −٣٧١٤الالل
   . ٦/٢٨العلل :  ينظر −٣٧١٥الالل
  .مكررة يف غ » حديث« * −٣٧١٦الالل
 .» كذا«: يف حاشية غ  »أسنده عن ابن مسعود«*  −٣٧١٧الالل
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 :مة عنـهِلَعبد اهللا بن س* 
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .اره مر عامر عىل ابن مسعود وهو يؤسس د:[حديث  )٣٧١٩(

 .يل عن عمرو بن مرة عنـهَمَعبد اهللا املرادي اجل
 :عبد اهللا بن احلارث عنـه* 

 , احلديث...﴾AIQH D C B ﴿ :هذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلص  تال النبي: قال:[حديث  )٣٧٢٠(
َمغول مالك بن * ورواه.»التجايف عن دار الغرورو« :وفيـه ْ يدة عن ابن ِبَ عن عمرو عن عِ
  .*دمسعو

 :م عنـهَّعبد اهللا بن حال* 
َمسعرهكذا رواه  .موقوف . إذا رأى أحدكم امرأة تعجبـه:[حديث  )٣٧٢١( ْ  عن أيب إسحاق ِ

ِقبيصة ورواه ,هَعن عبد اهللا عنـه قول  وهو , ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبياً عن الثوري بـهذا اإلسناد مرفوعَ
َمسعرغريب من حديث  ْ  . عن أيب إسحاق عنـهِ

 :ر عن ابن مسعودَمْعَبو مة أَربْخَعبد اهللا بن س* 
  .ألنـه بالكنية أشهر ,IRH يف الكنىهذكرن

 :عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيـه* 
تفرد بـه أبو حنيفة عن  .احلديث» ...هـمال تقطع اليد يف أقل من عرشة درا« :[حديث  )٣٧٢٢(

  .القاسم عن أبيـه عن جده عبد اهللا بن مسعود
________________________ 

  .من ص الرتمجة  * −٣٧١٩الالل
 .» كذا«:  يف حاشية غ »ابن مسعود... ورواه مالك «/ وروى : يف غ » ورواه« * −٣٧٢٠الالل
 .» فمن«:  يف النسختني )١(الالل
  .٥/١٩٧العلل :   ينظر −٣٧٢١الالل
 .٣٩٧٦−٣٩٧٤ يف األحاديث )٢(الالل
ن طريق أيب حنيفة ,  م٧١٤٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٩٤, ٣/١٩٣السنن :  ينظر −٣٧٢٢الالل
  . تفرد به احلكم عنه : وقال 
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َاجلزريتفرد بـه مروان بن سامل . *احلديث »...عانِّيَإذا اختلف الب« :[حديث  )٣٧٢٣(  عن أيب َ
تفرد  و,عن إبراهيم عن علقمةوعن حـامد بن أيب سليامن /أ٢١٠/,حنيفة عن القاسم عن أبيـه

 *رواهو :ع آخر وقال يف موض.IQHعن ساملبـه املنذر بن مـحـمد بن املنذر عن أبيـه عن جده 
  .وعنـه أبو بكر بن عياش ,عد البقال عن الشعبيأبو س *عنهوتفرد بـه  ,الشعبي عنـه

 ُجنادة تفرد بـه أبو .وعن يساره تسليمتنييسلم عن يمينـه  ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٣٧٢٤(
  .حصني بن مـخارق عن أيب حنيفة عن القاسم عن أبيـه

 غريب من حديث .يأخذ شامله بيمينـه يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٣٧٢٥(
ْمـُـِندلتفرد بـه  , عن جدهالقاسم عن أبيـه   . عن ابن أيب ليىل عنـهَ

تفرد بـه عبد  .احلديث» ... أرسي يبَ السالم ليلةلقيت إبراهيم عليـه« :[حديث  )٣٧٢٦(
  }أ١م{ .ق أبو شيبة عن القاسم عن أبيـهالرحـمن بن إسحا

َمسعرتفرد بـه حصني عن . احلديث» ...ًنرض اهللا امرأ« :حديث )٣٧٢٧( ْ  .  عن عبد امللك عنـهِ
تفرد بـه مـحـمد  .احلديث »... عن القتلهـم بـُّنـَِضَ ياًعباد * عز وجلإن هللا« :[حديث  )٣٧٢٨(

  .بن حـامد عن حفص بن سليامن عن عبد امللك بن عمري عنـه
ه  تفرد ب.IRHيف الرحلة احلديث.. .إال كذبة ملسو هيلع هللا ىلص  يف عهد رسول اهللات ما كذب:حديث )٣٧٢٩(
َّاحلـامين كذلك رواه أبو حييىو ,عن أبيـه الرحـمن عبد أبيـه عن معن عن حنيفة أبو   .حنيفة  عن أيبِ

 حصني بن مـخارق عن ُجنادةتفرد بـه أبو  .احلديث.. .مثل حديث التشهد حديث )٣٧٣٠(
  .كليب بن عبد امللك املسعودي عن معن بن عبد الرحـمن عن أبيـه وأيب عبيدة

________________________ 
  .من غ » عنه«/ رواه : يف ص » ورواه«/ من غ » احلديث« . * ٢٠٥, ٥/٢٠٤العلل :  ينظر −٣٧٢٣الالل
  .− وهو مروان اجلزري– عن ابن سامل :صوابه » عن سامل«: قوله  )١(الالل
   .١/٢٨٣السنن :  ينظر −٣٧٢٥الالل
  .  من طريق عبد الرمحن , ووافقه ٥٣٩ والصغري ٤١٧٠ الطرباين يف األوسط  أخرجه−٣٧٢٦الالل
  .من غ » عز وجل« * −٣٧٢٨الالل
 . الراحلة :صوابه لعل » الرحلة«: قوله  )٢(الالل
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 :عبد الرحـمن بن يزيد عن ابن مسعود* 
ففعلت بـها كل  ,إين وجدت امرأة يف بستاين :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي:حديث )٣٧٣١(

ْالفريايب هب تفرد .احلديث ...اجلـامع إال يشء  ,عنـه إبراهيم وسامك عن عن األعمش عن الثوري ِ
 الرحـمن ومل يسنده عن عبد ,لثوري عن سامك وحده عن إبراهيمعن ا وقال الفضل بن موسى

 .هـموغري األحوص أبوو إرسائيل :هـمنـم ,جـامعة وخالفه ,الثوري غري اهللا عبد عن يزيد بن
ال أعلم حدث بـه  .احلديث.. .اً أربعبمنىصىل عبد اهللا مع عثامن  : قال:[حديث  )٣٧٣٢(

ُزنبور مـحـمد بن غري فضيل بن عياض عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرحـمن *عن ْ ُ.  
يل امعهكذا حدثناه إس .احلديث.. . رمى عبد اهللا اجلـمرة بسبع حصيات:[حديث  )٣٧٣٣(

اح عن مـحـمد بن أيب عدي عن شعبة عن َّبن الصب/ب٢١٠/بن العباس الوراق عن احلسن
 بـه مرة أخرى بإسناده عن شعبة عن احلكم ومنصور * وحدثنا,األعمش ومنصور عن إبراهيم

  .وهو الصواب ,عن إبراهيم
 تفرد بـه جعفر بن مـحـمد بن شاكر عن .احلديث.. . حججنا مع ابن مسعود:حديث )٣٧٣٤(

  .ن عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهعفا
تفرد بـه قيس بن الربيع  .احلديث» ...فأطيلوا الصالة ,اًإن من البيان سحر« :حديث )٣٧٣٥(

  .عن األعمش
تقدم يف ترجـمة زيد بن  .احلديث.. .العزوبة ملسو هيلع هللا ىلص  شكونا إىل رسول اهللا:حديث )٣٧٣٦(

  .IQHوهب
تفرد بـه أبو  .ديثاحل... * يرمون اجلـمرةاًإن هاهنا ناس : قيل لعبد اهللا:[حديث  )٣٧٣٧(

َّاملحياة َ َكهيل حييى بن يعىل عن سلمة بن ُ   . وهو صحيح عنـه, عن عبد الرحـمنُ
________________________ 

  .غري : يف ص » عن« * −٣٧٣٢الالل
  .ونا : يف غ » وحدثنا« * −٣٧٣٣الالل
  .٣٦٨٥ يف احلديث )١(الالل
  .يرشبون اخلمر : يف غ » مون اجلمرةير« * −٣٧٣٧الالل



 

 ١٧

تفرد بـه احلسن  . ﴾إين أنا الرزاق ذو القوة املتني﴿  : ملسو هيلع هللا ىلص أقرأين رسول اهللا:حديث )٣٧٣٨(
ِعهْمـَيف جبن زياد  َالعرزمي إرسائيل وقيس ومـحـمد بن عبيد اهللا ني بِ ْ   . عن أيب إسحاقَ

 جـمع عيسى بن يونس بني .»لسنة خري من االجتـهاد يف البدعةالقصد يف ا« :[ديث ح )٣٧٣٩(
واألعمش عن مالك بن  , بن عمريُعامرةاألعمش عن  :يعني ,اإلسنادين عن األعمشهذين 
  . عن عبد الرحـمنهـامكليـ ,احلارث

غريب من  .احلديث.. .كان إذا سلم سلم عن يمينـه ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٧٤٠(
َالنخعياتل بن حيان عن إبراهيم مقحديث  وتفرد بـه سليامن ابن  , بن عمروناشب تفرد بـه ,َّ

  .بنت رشحبيل عنـه
ديث من ح IQH غريب غريب غريب.احلديث» ...من سأل وله ما يغنيـه« :[حديث  )٣٧٤١(

 .تادة عبد اهللا بن واقد احلراينتفرد بـه عنـه أبو ق ,أيب حنيفة عن حكيم بن جبري
تفرد بـه عطاء بن السائب عن  .احلديث.. . اهللا يقول وهو بعرفات كان عبد:حديث )٣٧٤٢(

  . عمران بن عيينةهوعن ,الشعبي عنـه
تفرد بـه  .احلديث »...من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة« }ب١م{ :[حديث  )٣٧٤٣(

ِالنصيبيار يإسحاق بن س  :ع آخر وقال يف موض. عن الثوري عن أيب إسحاقنعيم  عن أيبَّ
 عن إبراهيم :هريوقال غ , منصور عن الشعبي عنـهعنة يينمد بن شيبان عن ابن عتفرد بـه أحـ

  .IRHالتيمي
 تفرد بـه حـامد .احلديث »... لبيكهـملبيك الل« : ملسو هيلع هللا ىلص كان تلبية رسول اهللا:[حديث  )٣٧٤٤(

 

________________________ 
   .٥/٢١٣العلل :  ينظر −٣٧٣٩الالل
   .١٢٢, ٢/١٢١ , السنن ٥/٢١٥العلل :  ينظر −٣٧٤١الالل
 .» ثالثة«:  يف حاشية ص )١(الالل
   .− وهو فيهام من مسند أيب مسعود– ١٤/٢٤١ , تاريخ بغداد ٦/١٧٤العلل :  ينظر −٣٧٤٣الالل
 .» وأصحاب ابن عيينة يروونه عن منصور عن إبراهيم«: غداد  يف تاريخ ب)٢(الالل
  .وناه : يف غ » وحدثناه« * −٣٧٤٤الالل



 

 ١٨

 ان العباس أحـمد بن بكرأبو *وحدثناه/أ٢١١/,بن زيد عن أبان بن تغلب عن أيب إسحاق عنـه
 .عن أيب األشعث عن حـامد −اًن ضعيفوكا−ن شاذان ب
تفرد بـه إسامعيل بن  . احلديث...َ عن نفسه إال القرآن*ٌؤامرال يسأل  :[حديث  )٣٧٤٥(

َمسعرزكريا عن  ْ   . عن أيب إسحاق عنـهِ
دة بن معن يتفرد بـه أبو عب .احلديث.. .أن يبزق يف القبلة −رهُأو ك−ره َ ك:حديث )٣٧٤٦(

َمسعر عن ْ  . أيب إسحاق عنـهعن ِ
يل ِقَتفرد بـه أبو ع .احلديث» ...أمسينا« : قالىإذا أمس ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٣٧٤٧(

 بن ن بن عبيد اهللا عن إبراهيمعن حسني بن عيل عن زائدة عن احلس حبيباجلـامل حييى بن 
َزبيدوعن املهاجر عن إبراهيم التيمي    . عن عبد الرحـمن بن يزيد عن عبد اهللاُ

 

 :هعبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـ* 
تفرد بـه  .احلديث.. . النفر من اجلناهللاحني رصف  ملسو هيلع هللا ىلص  كنت مع النبي:[حديث  )٣٧٤٨(

وروي عن حييى بن حـمزة عن  .وتفرد بـه األوزاعي عنـه ,ريف عن حييى بن سعيدطإبراهيم بن 
  .وتفرد بـه أحـمد بن مـحـمد بن حييى عن أبيـه عن جده عن األوزاعي ,اًاألوزاعي مـخترص

ان عن هالل بن أيب شيبتفرد بـه  .احلديث.. .هاَّفذم ,الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلص ذكر النبي:حديث )٣٧٤٩(
  .اًحـميد مرفوع

غريب من حديث  .احلديث.. .يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلص  أنا صاحب رسول اهللا:حديث )٣٧٥٠(
عن  IQHو ,ل اهلاشمينوف عن عبد اهللا بن احلارث بن ِّالزناداألعمش عن عبد الرحـمن بن أيب 

  .حسني بن عيسى بن زيد بن عيل عن أبيـه عنـهتفرد بـه  ,عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل
 

  :عبد الرحـمن بن عتبة عنـه* 
________________________ 

  .ًامرأ : يف ص » امرؤ« * −٣٧٤٥الالل
  .  من طريق أمحد , ووافقه ٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/٢١٧العلل :  ينظر −٣٧٤٨الالل
 ...واألعمش عن عمرو :  أي )١(الالل
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غريب من حديث يونس بن  .احلديث.. .الصدقة ملسو هيلع هللا ىلص كر عند رسول اهللاُ ذ:[حديث  )٣٧٥١(
  .تفرد بـه خالد بن عبد اهللا الواسطي عنـه ,عبيد عنـه

 :عبد الرحـمن بن أيب علقمة الثقفي عن عبد اهللا* 
 غريب من .عن صالة الصبح حاديان ملسو هيلع هللا ىلص  نام رسول اهللاَ ليلة كان معنا:[حديث  )٣٧٥٢(

ن بوغريب من حديث عبد اهللا بن الوليد بن عبد اهللا  , جامع بن شداد عنـه*ةحديث أيب صخر
ّمقرنمعقل بن  وال نعلم حدث  ,عنـه −راَزجْوُّويعرف بابن الر−تفرد بـه احلسن بن ثابت  , عنـهَُ

 /ب٢١١/.غري حييى بن آدمعنه بـه 
 :عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن مسعود* 

.. .اًيقول يف اخليل شيئ ملسو هيلع هللا ىلص هل سمعت رسول اهللا :فقال , رجله جاء:حديث )٣٧٥٣(
 . بن الوليد عن عيل بن أيب عيل عن يونس بن يزيد عن الزهري عنـهةيقتفرد بـه ب .احلديث

 :يدة السلامين عنـهِبَع* 
كام « :وفيـه ,احلديث.. .اًفخرج إلينا مستبرش , ملسو هيلع هللا ىلصكنا يف مسجد النبي :[ *حديث )٣٧٥٤(

كم بن  عمرو بن قيس عن احل*عنيم َكُير بن حِدَان بن سَنَ تفرد بـه ح.»اً وجورًملئت ظلام
َعتيبة َالنخعي عن إبراهيم ُ   . عنـهَّ

َالنخعيغريب من حديث إبراهيم  .احلديث» ...أوصيكم بأصحايب« :[حديث  )٣٧٥٥( َّ 
الل ببو وتفرد بـه أ, *عنهبو األحوص  أتفرد بـه ,وغريب من حديث منصور عنـه ,عنـه

ِاخلوارزميومل نكتبـه إال عن شيخنا عبد العزيز بن موسى  ,األشعري عن أيب األحوص  عن ُ
 

________________________ 
   .١٦/٤٥٩ , سري أعالم النبالء ٣٩) ٢(األفراد :  ينظر −٣٧٥١الالل
 من ٧٨٣٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/٦٦ , تـهذيب الكامل ٣٨) ٢(األفراد :  ينظر −٣٧٥٢الالل

 .صخر : يف ص » صخرة«. * طريق حييى , ووافقه 
حكيم : يف ص » كيم عنح«/ من غ » حديث« . * ١/٤٣٠ , املؤتلف ٥/١٨٤العلل :  ينظر −٣٧٥٤الالل

  .عن عمرو بن حكيم عن 
  .من غ » عنه«*  . ١٨٦, ٥/١٤٩العلل :  ينظر −٣٧٥٥الالل



 

 ٢٠

َالبخرتيأيب  ْ   }أ٢م{ .بن مـحـمد بن شاكر عن أيب بالل عبد اهللا َ
 ...ونذلابويت من املرشكني يتواصلون *ناس ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر عند رسول اهللا:[حديث  )٣٧٥٦(

َمغولتفرد بـه مالك بن  .لهاحلديث بطو ْ وتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن  , عن عمرو بن مرة عنـهِ
  .املغرية عنـه

 عىل السموات إن اهللا عز وجل يمسك :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص جاء يـهودي إىل النبي:[حديث  )٣٧٥٧(
تفرد بـه وليد بن حـامد بن زياد اللؤلؤي عن عبد الرحـمن بن عبد امللك بن  .احلديث.. .إصبع

ْأب   . إبراهيم عنـهعني عن منصور هنَجر عن موسى اجلَ
غريب من حديث  .احلديث» ...ا من النارًإين ألعرف آخر الناس خروج« :حديث )٣٧٥٨(

َمقسم مغرية بن  ْ تفرد بـه يعقوب بن كعب عن أيب معاوية عن  ,الضبي عن إبراهيم عنـهِ
  .األعمش ومغرية

 .احلديث.. . اهللا عز وجل مني أعلم بكتاباً لو أعلم أحد: قال عبد اهللا:[حديث  )٣٧٥٩(
َالعرزمي عن مـحـمد بن عبيد اهللا اسَطِْسنبن  *ابَنَتفرد بـه ج ْ ِالسبيع عن أيب إسحاق َ ي عن َّ

  .يدةِبَع
تفرد بـه احلسني  .احلديث »...برش باجلنةأ« :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل النبي:[حديث  )٣٧٦٠(
َمسععن  −غري مسمني−  عيل بن جعفر األحـمر عن أصحابـهبن ْ  . عن عمرو بن مرة عنـهرِ
 :طاس عنـهِْسعبيد بن ن* 

تفرد بـه أبو حنيفة  .احلديث.. .بجوانب الرسير/أ٢١٢/IQH من السنة تأخذ:حديث )٣٧٦١(
 يف  :هـم يف إسناده يف موضعنيوو ,مر عن سامل بن أيب اجلعد عن عبيدعن منصور بن املعت

________________________ 
  .ًناسا : يف ص » ناس« * −٣٧٥٦الالل
   .٥/١٧٧العلل :  ينظر −٣٧٥٧الالل
 .» صح«: فوقها يف غ  »َجنَاب«*  −٣٧٥٩الالل
   .٥/١٨٥العلل :  ينظر −٣٧٦٠الالل
ْأن( أن تأخذ , أو جاء عىل حذف :صوابه لعل » أخذت«: قوله  )١(الالل َ. ( 
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طاس عن ابن ِْسعبيد بن ن :ويف قوله ,وليس هذا من حديث سامل , سامل بن أيب اجلعد:قوله
 .ة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيـهوإنام رواه احلفاظ عن منصور عن عبيد عن أيب عبيد, مسعود

 :عمران بن حصني عن ابن مسعود* 
ْيقطع رجل يف رسقة@*ال تقوم الساعة حتى« :[حديث  )٣٧٦٢(  تفرد به املعتمر . احلديث»...ُ

 .هعن أبيه عن قتادة عن صاحب له عن عمران عن
َحريثعمرو بن *   : عنـهُ

غريب من  .احلديث@»...*﴾® ¯ ° ± ﴿« : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي@*الق :[حديث  )٣٧٦٣(
َحريثحديث عمرو بن  وهو غريب من حديث معن  ,تفرد بـه ابنـه جعفر عنـه , املـخزومي عنـهُ
َمسعر تفرد بـه , بن عبد اهللا بن مسعود عن جعفربن عبد الرحـمن ْ  أبو أسامة وتفرد بـه , عن معنِ

َمسعر عن ْ َكريبعن أيب  IQHسلمأخرجه م ,وهو صحيح عنـه ,ِ ورواه أبو  .أسامة هكذاأيب  عن ُ
َالعميس ورواه  .وتفرد بـه عمر بن حفص بن غياث عن أبيـه عنـه , عتبة بن عبد اهللا عن جعفرُ

وهو غريب من حديث  ,وتفرد بـه جعفر عن أبيـه ,عفرابن عيينة عن املسعودي عن ج
 .ه عندي إال من رواية ابن عيينة عنـهتجدما و ,املسعودي

 :عمرو بن رشحبيل* 
 .IRHتقدم حديثه يف ترجـمة زيد بن وهب

 :عن عبد اهللا −ايلَِكالب *ولعله−عمرو * 
غريب من حديث التيمي  .احلديث.. .انفانطلق , ملسو هيلع هللا ىلص استتبعني رسول اهللا:[حديث  )٣٧٦٤(

  .ليامن عن أبيـهتفرد بـه معتمر بن س , أيب متيمة طريف بن مـجالد عن عمروعن
________________________ 

 .» كذا«: فوقها » حتى«/ الرتمجة وحديثها من غ  * −٣٧٦٢الالل
 .» كذا«: يف حاشية غ » ًشهيدا ما دمت فيهم«/  »كذا«: فوقها يف غ  »قال« * −٣٧٦٣الالل
 ) .٢٤٨(٨٠٠ يف احلديث )١(الالل
  .٣٦٨٨ يف احلديث )٢(الالل
  .لعله : يف غ » ولعله« * −٣٧٦٤الالل



 

 ٢٢

 :عون بن عبد اهللا بن عتبة عنـه* 
 .احلديث ... أي األعامل أحب إىل اهللا عز وجل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا *سألت :[حديث  )٣٧٦٥(

  . عونعن حييى بن سعيد األنصاري عنتفرد بـه صالح بن بيان 
 :علقمة عن ابن مسعود* 

 كذا قال لنا .احلديث.. .﴾Z Y ] \ [ ^ ﴿ :[*حديث )٣٧٦٦(
ْاألودي وإنام هو داود ,داود بن أيب هند :ابن أيب داود ل يتفرد بـه مـحـمد بن فض ,واهللا أعلم ,َ

  .عنـه
 بـه رشيك عن  تفرد.احلديث» ...من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة« :[حديث  )٣٧٦٧(

  . املسيب بن رافع عنـهعنعاصم 
عن   بـه أبو أحـمد الزبريي تفرد.احلديث.. .انكسفت الشمس }ب٢م{ :حديث )٣٧٦٨(

  .ري عن حبيب بن حسان عن إبراهيم والشعبي عنـهالثو
تفرد بـه شداد بن  .احلديث/ب٢١٢/...بوجوهنا ملسو هيلع هللا ىلص  كنا نستقبل النبي:[حديث  )٣٧٦٩(

  .حكيم عن نوح بن أيب مريم عن منصور عن إبراهيم
 بـه أبو شيبة  تفرد.احلديث.. .يسلم عن يمينـه وعن يساره ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:[حديث  )٣٧٧٠(

 فزاد , رواه احلسني بن واقد عن أيب إسحاق:ع آخر وقال يف موض.هعن احلكم عن إبراهيم عنـ
ة ثالثع بني ال ومل جيـم,أبو إسحاق عن األسود وعلقمة :يف األصلو ,يف إسناده أبا األحوص
 , تفرد بـه أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق:آخر ع وقال يف موض.عنـه غري حسني بن واقد

  . إسحاق يف إسناده*يبأواختلف عىل 
________________________ 

  .من غ » سألت« * −٣٧٦٥الالل
  .مكررة يف غ » حديث« * −٣٧٦٦الالل
  .  من طريق رشيك , ووافقه ٥٧١٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٦٧الالل
   .٥/١٣٩العلل :  ينظر −٣٧٦٩الالل
   .ابن: يف ص » أيب« . * ٣٥٧, ١/٣٥٦ , السنن ٥/٨العلل :  ينظر −٣٧٧٠الالل



 

 ٢٣

َالنخعيغريب من حديث إبراهيم  .احلديث» ...حتروا ليلة القدر« :حديث )٣٧٧١(  , عنـهَّ
  . بـه حبيب بن حسان عن إبراهيمتفرد

 بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب  تفرد.احلديث» ...ليس املؤمن بالطعان« :[حديث  )٣٧٧٢(
 إسامعيل بن أبان تفرد بـه ,عنـه@*اح بن حييى املزينَّ وهو غريب من حديث صب,ليىل عن احلكم

 تفرد بـه مـحـمد بن سابق عن إرسائيل عن األعمش عن إبراهيم :ع آخر وقال يف موض.بن عمر
 .عنـه

غريب من  .احلديث.. .ًفلم نصب ماء ,اًمـخرج ملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا:[حديث  )٣٧٧٣(
ِالسبيعحديث أيب إسحاق    عبد الرحيم* بـه عبد الكبري بن دينار أبو تفرد,ي عن األعمشَّ

  .IQHوينغ وال نعلم حدث بـه عنـه غري حييى بن إسحاق الكاج,الصائغ
بن غريب من حديث احلسن بن صالح  .احلديث.. . ملا نزل حتريم اخلـمر:[حديث  )٣٧٧٤(

 غريال نعلم حدث بـه و , سعيد بن سامل بـه تفرد, إبراهيم عنـهعن عن األعمش ٍّيَحبن  *صالح
  . بن مبرشومل نكتبـه إال عن عيل ,عيسى بن شاذان

أهلك من كان قبلكم الدينار « :فيـهو ,احلديث.. . أنـه كان يعطي الناس:[حديث  )٣٧٧٥(
تفرد بـه عبد اهللا بن األجلح  ,اب عنـهوثغريب من حديث األعمش عن حييى بن  .»هـموالدر
  .ومل يروه غري حييى بن املنذر ,عنـه

يب من حديث غر .احلديث.. .نـهى عن صوم ثالثة أيام ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٧٧٦(
ِّمرصفطلحة بن  َ َالنخعي عن إبراهيم ُ   .*عنهة الكلبي َّياب حييى بن أيب حَنَجتفرد بـه أبو  , عنـهَّ

________________________ 
 .»صح«: فوقها يف غ »املزين«.* من طريق ابن سابق, ووافقه١٨١٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٧٢الالل
وأخرجه  . ١٥/٢٤٤ , سري أعالم النبالء ٣/٨٤٨ , تذكرة احلفاظ ٣٤) ٣(األفراد :  ينظر −٣٧٧٣الالل

 .وأبو : يف ص » أبو«. *  من طريق حييى , ووافقه ٩٣٨ والصغري ٦٩٥٤الطرباين يف األوسط 
 .الكاشغري :  الكاجغري , أو:صوابه لعل » الكاجغوين«: قوله  )١(الالل
  .من غ » بن صالح« . * ٧) ٣(األفراد :  ينظر −٣٧٧٤الالل
  .٣٢٣  , املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي٥/١٥٩العلل :  ينظر −٣٧٧٥الالل
  .من غ » عنه«.*  من طريق الكلبي , ووافقه ٦٢١ والصغري ٤٤٦٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٧٦الالل



 

 ٢٤

 غريب من حديث أيب .احلديث» ...ما يل وللدنيا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٧٧٧(
 هذا وإنام يعرف ,مل نكتبـه إال من حديث إسامعيل بن حييى عنـه ,إبراهيمحنيفة عن عمرو عن 

ابن  قال :ع آخر وقال يف موض.املسعودي عن عمرو بن مرةعبد الرحـمن حديث /أ٢١٣/من
َالعرين تفرد بـه حسن : قال الدارقطني.غريب من حديث األعمش عن إبراهيم :صاعد  عن ُ

 .جرير عن األعمش
د عن غريب من حديث حـام .احلديث» ...اًإذا استأجر أحدكم أجري« :حديث )٣٧٧٨(

 مـحـمد بن عمرو غري عنـه يروه ومل ,عنـه مسعود أبو املساور أيب بن IQHعيل به تفرد ,إبراهيم
َاألعسم ْ. 

غريب من حديث أيب إسحاق  .احلديث... *صىل يف نعله ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٧٧٩(
ِالسبيع  تفرد بـه إبراهيم :ع آخريف موض@* قال. مـحـمد بن جابر عنـه*تفرد بـه ,ي عن إبراهيم عنـهَّ

 .يد بن زيد عن زهري عن منصور عن إبراهيمِسَبن راشد عن أ
 , غريب من حديث عيسى بن قرطاس.احلديث» ...خري الناس قرين« :حديث )٣٧٨٠(

  .سلميتفرد بـه حييى بن إبراهيم األ
تفرد بـه  .احلديث }أ٣م{ »... عيال اهللاهـماخللق كل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٣٧٨١(

َعتيبةكم بن موسى بن عمري عن احل   .ـه عن إبراهيم عنُ
خي عن َبَّ غريب من حديث فرقد الس.احلديث» ...كل معروف صدقة« :[حديث  )٣٧٨٢(

  .تفرد بـه صدقة بن موسى الدقيقي ,إبراهيم
 تفرد بـه .»كل معروف صدقة« :وفيـه ,احلديث» ...الضيافة ثالثة أيام« :[حديث  )٣٧٨٣(

 

________________________ 
:  من طريق املسعودي , وقال ٩٣٠٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/١٦٤العلل :  ينظر −٣٧٧٧الالل

  .  تفرد به عن عمرو 
 . عبد األعىل :صوابه » عيل«: قوله  )١(الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »قال«/ مكرر يف غ » تفرد به«/ نعليه : يف غ » نعله« * −٣٧٧٩الالل
   .٥/١٥٢العلل :  ينظر −٣٧٨٢الالل
   .٥/١٥٣العلل :  ينظر −٣٧٨٣الالل



 

 ٢٥

ُبـهلولومل يروه غري إسحاق بن  , عن مسلم األعور عن إبراهيمبـهاشأبو  ْ   .ن أبيـه عنـه عَ
 

تفرد بـه سعيد بن أيب  .احلديث.. .كان يصوم يف السفر ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٧٨٤(
ُعروبة َاألحـميسوهو ابن عبد اهللا بن جابر − عن عبد السالم َ ْ  حـامد بن أيب عن − الكويفَ

  .عنـه سليامن عن إبراهيم
 

 ب من حديث أبان بن تغلبغري .احلديث.. .﴾u t ﴿ : ملا نزلت:حديث )٣٧٨٥(
ْاألودي وغريب من حديث إدريس ,عن األعمش IQHأيب سعيد  عبد اهللا مل يروه غري ابنـه , عنـهَ
َكريبوتفرد بـه أبو  ,سبن إدري  . عنـهُ

 

م عن يتفرد بـه عيل بن حك .احلديث.. . مل يوقت لنا يف الصالة عىل اجلنازة:[حديث  )٣٧٨٦(
  .رشيك عن الشيباين عن الشعبي عنـه

 

تفرد بـه أبو مطيع  .احلديث.. .ًايقتضيـه دين ملسو هيلع هللا ىلص  إىل النبي*ـهيبأ جاء رجل ب:[حديث  )٣٧٨٧(
ْغيالن عن *ةيَـامِحمعاوية بن حييى عن إبراهيم بن ذي   . بن جامع عن حـامد عن إبراهيم عنـهَ

 هكذا رواه عيل بن مسلم .احلديث.. .فوجد ثالثة ,ر إىل اجلـمعةَّكَ أنـه ب:[حديث  )٣٧٨٨(
تفرد بـه  ,يد عن مروان بن سامللبزار وغريه عن عبد املـجوتابعه احلسن بن ا ,ُّالطويس/ب٢١٣/

الصمد وقال عبد  ,عن معمر عن األعمشري بن عبيد عنـه ثكفقال  , واختلف عنـه,عبد املـجيد
 :*عنـه عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بن الفضل بن موسى عن أبيـه

تفرد بـه عبد  ,ث الثوري عن األعمشغريب من حديوهو حديث  ,...خرجت مع ابن مسعود
  .الصمد عن أبيـه عن عبد املـجيد عن الثوري

________________________ 
 . سعد :صوابه » سعيد«: قوله  )١(الالل
   .٥/٢٦٢العلل :  ينظر −٣٧٨٦الالل
 من طريق معاوية , ووافقه يف الصغري , وسكت عنه ٢ والصغري ٥٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٨٧الالل

 .مجانة : يف ص » محاية«/ بابنه : يف ص » بأبيه« . * −»أنت ومالك ألبيك«:  لفظه فيهام –األوسط يف 
  .وقال : يف غ » قال« . * ٥/١٣٨العلل :  ينظر −٣٧٨٨الالل



 

 ٢٦

ُبـهلولتفرد بـه  .احلديث» ...ال تؤذوا العباس فتؤذوين« :[حديث  )٣٧٨٩( ْ  عن بن عبيد َ
  .ـهعن إبراهيم عناألعمش 

 

 عنتفرد بـه عبد احلـميد بن بحر  .»احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة« :حديث )٣٧٩٠(
  . إبراهيم عنـهعن األعمش عنبن أيب األسود منصور 

 

تفرد بـه مـحـمد بن سابق عن إرسائيل  .احلديث» ...املؤمن ليس بطعان« :[حديث  )٣٧٩١(
 ,عن األعمش رشيك عن رحبورواه عبد احلـميد بن  .عن علقمة إبراهيم عنعن األعمش 

 عن عبد احلـميد بن  بن معىلورواه حييى ,حديث إرسائيل : واملحفوظ,وتفرد بـه عبد احلـميد
فقال عن عبد احلـميد عن رشيك عن  , عنـه*يَربُغخالف ما رواه عباد بن الوليد البحر 
ما رواه مـحـمد بن سابق  : واملعروف,وتفرد بـه حييى ,عمش عن أيب صالح عن أيب هريرةاأل

  .عن إرسائيل
 
 

مل ,  عنـهغريب من حديث إبراهيم .احلديث» ...شوكةبما من مسلم يشاك « :حديث )٣٧٩٢(
 أبيـه عن عنسمعه إال من ابن صاعد عن أحـمد بن عثامن عن عبد الرحـمن بن رشيك ن

َالنخعي عنإبراهيم بن مهاجر  وإنام يروى هذا احلديث من حديث إبراهيم بن مهاجر  , عنـهَّ
  .عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة

 

تفرد بـه  .احلديث. .. أيـها الناس:فقال , سئل عبد اهللا عن يشء من الطالق:حديث )٣٧٩٣(
  . علقمةعن مـحـمد عنسفيان بن عيينة عن أيوب 

 

كان  و, أعطاين اهللا حسن الصوت بالقرآنًكنت رجال :قال علقمة }ب٣م{ :[حديث  )٣٧٩٤(
 دتفر ,د بن أيب سليامن عن إبراهيمغريب من حديث حـام .احلديث.. .ابن مسعود يرسل إيل

 

________________________ 
   .٢٦/٣١٦تاريخ دمشق :  ينظر −٣٧٨٩الالل
بن : يف غ » الغربي«. *  من طريق ابن سابق , ووافقه ١٨١٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٧٩١الالل

 .العيزار 
   .١٧٤, ٤١/١٧٣تاريخ دمشق :  ينظر −٣٧٩٤الالل



 

 ٢٧

عن  IQHزراورواه حارث اجل .ذه األلفاظعنـه بـه −يبْرَ زوهو سعيد بن−اداين َّبَعبـه أبو معاوية ال
  .قيس عن حـامد بلفظ آخر

يع بن ِنَتفرد بـه م .احلديث.. .مني ملسو هيلع هللا ىلص  أعلم بنبي اهللاًأحد/أ٢١٤/ لو علمت:حديث )٣٧٩٥(
  .أيب حـمزة ميمون األعور عن إبراهيم عنـهعن عبد الرحـمن 

ديث أيب إسحاق ب من حغري .احلديث» ...اًا قتل كافرًمن قتل عقرب« :حديث )٣٧٩٦(
ِالسبيع   .تفرد بـه مـحـمد بن سليامن بن أيب داود عنـه ,ي عن علقمةَّ

 تفرد بـه زيد .إذا أخذه الضحك وضع يده عىل فيـه ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٣٧٩٧(
ِّالعمي   .وتفرد بـه مـحـمد بن الفضل بن عطية عن زيد , عن حـامد عن إبراهيم عنـهَ

تفرد بـه أحـمد بن  .احلديث.. .فزاد أو نقص ,الظهر ملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا:[حديث  )٣٧٩٨(
ر عن نصو عن ميوبر عن أحـمد بن أيب شعيب عن احلارث بن عمري عن أفمـحـمد بن األص

 . عن أيب وائل عنـه*منصورسنده عن  وي,أيب شعيبد بن وغريه يرويـه عن أحـم ,عنهإبراهيم 
َشـميل تفرد بـه النرض بن :ع آخروقال يف موض جـمع  ,بة عن املغرية واحلكم عن إبراهيم عن شعُ

  .هـامالنرض بينـ
 عن األحـمرتفرد بـه أبو خالد . »ًيف الصالة شغال *إن «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٧٩٩(

  . عن احلكم عن إبراهيمةشعب
تفرد بـه أبو عمر  .احلديث.. .ونحن شباب ملسو هيلع هللا ىلص  خرج علينا رسول اهللا:[حديث  )٣٨٠٠(

 وقال .عن إبراهيم عنـه −ميمون :اسمهو− حـمزة األعور الرضير عن حـامد بن سلمة عن أيب
 .د اهللا عن إبراهيمي تفرد بـه سليامن بن عمرو العامري عن احلسن بن عب:ع آخريف موض

 اخ عنَّم بن الشدَصْيَتفرد بـه ه .احلديث» ...ما تركت بعدي فتنة« :حديث )٣٨٠١(
 

________________________ 
 . اخلازن :صوابه » اجلازر«: قوله  )١(الالل
  .شعبة : يف ص » منصور« . * ٣٧٧−١/٣٧٥السنن :  ينظر −٣٧٩٨الالل
  .من غ » إن« * −٣٧٩٩الالل
   .٥/١٣٣العلل :  ينظر −٣٨٠٠الالل



 

 ٢٨

  . عن إبراهيم عنـهعمشاأل
.. .كيف يكرب فيكم معاذ عىل اجلنازة :وفيـه, ... جاء رجل من أهل الشام:[حديث  )٣٨٠٢(

  .بن موسى عن أيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عنـه *تفرد بـه ثابت .احلديث
غريب من حديث  .احلديث» ... يؤخرون الصالةاًلعلكم تدركون أقوام« :[حديث  )٣٨٠٣(

َالنخعي عن إبراهيم ُز بن رفيععبد العزي وعنـه هاشم بن  ,ش تفرد بـه أبو بكر بن عيا, عنـهَّ
  .الوليد أبو طالب اهلروي

غريب من حديث  .احلديث» ...الندم توبة «:يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٣٨٠٤(
بن  IQH تفرد بـه حفص,ري كلثوم بن مزيدمل يروه عنـه بـهذا اإلسناد غ ,منصور عن إبراهيم عنـه

  .عاصم عنـه
تفرد بـه أبو بكر بن  .ديثاحل.. .اًثالثني يوم/ب٢١٤/ ملسو هيلع هللا ىلص قنت رسول اهللا:حديث )٣٨٠٥(

 .األشعث عن أيب حـمزة ميمون األعور عن إبراهيمأيب ري بن َصُعياش عن ن
 تفرد بـه عبد العزيز بن . احلديث...فأتيتـه بحجرين وروثة , ملسو هيلع هللا ىلصز النبيَّ ترب:[حديث  )٣٨٠٦(

  . وتفرد بـه عيل بن حرب عنـه,عن شعبة −ار إىل املوصلصشيخ برصي − النعامن
 , غريب من حديث إبراهيم عنـه.» يفقهه يف الديناًخريبـه اهللا من يرد « :حديث )٣٨٠٧(
َنصريغريب من حديث و تفرد بـه أبو شيبة إبراهيم  , بن أيب األشعث عن أيب حـمزة ميمون عنـهُ

  }أ٤م{ .يب شيبة عن أحـمد بن يونس عنـهبن أيب بكر بن أ
ب من حديث غري .احلديث.. .ن بطن الوادية من عبد اهللا رمى اجلـمرأ :حديث )٣٨٠٨(

  . بن عبد اهللا الواسطيخالد تفرد بـه ,يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم
________________________ 

 .بب عليها يف غ ض» ثابت«*  −٣٨٠٢الالل
  . تفرد به أبو بكر :  من طريق هاشم , وقال ١٣٦٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٠٣الالل
   .٥/١٤١العلل :  ينظر −٣٨٠٤الالل
 . جعفر :صوابه لعل » حفص«: قوله  )١(الالل
   .٥/٣٢العلل :  ينظر −٣٨٠٦الالل



 

 ٢٩

تفرد بـه  .احلديث» ...من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه« :حديث )٣٨٠٩(
 وتفرد بـه مـحـمد بن معاوية النيسابوري ,ل بن سعيد عن داود بن أيب هند عن الشعبي عنـهَشْـهَن

  .عنـه
تفرد بـه عبدة بن سليامن عن  .احلديث.. .العن باحلـمل ملسو هيلع هللا ىلص *نبي أن ال:[حديث  )٣٨١٠(

  .األعمش عن إبراهيم عنـه
 تفرد بـه عمر . احلديث...﴾F E D C  ﴿: يف قوله عز وجل:حديث )٣٨١١(

َّشبةبن    . عن أيب أحـمد الزبريي عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عنـهَ
 ورواه سامل بن نوح ,اًن عون مرفوع تفرد بـه عثامن بن اهليثم عن اب   IQH   :[حديث  )٣٨١٢(

ورواه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون  ,ـه نحو الرفعبا َحَن و,عن ابن عون
  .ومل يرفعاه ,هَعن إبراهيم عن علقمة قول

ْمهرانتفرد بـه خالد بن  .احلديث» ... األحالموليليني منكم أول« :حديث )٣٨١٣(  احلذاء ِ
  .يب عن إبراهيم عنـهعن أيب معرش زياد بن كل

تفرد بـه  .احلديث.. . ابن مسعود*خربُفأ , يقصٌّ كنت يف املسجد وقاص:[حديث  )٣٨١٤(
  .مـحـمد بن كثري عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق عنـه

َالنخعيتفرد بـه أبو مالك  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص كنا نمسح عىل عهد رسول اهللا:[حديث  )٣٨١٥( َّ 
 عن إبراهيم ريَسُتفرد بـه سليامن بن أو .حوصعن أيب فروة عروة بن احلارث عن أيب األ

َالنخعي   . عن علقمةَّ

________________________ 
  .ول اهللا رس: يف غ » النبي« . * ٣/٢٧٧السنن :  ينظر −٣٨١٠الالل
 من طريق عثامن , ٨٤٥ والصغري ٦٠٧٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/١٥٦العلل :  ينظر −٣٨١٢الالل

 .ووافقه 
 .وهو حديث التشهد . » كذا«: , وضبب يف ص , وكتب يف غ » ينظر«:  بيض وكتب هنا يف النسختني )١(الالل
  .فأخربين : يف غ » فأخرب« * −٣٨١٤الالل
   .٥/١٢٩العلل : ينظر  −٣٨١٥الالل



 

 ٣٠

 ...عيقطر من جـام/أ٢١٥/هس رمضان ورأيف اًخرج يوم ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:حديث )٣٨١٦(
  . ومل يروه عنـه غري أيب عيل احلنفي, أبو عبد اهللا عن حـامدكعب تفرد بـه .احلديث

 .احلديث.. .حِّ سورة سبوكان يف ,صالة الصبح ملسو هيلع هللا ىلص  صىل بنا رسول اهللا:حديث )٣٨١٧(
 بن مـحـمد عبد اهللاتفرد بـه أحـمد بن  ,وعن الثوري عن مغرية ,عن إبراهيم عنـهغريب غريب 

  .بن ربيعة العجالين
ِالسبيع غريب من حديث أيب إسحاق .»الوائدة واملوؤودة يف النار« :[حديث  )٣٨١٨( ي عن َّ

 . يروه عنـه غري ابنـه حييىومل , تفرد بـه زكريا بن أيب زائدة عنـه,الشعبي عن علقمة
علقمة عن  :كذا كان يف أصله .احلديث.. .ً غنامً مرةىأهد ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٨١٩(

  .األسود عن عائشة : واملـحفوظ,عبد اهللا
وفيـه  ,احلديث.. .ورفع يديـه *فكرب :*وفيه ,ةالصال ملسو هيلع هللا ىلص  علمنا رسول اهللا:[حديث  )٣٨٢٠(

, تفرد بـه عبد اهللا *بن أيب وقاص سعد غريب من حديث علقمة عن .ذكر سعد بن أيب وقاص
  .األسود عن علقمة *بنبن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحـمن 

تفرد بـه داود بن يزيد  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص من رسه أن ينظر إىل وصية مـحـمد:[حديث  )٣٨٢١(
ْاألودي   . وتفرد بـه مـحـمد بن فضيل عنـه, عن الشعبيَ

أيب غريب من حديث حـامد بن  .احلديث.. .عىل حصري ملسو هيلع هللا ىلص  نام رسول اهللا:[حديث  )٣٨٢٢(
  .د اهللا بن موسى عن املسعودي عنـهي تفرد بـه إبراهيم العبيس عن عب,سليامن عن إبراهيم

 تفرد بـه بكر العابد عن رشيك .احلديث »...اًثالث من كن فيـه كان منافق« :ثحدي )٣٨٢٣(
 

________________________ 
   .٥/١٦١العلل :  ينظر −٣٨١٨الالل
 .ب /٥/١٣٠العلل : ينظر  −٣٨١٩الالل
 بن أيب «/ من غ  » فكرب«/ من ص » وفيه« . * ١/٣٣٩ , السنن ٥/١٧٢العلل : ينظر  −٣٨٢٠الالل
 . من غ » بن«, » وقاص
  . قه  من طريق حممد , وواف١١٨٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٢١الالل
   .٥/١٦٤العلل :  ينظر −٣٨٢٢الالل



 

 ٣١

  .عن منصور عن إبراهيم
تفرد بـه أبو حـمزة  .احلديث.. .كعتنير بمنى }ب٤م{  ملسو هيلع هللا ىلص صليت مع النبي:[حديث  )٣٨٢٤(

  .السكري عن منصور عن إبراهيم
اء يوسف بن يزيد البرصي عن أيب حـمزة َّ تفرد بـه أبو معرش الرب.التشهد[ حديث )٣٨٢٥(

تفرد بـه خلف بن أيوب  :ع آخر وقال يف موض.األعور ميمون عن إبراهيم بـهذا اللفظ
  .يم عنـه عن ياسني الزيات عن حـامد عن إبراه*البلخي

 

 :عبد الرحـمن عن عبد اهللا بن مسعودبن القاسم * 
د اجلبار بن  تفرد بـه عب.» ما ال يعلمون إىلهـميامنـأ الناس يف وارطضتال « :حديث )٣٨٢٦(

َمسعرعن /ب٢١٥/العالء عن ابن عيينة ْ   .عن القاسمالشيباين  عن أيب إسحاق ِ
 

 :قيس بن أيب حازم عن ابن مسعود* 
تفرد بـه عمرو بن  .احلديث.. . عز وجل يف حبي عمر لقد خشيت اهللا:حديث )٣٨٢٧(

َحريث   . عن إسامعيل بن أيب خالد عنـهُ
 تفرد بـه عبد العزيز بن مسلم .يف املعوذتني احلديث» ...أنزلت عيل آيات« :[حديث  )٣٨٢٨(

  .واملـحفوظ عن قيس عن عقبة بن عامر ,عن إسامعيل عنـه
َحريث بـه عمرو بن تفرد .احلديث» ...مثل الصلوات اخلـمس« :حديث )٣٨٢٩(  عن ُ

  .إسامعيل عن قيس
ام ـإين أختلف عن صالة الفجر م ,يا رسول اهللا :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص أتى رجل النبي:حديث )٣٨٣٠(
تفرد بـه إدريس بن  ,غريب من حديث أيب إسحاق عن قيس .احلديث.. .مامناإول بنا طي

  . عن عامر عنـهَّواباحلكم عن أيب اجل

________________________ 
  .  من طريق السكري , ووافقه ٧٥٩ أخرجه الطرباين يف الصغري −٣٨٢٤الالل
  .البجيل : يف غ » البلخي« . * ٥/١٢٦العلل :  ينظر −٣٨٢٥الالل
  .  من طريق عبد العزيز , ووافقه ٢٦٥٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٢٨الالل



 

 ٣٢

 :ن ابن مسعود عامر الشعبي عُّعمقيس بن عبد * 
تفرد بـه جابر عن  .احلديث.. .فلم أسمعه حيدث ,ست ابن مسعود سنةجال :حديث )٣٨٣١(

  .الشعبي عن عمه
تفرد  .احلديث.. .ةليفخ من *أخربكم نبيكم كم منكم : سألهاً أن أعرابي:[حديث  )٣٨٣٢(

 .وعنـه عبد الغفار بن احلكم ,بـه منصور بن أيب األسود عن مطرف عن الشعبي عن عمه
 

ْقر*   : الضبي عن ابن مسعودَثعَ
َالنخعي وغريب من حديث إبراهيم , غريب من حديثه عنـه. التشهدحديث )٣٨٣٣(  , عنـهَّ

من بن ثابت بن ثوبان عن أيب  تفرد بـه عبد الرحـ,ومن حديث حـامد بن أيب سليامن عن إبراهيم
  .IQHمدرك

 

 :لبي عن ابن مسعودتغوس بن داود الُدْرُك* 
 ِّيلُُبتفرد بـه حفص بن عمر األ .احلديث» ...والسعيدجف القلم بالشقي « :حديث )٣٨٣٤(

َمسعرأبو إسامعيل عن  ْ   .رم عنـهث عن أشعث األِ
 

 :مرسوق بن األجدع عن ابن مسعود* 
تفرد بـه  .احلديث.. . صلصلةوات الوحي سمع أهل السمي إذا ما ألق:[حديث  )٣٨٣٥(

  .موقوف ,عنـه@*معتمر عن أبيـه عن منصور عن مسلم
تفرد  .احلديث.. .فعرض له يـهودي , عىل عسيب*اًمتوكئ ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان :[حديث  )٣٨٣٦(

  .بـه عبد اهللا بن إدريس عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عنـه

________________________ 
  .فيكم : يف غ » نكمم« * −٣٨٣٢الالل
 .عن محاد :  أي )١(الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »مسلم«*  −٣٨٣٥الالل
 .يتوكأ : يف غ » ًمتوكئا« . * ٥/٢٥١العلل : ينظر  −٣٨٣٦الالل



 

 ٣٣

عن /أ٢١٦/تفرد بـه عيسى بن أيب حرب .»*نواملصور اًأشد الناس عذاب« :[حديث  )٣٨٣٧(
عمش عن  ورواه األ. عن أيب الضحى عنـه*سليامنوبكري عن شعبة عن حصني أيب حييى بن 

َمسورتفرد بـه أحـمد بن سهيل عن و ,أيب الضحى ْ   . عنـه* بن مورعِ
 بن *تفرد بـه موسى .احلديث.. . كنا نرى أن ذكر أيب بكر وعمر من السنة:[حديث  )٣٨٣٨(

  .هَ ورواه خالد بن سلمة عن الشعبي عن مرسوق قول,عمري عن الشعبي عن مرسوق عنـه
غريب من حديث زكريا بن أيب زائدة  .احلديث.. . ما نسيت من األشياء:[حديث  )٣٨٣٩(

ومل يروه عنـه  , بن أيب الوضاح عنـهلم تفرد بـه أبو سعيد املؤدب مـحـمد بن مس,عن الشعبي عنـه
بن أيب داود عن احلكم بن  تفرد بـه سليامن :ع آخر وقال يف موض.غري منصور بن أيب مزاحـم

َعتيبة    }أ٥م{ .ُ
َأنيسةتفرد بـه زيد بن أيب  .احلديث.. .اًإذا كان راكع ملسو هيلع هللا ىلص  كان نبيكم:[حديث  )٣٨٤٠(  عن ُ

 . عنـهو, وتفرد بـه عبيد اهللا بن عمر*عنه عن أيب الضحى عن مرسوق *حـامد بن أيب سليامن
تفرد  .احلديث.. .كيف أقرأ عليك :ت قل,»اقرأ عيل« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٣٨٤١(

 وغريه ال ,ضحى عنـهبـه احلكم بن أسلم عن أيب األحوص عن سعيد بن مرسوق عن أيب ال
  .اًيذكر فيـه مرسوق

 ما نسيت من :وهو متن ,كان يسلم عن يمينـه وعن يساره ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٨٤٢(
 

________________________ 
تفرد به :  من طريق عيسى , وقال ٧٧٧٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/٢٥٠العلل :  ينظر −٣٨٣٧الالل

» مورع«/ بن سليامن : يف ص » وسليامن«/ املصورين : يف ص » املصورون«. *  حييى عن شعبة عن حصني
  .مروع : يف غ 
  .يونس : يف غ » موسى« * −٣٨٣٨الالل
 من طريق ٤٣١٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٣٥٧ , السنن ٥/٢٦٣العلل :  ينظر −٣٨٣٩الالل

  . منصور , ووافقه 
 : يف غ » أيب سليامن«. *  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ٣٩٤وسط  أخرجه الطرباين يف األ−٣٨٤٠الالل

  .من ص » عنه«/ إبراهيم 
   .٥/٢٦٤العلل :  ينظر −٣٨٤٢الالل



 

 ٣٤

 شعبة عن أيب إسحاق عن عن تفرد بـه حـمدان بن عمر عن إبراهيم بن حـميد الطويل .األشياء
 رأيت : فقال,سنادهأسد اهلروي عن حـمدان بإورواه مـحـمد بن أحـمد بن  ,عنـه أيب الضحى
واملتقدم  ,وتفرد بـه شيخنا اهلروي عن حـمدان ,يسجد حتى يرى بياض إبطيـه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

  .عن حـمدان أشبـه بالصواب
 

 تفرد بـه عبد .قد مضت :قال , بالضم﴾{ ~* } ﴿ : أنـه قرأ:حديث )٣٨٤٣(
َأبجرالرحـمن بن عبد امللك بن  ْ ِّمرصف عن أبيـه عن طلحة بن َ َ   . الضحى عنـه عن مسلم أيبُ

 

ِّمرصفتفرد بـه ليث عن طلحة بن  .احلديث» ...سباب املسلم فسوق« :[حديث  )٣٨٤٤( َ ُ 
  . وتفرد بـه إسامعيل بن عياش عن ليث,عنـه

تفرد بـه عباس  .احلديث» ...ما منكم من أحد إال ومعه قرينـه من اجلن« :[حديث  )٣٨٤٥(
ُالرتقفي ْ ْالفريايب عن َّ   .منصور عن سامل بن أيب اجلعد عنـه مـحـمد بن يوسف عن الثوري عن ِ

 

تفرد بـه إسامعيل بن أمية  .احلديث.. .من نسائه/ب٢١٦/آىل ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٨٤٦(
  .أسنده عن ابن مسعود ,عن حـامد عن داود بن أيب هند عن الشعبي عن مرسوق

 

ِرشاحيلمرة بن *  ْاهلمداين َ  : عن ابن مسعودَ
َزبيد غريب من حديث .احلديث» ...إن أشكر الناس هللا عز وجل« :[حديث  )٣٨٤٧(  بن ُ

علم نوال  ,املدائني عن مـحـمد بن طلحة@*ن سليامنم بَّ تفرد بـه سال,احلارث اليامي عن مرة
 .روح حدث بـه غري عبد اهللا بن

 

  .احلديث» ...ن اهللا عز وجل قسم بينكم أخالقكمإ« :[حديث  )٣٨٤٨(

________________________ 
  .  من طريق إسامعيل , ووافقه ٣٥٦٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٤٤الالل
   .٢/١٠٤الشفا للقايض عياض :  ينظر −٣٨٤٥الالل
   .١٤) ٨٣(اد األفر:  ينظر −٣٨٤٦الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »سليامن«*   .٤١) ٢(األفراد :  ينظر −٣٨٤٧الالل
   .٥/٢٦٩العلل :  ينظر −٣٨٤٨الالل



 

 ٣٥

 »...سأشكر النا«و− .﴾T* W V U  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قرأ رسول اهللا:[حديث و )٣٨٤٩(
  .−IQH*تقدم

َزبيدم عن مـحـمد عن َّسال *تفرد بـه        وروى . ملسو هيلع هللا ىلص النبيهـامذكر فيـ , عن مرة عن عبد اهللا*ُ
غريب من حديث  :وقال ,يف موضع آخر» إن اهللا عز وجل قسم بينكم أخالقكم «:حديث
َزبيد بن خالد عن *شعيب   . تفرد بـه عمرو بن أيب قيس عنـه, عنـهُ

تفرد بـه أبو خالد  . موقوف. تقرع باب امللك*ت يف صالة فأنت ما دم:[حديث  )٣٨٥٠(
َزبيداألحـمر عن اجلـامعة عن    . عنـهُ

َزبيدتفرد بـه روح بن مسافر عن  .احلديث» ...ما أرس عبد رسيرة« :حديث )٣٨٥١(   . عنـهُ
تفرد بـه إبراهيم بن أيب  .احلديث.. .﴾ d c ﴿: يف قوله عز وجل:حديث )٣٨٥٢(

َمغولمالك بن الوزير عن ابن عيينة عن  ْ ِّمرصف عن طلحة بن ِ َ َزبيدو ُ   . عن مرةُ
تفرد بـه أبو خالد األحـمر  . احلديث... فضل صالة الليل عىل صالة النـهار:[حديث  )٣٨٥٣(

َمـخلدرواه و .موقوف , بن قيس*عن عمرو ْ  .وتفرد بـه ,اً بن يزيد عن الثوري مرفوعَ
حديث أيب إسحاق عن غريب من  .احلديث» ...األرواح جنود مـجندة« :[حديث  )٣٨٥٤(

 بـه عنـه وال أعلم حدث , عن قيس بن الربيع*تفرد بـه عيل بن ثابت العطار ,مرة عن عبد اهللا
  }ب٥م{ .غري أحـمد بن احلجاج

 تفرد بـه أبو مريم .احلديث» ...شغلونا «:يوم اخلندق ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا:[حديث  )٣٨٥٥(
 

________________________ 
: يف ص » زبيد« / »كذا«: فوقها يف غ » به«/ من غ » تقدم... وأشكر «/ آتى : يف ص » وآتى«*  −٣٨٤٩الالل

 .سعيد : يف غ » شعيب«/ أبيه 
  .٣٨٤٧ث  يف احلدي)١(الالل
  .فإنك : يف غ » فأنت« * −٣٨٥٠الالل
  .عمر : يف غ » عمرو« * −٣٨٥٣الالل
  .القطان : يف غ » العطار« * −٣٨٥٤الالل
   .٥/٢٦٨العلل :  ينظر −٣٨٥٥الالل



 

 ٣٦

َزبيدعبد الغفار بن القاسم عن  ِّمرص عن طلحة بن ُ َ   . عن مرةفُ
 .احلديث.. .اًبـها أحداهللا كتاب اهللا عز وجل آية وصف  نما م : قال عبد اهللا:حديث )٣٨٥٦(

َمسعرغريب من حديث  ْ   . تفرد بـه عبد امللك بن املـختار عنـه, عن عمرو بن مرةِ
 :املسيب أبو العالء عن ابن مسعود* 

ديث العالء عن غريب من ح .احلديث» ... بارك ألمتي يف بكورهاهـمالل« :[حديث  )٣٨٥٧(
تفرد بـه مـحـمد  :ع آخر وقال يف موض.IQHبن ربيعة/أ٢١٧/بسوتفرد بـه عا ,أبيـه عن ابن مسعود

  .بن عبد اهللا األسدي عن العالء عن أبيـه وخيثمة
  .IRHقدم يف ترجـمة خيثمة عن عبد اهللا ت.»من حج ثم مات من عامه« :حديث )٣٨٥٨(
 بن أيب *ريَصُتفرد بـه ن . احلديث... إن اهللا عز وجل نظر يف قلوب الناس:[حديث  )٣٨٥٩(

 ,وخالفه حـمزة الزيات واملسعودي ,وتفرد بـه عنبسة عنـه ,األشعث عن عاصم بـهذا اإلسناد
اه عن عاصم يرو , أبو بكر بن عياش وابن عيينةهـم وخالف,اه عن عاصم عن أيب وائل عنـهيرو

ّزر عن  وتفرد بـه  ,من بن يزيد عن عبد اهللا بن عمري عن عبد الرحـُعامرةورواه  .عن عبد اهللاِ
 وتفرد بـه عيل ,عن أيب وائل :عن األعمش وقال عبد السالم ,قيس بن الربيع عن األعمش عنـه

  . عن أيب وائل,بن قادم عنـه
 .»كل معروف صدقة« :حديث )٣٨٦٠(
  .»ليس منا من رضب اخلدود« :حديثو )٣٨٦١(

  . إسحاق بن الربيع عن العالء عن أبيـههـامتفرد بـ      
ُاملعرور*  ْ  : بن سويد عن ابن مسعودَ

  تفرد بـه أبو غسان عن .احلديث.. .سئل عن القردة واخلنازير ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٨٦٢(
________________________ 

   .٥٠٥العلل املتناهية :  ينظر −٣٨٥٧الالل
 . عيل بن عابس :صوابه لعل » عابس بن ربيعة«: قوله  )١(الالل
  .٣٦٧٧ يف احلديث )٢(الالل
  .منصور : يف غ » نصري« . * ٦٧, ٥/٦٦العلل :  ينظر −٣٨٥٩الالل
   .٥/٢٧٦العلل :  ينظر −٣٨٦٢الالل



 

 ٣٧

َمرثدعبد السالم بن حرب عن أيب خالد يزيد بن عبد الرحـمن عن علقمة بن  ْ  عن املغرية بن َ
ُاملعرورعبد اهللا اليشكري عن  ْ َ.  

تفرد بـه هاشم بن برش أبو اهلذيل  .احلديث» ...ربمن ورائكم أيام الص« :[حديث  )٣٨٦٣(
ُاملعرورعن األعمش عن  ْ   .ذر IQH مسعود وأيب* عن ابنَ

 :لك بن مالك عن ابن مسعودام* 
عن تفرد بـه عمرو بن ثابت  .احلديث.. .آكل الربا ملسو هيلع هللا ىلص  لعن رسول اهللا:[حديث  )٣٨٦٤(

  .األعمش عن إبراهيم عن مالك
 :ودة عن ابن مسعْربَال بن سَّالنز* 

َّ أنه كره القيس:ن عبد اهللا عحديث )٣٨٦٥( ِّ َIRH, غريب من .ملسو هيلع هللا ىلص ويرويه عن رسول اهللا 
 . ومل يروه عنه غري عبيد بن سليامن, تفرد به الضحاك بن مزاحم عنه,حديثه عن ابن مسعود

ْ كان عبد اهللا ال حيجب عن النجوى:حديث )٣٨٦٦( َمسعر تفرد به القاسم بن .ُ ْ  عن أبيه عن ِ
 .َّي النزال عن عمه ابن أخُزرارةعمرو بن 

 :ناجية عن ابن مسعود* 
 .موقوف .احلديث.. .ًا خلق اهللا عز وجل حييى بن زكريا يف بطن أمه مؤمن:[حديث  )٣٨٦٧(

  .عاين البرصي عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهْدُجـالعبد اهللا تفرد بـه أبو وهب عبد العزيز بن 
 :يل بن رشحبيل عن ابن مسعودَزُه* 

  بن مـحـمد بنتفرد بـه احلسن .احلديث.. .نت وبنت ابنيف ب ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[ حديث )٣٨٦٨(
 

________________________ 
  .أيب : يف غ » بن« . * ٢/٨٣٧تلخيص املتشابه :  ينظر −٣٨٦٣الالل
 .أو أيب : يف تلخيص املتشابه » وأيب«: قوله  )١(الالل
   .− من مسند أيب مسعود– ٥/٤٦العلل :  ينظر −٣٨٦٤الالل
َّ هي ثياب من كتان وحرير )٢(الالل َ. 
   .٦٤/١٨٢تاريخ دمشق :  ينظر −٣٨٦٧الالل
 من طريق ٥٤٨وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٣٠١ , تايل التلخيص ٨٠, ٤/٧٩السنن :  ينظر −٣٨٦٨الالل

  . رد به حممد بن سلمة تف: يف غ » وتفرد به عنه عبد السالم«. * تفرد به : الزعفراين , وقال 



 

 ٣٨

َمسعراح الزعفراين عن إسحاق بن يوسف األزرق عن َّالصب ْ وحدث بـه عنـه  , عن أيب قيس عنـهِ
َمسعرال عن  :يعني ,عن الثوري :واملـحفوظ ,هكذا أبو عبد الرحـمن النسائي ْ ومل /ب٢١٧/ ,ِ

وكان من  ,ديلنلفضل جعفر بن مـحـمد بن يعقوب الصأبا ا :يعني ,نكتبـه إال عن شيخنا هذا
 وال , بن حرب*وتفرد بـه عنـه عبد السالم ,قيس  ورواه أبو خالد الداالين عن أيب.الثقات

َاحلفري عبد الرحـمن بن يونس غريأعلم رواه    }أ٦م{ .َ
 

غريب من حديث أيب  .احلديث.. . من ماله لرجلهـم أوىص رجل بس:[حديث  )٣٨٦٩(
َفزارغريب من حديث الو ,وان عنـهْرَحـمن بن ثقيس عبد الر مـحـمد بن عبيد اهللا وهو −ي َ

َالعرزمي ْ وروي عن الثوري عن أيب  . عنـهين تفرد بـه مـحـمد بن سلمة احلرا,عن أيب قيس −َ
  .قيس

 

 .احلديث.. . باإلنجيلاًسكتم من النصارى مًأرأيت رجال , يا رسول اهللا:حديث )٣٨٧٠(
ْثرواند الرحـمن بن غريب من حديث أيب قيس عب َفزار تفرد بـه ال, عنـهَ ي مـحـمد بن عبيد اهللا َ

َالعرزمي ْ   . عنـهَ
 

َالعرزميتفرد بـه مـحـمد بن عبيد اهللا  .أطعم اجلدات السدس ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٨٧١( ْ َ 
  .عن أيب قيس عنـه بـهذه األلفاظ

 

رد بـه مـحـمد تف .احلديث.. .يف البيت شقة مترو ,سائل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَ أتى رسول:[حديث  )٣٨٧٢(
ْاألودي عن أيب قيس *بن احلسن األسدي عن الثوري   . عنـه*َ

 

 :هـامم بن احلارث عن ابن مسعود* 
 IQH تفرد بـه يزيد بن عبد اهللا.معة إن من السنة الغسل يوم اجلـ: قال عبد اهللا:حديث )٣٨٧٣(

َسياهبن    .رة عنـهَبَ عن منصور عن وِ

________________________ 
  . تفرد به عنه : من طريق أيب بكر احلنفي عن العرزمي, وقال ٨٣٣٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٦٩الالل
  .األزدي : يف غ » األودي «/القواريري : يف غ » الثوري« *  .٥/٢٨٣العلل :  ينظر −٣٨٧٢الالل
 . عبد العزيز :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل



 

 ٣٩

 :رية عن ابن مسعودَبُه* 
تفرد بـه أبو خالد األحـمر عن عمرو بن  .احلديث» ...ًاى كاهنمن أت« :[حديث  )٣٨٧٤(

َّاحلـامينورفعه  ,قيس  ورواه أبو سعيد األشج عن أيب , غري مـحفوظُهُورفع , ملسو هيلع هللا ىلص عنـه إىل النبيِ
َهبرية بن قيس عن أيب إسحاق عن *وخالد األحـمر عن عمر  وتفرد بـه أبو ,هَ عن عبد اهللا قولُ

  .خالد األحـمر
 : عن ابن مسعودرازبن اجلحيى ـي* 

قال ابن  .احلديث.. .اً معلقاًفرأى يف عنقها خيط ,أنـه دخل عىل امرأتـه :[حديث  )٣٨٧٥(
العباس  :يعني− بـه نيفحدث ,أفادنيـه عمر بن إبراهيم عنـه , هذا إسناد غريب:صاعد

 قال ,فضيل عن العالء بن املسيب عن فضيل بن عمرو عن حييىعن مـحـمد بن  −*راينْحَالب
 وتفرد بـه , تفرد بـه العالء عنـه, غريب من حديث الفضيل بن عمرو عن حييى:الدارقطني

 /أ٢١٨/.مـحـمد بن الفضيل عن العالء
 :يزيد بن األصم عن ابن مسعود* 

 عن ابن مهدين عماهان بن تفرد بـه مـحـمد  .احلديث» ...رؤيا املؤمن« :حديث )٣٨٧٦(
 .شعبة عن أيب إسحاق عنـه

 

 :الكنى وروى عن ابن مسعودباب من اشتـهر ب
 :*أبو األحوص عن ابن مسعود* 

داود بن إبراهيم تفرد بـه  .احلديث» ...إنام أنا برش «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٣٨٧٧(
  .عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهالقزويني 

________________________ 
  .عمر : يف غ » عمرو« . * ٣٢٨, ٥/٢٨١العلل :  ينظر −٣٨٧٤الالل
ْب ح«:  يف حاشية غ »البحراين«*  −٣٨٧٥الالل  .; ألنه كتبها يف املتن ملتبسة »َ
  .عنه : يف غ » عن ابن مسعود« * −٣٨٧٧الالل



 

 ٤٠

تفرد بـه أحـمد بن اهليثم  .احلديث» ...ليس من أخالق املؤمن الفحش« :[حديث  )٣٨٧٨(
  . عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهعن مسلم بن إبراهيم

َحبن بن تفرد بـه احلس .احلديث» ...ينءعليكم بالشفا« :[حديث  )٣٨٧٩( َكريباش عن أيب ُ ُ 
 . عنـهIQHالء عن زيد بن حباب عن شعبةمـحـمد بن الع

ْربح تفرد بـه مـحـمد بن .﴾g f e ﴿ :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )٣٨٨٠(  عن يعقوب ِ
  .بن إسحاق احلرضمي عن شعبة عنـه

ري َجُتفرد بـه جعفر بن ب .احلديث.. .م قدماهِرَيقوم حتى ت ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:[ديث ح )٣٨٨١(
  . عن حجاج بن مـحـمد عن شعبة عنـهعفانالعطار عن عبد الرحـمن بن 

َخراشتفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث» ...اًافَّرَمن أتى ع« :[حديث  )٣٨٨٢(  عن أحـمد ِ
َهبريةعن  :IRH واملـحفوظ,نـهن بقية عن شعبة عبن رشيك الطائي احلـميص ع ُ. 

تفرد بـه هالل بن برش  .احلديث» ...اًمن مات وهو جيعل هللا عز وجل ند« :حديث )٣٨٨٣(
ْالبكراوبن مـحبوب عن أيب بحر    .ي عن شعبة عنـهَ

» ... إين أسألك بنعمتك السابغةهـمالل« : أنـه كان يدعو بـهذا الدعاء:حديث )٣٨٨٤(
  .لمي عن شعبة عنـهتفرد بـه عيسى بن مـحـمد الس .احلديث

 تفرد بـه عبد اهللا .احلديث» ...ال تقوم الساعة إال عىل رشار الناس« }ب٦م{ :حديث )٣٨٨٥(
 

________________________ 
  .هذا احلديث من ص  * −٣٨٧٨الالل
   .٥/٣٢٢العلل :  ينظر −٣٨٧٩الالل
  .− وكذا ما بعده– عن أيب إسحاق : أي )١(الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ٥/٤٠العلل :  ينظر −٣٨٨٠الالل
تفرد به عبد :  من طريق جعفر , وقال ٣٢٧ والصغري ٣٣٧٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٨٨١الالل

  . الرمحن 
   .٣٢٩, ٥/٢٨١العلل :  ينظر −٣٨٨٢الالل
 .عن أيب إسحاق :  أي )٢(الالل



 

 ٤١

ِّالعميبن مـحـمد بن وهب عن مـحـمد بن األسود   والصواب عن , عن ابن مهدي عن شعبةَ
  .شعبة عن عيل بن األقمر

ان عن د بن حـمتفرد بـه عبد اهللا .احلديث» ...إذا كنتم ثالثة يف سفر« :حديث )٣٨٨٦(
ِتسنيمـحـمد بن احلسن بن  ْ  .م عن وهب بن جرير عن شعبة عنـهَ

تفرد بـه أبو مسعود الرازي أحـمد بن  .احلديث.. . الصالة* بإقامـمت أمر:[حديث  )٣٨٨٧(
  .الفرات عن وهب بن جرير عن شعبة

دي مـحـمد بن ْنَاغَتفرد بـه الب .احلديث.. .ن أكرم الناس م: ملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي:حديث )٣٨٨٨(
وهو املـحفوظ عن مـحـمد بن  ,وهو من قول أيب عبيدة ,عن أيب األحوص : بكر بقولهأيب

 إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا/ب٢١٨/ عن أيبشعبةوالصحيح عن  ,َّمصفى
  .موقوف

غريب من  .احلديث» ... إين أسألك اهلدىهـمالل «:كان يدعو ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٨٨٩(
َمسعرحديث القاسم بن  ْ   .ن أيب إسحاق عنـه عن أبيـه عِ

تفرد بـه عيل بن قادم  .احلديث» ...من رآين يف املنام«: *قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[حديث  )٣٨٩٠(
َمسعرعن  ْ ل أيب العباس بن عقدة العتيق أصمن   كتبتـه:نيالدارقط قال ,عنـه  عن أيب إسحاقِ

َمسعر حديث ِهِعْـمَومل خيرجه يف ج ,عن حييى بن زكريا بن شيبان عن عيل ْ ِ.  
تفرد بـه عيل بن قادم عن  .احلديث.. .تخلف عن الصالةي لقد رأيتنا وما :[ث حدي )٣٨٩١(

َمسعر ْ ْإثره كتبتـه عىل , عنـهِ   . عن ابن عقدة عن حييى بن زكريا عن عيل*ِ
تفرد بـه إبراهيم بن مكتوم  .احلديث» ...ما من عام بأمطر من عام« :[حديث  )٣٨٩٢(

  .عن شعبة عنـه@*ابَّ عت*أيب صاحب املصاحف عن سهل بن حـامد الدالل
________________________ 

  .بإقامة : يف غ » بإقام« * −٣٨٨٧الالل
  .من غ »  قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « . * ٣/١٧٠العلل :  ينظر −٣٨٩٠الالل
  .ساقط من غ » إثره«يف احلديث السابق إىل » من أصل«من  * −٣٨٩١الالل
  .» صح«: فوقها يف غ  »َّعتاب«/ أخي : يف ص » أيب« * −٣٨٩٢الالل



 

 ٤٢

تفرد بـه عيل بن حـميد عن شعبة  .احلديث» ...ليس أحد أكسب من أحد« :حديث )٣٨٩٣(
  .عن أيب إسحاق عن أيب األحوص

 تفرد بـه إبراهيم بن .»من رسه أن حيب اهللا ورسوله فليقرأ يف املصحف« :حديث )٣٨٩٤(
  .جابر بن عيسى عن احلر بن مالك أيب سهل عن شعبة عنـه

تفرد بـه زياد بن أيوب عن  .احلديث» ... الصوم يل:بكم عز وجلقال ر« :[حديث  )٣٨٩٥(
: قال« :عن عبد اهللا يرويـه :فقال فيـه , ورواه أبو الوليد عن شعبة,اًروح عن شعبة عنـه مرفوع

  .مرفوعب وليس , يرويـه عن اهللا عز وجل:وإنام يعني بذلك ,ذكر نحوه ثم »...الصوم يل
غريب من حديثه عن ابن  .احلديث.. .خلالءإذا دخل ا ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:[حديث  )٣٨٩٦(

وين عن أيب ُكَّ تفرد بـه أحـمد بن مـحـمد الس, وغريب من حديث سليامن الشيباين عنـه,مسعود
  .يوسف القايض عن أيب إسحاق الشيباين عنـه

 بن مـحـمد بن تفرد بـه أحـمد .احلديث »... يف جحره* اجلعل يعذبدكا« :[حديث  )٣٨٩٧(
  .بمثله عيسى

 بن الفضل عن *يدتفرد بـه ع .احلديث» ...للصائم فرحتنيإن « :[حديث  )٣٨٩٨(
  .IQHالشيباين

تفرد  .احلديث» ... ابن آدم عرش أمثاهلا*إن اهللا عز وجل جعل حسنات« :[حديث  )٣٨٩٩(
  .بـه عدي عنـه

  .هعن الشيباين عن عدي به تفرد .احلديث »...بخيصا فال ًصائام أصبح من« :حديث )٣٩٠٠(
________________________ 

   .٥/٣١٦العلل :  ينظر −٣٨٩٥الالل
   .١/٦٤٠ , لسان امليزان ٥/٥٩تاريخ بغداد :  ينظر −٣٨٩٦الالل
  .يعيب : يف غ » يعذب« * −٣٨٩٧الالل
 .عيل : يف ص » عدي« . * ١٣/٨٢ , تاريخ بغداد ٥/٣١٧العلل : ينظر  −٣٨٩٨الالل
 .م حممد بن منصور بن أيب اجله: , يعني » ومل نكتبه إال عن شيخنا«:  يف تاريخ بغداد )١(الالل
 .حساب : يف غ » حسنات«*  −٣٨٩٩الالل



 

 ٤٣

 *هتفرد ب/أ٢١٩/.احلديث» ...ل إذا كان يف الثلث األخريإن اهللا عز وج« :[حديث  )٣٩٠١(
  . عن رشيك عن الشيباين عنـهراحاد بن اجلَّرو

غريب من  .احلديث.. .كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلـمعة ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٣٩٠٢(
َنصري وتفرد بـه حجاج بن , تفرد بـه شعبة,حديث أيب إسحاق عن أيب فروة عنـه ه  وتفرد بـ, عنـهُ

 ,ًحديث شعبة عن أيب فروة متصال }أ٧م{  غريب مناًوهو أيض ,حـامد بن احلسن عن حجاج
َمسعرعمرو بن قيس وسليامن التيمي و :هـممنـ ,وقد وصله عن أيب فروة جـامعة ْ د بن  ومـحـمِ

مثل قول حجاج  ,عن أيب األحوص −عروة بن احلارث IQHوهو− جابر وعبد اهللا بن األجلح
 وكذلك رواه ,ًيرويـه عن شعبة عن أيب فروة عن أيب األحوص مرسالوغريه  ,عن شعبة

ويس عن ُسَرَّتفرد بـه أبو أمية الط :آخر ع وقال يف موض. عن أيب فروةهـامالثوري وزائدة وغري
َمسعر ورواه .جابر عن أيب فروة عنـه قيس بن مـحـمد عن مـحـمد بن ْ وتفرد , * عن أيب فروة عنـهِ

َفزبـه أبو إسحاق ال َمسعري عن ارَ ْ ِ.  
َفلريم عليـه ِعْنُمن أ« :[حديث  )٣٩٠٣( عن الثوري عن حـامد  :كذا قال .احلديث» ... عليـه*ُ

  .واملـحفوظ عن الثوري عن إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص ,عن إبراهيم عنـه
  .اً مل يذكر عليـه كالم.»رسول الرجل إىل الرجل إذنـه« :[حديث  )٣٩٠٤(
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .لعشاء من سورة األنفاليف ا ملسو هيلع هللا ىلص  قرأ رسول اهللا:حديث )٣٩٠٥(

َمسعراملغرية النرض بن إسامعيل عن  ْ   . عن أيب إسحاق عنـهِ
 تفرد بـه مـحـمد بن فضيل .﴾T S ﴿ : نزلت يف املتحابني يف اهللا عز وجل:حديث )٣٩٠٦(

 

________________________ 
  .يرويه : يف ص » تفرد به« * −٣٩٠١الالل
 من طريق ٨٨٧ والصغري ٦٦٩٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٣١−٥/٣٢٩العلل :  ينظر −٣٩٠٢الالل

 .من ص » ورواه مسعر عن أيب فروة عنه«. * الفزاري عن مسعر , ووافقه 
 . عن :صوابه » وهو«: قوله و أبو فروة , أ:  أي )١(الالل
  .فلريا : يف ص » فلري« * −٣٩٠٣الالل
   .٥/٣٢٠العلل :  ينظر −٣٩٠٤الالل



 

 ٤٤

  .عن أبيـه عن أيب إسحاق عنـه
 ورواه . أبيـه عن قتادة عنـهتفرد بـه املعتمر عن .احلديث» ...املرأة عورة« :[حديث  )٣٩٠٧(

ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن أحـمد  , وتفرد بـه عمرو بن عاصم عنـه,شعبة عن أيب إسحاق عنـه
َبن زبد ْ َشبابة وتفرد بـه ,ة عن أيب إسحاقريغورواه ورقاء وم .اً مرفوعاَ  غريب من .هـام عنـَ
وروي عن بـهز  ,ن عاصم عن شعبةعن عمرو ب IQHن زيدتفرد بـه حـامد ب ,اً شعبة مرفوعحديث

 .*اًبن أسد عن شعبة أيض
 عن عدي بن داْنَكثري بن قاروتفرد بـه  .احلديث» ...ً خليالاًلو كنت متخذ« :[حديث  )٣٩٠٨(

ْالسمت وتفرد بـه يوسف ,ثابت عنـه  بـه حفص بن * وتفرد, ورواه شعبة عن أيب إسحاق.ي عنـهَّ
  . األلفاظهذ عنـه بـهِّيلُُبعمر األ

 /ب٢١٩/تفرد بـه سليامن .احلديث» ... القرآن عىل سبعة أحرف*نزل« :[ حديث )٣٩٠٩(
  .بن بالل عن ابن عجالن عن أيب إسحاق عنـه

تفرد بـه عبد الرحـمن بن مهدي عن  .احلديث» ...سباب املسلم فسوق« :[حديث  )٣٩١٠(
ة  ورواه عيل بن املديني عن ابن مهدي من رواي,شعبة عن أبان بن تغلب عن أيب إسحاق عنـه

 تفرد بـه عبد اهللا , جـامعة*ومعه ,من سمعت احلديثـم :قلت أليب إسحاق :فقال فيـه ,أخرى
  .IRHاًيدة عن عيل بن املديني مرفوعِبَبن ع

 تفرد بـه عبد اهللا بن .﴾ من متذكر*فهل ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص قرأت عىل رسول اهللا:[حديث  )٣٩١١(
 

________________________ 
  .من ص » ًأيضا« . * ٥/٣١٤العلل :  ينظر −٣٩٠٧الالل
َ مـحمد بن زبدا :صوابه لعل » محاد بن زيد«: قوله  )١(الالل ْ  .وهذا تكرار ملا سبق . َ
وأخرجه الطرباين يف  . ٣٠/٢٣١, تاريخ دمشق  ٣١٨, ٥/١١,  ٤/٣٥٥العلل :  ينظر −٣٩٠٨الالل

 .تفرد : يف غ » وتفرد«* .  من طريق يوسف , ووافقه ٨٣٤٧األوسط 
  .أنزل : يف غ » نزل« * −٣٩٠٩الالل
  .وقفه : يف غ » ومعه« .*١/٣٢, تلخيص املتشابه ١٠/٨٦, تاريخ بغداد ٥/٣٢٤العلل :  ينظر −٣٩١٠الالل
 .» ومل نكتبه إال عن ابن خملد«: تاريخ بغداد  يف )٢(الالل

  .هل : يف غ » فهل« . * ٥/٤٠العلل :  ينظر −٣٩١١الالل



 

 ٤٥

  .همـحـمد بن املغرية عن إرسائيل عن أيب إسحاق عنـه بإسناده ومتنـ
تفرد بـه مـحـمد بن برش  .احلديث» ...من أحسن صالتـه حيث يراه الناس« :حديث )٣٩١٢(

َحوشبعن خلف بن  ْ   . عن أيب إسحاق عنـهَ
 يزيد بن إبراهيم IQH*تابعه .احلديث» ...اًمن حلف عىل يمني صرب« :[حديث  )٣٩١٣(

َالتسرت ْ  . ملسو هيلع هللا ىلصورفعه إىل النبي ,بـهذا اإلسناد IRH رواه عن أحـمد بن أيوب,يُ
تفرد  .احلديث.. .لك كذا وكذايسأ يب إن أ:فقال , ملسو هيلع هللا ىلص غالم إىل النبي* أتى:[يث حد )٣٩١٤(

  . عنـهفيان وتفرد بـه سليامن بن س, إسحاقبـه قيس بن الربيع عن أيب
غريب من حديث  .احلديث» ... احلوضَّد عيلَرَمن حفظني يف أصحايب و« :حديث )٣٩١٥(

ِالسبيعأيب إسحاق  بي عن أيب َصَاسطي مـحـمد بن ماهان الق تفرد بـه أبو حنيفة الو,ي عنـهَّ
  .م بن سليم عن أيب إسحاقَّاألحوص سال

تفرد بـه حـامد بن واقد عن إرسائيل عن  .احلديث» ...سلوا اهللا من فضله« :[حديث  )٣٩١٦(
 .أيب إسحاق

تفرد بـه  .احلديث.. .ثم قعد يدعو , ملسو هيلع هللا ىلص ملا كان يوم بدر صىل رسول اهللا:حديث )٣٩١٧(
  . أيب إسحاق عن أيب األحوص وأيب عبيدةحفص بن غياث عن األعمش عن

تفرد بـه سليامن بن بالل عن مـحـمد بن عجالن  .»ٌرْفُل املؤمن أخاه كْتَق« :حديث )٣٩١٨(
  .عن أيب إسحاق عنـه

 يروه عن عمرو بن قيس غري متيم بن مل .يف اخلطبة عند النكاح واحلاجة حديث )٣٩١٩(
 

________________________ 
تفرد به :  من طريق يزيد , وقال ٣٣٨وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٥/٣٢٤العلل :  ينظر −٣٩١٣الالل

 .تفرد به : يف غ » تابعه«. * سهل عنه 
  .− كام يف العلل–َبن احلصني َتابع عبد العزيز :  أي )١(الالل
 .عن حـميد بن هالل عنه :  رواه عن أيوب , أي :صوابه » رواه عن أمحد بن أيوب«: قوله  )٢(الالل
  .جاء : يف غ » أتى« * −٣٩١٤الالل
  .  من طريق محاد , ووافقه ٥١٦٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩١٦الالل



 

 ٤٦

  .اجلعد واحلكم بن بشري
 .احلديث.. .فقام رجل فوقع يف رجل , ملسو هيلع هللا ىلصالنبيعند  }ب٧م{ اً كنا جلوس:حديث )٣٩٢٠(

  . عبد العزيز بن أبان عنـهةياروبوهو معروف  ,تفرد بـه يونس بن أيب إسحاق عن أبيـه
تفرد بـه عبد امللك بن عمري عن أيب  .احلديث» ...عليكم بـهذه الصلوات« :حديث )٣٩٢١(

  /أ٢٢٠/. ومل يروه عنـه بـهذه األلفاظ غري قيس,األحوص
غريب من حديث خليفة بن  .احلديث» ...ة الرجل يف جـامعةصال« :حديث )٣٩٢٢(

علم نوال  ,غر قيس بن الربيع عن األ وتفرد بـه,اح عنـهَّ بن الصبغر األ تفرد بـه,حصني عنـه
  .حدث بـه غري مـحـمد بن الصلت

تفرد بـه متيم بن اجلعد عن عمرو بن قيس  .احلديث» ...ثالث قد علمتـهن« :حديث )٣٩٢٣(
َالـمالئي   .أيب إسحاق عنـه عن ُ

  .IQHتقدم يف ترجـمة علقمة. .. كنا نمسح:حديث )٣٩٢٤(
 تفرد بـه موسى بن .احلديث يف التشهد.. .ندري ما نقول يف الصالة كنا ال :[حديث  )٣٩٢٥(

 حييى أيب بن إبراهيم به تفرد :آخر موضع يف وقال .عنـه إسحاق أيب عن الكويف هشام أعني عن
َالعميس أيب عتبة عن  بن حصني ُجنادة أبو به تفرد :آخر موضع يف وقال .عنـه إسحاق أيب عن ُ
  .مـحفوظان هـامفإنـ ,ورشيك الثوري حديث إال ,إسحاق أيب عن مشاخيه من اجلـامعة عن خارقمـ
تفرد بـه زكريا بن أيب زائدة  .احلديث.. .سنن اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص  علمنا رسول اهللا:حديث )٣٩٢٦(

ْاملغراء ورواه فروة بن أيب ,عن عبد امللك عنـه زائدة عن أبيـه عن عبد أيب  عن حييى بن زكريا بن َ
ِشقيقامللك بن عمري عن    .عن حييى IRH وتفرد بـه قرة, عن عبد اهللاَ

 تفرد بـه مـحـمد بن يزيد بن سنان .احلديث» ...اًيذهب الصاحلون أسالف« :[حديث  )٣٩٢٧(
 

________________________ 
  .٣٨١٥ يف احلديث )١(الالل
   .٥/٣٠٩العلل : ينظر  −٣٩٢٥الالل
 . فروة :صوابه » قرة«: قوله  )٢(الالل
   .٥/٣٢٢العلل :  ينظر −٣٩٢٧الالل



 

 ٤٧

َأنيسةعن زيد بن أيب    .اً عن أيب إسحاق عنـه مرفوعُ
غريب من حديث الثوري  .احلديث» ...لفون عن اجلـمعة يتخاًإن قوم« :حديث )٣٩٢٨(

  . ومل يروه عنـه غري احلارث بن منصور, عنـهَّالسقاء تفرد بـه بحر ,عن أيب إسحاق
تفرد بـه عبد  .احلديث.. .يسلم عن يمينـه وعن يساره ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٣٩٢٩(

  .عن أيب إسحاق عنـهبن صالح اهللا بن داود عن عيل بن صالح 
 . تفرد بـه املعتمر عن أبيـه. احلديث» ...ينزل عيسى ابن مريم عليـه السالم« :ديثح )٣٩٣٠(
 . ه عيل بن عابس عن أيب إسحاق عنـهتفرد بـ. احلديث» ... بحسنةَّمَهمن « :[حديث  )٣٩٣١(
 .احلديث» ... إين أسألك اهلدى والتقىهـمالل «:كان يقول ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٩٣٢(

  .سحاق عنـهتفرد بـه وكيع عن أبيـه عن أيب إ
 تفرد بـه خلف بن سامل عن بـهز بن أسد عن شعبة عن .»الذبيح إسحاق«: [ حديث )٣٩٣٣(

  .اًأيب إسحاق مرفوع
 تفرد بـه عبد الغفار بن احلكم .احلديث» ...IQHإياكم وهاتني الركعتني« :[حديث  )٣٩٣٤(
 .عن سليامن بن كثري عن عبد امللك بن عمري عن أيب األحوص/ب٢٢٠/
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .ان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلـمعةك ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٣٩٣٥(

  .عيل احلنفي عن مـحـمد بن عياش عن أيب إسحاق
 :راء عن ابن مسعودْعَّأبو الز* 

 ـه حييى بن معني عن موسى بن داود تفرد ب.»اًر الذباب أربعون يومْمُع« :[حديث  )٣٩٣٦(
 

________________________ 
  .٥/٧العلل : ينظر  −٣٩٢٩الالل
  .٥/٣٢٧العلل : ينظر  −٣٩٣١الالل
   .٥/٣٢١العلل :  ينظر −٣٩٣٣الالل
   .٥/٣١٥العلل :  ينظر −٣٩٣٤الالل
 .لكعبتني  ا:صوابه » الركعتني«: قوله  )١(الالل
   .١٥١٥العلل املتناهية :  ينظر −٣٩٣٦الالل



 

 ٤٨

َكهيلعن الثوري عن سلمة بن    .اً عنـه مرفوعُ
تفرد بـه عبيد اهللا بن  .احلديث.. .آىل من نسائه }أ٨م{  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا:حديث )٣٩٣٧(

َكهيلموسى عن أيب يعقوب الثقفي عن سلمة بن    . عنـهُ
 :أبو الطفيل عن ابن مسعود* 

 الشقي من شقي يف :فجلست إىل ابن مسعود وهو يقول , قدمت املدينة:[حديث  )٣٩٣٨(
 غريب من حديث أيب الطفيل عن حذيفة بن .يدِسَ حذيفة بن أ*وفيـه ذكر ,احلديث.. .بطن أمه

 وقد . تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عنـه, وغريب من حديث عبد الوهاب بن مـجاهد عنـه,يدِسَأ
ِبن أسيدتقدم يف مسند حذيفة    .IRH*تعاىلويذكر يف الكنى إن شاء اهللا  ,IQHأيب رسحية *َ

 :أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيـه* 
 ,غريب .احلديث.. . جهلا قد قتل اهللا أب:فقلت , ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا:[ث حدي )٣٩٣٩(
  .ام عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهَّكَوتابعه عمرو بن ح ,برواية أمية بن خالد *معروفو
مل نكتبـه بعلو إال  :قال .احلديث.. .من أكرم الناس : ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول اهللا:[حديث  )٣٩٤٠(

نطاكي عن أيب حـميد أحـمد بن مـحـمد بن املغرية بن سيار  األنيعن أيب عبد اهللا احلسني بن احلس
 عنو بقية عن َّمصفى بن مـحـمد *ورواه .عنـه إسحاق أيب عن شعبة عن حفص عن معاوية بن

 َّمصفى ابن به وتفرد ,غريه بـها يأت مل اًألفاظ فيـه اوزاد ,شعبة عن اًجـميع حفص معاوية بن
  .هـامـعن
 نب حييى  بـه  تفرد   .احلديث » ...األرض  يف   من   ارحـم «  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن   :[حديث  )٣٩٤١(

________________________ 
  .من غ » تعاىل«, » بن أسيد«/ إىل : يف غ » ذكر« * −٣٩٣٨الالل
  .٢٠٣٤ يف احلديث )١(الالل
  .٤٧٣٤ مل يذكره عند احلديث )٢(الالل
  .معروف : يف غ » ومعروف« . * ٨/٢٦٤ , تاريخ بغداد ٥/٢٩٥العلل :  ينظر −٣٩٣٩الالل
  .رواه : يف غ » ورواه« * −٣٩٤٠لالال

 من طريق حييى عن شعبة وحده , ١٣٨٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/٣٠٠العلل :   ينظر −٣٩٤١الالل
  . ووافقه 



 

 ٤٩

  .اًالسكن عن شعبة وقيس عن أيب إسحاق عنـه مرفوع
 عبد ِقالبةتفرد بـه أبو  .احلديث» ...IQHكان فيمن كان قبلكم رجل وىل« :[حديث  )٣٩٤٢(

  .عن روح عن شعبة/أ٢٢١/امللك بن مـحـمد
تفرد بـه أيوب بن سويد عن الثوري  .احلديث» ...أوتروا يا أهل القرآن« :[حديث  )٣٩٤٣(

فرواه عن الثوري عن عمرو  ,وخالفه عبد املـجيد بن أيب رواد ,عن األعمش عن عمرو بن مرة
ورواه سفيان بن عيينة عن األعمش عن عمرو بن مرة  . األعمشهـامومل يذكر بينـ ,بن مرة نفسه

 .عن ابن عيينةِّدي ُّالس وتفرد بـه إسامعيل بن موسى ابن بنت ,عنـه
غريب من  .احلديث.. .IRHأربع −وعبد اهللاأ− ملسو هيلع هللا ىلص ع النبيُّتطو كان : قال:[حديث  )٣٩٤٤(

َمسعرحديث  ْ َّاحلـامينومل يسنده غري أيب حييى , *عنه عن عمرو بن مرة ِ وهو عند غريه  , عنـهِ
  .مرسل

عمر تفرد بـه  .احلديث.. .ًيرى منكب الرجل مائال ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللاْإن :[حديث  )٣٩٤٥(
َمسعربن حفص بن غياث عن أبيـه عن  ْ وأرسله أبو نعيم وأحـمد بن بشري  , عن عمرو بن مرةِ

َمسعر عن هـمويعىل وابن مسهر وغري ْ ِ.  
غريب من حديث يونس بن  .احلديث.. .يوم األحزاب ملسو هيلع هللا ىلص  سئل النبي:حديث )٣٩٤٦(

ْاألييليزيد  ْجدعان عن عيل بن زيد بن َ  . عنـهISH اهللا السلميان أبو عبدس بن حن سليام تفرد بـه,ُ
ِّـجد التفرد بـه .احلديث» ...خري الناس قرين« :[حديث  )٣٩٤٧(  ي عبد امللك بن إبراهيم عنُ

 

________________________ 
   .٥/٣٢٧العلل :  ينظر −٣٩٤٢الالل
 . آىل :صوابه لعل » وىل«: قوله  )١(الالل
   .٥/٢٩٤العلل :  ينظر −٣٩٤٣الالل
  .من غ » عنه« * −٣٩٤٤الالل
 .ً أربعا :ه الوجه في» أربع«: قوله  )٢(الالل
  .  من طريق عمر , ووافقه ٦٦٥٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩٤٥الالل
 . الشامي :صوابه لعل » السلمي«: قوله  )٣(الالل
   .٥/١٨٧العلل :  ينظر −٣٩٤٧الالل



 

 ٥٠

  . والتفرد عن مغرية وحده,شعبة عن منصور واملغرية وسليامن عن إبراهيم عنـه
تفرد بـه إسامعيل بن عامر  .احلديث.. . امشوا إىل الصالة: قال عبد اهللا:حديث )٣٩٤٨(

  .شعبة وإرسائيل عن أيب إسحاق سفيان وعنالبجيل 
تفرد بـه حصني بن مـخارق  .احلديث.. .﴾A ﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٣٩٤٩(

َمسعرعن  ْ   . عن أيب إسحاق عنـهِ
تفرد بـه برفعه أبو  .احلديث }ب٨م{ »...اً رجل قتل نبياًأشد الناس عذاب« :[حديث  )٣٩٥٠(

َّشبةوال نعلم أسنده غري عمر بن  ,حذيفة عن الثوري   .رييَمُّ النَ
َزيد بن رفيع غريب من حديث .التشهد حديث )٣٩٥١( تفرد بـه احلكم بن  , عن أيب عبيدةُ
  .ري عنـهَهُظ
َزيد بن رفيعتفرد بـه  .احلديث» ... عن أهلهًمن كتم علام« :حديث )٣٩٥٢(  وتفرد بـه , عنـهُ

ِّالبابلتيحييى بن عبد اهللا  ُ ْ   . عن حـمزة بن ميمون عنـهَ
 *تفرد بـه إسامعيل بن موسى ابن بنت .احلديث» ...جل وترإن اهللا عز و« :[حديث  )٣٩٥٣(

ِّالسدي    .ًعن ابن عيينة عن األعمش عن عمرو بن مرة عنـه متصالُّ
 .احلديث» ...إن الرجل من بني إرسائيل كان إذا رأى أخاه عىل الذنب« :[حديث  )٣٩٥٤(
 عبد اهللا بن عمرو تفرد بـه املـحاريب عبد الرحـمن بن مـحـمد عن العالء بن املسيب عن/ب٢٢١/

  .بن مرة عن سامل األفطس عنـه
اري طْيَتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد الب .احلديث» ...ارحـم من يف األرض« :حديث )٣٩٥٥(

عن ابن وهب عن حييى بن عبد اهللا بن سامل عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن عيل عن أيب 
 .إسحاق عن أيب عبيدة

 ن بنتفرد بـه سليام .احلديث» ...ى رخصهإن اهللا عز وجل حيب أن تؤت« :حديث )٣٩٥٦(
 

________________________ 
   .٥/٣٠٤العلل :  ينظر −٣٩٥٠الالل
  .ابنة : يف غ » بنت« . * ٥/٢٩٢لل الع:  ينظر −٣٩٥٣الالل
   .٥/٢٨٧العلل :  ينظر −٣٩٥٤الالل



 

 ٥١

  .يس عنـهَمُسيف أبو داود احلراين عن جعفر بن عون عن أيب ع
تفرد بـه عبيد اهللا بن  .احلديث.. . إن من السنة أن تأخذ بجوانب الرسير:[حديث  )٣٩٥٧(

َمسعرموسى عن  ْ   .طاس عنـهِْس عن منصور عن عبيد بن نِ
 :قال .احلديث.. .﴾ c b ae d ﴿ :إذا قرأ ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٣٩٥٨(

  .ما كتبناه إال عن مـحـمد بن عبد اهللا بن احلسني
تفرد  .احلديث» ... إين أسألك اهلدىهـمالل «:هئيقول يف دعا ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:[حديث  )٣٩٥٩(

بـه يزيد بن مـحـمد العقييل عن عبد العزيز بن اخلطاب عن قيس بن الربيع عن أيب إسحاق عن 
  .يب األحوص عن عبد اهللاعن أ :واملـحفوظ ,أيب عبيدة

تفرد بـه مـحـمد بن كثري  .احلديث.. . حدثني عن الرصاط:فقال , جاء رجل:حديث )٣٩٦٠(
  .عن عمرو بن قيس

 غريب من حديث األعمش عن .اجلن :يعني ,هـمبـته فآذن ,ًرةُمَ بعث اهللا س:حديث )٣٩٦١(
  . تفرد بـه الثوري عنـه بـهذا اإلسناد,يان عنـهْبَأيب ظ

تفرد بـه زياد  .احلديث.. .بيني وبني عامر وسعد ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا أرشك رس:[حديث  )٣٩٦٢(
َّالبكائي ْاألودي عن إدريس َ   . عن أيب إسحاق عنـهَ

 :أبو عمرو الشيباين عن ابن مسعود* 
تفرد بـه حـامد بن زيد  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصلة إىل رسول اهللاَّحَرُ جاء رجل بناقة م:حديث )٣٩٦٣(

  .سن بن عمرو عن حـامدوتفرد بـه احل ,عن أبان بن تغلب عن األعمش
غريب  .احلديث.. . بفضائل األعامل أخربنا:فقالوا ,قوم مسعود َ أتى ابن:[حديث  )٣٩٦٤(

  بـه عنـه عمرو بن جرير وعمرو بنحدث ,من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن أيب عمرو
 

________________________ 
   .٥/٣٠٦العلل :  ينظر −٣٩٥٧الالل
   .٥/١١العلل :  ينظر −٣٩٥٩الالل
   .٣/٣٤السنن :  ينظر −٣٩٦٢الالل
  . ه تفرد به عن: من طريق محاد بن الوليد عن إسامعيل, وقال ٥٣٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩٦٤الالل



 

 ٥٢

  .عبد الغفار
تفرد بـه رشيك عن  .احلديث.. .آيات ملسو هيلع هللا ىلص نتعلم من رسول اهللا/أ٢٢٢/ كنا:حديث )٣٩٦٥(

  IQH وهو,رة عن أيب عبد الرحـمن بن يعىل بن معمر بن عبد اهللا
َالدورقيتفرد بـه أحـمد بن إبراهيم  .احلديث» ...كل معروف صدقة« :[حديث  )٣٩٦٦( ْ َّ* 

  . عن رشيك عن األعمش عن أيب عمروطلق بن غنامعن 
 ومل يروه ,تفرد بـه أبو فروة عن أيب عمرو .احلديث» ...لعن اهللا الواشامت« :حديث )٣٩٦٧(

  .عنـه غري أيب مريم عبد الغفار بن القاسم
 :أبو عبد الرحـمن عن ابن مسعود* 

َّالبكائيزياد بن عبد اهللا  }أ٩م{ تفرد بـه .احلديث» ...ٌ يوم حقُطعام« :حديث )٣٩٦٨(  عن َ
  .عطاء بن السائب عن أيب عبد الرحـمن

 عن ابن حديثه من غريب .احلديث ...وهو يف غرفة ملسو هيلع هللا ىلص  دخلت عىل النبي:حديث )٣٩٦٩(
وتفرد بـه أبو مسلم  , وتفرد بـه األعمش عن حبيب, تفرد بـه حبيب بن أيب ثابت عنـه,مسعود

  .قائد األعمش عن األعمش
تفرد بـه رشيك عن عمر  .احلديث.. .آيات ملسو هيلع هللا ىلص  ما كنا نتعلم من رسول اهللا:حديث )٣٩٧٠(

 .وهو غريب عنـه ,بن عبد اهللا بن يعىل بن مرة عن أيب عبد الرحـمن
 : عنـهْهديَّالنأبو عثامن * 

تفرد بـه رشيك عن عاصم  .احلديث.. . أسبل إزاره يف صالتـهً أن رجال:[حديث  )٣٩٧١(
  .األحول عنـه

 ال يبيع حارض «: قوله:قال ابن صاعد .احلديث» ...ال يبيع حارض لباد« :حديث )٣٩٧٢(
 

________________________ 
 . , وحقه أن يكون هناك ٣٩٧٠, وسيأيت تاما يف احلديث » كذا«:  فوقها يف غ )١(الالل
  .مبيض هلا يف غ » الدورقي« . * ٥/١٥٢العلل :  ينظر −٣٩٦٦الالل
تفرد به عطاء عن :  من طريق إسامعيل عن عاصم , وقال ٣٤٥٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩٧١الالل

  . إسامعيل 



 

 ٥٣

ما سمعناه إال من إسحاق الصواف عن يوسف بن يعقوب عن  ,غريب :بـهذا اإلسناد» لباد
 تفرد بـه يوسف عن :قال الدارقطني ,مشهور :»بَلَلقوا اجلتال  «:وقوله ,تيميسليامن ال
  .تفرد بـه إسحاق بن إبراهيم الصواف :ع آخر وقال يف موض.التيمي عنـه

غريب من حديث شعبة عن  .احلديث.. . أصاب من امرأتـه قبلةً أن رجال:حديث )٣٩٧٣(
  .تفرد بـه عثامن بن عمر عنـه ,التيمي عنـه

 :ر عن ابن مسعودَمْعَأبو م* 
تفرد بـه احلارث بن عبد الرحـمن  .احلديث... * أقبلت مع عبد اهللا من قباء:[حديث  )٣٩٧٤(

  .عن مـجاهد عنـه
ُعروبةتفرد بـه سعيد بن أيب  .التشهد حديث )٣٩٧٥(   عن قتادة عنـه عن ابن مسعود عن النبيَ

ُعروبة وتفرد بـه عبد العزيز بن احلصني عن ابن أيب ,ملسو هيلع هللا ىلص َ.  
تفرد  .احلديث.. .فسلم عن يمينـه , ملسو هيلع هللا ىلصصليت خلف رسول اهللا/ب٢٢٢/:حديث )٣٩٧٦(

َأنيسةبـه يزيد بن سنان عن زيد بن أيب    . عن احلكم عن مـجاهد عنـهُ
 :أبو وائل عن ابن مسعود* 

.. .السالم عىل اهللا :هـمكانوا يقولون يف تشهد :بألفاظ مـختلفة ,التشهد[ حديث )٣٩٧٧(
ِبزيعتفرد بـه عبد اهللا بن  .احلديث  وقال .هرط وعنـه حارض بن م,ن عمر بن ذر عن أيب وائل عَ
ْمهران تفرد بـه يوسف بن ,غريب من حديث الثوري عن عمرو بن مرة عنـه :ع آخريف موض ِ 

ع  وقال يف موض. ومل نكتبـه إال عن أيب عبد اهللا مـحـمد بن أحـمد الكاتب,عن ابن املبارك عنـه
 , عبيد اهللا*ما سمعناه إال من أيب :صاعدال ابن  ق:...كنا نقول قبل أن يفرض التشهد :آخر

غريب من حديث األوزاعي عن  :ع آخر وقال يف موض.أن يفرض التشهدقبل  :زادنا فيـه
تفرد بـه زياد بن أيوب عن زياد  :ع آخر وقال يف موض. تفرد بـه حييى بن حـمزة,األعمش عنـه

َّالبكائي  ع وقال يف موض.ئل يف هذا احلديثجـمع بني منصور واألعمش وحصني عن أيب وا ,َ
 

________________________ 
  .منى : يف غ » قباء« * −٣٩٧٤الالل
  .ابن : يف غ » أيب« . * ٣٥١, ١/٣٥٠السنن :  ينظر −٣٩٧٧الالل



 

 ٥٤

  . حصني بن مـخارق عن األعمش واجلـامعة معه عن أيب وائلُجنادة تفرد بـه أبو :آخر
ْالقرسيغريب من حديث خالد بن يزيد  .احلديث» ...ال تردوا اهلدية« :[حديث  )٣٩٧٨( َ 

  .عن األعمش عنـه
 خالد عن تفرد بـه أبو حفص عمرو بن .احلديث »...اقتصاد يف سنة« :حديث )٣٩٧٩(

  .األعمش عنـه
تفرد بـه أبو خالد  .احلديث» ...اًأكرب الكبائر أن جتعل هللا عز وجل ند« :حديث )٣٩٨٠(

  .األحـمر عن احلسن بن عبيد اهللا عن أيب وائل
تفرد بـه املعتمر عن  .احلديث.. .﴾L K ﴿ :فقرأنا , كنا عند عبد اهللا:حديث )٣٩٨١(

  .أبيـه عن سليامن األعمش عنـه
تفرد بـه عمرو بن قيس عن عاصم  .احلديث» ... بني احلج والعمرةتابعوا« :[حديث  )٣٩٨٢(

  . وتفرد بـه أبو خالد األحـمر عنـه,عنـه
 ,تفرد بـه حبيب بن حسان عن أيب وائل .IQHاحلديث» ...إذا تصدقت املرأة« :حديث )٣٩٨٣(

  }ب٩م{ .عن أيب وائل عن مرسوق عن عائشةوالصحيح 
ّزر دم يف ترجـمة تق .احلديث» ...ال يتناجى اثنان« :حديث )٣٩٨٤(   /أ٢٢٣/ .IRHعن عبد اهللاِ
س بن مـحـمد عن الثوري َبْلَتفرد بـه ح .احلديث» ...سطع نور يف اجلنة« :[حديث  )٣٩٨٥(

  .واختلف عىل الثوري فيـه ,مغرية عنـه وأعن منصور 
تفرد بـه عمر بن سهل املازين عن شعبة عن  .احلديث» ...قتال املسلم كفر« :حديث )٣٩٨٦(

 ,غريب من حديث التيمي عنـه :»سباب املسلم« :ع آخر بلفظوقال يف موض .أيب إسحاق عنـه
 

________________________ 
  .هذا احلديث من ص  . * ٥/١٠٤العلل :  ينظر −٣٩٧٨الالل
   .٧٢عروس األجزاء :  ينظر −٣٩٨٢الالل
  .٤٠٢٠, يعني يف احلديث » ًسيأيت أيضا بعد ورقة«:  يف حاشية غ بخط آخر )١(الالل

  .٣٦٩٧ يف احلديث )٢(اللال
   .٥/١٦٩العلل :  ينظر −٣٩٨٥الالل



 

 ٥٥

  .تفرد بـه عبد العزيز بن عبد الصمد عنـه
غريب من حديث  . وهو طرف من حديث التشهد, كنا نتكلم يف الصالة:[حديث  )٣٩٨٧(

َالنخعيأيب األشهب جعفر بن احلارث  زهر بن سليامن كاتب ابن أ تفرد بـه , عن عاصم عنـهَّ
  .اح عنـهَّرمال
 تفرد بـه حـمزة .فام يأمرنا بيشء إال فعلناه , ملسو هيلع هللا ىلص كنا نجاهد مع رسول اهللا:حديث )٣٩٨٨(

  .ه عنـه غري بكر بن بكارومل يرو ,الزيات عن األعمش
تفرد بـه  .احلديث.. . فأصابتنا رشاشة,إىل بدر ملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا:حديث )٣٩٨٩(

  .نة عن األعمش عنـهعن سفيان بن عيي −IQHويعرف بجراب−زكريا بن حييى 
تفرد بـه إبراهيم بن مـحـمد الشافعي  .احلديث» ...ً خليالاًلو كنت متخذ« :[حديث  )٣٩٩٠(

  .عن سفيان بن عيينة عن األعمش عنـه
تفرد بـه عيل بن مسهر  .احلديث.. .لنا باملوعظةَّوَكان يتخ ملسو هيلع هللا ىلص  إن رسول اهللا:[حديث  )٣٩٩١(

وأخرجه مسلم  ,اب بن احلارثَْجنِغري مومل يروه عنـه  ,عن األعمش عن عمرو عن أيب وائل
د اهللا بن يتفرد بـه حييى بن أيوب عن عب :ع آخر وقال يف موض.اب عنـهَْجنِعن م IRHيف الصحيح

ْزحر   .وهو مـحفوظ عن األعمش عن أيب وائل ,َ
تفرد بـه مـحـمد بن سواء عن سعيد بن أيب  .احلديث» ...استذكروا القرآن« :حديث )٣٩٩٢(

ُعروبة   . عنـه عن األعمشَ
ِبزيعتفرد بـه أبو اخلليل  .احلديث» ...سيأيت عىل الناس زمان« :حديث )٣٩٩٣(  بن حسان َ

  .عن األعمش
________________________ 

   .٥/٦٨العلل :  ينظر −٣٩٨٧الالل
َ خراب :صوابه » جراب«: قوله  )١(الالل َ. 
  .  من طريق إبراهيم , ووافقه ٦٢٦٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٣٩٩٠الالل
  .  من طريق منجاب , ووافقه ٥٨٨١ وأخرجه الطرباين يف األوسط . ٥/١٢٩العلل :  ينظر −٣٩٩١الالل
  .٢٨٢١ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٥٦

 رد بـه معتمر عن أبيـه عن  تف.» بني الناس يف الدماءأول ما يقىض« :[حديث  )٣٩٩٤(
  .األعمش

ّالرسي تفرد بـه معاذ بن موسى عن  .احلديث» ...أنا فرطكم عىل احلوض« :حديث )٣٩٩٥( ِ َ
  .عن الوليد بن عباد عن عطاء بن السائب عن أيب وائلبن حييى 

بن حـامد  IQHتفرد بـه عبد الرحـمن .احلديث» ...جتافوا عن ذنب السخي« :[حديث  )٣٩٩٦(
 . *بالشك كان ,ألعمش عن إبراهيم أو عن أيب وائلعن ا

غريب من حديثه عن ابن  . موقوف.إىل الورع/ب٢٢٣/ اإليامنىهت ان:[حديث  )٣٩٩٧(
  . وعنـه عنبسة بن عبد الرحـمن,املعىل بن عرفان عنـه تفرد بـه ,مسعود

 عن *تفرد بـه عثامن بن عمر .احلديث» ...إذا انقطع شسع أحدكم« :[حديث  )٣٩٩٨(
ِقبيصة ين عن أيب ِزَوإنام يعرف هذا من حديث األعمش عن أيب ر , عن الثوري عن األعمشَ
  .هريرة

ص عن أبيـه عن العالء بن تفرد بـه عمر بن حف .احلديث» ...يؤتى بجهنم« :[حديث  )٣٩٩٩(
  .عن عمر بن حفص IRHأخرجه مسلم , وهو صحيح,اًخالد مرفوع

 تفرد ,غريب من حديث حصني عنـه .»أتاين جربيل يف خرض معلق بالدر« :[حديث  )٤٠٠٠(
  .وغريه يرويـه عن احلسني عن عاصم ,وعنـه زيد بن احلباب ,بـه احلسني بن واقد

________________________ 
   .٥/٩١العلل :  ينظر −٣٩٩٤الالل
 , فيض القدير ٢/٩٥ , الآللئ املصنوعة ١١١٤ , املوضوعات ٢٧األسخياء للدارقطني :  ينظر −٣٩٩٦الالل
  .قال : يف غ » كان« . * ٣٢٣٥
 .رحيم  عبد ال:صوابه » عبد الرمحن«: قوله  )١(الالل
   . ٢٧٢١ , فيض القدير ١٣٦٦ , العلل املتناهية ٣٥) ٢(األفراد :  ينظر −٣٩٩٧الالل
  .عمرو : يف غ » عمر« * −٣٩٩٨الالل
   .٥/٨٦العلل :  ينظر −٣٩٩٩الالل
  .٢٨٤٢ يف احلديث )٢(الالل
  .  من طريق زيد , ووافقه ١٩٠١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٠٠الالل



 

 ٥٧

 تفرد بـه عيل بن قادم . موقوف.ونـه ملـجنون من أفتى الناس يف كل ما يستفت:حديث )٤٠٠١(
َمسعرعن  ْ   .عن أيب وائلأو أحدهـام عن حبيب واألعمش  }أ١٠م{ ِ

غريب من حديث عطاء بن السائب عن أيب  .احلديث.. . ملا قتلت أبا جهل:[حديث  )٤٠٠٢(
 ,بن أيب فاطمة IQHوعنـه مـحـمد بن سلمة ,وعنـه أسد بن موسى , تفرد بـه جرير بن حازم,وائل

  .وكان من الثقات , عبد اهللا احلسنيومل نكتبـه إال عن القايض أيب
 . احلديث»... وأنا وليـهٌّويل« :وهو يقول ,بيد عيل IRHخذآ ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي:حديث )٤٠٠٣(

  .تفرد بـه إسامعيل بن مقاتل عن األعمش عنـه
يد تفرد بـه داود بن يز .احلديث.. .يدعو بـهذه الدعوات ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٤٠٠٤(

ْاألودي ْاهلمداين الوليد ومل يسنده غري الوليد بن القاسم بن , ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب وائل عنـه عن النبيَ َ 
  .داود عن

ريب من حديث غ. *احلديث. ..صىل بني الرجال والنساء ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٠٠٥(
ِشقيقعامر بن  َنصري تفرد بـه حجاج بن ,عن أيب وائل عنـه@*ةرْمَجـ بن َ  . عن املسعودي عنـهُ

 تفرد بـه , غريب من حديث منصور عن أيب وائل.»ليس أحد أغري من اهللا« :حديث )٤٠٠٦(
  .احلسني بن واقد

ْاملغراء بن أيب روةتفرد بـه ف .احلديث.. .سنن اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص  علمنا رسول اهللا:حديث )٤٠٠٧( َ 
  .عن حييى بن زكريا بن أيب زائدة عن أبيـه عن عبد امللك بن عمري عنـه

  تفرد. حتى يعلمه أجرهاًأجريأن يستعمل أحد /أ٢٢٤/ ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا:حديث )٤٠٠٨(
 

________________________ 
   .١١٤, ٣٣/١١٣تاريخ دمشق : ظر  ين−٤٠٠٢الالل
 . سليامن :صوابه لعل » سلمة«: قوله  )١(الالل
 .ً آخذا :ه الوجه في» آخذ«: قوله  )٢(الالل
  .  من طريق الوليد , ووافقه ٥٧٦٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥/٨٥العلل :  ينظر −٤٠٠٤الالل
 »َْمجرة«/ من غ » احلديث«. * حجاج , ووافقه  من طريق ٢١٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٠٥الالل

 .» صح«: فوقها يف غ 



 

 ٥٨

َاألعسمبـه عمرو بن مـحـمد    . عن إسامعيل بن زكريا عن األعمش عنـهْ
ـه عمرو بن حـامد تفرد ب .احلديث.. .ركعتني ملسو هيلع هللا ىلص  صليت خلف رسول اهللا:حديث )٤٠٠٩(

َالعرزميوتابعه مـحـمد بن عبيد اهللا , عن أبيـه عن األعمشIQHعن حسني بن عيل ْ  . ن األعمش عَ
 . بمثله.»أنزل القرآن عىل سبعة أحرف« :حديث )٤٠١٠(
غريب من حديثه عن أيب  .احلديث» ...فضل الشهداءبأأال أخربكم « :حديث )٤٠١١(

ومل نكتبـه  ,تفرد بـه عيل بن احلسن السامي عنـه , وغريب من حديث الثوري عن األعمش,وائل
  .إال عن أيب بكر بن نريوز

 , عن عاصم عنـهَعوانة تفرد بـه أبو .ديثاحل »...كل معروف صدقة« :حديث )٤٠١٢(
  .واختلف عنـه

 تفرد بـه إسامعيل . اآلية ﴾...¿ Ã Â Á À﴿ : نزلت هذه اآلية:حديث )٤٠١٣(
ِالبطنييع عن مسلم َمُبن س  وتفرد بـه عبد الواحد بن , عن أيب وائلهـام وعبد امللك بن أعني كليـَ

  .زياد عنـه
 , من حديث عاصم عنـه*غريب . احلديث»...صلة الرحـم تزيد يف العمر« :[حديث  )٤٠١٤(

َبـهدلةتفرد بـه نرص بن حـامد عن عاصم بن مـحـمد عن عاصم بن  ْ   . عنـهَ
 هكذا حدثناه : قال.*اًمل يذكر عليـه كالم .احلديث» ...التسبيح للرجال« :[حديث  )٤٠١٥(

ا اإلسناد إال  وما سمعناه بـهذ,غاَّي الدبِجْنَاحلسني بن مـحـمد بن احلسني بن ز :يعني ,من أصله
 .منـه

غريب من حديث األعمش  .احلديث» ...اً قوم جيلسون حلق*أتونيس« :[حديث  )٤٠١٦(
ِبزيع تفرد بـه ,عنـه   .ليل عنـهاخل أبو بن حسان َ
________________________ 

 . عيسى :صوابه لعل » عيل«: قوله  )١(الالل
 .عزيز : يف غ » غريب«*  −٤٠١٤الالل
 .ًحديثا : يف غ » ًكالما« . * ٨/٩٧تاريخ بغداد : ينظر  −٤٠١٥الالل
 .ستأتون : يف ص » سيأتون«*  −٤٠١٦الالل



 

 ٥٩

 تفرد بـه أبو حـامد املفضل بن .»ليس أحد أحب إليـه املدح من اهللا عز وجل« :حديث )٤٠١٧(
َمسعرصدقة عن  ْ   . عن عمرو بن مرة عن أيب وائلِ

غريب من حديث عيل بن صالح  .احلديث» ...جنة أقرب إىل أحدكمْلَل« :حديث )٤٠١٨(
  . تفرد بـه سعيد بن سامل القداح عنـه,عن األعمش

غريب من حديث  }ب١٠م{ .احلديث.. . كنا بمنى إذ انفلق القمر فلقتني:ثحدي )٤٠١٩(
 .وهو أبو مسلم قائد األعمش ,IQHدسعيد اهللا بن أيب ي تفرد بـه عب,األعمش عنـه

 ,تفرد بـه حبيب بن حسان عن أيب وائل .احلديث» ...إذا تصدقت املرأة« :حديث )٤٠٢٠(
  .رووه عن أيب وائل عن مرسوق عن عائشة ,وخالفه األعمش ومنصور وعمرو بن مرة

تفرد بـه حصني عن  .احلديث.. .حننيغنائم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي/ب٢٢٤/ ملا قسم:حديث )٤٠٢١(
َمسعر ْ ِ.  

تفرد بـه حييى بن  .احلديث» ...*اًإذا سجد أحدكم فال يسجد متوكئ« :[حديث  )٤٠٢٢(
  .هاشم عن األعمش عنـه

ّزر  تقدم يف ترجـمة .عَخَّيدعو هلذا احلي من الن ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤٠٢٣( بن ِ
َحبيش ُIRH.  

قال لنا أبو القاسم بن  .احلديث.. .إذا رشب يف اإلناء ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٤٠٢٤(
ِمنيع  عن املعىل غري عيسى ى وال رو, عرفان عن أيب وائل ومل يرو هذا احلديث غري املعىل بن:َ

  .بن يونس
 غريب من حديث منصور .احلديث» ... عن احلوضًألنازعن رجاال« :[حديث  )٤٠٢٥(

 

________________________ 
 . بن سعيد :صوابه » بن أيب سعيد«: قوله  )١(الالل
  .مبيض هلا يف غ » ًمتوكئا« * −٤٠٢٢الالل
  .٣٦٩١ يف احلديث )٢(الالل
  .  , ووافقه −موسى بن أعني: ويف نسخة – من طريق عيسى ٩٢٩٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٢٤الالل
  .من ص » حييى« * −٤٠٢٥الالل



 

 ٦٠

مل نكتبـه  , عنـه*ومن حديث ابنـه حييى , وغريب من حديث مـحـمد بن ذكوان عن منصور,عنـه
َدينوريالأحـمد بن مـحـمد بن احلسن  :يعني ,إال عن هذا الشيخ َْ ِّ.  

تفرد بـه عيسى بن زيد  .احلديث.. .ملا أمر برضب عنق عقبة ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٢٦(
ِالبطنييع عن مسلم َمُعن إسامعيل بن س َعتيبةكم بن  واحلَ   . عن أيب وائلُ

 تفرد بـه , غريب من حديث أيب وائل عنـه.»الدال عىل اخلري كفاعله« :حديث )٤٠٢٧(
َالفقيميالفضيل بن عمرو    .عنـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل و, عنـهُ

ة َبَجَتفرد بـه النرض بن عمرو بن ن .احلديث» ...أحسن احلديث كتاب اهللا« :حديث )٤٠٢٨(
َمسعرعن  ْ   . عن عمرو بن مرة عنـهِ

تفرد بـه حصني  .احلديث.. .أيـها أعظم :عن الذنوب ملسو هيلع هللا ىلص  سألت رسول اهللا:[حديث  )٤٠٢٩(
َمسعربن مـخارق عن  ْ ن حصني بن َصْـحِتفرد بـه أبو م :ع آخر وقال يف موض. عنـه* عن واصلِ

َجحادةنمري عن مـحـمد بن    .ان األحدب عنـهي عن واصل بن حُ
تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر عن  .احلديث» ...إن الرجل ليتكلم بالكلمة« :حديث )٤٠٣٠(

  .عاصم عن أيب وائل
غريب من  .احلديث.. . عليـه سورة البقرة*أنزل هاهنا سمعت الذي :[حديث  )٤٠٣١(

ْغصن تفرد بـه القاسم بن ,حديث حصني بن عبد الرحـمن عن أيب وائل عنـه وعنـه  , عنـهُ
حصني عن كثري بن مدرك عن عبد الرحـمن بن يزيد عن ابن  :واملعروف , بن الريان*مسلمة
 .مسعود

غريب من  .بطولهاحلديث .. .الواشامت/أ٢٢٥/ ملسو هيلع هللا ىلص لعن رسول اهللا:[حديث  )٤٠٣٢(
  .يد عنـهَشُ وتفرد بـه داود بن ر,رد بـه أبو حفص األبار عنـه تف,حديث منصور عنـه

 ريَطُتفرد بـه موسى بن م .احلديث.. .عن يمني وشامل ملسو هيلع هللا ىلص  سلم رسول اهللا:حديث )٤٠٣٣(
 

________________________ 
  .أيب وائل : يف غ » صلوا« . * ٥/٢٢١العلل :  ينظر −٤٠٢٩الالل
  .سلمة : يف غ » مسلمة«/ أنزلت : يف غ » أنزل« * −٤٠٣١الالل
   .٥/٩٩العلل :  ينظر −٤٠٣٢الالل
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  .عن األعمش عنـه
تفرد بـه زيد بن  .احلديث.. .﴾ n m l k﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٤٠٣٤(

َاحلواري ِّالعمي َ   . بن زيد ابنـه عنـهيملرحـوتفرد بـه عبد ا , عن أيب وائلَ
 عون عن عن ابن :واملـحفوظ ,هم وهو و.نحفر اخلندق ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي:[حديث  )٤٠٣٥(

 عن ابن أزهرعن  واه ر, هذا ضعيف*ة الدباغَّرُويعقوب بن خ ,احلسن عن أمه عن أم سلمة
  .عون

تفرد بـه أبو شهاب  .احلديث» ...املؤمن كحرمة دمه }أ١١م{ حرمة مال« :[حديث  )٤٠٣٦(
ِّالرقيه عنـه غري عمرو بن عثامن  ومل يرو,حلناط عن األعمش عنـها َّ.  
ُعروبةتفرد بـه مـحـمد بن سواء عن ابن أيب  .احلديث» ...استذكروا القرآن« :حديث )٤٠٣٧( َ 

  .عن األعمش عنـه
 :من مل يسم والنسوة عن ابن مسعود

 :عن ابن مسعود *زيَعُم IQHابن* 
ن  أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وائل عتفرد بـه .احلديث.. .مسيلمة[ حديث )٤٠٣٨(
  .يز السعدي عن ابن مسعودَعُ منبا

 :عن ابن مسعود IRHارةذابن خ* 
سليامن عن أيب امللك بن أيب عبد تفرد بـه حفص بن غياث عن  .ليلة اجلن حديث )٤٠٣٩(

َفزار   .ة عنـهَ
________________________ 

  .من ص » الدباغ« * −٤٠٣٥الالل
   .٣/٩٦السنن :  ينظر −٤٠٣٦الالل
 .» عبد اهللا: اسمه «:  يف حاشية ص , وفوقها يف غ )١(الالل
*   .١٨٧ , األسامء املبهمة للخطيب البغدادي ص ٤/٢٠١٧ , املؤتلف ٥/٨٨العلل :  ينظر −٤٠٣٨الالل

َمعيز«   .»صح«: فوقها يف غ » ُ
 . أبو فزارة :صوابه لعل » ابن خذارة«: قوله  )٢(الالل
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 :أم أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن ابن مسعود* 
َمـخلد تابعه .»*فليغر لنفسه , املؤمن*ز وجل يغار لعبدهإن اهللا ع« :[حديث  )٤٠٤٠( ْ  بن َ

 : األصل*ويف ,*يزيد وأبو أحـمد عن الثوري عن عبد األعىل بن عامر الثعلبي عن أيب عبيدة
َمـخلد وكيع وأبو أحـمد و:الثالثة هؤالء غريومل جيود إسناده  ,حديث وكيع عن الثوري ْ  بن َ

 .يزيد
 

 وىفمسند عبد اهللا بن أيب أ
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

 :كي عنـهَسْكَّإبراهيم الس* 
 .احلديث» ...من مرض أو سافر كتب اهللا عز وجل له «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي:[حديث  )٤٠٤١(

َحوشبحفص بن غياث عن العوام بن /ب٢٢٥/م عناهكذا رواه أبو هش ْ  , عن إبراهيمَ
َمسعرفص عن  ح*عنو ْ : قال,  وهم فيه أبو هشام:ابن صاعدقال , IQHومل يرفعه , عن إبراهيمِ

َاحلواريورواه أحـمد بن أيب  َمسعر عن حفص بن غياث عن َ ْ وعن حفص عن  , عن إبراهيمِ
هكذا رواه ابن صاعد  , ملسو هيلع هللا ىلصأيب بردة بن أيب موسى عن أبيـه عن النبيعن العوام عن إبراهيم 

َاحلواريعن أحـمد بن إسحاق بن صالح عن ابن أيب  بن اهليثم  ورواه أبو الربيع احلسني ,َ
َاحلواريالرازي عن ابن أيب  َمسعر عن حفص عن :فقال ,َ ْ وأشار ابن  , والعوام يف إسناد واحدِ

َاحلواريأيب   تفرد بـه أحـمد بن:وقال الدارقطني ,صاعد إىل أن هذا هو الصواب  عن حفص َ
َمسعرعن  ْ   . بـهذا اإلسنادِ

________________________ 
من » عبيدة... تابعه « /بنفسه : يف غ » لنفسه«/ بعبده : يف غ » لعبده« . * ٥/٣٠٧العلل :  ينظر −٤٠٤٠الالل

 .يف :  يف غ »ويف«/ ص 
  .عن : يف ص » وعن« . * ٢٠٣, ٧/٢٠٢العلل :  ينظر −٤٠٤١الالل
 .مسعر :  أي )١(الالل
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تفرد بـه  .احلديث» ...رإن خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقم« :[حديث  )٤٠٤٢(
َمسعرسفيان بن عيينة عن  ْ  ورواه حييى بن أيب بكري الكرماين عن ابن ,وهو غريب عنـه , عنـهِ

الشافعي  إدريس *بن مـحـمد عن يورو ,IQHعنه *الرازي حـميد بن مـحـمد به وتفرد ,مثله عيينة
  .عن ابن عيينة نحوه

 بن الصلت *رسجنتفرد بـه امل .ديثاحل» ...نفقة الرجل عىل أهله صدقة« :[حديث  )٤٠٤٣(
َمسعرأبو الضحاك عن القاسم بن احلكم عن  ْ   . عن إبراهيمِ

 :إسامعيل بن أيب خالد عنـه* 
 تفرد بـه خالد بن يزيد الدقاق عن حييى .يصيل يف نعليـه ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٤٠٤٤(

  .بن هاشم عنـه
 تفرد بـه ,عيل عنـهغريب من حديث إسام .عن املراثي ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:حديث )٤٠٤٥(

  .أحـمد بن بكر الباليس عن جعفر بن عون عنـه
  بنُجنادةمن حديث بتـه ما كت :قال .احلديث.. .خدجيةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  برش :حديث )٤٠٤٦(

ْسلم  ْ سلم د بنعن إسامعيل إال عن أحـمد بن مـحـمَ م عن قاسعن عبد اهللا بن الوليد بن الَ
  .ُجنادة

.. . القرآنَ إين ال أستطيع أتعلم:فقال , ملسو هيلع هللا ىلص* جاء رجل إىل رسول اهللا:[حديث  )٤٠٤٧(
وغريه يرويـه عن ابن  ,عن إسامعيل }ب١١م{  بن حييى عن ابن عيينةحامدتفرد بـه  .احلديث

َمسعرعيينة عن  ْ َسكسكي عن إبراهيم الِ   . عن ابن أيب أوىفَّْ
ِقبيصةتفرد بـه  .احلديث» ...سألت ريب عز وجل أن ال أزوج إىل أحد« :[حديث  )٤٠٤٨(  ن  عَ

________________________ 
  .مكرر يف ص » حممد بن«/ الوزان : يف غ » الرازي« . * ١/٣١٤نتائج األفكار :  ينظر −٤٠٤٢الالل
 .»  ضعيفذكر الدارقطني يف األفراد أن الراوي له عن حييى«:  يف نتائج األفكار )١(الالل
  .مبيض هلا يف غ » املنسجر« * −٤٠٤٣الالل
  .النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٤٠٤٧الالل
  .عنه حديث : يف غ » عنه«. *  من طريق قبيصة , ووافقه ٥٧٦٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٤٨الالل
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 . * بن سيف عنـهرـامع
 /أ٢٢٦/:احلسن عن عبد اهللا* 

.. .فأطعمنا ,إين وأمي وأختي , يا رسول اهللا:فقال , ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبيً أن يتيام:حديث )٤٠٤٩(
  . عن حـامد بن سلمة عن زياد بن جبري عن احلسنمطرتفرد بـه عامر بن  .احلديث

 :حبيب* 
  .لغفار بن القاسم عن حبيبتفرد بـه عبد ا .»نفقة الرجل عىل أهله صدقة« :حديث )٤٠٥٠(

َكهيلاحلكم وسلمة بن *   : عنـهُ
,  عنـههـامغريب من حديث .احلديث.. . سأال ابن أيب أوىف عن التيممهـام أنـ:[حديث  )٤٠٥١(

َالرؤايس ومل يروه عنـه هكذا غري حـميد ,هـامتفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـ ُّ.  
 :عنـهأبو إسحاق سليامن الشيباين * 

ّاجلرنـهى عن نبيذ  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٥٢( عن  IQHتىـلقتـا تفرد بـه عثامن بن مـحـمد .َ
َمـخلد ْ َمـخلد بن مالك عن َ ْ َمسعر بن يزيد عن َ ْ   . عن الشيباينِ

َمـخلد تفرد بـه . عن حلوم احلـمر األهلية*خيربيوم  ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤٠٥٣( ْ  بن َ
َمسعريزيد عن  ْ   . عنـهِ

غريب من حديث شعبة عن أيب  .احلديث.. .كان يدعو ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ:حديث )٤٠٥٤(
ْاحلويض مل يروه عنـه غري سليامن بن حرب وأيب عمر ,إسحاق َ.  

 تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .سبع غزوات ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا غزوت مع :[حديث  )٤٠٥٥(
 

________________________ 
  .  من طريق محيد , ووافقه ٥٦٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٥١الالل
  .− وهو ابن أيب شيبة– العبيس :صوابه كذا يف غ , ومهمل يف ص , و» تىـلقتـا«: قوله  )١(الالل
 من طريق ٧٢٢ والصغري ٤٨٨٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٢/٢٧٨تاريخ بغداد :  ينظر −٤٠٥٣الالل

  .حنني : يف ص » خيرب«. * خملد , ووافقه 
   .٥/٤٣١تاريخ بغداد :  ينظر −٤٠٥٥الالل
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َهشيمالزيات عن مسدد عن  IQHرقانوان فيعبد اهللا بن س   . عنـهُ
 : عنـهسليامن األعمش* 

عن وتفرد بـه  ,IRHرقكذا رواه أحـمد بن الص .»أهل البدع كالب النار« :[حديث  )٤٠٥٦(
 ما رواه حممد بن : والصواب, ووهم يف إسناده,بن أبان عن حفص بن غياث عنهإسامعيل 
َلـمخ اعبد اهللا  غالب عن حفص عن األعمش عن أيب *عن إسامعيل −وهو أوثق منـه−مي ِّرُ

ْعمرةم بن أيب َّ ورواه سال,»أهل البدع كالب النار «: ملسو هيلع هللا ىلصل اهللاعن أيب أمامة قال رسو  أبو َ
عن أيب غالب بـهذا اللفظ  −وهو ابن واقد− *اخلراساين ITH حسان األعمش عنعن ISHحييى
  .اًمي أيضِّرَـخُمـ وتفرد بـه ال,اًأيض

 هـمممل يزل شيوخنا رحـ: *رمحه اهللا قال أبو احلسن .»اخلوارج كالب النار« :[حديث  )٤٠٥٧(
حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه  ,إسحاق األزرق تفرد بـهذا عن األعمشإن  :اهللا يقولون

يمي عن شيخ َدُوحدث بـه الك ,اح عن الثوري عن األعمشَّسعيد بن الصب :عن شيخ يقال له
  .واهللا أعلم ,له عن أيب بكر بن عياش عن األعمش

ّاجلر عن النبيذ يف م اهللا عليه وسل/ب٢٢٦/صىل  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤٠٥٨( َ
 . عن قيس بن الربيع عن األعمشراح بن اجل*ادَّتفرد بـه رو .احلديث.. .األخرض

ِّمرصفطلحة بن *  َ  : عنـهُ
________________________ 
ْزرقان بالزاي: ُكذا كتب هنا بالواو , وفيام بعده «:  يف حاشية ص )١(لالال , وسيأيت عىل الصواب يف » ُ

  .٤٠٦٨احلديث 
يف » حسان اخلراساين«/ ساقط من غ » إسامعيل... بن أبان « . * ٢٦٢العلل املتناهية :  ينظر −٤٠٥٦الالل

 .حسان بن اخلراساين : ص 
 . األصفر :وابه صلعل » الصقر«: قوله  )٢(الالل
 . عيل :صوابه لعل » حييى«: قوله  )٣(الالل
 . حسني :صوابه » حسان«: قوله  )٤(الالل
  .من غ » رمحه اهللا« . * ٢٦١العلل املتناهية :  ينظر −٤٠٥٧الالل
  .داود : يف غ » رواد« * −٤٠٥٨الالل



 

 ٦٦

غريب من حديث أيب سعيد  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص هل أوىص رسول اهللا:[حديث  )٤٠٥٩(
  . تفرد بـه أبو داود الطياليس عنـه,الكويف عنـه IQH بن سليامنِريشَاحل

 تفرد .وهو احلديث األول ,احلديث.. .اً وال دينارًهـامدر ملسو هيلع هللا ىلص مل يرتك النبي :حديث )٤٠٦٠(
َمغولد اهللا سعيد بن عبد الرحـمن املـخزومي عن ابن عيينة عن مالك بن يبـه أبو عب ْ   . عن طلحةِ

 :طرفة احلرضمي عنـه* 
تفرد بـه أبو إسحاق  .احلديث.. .يصيل بنا الظهر ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٤٠٦١(
َجحادةازم بن احلسني عن مـحـمد بن خيس يَـمُاحل ورواه زياد  . عن طرفة بن عمرو احلرضميُ

َجحادةبن خيثمة عن ابن  َجحادةقال ابن  }أ١٢م{ , عن احلكم عن طرفةُ  ,ي بـه طرفةدثنثم ح :ُ
َجحادةوال نعلم حدث بـه عن احلكم إال مـحـمد بن  ,وتفرد بـه زياد بن خيثمة عنـه ُ.  

َجحادة بن مـحـمد عن خيثمة بن زياد ه بتفرد .احلديث »...لزاينا يزين ال« :حديث )٤٠٦٢( ُ 
  .عنـه
 :عبد امللك بن عمري عنـه* 

 جاج تفرد بـه مـحـمد بن احل.اًفكرب عليـها أربع ,صىل عىل جنازة ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٦٣(
  .عن عبد امللك

 : بن معمر عنـه*عبيد اهللا* 
غريب  .دوه عند زوال الشمسحيب أن ينـهض إىل ع ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا كان :[حديث  )٤٠٦٤(

  .تفرد بـه إسامعيل بن عياش بـهذا اإلسناد ,ان التيمي عنـهيمن حديث الثوري عن أيب ح
 :عبيد بن احلسن عنه* 

ِقبيصةتفرد بـه  .احلديث.. .إذا رفع رأسه من الركوع ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٤٠٦٥( َ 
 

________________________ 
   .٢٣) ٣(األفراد :  ينظر −٤٠٥٩الالل
 . سليم :به صوا» سليامن«: قوله  )١(الالل
  .عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا« * −٤٠٦٤الالل



 

 ٦٧

َرزيقعن عامر بن    . عن األعمش عن عبيدُ
 :هعامر الشعبي عنـ* 

 تفرد ,غريب من حديثه عنـه .احلديث.. .عىل األحزاب ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاا دع:حديث )٤٠٦٦(
  .بـه عبد القدوس بن حبيب عنـه

َحوشبالعوام بن *  ْ  : عنهَ
تفرد بـه احلجاج /أ٢٢٧/.احلديث.. .قد قامت الصالة : كان بالل إذا قال:حديث )٤٠٦٧(

ُّفروخبن    . عن العوامَ
 :قتادة عنـه* 

غريب من حديث  . غزوات نأكل اجلراد*سبع ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا غزوت مع رسول:[حديث  )٤٠٦٨(
 وإنام يعرف هذا من , شيبان عنـهعن IQHريالـمنق تفرد بـه عبد الرحـمن بن أيب حـامد ,قتادة عنـه

ُيعفورحديث أيب  ْ  وتفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا , عبد اهللاعن عن الشيباين ي ورو, عبد اهللاعن َ
َهشيمد عن قان الزيات عن مسدْرُيان زفبن س  َعوانة عن حييى بن حـامد عن أيب ي ورو, عنـهُ

ُيعفورعن الشيباين وأيب  ْ َ.  
 :عنه ة األسلميأَزْـجَم* 

تفرد بـه  .احلديث» ... طهرين بالثلجهـمالل« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٤٠٦٩(
ْمرذانبهإبراهيم بن يزيد  َ َ ْ َمصقلة عن رقبة بن َ ْ   .−ًل معجـمةاذ بالاًمضبوط IRHكذا كان− عنـه ِ

 :ور العبدي عنـهُفْعَأبو ي* 
  تفرد بـه عيل بن الربيع.سبع غزوات نأكل اجلراد ملسو هيلع هللا ىلص  غزونا مع رسول اهللا:[حديث  )٤٠٧٠(

 

________________________ 
  .من ص » سبع« * −٤٠٦٨الالل
 . املقرئ :صوابه » املنقري«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق إبراهيم , ووافقه ٢١٧٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٦٩الالل
 .مرذانبه :  أي )٢(الالل
  .من غ » آخر«*  . ٤/٢٣٣٨املؤتلف :   ينظر −٤٠٧٠الالل



 

 ٦٨

َالركنيبن  .  عن أبيـه وعبد امللك بن عبد الرحـمن بن األصبـهاين ويزيد بن زياد بن أيب اجلعد عنـهُّ
ْالنهدي مـحـمد تفرد بـه داود بن: *آخرع وقال يف موض ُيعفور عن مـحـمد بن َّ ْ ُيعفور بن أيب الَ ْ َ 

ُيعفورالعبدي عن أبيـه عن أيب ال ْ َ.  
 :واسمه−غريب من حديثه  .احلديث.. .اً شهدتـه كرب عىل جنازة أربع:[حديث  )٤٠٧١(
ِقبيصة وتفرد بـه , تفرد بـه احلسن بن صالح عنـه, عنـه−*دانْقَو  وتفرد بـه , بن عقبة عن احلسنَ

ّالرسي  ِ ِقبيصةبن حييى عن َ َ. 
 

  املقلني من الصحابة الذين أسامؤهـم عبد اهللا *مسانيد
 أوردنا أحاديثهـم عىل معجـم آبائهـم

 مسند عبد اهللا بن األرقم
 .احلديث» ...إذا أراد أحدكم اخلالء« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٠٧٢(

 .ـه نرص بن حـامد عنـه تفرد ب,غريب من حديث إرسائيل بن يونس عن هشام عن أبيـه عنـه
َسياهورواه يزيد بن عبد العزيز بن   تفرد بـه إسحاق بن ,وهو غريب من حديثه عنـه , عن هشامِ

  .ويل عنـهُلَّمنصور الس
 

 مسند عبد اهللا الثقفي
ـه أبو تفرد ب .احلديث» ...املتشبع بام مل يعط« :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي/ب٢٢٧/:[حديث  )٤٠٧٣(

هكذا كان يف  ,هشام بن عروة عن أبيـه عن سفيان عن أبيـهعن ه بكر بن أيب األسود عن جد
  }ب١٢م{ .واهللا أعلم ,وعليـه التصحيح ,IQHاألصل

________________________ 
  .وفالن : يف غ » وقدان«. *  من طريق الرسي , ووافقه ٢٦٨ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٠٧١الالل
 .مسند : يف غ » مسانيد«. * ب /٥/٤٧العلل :   ينظر −٤٠٧٢الالل
  .  , ووافقه − من مسند سفيان– من طريق أيب بكر ٨٥٣٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٧٣الالل
 .» عن أبيه«بزيادة :  أي )١(لالال



 

 ٦٩

 يسَنُمسند عبد اهللا بن أ
غريب من حديث أيب  .احلديث» ...ليلة القدر ليلة ثالث وعرشين« :حديث )٤٠٧٤(

ِالسبيعإسحاق  ْضمرةي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن َّ  ,عن أبيـه −يسَنُ بن أوهو ابن عبد اهللا− َ
  . وتفرد بـه عبد الرحـمن بن رشيك عن أبيـه,تفرد بـه رشيك عنـه

تفرد بـه عبد األعىل عن  .احلديث.. . باإلداوة يوم أحدادع ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٠٧٥(
  .عبيد اهللا بن عمر عن عيسى بن عبد اهللا عن أبيـه

 
 ينةَحُمسند عبد اهللا بن ب

ُاملاجشونمل جيـمع بني سفيان و :قال .احلديث.. .عتنييف الرك ملسو هيلع هللا ىلص  قام النبي:حديث )٤٠٧٦( ِ 
  . اهليثم بن جـميلغريوليث عن الزهري يف هذا احلديث 

 
 − يدِسَهو أبو أ−مسند عبد اهللا بن ثابت األنصاري 

تفرد بـه  .احلديث.. .ادهنوا رؤوسكم: *وقال , بزيتاودع , بنيـها أنـه دع:[حديث  )٤٠٧٧(
ْاجلعفيجابر  عبد اهللا بن  و.وال نعلم رواه عن جابر غري أيب حـمزة السكري , عن أيب الطفيلُ

هذا عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرحـمن بن َحديثه وهو الذي يروي  ,يدِسَثابت هذا يكنى أبا أ
ِقبيصة قال ذلك ,يد بن ثابت األنصاريِسَأيب ليىل عن عطاء الشامي عن أيب أ   عن الثوري َ

ك الكندي عن عبد اهللا عن ن الضحاب *راحلرازي عن اجلإسحاق بن سليامن ا ورواه .عنـه
وخالفه  , وتفرد بـه اجلراح,املشهوراحلديث  »...كلوا الزيت« :وقال ,يدِسَعن أيب أ IQHعطاء

________________________ 
  .  من طريق عبد األعىل , ووافقه ٤٥٤٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٧٥الالل
/ فقال : يف غ » وقال« . * ١٨٢, ٢/١٧٩ , موضح أوهام اجلمع والتفريق ٧/٣٢العلل :  ينظر −٤٠٧٧الالل

  .من غ » عنه«/ احلجاج : يف ص » اجلراح«
 .ح اجلراح بن الضحاك بأن عطاء هو ابن أيب رباح  يف املوضح رص)١(الالل



 

 ٧٠

قاله أبو نعيم  ,−وليس هو ابن أيب رباح−فرواه عن عبد اهللا بن عيسى عن عطاء  ,الثوري
َمسعر عن َّالسقاءورواه بحر  .*عنه ْ ْمدرار وتفرد بـه طاهر بن ,ن عن عبد اهللا وسفياِ  عن بحر ِ
َمسعرعن  ْ ِ.  

 
 ادَرَمسند عبد اهللا بن ج

 /أ٢٢٨/تفرد بـه يعىل بن األشدق .احلديث.. .إذا استسقى ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٤٠٧٨(
  .عنـه

  .مثله .الفجر والليل أسود ملسو هيلع هللا ىلص * صليت مع النبي:[حديث  )٤٠٧٩(
 .مثله .احلديث »...مةَقْسَق مْرِع العْطَق« :حديث )٤٠٨٠(
 .احلديث» ...كنانة جوهرها« :قال , أخربنا عن مرض,يا رسول اهللا : قالوا:حديث )٤٠٨١(

  .مثله
فيـه ذكر  و,»إذا ابتغيتم املعروف فمن حسان الوجوه« :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٨٢(

  .هـم تفرد بـه يعىل عنـ.IQHجـامعة من الصحابة غريه
 .مثله .احلديث» ...يف اجلنة شجرة« :حديث )٤٠٨٣(
 

 يبَبُخاهللا بن مسند عبد 
َزريعتفرد بـه يزيد بن  .احلديث.. .يف طريق مكة ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول اهللا *كنت :[حديث  )٤٠٨٤( ُ 

  .عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد اهللا عن أبيـه

________________________ 
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٠٧٩الالل
 كام يف مسنديـهام يف هذا الكتاب وكام يف األمثال أليب –رقاد بن ربيعة وكليب بن جزي :  منهم )١(الالل

  .−١١٢الشيخ األصبهاين ص 
 .من غ » كنت«. * ق يزيد , ووافقه  من طري٢٧٩٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٨٤الالل



 

 ٧١

 مسند عبد اهللا بن رواحة
» ...فحرك بنا الركاب ,انزل« :فقال ,كان يف مسري ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )٤٠٨٥(

َّقدمُـه املتفرد ب .احلديث   .ي عمر بن عيل عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عنـهَ
 

 مسند عبد اهللا بن زيد
تفرد بـه حييى بن أيب بكري عن ابن  .احلديث.. .خرج يستسقي ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٨٦(

وإنام رواه حييى بن سعيد  ,عيينة عن حييى بن سعيد عن القاسم بن مـحـمد عن عباد عن عمه
  .م عن عبادحز بكر بن مـحـمد بن عمرو بن عن أيب

  تفرد بـه زيد بن حباب .احلديث» ...ايا العرببقيا « :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٨٧(

  .د اهللا عن الزهري عنـهيعن الثوري عن عب }أ١٣م{
غريب من حديث الزهري عن  .احلديث.. .اًمستلقي ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه رأى النبي:[حديث  )٤٠٨٨(

ُاملاجشوند بـه عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة  تفر,مـحـمود بن لبيد عن عباد  .اد بـهذا اإلسنِ
  . حييى بن عبد اهللا بن سامل* وتفرد بـه عنـه, عنـهIQHورواه عبيد اهللا عن الزهري

ن غريب من حديث عباد ع .احلديث» ...ما بني صالة الفذ واجلـامعة« :[حديث  )٤٠٨٩(
َالربذييدة َبُ, وتفرد بـه موسى بن عزم عنـهحبن عمرو بن IRH, تفرد بـه أبو بكر مـحـمدعمه   . عنـهَّ

ن إبراهيم تفرد بـه معن بن عيسى ع .احلديث» ...من أكل من هذه البقلة« :[حديث  )٤٠٩٠(
  . عنـهISHبن سعد عن الزهري

________________________ 
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٠٨٥الالل
  .من ص » عنه«. *  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٨٨الالل
 .عن عباد :  أي )١(الالل
 . زبرقان عنه تفرد به ابن ال:  من طريق موسى , وقال ٥٠٦٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٠٨٩الالل
 . أبو بكر بن حممد :صوابه » أبو بكر حممد«: قوله  )٢(الالل
 .  من طريق معن , ووافقه ٨٥٥٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٠٩٠الالل
 .عن عباد :  أي )٣(الالل



 

 ٧٢

 مسند عبد اهللا بن زيد صاحب النداء
 فجاء أبواه إىل رسول , ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللاآلل /ب٢٢٨/ أنـه جعل حائطه صدقة:[حديث  )٤٠٩١(
كر وعمرو بن ار عن ابن عيينة عن عبد اهللا بن أيب ببشتفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

  .يم عنـه بـهذاَلُ عن عمرو بن سخيربسمعوا أبا بكر  دينار وحييى بن سعيد
 

  بن سعد بن خيثمة*د اهللاعبمسند 
 ,م نع:قال ,اًأحد ملسو هيلع هللا ىلص أشهدت مع رسول اهللا : قلت لعبد اهللا بن سعد:[حديث  )٤٠٩٢(

  : عن املغرية بن حكيم قالاملكي IQH تفرد بـه رباح بن معروف.يف أيبوأنا رد ,واحلديبية
 ...قلت

 
 مَالَمسند عبد اهللا بن س

 تفرد بـه , غريب.»إن أعظم أيام الدنيا عند اهللا عز وجل يوم اجلـمعة« :حديث )٤٠٩٣(
 دي بن ميمون عنـهمهوتفرد بـه  ,افَغَمـحـمد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضبي عن برش بن ش

أماله علينا البغوي عن شيبان عن مهدي يوم اجلـمعة ألربع  :نيالدارقط قال ,بـهذه األلفاظ
  .َوهو آخر حديث حدث بـه العامة ,عرشة بقني من شهر رمضان سنة سبع عرشة وثالثامئة

 تفرد بـه أبان .احلديث» ...من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره« :حديث )٤٠٩٤(
  .مَالَوهو غريب من حديث عبد اهللا بن س ,م بن مسكنيَّبن سفيان عن سال

 غريب من حديث داود بن أيب هند .احلديث» ...إن يف اجلـمعة لساعة« :[حديث  )٤٠٩٥(
 

________________________ 
   .− وفيه اضطراب– ٤/٢٠١السنن :  ينظر −٤٠٩١الالل
  .عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا« * −٤٠٩٢الالل
 . بن أيب معروف :صوابه » بن معروف«: قوله  )١(لالال

   .١٢٠, ٨/١١٩العلل :  ينظر −٤٠٩٥الالل



 

 ٧٣

 , وخالفه أبو شهاب, تفرد بـه عبيد اهللا بن متام عنـه,مَالَ عن أيب هريرة وابن سنيسريعن ابن 
 وتفرد بـه أبو ,... أن عبد اهللا بن سالم وأبا هريرة تذاكرا الساعةاملنكدر فرواه عن داود عن ابن

  . عن داود عن ابن املنكدراًشهاب أيض
تفرد بـه حـميد بن  .احلديث.. . ال تقتلوا عثامن: أنـه قال حني قتل عثامن:حديث )٤٠٩٦(

  . وتفرد بـه حـامد بن زيد عن أيوب عن حـميد,لَّغفهالل عن عبد اهللا بن م
 

ْهللا بن رسمسند عبد ا  سِجَ
 .احلديث »...إذا أتى أحدكم أهله فليلق عىل عجزه« :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٠٩٧(

ومل  ,بن مـحـمد عنـه/أ٢٢٩/ تفرد بـه زهري,بن جريج عن عاصمغريب من حديث عبد امللك 
ِّالتنييسعمرو بن أيب سلمة   تفرد بـه أبو حفص,يروه عنـه غري صدقة بن عبد اهللا السمني ِّ.  

تفرد بـه عبد امللك بن موسى  .احلديث.. .استغفر يل ,يا رسول اهللا : قلت:[ث حدي )٤٠٩٨(
ْهدبةعن   وغريب من ,صحيح عنـه ,وهو مـحفوظ عن عاصم , بن املنـهال عن عاصم عنـهُ

ْهدبةحديث    . عنـهُ
 .احلديث» ...قد ذبح كل نون يف البحر لبني آدم«: * ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٠٩٩(

 وال نعلم رواه , عنـهُاخلوزييزيد  }ب١٣م{  تفرد بـه إبراهيم بن,هعمرو عنـغريب من حديث 
  .حييى :واسمه ,ري بن زيادَهُعنـه غري ف

 

 ريِّخِّمسند عبد اهللا بن الش
 .احلديث ...﴾} | ﴿ :وهو يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص * إىل رسول اهللاُفعتَ د:[حديث  )٤١٠٠(

  .تفرد بـه املعتمر بن سليامن عن أبيـه
________________________ 

  .  من طريق عبد امللك , ووافقه ١٥١٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٠٩٨الالل
  .من ص » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا « . * ٤/٢٦٧ , السنن ١٨) ٢(األفراد :  ينظر −٤٠٩٩الالل
: يف غ » رسول اهللا«. *  من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٨ين يف األوسط  أخرجه الطربا−٤١٠٠الالل
  .النبي 



 

 ٧٤

 يمَكُمسند عبد اهللا بن ع
تفرد بـه قيس  .احلديث.. .ونحن بأرض جهينة ملسو هيلع هللا ىلص  كتب إلينا رسول اهللا:[ث حدي )٤١٠١(

مـحـمد بن  :واسمه− وتفرد برفعه املنتوف ,بن الربيع عن حبيب عن مـجاهد عن ابن أيب ليىل
َمصقلةورواه رقبة بن  .عن عاصم بن عيل −انيعبد اهللا بن يزيد بن ح ْ وتفرد بـه عنـه إبراهيم  ,ِ

َمرذانبن يزيد  َ ْ وتفرد بـه  , ورواه احلكم عن ابن أيب ليىل., ومل يروه عنـه غري قاسم بن أيب شيبة*ْبهَ
ْمـُـِندل وهو  , ورواه جـامعة عن ابن عكيم. بن عيل عن األعمش عن احلكم عن ابن أيب ليىلَ

َّالوزانغريب من حديث أيب فروة مسلم بن سامل وهالل بن أيب حـميد  ارجة بن عبد اهللا خو َ
مل نكتبـه إال من حديث مـحـمد بن يوسف بن مـحـمد بن  ,عن ابن عكيم IQHالكويفالصرييف 

َالركنيسوقة عن عيل بن الربيع بن  رواه و . عن مـحـمد بن خارجة األنصاري عن أبيـه واجلـامعةُّ
َعتيبةكم بن احل سعيد بن @*سعد البقال وحديثه غريب من حديث أيب ,نفسه عن ابن عكيم ُ

ُاملرزبان ْ   . تفرد بـه الوليد بن أيب ثور عنـه,ه عنـَ
 

 لَّمسند عبد اهللا بن مغف
غريب من حديث شعبة عن . *احلديث. ..ذفعن اخل ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤١٠٢(
  /ب٢٢٩/. تفرد بـه عيسى بن زيد بن عيل عنـه,س بن احلسنَـمْهَك
َرزمن رواية احلديث » ...ال يزين الزاين« :حديث )٤١٠٣( كر عليـه  مل يذ. العجيل عنـهحاِ

  .اًكالم
غريب من حديث أيب عمرو بن  .احلديث» ...سباب املسلم فسوق« :[حديث  )٤١٠٤(

َاجلحدريتفرد بـه سعيد بن سفيان  ,العالء عن احلسن ْ   ورواه حـميد بن أيب حـميد عن. عنـهَ
 

________________________ 
  .»صح«: فوقها يف غ » البقال«/ » كذا«: فوقها يف غ  »مرذانبه«*  −٤١٠١الالل
 .صوابه أن الصرييف الكويف هو هالل الوزان , وأما خارجة فأنصاري مدين » الصرييف الكويف«: قوله  )١(الالل
  .من غ » احلديث« * −٤١٠٢الالل
   .− وفيه القصة– ٥٦, ٢/٥٥موضح أوهام اجلمع والتفريق :  ينظر −٤١٠٤الالل



 

 ٧٥

  . وتفرد بـه مرزوق بن ميمون عنـه,وله قصة ,احلسن
 

 مسند عبد اهللا بن يزيد
 تفرد بـه عبد اجلبار بن العباس .»كل معروف صدقة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤١٠٥(

 .ي عن عديماَبِالش
 

 مسند عبد اهللا بن املسور
غريب من حديث  .احلديث.. .أي الناس أكيس : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا سئل :حديث )٤١٠٦(

َالـمالئيعمرو بن قيس   ورواه .وهو غريب من حديث الثوري عن عمرو , عن عمرو بن مرةُ
َأنيسةزيد بن أيب    .عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن مسعود عن ُ

 
IQHمن اسمه عبد الرحـمن 

 مسند عبد الرحـمن بن أيب بكر
 »...هل مع أحد منكم طعام« :فقال ,ثالثني ومائة ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع رسول اهللا:حديث )٤١٠٧(

ْالنهديتفرد بـه املعتمر عن أبيـه عن أيب عثامن  .احلديث من  IRHوأخرجاه يف الصحيحني , عنـهَّ
 .حديث معتمر

تفرد بـه املعتمر عن  .احلديث.. .اء ضعفاًة كانوا أناسَّفُّن أصحاب الصأ :[حديث  )٤١٠٨(
  .من حديث املعتمر عن أبيـه ISHوأخرجاه يف الصحيح ,أبيـه عن أيب عثامن

________________________ 
  .٤١٢٦ من هنا يبدأ انقطاع يف غ , وينتهي بعد احلديث )١(الالل
  . ٢٠٥٦ , وصحيح مسلم يف احلديث ٥٣٨٢, ٢٦١٨, ٢٢١٦ صحيح البخاري يف األحاديث )٢(الالل
   .٣/١٦٤٦تلف املؤ:  ينظر −٤١٠٨الالل
  .٢٠٥٧ , وصحيح مسلم يف احلديث ٣٥٨١, ٦٠٢ صحيح البخاري يف احلديثني )٣(الالل



 

 ٧٦

 مسند عبد الرحـمن بن عثامن التيمي
ثامن بن مرة  تفرد بـه ع.أن نرمي اجلـامر بحىص احلذف ملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا رسول اهللا:حديث )٤١٠٩(

  .عن أيب سلمة عنـه
 

 رةُمَمسند عبد الرحـمن بن س
ِّاملصييصتفرد بـه مـحـمد بن متيم  .»ال تسأل اإلمارة« :[حديث  )٤١١٠( عن  −وهو ضعيف− ِ

 وتفرد بـه طلق بن غنام .األصبـهاين عن رشيك عن سامك عن احلسن عنـهبن مـحـمد بن سعيد 
ّالرسي عن  ِ   .اًود مـجًبن حييى عن احلسن متصالَ

 /أ٢٣٠/.احلديث.. . مررت بعبد الرحـمن وهو قائم عىل نـهر أم عبد اهللا:حديث )٤١١١(
 ومل , هاشمموىل بنيتفرد بـه عامر بن أيب عامر  , ملسو هيلع هللا ىلصغريب من حديث عبد الرحـمن عن النبي
  .يروه عنـه غري ناصح بن العالء أبو العالء

ه مـحـمد بن ذكوان عن تفرد بـ .احلديث» ...ما من عبد اسرتعاه اهللا رعية« :حديث )٤١١٢(
  .مـجالد عن الشعبي عن احلسن عنـه

تفرد بـه عبد اهللا  .احلديث.. .جيش العرسة ملسو هيلع هللا ىلص ز النبيَّ جاء عثامن يوم جه:[حديث  )٤١١٣(
َشوذببن  ْ ْضمرةورواه  , عن عبد اهللا بن القاسمَ  ,اًفسمى موىل عبد الرحـمن كثري ,IQH عنـهَ

  .وتفرد بـه كثري عن مواله
 

 ـمن بن صفوانمسند عبد الرح
تفرد بـه يزيد بن أيب زياد عن  .احلديث.. .مكة ملسو هيلع هللا ىلص  ملا فتح رسول اهللا:حديث )٤١١٤(

  .مـجاهد
________________________ 

   .٣/١٢٣٨املؤتلف :  ينظر −٤١١٠الالل
  . تفرد به :  من طريق ضمرة , وقال ٩٢٢٦, ٦٢٨١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١١٣الالل
 .عن ابن شوذب :  أي )١(الالل



 

 ٧٧

  .بمثله .البيت ملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا:حديث )٤١١٥(
 

 مسند عبد الرحـمن بن أزهر
غريب من حديث  .احلديث.. .الحيتخلل الر ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٤١١٦(

وتفرد بـه  ,تفرد بـه أسامة بن زيد عن الزهري ,الزهري عن طلحة عن عبد الرحـمن بن أزهر
 ورواه .عنـه IQHازرمنصور اخل وما سمعناه إال من ابن صاعد عن مـحـمد بن ,زيد بن احلباب

ْقاله أبو الطاهر بن الرس ,قيل عن الزهري عن عبد اهللا بن عبد الرحـمن بن أزهر عن أبيـهُع ح َّ
 عن الزهري عن هـاميد ومـحـمد بن عمرو وغريواملـحفوظ عن أسامة بن ز ,قيلُعن خاله عن ع

 ورواه مـحـمد بن برش عن مـحـمد بن عمرو عن أيب سلمة ومـحـمد بن .عبد الرحـمن نفسه
  .هـم وتفرد بـه مـحـمد بن برش عن مـحـمد بن عمرو عنـ,إبراهيم والزهري عن عبد الرحـمن

 
 مسند عبد الرحـمن والد خيثمة

 تفرد بـه غياث .عبد الرحـمن ملسو هيلع هللا ىلص ين رسول اهللافسام , كان اسمي عزيز:حديث )٤١١٧(
عمرو بن قيس وزكريا بن أيب زائدة واألعمش وزكريا بن  :إبراهيم عن هؤالء األربعة IRHعن

َاحلمرييحييى  ْ َمسعرغريب من حديث  :ع وقال يف موض. عن أيب إسحاقِ ْ  عن أيب إسحاق عن ِ
َاألحـميسن عقدة عن جعفر بن مـحـمد وكتبتـه عن اب , وتفرد بـه نرص بن مزاحـم عنـه,خيثمة ْ َ 

َمسعرع حديث ومل خيرجه يف جـم ,عن نرص ْ  /ب٢٣٠/.ِ
 
 

________________________ 
   .١٥٨, ٣/١٥٧ السنن:  ينظر −٤١١٦الالل
َّ اجلواز :صوابه » اخلراز«: قوله  )١(الالل َ. 
 . بن :صوابه » عن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٧٨

 يلْيِّمسند عبد الرحـمن الد
تفرد بـه مـحـمد بن يوسف  .احلديث.. . بعرفاتاًواقف ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:حديث )٤١١٨(
ِّالسديي عن يعىل بن عبيد عن الثوري عن قاَُذاحل   .ِّديُّالسوغريه ال يذكر فيـه  ,ُّ

 
 مسند عبد الرحـمن بن أبزى

تفرد بـه أبو سهل مـحـمد بن  .احلديث.. .جنازة ملسو هيلع هللا ىلص  شهدت مع رسول اهللا:[حديث  )٤١١٩(
َكهيلامل األسدي عن سلمة بن س   .IQH عنـهُ
تفرد بـه سليامن بن  .احلديث.. .فأجنب , ملسو هيلع هللا ىلص خرج عامر يف سفر مع النبي:حديث )٤١٢٠(

َكهيلأيب داود عن احلكم عن سلمة بن    .سعيد عن ُ
غريب من حديث األعمش  .احلديث» ...مثل املرأة الصاحلة مثل التاج« :حديث )٤١٢١(

 .وكيعال أعلم حدث بـه غري  ,عن أيب إسحاق
 تفرد بـه أبو حـمزة . احلديث...﴾r q p o بـــــــــ ﴿يوتر  ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٤١٢٢(

َزبيدبة عن قعن ر   . بن احلارث عن ذر أيب عمر عن سعيد عن أبيـهُ
 

 نَصْـحِ عبيد اهللا بن ممسند
تفرد بـه عبد الرحـمن بن أيب  .ديث احل»... يف رسبـهًاأصبح منكم آمنمن « :حديث )٤١٢٣(

َشميل   .ة بن عبيد اهللا عن أبيـهملسة عن ُ
 
 

________________________ 
  .  من طريق حممد , ووافقه ٧٨١٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١١٩الالل
 ., يعني أن سلمة يرويه عن سعيد عن أبيه » سعيد«:  فوقها )١(الالل



 

 ٧٩

 مسند العباس بن عبد املطلب
 

 :عبد اهللا بن عباس عن أبيـه* 
من حيث كان يصيل بالناس أخذ وهو ملا انتـهى إىل أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤١٢٤(

تفرد بـه إسامعيل بن عمرو عن قيس بن  ,غريب من حديث سامك عن عكرمة عنـه .يقرأ
  .الربيع عنـه

تفرد بـه أبو غسان  .احلديث.. .فينا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللااءألعلمن ما بق : قلت:حديث )٤١٢٥(
  .مالك بن إسامعيل عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيـه

أكثر  ملسو هيلع هللا ىلص ملا انرصفت من بيعة الشجرة رأيت من رسول اهللا : قال يل: قال:حديث )٤١٢٦(
 عبد الصمد بن  ومن حديث, غريب من حديثه عن أبيه.احلديث. ..ربالام كنت أرى منـه من ـم

 وهو , وروي عن إبراهيم بن رستم. تفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه,عيل عن أبيه
   .IQHغريب احلديث

 

 :بيـهمتام بن العباس عن أ* 
 ,غريب من حديث الثوري عن منصور .احلديث» ...استاكوا استاكوا« :[حديث  )٤١٢٧(

  . غري احلسن بن مكرم*وال نعلم حدث بـه عنـه/أ٢٣١/,تفرد بـه أبو خالد عبد اهللا بن أبان عنـه
 

 :جابر بن عبد اهللا عن العباس* 
ن غريب م .احلديث» ...لوال ضعف الضعيف« :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٤١٢٨(

  . العمري عنـه*د اهللاعب تفرد بـه القاسم بن , عنـهبن املنكدرحديث ا
 

 :األحنف عنـه* 

________________________ 
  .٤١٠٦يف غ , وكانت بدايته بعد احلديث  إىل هنا ينتهي االنقطاع )١(الالل
 .عنه به : يف غ » به عنه«*  −٤١٢٧الالل
 .عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا«*  −٤١٢٨الالل
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غريب من  .احلديث.. .فمرت سحابة ,بطحباأل ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع رسول اهللا:[حديث  )٤١٢٩(
  .وعنـه أبو جعفر الرازي ,عنـه IQH تفرد بـه قتادة,حنف عنـهحديث األ

فيطلب  ,ل يأتيـه ذو رحـمما من رج« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤١٣٠(
 تفرد بـه , ومن حديث احلسن عن األحنف, غريب من حديث األحنف عنـه.احلديث» ...إليـه
  . وعنـه نوح بن أيب مريم, عنـهIRHصالح *يل بن أيبَقُع

 :يف عن العباسَفُع* 
كرب  يف بن معديَفُغريب من حديث ع .احلديث.. .اً تاجرً كنت امرأ:حديث )٤١٣١(

 ومل يروه عنـه ,األشعث عن إسامعيل بن إياس بـهذه األلفاظأيب د بـه حييى بن تفر ,عن العباس
  .غري مـحـمد بن إسحاق

 :رية عنـهِمَعبد اهللا بن ع* 
غريب  .احلديث.. .إذ مرت سحابة ,بالبطحاء ملسو هيلع هللا ىلص  عند النبياً كنا جلوس:حديث )٤١٣٢(

 عن لرزاق بـه عبد ا وتفرد,العالء عنـه تفرد بـه حييى بن ,من حديث شعيب بن خالد عن سامك
 عن األحنف ِمريةَعن عبد اهللا بن ع :ISH ورواه عمرو بن أيب قيس, األحنفومل يذكر فيـه ,حييى

  .وهو املشهور ,عن العباس
 :عبد اهللا بن احلارث عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث.. .عمكلك ُ نبوتْتَما نفع ,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٤١٣٣(
َمسعر وغريب من حديث ,العباس  عننوفلاحلارث بن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن  ْ  عن ِ

  .عنـهد يبن العباس عن مـحـمد بن عبتفرد بـه عيل  ,عمرو بن مرة
________________________ 

   .٣/١٥٩٧املؤتلف :  ينظر −٤١٢٩الالل
 .عن احلسن :  أي )١(الالل
  .»كذا«: فوقها يف غ » أيب«*  −٤١٣٠الالل
 . بن صالح :صوابه » بن أيب صالح«: قوله  )٢(الالل
 .عن شعيب :  أي )٣(الالل
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 :يزيد بن األصم عنـه* 
 تفرد بـه جعفر بن ,غريب .احلديث.. . يف األرضاًقمرم كأن ون رأيت يف ال:[حديث  )٤١٣٤(

ْبرقان  . *هارون بن عمران ومل يروه عنـه غري , عن يزيد بن األصم عنـهُ
 :نافع بن جبري عن العباس* 

.. .أن تركز الراية ملسو هيلع هللا ىلص هاهنا أمرك رسول اهللا , يا أبا عبد اهللا: قال للزبري:حديث )٤١٣٥(
ة أسامة عن هشام بن عروأبو  تفرد بـه ,غريب من حديث نافع عن العباس .احلديث

  .عن أبيـه عن نافع/ب٢٣١/
 

 *من اسمه عمر
 مسند عمر بن أيب سلمة

تفرد بـه جابر بن  .احلديث.. .يصيل يف ثوب واحد ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[يث حد )٤١٣٦(
وهو غريب من حديث  ,ورواه احلسن بن حبيب .د اهللا عن الزهري عن عروةينوح عن عب

َالربايل بن عمرو صفح تفرد بـه شيخنا مـحـمد بن أحـمد بن أسد عن ,روح بن القاسم  عن َّ
ومل يروه عن عبيد اهللا  , ورواه عنـه عبيد اهللا,أبيـه عنـه ورواه هشام عن .IQHاحلسن بن حبيب

 .األهوازي وميمون بن زيد IRHأبو هلقام: * هذين*غري

________________________ 
  .عمران بن هارون , وضبب عليهام : يف غ » هارون بن عمران« * −٤١٣٤الالل
جاء . * تفرد به عن عبيد اهللا :  من طريق األهوازي , وقال ٨٠٩٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٣٦الالل

مبيض » هذين«/ عن : يف غ » غري«/ من ص » عمرمن اسمه «/ هذا املسند يف غ بعد مسند عبد اهللا بن املسور 
  .هلا يف غ 
 .عن روح عن هشام عن أبيه عنه :  أي )١(الالل
 . هـامم :صوابه » هلقام«: قوله  )٢(الالل
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تفرد بـه هالل بن  .احلديث.. .وهو يطعم ملسو هيلع هللا ىلص * أنـه دخل عىل رسول اهللا:[حديث  )٤١٣٧(
 عن اخلليل بن مرة عن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيـهكتاب أبيـه عن  }أ١٤م{ IQHالعالء عن

 ُاخلوزي تفرد بـه إبراهيم بن يزيد ,وهو غريب من حديث الزهري ,عنـه * ورواه الزهري.عمر
  .عنـه

 

 مسند عثامن بن أيب العاص
تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي عن عنبسة  .احلديث» ...احلسنة بعرش أمثاهلا« :حديث )٤١٣٨(

َالغنويطة ْيَبن أيب ر   . عن احلسن عنـهَ
.. .هـمصل بأصحابك صالة أضعفأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ كان آخر ما عهد إيل:حديث )٤١٣٩(

َّسوارتفرد بـه أشعث بن  .احلديث   . عن احلسن بـهذه األلفاظَ
» ...إن اهللا عز وجل يدنو من خلقه «:يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤١٤٠(

  .العطار عن احلسن IRHرةعمتفرد بـه أحـمد بن عبيد عن األصمعي عن أيب  .احلديث
غريب من حديث خالد  .احلديث» ...سالم أربعة أمصاريكون ألهل اإل« :حديث )٤١٤١(

ْجدعانبن ميمون عن عيل بن زيد بن  ْطهامن تفرد بـه إبراهيم بن , عنـهُ   . عن خالد بن ميمونَ
تفرد بـه عبد اهللا بن  .احلديث.. .نسيان القرآن ملسو هيلع هللا ىلص  شكوت إىل رسول اهللا:[حديث  )٤١٤٢(

  .ITH IUHثامن بن أيب العاص بن احلكم عن عالطائفي عن عبد اهللا ISHميعبد الرح
________________________ 

 .ضبب عليها » الزهري«/ النبي : يف غ » رسول اهللا«. * أ /٤٨ب , /٥/٤٧العلل :  ينظر −٤١٣٧الالل
  .٤١٤٢ غ , وينتهي بعد احلديث  من هنا يبدأ انقطاع يف)١(الالل
 . حـمزة :صوابه » عمرة«: قوله  )٢(الالل
   .٤١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤١٤٢الالل
 . عبد الرمحن :صوابه » عبد الرحيم«: قوله  )٣(الالل
  عبد ربه بن احلكم عن عثامن بن :يف األفراد» عبد اهللا بن احلكم عن عثامن بن أيب العاص«: قوله  )٤(الالل

 . برش عن عثامن بن أيب العاص 
  .٤١٣٧ إىل هنا ينتهي االنقطاع يف غ , وكانت بدايته يف أثناء احلديث )٥(الالل
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 قيل ع*مسند عيسى بن عقيل أيب
فسامه  ,أو حازمازم خ :واسمه ,مَمـَوبـه ل ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي IQHأيب جئت ب:[حديث  )٤١٤٣(

عن زياد بن بن سعيد تفرد بـه أبو حـامد احلنفي املفضل بن صدقة  .عبد الرحـمن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
  . عن عيسىِعالقة

 

 عمران بن حصني/أ٢٣٢/مسند
 :احلسن عنـه* 

تفرد بـه أبو حـمزة السكري عن  .احلديث» ...سؤال الغني شني يف وجهه« :[حديث  )٤١٤٤(
  .األعمش عن إسامعيل بن مسلم عنـه

تفرد بـه أبو سهل  .احلديث.. .بني هاشم ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلص  جـمع رسول اهللا:حديث )٤١٤٥(
  .واصلمل يروه عنـه غري أيب واصل عبد احلـميد بن و ,كثري بن زياد عن احلسن عنـه

تفرد بـه احلكم بن عبد امللك  .احلديث» ...إن اهللا عز وجل ليعذب امليت« :حديث )٤١٤٦(
  .ان عنـهزاذور بن منصعن 

اجي عن نتفرد بـه أبو عبيدة ال .احلديث.. .ستحـملهأ ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت رسول اهللا:حديث )٤١٤٧(
  .احلسن

 احلسن تفرد بـه أبو عامر اخلزاز عن .احلديث» ... وكل إليـهاًمن تعلق شيئ« :حديث )٤١٤٨(
  .اًبـهذا اللفظ مسند

 تفرد . *جالدال  :يعني ,احلديث» ...لقد أكل الطعام «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤١٤٩(
________________________ 

  .أبو : يف ص » أيب«/ جاء هذا املسند يف غ بعد مسند العباس بن عبد املطلب  * −٤١٤٣الالل
 .بابن يل :  بابني , أو:صوابه لعل » بأيب«: قوله  )١(الالل
  .أ /٤/٣٠العلل :  ينظر −٤١٤٤الالل
احلديث «. * هكذا رواه حممد :  من طريق حممد , وقال ٨١٥٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٤٩الالل

  .يعني الدجال احلديث : يف غ » يعني الدجال
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وقال مـحـمد بن عباد عن  ,أسنده عن عمران }ب١٥م{ ,عبد اجلبار بن العالء عن ابن عيينةبه 
  .لَّعن ابن مغف :ابن عيينة

 .يثاحلد... ﴾´ µ ¶ ¸ ¹ ﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٤١٥٠(
  .املدائني IQH عن عمر بن احلسنيُزرارة تفرد بـه إسامعيل بن ,غريب من حديث احلسن عنـه

 ابن عنتفرد بـه عبد األعىل بن عبد األعىل  .احلديث» ...سام أبو العرب« :حديث )٤١٥١(
ُعروبةأيب    .ه وعن سمرةعن احلسن عن قتادة عن َ

تفرد بـه  .احلديث.. .فرأينا أعمى يقرأ سورة يوسف , كنت أنا وعمران:[حديث  )٤١٥٢(
  . عن أبيـه عن منصور عنـه*مرتمـحـمد بن عمر بن الرومي عن مع

تفرد بـه عبد . *احلديث» ...ال شغار يف اإلسالم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤١٥٣(
 عن القصري عن عمران ةب ورواه شع.الوهاب الثقفي عن عنبسة بن أيب رائطة عن احلسن

م عن عبد زهكذا رواه زيد بن أخ ,اً أيض* الصمد عن شعبة وتفرد بـه عبد,احلسن عن عمران
بد الصمد عن شعبة عن أيب قزعة عن احلسن عفرواه عن  ,نِمَّ وخالفه أبو موسى الز,الصمد

قزعة وحـميد عن أيب  شعبة عن عنرواه عن أيب داود  ف,وتابعه أبو مسعود الرازي ,عن عمران
  .اً داود أيضأبو مسعود عن أيب وتفرد به ,احلسن عن عمران

غريب  .احلديث.. .IRHمةْيَمن الع :كان يتعوذ من خـمس ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٤١٥٤(
أيب  ISHن داودبم بن مسلم عن عمران هـامتفرد بـه , *عنهحديث قتادة عن احلسن /ب٢٣٢/من

ْالنهديومل يروه عنـه غري سليامن بن الربيع  ,العوام القطان عن قتادة َّ. 

________________________ 
 . احلسن :صوابه » احلسني«: قوله  )١(الالل
  .معمر : يف ص » معتمر« * −٤١٥٢الالل
  .سعيد : يف غ » شعبة«/ من ص » احلديث« * −٤١٥٣الالل
  .من غ » عنه« * −٤١٥٤الالل
 . هي شهوة اللبن )٢(الالل
َ داور :صوابه » داود«: قوله  )٣(الالل َ. 
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 : عن عمرانمطرف بن عبد اهللا* 
تفرد بـه إسامعيل  .احلديث.. .اًإذا أصبحت غد : قال يل عمران ذات يوم:حديث )٤١٥٥(

  .بن مسلم العبدي عن مـحـمد بن واسع عن مطرف
تفرد بـه أبو ربيعة فهد  .احلديث.. .فاكتوينا ,عن الكي ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:حديث )٤١٥٦(

  .بن عوف عن حـامد بن سلمة عن ثابت وأيب التياح عن مطرف
 وخالف مـحـمد :قال ابن صاعد .احلديث.. .طاف طوافني ملسو هيلع هللا ىلص *النبي  أن:[ديث ح )٤١٥٧(

َاخلري تفرد بـه مـحـمد بن حييى األزدي عن عبد اهللا بن داود :قال الدارقطني ,غريهبن حييى   بيُ
  .عن شعبة عن حـميد بن هالل عن مطرف

 , ذكر احلجوفيـه , احلديث... لعل اهللا أن ينفعك بـه,اً إين مـحدثك حديث:حديث )٤١٥٨(
  . غريب من حديث أيوب عن حـميد بن هالل عنـه.وهو طرف من الذي قبله

 

 :ي عن عمراندوري بن كعب العَشُب* 
 .احلديث.. .أرأيت ما يعمل الناس فيـه :فقاال , ملسو هيلع هللا ىلص قام شابان إىل رسول اهللا:حديث )٤١٥٩(

د بن شيبان عن أحـم :يعني , إال منـه»عن عمران«ما سمعنا يف هذا احلديث  :قال ابن صاعد
تفرد بـه املؤمل عن ابن  :نيالدارقط قال ,الرميل عن مؤمل بن إسامعيل عن سفيان بن عيينة

 .وغريه يرسله ,عيينة
 

ْمهرانالقاسم بن *   : عنـهِ
تفرد بـه معىل بن  .احلديث» ...إن اهللا عز وجل حيب عبده املؤمن الفقري« :[حديث  )٤١٦٠(

َموسى بن عبيدعبد الرحـمن عن الثوري عن  َالربذية ُ   . عنـهَّ
 

ِشقيقعبد اهللا بن *   : عنـهَ

________________________ 
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ٢/٢٦٤السنن :  ينظر −٤١٥٧الالل
   .٦٧) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤١٦٠الالل
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غريب من حديث أيب برش  .احلديث.. .أرشف عىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلص * أن النبي:[حديث  )٤١٦١(
زاد فيـه و ,أبو إسامعيل املؤدب عن األعمش وتابعه , ورواه أبو بكر بن عياش,جعفر بن إياس

 أسنده ,احلديث.. .ن احلارث يصيلبة َبَكَسفإذا  ,أن عمران دخل املسجد باملدينة :آخر اًحديث

 /أ٢٣٣/. ملسو هيلع هللا ىلصاألسلمي عن النبي IQHعنأبو إسامعيل املؤدب عن بريدة  }أ١٦م{
 : عن عمرانةيدبرعبد اهللا بن * 

غريب من حديث عاصم األحول عن عبد  .احلديث» ...صالة القاعد« :حديث )٤١٦٢(
ِـجاشعُ تفرد بـه حييى بن مطر امل,اهللا بن بريدة   .ي عنـهَ

 :احلنظيل والد مـحـمد عنـهالزبري * 
تفرد بـه عبد الرحـمن بن برش عن عبد  .احلديث» ...ال نذر يف غضب« :[حديث  )٤١٦٣(

  .اًالرزاق عن ابن جريج مـجود
 :يق بن مـحـمد عنـهَلُط* 

 وهو عندنا :قال أبو بكر بن عياش ,»قَّملعون من فر «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤١٦٤(
فخالف أبا بكر يف − IRH ورواه معمر,التيميعن سليامن ر  غريب من حديث أيب بك.يْبَّسيف ال

تفرد بـه معتمر عن أبيـه بـهذا و ,يق عن أبيـه عن عمرانَلُطعمران بن عن مـحـمد بن  −اإلسناد
  .اإلسناد

 :يونس بن جبري عن عمران* 
تفرد بـه اهليثم بن  .احلديث.. .هِلْيَة لَّيحدثنا عامف ,يأتينا ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٤١٦٥(
  .عن أيب حسان األعرج :وغريه يقول ,ميل عن أيب هالل عن قتادة عن يونسجـ

________________________ 
  . رسول اهللا: يف غ » النبي« * −٤١٦١الالل
  .−١٤٨٨ كام سبق يف احلديث –لعل صوابه بحذفها » عن«: قوله  )١(الالل
   .٢٨, ٥٣/٢٧تاريخ دمشق :  ينظر −٤١٦٣الالل
   .٦٧, ٣/٦٦ , السنن ٧/٢١٨العلل :  ينظر −٤١٦٤الالل
 .عن أبيه : أي .  معتمر :صوابه » معمر«: قوله  )٢(الالل



 

 ٨٧

 :أبو املهلب عنـه* 
غريب من حديث مـحـمد بن  .احلديث» ...إن أخاكم النجايش قد مات« :[حديث  )٤١٦٦(

  .فضل عنـه, تفرد بـه برش بن امل حديث يونس بن عبيد عن ابن سريين وغريب من, عنـهسريين
 :اًوفيـه أيض ,احلديث...ني ثالثة بٍ أفتانا األوزاعي يف عبد*التي مثل الفتيا :[حديث  )٤١٦٧(

 غريب من حديث األوزاعي عن ابن .بمثله ملسو هيلع هللا ىلص عن عمران عن النبي *بن سريينعن مـحـمد 
 عقبة بن علقمة هـام تفرد بـ,ِقالبةوغريب من حديث األوزاعي عن أيوب عن أيب  ,سريين عنـه

  .البريويت عن األوزاعي
 : عن عمرانأبو نرضة* 

غريب من حديث  .احلديث.. . الظهر ركعتني*منىبصىل ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي :[حديث  )٤١٦٨(
ْجدعانحييى بن أيب كثري عن عيل بن زيد بن   وتفرد بـه مـحـمد بن , تفرد بـه ياسني الزيات عنـه,ُ

  .ي عن عبد الرزاق عن ياسنياقَُذيوسف احل
 :ار عنـهَّوَأبو الس* 

 ,غريب من حديث قرة بن خالد عن خالد بن رباح .»احلياء خري كله« :[حديث  )٤١٦٩(
 . ومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن وهب,هل بن حاتم عنـهشتفرد بـه أ

 :أبو إسحاق عنـه* 
تفرد بـه  .احلديث» ...رأيت ريب عز وجل/ب٢٣٣/ـهي يب إىل السامءُملا انت« :حديث )٤١٧٠(

  .عن أيب إسحاقميرسة زكريا بن صالح بن أيب األسود عن جـميل بن عبد اهللا عن 

________________________ 
  .  من طريق برش , ووافقه ٨٥٣٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٦٦الالل
ضبب عليها » سريين«/ » كذا«: الذي , ويف احلاشية : يف غ » التي« . * ٤/٢٣٤السنن :  ينظر −٤١٦٧الالل

 .يف النسختني 
  .بنا : يف ص » بمنى« * −٤١٦٨الالل
  .  , ووافقه − وفيه سقط– من طريق ابن وهب ٢٣١ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤١٦٩الالل



 

 ٨٨

 :صاحب لقتادة عن عمران* 
 تفرد بـه معتمر عن أبيـه عن .»ال شغار يف اإلسالم «: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا حديث )٤١٧١(

  .قتادة
 

 بادة بن الصامتُمسند ع
 :أنس بن مالك عنـه* 

تفرد بـه معتمر بن سليامن  .احلديث» ... لقاء اهللا عز وجلمن أحب« :[حديث  )٤١٧٢(
  .التيمي عن أبيـه عن أنس

 :بادةُان بن عبد اهللا عن عَّطِح *
صحيح من  .احلديث.. .وكان إذا نزل عليـه كرب , ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند رسول اهللا:[حديث  )٤١٧٣(

 . من حديث أيب مريم عبد الغفار بن القاسم عن قتادة*غريبو ,حديث قتادة عن احلسن عنـه
 :ُ عبادة بن أيب أمية عنُجنادة* 

أي األعامل  , يا رسول اهللا:فقال ,إذ جاء رجل ملسو هيلع هللا ىلص  أنا عند النبي* بينا:[حديث  )٤١٧٤(
تفرد بـه سويد بن إبراهيم أبو حاتم عن عياش بن عباس عن احلارث بن  .احلديث.. .أفضل

  . بن رباح عنـهَيلُيزيد عن ع
 غريب من .*ةيعاملبايف  }ب١٦م{ احلديث.. . وهو مريضُ عبادة دخلنا عىل:[حديث  )٤١٧٥(

و بن  تفرد بـه عمر, بن سعيدْرسُشج عن ب وغريب من حديث بكري بن األ, عنـهُجنادةحديث 
  .غري ابن وهبه  ومل يرو,احلارث عنـه

________________________ 
  .  , ووافقه −قتادة عن أنس:  وفيه – من طريق معتمر ٢٨٨٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٧٢الالل
  .غريب : يف ص » وغريب« * −٤١٧٣الالل
  .بينام : يف غ » بينا« * −٤١٧٤الالل
  .املبالغة : يف ص » املبايعة « * .٢/٥٥٦املؤتلف :  ينظر −٤١٧٥الالل



 

 ٨٩

ْمعدانخالد بن *   : عنـهَ
تفرد بـه حامد بن حييى عن جرير عن  .احلديث» ...من أحيا ليلة الفطر« :[حديث  )٤١٧٦(

  .عمر بن هارون عن ثور عن خالد
 :ُ عبادةعن@*راشد بن سعد* 

غريب من حديث  .احلديث.. .وعليـه قطيفةملسو هيلع هللا ىلص   خرج علينا رسول اهللا:[حديث  )٤١٧٧(
ومل يروه  ,د عنـهئ تفرد بـه أبو لبابة عثامن بن فا,ُ عبادة عن*سعد ني بن عطاء عن راشد بنِضَالو

  .عنـه غري سليامن
 :ُ عبادةمـحـمود بن الربيع عن* 

َد بن حـمريتفرد بـه مـحـم .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصنا رسول اهللاَّمَ أ[حديث  )٤١٧٨( ْ  أيب  عن شعيب بنِ
 /أ٢٣٤/. احلارث عن مـحـمودو بنحـمزة عن عبد اهللا بن عمر

غريب من حديث  .احلديث» ...فاحتة الكتاببكل صالة ال يقرأ فيـها « :[حديث  )٤١٧٩(
  .العالء بن عمرو بن خالد عن الزهري عنـه

 : عن أبيـهُ عبادةالوليد بن* 
أبيـه الوليد عن  عن ُ عبادة غريب من حديث. العني*ىَّ من حـمي كنت أرق:[حديث  )٤١٨٠(

 .تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه ,جده
    تفرد بـه عبد اهللا  .احلديث.. .عىل السمع والطاعة ملسو هيلع هللا ىلص  بايعنا رسول اهللا:حديث )٤١٨١(

وال أعلم رواه عنـه غري مـحـمد بن عمرو بن أيب  , عن هؤالء األربعة مـجتمعنيإدريسبن 
 . ورعمذ
________________________ 

  . تفرد به جرير :  من طريق حامد , وقال ١٥٩وسط  أخرجه الطرباين يف األ−٤١٧٦الالل
  .خالد : الثانية يف ص » سعد«/ » صح«: األوىل فوقها يف غ » سعد« * −٤١٧٧الالل
   .١/٣٢٠السنن :  ينظر −٤١٧٨الالل
   .٣٢٣−١/٣٢١السنن :  ينظر −٤١٧٩الالل
  .من ص , وضبب مكانـها يف غ » حـمى« * −٤١٨٠الالل



 

 ٩٠

ْاخلوالينأبو إدريس *   : عنـهَ
تفرد بـه  .احلديث» ...بايعوين« :فقال ,متحلقني ملسو هيلع هللا ىلص  النبي*ا حول كن:[حديث  )٤١٨٢(
ُبـهلولال ْ   . بن حسان عن ورقاء بن عمر عن ربيعة اليامين عن الزهري عنـهَ
يف احلديث .. .ُ عبادةهـمفيـ ملسو هيلع هللا ىلص  كنت يف مـجلس من أصحاب رسول اهللا:حديث )٤١٨٣(

 . تفرد بـه زمعة بن صالح عن الزهري عنـه.الوتر
تفرد بـه أبو قتادة احلراين  .احلديث.. .فتال عليـهن ,بايع النساء ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤١٨٤(

َأنيسةعن حييى بن أيب    . وعبد اهللا بن احلصني عن الزهري عنـهُ
 :أبو األشعث عنـه* 

تفرد بـه سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب  .احلديث» ...القمـح بالشعري« :[حديث  )٤١٨٥(
  . عنـهِقالبة

 :ُ عبادةيل عنِبَأبو ق* 
ادي َبَّتفرد بـه مالك بن اخلري الز .احلديث» ...جل كبريناـليس منا من مل ي« :حديث )٤١٨٦(

  .يلِبَعن أيب ق
 

 ص بن قرُ عبادةمسند
بن  IQHتفرد بـه حبيب .احلديث ...ً إنكم لتعملون أعامال: قالُ عبادةنأ :حديث )٤١٨٧(

 بن هالل محيد رواه من حديث إسحاق بن أيب إرسائيل عن سهل بن أسلم عن ,هالل عنـه
  .عنـه

________________________ 
  .عند : يف غ » حول« . * ٢١٥, ٣/٢١٤السنن :  ينظر −٤١٨٢الالل
  .  من طريق سعيد , ووافقه ٥١٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٨٥الالل
 . حـميد :صوابه » حبيب«: قوله  )١(الالل



 

 ٩١

 مسند عتبة بن غزوان
 :احلسن البرصي عنـه* 

تفرد بـه عمرو بن  .احلديث.. . إن الدنيا قد آذنت برصم:فقال , خطبنا عتبة:[حديث  )٤١٨٨(
 غريب من حديث :*ع آخر بلفظ آخر وقال يف موض. عن احلسن*فائد عن مطر الوراق

  .ه تفرد بـه املعاىف بن عمران عنـ,حصني بن نافع عن احلسن
ديث غريب من ح .احلديث.. .نظر إىل رجل يف الشمس ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٤١٨٩(

تفرد بـه خالد بن  ,عن احلسن/ب٢٣٤/ IQH*قرفهن أيب ب *إبراهيم ومن حديث ,احلسن عنـه
ِّاملرييح َبُوهو ابن صالح بن ص ,يزيد  . *عنه ُ

 :خالد بن عمري عنـه* 
 :وفيـه ,احلديث.. .خطب −اًوكان بدري ,البرصة  عىلاًوكان أمري−ن عتبة أ :حديث )٤١٩٠(

تفرد بـه  ,غريب من حديث أيوب عن حـميد بن هالل عنـه }أ١٧م{ .وستجربون األمراء بعدي
َالطفاويمـحـمد بن عبد الرحـمن   ,...ذنتآإن الدنيا قد  : وأورده يف موضع آخر بلفظ. عنـهُّ

 .من حديث األصمعي عنـهو ,غريب من حديث قرة بن خالد عن حـميد بن هالل عنـه :وقال
 :*عنه ريِّخِّمطرف بن عبد اهللا بن الش* 

تفرد بـه عمرو بن  .احلديث.. . البرصةَّرصَ بوهو ,فخطبنا , قدم علينا عتبة:[حديث  )٤١٩١(
  . احلسن يف آخرهذكرو ,املقدام عن يونس بن خباب بـهذا اإلسناد@*ثابت أيب

 :IRH*أبو نرص* 
________________________ 

 .من ص » بلفظ آخر«/ الوزان : يف غ » الوراق«*  −٤١٨٨الالل
 .من غ » عنه«/ يها يف النسختني ضبب عل» فرفه«/ الزهري : يف ص » إبراهيم«*  −٤١٨٩الالل
 . عبلة :صوابه لعل » فرفه«: قوله  )١(الالل
 » عنه«. *  , ووافقه − دون احلسن– من طريق عمرو ٤٠٩٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٩١الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »أيب«/ من غ 
 . لعله من رواية أيب نرص حصني بن نافع عن احلسن عن عتبة )٢(الالل



 

 ٩٢

تفرد بـه حـامد بن شعيب عن هؤالء  .رصة خطبنا عتبة بن غزوان بالب:[حديث  )٤١٩٢(
د اهللا بن يزيد يمـحـمد بن عب :واسمه ,واين عن أبيـه عنـهُدْرُوال نعلم حدث بـه غري ابن الق ,الثالثة

  .واينُدْرُلقبن اويعرف با ,يباينشال
 

 مسند عتبة بن عبد السلمي
 .احلديث.. . ما حوضك الذي حتدث عنـه:فقال , ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرايب إىل النبي:[حديث  )٤١٩٣(

عامر بن زيد  مطور عنـتفرد بـه أبو سالم احلبيش م , ملسو هيلع هللا ىلصغريب من حديث عتبة عن النبي
  . وتفرد بـه زيد بن سالم عن جده أيب سالم,ايل عنـهَِكالب

 

 مسند عدي بن حاتم
 :مـحـمد بن عيل أبو جعفر عنـه* 

ه مـحـمد  تفرد بـ.احلديث» ...إن رحى اإلسالم تدور «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤١٩٤(
  .رية عن عبيد بن أيب الكنود عنـهِصَبن كثري الكويف عن احلارث بن ح

 :مـحـمد بن سريين وأبو عبيدة بن حذيفة عن عدي* 
اتقوا النار  «: وفيـه,...ن عدي بن حاتم قال يف حديثه الطويل يف إسالمهأ :[حديث  )٤١٩٥(

شام عن أبيـه عن قتادة عن  كذا قال أبو حفص عمرو بن عيل عن عبد اهللا بن ه.»ولو بشق مترة
 تفرد ,»اتقوا النار «: ملسو هيلع هللا ىلصعدي عن النبي *عن IQHهـاموهو غريب من حديث قتادة عنـ ,مـحـمد

  /أ٢٣٥/.بـه أبو حفص الصرييف بإسناده عن قتادة
________________________ 

 .ضبب عليها يف النسختني » أبو نرص«*  −٤١٩٢الالل
  .  من طريق زيد , ووافقه ٤٠٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٩٣الالل
 , −»...اتقوا النار « دون – من طريق أيب حفص الفالس ٦٦١٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤١٩٥الالل
  .من غ » عن«. * تفرد به عبد اهللا : وقال 
 . األوسط رواه قتادة عن ابن سريين عن أيب حذيفة عن عدي  يف)١(الالل



 

 ٩٣

 :مصعب بن سعد عنـه* 
يف َطُتفرد بـه غ .احلديث.. .ويف عنقي صليب ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت رسول اهللا: قال:[حديث  )٤١٩٦(

َاجلزري  وهو غريب من حديث قيس بن , وتفرد بـه عبد السالم بن حرب عنـه,صعب عن مَ
  .الربيع عن عبد السالم

 :خيثمة عنـه* 
 تفرد بـه وهب بن جرير عن أبيـه عن األعمش .» بني حلييـههمأ وأشئأيمن امر« )٤١٩٧(

  .يعني لسانـه :IQHيبوهقال  . أيب موسىغري وال أعلم رفعه ,اًمرفوع
 : ربيعة العدوي عنـهعبد اهللا بن عامر بن* 

تفرد بـه عبد اهللا  .احلديث.. . إن أحدنا يصيد الصيد,يا رسول اهللا: *قلت :[حديث  )٤١٩٨(
 وتفرد بـه أبو بكر بن عبد , عنـهِّالزنادبن وهب عن ابن جريج عن أيب بكر بن عبد اهللا عن أيب 

ْسربةاهللا بن أيب   عن تثِّدُح :بن جريج قال ورواه عبد املـجيد بن أيب رواد عن ا.ِّالزناد عن أيب َ
  .نحوه.. . يا رسول اهللا:عدي أنـه قال

 :عامر الشعبي عن عدي* 
تفرد بـه أحـمد  .احلديث» ... اليـهود:هـماملغضوب عليـ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :[ *حديث )٤١٩٩(

ِّالرقي عن عبد اهللا بن جعفر *يُِّمبن الوليد األ  عن ابن عيينة عن إسامعيل بن أيب خالد عن َّ
 وأيب ٍّيَعبد اجلبار بن العالء عن ابن عيينة عن إسامعيل وصالح بن ح }ب١٧م{ رواهو ,الشعبي

 ورواه .وذكر يف آخره عدي بن حاتم , ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيًبكر اهلذيل عن سامك بن حرب مرسال
 

________________________ 
   .١٦٧الطيوريات :  ينظر −٤١٩٦الالل
 . وهب :صوابه » وهيب«: قوله  )١(الالل
  .من غ » قلت« * −٤١٩٨الالل
تفرد به :  من طريق األمي , وقال ٣٨١٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٢٧السنن :  ينظر −٤١٩٩الالل
وبيض » األ«: كتب منها يف غ » األمي« /من غ » حديث«/  جاء هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل . *الرقي 
 .لباقيها 



 

 ٩٤

  .مـحـمد بن عيينة عن مـجالد عن الشعبي عن عدي
غريب  .حلديثا» ...أنا أعلم بدينك منك ,يا عدي« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٢٠٠(

كتبـه إال  ومل ن,يِزَزة بن زياد عن أيب جتفرد بـه حـم ,من حديث الشيباين سليامن عن الشعبي
 .ئعبد اهللا بن مـحـمد بن سعيد املقر IQHعن أيب مـحـمد احلـامل

إنك لعريض  «:وفيـه ,احلديث.. .وعلمه الصالة , ملسو هيلع هللا ىلص أنـه أتى النبي:[حديث  )٤٢٠١(
  .ه األلفاظ عن اجلـامعة عنـه بـهذ*حصني بن مـخارق ُجنادة تفرد بـه أبو .»الوساد

» ...فغرق ,ماء تك يفَّيِمَإذا وقعت ر« :قوله . بألفاظ مـختلفة,الصيد[ حديث )٤٢٠٢(
تفرد بـه مكي بن  :»إنا أصحاب صيد «:وقوله .تفرد بـه عاصم األحول عن الشعبي :احلديث

ْاألوديإبراهيم عن داود  فرد بـه عيسى بن املسيب عن ت :آخر/ب٢٣٥/ع وقال يف موض. عنـهَ
 غريب من حديث :...ه عن الصيدتسأل : ويف موضع آخر.وفيـه إباحتـه التذكية باملروة ,الشعبي

 وتفرد بـه سفيان بن ,عباد بن صهيب عنـه  تفرد بـه,وغريب من حديث شعبة عنـه ,الشيباين عنـه
 عتبة بن عبد اهللا عنحييى أيب  بن  تفرد بـه إبراهيم:مَّعن الكلب املعل@*هوسؤاال .زياد عن عباد

َأيب العميس عن داود  ْاألوديُ  تفرد به : احلديث»...إذا أرسلت كلبك« : وقوله. عن الشعبيَ
َمسعر عنالقايض  *حمد بن مرسوقـم ْ َكدام بن ِ  ومل يروه عنـه غري سعيد , عاصم األحولعن ِ

  .ريَفُبن ع
 :يح عن عديَبُمسلم بن ص* 

  .تفرد بـه أبو حـمزة عن جابر عنـه .احلديث» ...ولو بشق مترةاتقوا النار « :حديث )٤٢٠٣(
 :أبو إسحاق عن عدي* 

 تفرد بـه روح بن مسافر عن .احلديث» ...هـميامنـإ إىل هـمـُتْلَكَ لو وًإن منكم لرجاال« )٤٢٠٤(
 

________________________ 
 . اجلامل :صوابه » احلامل«: قوله  )١(الالل
  .خمراق : يف غ » خمارق« * −٤٢٠١الالل
ساقط » مرسوق... أيب العميس « / »كذا«: فوقها يف غ » وسؤااله«*   .٤/٢٩٤السنن :  ينظر −٤٢٠٢الالل

 .من ص 



 

 ٩٥

  .أيب إسحاق عن عدي
 : عن عديئِّرجل من طي* 

ظعينة من احلرية إىل ال تنقيض الدنيا حتى تسري ال«: *ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :[حديث  )٤٢٠٥(
  .ئِّياد عن رجل من طيإان بن عيل عن رقبة عن رجل من بتفرد بـه ح .احلديث» ...مكة

 
 ريةِمَمسند عدي بن ع

غريب من حديث  .احلديث.. .إذا سجد يرى بياض إبطيـه ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:[حديث  )٤٢٠٦(
ِحريز تفرد بـه أبو ,قيس بن أيب حازم عنـه   .تان عنـه عبد اهللا بن احلسني قايض سجسَ

 
 مسند عامر بن شهر

غريب من حديث  .احلديث.. .كلمتني ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت من رسول اهللا:حديث )٤٢٠٧(
  .إسامعيل بن أيب خالد عن مـجالد عن الشعبي عنـه

تفرد بـه رواد بن اجلراح عن الثوري  .احلديث» ...خذوا من قول قريش« :حديث )٤٢٠٨(
  .عن مـجالد عن الشعبي عنـه

 
 مسند عامر بن ربيعة

 تفرد بـه عبد اهللا .»العني حق «:يف احلديث.. .يفَنُ انطلقت أنا وسهل بن ح:[حديث  )٤٢٠٩(
  . عن عبد اهللا بن عامر عن أبيـه*بن عيسى عن أمية بن هند

________________________ 
  .من غ » ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي « * −٤٢٠٥الالل
  . تفرد به معتمر عن فضيل عنه :  من طريق أيب حريز , وقال ٨٥٢٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٢٠٦الالل
  .زهري : يف غ » هند« * −٤٢٠٩الالل



 

 ٩٦

غريب من حديث مـحـمد بن  .احلديث» ...تابعوا بني احلج والعمرة« :[حديث  )٤٢١٠(
 الفضيل غري عنـه يروه مل ,اهللا ديعن عاصم بن عب IQHشوعأعثامن بن عبد الرحـمن بن سعيد بن 

  .يريَمُّالن سليامن بن
د بن  ما كتبناه إال عن مـحـم:قال .قىض باليمني مع الشاهد ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٢١١(

ْمهران/أ٢٣٦/العباس بن عن أبيـه عن  }أ١٨م{  الرياحي*زيدي املستميل عن مـحـمد بن أحـمد بن ِ
ْسربةأيب بكر بن أيب    .بد اهللا بن عامر عن أبيـهد اهللا عن عي عن عاصم بن عبَ

 
 مسند عقبة بن عامر

غريب  .احلديث» ...من مات يشهد أن ال إله إال اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢١٢(
 تفرد بـه إبراهيم بن سليامن ,من حديث إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عنـه

  .من بن عائذ واملـحفوظ عن إسامعيل عن عبد الرحـ,الزيات عن الثوري عنـه
 تفرد بـه نرص بن .*احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص كنا نتناوب العمل مع رسول اهللا:[حديث  )٤٢١٣(

غريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.مزاحـم عن فضيل بن مرزوق عن أيب إسحاق عنـه
َمسعر ْ  تفرد بـه ,ة اإلبلَّيِعَكنا نتناوب ر :هُ عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة قولِ

 ورواه نرص بن حـامد ,IRH يروه عنـه غري مـحـمد بن يعقوبومل ,براهيم الكرماين عنـهحسان بن إ
َمسعر أن أبا إسحاق حدث بـه و*وزعم شعبة , بـهذا اإلسناد*عن شعبة عن أيب إسحاق ْ  بن ِ

  .ام حارضَدِك
________________________ 

  .ب /٤/٧٤ , ٢/١٣٠العلل :  ينظر −٤٢١٠الالل
 . يربوع :ابه صو» أشوع«: قوله  )١(الالل
  .زيد : يف غ » يزيد« * −٤٢١١الالل
  .أ /٤/٨٨العلل :  ينظر −٤٢١٢الالل
  .سعيد : يف غ » شعبة«/ مكرر يف غ » أيب إسحاق«/ من غ » احلديث« * −٤٢١٣الالل
 . بن أيب يعقوب :صوابه » بن يعقوب«: قوله  )٢(الالل



 

 ٩٧

َنفَاحلسن واحلسني ش «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢١٤(   .»شالعر IQHاْ
  .احلديث» ...*إذا كان يوم القيامة قالت اجلنة« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديثو )٤٢١٥(

 ومل , عنـهIRHَِهليعةعن ابن  −كويف ,ويكنى أبا برش− حـميد بن عيل بن إدريس هـامتفرد بـ      
  . عنـه غري أحـمد بن مـحـمد بن رشدينهـاميرو

 تفرد به محاد بن أيب .احلديث.. . كان يوتر أول الليلملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٤٢١٦(
َاجلديلليامن عن إبراهيم عن أيب عبد اهللا س  , جابرحمد بنـ ورواه عنه شعبة وهشام وم, عنهَ

 .ها غريهـ ب*يأتًوذكر فيه ألفاظا مل 
غريب من حديث عبد الرحـمن بن  .احلديث» ...سيكون عليكم أمراء« :[حديث  )٤٢١٧(

ـه عيل بن حفص وتفرد بـه عن , بن خالد عنـهَّعطاف, تفرد بـه *حرملة عن ابن املسيب عنـه
 .املدائني

 
 مسند عقبة بن عمرو أيب مسعود البدري

يى بن سعيد عن الزهري عن بشري تفرد بـه سليامن بن بالل عن حي .املواقيت[ حديث )٤٢١٨(
  . وتفرد بـه عنـه أبو بكر بن أيب أويس,أبيـه عن

 
 

________________________ 
 من طريق أمحد , ٣٣٧الطرباين يف األوسط وأخرجهام  . ٧٥٦املوضوعات :  ينظر −٤٢١٥, ٤٢١٤الالل
  . احلور : يف غ » اجلنة«. * تفرد بـهام محيد : وقال 
 .القرط املعلق : َّ الشنْف )١(الالل
َّعن أيب عشانة :  أي )٢(الالل ُ. 
  .يأيت : يف ص » يأت« * −٤٢١٦الالل
 .من ص » عنه... غريب  «. * من طريق عيل , ووافقه ٤١٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٢١٧الالل
   .٦/١٨٤العلل :  ينظر −٤٢١٨الالل



 

 ٩٨

 /ب٢٣٦/مسند عقبة بن احلارث
غريب  .احلديث.. .هابإ إين تزوجت ابنة :فقلت , ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا:[حديث  )٤٢١٩(

َمليكةمن حديث إسامعيل بن أمية عن ابن أيب    .تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه ,ُ
 

ِّرضُمسند عروة بن م  سَ
 :الشعبي عنـه* 

تفرد بـه  :قال يف موضع .أورده يف ستة مواضع ,بألفاظ مـختلفة ,احلج[ حديث )٤٢٢٠(
ْاألودي عن داود بن يزيد اًأيض ورواه سفيان ,سفيان بن عيينة عن داود بن أيب هند عنـه  عن َ

قال ابن  , ثم ذكر مثل حديث إسامعيل وداود بن أيب هند,»كَعْو َُ رْخِرْفَأ« :وفيـه ,الشعبي
ْاألوديتفرد بـه داود  : قال. داود بن أيب هند* هذا حديث* فصحح:صاعد  عن الشعبي َ
 عنـه ما كان زالو ,اطمأن قلبـه قوهلا العرب للرجل إذات وهي كلمة ,»كَعْو َُ رْخِرْفَأ «:بقوله

إذ جاء  ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع رسول اهللا: *ع آخر وقال يف موض. ومل أره إال عند سفيان بن عيينة,هـخافي
 أقبلت من جبيل ,−ّيِرَوْهَبصوت له ج− اهللا َ رسولْ أي:فقال ,رجل أعرايب عىل قلوص

أنت مع من  «:وفيـه ,فاظتفرد بـه عمران بن عيينة عن إسامعيل بـهذه األل :احلديث.. .ئِّطي
عن  }ب١٨م{ غتفرد بـه ميمون بن األصب :احلديث.. .بجـمع ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي: وقال.»أحببت

َزبيدسعيد بن عامر عن شعبة عن   تفرد بـه عيل بن :ع آخر يف رواية شعبة وقال يف موض. عنـهُ
َالعنربي عن احلر بن مالك * وروي,ي عن أمية بن خالد عن شعبةـمَهْرِّاحلسني الد ْ  شعبة عن َ

 وتفرد بـه ,اري عن احلر بن مالكَّ ورواه حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر السي,ـهعنان شيب عن
________________________ 

   .١٧٧−٤/١٧٥السنن :  ينظر −٤٢١٩الالل
 من طريق ٥٩ والصغري ٢٢٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٧٦العلل املتناهية :  ينظر −٤٢٢٠الالل

: يف غ » وروي« / من ص» آخر«/ احلديث : يف غ » حديث«/ يصحح : يف غ » فصحح«. * عمران , ووافقه 
  .عن وي 



 

 ٩٩

تفرد  ,غريب من حديث الثوري عن زكريا بن أيب زائدة :ةوقال يف هذه الرتجـم .حفص عنـه
  . عنـهي عن عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكرياقاَُذبـه مـحـمد بن يوسف احل

 

 مسند عروة بن اجلعد البارقي
غريب  .احلديث» ... يف نواصيـها اخلرياخليل معقود« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٢١(

 وكذلك رواه . إسامعيل بن حييى عن أيب حنيفة* تفرد بـه,من حديث سامك بن حرب عنـه
 .اسة عن الثوري عن سامك بن حربَرَإبراهيم بن ه

 

َالفقيميمسند عروة  ُ 
دخل علينا رجل يقطر رأسه من و ,ملسو هيلع هللا ىلص/أ٢٣٧/ دخلت مسجد رسول اهللا:[ حديث )٤٢٢٢(

  . تفرد بـه عاصم بن هالل أبو النرض عن غارضة بن عروة عن أبيـه.* احلديث...*ئهوضو
 

 مسند عامر بن يارس
 :الرواة عنـه

 :مـحـمد بن عيل بن احلسني أبو جعفر* 
 الدنيا يف يتزوج ةعائش« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا: قال عامر: قال:حديث )٤٢٢٣(

 . رية عن عبيد بن أيب الكنود عنـهِصَتفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عن احلارث بن ح. »واآلخرة
 :مـحـمد بن احلنفية عنـه* 

غريب من حديثه عن  .احلديث.. .وهو يشتكي ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه دخل عىل النبي:حديث )٤٢٢٤(
ْالنهدي تفرد بـه ميرسة بن حبيب ,عامر  ومل يروه عنـه غري فضيل بن ,رو عنـه عن املنـهال بن عمَّ

 

________________________ 
  .من غ » به« * −٤٢٢١الالل
  .من غ » احلديث«/ وضوء : يف ص » وضوئه« . * ٤/٤١٠اإلصابة :  ينظر −٤٢٢٢الالل



 

 ١٠٠

  .مرزوق
 :عيل بن احلسني عن عامر* 

 تفرد بـه مـحـمد بن كثري .»أنا أقاتل عىل تنزيل القرآن« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٢٥(
  .عيل بن احلسنيأبيه عن  *رية عن جابر عن أيب جعفرِصَعن احلارث بن ح

ّزر *  َحبيشبن ِ  : عن عامرُ
تفرد بـه احلسن بن أيب  .احلديث.. .أن يطلق حفصة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا أراد رسول :حديث )٤٢٢٦(

َبـهدلةجعفر عن عاصم بن  ْ   . عنـهَ
 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـه* 

» ...IQHاح لبنَيَ زادك من الدنيا ضآخر« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٢٢٧(
ريم عبد الغفار بن  تفرد بـه أبو م,غريب من حديث عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل عنـه .احلديث
 .القاسم

 :عبد اهللا بن عتبة عنـه* 
يان بن عيينة فتفرد بـه س .احلديث.. .إىل املناكب ملسو هيلع هللا ىلص نا مع رسول اهللايمم ت:حديث )٤٢٢٨(

  .عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أبيـه عنـه
 :عمر بن عبد الرحـمن بن احلارث بن هشام عنـه* 

تفرد بـه حييى بن سعيد  .احلديث.. .فصىل فيـه ركعتني ,املسجد دخل عامر :[حديث  )٤٢٢٩(
  .د اهللا بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحـمنياألموي عن عب

 :علقمة عن عامر* 
________________________ 

 .ضبب عليها يف النسختني » جعفر«*  −٤٢٢٥الالل
   .٤٣/٤١٨ , تاريخ دمشق ٢٧) ٢(األفراد :  ينظر −٤٢٢٧الالل
 .اء  هو اللبن املمزوج بامل)١(الالل
   .٥) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٢٢٩الالل



 

 ١٠١

تفرد بـه  .احلديث.. .التفاتة/ب٢٣٧/راكب إذ حانت منـه ملسو هيلع هللا ىلص  بينام النبي:[حديث  )٤٢٣٠(
  .م عنـهسعيد بن سليامن عن خلف بن خليفة عن مغرية عن إبراهي

 :سامل بن أيب اجلعد عنـه* 
تفرد بـه مـحـمد  .احلديث.. .− بقباءاًواستقبل علي− ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤٢٣١(

  }أ١٩م{ .طاء بن السائب عن سامل عن عامربن كثري الكويف عن ع
 :رشيك العامري عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث.. . شهدت عامر بن يارس يقول يوم صفني:[حديث  )٤٢٣٢(
  .يدي عنـهَبُّ املغرية الز* تفرد بـه عيل بن أيب, بن رشيك عن أبيـه عنـهعبد اهللا

َزفرصلة بن *   : عنـهُ
تفرد بـه أبو خالد األحـمر  .احلديث.. .ةَّيِلْصَ بشاة م*فأيت , كنا عند عامر:[حديث  )٤٢٣٣(

  . وتفرد بـه عمرو عن أيب إسحاق عن صلة,عن عمرو بن قيس
 :املـخارق بن سليم عنـه* 

تفرد بـه عقبة بن املغرية عن  .احلديث.. . يوم اجلـمل*اً كنت أساير عامر:[ث حدي )٤٢٣٤(
  .ومل يسمعه عقبة من أيب إسحاق ,إسحاق بن أيب إسحاق الشيباين عن أبيـه

ِشقيقأبو وائل *   : عنـه* بن سلمةَ
غريب صحيح من حديث واصل بن  .احلديث.. .فأوجز , خطبنا عامر:[حديث  )٤٢٣٥(

َأبج بن سعيد بن *لكامل تفرد بـه عبد ,وائل عنـهحيان األحدب عن أيب  ْ  عنهحدث بـه  , عنـه*رَ
 

________________________ 
   .٣٥١, ٢٦/٣٥٠تاريخ دمشق :  ينظر −٤٢٣٠الالل
  .من ص » أيب« * −٤٢٣٢الالل
  .فأمر : يف غ » فأيت« . * ٢/١٥٧السنن :  ينظر −٤٢٣٣الالل
  .عامر : يف ص » ًعامرا« * −٤٢٣٤الالل
 , سري أعالم ١٧/٢٥٩ , تـهذيب الكامل ١/٦٦٦ , مشيخة ابن البخاري ٥/٢٢٤العلل :  ينظر −٤٢٣٥الالل

  .احلر : يف ص » أبجر«/ عبد اهللا : يف ص » عبد امللك«/ من ص » بن سلمة« . * ١٦/٤٥٨النبالء 



 

 ١٠٢

وهو  , بن يونس بـهذا اإلسنادَُرسيجعن  IQH ورواه مسلم,ريبشابنـه عبد الرحـمن وسعيد بن 
روى هذا احلديث سليامن األعمش عن أيب وائل عن أيب ميرسة و .َُرسيجعلو عن بعندنا 
 غري اًموقوف ,»اًإن من البيان سحر «: دون قوله,الصالة  يف طولرو بن رشحبيل عن عبد اهللاعم

 .مرفوع
 

 :رجل عنـه* 
 .احلديث.. . مع عامر باملدائنأنه كان رجل  حدثني: قال عدي بن ثابت:حديث )٤٢٣٦(

  .تفرد بـه حجاج بن مـحـمد عن ابن جريج عن أيب خالد الداالين عن عدي
 

 مسند عوف بن مالك
 :ـهأبو أيوب األنصاري عن* 

» ...أطيعوين ما كنت بني أظهركم« :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا رسول اهللا:[حديث  )٤٢٣٧(
نعيم واملقدام  : عن بعضهـمحديث أربعة من الصحابة بعض *منغريب  :قال .احلديث
ُردينُ تفرد بـه سليامن بن عبد الرحـمن عن معاوية بن صالح األ,أيوب وعوف/أ٢٣٧/*وأبو ْ* 

ْمعدانري بن سعد عن خالد بن ِحَعن ب IRHعن مـحـمد بن جبري   . عن كثري بن مرة عن نعيمَ
 

 :كثري بن مرة عنـه* 
حة حني تزول الشمس عن كبد ْبُّساعة الس« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٣٨(

ومن حديث األوزاعي عن سليامن بن  ,غريب من حديث مكحول. *احلديث »...السامء
  . تفرد بـه عتبة بن السكن عنـه,موسى عنـه

________________________ 
  .٨٦٩ يف احلديث )١(الالل
  .األزدي : يف غ » األردين«/ أبو : يف غ » وأبو«/ و : يف ص » من« * −٤٢٣٧الالل
َ حـمري :صوابه  لعل» جبري«: قوله  )٢(الالل ْ ِ. 
  .من غ » احلديث« * −٤٢٣٨الالل



 

 ١٠٣

 :ر بن يقظان والد إبراهيم عنـهْمِش* 
غريب من  .احلديث» ...يكون أمام الدجال سنون« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٢٣٩(

وال أعلم حدث بـه عنـه غري  , تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه,حديث إبراهيم عن أبيـه عنـه
  .يونس بن بكري

 

 : عنـه*لمةمسعبد اهللا بن يزيد قاص * 
تفرد بـه بكري بن عبد اهللا بن  .احلديث» ...*إال أمرياس قص عىل النيال « :[حديث  )٤٢٤٠(

 ال أعلم حدث بـه عنـه غري عمرو ,عنـه IQHصيفةخاألشج عن أخيـه يعقوب بن عبد اهللا وابن أيب 
  .بن احلارث

 

ْاخلوالينأبو إدريس *   : عنـهَ
َهشيم تفرد بـه .أمرنا باملسح عىل اخلفني ملسو هيلع هللا ىلص  إن رسول اهللا:[حديث  )٤٢٤١( ن  عن داود بُ

  .عمرو عن برس بن عبيد اهللا عنـه
 

َغفارس الْبَمسند ع  يِ
َغفار كنا مع عبس ال:حديث )٤٢٤٢(  ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي:وفيـه ,احلديث.. .IRHارَِّجإي فوق ِ

تفرد بـه أبو اليقظان عثامن بن عمري عن  . بطولهاحلديث» ...ال يتمنى أحدكم املوت« :يقول
 ومل يذكر ,موسى اجلهني عن زاذان عن عبس ورواه .يم الكندي عنـهَلُزاذان أيب عمر عن ع

ْمـُـِندلتفرد بـه  ,من حديثه عن زاذان عنـه }ب١٩م{ وهو غريب , فيـهًيامَلُع   . بن عيل عنـهَ

________________________ 
  .من غ » إال أمري«/ مسيلمة : يف ص » مسلمة« * −٤٢٤٠الالل
ِ بن خصيفة , أو:صوابه » بن أيب خصيفة«: قوله  )١(الالل  .بن أيب حفصة : َ
  . افقه  من طريق هشيم , وو١١٤٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/١٩٧السنن :  ينظر −٤٢٤١الالل
 .سطح :  أي )٢(الالل



 

 ١٠٤

 مسند عمرو بن العاص
 :عبد اهللا بن عمر عن عمرو* 

غريب من حديث نافع عن ابن عمر  .احلديث.. . بينا عمرو يساير عمر:حديث )٤٢٤٣(
  .ومل يروه عنـه غري شعيب بن مبرش ,قل بن عبيد اهللا تفرد بـه مع,عنـه

 

 :عن أبيـه عن جده/ب٢٣٨/عتبة بن عبد اهللا بن عمرو* 
غريب من  .احلديث.. .فدعوا أيب بن كعب ,»ادعوا يل سيد األنصار« :[حديث  )٤٢٤٤(

وال نعلم  ,تفرد بـه عكرمة بن إبراهيم عن يزيد بن شداد عنـه ,رة عن عتبةقحديث معاوية بن 
 . * واهللا أعلم, غري هذااًد عتبة حديثأسن

 

 :قيس بن أيب حازم عنـه* 
 ,بطولهاحلديث .. .اً أن يوقدوا نارَمنع الناس :وفيـه ,غزوة ذات السالسل حديث )٤٢٤٥(

 . ل عنـه بـهذه األلفاظ تفرد بـه حييى بن سعيد األموي عن إسامعي.من أحب الناس إليك :وفيـه
 

 :نة عنـهَسَعبد الرحـمن بن ح* 
مل  .احلديث.. .بول كام تبول املرأة ي:فقلنا ,اًجالس ملسو هيلع هللا ىلص  بال رسول اهللا: قال:يثحد )٤٢٤٦(

 غري عبد الرزاق عن ابن عيينة عن األعمش عن زيد بن »عن عبد الرحـمن عن عمرو« :يقل
  .وهب عنـه

 

ْالنهديأبو عثامن *   : عنـهَّ
 IQHخاريأخرجه الب .احلديث ...إليك الناس أحب أي ,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٤٢٤٧(

وال يدخل يف معنى  , مل يزد عىل هذا, معىل بن أسد عن عبد العزيز بن املـختار عن خالد عنـهعن
  .الكتاب

________________________ 
  .من غ » واهللا أعلم« * −٤٢٤٤الالل
  .٣٦٦٢ يف احلديث )١(الالل



 

 ١٠٥

 مسند عمرو بن سعيد بن العاص
ْطهامن كان لنا غالم يقال له : قال:حديث )٤٢٤٨( غريب من حديث إسامعيل  .احلديث.. .َ

َحوشب تفرد بـه عمرو بن ,بن أمية عن أبيـه عن جده ْ   . ومل يروه عنـه غري عبد الرزاق,ـه عنَ
 

 سةَبَمسند عمرو بن ع
تفرد بـه معىل بن هالل عن  .احلديث.. .ئّبُ وقد نَمكة ملسو هيلع هللا ىلص  قدمت عىل النبي:[حديث  )٤٢٤٩(

َزبيد   . عن مرة عنـه*ُ
 

 مسند عمرو بن عوف املزين
 غريب من حديث .يف الفطر يف رمضاناحلديث .. . كنت مع عمرو يف سفر:حديث )٤٢٥٠(

 تفرد بـه الواقدي مـحـمد بن ,بن يزيد الليثي عنـه السعدي يزيد بن عبيد عن عطاء زةْجَأيب و
  . عنـهIQHعمر عن كثري بن عبد اهللا املزين

 
 األسد *مسند عمرو بن أيب

د اهللا ي كذا قال مـحـمد بن برش عن عب.يصيل يف ثوب واحد ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي:[حديث  )٤٢٥١(
  .سداأل *عمرو بن أيب :عن الزهري/أ٢٣٩/بن عمر

 

 مسند عمرو بن خارجة األنصاري
 ... قبلة املسجدإىلورنا ظهونحن مسندون  ملسو هيلع هللا ىلص  خرج إلينا رسول اهللا:حديث )٤٢٥٢(

 

________________________ 
  .أبيه : يف ص » زبيد« * −٤٢٤٩الالل
 .عن أبيه عبد اهللا بن عمرو بن عوف :  أي )١(الالل
 .يف املوضعني ضبب عليها يف النسختني » أيب«*   .٥/٢٢١اإلصابة :  ينظر −٤٢٥١الالل



 

 ١٠٦

ّالرسي تفرد بـه  ,غريب من حديث الشعبي عن عمرو .احلديث ِ  وتفرد بـه ,بن إسامعيل عنـهَ
ّالرسيسعد بن الصلت عن  ِ َ. 

َّ بـجرتـهاعَصْقَوهي ت ,وهو عىل ناقتـه ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٢٥٣( ُIQH. ..
تفرد بـه أبو مريم عبد الغفار  ,غريب من حديث عمري بن عبد اهللا بن برش عن قتادة. احلديث

  .عنـه
 

َحريثمسند عمرو بن  ُ 
تفرد بـه مسافر بن اجلالس  .احلديث.. .القرآن يعرض ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٤٢٥٤(

  .هيم بن عثامنبة إبرايومل يروه عنـه غري أيب ش ,موىل عمرو عن عمرو
غريب من حديث أيب  .احلديث.. .عاممة سوداء ملسو هيلع هللا ىلص * رأيت عىل النبي:[حديث  )٤٢٥٥(

َالعميس ي نرص بن طريف عن ِزَ تفرد بـه أبو ج.IRHبد اهللا بن عتبة عن مساور الوراق عتبة بن عُ
  .هيبن أعجعفر بن عمرو 

بن د ح عن خالاَّتفرد بـه عقبة بن خالد عن الصب .احلديث» ...اًمن باع دار« :حديث )٤٢٥٦(
َحريثأيب أمية عن أيب عبيدة بن حذيفة عن أبيـه وعن عمرو بن   ... ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قاالُ

 
 ريْمَّمسند عمرو بن أمية الض

َمـخرمة تفرد بـه .اًيمسح عىل اخلفني مرار ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٤٢٥٧(  بن بكري عن َْ
عن جعفر بن ربيعة قاال ف ,يعةَِهلوخالفه عمرو بن احلارث وابن  ,أبيـه عن جعفر بن عمرو

________________________ 
   .٤/١٥٢السنن :  ينظر −٤٢٥٣الالل
َّتردها إىل جوفها , واجلرة :  أي )١(الالل   .عهثم يبل, ه ما خيرجه البعري من بطنه ليمضغ: ُ
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٢٥٥الالل
 .عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه :  أي )٢(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » عمرو«*  −٤٢٥٧الالل



 

 ١٠٧

ِالزبرقانوبكري بن األشج عن  ْ وتفرد  ,عن أيب سلمة عن جعفر  الضمريIQHن عمرو بن أمية بِّ
  }أ٢٠م{ يم بن سعد عن مـحـمدتفرد بـه إبراه :ع آخر وقال يف موض.هـامبـه عبد اهللا بن وهب عنـ

 الضمري عن أيب سلمة بن  بن أميةIRHبن عمرو *بن إسحاق عن جعفر بن عمرو بن عمرو
  .عبد الرحـمن عن جعفر بن عمرو عن أبيـه

غريب من  .احلديث.. .تى أصيل الغداة م:ISH ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ رسولٍ آتتى أ:ثحدي )٤٢٥٨(
ِالزبرقان ابنهعنه  تفرد بـه ,حديث عمرو بن أمية ْ وتفرد بـه إبراهيم بن عامر بن مسعود  ,ِّ

َاجلمحي  .بن عثامن عن إبراهيم وتفرد بـه أبو شيبة إبراهيم , عنـهُ
 

 قِـمَحـبن ال/ب٢٣٩/مسند عمرو
واالختالف  ,احلديث» ...ًن رجالَّمن أم« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٢٥٩(

 املزين عن عبد الرحـمن بن إسحاق بن احلارث مالك تفرد بـه القاسم بن .فيـه عىل الرواة عنـه
قاسم عن عبد الرحـمن عن أبيـه عن رفاعة  ورواه عبد الرحـمن بن أيب بردة عن ال,عن أبيـه عنـه

 : ورواه عبد امللك بن عمري عن رفاعة بن شداد البجيل قال.قِـمَبن عاصم عن عمرو بن احل
 تفرد بـه أسد , وهو غريب من حديث عبد اهللا بن قرة بن خالد عن أبيـه,...دخلت عىل املـختار
ِّالسدي   ورواه عطاء بن السائب وإسامعيل.بن عمرو البجيل عنـه  عن رفاعة *وأنس بن عمروُّ

________________________ 
 . أقرب  عبد اهللا بن عمرو بن أمية , وهو الزبرقان بن:ه يقال في» الزبرقان بن عمرو بن أمية«: قوله  )١(الالل
 . جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو :صوابه » جعفر بن عمرو بن عمرو بن عمرو«: قوله  )٢(الالل
 .» فقال: يعني «:  ضبب هنا يف غ , ويف حاشية ص )٣(الالل
 من طريق مهران , ووافقه , ويف األوسط ٥٨٤ والصغري ٤٤٥٢رباين يف األوسط  أخرجه الط−٤٢٥٩الالل
عبد امللك عن شداد بن :  فيه – من طريق إبراهيم بن يزيد ٨٤٢٨تفرد به , و:  من طريق أيب محزة , وقال ٧٧٨١

يق عبد اهللا  من طر٣٨تفرد به سعيد بن حييى بن األزهر عن إبراهيم , ويف الصغري :  , وقال −احلكم عن عمرو
: يف غ » النبي«/املقرئ : يف ص » املهري«/ أسيد : يف غ » سيف«/ عمر : يف غ » عمرو«.* بن أيب بكر , ووافقه 

 .هو: يف غ » وهو«/ من ص» أيب«/ إنسان: يف غ » املنهال«/»كذا«:  يف غ امفوقه» شهاب«, » هدية«/رسول اهللا



 

 ١٠٨

 تفرد بـه غالب بن عثامن , وهو غريب من حديث عطاء وأنس بن عمرو عن رفاعة,بن شداد
ْاهلمداين َاخلثعم ورواه عبد اهللا بن برش .هـام عنـَ تفرد بـه  ,وهو غريب من حديثه ,ي عن رفاعةَْ

وأغرب فيـه بحديثني يف  ,رفاعةعن  IQHورواه أرشس بن عمرو القتباين .زياد بن خيثمة عنـه
 ورواه .ريةِمَ بن ع*وال عنـه إال سيف ,ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحـمد , وتفرد بـه عن رفاعة,آخره
بن عبد اهللا الكندي عن  IRH وتفرد بـه صالح, رفاعة بن شداد بن سعيد البجيل عنانعمر

 , عن رفاعة القتباين*هرييد املورواه أبو سع . ومل يروه عنـه غري غياث بن إبراهيم,عمران
ورواه  , عن رفاعةهريعيل بن أيب زياد عن أيب سعيد املوتفرد بـه حييى بن مساور عن إسام

 ITH ورواه أبو حـمزة األعور ثابت,ISH وتفرد بـه عنـه عمر بن سعد,عيداء عن أيب سَّكثري النو
ْمهران وتفرد بـه ,عن رفاعةِّدي ُّالس ورواه إسامعيل .اء عن رفاعة نفسهَّالكويف عن كثري النو ِ 

ِّالسديعبد األعىل عن  بن أيب عمر عن عيل بن ِّالسدياح بن حييى عن َّورواه صب .ُّ فيـه زاد و ,ُّ
 .حتت الشجرة ملسو هيلع هللا ىلص *من بايع النبيـق مِـمَإن عمرو بن احل :وهو قوله , بـها غريهِكلمة مل يأت

ِّالسديني عن َصُورواه احلارث بن غ وهو غريب من حديث  , رفاعة بن عاصمعن :فقال ,ُّ
ِّالسدياحلارث عن  َخراش تفرد به شهاب بن ,ُّ َخثيمورواه عبد اهللا بن عثامن بن  . عنهِ  عن ُ

ِّالسدي  َخثيموهو غريب من حديث ابن  ,عن رفاعة بن شدادُّ عن  −اًإن كان مـحفوظ− ُ
ِّالسدي وغريه يرويـه عن  ,عنـه/أ٢٤٠/ تفرد بـه مـحـمد بن عبد الواهب عن مـحـمد بن أبان,ُّ

ِّالسديمـحـمد بن أبان عن  عن @*ةيورواه هد . بالصواب وهو أشبـه,اً أحدهـامال يذكر بينـ ,ُّ
ِّالسدي  وهو ابن  ,بةْدُري عن هَصُن :وإنام هو ,ةيهد :هكذا يف األصل ,عن رفاعة القتباينُّ
ِّالسدي ورواه شعبة وإرسائيل عن  .واهللا أعلم, *املنـهال ْعصمةوتفرد بـه  ,ن رفاعةعُّ  بن عبد ِ

ِّالسديورواه الثوري عن  .هـاماهللا األسدي عنـ لرحـمن بن مهدي ومل يروه عنـه غري عبد ا ,ُّ

________________________ 
ْ الفتيا:صوابه » القتباين«: قوله  )١(الالل   .− وكذا ما بعده–ين ِ
 . أجلح :صوابه » صالح«: قوله  )٢(الالل
 . شبيب :صوابه لعل » سعد«: قوله  )٣(الالل
 . ميمون :صوابه » ثابت«: قوله  )٤(الالل



 

 ١٠٩

ورواه عبد امللك بن  ., تفرد بـه القاسم بن مالك عنـه*شهاب }ب٢٠م{ واألشجعي من حديث
ِّالسديعمري عن  َصقلةِم وتفرد بـه إبراهيم بن يزيد عن رقبة بن ,ُّ وجود إسناده مـحـمد بن  , عنـهْ

 وتفرد بـه ,عن شداد بن رفاعة :فقال ,ورواه عمر بن يزيد األسدي .سعيد بن األصبـهاين
ُبـهلولإسحاق بن  ْ  وتفرد بحديثه عبد اهللا ,ورواه بيان بن برش عن رفاعة القتباين . عن أبيـه عنـهَ

َالعتكي بكر *بن أيب ْهدبة عن أبيـه عن َ  ابن عبد *وهو ,ورواه حصني .ـهال عن بيان بن املنُ
واختلف  ,تفرد بـه إسامعيل بن أبان ,ن غري عمران بن سليامومل يروه عنـه ,الرحـمن الثعلبي

ِبزيعفرواه احلسن بن عيل بن  ,عنـه عن رفاعة عن عمرو بن  :فقال يف حديثه , عن إسامعيلَ
رق هذه األحاديث يف مواضع كثرية يف  أبو احلسن رحـمه اهللا ط أورد:قال املقديس .قِـمَاحل

  .واهللا أعلم ,ها عىل هذا النحو للفائدةعتوجـم ,كتابـه
 

 يبةَوُمسند عامرة بن ر
 

 :ابنـه أبو بكر عنـه* 
ْمرتفرد بـه إبراهيم بن يزيد  .احلديث» ...لن يلج النار« :[حديث  )٤٢٦٠( ْانبهَذَ  عن رقبة بن َ

َمصقلة ْ َالبخرتي تفرد بـه وكيع عن :ع آخر موض وقال يف.عن أبيـه IQH عن أيب بكرِ ْ  بن املـختار َ
 . املـختار* عن أيب بكر غري ابن*وقد رواه ,عن أيب بكر

 

 :حصني بن عبد الرحـمن عنـه* 
غريب من  .احلديث.. .وبرش بن مروان خيطب ,ُعامرة كنت إىل جنب :حديث )٤٢٦١(

  . عن زهري بـهذه األلفاظوتفرد بـه احلسن بن عطية , تفرد بـه زهري عنـه,ُعامرةحديثه عن 

________________________ 
.        من طريق إبراهيم , ووافقه ١٨٣٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٢٢٢العلل :  ينظر −٤٢٦٠الالل

  . من ص » ابن«/ » كذا«:  ويف احلاشية واة ,: يف غ » رواه«* 
 . رقبة عن عبد امللك بن عمري عن أيب بكر  :يف األوسط» رقبة عن أيب بكر«: قوله  )١(الالل



 

 ١١٠

 تفرد بـه ,غريب من حديثه عنـه .احلديث» ...من صىل قبل طلوع الشمس« :حديث )٤٢٦٢(
  .أيوب بن جابر عنـه وعن عبد امللك بن عمري

 
 مسند العالء بن احلرضمي

َهشيمتفرد بـه  .احلديث.. .فبدأ بنفسه , ملسو هيلع هللا ىلص أنـه كتب إىل النبي:[حديث  )٤٢٦٣(  عن منصور ُ
  }أ٢١م{ . العالء عن العالء*ابنبن سريين عن عن ا/ب٢٤٠/بن زاذان

 
 باضْرِمسند الع

 األزدي عن خالد بن ذَوْعَشتفرد بـه  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص وعظنا رسول اهللا:[حديث  )٤٢٦٤(
ْمعدان عن خالد عن عبد @* رووه,ـامهغريري بن سعد وِحَوخالفه ثور بن يزيد وب, *جبري عن َ

وحجر بن حجر عن  :وليد بن مسلم فيـهوقال ال ,الرحـمن بن عمرو السلمي عن العرباض
  .عرباض

 
 مسند العرس

تفرد بـه أحـمد  .احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٦٥(
  .ة عن حييى بن زهدم عن أبيـهأفريقيح من أهل َطَْفاأل * بنبن عيل

.. . عدلت عائشة حلاجتـها إذيف بعض غزواتـه ملسو هيلع هللا ىلص * كنا مع رسول اهللا:[حديث و )٤٢٦٦(
  .بمثله سواء .احلديث

________________________ 
  .أيب : يف ص » ابن«/ جاء هذا املسند يف غ بعد مسند عسعس  * −٤٢٦٣الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »رووه«/ حسن : يف ص » جبري« * −٤٢٦٤الالل
 .من غ » بن« . * ١٩٢املوضوعات : ينظر  −٤٢٦٥لالال

 .النبي : يف غ » رسول اهللا«*  −٤٢٦٦الالل



 

 ١١١

 *يحَُرضجة بن َفْرَمسند ع
بن  IQHغريب من حديث فضال .احلديث» ...اتَنَإنـها ستكون بعدي ه« :[حديث  )٤٢٦٧(

َفضالة ْاحلويضتفرد بـه أبو عمر  ,ِعالقة عن زياد بن َ  . عنـهَ
 

 سَعْسَمسند ع
 أيبغريب من حديث احلسن بن  .احلديث» ...من صىل عليـه أربعون« :[حديث  )٤٢٦٨(

 تفرد بـه عبد القدوس بن حبيب , ملسو هيلع هللا ىلصس عن النبيَعْسَمن حديث ع و,سعيد *احلسن عن أخيـه
  .وينحوال أعلم حدث بـه غري أيب زيد سعيد بن أوس ال ,عنـه

 

 ظيَرُمسند عطية الق
 :عبد امللك بن عمري عنـه* 

 ,وألفاظ مـختلفة ,من طرق عدة ,احلديث.. . كنت فيمن عرض يوم قريظة:[حديث  )٤٢٦٩(
بن IRHحـمدأ تفرد بـه القاسم بن عبد اهللا بن عامر عن . أبو احلسن يف عدة مواضع من كتابـههذكر

, وتفرد بـه عن عبد امللكفاختة رواه يونس بن أيب و .سعيد بن سويد عن أبيـه عن عبد امللك
بن ورواه عبد اهللا  .بن أيب فاختة ITHهذا هو أخو يزيد ISHويزيد ,ابنـه حسني بن يونس عن أبيـه

________________________ 
: من طريق محاد بن زيد عن املفضل بن فضالة وغريه , وقال ٦٠٣٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٢٦٧الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » رضيح«. * تفرد به حممد بن سليامن عن محاد 
 . املفضل :صوابه » فضال«: له قو )١(الالل
  .أمحد بن : يف غ » أخيه« * −٤٢٦٨الالل
من » بن واقد«/» كذا«: , ويف احلاشية عـــــفــــــــــــــــــــر : يف غ » عفان« . * ٢/٦٨١تلخيص املتشابه :  ينظر −٤٢٦٩الالل

  .ص 
 . حممد :صوابه لعل » أمحد«: قوله  )٢(الالل
 .» كذا«: ويف حاشية غ  ,» ويونس: صوابه «:  يف حاشية ص )٣(الالل
َ ثوير :صوابه » يزيد«: قوله  )٤(الالل ُ. 



 

 ١١٢

ْمدرارمن طريق طاهر بن  ,الوليد املدين عن عبد امللك  بن دراج عن عبد اهللا بن َنوح IQHتابعو ,ِ
ورواه إسامعيل بن  . وتفرد بـه نوح عن فضيل وحده,الوليد وفضيل بن مرزوق عن عبد امللك

ن  وتفرد بـه إسامعيل ب, بن عمران عن عبد امللكحفص بن حـميد وةدِيبَأبان عن أيب مريم وع
إسحاق بن إبراهيم وعبد امللك بن احلسني /أ٢٤١/ IRHألشجعيورواه أبو مالك ا .هـمأبان عنـ

 ورواه عتبة بن عبد اهللا بن عتبة . طلق بن غنامهـاموتفرد بـه عنـ ,عن عبد امللك ISHهـامالثقفي كليـ
د عن عب ITH وهو غريب من حديث عبيد اهللا بن عمري بن حفص عن أيب عميس,عن عبد امللك

َحريثعمرو بن   موىل*ورواه مـحـمد بن عفان .امللك ورواه مـحـمد وزكريا  . عن عبد امللكُ
َاحلمرييابنا نافع  ْ  إال من رواية ابن هـامكتب حديثنومل  ,طة عن عبد امللكئيدة بن أيب راِبَ وعِ

 عبد  عنهـامورواه الربيع بن زيد الكندي وعبد اهللا بن عمرو بن مرة كليـ .عقدة عن مشاخيه
وهو غريب  ,ورواه احلسني بن واقد عن عبد امللك . وتفرد بـه عيسى بن زيد عن الربيع,امللك

 عن بن احلكم القاسموتفرد بـه  .* تفرد بـه عنـه ابنـه عيل بن احلسني بن واقد,من حديثه عنـه
 وتفرد , عبد امللكعن أبو حنيفةورواه  .اًإسامعيل بن إبراهيم بن املهاجر عن عبد امللك أيض

ورواه القاسم بن  .ف يعقوب بن إبراهيم عن أيب حنيفة أيب يوسعن بـه إبراهيم بن احلجاج
ورواه إسامعيل بن حـامد بن أيب  .تفرد بـه أبو سليم عبيد بن حييى عنـهو ,معن عن عبد امللك

َرزيقورواه عامر بن  . وتفرد بـه سويد بن سعيد عنـه,سليامن عن عبد امللك  ,ك عن عبد امللُ
ورواه  .اب عنـهَّاب األحوص بن جوَّوتفرد بـه أبو شيبة بن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب اجلو

َّسوارأشعث بن  ورواه زياد بن عبد اهللا  . وتفرد بـه عيل بن مسهر عن أشعث, عن عبد امللكَ
َّالبكائي   . وتفرد بـه الوليد بن الفضل عنـه, عن عبد امللكَ

 

 :مـجاهد عن عطية* 
________________________ 

ُطاهر بن مدرار :  أي )١(الالل ُ. 
 . النخعي :صوابه لعل » األشجعي«: قوله  )٢(الالل
  .− وكذا ما بعده–كالهـام :  الوجه فيه »كليهام«:  قوله )٣(الالل
 . هو عتبة )٤(الالل



 

 ١١٣

أبو بكر بن أيب  *يلقال  .احلديث... *روهَّزَع ملسو هيلع هللا ىلص * أن أصحاب النبي:[حديث  )٤٢٧٠(
راهيم األصبـهاين سنة سألني عنـه إب ,إن كان عبد اهللا بن وهب حفظه فهو حديث غريب :داود

ِنجيح جريج عن ابن أيب  تفرد بـه ابن وهب عن ابن:قال الدارقطني ,خـمس وستني  عن َ
ِنجيح ابن أيب هـامنيب امل يذكر, عن ابن جريج عن مـجاهدبد الرزاق ورواه حجاج وع, مـجاهد َ. 

 
 بان بن مالكْتِمسند ع

 :أيبقال  :قال معتمر , تفرد بـه معتمر عن أبيـه عن أنس.عن عتبان IQH*ثهحدي[ )٤٢٧١(
 /ب٢٤١/.ا قطً إنسان بـهتما حدث و,سمعتـه من أنس

 
 باب الفاء
 عباسمسند الفضل بن 

  }ب٢١م{ :ـه الفضلالعباس بن عبد املطلب عن ابن* 
تفرد بـه رجاء  .احلديث.. .جـمع بني الصالتني باملزدلفة ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٢٧٢(

  . احلافظ بـهذا اإلسناد عن العباس عن ابنـه الفضلىَّبن املرج
 :عبد اهللا بن عباس عن أخيـه الفضل* 

 تفرد بـه .احلديث.. .ةقرخوهو عاصب رأسه ب ملسو هيلع هللا ىلص  خرج علينا رسول اهللا:[حديث  )٤٢٧٣(
وال أعلم رواه عنـه  ,وهو ابن يسار ,يط عن أبيـه عن عطاءَسُالقاسم بن يزيد بن عبد اهللا بن ق

  .غري معن بن عيسى عن احلارث بن عبد امللك عن القاسم
________________________ 

  .من غ » يل«/ حردوه : يف غ » عزروه«/ رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٢٧٠الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » حديثه« * −٤٢٧١الالل

 .حديث أنس بن مالك عن عتبان :  أي )١(الالل
  . تفرد به احلارث :  من طريق معن , وقال ٢٦٢٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٢٧٣الالل



 

 ١١٤

 عن حبيب ن بن سلياممسعود تفرد بـه .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص النبيَفْدِ أنـه كان ر:[حديث  )٤٢٧٤(
 بن *عىليتفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.اسب عبن أيب ثابت عن سعيد بن جبري وعطاء عن ابن

ْغيالناحلارث عن   :ع آخر وقال يف موض. بن جامع القايض عن جابر عن عطاء عن ابن عباسَ
ِقبيصةعلم رواه عنـه غري نوال  ,ديتفرد بـه يونس بن أيب إسحاق عن أبيـه عن سع وقال يف . َ

يب داود عن الزهري عن سليامن بن تفرد بـه هارون بن عمران عن سليامن بن أ :ع آخرموض
غريب من حديث جعفر بن مـحـمد عن أبيـه عن عيل بن  :لاويف موضع آخر ق .يسار عنـه

وفيه ذكر − ع آخر وقال يف موض.تفرد بـه بشري بن زياد عنـه ,احلسني عن ابن عباس عن أخيـه
 عباس عن الفضل تفرد بـه عامر بن مدرك عن عمر بن ذر عن مـجاهد عن ابن :−ًأسامة أيضا

 .وأسامة
 :ين عن الفضلَرُاحلسن الع* 

 عن قتادة عن مامهـتفرد بـه  .احلديث.. .من املزدلفة ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَفْدِ أنـه كان ر:حديث )٤٢٧٥(
ْعزرة   . عن احلسنَ

َكريب*   : عن الفضلُ
غريب  .احلديث.. .اكالليل إال استب ٍمل يكن يقوم إىل صالة ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٢٧٦(

َكريبر عن ِمَ تفرد بـه رشيك بن أيب ن, ملسو هيلع هللا ىلصن النبيمن حديث الفضل ع وعنـه أحـمد بن  , عنـهُ
 .َِهليعةوعنـه عبد اهللا بن  ,املعافري@*ازمخ

 
 باب القاف

 زةَرَمسند قيس بن أيب غ
 /أ٢٤٢/:قيس بن أيب حازم عنـه* 
________________________ 

  .عىل م: يف غ » يعىل« * −٤٢٧٤الالل
  .»صح«: فوقها يف غ » خازم«*  −٤٢٧٦الالل



 

 ١١٥

غريب من حديث إسامعيل بن أيب خالد  .احلديث» ...يا معرش التجار« :[حديث  )٤٢٧٧(
ومل نكتبـه إال عن أحـمد بن مـحـمد  ,بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن أيوب عن ابن عيينة عنـه تفرد ,عنـه

 ,غريب من حديث إسامعيل عن قيس :ع آخر وقال يف موض. وكان من الثقات,بن عامر عنـه
عن جامع وعاصم عن أيب وائل عن  : واملـحفوظ,تفرد بـه عبد اهللا بن أيوب عن ابن عيينة عنـه

  .قيس
 

 :اد عنـهَّربد امللك الزع* 
. احلديث.. . اسمنانفسامنا باسم هو أحسن م , ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلينا رسول اهللا:[حديث  )٤٢٧٨(

وتفرد بـه أبو املنذر إسامعيل بن عمر  , تفرد بـه املسعودي عنـه,غريب من حديث عبد امللك عنـه
ر عن أيب املنذر إسامعيل بن عم IQHعند@*مل أجدهو :ع آخر وقال يف موض.عن املسعودي

  .املسعودي
 

 ادَبُمسند قيس بن ع
تفرد بـه يوسف  .احلديث.. . بينا أنا أصيل يف مسجد املدينة يف الصف املقدم:حديث )٤٢٧٩(

ُالسدويسبن يعقوب  َمـجلز عن سليامن التيمي عن أيب َّ ْ   . عنـهِ
 

َمـخرمةمسند قيس بن  َْ 
اق عن  تفرد بـه مـحـمد بن إسح.عام الفيل ملسو هيلع هللا ىلص  ولدت أنا ورسول اهللا:حديث )٤٢٨٠(

َمـخرمةاملطلب بن عبد اهللا بن قيس بن    . عن أبيـه عن جدهَْ

________________________ 
   .٥/٧٥تاريخ بغداد :  ينظر −٤٢٧٧الالل
 .ضبب عليها يف غ » أجده«*  −٤٢٧٨الالل
 . ومل أجده إال عند :صوابه » ومل أجده عند«: قوله  )١(الالل



 

 ١١٦

 مسند قيس بن سهل بن ثعلبة
 غريب من حديث حييى بن سعيد .الصبح ملسو هيلع هللا ىلص النبي }أ٢٢م{ مع أنـه صىل :حديث )٤٢٨١(

 وتفرد ,تفرد بـه الليث بن سعد عنـه ,− وهو قيس بن عمرو:نيالدارقطقال −عن أبيـه عن جده 
قيس  :اسمه : وقال غريه, قيس بن عمرو: فقال,الدارقطني هكذا نسبـه .سىبـه عنـه أسد بن مو

روى عنـه ابنـه سعيد وعطاء بن أيب  ,ارَّمن بني النج ,بن زيدبن ثعلبة بن احلارث  IQHبن سهل
 إن قيس بن عمرو بن :وقال أحـمد بن عبد الرحيم الربقي ,رباح ومـحـمد بن إبراهيم التيمي

  .عرف له حديثيال  ,اً كان منافقغنمبن  بن قيس بن ثعلبة قهد
 

 مسند قيس بن كعب
» ... هذين سيدا هذه األمةَّإن ابني« :للحسن واحلسني ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٨٢(

  . بن قيس عن أبيـه*تفرد بـه صالح بن أيب األسود عن أبان بن أيب عياش عن سليم .احلديث
 

َالـمنقريعاصم /ب٢٤٢/مسند قيس بن ْ ِ 
ما خري  :وفيـه ,»ربوهذا سيد أهل ال« :قال ملسو هيلع هللا ىلص ه ملا قدم عىل رسول اهللا أنـ:حديث )٤٢٨٣(

َفضالة غريب من حديث املبارك بن .املال   .وغريب من حديث األصمعي عنـه , عن احلسنَ
اغتسل  ,يا قيس بن عاصم« :فقال ,ألبايعه عىل اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي:حديث )٤٢٨٤(

 وغريب من حديث جعفر بن , ملسو هيلع هللا ىلصيغريب من حديثه عن النب .احلديث» ...وسدر بامء
 تفرد بـه أبو إسامعيل ,ومن حديث مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب عنـه ,مـحـمد بن عيل

  .هـام عنـِّيلُُباأل

________________________ 
 . قيس بن سهل هو قيس بن عمرو بن سهل , ربام نسب إىل جده )١(الالل
  .سليامن : يف غ » سليم« * −٤٢٨٢الالل



 

 ١١٧

 مسند قرة بن إياس
تفرد بـه مـحـمد بن ماهان عن  .احلديث.. .صىل يف نعليـه ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٤٢٨٥(

َشبابة   .بيـه عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أَ
تفرد بـه عروة بن  .احلديث... *اررزعه وهو مـحلول األياأب ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت النبي:[حديث  )٤٢٨٦(
َّاجلصاصورواه زياد  .ومل يروه عنـه غري زهري بن معاوية , عن معاويةٍلَهَشري أبو مق  عن َ

  .ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن يزيد الواسطي ,معاوية
تفرد بـه عبد اهللا  .احلديث.. .ة أبيـهأبامربعثه إىل رجل أعرس  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٢٨٧(

 .بن إدريس عن خالد بن أيب كريمة عن معاوية
 

ْقطبةمسند    بن مالكُ
تفرد بـه احلسن بن زياد عن  .احلديث.. .يقرأ يف الفجر ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت النبي:[حديث  )٤٢٨٨(

َسياهحـمزة الزيات وإسامعيل بن حـامد بن أيب سليامن وزكريا بن  امعة  ورواه احلسن عن جـ,ِ
 . *هـمتـكن التفرد بـه عن هؤالء الذين ذكرلو ,مع هؤالء

 

 مسند قتادة بن النعامن
 :أبو سعيد اخلدري عنـه* 

غريب من  .احلديث.. .رخص يف حلوم األضاحي ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٢٨٩(
ورواه حييى بن سعيد األنصاري عن  ,حديث عبد الرحـمن بن القاسم عن أبيـه عن اخلدري

ورواه سفيان بن  , ملسو هيلع هللا ىلصومل يرصح برفعه إىل النبي , اهللا بن خباب عن اخلدريالقاسم عن عبد
 .مل يذكر ابن خباب ,عيينة عن حييى بن سعيد عن القاسم عن اخلدري

________________________ 
  .» كذا«: اإلزار , ويف احلاشية : يف غ » األزرار« * −٤٢٨٦الالل
   .٣/٢٠٠السنن :  ينظر −٤٢٨٧الالل
  .ذكرهم : يف ص » ذكرتـهم« * −٤٢٨٨الالل



 

 ١١٨

 :مـحـمود بن لبيد عن قتادة* 
تفرد بـه  .احلديث» ...الدنيا/أ٢٤٣/ حـامهاًإذا أحب اهللا عز وجل عبد« :حديث )٤٢٩٠(

َّغزية بن ُعامرة ِ   .بن عمر بن قتادة عن مـحـمود عنـه عن عاصم َ
 :عمر بن قتادة عن أبيـه* 

 .كذا كان .بطولهاحلديث وساق .. . بنو أبريقـم كان أهل بيت منا يقال هل:حديث )٤٢٩١(
تفرد بـه مـحـمد بن طلحة  , عن عاصم بن عمر عن أبيـهدينارغريب من حديث عمرو بن 

  }ب٢٢م{ .ة عن عمرويينبن عاي عن َجبَاحل
 

ِقبمسند   ارقَـخُ بن ميصةَ
د اهللا بن احلسن يغريب من حديث عب .احلديث.. .لةَـامَلت حَّـمَحـَ ت:[حديث  )٤٢٩٢(

َالعنربي ْ َرئاب عن هارون بن َ  ومل يروه عنـه غري , تفرد بـه أبو معاوية عبد الرحـمن بن قيس عنـه,ِ
دي زـحـمد األتفرد بـه املنذر بن مـحـمد عن احلسني بن م :ع آخر وقال يف موض.مقاتل بن صالح

َمسعرعن أبيـه عن  ْ ع  وقال يف موض.عن هارون −ّيِوَوهو الق− IQHبن أيب يونس عن احلسن ِ
 بـه أحـمد بن عبد الرحـمن  تفرد,اين عن هارونَدُغريب من حديث رواحة بن سفيان الغ :ثالث
ُزبرُالك   . عنـهاينْ

 

 ِالكاليبمسند قدامة بن عبد اهللا 
 : الفضل بن موسىقال .احلديث.. .رمي اجلـمرةي ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:حديث )٤٢٩٣(

مل نكتبـه إال من حديث  , غريب من حديث أيب حنيفة عنـه.رواه الثوري وأبو حنيفة عن أيمن
 .أيب العباس بن عقدة عن مشاخيه عن الفضل بن موسى

________________________ 
  من طريق مقاتل ٥٠٠ والصغري ٣٦٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٣) ٢(األفراد :  ينظر −٤٢٩٢الالل

  .  , وسكت عنه يف األوسط , ووافقه يف الصغري −حممد بن الزبرقان مكان أيب معاوية: ام  فيه–
 . احلسن بن يزيد أيب يونس :صوابه » احلسن بن أيب يونس«: قوله  )١(الالل



 

 ١١٩

 باب الكاف
 رةْجُمسند كعب بن ع

 :عبد اهللا بن عباس عنـه* 
تفرد بـه حسني بن عبد اهللا  .احلديث.. .النعامبيض يف قىض  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٢٩٤(

  .بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة عنـه
 :عبد اهللا بن معقل عن كعب* 

 .احلديث.. .إين أسمع النداء ,يا رسول اهللا :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص أن أعمى أتى النبي:حديث )٤٢٩٥(
َاجلزرين مالك  وتفرد بـه عبد الكريم ب, تفرد بـه زياد بن أيب مريم عنـه,غريب من حديثه عنـه َ 

  .احلراين عن عبد الكريم  وتفرد بـه سليامن بن أيب داود,عن زياد
َجحيفةأبو *   : عن كعبُ

» ...إنـه سيكون بعدي أمراء ,اسمعوا« :فقال,  ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا رسول اهللا:حديث )٤٢٩٦(
  . عن مـحـمد بن طلحة عن أبيـه بـهذا اإلسنادَّتفرد بـه داود بن املـحرب/ب٢٤٣/.احلديث

 :سحاق بن كعب عن أبيـهإ* 
غريب من  . احلديث...فحرضنا ,»حرضوا املنربأ« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٢٩٧(

  . تفرد بـه مـحـمد بن هالل املدين عن سعد بن إسحاق عن أبيـه عن جده,حديث كعب
 :عامر الشعبي عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث» ...أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة« :[حديث  )٤٢٩٨(
ّالرسي  وغريب من حديث أيب خالد مـحـمد بن خالد الضبي عن ,عنـهر عام ِ بن إسامعيل عن َ
  .يم أبو معمر اهلاليل عنـهَثُ تفرد بـه سعيد بن خ,عامر

________________________ 
   .٢/٢٤٧السنن :  ينظر −٤٢٩٤الالل
   .٧٥) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٢٩٧الالل
  .  من طريق سعيد , ووافقه ٥٦٤٨ط  أخرجه الطرباين يف األوس−٤٢٩٨الالل



 

 ١٢٠

غريب من حديث حـامد بن  .احلديث» ...والصدقة برهان ,الصالة نور« :حديث )٤٢٩٩(
  .بن عمرو عن الثوري عنـه تفرد بـه حـامد ,ومن حديث الثوري عنـه ,أيب سليامن عن الشعبي

 ,غريب من حديث الشعبي عنـه .احلديث.. .الشفاعة ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٤٣٠٠(
 وال أعلم حدث بـه غري ,ّيَمُ وتفرد بـه واصل بن حيان عن أ, بن ربيعة الصرييف عنـهّيَمُتفرد بـه أ

  .عنبسة بن عبد الواحد
 :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـه* 

غريب من حديث أيوب بن موسى بن  .احلديث» ...ؤذيك هوامكيأ« :[حديث  )٤٣٠١(
وعنـه  , تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه,عمرو بن سعيد بن العاص األموي عن مـجاهد عنـه

ْاهلمداينهارون بن إسحاق  ِنجيحرواه ابن عيينة عن ابن أيب و :ع آخر وقال يف موض.َ  عن َ
تفرد بـه ابن جريج عن عبد اهللا بن  :ع آخر موض وقال يف.املـحفوظ أن هذا هو :يعني ,مـجاهد

 وتفرد بـه يعقوب بن إسحاق , وتفرد بـه مسلم بن خالد عن ابن جريج,كثري عن مـجاهد عنـه
القاسم عن   }أ٢٣م{  غريب من حديث خطاب بن:ع آخر وقال يف موض.بن أيب عباد عن مسلم

َاجلزريعبد الكريم   :فقال , وأورده بذكر نزول اآلية. عنـه تفرد بـه مـحـمد بن موسى بن أعني,َ
َمسعرغريب من حديث  ْ  ما كتبناه إال من حديث عبد الغفار بن احلكم عن , عن عمرو بن مرةِ
 تفرد بـه قاسم بن مـحـمد عن إبراهيم بن يزيد :اًـمة أيضرتج وقال يف هذه ال.سلمة األحـمر عنـه

ْمر ْانبهَذَ   .عن رقبة عن احلكم عنـه *َ
تفرد بـه أحـمد بن  .احلديث.. .السالم عليك قد عرفناه ,يا رسول اهللا :لنا ق:[حديث  )٤٣٠٢(

َزبيدعن /أ٢٤٤/فر عن أيب حذيفة عن سفيان الثوريمـحـمد بن األص  يرويـه عن وغريه , عنـهُ
غريب من حديث سعيد بن  :ع آخر وقال يف موض.أيب حذيفة عن الثوري عن الزبري بن عدي

ُاملرزبان ْ  .ـه عن سلمة بن رجاء تفرد بـه, عنـهَ
________________________ 

   .٣/٤٠تاريخ بغداد :  ينظر −٤٣٠٠الالل
  .»كذا«: فوقها يف غ » مرذانبه«*   .٢٩٩, ٢/٢٩٨السنن :  ينظر −٤٣٠١الالل
   .١٩) ٢(األفراد :  ينظر −٤٣٠٢الالل



 

 ١٢١

 :احلكم عن كعب* 
مل يروه هكذا  :قال. * هكذا رواه.»ال ينتفع من امليتة بإهاب وال عصب« :[حديث  )٤٣٠٣(

 وهذا مـحفوظ من حديث احلكم : قال املقديس.مل يزد عىل هذا ,غري عمرو بن ثابت عن احلكم
  .فسقط عىل الكاتب ,ولعله أراده ,يمَكُعن عبد اهللا بن ع

 :شهاب عن كعبطارق بن * 
تفرد بـه أيوب بن  .احلديث» ...أعيذك باهللا يا كعب من أمراء يكونون« :حديث )٤٣٠٤(

 . د اهللا بن موسىيمل يروه عنـه غري عب ,عنـهIQHوتفرد بـه غالب بن حييى ,عائذ عن قيس بن مسلم
 :علقمة والد نافع* 

د غريب من حديث عب .احلديث» ...ال يؤم رجل عرشة من املسلمني« :[حديث  )٤٣٠٥(
  .وله قصة ,احلديث.. .كان نافع بن علقمة : قال القاريٍ بن عطاء اهللا القريش عن ابن عبد*ربـه

 
 مسند كعب بن مالك

 :عبد الرحـمن بن كعب عن أبيـه* 
غريب من حديث  .احلديث.. . يتغدىوهو ملسو هيلع هللا ىلص  إىل النبيبالل أقبل :حديث )٤٣٠٦(

ْاألييل عن يونس  وغريب من حديث األوزاعي,الزهري عن عبد الرحـمن عن أبيـه  تفرد , عنـهَ
َالسفريوسف بن  بـه  . عن األوزاعيَّ
 تفرد .»كل أمر ذي بال ال يبدأ فيـه بحـمد اهللا أقطع« :قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٣٠٧(
  .عنـه الزهري عن −وهو الوصيف− سعيد بن مـحـمد عن معاوية أبو السمني اهللا عبد بن صدقة به

________________________ 
 .» كذا«: ضبب عليها يف ص , وفوقها يف غ » هكذا رواه«*  −٤٣٠٣الالل
ِ نجيح :صوابه » حييى «:قوله  )١(الالل َ. 
  .ربه : يف غ » عبد ربه« * −٤٣٠٥الالل
   .١/٢٢٩ , السنن ٨/٣٠العلل :  ينظر −٤٣٠٧الالل



 

 ١٢٢

تفرد بـه سعيد بن  .احلديث.. .خيرج إىل سفر ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان رسول اهللاّ قل:[حديث  )٤٣٠٨(
  .عيسى عن عبد الرحـمن بن القاسم عن بكر عن عمرو عن يونس عن الزهري عنـه

تفرد بـه أحـمد بن مـحـمد بن األصفر عن  . احلديث»...اهجوا املرشكني« :حديث )٤٣٠٩(
يدي عن الزهري عن َبُّاظي عن عبد اهللا بن سامل األشعري عن مـحـمد بن الوليد الزَحُحييى الو

  .ًمتصالعن أبيه بشري بن عبد الرحـمن 
 /ب٢٤٤/:عبد اهللا بن كعب عن أبيـه* 

تفرد بـه إبراهيم بن  .للجيوش يوم اخلـميس IQHدقعكان ي ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣١٠(
َأنيسةأيب عن نرص بن طريف عن حييى بن  −كان يكون بحلب−املبارك البرصي التامر   عن ُ

  .الزهري عنـه
 *إنكم قد ,يا معرش املهاجرين« :قال ملسو هيلع هللا ىلص * آخر خطبة خطبـها رسول اهللا:[حديث  )٤٣١١(

  . تفرد بـه سفيان بن حسني عن الزهري عنـه.يف ذكر األنصاراحلديث » ...يدونزأصبحتم ت
 :عبيد اهللا بن كعب عن أبيـه* 

 :قال الصاغاين .احلديث.. .ملا رجع من طلب األحزاب ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٤٣١٢(
 تفرد بـه مرزوق عن الزهري :الدارقطني قال ,واحلديث غريب, *ثقةيب اهلذيل بن أمرزوق 
   }ب٢٣م{ . وتفرد بـه عنـه الوليد بن مسلم,ًمتصال

 :−*مطلق− ابن كعب بن مالك عن أبيـه* 
 تفرد بـه .احلديث» ...من طلب العلم« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٣١٣(

 

________________________ 
تفرد به :  من طريق مقدام بن داود عن عبد الرمحن , وقال ٨٨١٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٠٨الالل

  . عنه 
 . يعقد :صوابه » يقعد«: قوله  )١(الالل
  .من ص » قد«/ النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٤٣١١الالل
  .من ص » ثقة« * −٤٣١٢الالل
 .من ص » مطلق«*  −٤٣١٣الالل



 

 ١٢٣

  .ومل يروه عنـه غري أمية بن خالد ,إسحاق بن حييى عن ابن كعب عن أبيـه
تفرد بـه أحـمد  .احلديث» ... سلمةيا بنيمن سيدكم  «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣١٤(

بن مـحـمد بن األصفر عن عبد العزيز األوييس عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
  .الزهري عنـه

 
 مسند كعب بن عاصم

 :أم الدرداء عنه* 
ان بن َّبَ عن حرّرَـحُب بن مَنْعَتفرد بـه ق .» الصوم يف السفرليس من الرب« :[حديث  )٤٣١٥(

م عن قتادة وداود بن أيب هند عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا أو عبد اهللا بن هـامهالل عن 
َأنيسة عن زيد بن أيب *تفرد بـه يزيد بن سنان :ع آخر وقال يف موض.صفوان عن أم الدرداء  عن ُ

د يتفرد بـه قرة عن الزهري عن عب :ع آخر وقال يف موض.اهد اهللا عنـالزهري عن صفوان بن عب
 ,وإنام هو عن صفوان بن عبد اهللا ,هذا خطأ :قال ابن أيب داود و,اهللا بن عبد اهللا عن أم الدرداء

  .د اهللايوليس هو عن عب
 

 مسند كعب
 :أبو هريرة عنـه* 

 تفرد .» السالمهـامسحاق عليـر إبراهيم عليـه السالم بذبحه إِمُإن الذي أ« :[حديث  )٤٣١٦(
 

________________________ 
 , − دون صالح– من طريق جعفر بن سليامن عن األوييس ٣١٧أخرجه الطرباين يف الصغري  −٤٣١٤الالل
 . تفرد به األوييس : وقال 
 من طريق بحر عن الزهري عن ٧٦٢٦اين يف األوسط وأخرجه الطرب . ٤/٣٣٩العلل :  ينظر −٤٣١٥الالل

  .سفيان : يف غ » سنان«. * تفرد به احلارث عن بحر : عبيد اهللا , وقال 
 .» كذا«:  يف حاشية غ »ابن حارثة... كذا «*   .− من مسند أيب هريرة– ٨/٥٦العلل :  ينظر −٤٣١٦الالل



 

 ١٢٤

عالء بن بن بـه مـحـمد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن الزهري عن أيب سفيان 
  .عن أيب هريرة −*ةابن حارث :ومل يقل ,كذا قال− ريةجا

 
 كعب بن زيد/أ٢٤٥/مسند

َغفارتزوج امرأة من بني  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣١٧( ـميل تفرد بـه ج ,غريب .احلديث.. .ِ
  .واختلف عىل جـميل يف اسم هذا الرجل ,بن زيد عن كعب

 
 مسند كيسان

غريب من حديث معروف بن . *احلديث. ..بالبئر العليا ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي:[حديث  )٤٣١٨(
 , تفرد بـه مـحـمد بن حنظلة عنـه, أهل مكة عن عبد الرحـمن بن كيسان عن أبيـهئان مقرَكْشُم

  .وإنام يعرف هذا من رواية عمرو بن كثري بن أفلح ,وتفرد بـه عنـه إبراهيم الشافعي
 

  بن مالك*ذكشمسند 
 ,IQHارببخبال ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا*هـامحني بعث ,وسعيد بن زيد طلحة َّ نزل عيل:[حديث  )٤٣١٩(

 تفرد بـه أبو غسان , حديث غريهذوليس لكش ,غريب .احلديث.. .ري أيب سفيانعيرتقبان له 
بن عمران بن عبد العزيز عن  IRHبد احلـميد عن عبد اهللا عيل بن عالكناين مـحـمد بن حييى بن

  . بن مالكذ عن جده كشهعبد اهللا اجلهني عن عم واقد بن

________________________ 
  .من غ» احلديث«.*تفرد به حممد: الشافعي, وقالمن طريق ٦٣٤٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣١٨الالل
  .مبيض له يف غ » حني بعثهام«/ كشد : يف غ » كشذ« * −٤٣١٩الالل
 , ومعجم ما استعجم ٢/١١ كام يف طبقات ابن سعد – بالتجبار :صوابه » بالبخبار«: قوله  )١(الالل

٢/٦٥٦−.  
 . عبد العزيز :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٢٥

  IQHيِزَمسند كليب بن ج
  .IRHادَرَ تقدم حديثه يف ترجـمة عبد اهللا بن ج,روى عنـه يعىل بن األشدق

 
 يمَثُعمسند كليب جد 

 تفرد بـه عبد اهللا بن .»وة بمنزلة األباألكرب من اإلخ« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٣٢٠(
 .يم عن أبيـه عن جده كليبَثُعمنيب عن 

 

 باب الم 
 *فارغ

 

 باب امليم
 مةَلْسَمسند مـحـمد بن م

 :زيد بن ثابت عنـه وعن املغرية* 
 تفرد بـه سليامن بن عبد الرحـمن عن .أعطى اجلدة السدس ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٣٢١(

ِرشاحيل :واسمه−يس ني عن أيب عمرو العارَمَّذران الِْمنمـحـمد بن  عن رجاء بن  − بن عمروَ
َحيوة ْ ِقبيصة عن َ   }أ٢٤م{ .هـام بن ذؤيب عنـه عنـَ

 :احلسن عنـه* 
 تفرد بـه إسامعيل بن  .احلديث.. .واشرتط عليـه ,اًأعطاه سيف ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٣٢٢(

________________________ 
َمعاد«:  يف حاشية غ )١(لالال ُ «. 

  .٤٠٨٢ يف احلديث )٢(الالل
  .من ص » باب الم فارغ« * −٤٣٢١الالل
  .  من طريق إسامعيل , ووافقه ٢٢١٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٢٢الالل



 

 ١٢٦

َجحادةمـحـمد بن    . عن أبيـه عن احلسنُ
 /ب٢٤٥/:معاوية بن قرة عنـه* 

د بن ْلَاجلتفرد بـه . *احلديث.. .بيدي ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ النبي , قدمت من سفر:[حديث  )٤٣٢٣(
  .أيوب عن معاوية بن قرة عنـه

 :مهاجر عنـه* 
غريب من  .احلديث» ... عز وجل*إن لربكم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٢٤(

روه عنـه غري ابن ومل ي ,صور بن أيب األسود بـهذا اإلسناد تفرد بـه من,حديث مـحـمد بن مسلمة
 .أيب األسود احلسن بن صالح بن أخيـه

 :اية عنـهَبَع* 
فقال مـحـمد  :وفيـه ,*احلديث.. . ذكر قتل كعب بن األرشف عند معاوية:[حديث  )٤٣٢٥(
 تفرد بـه عنـه ابنـه عمر ,اية بن رفاعةَبَ غريب من حديث سعيد بن مرسوق عن ع...مسلمة بن

  . بن عيينة ومل يروه عنـه غري سفيان,بن سعيد
 

 ريةِمَمسند مـحـمد بن أيب ع
تفرد بـه  . ملسو هيلع هللا ىلص* النبيباحصأوكان من  :وفيـه .احلديث» ...اًلو أن عبد« :[حديث  )٤٣٢٦(

ْمعدانثور عن خالد بن    .ري عنـهنف بن جبري عن َ
 

________________________ 
  .من ص » احلديث« * −٤٣٢٣الالل
. * تفرد به أمحد بن عبدة عنه :  من طريق احلسن , وقال ٦٢٤٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٢٤الالل

  .ربكم : يف غ » لربكم«
  .من ص » عند معاوية احلديث« * −٤٣٢٥الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * − وفيه سقط–أ /٥/٤العلل :  ينظر −٤٣٢٦الالل



 

 ١٢٧

ِصيفيمسند مـحـمد بن  ْ َ 
غريب من حديث  .احلديث» ...من أكل منكم اليوم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٢٧(

  .IQHعنـه يِزَأيب ج عن ُّالطويستفرد بـه حـمزة بن زياد  ,ن الشيباين عن الشعبيسليام
 

َفضالةمسند مـحـمد بن   ريَفَّ الظَ
 غريب من حديث .احلديث.. .املدينة جاءت يب أمي إليـه ملسو هيلع هللا ىلص  ملا قدم النبي:[حديث  )٤٣٢٨(

َفضالةبن مـحـمد  غريب من حديث عبد وهو  , تفرد بـه عنـه ابنـه يونس, ملسو هيلع هللا ىلصري عن النبيَفَّ الظَ
 . *عنهمي ِّرَـخُمـ تفرد بـه عبد اهللا بن أيوب ال, األنصاري عن يونسكثرياهللا بن 

 
 *أمري املؤمنني ريض اهللا عنـه *بن أيب سفيانمسند معاوية 

 :سعيد بن املسيب عنـه* 
وهو  ,تفرد بـه قتادة عنـه .احلديث.. .عن الزور أنـهاكم ,ها الناسـيا أي :[حديث  )٤٣٢٩(

  .تفرد بـه عبد اهللا بن املبارك عنـه ,من حديث يعقوب بن القعقاعغريب 
تفرد بـه عامر بن مطر  .احلديث» ... يفقهه يف الديناًمن يرد اهللا بـه خري« :[حديث  )٤٣٣٠(

  .عن سعيد بن بشري عن قتادة عنـه
 :حي عنـهِابَنُّالص* 
________________________ 

   .٤/٢٧٥ب , تاريخ بغداد /٥/٣العلل :  ينظر −٤٣٢٧الالل
 .» بإسناده , ومل نكتبه إال من حديث اجلامل عنه) عن محزة: أي (السكوين انفرد به «:  يف تاريخ بغداد )١(الالل
  .من غ » عنه« * −٤٣٢٨الالل
/ من غ » بن أيب سفيان«. *  من طريق ابن املبارك , ووافقه ١٩٤٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٢٩الالل

  .من ص » أمري املؤمنني ريض اهللا عنه«
  . تفرد به عنه :  من طريق زيد بن حييى عن ابن بشري , وقال ٦٧٩٤ األوسط  أخرجه الطرباين يف−٤٣٣٠الالل



 

 ١٢٨

ألوزاعي ا كان :قال عيسى بن يونس .غلوطاتعن األ ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤٣٣١(
حي ِابَنُّ تفرد بـه األوزاعي عن عبد اهللا بن سعد عن الص.صعاب املسائل/أ٢٤٦/هي :يقول
  .عنـه
َاجلديلعبد الرحـمن بن عبد اهللا *   : عنـهَ

 .احلديث» ...من رشب اخلـمر فاجلدوه« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤٣٣٢(
  . تفرد بـه املعتمر عن أبيـه,هغريب من حديث سليامن التيمي عن مغرية عن معبد بن خالد عنـ

 :عروة بن الزبري عن معاوية* 
غريب من حديث  .احلديث.. . أين علامؤكم يا أهل املدينة: سمعتـه يقول:حديث )٤٣٣٣(

  . عنـهُعامرة تفرد بـه نوفل بن , ومن حديث هشام عن أبيـه,عروة عنـه
 : عن أبيـه عن معاويةُعبادة *ابن* 

تفرد بـه املعتمر عن أبيـه  .احلديث.. .فتلقتـه قريش ,نةن معاوية قدم املديأ :[حديث  )٤٣٣٤(
  .سليامن التيمي عن عطاء بن السائب عنـه

 :ل امرأة معاوية عن معاويةَدْحَبنت ب IQH*ميسور* 
 هـمفاستوصوا بـ , اإلخصاءـمسيكون قوم يناهل«: * ملسو هيلع هللا ىلص* قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٣٥(

ْالدهنير  غريب من حديث عام. أو نحو هذا من الكالم,»اًخري ما  , عن مـحـمد بن عيل عنـهاُّ
مـحـمد بن أنس عن أيب  }ب٢٤م{ بن نوح اجلنديسابوري عن أحـمد بنمـحـمد  كتبناه إال عن
ْالقرسيعن خالد بن يزيد  IRHئ املقرعبد الرحـمن   . عن عامرَ

________________________ 
   .٧/٦٧العلل :  ينظر −٤٣٣١الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » ابن«*  −٤٣٣٤الالل
 .» كذا بخط حممد بن طاهر , وهو خطأ , وإنام هي ميسون , آخر اسمها نون«:  يف حاشية غ )١(الالل
/ النبي : يف غ » رسول اهللا«/ ضبب عليها يف ص » ميسور« . * ٧٠/١٣١ريخ دمشق تا:  ينظر −٤٣٣٥الالل

  .من ص » ملسو هيلع هللا ىلص«
 . الطربي :صوابه لعل » املقرئ«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٢٩

 دةْيَمسند معاوية بن ح
ًسلعاء قد بلغ إذا رأيت البنا ,يا أبا ذر« :قال أليب ذر ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣٣٦( ْ َ... «

 حـامد عن أسلم بن حرو به تفرد ,جده عن أبيـه عن محكي بن بـهز حديث من غريب .احلديث
  .عنـه

 غريب من .»نحن آخرها وخريها ,أمة@*سبعنيبحيرش الناس يوم القيامة « :[حديث  )٤٣٣٧(
َشوذبحديث عبد اهللا بن  ْ ْضمرةتفرد بـه  , عن بـهزَ   . بن ربيعة عنـهَ

ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن  .احلديث.. .ُّرَبَمن أ ,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٤٣٣٨( ْ  عن َ
َشبابة   . عن املغرية بن مسلم وخارجة بن مصعب عن بـهزَ

ين قد سألت اهللا عز إأما  «:قالإليه فعت دفلام  , ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا:حديث )٤٣٣٩(
بـهز بن وهو أخو  , بن حكيم عن أبيـه عن جدهسعيدغريب من حديث  .احلديث» ...وجل
سفيان بن حسني /ب٢٤٦/ وتفرد بـه, سليامن البرصي عنـهالوراق أبو  تفرد بـه داود,حكيم
  .عنـه

 تفرد بـه املسيب بن .»عليك بالشام« :قال , يلْرِخ ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٤٣٤٠(
 .واضح عن معتمر عن أبيـه عن بـهز

 

 مسند معاذ بن جبل
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

 :لك عنـهأنس بن ما* 
تفرد بـه حـامد بن  .احلديث... * لبيك:قلت ,»يا معاذ« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٤١(

  .زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس
________________________ 

  .»كذا«: فوقها يف غ » بسبعني«*  −٤٣٣٧الالل
   .١/٩٠تاريخ دمشق :  ينظر −٤٣٤٠الالل
  .من ص » قلت لبيك« * −٤٣٤١الالل



 

 ١٣٠

 :األسود بن هالل عن معاذ* 
ف بن خليفة عن تفرد بـه خل .احلديث.. .عىل حـامر ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَفْدِ كنت ر:[حديث  )٤٣٤٢(

  .ني عنـهِصَح بن طارق عن أيب *سعدأيب مالك األشجعي 
 

 : عنـهُجنادة* 
 غريب من .يف التشهد احلديث.. .إذا جلس يف آخر الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي:حديث )٤٣٤٣(

ر عن عبد األعىل عن رجاء َدْحَيب بن جِصَ تفرد بـه خ,يف التشهد ملسو هيلع هللا ىلص حديث معاذ عن النبي
َحيوةبن  ْ   .ن احلسن عنـهبمـحبوب  وتفرد بـه ,ُجنادةعن  َ

 

ْمعدانخالد بن *   :ـه عنَ
تفرد بـه سعيد بن  .احلديث» ...اح احلوائج بالكتامننجاستعينوا عىل إ« :[حديث  )٤٣٤٤(

 .خالدعن بن يزيد م عن ثور َّسال
 ذكر وفيـه ,احلديث.. . من األنصار جاريةًزوج رجال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٣٤٥(

  .نـه عخالد عن ثور عن *م العطارَّ إال من حديث سعيد بن سال*ما كتبتـه ,غريب .اخلطبة
 

 :سعيد بن املسيب عن معاذ* 
 .احلديث» ...من أماط أذى عن طريق املسلمني «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٤٦(

  . بن كثري السعدي عنـهنرض تفرد بـه ال,غريب من حديث حييى بن سعيد األنصاري عنـه
 

 :طاوس عن معاذ* 
________________________ 

.           من طريق خلف , ووافقه ٨١٦٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٤٠املزكيات : ر  ينظ−٤٣٤٢الالل
  .األشجعي عن سعد : يف ص » األشجعي سعد«* 

 من طريق سعيد , ووافقه يف األوسط , ١١٨٦ والصغري ٢٤٥٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٤٤الالل
  . وسكت عنه يف الصغري 

  .القطان : يف ص » العطار«/ كتبناه :  غ يف» كتبته« * −٤٣٤٥الالل
   .٦/٦٣العلل :  ينظر −٤٣٤٦الالل



 

 ١٣١

من ذكر اهللا  ار أنجى له من النًما عمل ابن آدم عمال «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٤٧(
 بـه أبو خالد األحـمر عن حييى بن سعيد األنصاري عن أيب الزبري تفرد .احلديث» ...وجلز ع

  .اًعنـه مسند
 :م عنـهْنَعبد الرحـمن بن غ* 

من كذب عيل « : قالاهللا عليه وسلم/أ٢٤٧/صىل ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٣٤٨(
 ومل ,فرد بـه النعامن بن نعيم عنـه ت,غريب من حديث عبد الرحـمن عنـه .احلديث» ...اًمتعمد

  .يبرصوهو مـحبوب ال ,تفرد بـه مـحـمد بن احلسن ,رَدْحَيب بن جِصَيروه عنـه غري خ
 :ويف آخره ,بطولهاحلديث .. .فتقدمت بـه راحلتـه ,اًركبان ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي:[حديث  )٤٣٤٩(
عن أبيـه سعيد بن  بن سعيد تفرد بـه املبارك. *احلديث »... عليك أو لكوإذا تكلمت كتب«

 .يز عنـهَرُعن أيوب بن ك }أ٢٥م{ مرسوق
تفرد بـه ابن  .احلديث »...ن عن كثري من هوى نفسهآه القرّقيدن ؤمن املإ« :[حديث  )٤٣٥٠(

  . عنـهَّيسُ بن نُ عبادة عن سعيد بن عبد العزيز عنُعالثة
غريب من  .احلديث.. .ن عبد الرحـمن بن عوف تزوج امرأة من األنصارأ :حديث )٤٣٥١(

َخصيب بن جحدر عن النعامن ـ تفرد به ال,ملسو هيلع هللا ىلصحديث معاذ عن النبي  ْ َ ِ  عن – وهو ابن نعيم –َ
ْعبد الرحـمن بن غنم عن معاذ   . وتفرد به مـحبوب بن احلسن عنه,َ

تفرد بـه أبو  .* احلديث»...*األنفسملا خلق «: *ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٣٥٢(
ْمعدان بن خالدد عن  حفص بن عمر عن ثور بن يزيِّيلُُبإسامعيل األ َحيوة بن ورجاء َ ْ   عنَ

 

________________________ 
   .٦/٦٤العلل :  ينظر −٤٣٤٧الالل
   .٨٤املوضوعات :  ينظر −٤٣٤٨الالل
  .من غ » احلديث« . * ١٩٥٨, ٤/١٩٥٧ , املؤتلف ٦/٧٨العلل :  ينظر −٤٣٤٩الالل
  . طريق ابن عالثة , وسكت عنه  من ٨٣١٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٥٠الالل
يف احلديث السابق إىل » غريب«من / » كذا«: يف احلاشية » األنفس«/ ضبب بعدها » ملسو هيلع هللا ىلص« * −٤٣٥٢الالل

  .ساقط من ص » احلديث«



 

 ١٣٢

  .عبد الرحـمن
 ,﴾تستطيع﴿أو  ﴾¯ ° ±﴿ :احلواريني قول عن *اً معاذت سأل:[حديث  )٤٣٥٣(

َخنيستفرد بـه بكر بن  .احلديث.. .IQH﴾°  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصأقرأين رسول اهللا :فقال معاذ  عن ُ
ّنيس بن ُُ عبادة عن*مـحـمد بن سعيد   . عنـهَ

 :ليىل عن معاذعبد الرحـمن بن أيب * 
غريب من  .احلديث.. .فأطال فيـها الركوع ,صالة ملسو هيلع هللا ىلص  صىل رسول اهللا:حديث )٤٣٥٤(

 تفرد بـه عبد الغفار بن ,عبد الرحـمنعن حديث سليامن بن كثري عن عبد امللك بن عمري 
  .احلكم عنـه

 . *بمثله .احلديث.. .خلفه عىل حـامر ملسو هيلع هللا ىلص  أردفني رسول اهللا:[حديث  )٤٣٥٥(
ني بن عبد الرحـمن صغريب من حديث ح .احلديث.. .يلت الصالةح أ:[حديث  )٤٣٥٦(

  .علم حدث بـه عنـه هكذا غري مـحـمد بن جابرن ال ,عن عبد الرحـمن
 :امين عن معاذَلْيَعبد الرحـمن بن الب* 

تفرد بـه  .احلديث» ...ما من عبد إال له باب يف السامء «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٣٥٧(
َصفوان بن سليم عن يد بن داود عن حجاج عن ابن جريجَنُس   . عنـهُ

 :يس بن أيب حازم عن معاذق* 
بن يزيد تفرد بـه داود  .احلديث.. .فلام رست ,إىل اليمن ملسو هيلع هللا ىلص  بعثني النبي:[حديث  )٤٣٥٨(

ْاألودي   .تفرد بـه أبو أسامة عنـهو ,ل عن قيس عن معاذْبِ عن املغرية بن شَ

________________________ 
  .بن حممد سعيد : يف ص » بن سعيد«/ سأله معاذ : يف ص » ًسألت معاذا« * −٤٣٥٣الالل
 .عنه قراءتـها بالتاء  املنسوب إىل معاذ ريض اهللا )١(الالل
  .مثله : يف غ » بمثله« * −٤٣٥٥الالل
   .٦/٥٩العلل :  ينظر −٤٣٥٦الالل
  .  من طريق أيب أسامة , ووافقه ٥٢٣٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٥٨الالل



 

 ١٣٣

 /ب٢٤٧/:كثري بن مرة عن معاذ* 
ِبحري بن تفرد بـه  .احلديث» ...تؤذي امرأة زوجهاال « :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣٥٩( َ

ْمعدان عن خالد بن سعد  . عن كثري احلرضمي عنـهَ
 :كي عنـهَسْكَّمالك الس* 

ها ُ تأذن يف بيت زوجها وزوجأنال حيل المرأة « :قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٣٦٠(
ن يزيد بن  تفرد بـه عبد الرحـمن ب,غريب من حديث الزهري عن مالك .احلديث» ...كاره
  .عنـه IQHيمنع

 :يب عن معاذِبَميمون بن أيب ش* 
تفرد بـه معاوية بن  .احلديث.. .يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص  خرجت مع رسول اهللا:[حديث  )٤٣٦١(

َعتيبةكم بن يدة بن حـميد عن األعمش عن احلِبَ عن الثوري عن ععطاء   . عن ميمونُ
إسحاق بن أيب إرسائيل تفرد بـه  .احلديث.. .أوصني ,يا رسول اهللا : قلت:[حديث  )٤٣٦٢(

 تفرد بـه :ع آخر وقال يف موض.عن فضيل بن عياض عن األعمش وليث عن حبيب عنـه
  .إسامعيل بن مسلم عن حبيب بن أيب ثابت عنـه بـهذه األلفاظ

 :أبو الطفيل عن معاذ* 
تفرد بـه سلمة بن  .احلديث.. .جـمع بني الظهر والعرص ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٣٦٣(

ام بسغريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.بن راشد عن أيب الزبري عنـهالفضل عن إسحاق 
 IRHعتبة عن عثامن بن سعيد املدين }ب٢٥م{  تفرد بـه مـحـمد بن عبيد بن,ريالصرييف عن أيب الزب

  .ام عن أيب الطفيلبس وغريه يرويـه عن ,عنـه
________________________ 

 . تـميم :صوابه » نعيم«: قوله  )١(الالل
   .٦/٧٦العلل :   ينظر −٤٣٦١الالل
   .٧٥, ٦/٧٢ل العل:  ينظر −٤٣٦٢الالل
   .٦/٤١العلل :  ينظر −٤٣٦٣الالل
ِّ املري :صوابه » املدين«: قوله  )٢(الالل ُ. 



 

 ١٣٤

ن بن أيب جعفر  تفرد بـه احلس.كان يعجبـه الصالة يف احليطان ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣٦٤(
  .عن أيب الزبري عنـه

ْالدييلأبو األسود *   : عن معاذِّ
عن  IQHمرضتفرد بـه عامر بن  .»ينقصواإليامن يزيد  «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٦٥(

قال ف ,نـهمتوخالفه زيد بن حباب يف إسناده و ,وهذا املتن IRHحـامد بن سلمة بـهذا اإلسناد
اإلسالم يزيد  «:وقال يف متنـه ,ر عن معاذُمْعَعن حييى بن يي ِدْرُبن ك ITHعن عمر :ISHفيـه

 يف متن احلديث وقول زيد , عن حـامد بـهذا اإلسناداً تفرد بـه زيد بن احلباب أيض,»IUHوينقص
  .أصح من الذي قبله

  /أ٢٤٨/:ر عن معاذُمْعَحييى بن ي* 
  .ه تقدم الكالم عليـه يف احلديث قبل.»اإلسالم يزيد وينقص« :حديث )٤٣٦٦(

 
 مسند معاذ اجلهني

غريب من  .احلديث» ... من غري ظلماًمن بنى بنيان «:قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٣٦٧(
 . بن فائدَّبانَ تفرد بـه ز, ملسو هيلع هللا ىلصحديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيـه عن النبي

 
 

________________________ 
   .١/٣٦ , الآللئ املصنوعة ٢٧٢ , املوضوعات ٨٨, ٦/٨٧العلل :  ينظر −٤٣٦٥الالل
 . مطر :صوابه » مرض«: قوله  )١(الالل
 .د اهللا بن بريدة عنه محاد عن خالد احلذاء عن عمرو بن كردي عن عب:  أي )٢(الالل
 .عن محاد عن داود بن أيب هند عن عمرو به :  أي )٣(الالل
 . عمرو :صوابه » عمر«: قوله  )٤(الالل
: اإليامن , وهذا قال :  وال ينقص , أو لعل الفرق أن األول قال :صوابه لعل » وينقص«: قوله  )٥(الالل

 .اإلسالم 



 

 ١٣٥

 مسند املغرية بن شعبة
 :*الرواة عنـه عىل الرتتيب

 : بن سعيد عنـهْرسُب* 
َمـخرمة تفرد بـه .اًيمسح عىل اخلفني مرار ملسو هيلع هللا ىلص هللا أنـه رأى رسول ا:[حديث  )٤٣٦٨(  بن بكري َْ

  .ْرسُعن أبيـه عن ب
 :بكر املزين عنـه* 

تفرد بـه هالل بن  . احلديث... من الناساً أحدهـام خصلتان ال أسأل عنـ:[حديث  )٤٣٦٩(
  . عن بكر*العالء عن أبيـه عن كتاب اخلليل بن مرة عن شعبة

 :عنـه IQHةبجبري بن ح* 
 وغريب من حديث عمرو بن الزبري عن , غريب من حديثه عنـه.رةَهْطِمـلا[ حديث )٤٣٧٠(

وهو إسناد  ,ريي عن مـحـمد بن يوسف الثقفي عن عمروَبُد اهللا بن يوسف اجلي تفرد بـه عب,أبيـه
  .ثقفي كله

 :سعد بن عبيدة وعامر الشعبي عن املغرية* 
ز َّفترب , ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا كنت مع ر: سمعنا املغرية عىل املنرب يقول: قاال:[حديث  )٤٣٧١(

 تفرد ,هـامغريب من حديث أيب األشهب جعفر بن احلارث عن حصني عنـ .احلديث.. .حلاجتـه
  .اح عنـهَّبـه أزهر بن سليامن البلخي كاتب ابن الرم

________________________ 
  .ص من » الرتتيب... الرواة « * −٤٣٦٨الالل
  .سعيد : يف غ » شعبة« . * ٧/١٠٥العلل :  ينظر −٤٣٦٩الالل
 . حية :صوابه كذا يف غ , ومهمل يف ص , و» حبة«: قوله  )١(الالل
تفرد به :  من طريق خالد بن خداش عن عمرو , وقال ٥١٣٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٧٠الالل

  . عمرو 
   .٣/٨٧١ , تذكرة احلفاظ ٧/١٠٠لل  , الع٣٣) ٣(األفراد :  ينظر −٤٣٧١الالل



 

 ١٣٦

ْطهامنسعيد بن *   : عنـهَ
 حديث من غريب .احلديث ...قومي مامإ اجعلني ,اهللا رسول يا :ت قل:حديث )٤٣٧٢(
َشبابةورواه  , وتفرد بـه املغرية بن مسلم عن سعيد,د عنـهيـه سع تفرد ب,غريةامل  IQH عن املغريةَ

  .مثله
 :عبد اهللا بن بريدة عنـه* 

غريب من حديث عبد  .احلديث.. .مسح عىل خفيـه ف,توضأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٣٧٣(
 ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ : قال فيـهاً وال نعلم أحد, تفرد بـه عبد املؤمن بن خالد احلنفي عنـه,اهللا عنـه

  .إال يف هذا احلديث  يسارهنصىل وأقامني ع
 :عروة بن املغرية عن أبيـه* 

وقد تقدم − عروة بن املغرية عن أبيـه اسمعن : قال الشعبي وسعد بن عبيدة:[حديث  )٤٣٧٤(
 ه من حتت يثم أخرج يد ,بال ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت النبي:−IRHسهنفعن املغرية /ب٢٤٨/هـامحديث
َعبثرعن  رعن عمه مـحـمد بن بك ISHـه عيل بن احلسن بن بكرتفرد ب .احلديث.. .ةَّبُج ْ  بن القاسم َ

  .عن حصني عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن ابن املغرية
 غريب من . فيـهَّمَأن يتطوع الرجل يف مكانـه الذي أ ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤٣٧٥(

  .اخلراساين عن عروة }أ٢٦م{ و عبد الرحـمن عن عطاء تفرد بـه غياث أب,حديث عروة عن أبيـه
 يف املغرية  من حديث  غريب  .احلديث.. .فذهب حلاجتـه , ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي:[حديث  )٤٣٧٦(

________________________ 
 .ابن مسلم :  أي )١(الالل
 .  , ووافقه −عن يمينه:  فيه – من طريق عبد املؤمن ٨١٠٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٣٧٣الالل
   .١٩٧, ١/١٩٤ , السنن ٩٧, ٧/٩٦العلل :  ينظر −٤٣٧٤الالل
  .٤٣٧١ يف احلديث )٢(الالل
  .− وكذا ما بعده– بكري  :صوابه» بكر«: قوله  )٣(الالل
   .٧/١١٨العلل :  ينظر −٤٣٧٥الالل
:  من طريق مكي , ووافقه , وقال ٨٥٢٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٩٨العلل :  ينظر −٤٣٧٦الالل

  . تفرد بالتوقيت داود 



 

 ١٣٧

ْاألودي وغريب من حديث داود بن يزيد ,التوقيت يف املسح للمسافر واملقيم  عن الشعبي َ
  . تفرد بـه مكي بن إبراهيم عنـه,عنـه

غريب من حديث عبد امللك  .احلديث.. . من بني مالكاً أنـه صحب قوم:حديث )٤٣٧٧(
  .مل نكتبـه إال من حديث أيب العباس بن عقدة عن مشاخيه ,بن عمري عن عروة عن أبيـه

 تفرد بـه ,غريب من حديث الشعبي عنـه .احلديث.. .ت امرأة رضتـهاَلَتــــــــَ ق:[حديث  )٤٣٧٨(
  .مل يروه عنـه غري عبيد بن عبيد اهللاو ,أبو بكر اهلذيل عنـه

 :بي عن املغريةعامر الشع* 
غريب من حديث  .احلديث.. .فقام من الثنتني , املغرية الناس بالكوفةَّمَ أ:حديث )٤٣٧٩(

 ورواه مـحـمد بن عبد .تفرد بـه عاصم بن عيل عنـه ,د بن سامل عن الشعبيأيب سهل مـحـم
 وهو غريب من حديثه ,احلديث.. .فنـهض يف الثالثة :فقال عن الشعبي ,الرحـمن بن أيب ليىل

  . ال أعلم حدث بـه غري سويد بن عبد العزيز بـهذه األلفاظ, الشعبيعن
هذا حديث  .احلديث.. . سأل موسى ربـه عز وجل: املغرية يقولت سمع:[حديث  )٤٣٨٠(

موسى  بـه عنـه إسحاق بن إبراهيم أبو *تفردو ,عن الشعبي رواه سفيان بن عيينة عن مـجالد
 عنـه عن هـم بن يزيد وغري*العباسوخلياط مـحـمد بن ميمون او ورواه احلـميدي ,اهلروي

َأبجرمطرف وابن  ْ َIQH عن الشعبي.  
 :ار بن املغرية عن أبيـهَّقَالع* 

تفرد بـه احلسن بن عتبة عن احلسن  .احلديث» ...من اكتوى أو اسرتقى« :[حديث  )٤٣٨١(
  .ارَّقَبن اخلليل بن مرة عن أبيـه عن روح بن القاسم عن منصور عن مـجاهد عن الع

 :مرسوق عنـه* 
________________________ 

   .٧/١٢١العلل :  ينظر −٤٣٧٨الالل
  .عن العباس : يف ص » والعباس«/ تفرد : يف غ » وتفرد« . * ٧/١٣١العلل :  ينظر −٤٣٨٠الالل
 .ًمل يذكروا مـجالدا :  أي )١(الالل
   .٧/١١٩العلل :  ينظر −٤٣٨١الالل



 

 ١٣٨

 /أ٢٤٩/...حلاجتـه ملسو هيلع هللا ىلص  خرج النبي:فقال , املغرية وهو أمرينا خطب:[حديث  )٤٣٨٢(
 دوعنـ , تفرد بـه سعيد األموي عن أبيـه,غريب من حديث زكريا عن الشعبي عنـه .احلديث

 .لذي عند الناساسعيد األموي عن أبيـه عن زكريا عن الشعبي عن عروة عن أبيـه املشهور 
 : اهللا عن املغرية بن شعبةاملغرية بن عبد* 

تفرد بـه إسحاق بن منصور عن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص تسحرت مع رسول اهللا:حديث )٤٣٨٣(
ِنجيحغالب بن    . عن جامع بن شداد عن املغريةَ

تفرد بـه جامع أبو  .احلديث.. . ليلة*ذات *ملسو هيلع هللا ىلص بآل مـحـمد ُتْفِ ض:[حديث  )٤٣٨٤(
ْمسوهو صحيح من حديث , *املغرية@* عن*ن املغريةع *صخرة   . عنـهَعرِ

 :مـجاهد عنـه* 
.. .فشهد املغرية ,وأن عمر سأل عن ذلك , امرأة من بني حليان*نـهاأ :[حديث  )٤٣٨٥(

 . IQHسند أيب هريرة إن شاء اهللا تعاىلنذكره يف م. *عن سعيد عن أيب هريرة والزهري ,احلديث
 :اد كاتب املغرية عنـهَّرَو* 

 ِعالقةغريب من حديث زياد بن  .احلديث.. .ن املغرية كتب إىل معاويةأ :[حديث  )٤٣٨٦(
َمسعرومن حديث  ,ادَّرَون ع ْ ع  وقال يف موض.تفرد بـه هشام بن كليب أبو كليب املرادي عنـه ,ِ

ومن حديث عمرو بن مرة عن  ,ر عن الشعبيَفَّغريب من حديث عبد اهللا بن أيب الس :آخر
َالركني تفرد بـه ,ادَّرَو املسيب بن رافع عن ن رسول  أ:ع آخر وقال يف موض.امهـ بن الربيع عنـُّ

 ري عن األعمش عن َعُ تفرد بـه مالك بن س:احلديث.. .كان إذا فرغ من الصالة قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
 

________________________ 
   . ٧/١٠٠العلل :  ينظر −٤٣٨٢الالل
» املغرية«/ ضمرة : يف غ » صخرة«/ من ص » ذات«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلص« . * ٧/١٢٩العلل :  ينظر −٤٣٨٤الالل

   .»صح«: فوقها يف ص » عن« / »صح«: فوقها يف غ يف املوضعني 
 .» كذا«:  يف حاشية غ »أيب هريرة... والزهري «/ مبيض هلا يف غ » أنـها« * −٤٣٨٥الالل
  .− ومل يذكرحديث املغرية−٥١١٤ يف احلديث )١(الالل
   .٣/١١٧٧ , املؤتلف ٧/١٢٣العلل :  ينظر −٤٣٨٦الالل



 

 ١٣٩

  .ادَّرَامللك بن عمري واملسيب بن رافع عن و عبد
غريب من حديث  .احلديث» ...ذروين ما تركتكم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٣٨٧(

َرزيق, تفرد بـه عامر بن *نصور بن املعتمر عن الشعبيومن حديث م ,ادَّرَالشعبي عن و  عن ُ
 وال أعلم حدث بـه عنـه غري مـحـمد بن غالب ,ابَّ أبو اجلو* وتفرد بـه عنـه,منصور عنـه

ِّالرقي األنطاكي واحلسني بن منصور   }ب٢٦م{ .َّ
بو تفرد بـه أ .احلديث.. .ٍ وعامريةٍ كان رجل من هذيل بني امرأتني هذلية:[حديث  )٤٣٨٨(

 . ه غري رقبةال أعلم رواه عنـ, ادَّرَمن حديث احلكم عن مـجاهد عن ووغريب  ,حـمزة عن رقبة
 :هنيدة عن املغرية* 

من كذب عيل  «:وفيـه ,احلديث.. .أصلحك اهللا :قلت , سألت املغرية:حديث )٤٣٨٩(
ه تبن احلارث الطائفي موىل املغرية عن جد/ب٢٤٩/تفرد بـه يونس .احلديث» ...اًمتعمد
  .دةهني
 :أبو السائب عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث.. .ًفنزل منزال ,يف سفر ملسو هيلع هللا ىلص  خرج رسول اهللا:حديث )٤٣٩٠(
  .ر عنـهِمَتفرد بـه رشيك بن عبد اهللا بن أيب ن ,رة عنـهْهُأيب السائب موىل هشام بن ز

 :أبو سلمة عنـه* 
 عن عبد قرئ تفرد بـه عمرو بن عون عن حفص بن سليامن امل.املسح[ حديث )٤٣٩١(
  . عن أيب سلمةُز بن رفيعلعزيا

 :عن أبيـه −مطلق−ابن املغرية * 

________________________ 
عن «. * تفرد به أبو اجلواب : ريق احلسني , وقال  من ط٦٠١٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٨٧الالل
  . من ص » عنه«, » الشعبي... وراد 
   .٧/١٢٠العلل :  ينظر −٤٣٨٨الالل
  .  من طريق عمرو , ووافقه ٣٦١٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٣٩١الالل



 

 ١٤٠

ومن حديث ثور بن  , غريب من حديث برد بن سنان عن الزهري.اإلداوة حديث )٤٣٩٢(
 .هـام تفرد بـه حييى بن حـمزة عنـ,اًأيض يزيد

 
 * بن يسارمسند معقل

 :احلسن بن أيب احلسن عن معقل* 
 .وكان يأكل بعده اهلريسة ,احلديث.. .*كان حيتجـم لسبع ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٣٩٣(

َهشيمعن  ملسو هيلع هللا ىلص بن ثوبان موىل رسول اهللا IQHو بن زياد بن مـحـمدتفرد بـه عمر  عن منصور عن ُ
  .احلسن

.. .فقال ,يف ثامن عرشة من رمضان وأنا أحتجـم ملسو هيلع هللا ىلص  مر يب رسول اهللا:[حديث  )٤٣٩٤(
 عاصم األحول عن تفرد بـه احلسني بن عيل بن األسود عن مـحـمد بن فضيل عن .احلديث

  .احلسن عنـه
 :معاوية بن قرة عن معقل* 

 * الفتن والزالزل*ينا ظهربني IRHاهللا عباد« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه سمع النبي:[حديث  )٤٣٩٥(
عن عثامن بن عبد الرحـمن  −اًوكان ضعيف− بن حفص * تفرد بـه وهب.»يلإ ٌةواهلرج هجر

  . معاوية عنـهوفضيل بن عياض عن أبان بن تغلب عن ريَبَْربالعن سابق 
 .احلديث.. . إين أصبت امرأة ذات حسب:فقال , ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبي:حديث )٤٣٩٦(

  .لم بن سعيد عنـهت تفرد بـه مس,غريب من حديث منصور بن زاذان عن معاوية
________________________ 

 .» كذا«: فوقها يف غ » لسبع«/ الرتمجة من ص / من غ » بن يسار« * −٤٣٩٣الالل
 . عبد الرمحن :صوابه » حممد«: قوله  )١(اللال

  .أ /٥/١١, ١٠/٢٦٢, ٣/١٩٤العلل :  ينظر −٤٣٩٤الالل
: يف غ » وهب«/ والزالل : يف ص » والزالزل«/ ظهران : يف ص » ظهراين«/الرتمجة من ص  * −٤٣٩٥الالل
 .زهري 
 . عبادة اهللا :صوابه » عباد اهللا«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٤١

  .بمثله .احلديث» ...العبادة يف اهلرج« :حديث )٤٣٩٧(
 :رجل عن أبيـه عن معقل بن يسار* 

تفرد بـه معتمر عن أبيـه عن رجل عن أبيـه  . احلديث»...البقرة سنام القرآن« :حديث )٤٣٩٨(
  .اًوغريه يرويـه عن سليامن التيمي مـخترص ,عنـه بـهذه األلفاظ

 
 مسند مطيع

 :IQHالشعبي عنـه* 
تفرد بـه داود  .احلديث ...يوم الفتح يقول ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا/أ٢٥٠/ سمعت:[حديث  )٤٣٩٩(

 وإنام يعرف هذا من حديث زكريا بن أيب ,اود وتفرد بـه عنـه ابنـه مـحـمد بن د,بن عبد اجلبار
 وتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عن ,رَفَّ ورواه شعبة عن عبد اهللا بن أيب الس.زائدة عن الشعبي

 , ورواه يوسف القطان عن جعفر بن عون عن إسامعيل بن أيب خالد عن الشعبي عنـه.شعبة
 ابن عقدة عن مـحـمد بن إسامعيل حدثنا بـه .وتفرد بـه يوسف القطان عنـه بـهذا اإلسناد
 *وحدثنا ,عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعبي IRHالراشدي عن مـحـمد بن داود بن عبد اجلبار

ِالسبيععن أيب إسحاق  :بـه بـهذا اإلسناد مرة أخرى   .واهللا أعلم ,ي عن الشعبيَّ
َكريب تفرد بـه أبو . األول أو قريب منـه* وهو غري,»ال يقتل قريش« :[حديث  )٤٤٠٠(  عن ُ

 بن حييى ِفراس وهو غريب من حديث ,احلديث.. .ِفراسمعاوية بن هشام عن سفيان عن 
ر وزكريا بن أيب زائدة وإسامعيل بن أيب خالد َفَّ السيب ورواه عبد اهللا بن أ,عن الشعبي

 .عن الشعبي عن عبد اهللا بن مطيع عن أبيـه }أ٢٧م{ إسحاق ISH*أيبو
________________________ 

 .ألول يف الرتمجة يرويه الشعبي عن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه  احلديث ا)١(الالل
 .ونا : يف غ » وحدثنا«/ الرتمجة من ص . * أ, ب /٥/٩العلل :  ينظر −٤٣٩٩الالل
 .عن أبيه :  أي )٢(الالل
  .وابن : يف غ » وأيب«/ من ص » غري«. * ب /٥/٩العلل :  ينظر −٤٤٠٠الالل
 . وأبو :ه يالوجه ف» وأيب«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٤٢

 يف باب امليم  مسانيد جـامعة من املقلني
 عةَصْعَمالك بن ص

. يف املعراج بطولهاحلديث »...بينا أنا عند الكعبة« :قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٤٠١(
  .عن املبارك بن مـجاهد عن سعيد عن قتادة عن أنس عنـه IQHتفرد بـه خلف بن أيوب املكي

 
 مالك بن احلويرث

 غريب . ﴾قَوال يوث **أحدعذابه ب َّفيومئذ ال يعذ﴿  :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٤٠٢(
َالـمنقريتفرد بـه زكريا بن حييى  ,من حديث مسدد بن عطاء عن خالد احلذاء ْ  وال أعلم , عنـهِ

 IRH*وريموسى عن سليامن اخل د اهللا بني عب*ورواه . غري هذااً مسنداًملسدد بن عطاء حديث
  . وتفرد بـه عبيد اهللا عنـه,عن خالد احلذاء

 
 اءَرشُلد أيب العم واِطْهِمالك بن ق

رواه أبو  .احلديث» ...جبن قومه *تعاىلشكا نبي من األنبياء إىل اهللا « :[حديث  )٤٤٠٣(
 عن *عن أحـمد بن مـحـمد بن احلسن عن إسامعيل بن عبد الرحـمن بن اهليثم ISHاحلسن

 .*ًمل يذكر عليه خالفا ,بن سلمة عن أيب العرشاء/ب٢٥٠/ود عن حـامدُاء بن اجلارَضَمـال

________________________ 
  .أ /٤/١٢٤, ٦/٢٣٤العلل :  ينظر −٤٤٠١الالل
 . البلخي :صوابه لعل » املكي«: قوله  )١(الالل
فوقها  »اخلوري«/ وروا : يف ص » ورواه«/ من غ » عذابه أحد«. * ب /٥/١٤العلل :  ينظر −٤٤٠٢الالل
 .» كذا«: يف غ 
 .ُ اخلوزي :صوابه » اخلوري«: قوله  )٢(الالل
  .ريشة : يف غ » اهليثم«/ من غ » ًمل يذكر عليه خالفا«, » تعاىل« * −٤٤٠٣الالل
 . هو الدارقطني )٣(الالل



 

 ١٤٣

تفرد بـه داود  .احلديث.. .لقكون الذكاة إال يف احلتا َمَأ ,يا رسول اهللا : قلت:حديث )٤٤٠٤(
  .بن شبيب عن حـامد بن زيد عن حـامد بن سلمة عنـه

 

 لة والد أيب األحوص عوفْضَمالك بن ن
 .احلديث.. .وعليـه ثياب وسخةملسو هيلع هللا ىلص  IQHن رسول اهللاإ :األحوصأبو   قال:[حديث  )٤٤٠٥(

  . أجلح عن أيب إسحاق عن أيب األحوصم عنَّتفرد بـه مصعب بن سال
 

 دةْيَدة عم حكيم بن معاوية بن حْيَمالك بن ح
تفرد بـه حكيم عن  .احلديث» ...مشؤال « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤٤٠٦(

  .بـهذه األلفاظ IRHعمه
 

 ريْهِد الفِورَتْسُمـ ال*مسند
غريب من حديث  .احلديث» ...ما الدنيا يف اآلخرة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤٠٧(

َمسعر ْ َالبخرتي تفرد بـه أبو , عن إسامعيلِ ْ  .د بن شاكر عن مـحـمد بن برش عنـه عبد اهللا بن مـحـمَ
________________________ 

تفرد به :  من طريق عبد الرمحن بن مغراء عن أجلح , وقال ٧٤٨٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤٠٥الالل
  . عنه 

 .  إن أباه أتى رسول اهللا:صوابه لعل » إن رسول اهللا«: قوله  )١(الالل
ٍ لعل هذا أحد األوجه يف احلديث; فإن حلكيم والد بـهز عام اسمه مالك , لكن املشهور أن احلديث )٢(الالل ِ

 كام يف املتفق −من رواية معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النمريي , وحكيم هذا غري أيب بـهز
ن معاوية بن حكيم بن معاوية عن أبيه , , وقيل ع−٩٤−١/٩١ وموضح أوهام اجلمع والتفريق ٤٣٦واملفرتق 

َ عن عمه مـخمر بن معاوية – أو عن حكيم بن معاوية –وقيل عنه  ْ  .واهللا أعلم . ِ
 من طريق النعامن ٥٤٥ والصغري ٤١٨٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٨العلل :  ينظر −٤٤٠٧الالل

» مسند«. * تفرد به النعامن عن مالك :  وقال بن عبد السالم عن مالك بن مغول وابن عيينة عن إسامعيل ,
  .من ص 



 

 ١٤٤

َمغولورواه حييى بن آدم عن مالك بن  ْ  تفرد , وهو غريب من حديث مالك عنـه, عن إسامعيلِ
شعبي عن وهو غريب من حديث ال ,ورواه الشعبي عن املستورد .بـه حييى بن آدم عنـه

َّسوار تفرد بـه أشعث بن ,املستورد َخنيس وتفرد بـه بكر بن , عنـهَ   . عنـهُ
 

 نَجْـحِم
تفرد بـه أبو اليقظان  .احلديث» ...ّنَمـة من الَأْمَالك «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٤٠٨(

ُبـهلولوتفرد بـه إسحاق بن  , وتفرد به أبو شيبة عنه, عن شهر عنـهريعثامن بن عم ْ ه  عن أبيـَ
  .عنـه

 
 بِرَي كِدْعَاملقدام بن م

حـمد بن  مـ*هكذا حدثناه .احلديث» ...من نزل بقوم فلم يقروه« :[حديث  )٤٤٠٩(
  .ومل نكتبـه بـهذا اإلسناد إال عنـه ,IQHإسامعيل الفاريس من أصله

 
 يقيبَعُم

تفرد بـه يعىل بن  .احلديث.. .عن مس احلىص ملسو هيلع هللا ىلص  سألت رسول اهللا:[حديث  )٤٤١٠(
ْغيالاحلارث عن    . عنـهIRH عن أيب عبد اهللا عن حييى بن أيب كثرينَ

________________________ 
   .١١/٢٦العلل :  ينظر −٤٤٠٨الالل
  .ناه : يف غ » حدثناه«. * أ /٥/١٤العلل :  ينظر −٤٤٠٩الالل
عن عبد اهللا بن عيل بن عبيدة عن إبراهيم بن العالء عن إسامعيل بن عياش عن الثوري عن :  أي )١(الالل

 .ن ابن عمر عنه عبد اهللا بن دينار ع
  .ب /٥/٩العلل :  ينظر −٤٤١٠الالل
 .عن أيب سلمة :  أي )٢(الالل



 

 ١٤٥

 معمر بن عبد اهللا
تفرد بـه سليامن بن أيب  .»IQH*ٍال حيتكر إال خاط «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤١١(

  .عن الزهري/أ٢٥١/هوذة عن ابن عيينة وابن أيب أويس
 

َمسورـ ال*مسند ْ  اً ومروان معِ
. احلديث... ﴾rt s  ﴿}ب٢٧م{ :عز وجل *اهللا قول يف :[حديث  )٤٤١٢(

وال نعلم حدث  , تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه,هـامغريب من حديث الزهري عن عروة عنـ
  .ريكب هكذا غري يونس بن *به
 .احلديث.. .سبي هوازنعتق  يفن له املسلمون ِذَحني أ ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٤١٣(

 ومل يروه عنـه غري , اللفظ*هذاوتفرد بـه موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة بـهذا اإلسناد 
  .ومن حديث موسى عنـه ,غريب من حديث الزهري :ع آخر وقال يف موض.يحَلُمـحـمد بن ف

 
 مسند مروان وحده

 كذا : قال ابن صاعد.»جالس قوم إال باألمانةيتال  «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤١٤(
عنا إبراهيم احلريب يف وكان م ,وال أدري من منصور هذا ,قرأه علينا سعيد بن حييى األموي

  . تفرد بـه األموي عن ابن جريج:الدارقطني قال ,فلم يقف عليـه, *فسألتـه عنـه ,املـجلس
 

________________________ 
 .» كذا«: فوقها يف غ » خاط«*  −٤٤١١الالل
 . ٌخاطئ : الوجه فيه » خاط«: قوله  )١(الالل
  .من غ» به«/قوله : يف ص » قول اهللا«/من ص » مسند«.*− بلفظ آخر–٢/٢٤٣السنن :  ينظر −٤٤١٢الالل
  .بـهذا : يف ص » وهذا« * −٤٤١٣الالل
  .عن ذلك : يف غ » عنه« * −٤٤١٤الالل



 

 ١٤٦

َمسورـمسند ال ْ  مة وحدهَرْـخَ بن مِ
وين أن سيمإن آل هشام بن املغرية جاؤوين يست «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤١٥(
ـه أبو ساج عثامن بن عمرو بن ساج عن تفرد ب .احلديث» ...نكحوا ابن أيب طالب عىل فاطمةُي

واين عن ُدْرُبن يزيد الق IQHعلم حدث بـه غري مـحـمد بن عبد اهللانوال  ,يعقوب بن عطاء عن أبيـه
  .أبيـه عنـه

ْوردانتفرد بـه حاتم بن  .احلديث.. .أقبية ملسو هيلع هللا ىلص  عىل النبيْتَمِدَ ق:[حديث  )٤٤١٦(  عن أيوب َ
َمليكةعن عبد اهللا بن أيب  َسوِ عن املُ   .رْ

 

  املنكدر*مسند
تفرد بـه أبو عبيدة  .»من طاف بالبيت كان كعتق رقبة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤١٧(

  .ر عن وهب بن جرير بن حازم عن شعبة عن مـحـمد بن املنكدر عن أبيـهَفَّبن أيب الس
 

  املقداد بن عمرو*مسند
صحيح من  .حلديثا.. . من الكفارًإن لقيت رجال , يا رسول اهللا: أنـه قال:[حديث  )٤٤١٨(

, وهو املقداد بن األسود ,ار عنـهَيِحديث عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهللا بن عدي بن اخل
 تفرد بـه أبو , بن جعفر األنصاري عن الزهري*احلـميد/ب٢٥١/وهو غريب من حديث عبد

  .بكر احلنفي عبد الكبري بن عبد املـجيد عنـه
 ن األعمشتفرد بـه حفص بن غياث ع .ديثاحل» ...إذا رأيتم املداحني« :[حديث  )٤٤١٩(

 

________________________ 
 . عبيد اهللا :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق حاتم , ووافقه ٥٧٢٤, ٨٥٥٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤١٦الالل
  .من ص » مسند«. * أ /٥/١٥العلل :  ينظر −٤٤١٧الالل
  .عبد املجيد : يف غ » عبد احلميد«/ من ص » مسند«. * ب /٥/١٣لعلل ا:  ينظر −٤٤١٨الالل
  .ب /٥/١٢العلل :  ينظر −٤٤١٩الالل



 

 ١٤٧

  . ومل يروه عنـه غري هشام بن يونس اللؤلؤي,عن إبراهيم عن أبيـه
 

 معبد بن وهب
د اهللا ْسُ أهـمنـإأما  ,يا هلف نفيس عىل فتيان عبد القيس« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٢٠(

  .يف اجلاهلية IRHاًوكان حجاج ,عن معبد IQHري عن هوذةَجُ تفرد بـه طالب بن ح.»يف األرض
 

 رةـــــــــــــــــــــــــــم
تفرد بـه أبو حفص األبار  .احلديث» ...أنا وكافل اليتيم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي:[حديث  )٤٤٢١(

َجحادةعن مـحـمد بن   .عن أبيـها ISH عن مـحـمد بن عجالن عن أسريةُ
 

 باب النون
 مسند النعامن بن بشري

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 :ـهاحلسن عن* 

َفضالة تفرد بـه موسى بن داود عن مبارك بن .» إال بالسيفَدَوَال ق« :[حديث  )٤٤٢٢(  عن َ
  .يونس بن عبيد عن احلسن عنـه

________________________ 
َ وهو ابن عبد اهللا العرصي– هود :صوابه لعل » هوذة«: قوله  )١(الالل َ−.  
 .كثري احلج :  أي )٢(الالل
   .− وفيه سقط–أ /٥/٦العلل :  ينظر −٤٤٢١الالل
َأنيسة : هو قول , واملشهور » أسرية«: قوله  )٣(الالل ُ . 
   .٣/١٠٦السنن :  ينظر −٤٤٢٢الالل



 

 ١٤٨

 :حسني بن احلارث عن النعامن* 
تفرد بـه  .احلديث.. .ثم أقبل علينا بوجهه }أ٢٨م{ , ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا:حديث )٤٤٢٣(

َاجلديلأبو القاسم وهو  ,م عن عطاء بن السائب عن حسني بن احلارثهـام َ.  
 :حبيب بن سامل عنـه* 

َ كان شاب من رس:[حديث  )٤٤٢٤( د رسول اهللا صدق مـحـم :وفيـه ,احلديث.. .اة األنصارَ
َفضالة تفرد بـه املفضل بن .صدق صدق َفضالة أخو املبارك بن َ  عن عبد امللك بن عمري وداود َ

 .مـحـمدعنـه غري حجاج بن  *بهعلم حدث ن وال ,بن أيب هند عن حبيب
تفرد بـه جرير بن  .احلديث.. .أنا أعلم الناس بميقات هذه الصالة : قال:حديث )٤٤٢٥(

  .ياس أيب برش عن حبيبإعبد احلـميد عن رقبة عن جعفر بن 
 غريب من .احلديث.. .﴾r q p o  ﴿ــــيقرأ ب ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:[حديث  )٤٤٢٦(

ْغيالنحديث   تفرد بـه ,نترش بن األجدعامل بن جامع قايض الكوفة عن إبراهيم بن مـحـمد بن َ
  .عنه/أ٢٥٢/بن احلارث املـحاريب IQHحييى

 غريب .ةارييف اجلاحلديث .. . إىل النعامن وهو أمري الكوفةت امرأة جاء:حديث )٤٤٢٧(
  .عنـه IRHتفرد بـه عاصم بن عيل , عن حبيبخالد احلذاءمن حديث 

 :خيثمة عنـه* 
تفرد بـه احلسن بن برش  .احلديث» ...خري الناس قرين «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٢٨(

  .عن زهري عن عبد امللك بن عمري عنـه ISHبن سلمة

________________________ 
  .من غ » به« * −٤٤٢٤الالل
  .  من طريق يعىل , ووافقه ١٠٤٢ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٤٢٦الالل
 .حييى بن يعىل عن أبيه رواه يف الصغري و.  يعىل :صوابه » حييى«: قوله  )١(الالل
 . عيل بن عاصم :صوابه لعل » عاصم بن عيل «:قوله  )٢(الالل
 . سلم :صوابه » سلمة«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٤٩

َيسافبن  IQHبيبخ*   : عنـهَ
م بن حييى هـامتفرد بـه  .احلديث.. . جارية امرأتـهفع إليـه رجل غيشُ أنـه ر:حديث )٤٤٢٩(

  .بيبخعن قتادة عن حبيب بن سامل عن 
 : عنـهِعالقةزياد بن * 

 حديث غريب من .احلديث» ...الدعاء هو العبادة« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٣٠(
 وال نعلم حدث بـه غري عبيد بن ,مل يروه عنـه غري أيب مريم عبد الغفار بن القاسم ,عنـه زياد

  .إسحاق العطار
 :عنـه −IRHغري منسوب−سعيد * 

 تفرد بـه .وفيـه ذكر الرجـم ,احلديث.. .ن امرأة أحلت جاريتـها لزوجهاأ :حديث )٤٤٣١(
َّسوارع بن واهب بن َدْيَمَّلسا َالدستوائي عن هشام َ واملـحفوظ عن قتادة  , عن قتادة عن سعيدَّْ

  .عن حبيب بن سامل
 :سامل بن أيب اجلعد عنـه* 

تفرد بـه داود بن عبد  .احلديث» ... صفوفكمّنُلتقيم« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٣٢(
َمسعراجلبار عن  ْ   .ـحـمد بن برش ووقفه أحـمد بن بشري وم,اً مرفوعِ

 :سامك بن حرب عن النعامن* 
غريب من حديث  .احلديث» ...إن يف اإلنسان ملضغة «:قال ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٤٣٣(

  . تفرد بـه مـحـمد بن جابر عنـه,سامك عنـه
 :بغويقال ال .احلديث» ...اتقوا النار ولو بشق مترة«:  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤٣٤(

 

________________________ 
  .− وكذا ما بعده– حبيب :صوابه » خبيب«: قوله  )١(الالل
 .» هو ابن املسيب«:  فوقها يف ص , ويف حاشية غ )٢(الالل
   .٢) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٤٣٣الالل
  .ال : يف غ » وال« . * ١/٣٩٨مسند الشهاب :  ينظر −٤٤٣٤الالل



 

 ١٥٠

وهو أخو مـحـمد بن جابر  ,أحد عن سامك غري أيوب بن جابر أعلم حدث بـهذا احلديث *وال
 .إنـه أوثق من أخيـه مـحـمد بن جابر :يقال و,يميَحُّالس

تفرد بـه عنبسة بن  .احلديث.. . رجلقخفيف مسري إذ  ملسو هيلع هللا ىلص  بينا رسول اهللا:[حديث  )٤٤٣٥(
  .مل يروه عنـه غري عفان بن سيار و,األزهر عن سامك

  .»اًمن منح ورق« :[حديث  )٤٤٣٦(
  .»األوليصلون عىل الصف /ب٢٥٢/إن اهللا ومالئكتـه« :ديثحو )٤٤٣٧(
  .»إنام املؤمنون كرجل واحد« :حديثو )٤٤٣٨(
 .احلديث.. .يسوي الصفوفملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  كان :حديثو )٤٤٣٩(

  .تفرد بـهذه األحاديث احلسني بن واقد عن سامك      
 : عن النعامنمريعبد امللك بن ع* 

بـه عمر بن راشد عن عمرو بن قيس عن تفرد  .احلديث» ...ِّاحلالل بني« :[حديث  )٤٤٤٠(
 عمر بن شبيب عن عمرو بن قيس تفرد بـه  :ع آخروقال يف موض }ب٢٨م{ .عبد امللك عنـه

 .* واهللا أعلم,عنـه
 :عامر الشعبي عن النعامن* 

وذكر  ,لْحَّن ذكر الوفيـه ,احلديث» ...اخلـمر من العصري والتمر« :[حديث  )٤٤٤١(
ِحريزبن ميرسة عن أيب ل ي تفرد بـه الفض.*بـهاتتاملش   .عبد اهللا بن حسني عنـه@*َ

تفرد بـه يونس بن مـحـمد عن أيب وكيع  .احلديث» ...من ال يشكر الكثري« :[حديث  )٤٤٤٢(
  . عبد الرحـمن عن الشعبي عنـه*يح عن القاسم بن الوليد أيبِلَاجلراح بن م

________________________ 
  .  من طريق عفان , ووافقه ١٦٧٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤٣٥الالل
   .٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٤٣٩, ٤٤٣٨, ٤٤٣٧, ٤٤٣٦الالل
  .من ص » واهللا أعلم« * −٤٤٤٠الالل
ِحريز «/املشبهات : يف ص » املشتبهات« . * ٤/٢٥٢السنن :  ينظر −٤٤٤١الالل  .» صح«: فوقها يف غ  »َ
  .بن : يف غ » أيب« . * ١/٦١مسند الشهاب :  ينظر −٤٤٤٢الالل



 

 ١٥١

ه خالد بن  تفرد بـ.احلديث» ...ِّحالل بني« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:[حديث  )٤٤٤٣(
 وتفرد بـه , عنـه*اطنعيسى احل ورواه .عن الشعبي IQH*ححييى عن يوسف بن ميمون الصبا

  .عنهيزيد بن اهلاد 
َكهيلتفرد بـه حييى بن سلمة بن  .احلديث» ...األرشبة من خـمس« :[حديث  )٤٤٤٤(  عن ُ

  .أبيـه عنـه
تفرد  .ديثاحل» ...اقرأ القرآن ما نـهاك« :البن مسعود ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا:حديث )٤٤٤٥(

  .بـه مـحـمد بن كثري الكويف عن إسامعيل بن أيب خالد عن الشعبي عنـه
ْعمرةفقالت  , تصدق عيل أيب بصدقة:حديث )٤٤٤٦( تفرد بـه عيل بن عاصم  .احلديث.. .َ

َالنشائيومل يروه عنـه غري مـحـمد بن حرب  ,عن أيب إسحاق الشيباين عنـه  يف ٌّوقد جـمع عيل ,َّ
  .عن أيب إسحاق عةـامجإسناده بني 

  .د بن عيسى عن مـجالدِّيَّسالتفرد بـه  .احلديث» ...*إن من التمر والزبيب« :[حديث )٤٤٤٧(
 تفرد بـه املنذر بن ,غريب من حديث الشيباين عنـه .»نـهى عن كل مسكرأ« :حديث )٤٤٤٨(

  .عن أبيـه عن مـحـمد بن فضيل عنـهبن املنذر مـحـمد 
 :عمرو بن رشحبيل عن النعامن* 

 .احلديث.. .وذكر حديث الغار ,»...بينام ثالث نفر« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٤٤٩(
  .عن أبيـه عن األعمش عن أيب إسحاق عن عمرو/أ٢٥٣/بن معن IRH*دةيتفرد بـه مـحـمد بن عب

________________________ 
  .ًاخلياط , وهو من ألقابه أيضا : يف ص » احلناط«/ » كذا«:  يف حاشية غ »الصباح« * −٤٤٤٣الالل
 .الصباغ :  صوابه »الصباح«:  قوله )١(الالل
   .٤/٢٥٣السنن :  ينظر −٤٤٤٤الالل

. *  من طريق السيد , ووافقه ١١٠٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٢٥٣السنن :  ينظر −٤٤٤٧اللال
 .الزبيب والتمر , وضبب عليهام : يف غ » والزبيب  التمر«

 .» صح«: فوقها يف غ » عبيدة«*  −٤٤٤٩الالل
 .ُ بن أيب عبيدة :صوابه » بن عبيدة«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٥٢

َاجلديلأبو القاسم *   :عن النعامن −وهو حسني بن احلارث− َ
  .IQHوقد تقدم له حديث يف ترجـمة حسني

َغندرتفرد بـه العباس بن يزيد عن  .احلديث» ...اًالنار عذابأهون أهل « :حديث )٤٤٥٠( ْ  عن ُ
  .شعبة عنـه

 :مـحارب بن دثار عنـه* 
 تصدق عيل أيب : سمعنا النعامن وهو خيطب عىل املنرب قال:IRH قاال:ثحدي )٤٤٥١(

 تفرد بـه عيل بن ,غريب من حديث أيب إسحاق الشيباين عن الشعبي .احلديث.. .بصدقة
َالنشائيد بـه مـحـمد بن حرب  وتفر,عاصم عنـه  .ومل نكتبـه إال عن عيل بن مبرش , عن عيلَّ

 :أبو إسحاق عن النعامن* 
 .يف الغار احلديث» ...إن ثالثة نفر أقبلوا يمشون «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٥٢(

  .تفرد بـه أبو سنان سعيد بن سنان عن أيب إسحاق عنـه
 :أبيـهـامالنعامن عن  ISHعبد اهللا الزهري عن ابني* 

.. . حني تكلم بعدما مات*ةخارجأن النعامن بن بشري حرض ابن  :[حديث  )٤٤٥٣(
 تفرد بـه عمرو بن .احلديث.. .عن سعيد بن املسيب مثل هذا سواء ITHتِربْخُوأ :وفيه ,احلديث
 ابني عن IUHالزهري أخي *ابن الزهري مسلم بن اهللا عبد عن جاألش بن بكري عن احلارث
  .النعامن

________________________ 
  .٤٤٢٣ يف احلديث )١(الالل
 .مـحارب والشعبي :  لعلهام )٢(الالل
  .٢٢٣, ٣٩/٢٢٢ كام يف األوسط وتاريخ دمشق − وكذا ما بعده− ابن:صوابه » ابني«: قوله  )٣(الالل
 من طريق عمرو عن بكري عن ابن شهاب أن ابنًا للنعامن ٧٦٨٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٤٥٣الالل

/ جارية , ومهملة يف غ : يف ص » خارجة« . *  , ووافقه− دون حديث ابن املسيب–حدثه 
 .الزهري عن ابن : يف ص » الزهري ابن«

 . القائل هو بكري )٤(الالل
 . أخي الزهري :صوابه » ابن أخي الزهري«: قوله  )٥(الالل



 

 ١٥٣

 نّرَقُعامن بن ممسند الن
 »...هـمعنـ وكف هـمقبل منـا إىل اإلسالم وهـمادع «:قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٤٥٤(

ْغيالنغريب من حديث  .احلديث َمرثدعن علقمة بن  }أ٢٩م{  بن جامعَ ْ بن  IQH تفرد بـه يعىل,َ
ْغيالناحلارث املـحاريب عن أبيـه عن  بن جابر مـحـمد @*ريَجُ ب* وال أعلم حدث بـه غري أيب,َ

َمرثد ورواه شعيب بن راشد عن حـمزة الزيات عن علقمة بن .املـحاريب ْ م َصْيَ عن مسلم بن هَ
وهو غريب من حديث حـمزة  ,انيومل يذكر يف اإلسناد مقاتل بن ح ,العبدي عن النعامن

ت حـمزة الزيا عن احلـميد جرير بن عبد  ورواه. بن راشد بـهذا اإلسناد*شعيب تفرد بـه ,الزيات
  .بإسناد آخر

 تفرد .احلديث.. .يف أربعامئة من مزينة ملسو هيلع هللا ىلص  عىل رسول اهللاقدمنا :حديث )٤٤٥٥(
وكذلك رواه زائدة ومـحـمد بن فضيل  , عن ساملالسلميبـه حصني بن عبد الرحـمن /ب٢٥٣/

  .عن حصني
 

 مسند نعيم بن مسعود
مد تفرد بـه مـحـ .احلديث.. .حني جاءه رسول مسيلمة ملسو هيلع هللا ىلص  كنت عند النبي:حديث )٤٤٥٦(

  .بن إسحاق عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارق عنـه
 تفرد بـه .األبكارو بَّيُثهن ال : قال,﴾s r q ﴿ : يف قوله عز وجل:حديث )٤٤٥٧(

ْاجلعفيجابر عن يزيد بن مرة    . عن سلمةُ
 

 رَّـامَمسند نعيم بن ه
 غريب من .احلديث» ...ال تعجزن, *يا ابن آدم :يقول اهللا عز وجل« :[حديث  )٤٤٥٨(

 

________________________ 
َبجري«/ ابن : يف غ » أيب« * −٤٤٥٤الالل   .سعيد : يف ص » شعيب«/ » صح«: فوقها يف غ » ُ
 . حييى بن يعىل :صوابه » يعىل «:قوله  )١(الالل
  .برش : يف ص » برس«/ من غ » يا ابن آدم«) . * الغطفاين(األنساب للسمعاين :  ينظر −٤٤٥٨الالل



 

 ١٥٤

ْاخلوالينأيب إدريس حديث   تفرد بـه مـحـمد بن وزير , بن عبيد اهللا عنـه*ْرسُومن حديث ب , عنـهَ
 الوليد بن مسلم ان :قالف ,ن الوليد بن مسلمعوخالفه هشام بن خالد  ,عن الوليد بن مسلم

 إدريس اسمعت أب : بن عبيد اهللا قالْرسُعت بسم :قال يب السائبعن الوليد بن سليامن بن أ
ْاخلو ْسمعانسمعت النواس بن  : يقولالينَ  . وتفرد بـه هشام بن خالد,مثله.. . يقولِالكاليب ِ

يدي َبُّ وتفرد بـه مـحـمد بن الوليد الز,ارَّاهلدبن ري بن مرة عن نعيم كثورواه لقامن بن عامر عن 
  .وعنـه مـحـمد بن حرب ,عن لقامن

 

 مسند نافع بن عبد احلارث
غريب من حديث موسى بن عقبة  .احلديث.. .اًحائط  ملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول اهللا:[حديث  )٤٤٥٩(

  .ال أعلم رواه عنـه غري عبد اهللا بن وهب ,عن أيب سلمة
 

 ملسو هيلع هللا ىلصمسند نافع موىل النبي 
تفرد بـه عقبة بن خالد عن  .احلديث» ...تكربسال يدخل اجلنة مسكني م« :حديث )٤٤٦٠(

  .اح عن خالد بن أيب أمية عن نافعَّالصب
 

ْسمعااس بن َّمسند النو  نِ
تفرد  .احلديث» ...كفى باملرء من اخليانة والكذب «: ملسو هيلع هللا ىلص*قال رسول اهللا :[حديث  )٤٤٦١(

  .عن عبد الرحـمن بن جبري عن أبيـه عنـه IQHعن ثور بن زيد *ِّيلُُببـه أبو إسامعيل األ
تفرد بـه هشام بن  .احلديث» ...ال تعجزن , يا ابن آدم:يقول اهللا عز وجل« :حديث )٤٤٦٢(

  .IRHرَّهـام وقد تقدم الكالم عليـه يف مسند نعيم بن ,خالد عن الوليد بن مسلم
________________________ 

  .  من طريق ابن وهب , ووافقه ٢٨١١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤٥٩الالل
ِّاألبيل«/ النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٤٤٦١الالل ُ    .»صح «:فوقها يف غ » ُ
 . يزيد :صوابه » زيد«: قوله  )١(الالل
  .٤٤٥٨ يف احلديث )٢(الالل



 

 ١٥٥

 يشة اخلريَبُمسند ن
يشة اهلذيل َبُغريب من حديث ن .احلديث» ...من أكل يف قصعة ثم حلسها« :[حديث  )٤٤٦٣(

 اس عن جدتـه أم عاصم َّتفرد بـه أبو اليامن املعىل بن راشد القو/أ٢٥٤/, ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي
  .يشةَبُن :لهرجل من هذيل يقال عن  −ةسنان بن سلملوكانت أم ولد −

 
ــــــــــــــ يك بنِـهَمسند ن ُالسكوين يمرَصـُ َّ 

كم ُال تزالون تقاتلون املرشكني حتى يقتل بقيت «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٤٦٤(
 بن ْرسُان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن بتفرد بـه مـحـمد بن أب .احلديث» ... باألردنَالدجال

  }ب٢٩م{ . عنـهIQHد اهللايعب
 

 مسند نوفل األشجعي
تفرد بـه  .احلديث» ...إذا أخذت مضجعك «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا* قال يل:[حديث  )٤٤٦٥(

 عن هـم مريم األنصاري ومـحـمد بن أبان القريش ثالثتـ*أيبابن إسامعيل بن أبان عن رشيك و
  . بن نوفل عن أبيـهفروةأيب إسحاق عن 

 
ِيط بن رشَبـُمسند ن  يطَ

تفرد  .احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد «:يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا سمعت رسول :[حديث  )٤٤٦٦(
 .يطَبُبـه أحـمد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيـه عن جده عن ن

________________________ 
   .٣/٢٢٧اإلصابة :  ينظر −٤٤٦٣الالل
 .عن أيب إدريس اخلوالين :  أي )١(الالل
  .وأيب : يف ص » وابن أيب«/ من ص » يل« * −٤٤٦٥الالل
  .  من طريق أمحد , ووافقه ٦٧وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١٨٨املوضوعات :  ينظر −٤٤٦٦الالل



 

 ١٥٦

 ةْربَال بن سَّمسند النز
 قال .احلديث.. . من بني هالل:قلنا ,»من أنتمـم «:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص أتينا النبي :حديث )٤٤٦٧(

 .يمَثُسعيد بن خأخي ن اهلاليل ابيم َثُبن خد َشَ ما كتبته إال عن أحـمد بن ر:أبو بكر بن أيب داود
 

 باب الواو
 رْجُمسند وائل بن ح

 :عبد اجلبار بن وائل عن أبيـه* 
  يف يدي بعدففأعر ,−*ويمس جلدي جلدهأ− ملسو هيلع هللا ىلص  كنت أصافح النبي:[حديث  )٤٤٦٨(
ْاجلعفي تفرد بـه جابر .أطيب من ريح املسك ٍلثةاث   . عن عبد اجلبار عن أبيـهُ
.. . آمني: قال﴾c b ﴿ :فلام قرأ , ملسو هيلع هللا ىلصف رسول اهللا خل* صليت:[حديث  )٤٤٦٩(

َأنيسةغريب من حديث زيد بن أيب  .احلديث عبد الرحيم  مل يروه عنـه غري أيب , عن أيب إسحاقُ
  . تفرد بـه عنـه ابن أخيـه مـحـمد بن سلمة احلراين,يزيدخالد بن أيب 

من حديث غريب  .احلديث» ...حق وسنة أن ال يؤذن إال وهو طاهر« :[حديث  )٤٤٧٠(
  .وعنـه عمري بن عمران ,عنـه@IQH*بةَنِ بن ع*ارثتفرد بـه احل/ب٢٥٤/,عبد اجلبار عن أبيـه

 :كليب عن وائل* 
غريب من  .احلديث.. .رضب بيمينـه عىل شامله ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٤٤٧١(

ِالسبيعحديث أيب إسحاق   بن  تفرد بـه عنـه ابن ابنـه يوسف بن إسحاق, عن أبيـهعاصمي عن َّ
________________________ 

  .» كذا«: خلد بن خلده , وفوقها : يف غ » جلدي جلده«/ الرتمجة من ص  * −٤٤٦٨الالل
  .من غ » صليت« . * ١/٣٣٤السنن :  ينظر −٤٤٦٩الالل
 .» صح«: فوقها يف غ  »ِعنَبة«/ احلسن : يف ص » احلارث« . * ١/٢٥٣تلخيص املتشابه :  ينظر −٤٤٧٠الالل
 .عن العالء بن كثري :  أي )١(لالال

. *  من طريق رشيح , ووافقه ١٧٠٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/١٨٥٢املؤتلف :  ينظر −٤٤٧١الالل
  .مبارك : يف ص » مدرك«/ الرتمجة من ص 



 

 ١٥٧

 وقال يف . مسلمةومل يروه عنـه غري رشيح بن , وتفرد بـه عنـه ابنـه إبراهيم بن يوسف,أيب إسحاق
 مسلم الصفار أيب مسلم عن موسى بن أيب  عن خالد بن*كدر تفرد به عامر بن م:موضع آخر

  .عائشة
 تفرد بـه إسامعيل بن عمرو عن قيس عن عاصم بن كليب .»الندم توبة« :حديث )٤٤٧٢(

  .ه عن وائلعن أبيـ
 :−غري مسمى−ابن وائل * 

تفرد بـه  .احلديث.. .ملا افتتح الصالة كرب ورفع يديـه ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[*حديث )٤٤٧٣(
ِالزبرقانداود بن  ْ ْمهران وتفرد بـه داود بن ,عن ابن وائل IQH عن مطرِّ  . عنـهِ

 :أم عبد اجلبار بن وائل عن وائل* 
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .الصالة رفع كفيـهحني يفتتح  ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٤٤٧٤(

  .شيبة عن أيب إسحاق عن عبد اجلبار عن أمه عن وائل
 

 عَقَْسمسند واثلة بن األ
 :إبراهيم بن أيب عبلة عنـه* 

ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا عز  «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤٧٥(
 . *عبلةبن أيب  تفرد بـه طلحة بن زيد عن إبراهيم .»وجل

 :شداد بن عبد اهللا عنـه* 
 »...إن اهللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا:حديث )٤٤٧٦(

 

________________________ 
  .من غ » حديث« * −٤٤٧٣الالل
ْ فطر :صوابه لعل » مطر«: قوله  )١(الالل ِ. 
   .الرتمجة من ص * −٤٤٧٤الالل
  .من غ » بن أيب عبلة« / − وكذا ما بعده–الرتمجة من ص  * −٤٤٧٥الالل



 

 ١٥٨

 تفرد بـه عمر بن يونس عن ,غريب من حديث حييى بن أيب كثري عن األوزاعي .احلديث
 .سليامن بن أيب سليامن عنـه

 

 :طارق بن شهاب عنـه* 
د بـه أبو عمر حفص بن سليامن تفر .احلديث» ...هـمأربعة ال ترد دعوتـ« :حديث )٤٤٧٧(

  }أ٣٠م{ . عنـهذيرتمالد  وتفرد بـه صالح بن مـحـم, عن قيس بن مسلم عنـهئاملقر
 

 :عنـه IQHرصيبعبد الواحد ال* 
غريب من حديث سعيد بن  .احلديث» ...مواريث IRHحتوز املرأة ثالث« :[حديث  )٤٤٧٨(

ِالعطاردي/أ٢٥٥/فرد بـه أحـمد بن عبد اجلبار ت,يدي عن مـحـمد بن حربَبُّعبد اجلبار الز َ  عن ُ
  .أبيـه عنـه

 

 :مكحول عنـه* 
تفرد بـه أبو  .احلديث.. . أحول أفطس*رجل من أهل اليمن ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:[حديث  )٤٤٧٩(

َالنخعيداود    . سليامن بن عمرو عن أيوب بن مدرك عن مكحولَّ
 تفرد بـه برش بن .اًمته خيطكان إذا أراد احلاجة أوثق يف خا ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٤٨٠(

 . ISHويف الباب عن نافع عن ابن عمر, و األنصاري عن األوزاعي عن مكحولإبراهيم أبو عمر
 

 :أبو املليح عن واثلة* 
________________________ 

 . النرصي :صوابه » البرصي«: قوله  )١(الالل
   .٩٠, ٤/٨٩السنن :  ينظر −٤٤٧٨الالل
 . ثالثة :ه الوجه في» ثالث«: قوله  )٢(الالل
  .من ص » من أهل اليمن« * −٤٤٧٩الالل
 ٨٣٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٨٣ , الآللئ املصنوعة ١٤٩٢املوضوعات :  ينظر −٤٤٨٠الالل

  . تفرد به عبيد اهللا عن برش : من طريق برش عن ثور بن يزيد عن مكحول , وقال 
  .٣٢٩٤ سبق يف احلديث )٣(الالل



 

 ١٥٩

د اهللا بن أيب حـميد عن يتفرد بـه عب .احلديث.. . بال يف املسجداً أن أعرابي:[حديث  )٤٤٨١(
 . * واثلةعنأيب املليح 

 
 مسند وابصة بن معبد

َيسافهالل بن *   : عنـهَ
 غريب من حديث أيب وهب الثقفي احلارث بن .يف الصالة خلف الصف[ حديث )٤٤٨٢(
 بن مَّسال غري هـمعنـ يروه  مل,حصني عمر وسويد بن عبد العزيز عن ني وأيب برش ورقاء بنَصُغ

  .املدائني سليامن
 :احلسن عن وابصة* 

تفرد بـه أبو  .احلديث» ...ىمن أب اجلنة إال ّنُلُلتدخ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤٨٣(
َمـخلدأسلم مـحـمد بن  ْ  . *عن وابصة عن زهري بن مـحـمد املكي عن سامل األفطس عن احلسن َ

 :الشعبي عن وابصة* 
عيل غريب من حديث إسام .احلديث.. . صىل رجل خلف الصف وحده:حديث )٤٤٨٤(

 د اهللا بن نمري عن عن عب تفرد بـه سهل بن عامر البجيل,بن أيب خالد عن الشعبي عنـه
  .إسامعيل

 
 مسند وحيش

 تفرد .احلديث» ...*يوشك العلم أن خيتلس «:يقول ملسو هيلع هللا ىلص * أنـه سمع النبي:[حديث  )٤٤٨٥(
 

________________________ 
  .عنه : يف ص » عن واثلة« * −٤٤٨١الالل
   .−كذا ما بعده و–الرتمجة من ص  . * ٤٠) ٢(األفراد :  ينظر −٤٤٨٢الالل
  .من غ » عن وابصة« * −٤٤٨٣الالل
  .حيتبس : يف غ » خيتلس«/ رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٤٨٥الالل



 

 ١٦٠

  .عن وحيش بن حرب بن وحيش عن أبيـه عن جده IQH مـحـمد بن سليامن أبو داودبـه
 .»قم فأعلمه «:وفيـه ,احلديث.. .فمر رجل , ملسو هيلع هللا ىلص عند النبياً كنت جالس:حديث )٤٤٨٦(
  .عن وحيش مثلهد رد بـه مـحـمد بن سليامن أبو داوتف

 
 مسند وهب بن حذيفة

غريب من  .احلديث» ...الرجل أحق بمـجلسه« :قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٤٨٧(
عنـه غري ابن أخيـه /ب٢٥٥/ ومل يروه,انَّبَتفرد بـه واسع بن ح , ملسو هيلع هللا ىلصحديث وهب عن النبي

وال أعلم حدث بـه عنـه غري  , املازين عنـهرةُعام تفرد بـه عمرو بن حييى بن ,مـحـمد بن حييى
  .خالد بن عبد اهللا

 
 شَبْنَخمسند وهب بن 

 تفرد بـه اهليثم بن خالد أبو .»عمرة يف رمضان تعدل حجة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي:حديث )٤٤٨٨(
 .صالح عن أيب نعيم الفضل عن الثوري عن داود عن الشعبي عنـه

 
 باب اهلاء

 مسند هشام بن عامر
 .احلديث» ...ًال حيل ملسلم أن يصارم مسلام«: *قال ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللان رسأ :[حديث  )٤٤٨٩(

  .عن معاذة عن هشام بن عامر األنصاري −كْشِّوهو الر−تفرد بـه يزيد بن القاسم 

________________________ 
  بن أيب داود , وكنيته أبو عبد اهللا , أما أبو داود فكنية أبيه وجده :صوابه لعل » أبو داود«: قوله  )١(الالل

  .− وكذا ما يف احلديث بعده–
  .من غ » قال«*  −٤٤٨٩الالل



 

 ١٦١

  IQH*رية بن سعدَبُمسند ه
تفرد بـه  .كان يوقظ أهله يف العرش األواخر من رمضان ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[ث حدي )٤٤٩٠(

 ...نأ@*ريةَبُرة عن شعبة عن أيب إسحاق عن هَعْرَـحـمد بن ععن م }ب٣٠م{ إسحاق بن سيار
 

 باب الياء
  IRHمسند يعىل بن أمية بن خلف

 :ابنـه صفوان عن أبيـه وعمه* 
غريب من حديث  .احلديث.. .يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا:[حديث  )٤٤٩١(

ْاألييلومن حديث يونس  ,عن عطاء عن صفوان ISHكثري  ,حاق عن خالد عن مـحـمد بن إسَ
 ورواه أحـمد بن خالد الوهبي عن ابن , عن يونسَِهليعةتفرد بـه حسان بن غالب عن ابن 

 . خالد بن كثريهـامومل يذكر بينـ ,إسحاق عن عطاء
 .بطولهاحلديث .. .ةَّبُملا أقبل من حنني أتاه أعرايب عليـه ج ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:[حديث  )٤٤٩٢(

 تفرد بـه أبو زيد , أيب رباح عن صفوان عن عطاء بنّكَصِام بن مسغريب من حديث ح
  .األنصاري سعيد بن أوس

________________________ 
  .− وهو ابن أيب وقاص−هبرية عن سعد: صوابه » هبرية بن سعد«: قوله  )١(الالل
» عن هبرية«/ ضبب عليها يف ص » سعد« . * −هبرية عن سعد:  وفيه – ٤/٣٩٤العلل :  ينظر −٤٤٩٠الالل

  .ضبب عليها يف النسختني 
 ُيعىل بن منْية : عىل بن أمية بن أيب عبيدة , ويقال  ي:صوابه لعل » يعىل بن أمية بن خلف«: قوله  )٢(الالل

 .واهللا أعلم .  , وليس ألمية بن خلف ابن اسمه يعىل − وهي أمه−
 من طريق رشدين عن يونس , ٢١٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٢٢٢السنن :  ينظر −٤٤٩١الالل

  . وسكت عنه 
 . خالد بن كثري :صوابه » كثري«: قوله  )٣(الالل
   .٢/٢٣١السنن :  ينظر −٤٤٩٢الالل



 

 ١٦٢

 :عكرمة عنـه* 
تفرد بـه زمعة  .احلديث.. .كني فيـه أحدَْرشَ مل يًامـخاتملسو هيلع هللا ىلص  للنبي ُتْغُا صأن :[حديث  )٤٤٩٣(

  .عن سلمة عن عكرمة
. IQHاحلديث.. .ه حتت رأسهؤ يف املسجد ورداًن صفوان بن أمية كان نائامأ :[حديث  )٤٤٩٤(

 . *رسيومل يروه عنـه غري أشعث بن أ ,بـه ابن ثوبان عن احلسن بن احلرتفرد 
ْغيالنيمة بنت َكُح*   /أ٢٥٦/:IRH عن زوجها يعىل بن أميةَ

 .احلديث.. .ارةَّعطوإما  ,إما ماشطة ,امرأة ملسو هيلع هللا ىلص النبيجني َّ زو: قال:[*حديث )٤٤٩٥(
ْغيالنمن حديث غريب غريب  عىل بن احلارث تفرد بـه ي , بن جامع عن عثامن بن املغريةَ

 .املـحاريب عنـه
 

 مسند يعىل بن مرة
تفرد بـه  .احلديث» ...أمرين جربيل بأكل اهلريسة «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٤٩٦(

  .منصور بن املهاجر عن مـحـمد بن احلجاج عن عبد امللك بن عمري اللخـمي عنـه
 

 مسند يزيد بن أسد جد خالد بن عبد اهللا
 ما كتبتـه إال :قال .احلديث» ...اً كذب عيل متعمدمن «:قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[حديث  )٤٤٩٧(

 

________________________ 
 .الرتمجة من ص *   .١١٣ , األربعون املتباينة له ص ١٠/٣٢٨فتح الباري البن حجر :  ينظر −٤٤٩٣الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »أيرس«*  −٤٤٩٤الالل
 . هذا احلديث من مسند صفوان بن أمية بن خلف )١(الالل
  . وقيل إن زوجها هو يعىل بن مرة)٢(الالل
  .مكررة يف غ» حديث«. *  من طريق املحاريب , ووافقه ٧١٦٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤٩٥الالل
   .١٣٧٤ , املوضوعات ٢٨٠, ٢/٢٧٩تاريخ بغداد :  ينظر −٤٤٩٦الالل
 .»س«: القرصي , وفوقها : يف ص » القرسي«/  و: يف ص » عن« . * ١٩٤املوضوعات :  ينظر −٤٤٩٧الالل



 

 ١٦٣

ْمهرانعن مـحـمد بن العباس بن  َالدينوري عن مـحـمد بن أيب يعقوب ِ َْ  عن أحـمد بن صالح ِّ
ْالقرسيبن عبد اهللا  IQHحييى بن سعيد بن يزيد *عناملكي   عن أبيـه عن جده خالد بن عبد اهللا *َ

ْالقرسي   . عن أبيـه عن جدهَ
غريب من  .احلديث »...أذهب خطاياه« : املريض*باثوب ملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي:[حديث  )٤٤٩٨(

ومل يروه عنـه  ,تفرد بـه إسامعيل بن أوسط عنـه ,حديث خالد بن عبد اهللا أمري العراق عن جده
  .غري يونس بن أيب إسحاق

 
 مسند يزيد والد السائب

 من حديث غريب .احلديث.. . سوى نصيبناًنفال ملسو هيلع هللا ىلص لنا رسول اهللاَّ نف:[حديث  )٤٤٩٩(
 تفرد بـه إسحاق بن إدريس عن عبد اهللا بن رجاء عن يونس بن ,الزهري عن السائب عن أبيـه

  .واملـحفوظ عن عبد اهللا بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سامل عن أبيـه ,يزيد عن الزهري
 

 واينْيَخـمسند يزيد ال
 .ـه ذكر امليتةوفي ,احلديث.. . قد كربتكأرا ,IRHيا عامه : قلت لعبد خري:حديث )٤٥٠٠(

, ع عنـهْلَسعبد امللك بن  }أ٣١م{  تفرد بـه,واين عن أبيـهْيَخـ بن يزيد الٍ خريِغريب من حديث عبد
  .ومل يروه عنـه غري ابنـه مسهر بن عبد امللك

 
 

________________________ 
 . خالد :صوابه » يزيد«: وله ق )١(الالل
  .مبيض هلا يف غ » بثواب« * −٤٤٩٨الالل
  .  من طريق إسحاق , ووافقه ٢١٢٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٤٩٩الالل
 .ُ يا أبا عامرة :صوابه لعل » يا عامه«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٦٤

 مسند يزيد بن سلمة
غريب من حديث يزيد بن  .احلديث.. .يصنع أشياء ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا:حديث )٤٥٠١(

ْاجلعفيسلمة  َمليكة ابن وهو ,ُ ُIQH,  ْاجلعفيتفرد بـه جابر   . عن يزيد بن مرة عنـهُ
 

 /ب٢٥٦/مسند يزيد بن معبد
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .فسألني عن الياممة , ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي@* قدمت:[حديث  )٤٥٠٢(

ال أعلم  و,عنـه ISH*ة عتب*عن أيوب بن IRHقيالزرسليامن الياممي عن موسى بن الفضل 
َّشبة عمر بن حدث بـه عنـه غري   .يريَمُّ النَ

 
  عزةيبأمسند يسار 

 .احلديث» ... إال اهللا عز وجل*خـمس ال يعلمهن «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٥٠٣(
 .تفرد بـه عبيد اهللا بن أيب حـميد عن أيب املليح عنـه

________________________ 
 .ُّ ومليكة أمه )١(الالل
 .» كذا«: يف حاشية غ  »أيوب      عتبة«/ مبيض هلا يف غ » بن«/ » كذا«: فوقها يف غ » قدمت« * −٤٥٠٢الالل
 . الربعي :صوابه » الزرقي«: قوله  )٢(الالل
 .عن معبد بن يزيد بن معبد :  أي )٣(الالل
  .يعلمها : يف غ » يعلمهن«. *  من طريق عبيد اهللا , ووافقه ٨٤١٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٥٠٣الالل



 

 ١٦٥

 واملراسيل@*وام من الصحابة مل يسمهـم الراويباب معرفة أحاديث أق
 ليكون أسهل ;يبنورد أحاديثهـم عىل الرتت

 أشعث بن أيب الشعثاء عن رجل من بني كنانة
تفرد بـه احلـميدي عن  .احلديث.. .بسوق ذي املـجاز ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا:[حديث  )٤٥٠٤(

َقعنبسفيان بن عيينة عن  ْ وتفرد بـه عنـه سيف بن  ,ورواه األعمش عن أشعث . عن أشعثَ
 .عمر

 
 واحلارث بن عمر :واسمه ,الرباء بن عازب عن عمه

.. . أبيـه*ةرأماإىل رجل من بني تيم بلغه أنـه تزوج  ملسو هيلع هللا ىلص * بعثني النبي:[حديث  )٤٥٠٥(
عن أبيـه تفرد بـه الفضل بن العالء عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء  .احلديث
 .*عن عمه

 
 ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا ْدُالرباء عن صاحب ب

 .»ببعض هافناء أمتي بعض«أن  ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاْدُ صاحب ب*يثندح: [ حديث )٤٥٠٦(
وهو غريب من حديث  ,يب عنـهْرَ تفرد بـه إسامعيل بن ز,غريب من حديث أيب بردة عن أبيـه

َكريبتفرد بـه أبو  ,إسامعيل عن أيب بردة   .IQHن عباد بن أيب زائدة عن عمه حييى عن مـحـمد بُ

________________________ 
 .» كذا«: فوقها يف غ  »الراوي«*  −٤٥٠٤الالل
يف » امرأة«/ رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ٣/١٩٦, السنن ) ب/٤٣النارصية (العلل :  ينظر −٤٥٠٥الالل

 . من غ  » عن أبيه عن عمه«/ أمة : ص 
  .حديث عن أبيه عن عمه حدثني : يف ص » حديث حدثني« * −٤٥٠٦الالل
 .ة عن إسامعيل حييى بن زكريا بن أيب زائد:  أي )١(الالل



 

 ١٦٦

 ملسو هيلع هللا ىلصري بن يسار عن بعض أصحاب النبي َشُب
َالقعنبيتفرد بـه  .احلديث.. .ةمرثنـهى عن بيع ال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٥٠٧( ْ  عن سليامن َ

  .بن بالل عن حييى بن سعيد عنـه
 

ـه َبِحَصملسو هيلع هللا ىلص عن رجل من أصحاب النبي /أ٢٥٧/حـميد بن عبد الرحـمن
 سننيأربع 

تفرد بـه إبراهيم بن يزيد  .أن يبال يف املاء الراكد ملسو هيلع هللا ىلص  نـهى رسول اهللا:[حديث  )٤٥٠٨(
ْمرذانبه َ َ ْ َمصقلةعن رقبة بن  *َ ْ ِ.  

.. . إذا اجتمع الداعيان:قال ملسو هيلع هللا ىلص حـميد عن رجل من أصحاب النبي[ حديث )٤٥٠٩(
 تفرد بـه عنـه ,عن حـميد *ديزغريب من حديث أيب خالد الداالين عن أيب العالء األ .احلديث

  .عبد السالم بن حرب
 

 − مرسل− خيثمة بن عبد الرحـمن
بن غريب من حديث مـحـمد  .احلديث.. .يدعو هكذا ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : قال:حديث )٤٥١٠(

َجحادة ِّمرصف عن طلحة بن ُ َ َّعلية تفرد بـه إسامعيل بن , عن خيثمةُ َ ُ.  
 

 زيد بن وهب
 *أهلكنا , يا رسول اهللا:فقال ,وهو خيطب ملسو هيلع هللا ىلص  جاء رجل إىل النبي:[حديث  )٤٥١١(

  . عن األعمش عن يزيد بن أيب زياد عنـه*تفرد بـه يزيد بن سنان .ثاحلدي }ب٣١م{ ...الضبع
________________________ 

 .» كذا«: فوقها يف غ » مرذانبه«*  −٤٥٠٨الالل
  .األودي : يف غ » األزدي« * −٤٥٠٩الالل
  .سيار :  يف غ » سنان«/ نبي اهللا أهلكتنا : يف غ » رسول اهللا أهلكنا« * −٤٥١١الالل



 

 ١٦٧

 بني سليم عن أبيـه عن جدهزيد بن أسلم عن رجل من 
تفرد بـه الثوري عن زيد  .احلديث.. .ة من معدنفضب ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه أتى النبي:[حديث  )٤٥١٢(

وقول الثوري  ,فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ,سْـمِ بن اخلريَعُوخالفه س ,بـهذا اإلسناد
  .أصح

 
ّزر  َحبيشبن ِ ُ 

ن عياش عن عاصم غريب من حديث أيب بكر ب .احلديث.. .ٓه قرأ رجل ط:قال )٤٥١٣(
 تفرد بـه شيخنا أبو إسحاق إسامعيل بن يونس بن ياسني الكاتب عن أيب هشام الرفاعي ,عنـه

  .عن أيب بكر
 

 سعيد بن املسيب
 »...والصدقة الصالة من كثري نم بخري أال أخربكم «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٥١٤(

 : وفيـه,متصل الدرداء  سفيان بن عيينة عن حييى بن سعيد عن سعيد عن أيب*وعن@,احلديث
غريب من حديث حييى بن سعيد عنـه عن أيب  .احلديث ...عرش الحالقةأما إين ال أقول 

ْاجلعفيوتفرد بـه عنـه احلسني بن عيل  , تفرد بـه سفيان بن عيينة,الدرداء َكريبوتفرد بـه أبو  ,ُ ُ 
ْاجلعفيعن  ُ. 

.. . اجلنة عجوز*لأيدخ , يا رسول اهللا:تابن املسيب عن عجوز قال[ حديث )٤٥١٥(
عن ابن أيب  *القايض إبراهيم/ب٢٥٧/غريب من حديث أيب يوسف يعقوب بن .احلديث
ُعروبة   . عن قتادة عنـهَ

________________________ 
   .٦٣) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٥١٢الالل
 .» كذا«: قبلها يف غ » وعن«*   .٢٨٠, ٨/٢٧٩ذكار  , االست٢٣/١٤٥التمهيد :  ينظر −٤٥١٤الالل
  .القاص : يف غ » القايض«/ أتدخل : يف غ » أيدخل« * −٤٥١٥الالل



 

 ١٦٨

 سعيد بن جبري
تفرد بـه  .احلديث... *ًرجالتسعة وثالثون  ملسو هيلع هللا ىلص  أسلم مع رسول اهللا: قال:[*حديث )٤٥١٦(

َّالرماينأيب هاشم  خلف بن خليفة عن   .خلف عن بن برش الكاهيل اقإسح تفرد بهو ,عن سعيد ُّ
 

 سعيد بن عمري عن عمه
تفرد بـه أسود بن عامر عن  .احلديث.. .أي الكسب أفضل : ملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي:حديث )٤٥١٧(

  .وائل عنـه
 

 اع اخلزاعيَبِس
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .عن العقيقة ملسو هيلع هللا ىلص  حدثتني فالنة أنـها سألت النبي:[حديث  )٤٥١٨(

  .اعَبِ يزيد عن س*د اهللا بن أيبيعن عبمريم عبد الغفار عن حبيب بن أيب ثابت 
 

 بي عن عمهَجَشيبة احل
تفرد بـه موسى بن  .»ثالث يصفني لك ود أخيك «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:[حديث  )٤٥١٩(

  .عبد امللك بن عمري عن أبيـه عن شيبة
 

  بن حكيم عن رجل من األنصاربْلُّلصا
 , ملسو هيلع هللا ىلص النبيجاء رجل إىل :رجل من األنصار عن أبيـه عن جده قال *عن[حديث  )٤٥٢٠(

 

________________________ 
  .من غ » ًرجال«, » حديث« * −٤٥١٦الالل
  .من ص » أيب« * −٤٥١٨الالل
   .٧/٣٨العلل :  ينظر −٤٥١٩الالل
  .من غ » عن« * −٤٥٢٠الالل



 

 ١٦٩

تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد عن  ,غريب .احلديث.. .أقريب ربنا فنناجيـه , يا رسول اهللا:فقال
  .بْلُّزة السجستاين عن الصْرَعبدة بن أيب ب

 

 عبد اهللا بن احلارث بن نوفل
تفرد بـه الوليد  .احلديث.. .عن صالة الضحى ملسو هيلع هللا ىلص  سألت أصحاب النبي:حديث )٤٥٢١(

  .ن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن احلارثبن مسلم عن سفيان ب
 

 مة عن رجل من خزاعةِلَعبد اهللا بن س
غريب  .احلديث.. . لوددت أين صليت فاسرتحت: قال رجل من خزاعة:[حديث  )٤٥٢٢(

َمسعرمن حديث  ْ َمـخلد بـه تفرد ,اهللا عبد  عنمرة عن عمرو بن ِ ْ َمسعر عن يزيد بن َ ْ  وقال ,ِ
َسعرِمعن  بشري بن أحـمد  }أ٣٢م{ وقال , عن عمرو عن سامل بن أيب اجلعد عن رجل من خزاعةْ

َمسعرعن  ابن عيينة ْ  بن مـحـمد بن عيل عن أبيـه عن رجل من * عن عمرو عن رجل عن عبد اهللاِ
 /أ٢٥٨/.خزاعة

 

 عبيد اهللا بن عبد اهللا
 ملسو هيلع هللا ىلص  من النبي*اتهسمع −أو سورة− أن آخر يشء عجوز * امرأة حدثتني:[حديث  )٤٥٢٣(
َمسعر غريب من حديث .سالتاملر ْ وقد روي هذا  , أم الفضل بنت احلارث*والعجوز هي ,ِ

  .احلديث عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن أمه أم الفضل
 

 عبد الرحـمن بن أيب ليىل
 غريب .احلديث.. .اًإن بيني وبني املسجد زقاق :فقال ,رجل ملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبي:حديث )٤٥٢٤(

 

________________________ 
  .عبيد اهللا :  ص يف» عبد اهللا« * −٤٥٢٢الالل
 .من ص » هي«/  سمعنا: يف ص » سمعتها«/ من غ » امرأة« * −٤٥٢٣الالل



 

 ١٧٠

َمسعرمن حديث  ْ عن ابن أيب ليىل عن وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة  , بن مرة عن عمروِ
  . ملسو هيلع هللا ىلصوهو الرجل الذي أتى النبي ,ابن أم مكتوم

 يصومون من كل شهر ثالثة هـمقال و ملسو هيلع هللا ىلص  أصحابنا أن رسول اهللا* حدثنا:[حديث  )٤٥٢٥(
 .  عنـه بن عمرو بن مرة عن أبيـهتفرد بـه املعتمر بن سليامن عن أبيـه عن عبد اهللا .احلديث...أيام

 
 عبد امللك بن عمري عن املرادي األعمى

عبد غريب من حديث  .احلديث.. .كان يدعو يف آخر صالتـه ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي:حديث )٤٥٢٦(
 . وعنه مسلم بن إبراهيم, تفرد به هالل بن عبد اهللا الباهيل عنه,امللك

 
 عبيد بن عمري الليثي

 غريب من .»نفيساللهم ال تكلني إىل « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص حدثني من سمع النبي :[حديث  )٤٥٢٧(
َمسعر *حديث ْ ومل  ,األشجعي IQHالرحـمن د اهللا بن عبديتفرد بـه عب , عن عمرو بن دينار عنـهِ

 . *يزيداليروه عنـه غري سليامن بن الفضل 
 

 عيل بن احلسني
 تفرد بـه القاسم بن مالك عن .»من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيـه« :[حديث  )٤٥٢٨(

َغطيفروح بن  ُIRHورواه عباد بن موسى عنـه عن ,ًب هكذا مرسالورواه عنـه زياد بن أي و, عنـه 
________________________ 

  .نا : يف غ » حدثنا« * −٤٥٢٥الالل
: يف ص » الزيدي«/ ساقط من ص » حديث«يف احلديث السابق إىل » عبد امللك تفرد«من  * −٤٥٢٧الالل

  .الربذي , ومهملة يف غ 
 . عبيد الرمحن :صوابه » نعبد الرمح«: قوله  )١(الالل
  .من غ » أيب« * −٤٥٢٨الالل
 .عن الزهري :  أي )٢(الالل



 

 ١٧١

َغطيفروح بن   ورواه شعيب .ًمتصال ملسو هيلع هللا ىلص  عن الزهري عن عيل بن احلسني عن أبيـه عن النبيُ
 وتفرد بـه حييى بن العالء عن شعيب عن ,ًبن خالد عن الزهري عن عيل بن احلسني مرسال

 .واختلف عليـه ,فلم يذكر فيـه الزهري ,ب بن خالدورواه حجاج بن دينار عن شعي ,الزهري
 وهو غريب من حديث ,ًبن أعني عن الزهري أنـه سمع عيل بن احلسني مرسال ُزرارةرواه و

 َُرسيج ومعمر وعمر بن جةْرُجعن حييى بن  ٍّيَبن ح ورواه عيل بن صالح . عن الزهريُزرارة
  .العباس بن عقدة *أيبه الطرق إال عن هذما كتبنا  : قال.ًعن عيل مرسال/ب٢٥٨/عن الزهري

 
 عيل بن صالح

 ...ملسو هيلع هللا ىلصكنت يف النفر الذين أتوا النبي  : من جهينة قالاًأدركت شيخ : قال:[حديث  )٤٥٢٩(
 .ٍّيَبن ح *بن صالح@* بن يعىل األسلمي عن عيل بن صالحتفرد بـه حييى .احلديث

 
 عامر الشعبي

ِدين ب امليت مرتـهن:قال ملسو هيلع هللا ىلص  عن رجل من أصحاب النبيحديث )٤٥٣٠( ْ تفرد  .احلديث ...ـهَ
 عن ِفراسورواه شعبة وغريه عن  , بن حييىِفراسبـه عمرو بن اهليثم التامر عن أيب حنيفة عن 

  .الشعبي عن سمرة بن جندب
 

 العالء بن زياد
 هـم ما اًن قومإ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال لنا رسول اهللا : ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أصحاب النبيحديث  )٤٥٣١(

عمر بن عبد العزيز عن  }ب٣٢م{ ه عبد العزيز بنتفرد بـ .احلديث» ...بأنبياء وال شهداء
َّقدمُومل يروه عنـه غري عمر بن عيل امل ,إبراهيم بن أيب عبلة   .يَ

 
________________________ 

 .» صح«: يف املوضعني فوقهام يف غ » بن صالح«*  −٤٥٢٩الالل



 

 ١٧٢

 عروة بن الزبري
كيف  ,يا أبا مـحـمد «:سأل عبد الرحـمن بن عوف ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا:[حديث  )٤٥٣٢(

زكريا ومـحـمد بن  *أيبهكذا رواه أبو مروان حييى بن  .احلديث» ...صنعت يف استالم احلجر
  .مل أسمع من هشام غريه :قال مـحـمد بن عبيد ,أبيـه عبيد عن هشام عن

 .احلديث» ...حـمزة مني وأنا منـه :ثالثة من أهل بيتي «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:حديث )٤٥٣٣(
  .ومل يروه عنـه غري عكرمة بن عامر ,تفرد بـه سامك احلنفي عن عروة

َخداشتفرد بـه مـحـمود بن  .احلديث» ...اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم« :حديث )٤٥٣٤( ِ 
  .ًك عن هشام عن أبيـه مرسالَّيح بن السامِبَعن مـحـمد بن ص

 فصىل لكل صالة , ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل من األنصار أن جربيل جاء إىل النبيحديث  )٤٥٣٥(
 . عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عنـه بن واقد عن هـمتفرد بـه مـحبوب بن اجل .احلديث.. .وقتني

 

 ن مرةمرو بع
  .IQH يف مسند حذيفةهذكرن .عن حذيفة ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل من أصحاب النبيحديث  )٤٥٣٦(
 

 عمرو بن ميمون
وأبو /أ٢٥٩/ رواه إسحاق األزرق.احلديث.. .يدعو ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي: قال:[حديث  )٤٥٣٧(

َمسعر عن أحـمد الزبريي ْ الثوري عن أيب شعبة و وكذلك رواه ,ً عن أيب إسحاق عنـه مرسالِ
 وأسنده سيف بن مـحـمد عن الثوري عن أيب إسحاق عن عمرو بن ,ًإسحاق عن عمرو مرسال

 . عن جدهُوإرسائيل ,وتابعه يونس بن أيب إسحاق عن أبيـه , عن عمر*ميمون
________________________ 

 من طريق عبيد اهللا بن ٦٥٠وأخرجه الطرباين يف الصغري . ب /٥/١٢٦, ٤/٢٩٢العلل :  ينظر −٤٥٣٢الالل
  .من غ » أيب«. * لقاسم عن عبيد اهللا تفرد به ا: عمر عن هشام , وقال 

  .٢٠٢٧ سبق يف احلديث )١(الالل
  .» كذا«: , ويف احلاشية موون : يف غ » ميمون« * −٤٥٣٧الالل



 

 ١٧٣

 عمرو بن أوس
 .احلديث.. .حني قامت الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  أخربين من سمع منادي رسول اهللا:[*حديث )٤٥٣٨(

َمسعرهكذا رواه أبو نعيم عن  ْ َمسعروتابعه أحـمد بن بشري عن  , عن عمرو بن دينار عنـهِ ْ ِ.  
 

  IQHالنبقيس بن أيب حازم عن ابن س
تفرد بـه مـحـمد بن احلسن  .احلديث.. .رأسه إىل السامء ملسو هيلع هللا ىلص  رفع رسول اهللا:[حديث  )٤٥٣٩(

  .األسدي عن خالد الواسطي عن بيان عن قيس
 

 قتادة
.. .منىوهو يومئذ ب ملسو هيلع هللا ىلص  إىل رسول اهللاُتْعَفَد : قال رجل من خثعم: قال:حديث )٤٥٤٠(

  .ومل يروه عنـه غري أخيـه نوح ,تفرد بـه خالد بن قيس عن قتادة .احلديث
 

 القاسم
َمسعر تفرد بـه خالد عن .فقتله , للمرشكني يف عسكرهًاعين ملسو هيلع هللا ىلص  أخذ النبي:حديث )٤٥٤١( ْ ِ 

  .ًعن القاسم بن عبد الرحـمن مرسال
 

 مـحـمد بن عيل بن أيب طالب
تفرد بـه  .احلديث» ...متعني بسمعيأ هـمالل «: ملسو هيلع هللا ىلص أنـه كان من دعاء النبي:حديث )٤٥٤٢(

ْ سلم  بنُجنادة   .مرسل , مـحـمدIRHر عن احلسن بن عيل عن عمهد اهللا بن عميعن عبَ
________________________ 

  .من غ » حديث« * −٤٥٣٨الالل
ْ سيالن :صوابه » سبالن«: قوله  )١(الالل ِ. 
   .٣/١٢٦٤املؤتلف :  ينظر −٤٥٣٩الالل
 . املراد عم أبيه عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب لعل» عمه«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٧٤

 مـحـمد بن سريين
 ,هـمفلعنـ ,فسألوه عن يشء من أمر الرب , ملسو هيلع هللا ىلص دخلوا عىل النبياًن قومأ :[حديث  )٤٥٤٣(
تفرد بـه  ,أيوب عن األعرج غريب من حديث . أيوب عن األعرج عن أيب هريرة مثله*عنو

  .يوسف بن سعيد بن مسلم عن عمر بن يزيد
 

ِرشاحيلمرة بن  َ 
.. .عىل ناقة مـخرضمةملسو هيلع هللا ىلص  }أ٣٣م{ قام فينا رسول اهللا :عن رجل قال[حديث  )٤٥٤٤(

َمسعرغريب من حديث  .احلديث ْ  بن شعبةتفرد بـه  ,عن رجلعن مرة  عن عمرو بن مرة ِ
َمسعر عن شعبة *ثغريب من حدي هوو ,عنـه/ب٢٥٩/ج احلجا ْ  تفرد بـه أبو عمر حفص بن ,ِ

  .ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحـمد ,اشد اهلاليل الكويفر
 

 مطرف بن عبد اهللا
أال  :فقال ,هـمأنـه خطبـ ملسو هيلع هللا ىلص  عن بعض عامل أهل الكوفة من أصحاب النبيحديث )٤٥٤٥(

 , سعيدغريب من حديث الثوري عن عبد الوارث بن .احلديث ...إن إعطاء هذا املال فتنة
ِمنيعتفرد بـه أبو األزهر أحـمد بن   . بن األزهر عن يزيد بن أيب حكيم العدين عنـهَ

 
  *مـحـمد الزهري

.. .إن أمي توفيت وعليـها دين :فقالت ,ملسو هيلع هللا ىلصم أتت النبي َعْثَن امرأة من خأ :[حديث  )٤٥٤٦(
  .ًكذا رواه عبيد اهللا عن الزهري مرسال :قال .احلديث

________________________ 
 .» كذا«: قبلها يف غ » وعن«*  −٤٥٤٣الالل
  .ساقط من غ » حديث... مسعر  « *−٤٥٤٤الالل
 .» يقدم«: فوق الرتمجة يف ص *  −٤٥٤٦الالل



 

 ١٧٥

هكذا  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصددت أين رأيت رسول اهللالو : قال رجل من خزاعة:حديث )٤٥٤٧(
َمسعرعن  IQHرواه إسحاق بن األزهر ْ د بن بشري وخالفه أحـم , عن عمرو بن مرة عن الزهريِ

َاحلفريوأبو داود  َمسعر عن َ ْ وروى هذا احلديث عبد الرحـمن بن إسحاق عن الزهري عن  ,ِ
 ,ًر عن الزهري عن عطاء مرسالورواه عمرو بن دينا ,عطاء بن يزيد عن أيب رشيح اخلزاعي

  .يرَذُورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن مسلم بن ن
 

 رةْفُب بن أيب صَّلَهُمـال
 ال ٓـمٓح :كم العدو فإن شعاركمَّيتَ بْإن« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص  أخربين من سمع النبي:حديث )٤٥٤٨(

َمسعر تفرد بـه إسحاق بن أيب إرسائيل عن وكيع عن .»ينرصون ْ يع عن وغريه يرويـه عن وك ,ِ
  .بَّلَهُمـسفيان عن أيب إسحاق عن ال

 
 ي عن جدهَرصَالع IRH*هوذة

 .احلديث.. .مكة يوم الفتح وعىل سيفه ذهب وفضة ملسو هيلع هللا ىلص النبي *دخل :[حديث  )٤٥٤٩(
  .عن جده *ري عن هوذةَجُتفرد بـه طالب بن ح

 
 حييى بن وهب عن أبيـه عن جده

خاتم /أ٢٦٠/ ملسو هيلع هللا ىلصن للنبيفلم يك ,مةْوُر دِيدَكُ إىل أاًكتاب ملسو هيلع هللا ىلص  كتب النبي:حديث )٤٥٥٠(
 .ىن حييعد  تفرد بـه عبد اهللا بن املبارك عن إسامعيل بن مـحـم.فختمه بظفره ,يومئذ

________________________ 
 . األزرق :صوابه لعل » بن األزهر«: قوله  )١(الالل
 .هود : والصواب . » مد بن طاهر املقديسكذا بخط حم«:  يف حاشية غ )٢(الالل
  .من غ » دخل«/ » كذا«: يف املوضعني فوقها يف غ » هوذة« * −٤٥٤٩الالل



 

 ١٧٦

 الكنى
 أبو إسحاق عن رجل

تفرد بـه  .» ابن أم عبد*رضيت ألمتي ما ريض هلا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٥١(
َمسعرعبد اهللا بن الزبري عن  ْ  . عن احلارث عن عيلورواه منصور والثوري عن أيب إسحاق ,ِ

ْظئرإسحاق عن  IQHأبو[ *حديث )٤٥٥٢( علمني  ,يا رسول اهللا :فقال ,أنـه أتاه ملسو هيلع هللا ىلص  للنبيِ
َمسعرزاز عن قتفرد بـه أيوب بن شعيب ال .احلديث.. . أقولهاًشيئ ْ ورواه جـامعة عن أيب  ,ِ

 . ملسو هيلع هللا ىلص أبيـه عن النبي عنإسحاق عن فروة بن نوفل
 

 أبو متيمة عن رجل
 »... اهللادعوأ« :قال ,دعوتما  ,يا رسول اهللا :فقلت , ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي :حديث )٤٥٥٣(

َمسعرغريب من حديث  .احلديث ْ متيمة أيب عن أيب إسحاق عن  −وذكره يف آخر احلديث− ِ
َالـهجيمي   .تفرد بـه ابن عيينة ,ُ

 
ِالعطارديأبو رجاء  َ ُ 

 غريب من حديث عبد اهللا .احلديث.. .فررنا منـه ملسو هيلع هللا ىلص ث النبيِعُملا ب: *قال :[حديث  )٤٥٥٤(
 }ب٣٣م{  .كي عنـهَارم اخلهـامتفرد بـه أبو  ,ومن حديث ابنـه عبيد اهللا عنـه ,بن عون عن أيب رجاء

  عنوتفرد بـه موسى بن إسامعيل , منـهاً أيب رجاء بلفظ آخر قريب عنورواه مهدي بن ميمون
  .مهدي بن ميمون عنـه

________________________ 
  .من ص » هلا« * −٤٥٥١الالل
 .» فرد«: فوقها يف ص كلمة , كأنـها » حديث«*  −٤٥٥٢الالل
 . أيب :ه الوجه في» أبو«: قوله  )١(الالل
  . قاال: يف ص » قال« * −٤٥٥٤الالل



 

 ١٧٧

َسورِوهو عبد اهللا بن امل ,أبو جعفر   بن عونْ
 يف قدرة اهللا عز وجل وهو ٍّ كل العجب لشاكاًيا عجب« : ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللاقال ر :[حديث  )٤٥٥٥(

 , عمرو بن مرة عن أيب جعفر عنتفرد بـه موسى بن مسلم الصغري .احلديث »...يرى خلقه
َسورِ امل*وهو عبد اهللا بن   . بن عون بن جعفر بن أيب طالبْ

 

 بَّأبو غال
مر وعثامن كانوا وأبا بكر وع ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بعض أصحاب النبي حديث )٤٥٥٦(

  .وعنـه ابنـه معتمر ,تفرد بـه سليامن التيمي عن قتادة عنـه .احلديث.. .دُحُأ عىل
 

 أبو إدريس
تفرد بـه حييى بن ميمون  .احلديث» ...اًمن عاد مريض« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٥٥٧(

ِالسختياينبن عطاء عن أيوب  ْ   . عن أيب إدريسِقالبة عن أيب ِّ
 

  عن رجلجَّنَف
 سمعت رسول اهللا :وفيـه ,احلديث.. .IQHباذَنْي َِّدأعمل بال/ب٢٦٠/كنت :[ث حدي )٤٥٥٨(

 تفرد بـه عبد الرزاق عن داود بن قيس الصنعاين .احلديث» ...من نصب شجرة« :يقولملسو هيلع هللا ىلص 
ّمنبهن ب عبد اهللا بن وهب عن َ   .َّنجَ عن أبيـه عن فُ

 

 مرة عن رجل
  .IRH*تقدم يف ترجـمتـه

________________________ 
  .من غ » بن« * −٤٥٥٥الالل
 .من ص » ترمجته... مرة «*   .٤/١٨٢٨املؤتلف :  ينظر −٤٥٥٨الالل
 . هو موضع بمرو )١(الالل
آخر اجلزء «: , ويف غ  »آخر اخلامس من أصل املصنف وخطه«: يف حاشية ص   .٤٥٤٤ يف احلديث )٢(الالل

  .»نةاخلامس من خط املصنف , ومنه نقلت , وهللا احلمد وامل



 

 ١٧٨

 وإن كان ,د الصحابة املشهورين بالكنى هذه مساني:قال املقديس
 ليسهل ; أفردناهم عمن اشتهر باألسامء,ألكثرهم أسامء معروفة

 ليعلم ذلك ;ً وجعلنا ذلك مرتبا عىل حروف املعجم,إخراج أحاديثهم
 . واهللا املوفق للصواب.املسرتشد

 باب األلف
 *مسند أيب أيوب األنصاري

  :الرباء بن عازب عن أيب أيوب* 
تفرد بـه أبو  .احلديث.. . حني زاغت الشمساًيوم ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :[حديث  )٤٥٥٩(

َكهيلوكذلك رواه سلمة بن  ,معاذ النحوي عن أيب حـمزة عن رقبة  ومـحـمد بن جابر شعبةو ُ
َجحيفةعن عون بن أيب    . أبيـه عن الرباء عنُ

  :علقمة واألسود عنـه* 
غريب  .احلديث.. .نيِّفِفه من صرصنا أيوب األنصاري عند م أباينأت :قاال :[حديث  )٤٥٦٠(

وغريب من حديث رشيك بن عبد اهللا عن , * عنـههـاممن حديث األعمش عن إبراهيم عنـ
ومل يروه عنـه غري أحـمد بن عبد اهللا  ,تفرد بـه معىل بن عبد الرحـمن الواسطي عنـه ,األعمش
  .السمسار

  :عمر بن ثابت عنـه* 
 فرد بـهت .احلديث» ...تبعهأ رمضان ومن صام« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٦١(

 

________________________ 
  .الرتمجة وحديثها من ص / من ص » األنصاري« * −٤٥٥٩الالل
 .من ص » عنه« * −٤٥٦٠الالل
/ سعيد ابن أخي : يف ص » سعيد أخي«/ عمه : يف ص » عمر« . * ٦/١٠٩العلل :  ينظر −٤٥٦١الالل

  .من غ » عن«



 

 ١٧٩

َصفوان بن سليم  عناهللا بن مـحـمد بن سنان عن عبد اهللا بن رجاء عن سعيد بن مسلمةعبد  ُ 
ْالدراورديورواه عبد العزيز  . عمرعن ََ وتفرد بـه , *رعمد عن ي صفوان وسعد بن سع عنَّ
 ن أيب أويس عن سعد بن سعيدوذة عتفرد بـه سليامن بن أيب ه :ع آخر وقال يف موض.هـامعنـ

  . عمر بن ثابت*نع  حييى*أخي
  :عطاء بن يزيد الليثي عنـه* 

تفرد بـه عبد اهللا بن عبد العزيز عن سليامن بن  .احلديث» ...اجرواَـهَال ت« :حديث )٤٥٦٢(
  .عطاء عن أبيـه

  .بمثله .احلديث» ...اثننيما من يوم « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٥٦٣(
  .بمثله .احلديث» ...إن املتحابني« :حديث )٤٥٦٤(

  :جارية عنـه/أ٢٦١/عبد الرحـمن بن يزيد بن* 
  }أ٣٤م{ قال .احلديث.. . بغائطأن نستقبل القبلة ملسو هيلع هللا ىلص نـهانا رسول اهللا :حديث )٤٥٦٥(

 إبراهيم وقال ,يزيد بن عطاء عن الزهري عن احلديث هذا يف سفيان قال :إرسائيل أيب بن إسحاق
  .عن الزهري إبراهيم ه بتفرد :الدارقطني قال ,هذا الرحـمن عبد عن الزهري عن سعد بن
  :سعيد بن املسيب عنـه* 

تفرد بـه  .احلديث.. .يوم اجلـمعة ملسو هيلع هللا ىلص ما كان األذان عىل عهد رسول اهللا :حديث )٤٥٦٦(
َمسعرإسامعيل بن حييى عن  ْ   . عن القاسم بن عبد الرحـمن عنـهِ

  :بن بشري عنـه IQHاحلكم* 
تفرد بـه حييى بن عنبسة عن بحر  .» رحـمإن أفضل الصدقة عىل ذي« :[حديث  )٤٥٦٧(

  .وإنام يعرف هذا من رواية احلجاج بن أرطأة عن الزهري , عن الزهريَّالسقاء

________________________ 
 . حكيم :صوابه » احلكم«: قوله  )١(الالل
 من طريق حجاج , ٣٢٧٩وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٢١١ ,٦/١١٨العلل :  ينظر −٤٥٦٧الالل
  . تفرد به عن الزهري : وقال 



 

 ١٨٠

َقرثع*    : عنـهَْ
 تفرد بـه عيل .احلديث.. .كان يصيل أربع ركعات قبل الظهر ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٥٦٨(

بن مرسوق عن املسيب بن بن ثابت الدهان عن أيب حـامد احلنفي مفضل بن صدقة عن سعيد 
  .رافع عنـه

  :امرأة من األنصار عنـه* 
تفرد بـه زائدة بن قدامة  .احلديث» ...*الواحد األحداهللا « : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :[حديث  )٤٥٦٩(

َيسافعن منصور عن هالل بن  م عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحـمن بن َثيُ عن الربيع بن خَ
  .أيب ليىل عنـها

 

 حشمسند أيب أحـمد بن ج
 غريب من حديث أيب أحـمد عن النبي .احلديث.. .هاجرت أم كلثوم :لقا :حديث )٤٥٧٠(

ِّمـجمعتفرد بـه عبد اجلبار بن سعيد عن  ,ملسو هيلع هللا ىلص  بن يعقوب األنصاري عن حسني بن السائب بن َُ
  . عبد اهللا بن أيب أحـمد عن أبيـه عنأيب لبابة

 
 مسند أيب إرسائيل

غريب من حديث طاوس  .احلديث.. .ل وال يستظاًأنـه حلف ليقوم عريان :حديث )٤٥٧١(
  .تفرد بـه مـحـمد بن جابر ,مل يروه هكذا غري حبيب بن أيب ثابت ,عنـه

 
 يدَسُمسند أيب أ

 تفرد بـه سيف بن عمر عن .»يف كل دور األنصار خري« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٥٧٢(
 

________________________ 
  .  من طريق عيل , ووافقه ٢٠٨٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/١٢٨العلل :  ينظر −٤٥٦٨الالل
  .الصمد : يف غ » األحد« . * ٦/١٠١العلل :  ينظر −٤٥٦٩الالل



 

 ١٨١

  .IQH حـميدبقية أحاديثه يف مسند أيب .د اهللا بن عمر عن الزهري عن أيب سلمة عنـهيعب
 

 /ب٢٦١/مسند أيب أمامة بن سهل
 ,تفرد بـه ابن جريج عن الزهري عنـه .احلديث.. .اًن ناقة دخلت حائطأ :حديث )٤٥٧٣(

 بن وحرام املسيب بن سعيد عن الزهري عن  واملـحفوظ,اًأيض وكذلك رواه عنـه عبد الرزاق
  .صةِّيَـحُم بن سعد

 

 مسند أيب أمامة الباهيل
 :*تيبالرواة عنـه عىل الرت

  :إبراهيم بن أيب عبلة عنـه* 
.. .اً ثالث»ورهاسح بارك ألمتي يف هـمالل« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٥٧٤(

َّالعكايشتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق  ,غريب من حديث إبراهيم عنـه .احلديث ُ.  
  :سامل بن أيب اجلعد عنـه* 

ه وبني احلج الذي احلج يكفر ما بينـ« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٥٧٥(
ْاجلعفيتفرد بـه جابر  , سامل عنغريب من حديث أيب معرش زياد بن كليب .احلديث» ...قبله ُ 
  .ومل يروه عنـه غري أيب حـمزة السكري ,ـهعن
َقسَماشرتيت  ,يا رسول اهللا :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل رسول اهللا :[حديث  )٤٥٧٦( بني  مْ

عن أيب  :ويف األصل ,ن عن أبيـه عن قتادة عنـهتفرد بـه املعتمر بن سليام .احلديث.. .فالن
  .أو ابن أيب اجلعد اجلعد

________________________ 
 . ٤٦٥٥ يف احلديث )١(الالل
  .من ص » الرتتيب... الرواة « . * ٤٨مشيخة ابن أيب الصقر :  ينظر −٤٥٧٤الالل
  .الرتمجة من ص  * −٤٥٧٥الالل
  .  من طريق معتمر , ووافقه ٢٨٧٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٥٧٦الالل



 

 ١٨٢

  :شهر عنـه* 
تفرد بـه سليامن بن أيب  .احلديث }ب٣٤م{ »... الوضوءأحسنمن توضأ ف« :[حديث  )٤٥٧٧(

َعتيبة احلكم بن  عنداود ُالنجود عاصم بن أيب  عنُ تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.IQH عنـهَّ
 . * شهر عنر بن عطيةْمِ عن رقبة عن شإبراهيم بن يزيد

  :عبد العزيز عنـه* 
تفرد  .احلديث.. .يركع بعد الوتر ركعتني وهو جالس ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٤٥٧٨(

وهو  , عبد العزيز عنوهو غريب من حديث منصور بن زاذان ,ةرْـمُبـه بقية عن الضحاك بن ح
جود إسناده  , أيب غالب عن أيب أمامةوإنام سمعه من ,ومل يسمعه من أيب أمامة ,ابن صهيب

  . عبد العزيز عنعبد الوارث بن سعيد
  :القاسم بن عبد الرحـمن موىل عبد الرحـمن بن يزيد بن معاوية* 

 تفرد بـه .احلديث» ...اً جديداًمن لبس ثوب« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٥٧٩(
ْسلم  َمسعر عن وكيع عن ُجنادةبن َ ْ   . عنـهْحرَزد اهللا بن ي عن عبِ

 .احلديث» ...مهنيال حيل بيع املغنيات وال تعل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٨٠(
ْزحر عن رقبة عن عبيد اهللا بن جريربـه /أ٢٦٢/تفرد   . عنـهفريقياأل َ

 تفرد بـه عامر بن مطر .»تقتلك الفئة الباغية« :لعامر ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٨١(
  .ر بن الزبري عنـهجعف  عنقرئ األنصاريالفضل امل IRH أبو العباس بن الفضلعن
________________________ 

يامن ,  من طريق سل١٥٠٥وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . ب/٧٢النارصية (العلل :  ينظر −٤٥٧٧الالل
  .عنه : يف ص » عن شهر«/ الرتمجة من ص . * ووافقه 
 .» عن شهر: يعني «:  فوقها يف غ )١(الالل
  .الرتمجة من ص  * −٤٥٧٨الالل
  ) .أ/٧٣النارصية (العلل :  ينظر −٤٥٧٩الالل
  ) .ب/٧٣النارصية (العلل :  ينظر −٤٥٨٠الالل
   .٤٣/٤٣٥تاريخ دمشق :  ينظر −٤٥٨١الالل
 . أيب :ه الوجه في» أبو«: قوله  )٢(الالل



 

 ١٨٣

ني ِضَغريب من حديث الو .» العني احلورروهمقبضات التمر للمساكني « :[حديث  )٤٥٨٢(
  .ـه عنتفرد بـه طلحة بن زيد , القاسم عنبن عطاء

 والقرض بثامنية ,الصدقة بعرش :فرأيت عىل بابـها ,دخلت اجلنة« :[حديث  )٤٥٨٣(
 َّيلُ بن عةتفرد بـه مسلم ,اري عن القاسم عنـهَمَّذيى الغريب من حديث حي .احلديث» ...*عرش
  .عنـه

 *بمثله .ع الصوتيف راًيكره أن يرى الرجل مـجهر ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٤٥٨٤(
  .سواء

 تفرد بـه عدي بن عبد الرحـمن .احلديث» ...من أنفق عىل امرأتـه وولده« :[حديث  )٤٥٨٥(
 مـحـمد بن  عنوتفرد بـه الربيع بن روح , برش بن نمري عن القاسم عن داود بن أيب هندعن

َزبيديحرب عن ال   . عنـهُّ
  :مـحـمد بن زياد عنـه* 

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ...من قرأ آية الكريس« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٨٦(
  .ـه عنَريْـمِح

ْمهرانميمون بن *    : عنـهِ
» ...هللا عز وجلصالة الرجل وحده يف سبيل ا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٥٨٧(

  . عن ميمونُز بن رفيععن عبد العزي −*سنشيخ من ع−تفرد بـه بقية عن أيب بكر  .احلديث
  :مكحول عن أيب أمامة* 
________________________ 

   .٦٠٨٩ , فيض القدير ١٨٠٧املوضوعات :  ينظر −٤٥٨٢الالل
  .من غ » عرش« * −٤٥٨٣الالل
  .مثله : يف غ » بمثله« * −٤٥٨٤الالل
  .  من طريق الربيع , ووافقه ٣٨٩٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٥٨٥الالل
   .٢/٢٩٥ائج األفكار  , نت٤٧٩املوضوعات :  ينظر −٤٥٨٦الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » عنس«*  −٤٥٨٧الالل



 

 ١٨٤

  .»وال تفكروا يف اهللا ,تفكروا يف خلق اهللا عز وجل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٥٨٨(
  .احلديث» ...ال يزال الناس يسألون« :حديثو )٤٥٨٩(

َالصدائيزيد يبن  عيل هـامتفرد بـ         .ـه عن عن أيب سعيد الشاميُّ
زياد عن برد بن سنان  *أيبتفرد بـه إسامعيل بن  .»إن من الشعر حكمة« :[حديث  )٤٥٩٠(

  .عن مكحول
راء عن إسامعيل بن ْغَ متفرد بـه إسامعيل بن .»كم البقلَحرضوا موائدأ« :[حديث  )٤٥٩١(

  . عنـه*دْرُبعياش عن 
  :أبو غالب عنـه* 

» ...إن املالئكة يوم اجلـمعة عىل أبواب املسجد« : ملسو هيلع هللا ىلصول اهللاقال رس :حديث )٤٥٩٢(
ْحبيابة قر بـه املغرية بن عبد اهللاتفرد  .احلديث ِّ ِIQH َفضالةي عن املبارك بن ئراَجْرَاجل  عن أيب َ
  .غالب

 /ب٢٦٢/تفرد بـه أبو غانم يونس بن . احلديث...لعنت القدرية }أ٣٥م{ :حديث )٤٥٩٣(
  .ـه عننافع

تفرد بـه عبد  .احلديث.. .كان يتعوذ من عذاب القرب ملسو هيلع هللا ىلص هللان رسول اأ :حديث )٤٥٩٤(
  .ـه عن بن أيب حفصةُعامرةبن رجاء عن  ىَّمرج عن لةَبَجالرحـمن بن عمرو بن 

» ...ر عنـه ما عملت يداهَّفُإذا غسل أحدكم يديـه ك« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٥٩٥(
  .بمثله .احلديث

 .احلديث.. . برؤوس اخلوارجفجيء ,كنت بالبرصة زمن عبد امللك :حديث )٤٥٩٦(
 .تفرد بـه أبو شهاب احلناط ,ـه عنيكَلُّغريب من حديث عمرو بن قيس عن داود بن أيب الس

َمسعدةورواه عيل بن  ْ  وذكر حديث ,...قدمت دمشق :فقال يف حديثه , عن أيب غالبَ
 

________________________ 
  .من غ » أيب« * −٤٥٩٠الالل
  .ثور : يف ص » برد« * −٤٥٩١الالل
 . هو ابن عمه )١(الالل



 

 ١٨٥

ْحـمران بكار بن قتيبة القايض عن عبد اهللا بن اًوتفرد بـه أيض ,اخلوارج   .عيل عنـه عن ُ
غريب من  .احلديث» ...إن الذين يأمرون الناس بالرب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :حديث )٤٥٩٧(

مـحبوب وتفرد بـه مـحـمد بن احلسن  ,ر عنـهَدْحَيب بن جِصَتفرد بـه خ ,حديثه عن أيب أمامة
  .ـه عنالبرصي

تفرد بـه حـامد  .»ما زاد التاجر عىل املسرتسل فهو ربا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٥٩٨(
َفضالة  عنيلَُّبد الواسطي عن موسى بن إسامعيل اجلن مـحـمب  بن حصني الضبي عن يونس َ

ْاحلبحاببن عبيد عن شعيب بن    . أيب غالب عنَ
تفرد بـه  .احلديث.. . بعد الوتر وهو جالسهـامكان يصليـ ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٥٩٩(

ورواه غريه فلم يذكر أبا  ,ث غري عبد الواراًومل يروه عنـه مـجود ,ـه عنعبد العزيز بن صهيب
  .IQHوقد تقدم ,وجعله عن أيب أمامة ,غالب

 العبدي حفصغريب من حديث أيب  .احلديث» ...الوضوء يكفر ما قبله« :حديث )٤٦٠٠(
  .ـهعن حرب مـحـمد بن عن مبرش بن اهللا عبد بن عيل عن إال كتبناه ما ,غالب أيب عن حفص بن عمر

  :س عن أيب أمامةَّبَدَأبو الع* 
هكذا رواه وكيع  .احلديث.. .وهو متكئ عىل عصا ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :[ديث ح )٤٦٠١(

َمسعرعن  ْ ما فأقا ,وخالفه عبد اهللا بن نمري ومـحـمد بن برش ,سناد عن أيب مرزوق عنـه بـهذا اإلِ
َمسعرإسناده عن  ْ ومل  , أيب غالب عن أيب أمامة عن أيب مرزوق عنسَّبَدَعن أيب الع :قاالف ,ِ
َمسعرإلسناد عن يروه بـهذا ا ْ   .هـام غريِ

 

 يد األنصاريِسَمسند أيب أ
 .IRH تقدم حديثه يف باب عبد اهللا بن ثابت.صاحب حديث الزيت

________________________ 
  .٤٥٧٨ يف احلديث )١(الالل
   .١٥٥٢, ٣/١٥٥١, املؤتلف ) ب/٧٣النارصية (العلل :  ينظر −٤٦٠١الالل
  .٤٠٧٧ يف احلديث )٢(الالل



 

 ١٨٦

 *باب الباء
  /أ٢٦٣/سند أيب بكرةم

  : عنـهلةُمْرُاألشعث بن ث* 
غريب من حديث أيب املغرية  .احلديث» ... بغري حقهاًمن قتل معاهد« :[حديث  )٤٦٠٢(

 IQHاألغروإنام يعرف هذا من حديث احلكم بن  ,تفرد بـه عيل بن املبارك عنـه ,جـميل املكي عنـه
  .ثعن األشع

  :احلسن عنـه* 
وكان −تفرد بـه إبراهيم بن الرباء  .احلديث» ...ن من بعديْيَذَّاقتدوا بالل« :حديث )٤٦٠٣(

نس بن وهو إبراهيم بن الرباء بن النرض بن أ ,عن حـامد بن زيد عن أيوب عن احلسن −اًضعيف
  .مالك

تفرد بـه يزيد بن مـحـمد العقييل  .صىل ركعتني يف اآليات ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٦٠٤(
َنصريعن حجاج بن   عن حييى بن يورو ,عن شعبة :يعني ,عن سعيد بن عامر :واملـحفوظ ,ُ

  .اًالسكن أيض
تفرد بـه سفيان بن عيينة  .احلديث.. .عىل املنرب وحسن معه ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي :[حديث  )٤٦٠٥(

  .عنـه −إرسائيل :واسمه−عن أيب موسى 
  :عبد الرحـمن بن أيب بكرة عن أبيـه*
تفرد بـه أبو املطرف بن أيب  .احلديث }ب٣٥م{ »...إن كانت جهينة ومزينة« :[حديث  )٤٦٠٦(

  .الوزير عن موسى بن عبد امللك بن عمري عن أبيـه عنـه
________________________ 

  .من ص » الباء... مسند أيب أسيد « * −٤٦٠٢الالل
 . األعرج :صوابه » األغر«: قوله  )١(الالل
   .٧/١٦١العلل :  ينظر −٤٦٠٥الالل
  .  من طريق أيب املطرف , ووافقه ١٤٤ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٦٠٦الالل



 

 ١٨٧

 خالد  عنسم بن مالكتفرد بـه القا .احلديث» ...سلوا اهللا ببطون أكفكم« :[حديث  )٤٦٠٧(
  .ًمرسال يزِْريَـحُ عن ابن مِقالبةوغريه يرويـه عن خالد عن أيب  ,احلذاء عنـه

 

غريب من حديث عبد الرحـمن  .احلديث» ...أال أحدثكم بأكرب الكبائر« :حديث )٤٦٠٨(
  .يري سعيد بن إياسَرُال أعلم حدث بـه غري اجل ,عن أبيـه

 

وجود  ,تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي .حلديثا »...*استدارإن الزمان قد « :[حديث  )٤٦٠٩(
  .وغريه يرسله ,إسناده

 

تفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو بن  .احلديث» ...السواك مطهرة للفم« :حديث )٤٦١٠(
  .لة عن حـامد بن سلمة عن عيل بن زيد عنـهَبَج

 

غريب من حديث عبد  .احلديث.. .أي املؤمنني أفضل :لفقا ,جاء رجل :حديث )٤٦١١(
ومل نكتبـه إال عن أيب عبد اهللا  ,ـه عنتفرد بـه حييى بن قيس الكندي , عنـه عن أبيـهامللك بن عمري

َمـخلدبن  ْ َ.  
 

تفرد بـه مـحـمد بن عبد  .احلديث» ...إذا جاء أحدكم القوم فليوسعوا له« :حديث )٤٦١٢(
  .اهللا العمري عن عيل بن زيد عنـه

 

غريب  .احلديث.. .ال حتكم :ن أيب إىل ابنـه عبيد اهللا وهو بسجستاَّ عيلأمىل :حديث )٤٦١٣(
ْجدعانبن زيد بن /ب٢٦٣/من حديث عيل  عن IQHتفرد بـه عبد العزيز بن معاوية العتبي , عنـهُ
 :ع آخر وقال يف موض. عن حـامد بن سلمة عن عيل بن زيدهـامـكليوأيب عمر  حجاج بن منـهال

عن عبد امللك  −ثوهو عزيز احلدي− غريب من حديث أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي
نعلم حدث بـه عنـه غري احلسني بن عبد الرحـمن  وال ,تفرد بـه طلق عنـه ,بن عمري عنـه

َالنخعيتفرد بـه أبو مالك  :ع ثالث وقال يف موض.رائيَجْرَاجل   . عن عبد امللك بـهذه األلفاظَّ

________________________ 
   .٧/١٥٧العلل :  ينظر −٤٦٠٧الالل
  .النبي كان قد استدان : يف ص » ستدارالزمان قد ا« * −٤٦٠٩الالل
 .َّ العتايب :صوابه » العتبي«: قوله  )١(الالل



 

 ١٨٨

 عن تفرد بـه إبراهيم بن سليامن الدباس .»ئ امللكةِّال يدخل اجلنة سي« :حديث )٤٦١٤(
  .سلمة األعور الكويف عن عمرو بن قيس عنـه

  :مـحـمد بن سريين عن أيب بكرة* 
تفرد بـه حصني  .احلديث» ...إن الزمان قد استدار« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦١٥(

  .س بن عبيد عن ابن سريينويونـخارق عن داود بن أيب هند بن م
 

 مسند أيب برزة
  :احلسن عنـه* 

, * احلسنعنم عن قرة َّتفرد بـه حييى بن سال . اهللا بن زياده لعبيدُقول: [ حديث )٤٦١٦(
ة نرص رْـمَجرووه عن قرة عن أيب  ,هـاموغري وخالفه عبد الرحـمن بن مهدي وعثامن بن عمر

  .بن عمران عن أيب برزة نحو هذا
  :املغرية بن أيب برزة عن أبيـه* 

تفرد بـه عثامن بن  .ثاحلدي.. .عن النوم قبل العشاء ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٤٦١٧(
وغريه يرويـه عن خالد عن أيب , *بن أيب برزة عن أبيهعن خالد احلذاء عن املغرية  IQHعمر
  . أيب برزة عن بن سالمة*ـهال سيارِْنامل

  :أبو املنـهال عنـه* 

________________________ 
   .٧/١٥٣العلل :  ينظر −٤٦١٥الالل
:  يف ص » عن احلسن« / − وكذا ما بعده–الرتمجة من ص  . * ٣٠٩, ٦/٣٠٨العلل :  ينظر −٤٦١٦الالل

  .عنه 
.          من طريق عثامن , ووافقه ٢٨٠٦ين يف األوسط وأخرجه الطربا . ٦/٣٠٧العلل : ينظر  −٤٦١٧الالل

 .سنال : يف غ » سيار«/ من غ » بن أيب برزة عن أبيه«* 
 . عثامن :صوابه » عمر«: قوله  )١(الالل



 

 ١٨٩

 IQHدي عب عنتفرد بـه إسامعيل بن عياش .أنـه كان يكره النوم قبل العشاء :[حديث  )٤٦١٨(
 . * أيب املنهال عن أيب برزة عنلد احلذاءبن حـميد عن خا

ْالنهديأبو عثامن *    : عنـهَّ
ِقبيصةتفرد بـه مـحـمد بن حييى عن  .احلديث.. .ن امرأة كانت عىل ناقةأ :[حديث  )٤٦١٩(  بن َ
ْالنهديعن أيب عثامن ة عن عاصم قبع   .عنـه *َّ

  :أبو الوازع عنـه* 
غريب من حديث أيوب  .احلديث» ...حويض ما بني أيلة وصنعاء« :[حديث  )٤٦٢٠(

ِالسختياين ْ   .تفرد بـه شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عنـه }أ٣٦م{ ,* أيب الوازععن ِّ
 

 /أ٢٦٤/مسند أيب بشري األنصاري
َمـخرمة تفرد بـه .احلديث.. .رآين أبو بشري وأنا أصيل :[ حديث )٤٦٢١(  عن أبيـه عن سعيد بن َْ
  .بومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن وه ,IRHافعر
 

 مسند أيب بردة بن قيس أخي أيب موسى
تفرد بـه  ,غريب من حديثه .احلديث» ... اجعل فناء أمتي القتلهـمالل« :[حديث  )٤٦٢٢(

َكريبعاصم األحول عن    .عبد الواحد بن زياد *غريومل يروه عنـه  , بن احلارث عنـهُ
________________________ 

 .عنه : يف ص » عن أيب املنهال عن أيب برزة« . * ٦/٣٠٦العلل : ينظر  −٤٦١٨الالل
 . عتبة :صوابه » عبيد«: قوله  )١(الالل

 .من غ » عن أيب عثامن النهدي«*  −٤٦١٩اللال
 .عنه : يف ص » عن أيب الوازع«*  −٤٦٢٠الالل
  .  من طريق ابن وهب , ووافقه ٦٥٢٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٢١الالل
 . نافع :صوابه » رافع«: قوله  )٢(الالل
  .من غ » غري« * −٤٦٢٢الالل



 

 ١٩٠

َنيارمسند أيب بردة بن  ِ 
 حديث الشعبي عن الرباء عن غريب من .احلديث» ...من صىل صالتنا« :[حديث  )٤٦٢٣(

َرزيقتفرد بـه عامر بن  ,خاله فرووه  ,وخالفه الثوري وجرير وأبو األحوص , منصور عنـه عنُ
  . ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنعن منصور عن الشعبي عن الرباء

 

 باب الثاء
 نيَشُمسند أيب ثعلبة اخل

 .ثاحلدي... *نسيةنـهى يوم خيرب عن حلوم احلـمر اإل ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٤٦٢٤(
  .تفرد بـه أسامة بن زيد عن مكحول عن أيب إدريس عنـه

تفرد بـه أبو  .احلديث.. . ناب من السباع*نـهى عن كل ذي ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٦٢٥(
  .ريف عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عنـهطي نرص بن ِزَج
تفرد بـه عباد بن منصور عن أيب رجاء  .احلديث... *ا بأرض صيدَِّنإ :[حديث  )٤٦٢٦(
ِلعطارديا َ   .ُغرابومل يروه عنـه غري عيل بن  , عنـهُ

 

 *باب اجليم
َجحيفةمسند أيب  ُ 

  :إسامعيل عنـه* 
  له َضْقُت من الدنيا مل *من ترك احلج لغرض« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦٢٧(

________________________ 
   .٦/١٩العلل :  ينظر −٤٦٢٣الالل
  .األهلية : يف غ » اإلنسية« . * ٦/٣١٨العلل :  ينظر −٤٦٢٤الالل
 .من ص » ذي«*  −٤٦٢٥الالل
ّمضبة : يف غ » صيد« * −٤٦٢٦الالل َ َ.  
  .لعرض : يف غ » لغرض«/ من ص » باب اجليم« * −٤٦٢٧الالل



 

 ١٩١

  .بن علوان عنـه IQHتفرد بـه حسن .احلديث» ...حاجة
  .بمثله .»جلما من عبد يدع نفقة يف سبيل اهللا عز و« :حديث )٤٦٢٨(
  .بمثله .»ما من عبد يدع أن يميش يف حاجة أخيـه املسلم« :حديث )٤٦٢٩(
ما كتبتـه إال عن مـحـمد بن أحـمد  :قال .حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص حججت مع النبي :حديث )٤٦٣٠(

  .عن حييى بن أيب طالب عن عمرو بن عبد الغفار عن إسامعيل عنـه IRHالربمكيبن إبراهيم 
غريب من حديثه عن  .احلديث... *هِوْبَ يف حًانيحس ملسو هيلع هللا ىلص أجلس رسول اهللا :[حديث  )٤٦٣١(

َجحيفةأيب    .افع عن إسامعيلن  بن*ربهعن عبد /ب٢٦٤/تفرد بـه أبو احلسن املدائني ,ُ
َكهيلسلمة بن *    : عنـهُ

َجحيفةقال أبو  :[حديث  )٤٦٣٢( هكذا رواه أبو  .احلديث.. .جالسوا الكرباء :لكان يقا :ُ
َمسعرأسامة عن  ْ َمـخلدوتابعه  ,ِ ْ ن عوخالد بن سليامن أبو معاذ  ن يزيد وجعفر بن عون بَ

َمسعر ْ فوقفوه من قول  ,هـام وخارجة وغريري أحـمد بن بشهـموخالف , بـه نحو الرفع*واَحَون ,ِ
َجحيفةأيب  َمسعرورواه ابن عيينة عن  ,ُ ْ َجحيفة عن عيل بن األقمر عن أيب ِ  اجلـامعة وخالف ,ُ

  . ابن عيينة عنوتفرد بـه خالد بن نزار ,يف إسناده
  :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـه* 

تفرد بـه سليامن بن أيب  .احلديث.. .حـمراءحلة وعليـه  ملسو هيلع هللا ىلص خرج النبي :حديث )٤٦٣٣(
  .داود عن احلكم عن ابن أيب ليىل عنـه

  }ب٣٦م{ :عبد امللك بن عمري عنـه* 
 نهغريب من حديث عبد امللك ع .احلديث.. .أنـه نـهى عن ثمن الكلب :[حديث  )٤٦٣٤(

 

________________________ 
 . حسني :صوابه » حسن«: قوله  )١(الالل
  . احلكيمي :صوابه لعل » الربمكي«: قوله  )٢(الالل
  .عبد اهللا : يف ص » عبد ربه«/ مبيض هلا يف غ » حبوه« * −٤٦٣١الالل
  .فنحوا : يف غ » ونحوا« * −٤٦٣٢الالل
  .من غ » عنه« * −٤٦٣٤الالل



 

 ١٩٢

  .ومل يروه عنـه غري حاتم بن عباد, *عنه IQHتفرد بـه حييى بن قيس املكي ,الرباء وعن
غريب من  .احلديث.. .قةَْفنَالع :يعني ,وهذه منـه بيضاء ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي :حديث )٤٦٣٥(

  .تفرد بـه حييى بن قيس عنـه ,حديثه عنـه
  : عنـه*عيل بن األقمر* 

تفرد بـه عيل بن  .احلديث» ...اًال آكل متكئأما أنا ف« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦٣٦(
َمسعرو الربيع عن أبيـه وزكريا بن أيب زائدة ْ ْوحوالتفرد عن أبيـه  , عن عيلِ ع  وقال يف موض.هَدَ

َشبابةتفرد بـه  :آخر َالنخعي بن حسني *لكامل أيب مالك عبد  عنَ  :ع ثالث وقال يف موض. عنـهَّ
  . رقبة عنَعوانةتفرد بـه أبو  :ع رابع وقال يف موض.ـه عنتفرد بـه عباد بن صهيب عن أيب حنيفة

تفرد بـه أبو ربيعة فهد بن عوف عن  .احلديث.. .ً وحلـاماًأكلت ثريد :لقا :حديث )٤٦٣٧(
  .عمر بن الفضل األزدي عن رقبة عنـه

تفرد بـه أحـمد  .احلديث.. .فرأى امرأة ,جنازة IRHعىل ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :[حديث  )٤٦٣٨(
غريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.الصمد بن حسان عن الثوري عنـه عن عبد *برشبن 

ي عن أحـمد بن برش ريِعَّش إال عن أحـمد بن عيل بن معبد ال*ما كتبتـه ,عنـه/أ٢٦٥/الثوري
  . أيب عطية عنعن عيل بن األقمر :واملـحفوظ , عن عبد الصمد بن حسان عنـهزالبزا

تفرد بـه عبد اجلبار بن العالء عن ابن  .احلديث »...*اءكربجالسوا ال« :[حديث  )٤٦٣٩(
َمسعرعيينة عن زكريا و ْ َمسعر *عنوتابعه خالد بن نزار عن سفيان  ,ِ ْ   . وحدهِ

  :عن أبيـه ISHون بن عبد اهللاع* 
________________________ 

 . الكندي :صوابه لعل » املكي«: قوله  )١(الالل
: يف غ » راألقم«. *  من طريق أيب عوانة , وسكت عنه ٣٦٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٣٦الالل

 .عبد اهللا : يف ص » عبد امللك«/ » األقمر«: األرقم , ويف احلاشية بخط آخر 
  .كتبناه : يف غ » كتبته«/ بشري : يف ص » برش« * −٤٦٣٨الالل
 . خرج يصيل عىل :صوابه لعل » خرج عىل«: قوله  )٢(الالل
  .من غ » عن«/ الغرباء : يف ص » الكرباء« * −٤٦٣٩الالل
 . بن أيب جحيفة :صوابه » بن عبد اهللا«: وله ق )٣(الالل



 

 ١٩٣

غريب من  .احلديث» ...إن أول ما ينشق من ابن آدم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٦٤٠(
َمغولك بن وغريب من حديث مال ,حديث عيل بن األقمر عنـه ْ تفرد بـه احلسن بن كثري  ,ـه عنِ

  . عنهعن عباد بن صهيب
تفرد بـه مـحـمد بن خليد عن عبد الواحد بن زياد  .»اًأما أنا فال آكل متكئ« :[حديث  )٤٦٤١(

تفرد بـه  :ع ثالث وقال يف موض. عن رقبة عن عيلَعوانةتفرد بـه أبو  :ع آخر وقال يف موض.عنـه
  .ف عنـهواختل , عن عيلَعوانةأبو 

َمسعرغريب من حديث  .احلديث.. .باألبطح ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )٤٦٤٢( ْ  عن عيل ِ
َمسعر  عنن زيادب عن عبد الواحد *خليدتفرد بـه مـحـمد بن  ,عنـه ْ  وقال يف .وفيـه ذكر بالل ,ِ
تفرد بـه حـامد بن سلمة  :ع ثالث وقال يف موض.عنـه تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة :ع آخرموض
  .ـه عند اهللا بن املـختارعن عب

 عيل عن أيب ترجـمةوقد تقدم يف  ,بمثله .احلديث.. .ً وحلـاماًأكلت خبز :حديث )٤٦٤٣(
َجحيفة ُIQH.  

  عنيسَمُتفرد بـه أبو ع .احلديث.. .ISHشكون اجلنبجاء قوم إىل عمر ي :[ IRHحديث )٤٦٤٤(
  .عون

نصور تفرد بـه إسحاق بن م .احلديث.. .يصيل إىل عنزة ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٤٦٤٥(
ُالسلويل   . عن جعفر األحـمر عن مطرف عن عونَّ

________________________ 
حممد بن » عون«تفرد عنه بذكر :  من طريق أيب عوانة , وقال ٣٦٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٤١الالل

  . عيسى الطباع 
  .جابر : يف ص » خليد« * −٤٦٤٢الالل
  .٤٦٣٧ يف احلديث )١(الالل
 .» يف مسند عمر«:  فوقها )٢(الالل
  .هذا احلديث من ص  . * ٢٤) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٦٤٤الالل
 . اجلهد :صوابه » اجلنب«: قوله  )٣(الالل



 

 ١٩٤

غريب من  .احلديث.. .ومعها جارية سوداء ملسو هيلع هللا ىلص جاءت امرأة إىل النبي :[حديث  )٤٦٤٦(
ْمعدانتفرد بـه أبو  ,حديث عون عن أبيـه ْمعدانوهو غريب من حديث أيب  ,َ ْمعدان عبد اهللا بن َ َ 

َث بـه غري رصوال نعلم حد ,تفرد بـه احلسن بن احلكم عنـه , عونعن    }أ٣٧م{  .د بن حـامدُ
 .تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة عن عون .احلديث.. .اً حجاماًأنـه اشرتى غالم :حديث )٤٦٤٧(

تفرد بـه مفضل بن  ,لب عن عونتغحديث نوح بن /ب٢٦٥/غريب من :ع آخروقال يف موض
  .إبراهيم بن قيس بن رمانة عنـه

ر عن اهليثم بن حبيب عن َفْيَر بن جتفرد بـه املنذ .»املرء مع من أحب« :حديث )٤٦٤٨(
  .عون

َجحيفةاحلكم عن أيب *  ُ:  
غريب من حديث سفيان بن  .احلديث.. .كان احلجاج خيطب يوم اجلـمعة :حديث )٤٦٤٩(

َجحيفة احلكم عن أيب  عنحسني   .تفرد بـه يزيد بن هارون عنـه ,ُ
  :أبو إسحاق عنـه* 

يروه غري النرض وبكر بن مل  .باألبطح ركعتني ملسو هيلع هللا ىلص صليت مع رسول اهللا :حديث )٤٦٥٠(
  .بكار عن شعبة عنـه

 
 أيب حجية@*ندمس

َجحيفةو ,تصحيف عون عدي−  .−واهللا أعلم , بحجيةُ
تفرد  .احلديث.. .عنزة يف الفضاء يصيل إليـها ملسو هيلع هللا ىلص  لرسول اهللا*كانت تركز :[حديث  )٤٦٥١(

  .راء عن عديفبـه املـحاريب عبد الرحـمن بن مـحـمد عن عبد احلـميد بن أيب جعفر ال
 

________________________ 
   .٩/٣٤٣ , تاريخ بغداد ٥/١٩٥العلل :  ينظر −٤٦٤٦الالل
  .كان يركز : يف غ » كانت تركز«/ » ينظر«: فوقها يف ص » مسند« * −٤٦٥١الالل



 

 ١٩٥

 الضحاكبن رية ِبَمسند أيب ج
غريب من  .احلديث» ...الولد سبع سنني سيد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦٥٢(

 بن املنـهال عن الوليد بن املعاىفتفرد بـه عيل بن حرب الطائي عن  , ملسو هيلع هللا ىلصحديثه عن النبي
  .ريةِبَرية عن جده أيب جِبَرية بن أيب جِبَعن مـحـمود بن ج IQHسعد

 
  الساعديمسند أيب حـميد

  عن حييى بن سعيد عنتفرد بـه إسامعيل بن عياش .»هدايا العامل غلول« :[حديث  )٤٦٥٣(
  .عروة

ع عن ِّـمَـجُتفرد بـه إبراهيم بن إسامعيل بن م .احلديث» ...بةْيَلكل نبي ع« :حديث )٤٦٥٤(
  .عبد اهللا بن خارجة عن أبيـه

 بن وهب عن تفرد بـه عبد اهللا .احلديث» ...إذا دخل أحدكم املسجد« :[حديث  )٤٦٥٥(
َّغزية بن ُعامرةحييى بن عبد اهللا بن سامل عن  ِ  عبد امللك بن  عن عن ربيعة بن أيب عبد الرحـمنَ

 . *وأيب حـميد يدَسُسعيد بن سويد األنصاري عن أيب أ
 

 IRH*ةمازمسند أيب خ
 تفرد بـه مـحـمد بن عمر .احلديث.. .أرأيت دواء ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٤٦٥٦(

 

________________________ 
الوليد عن زيد بن جبرية بن حممود بن :  فيه – من طريق عيل ٦١٠٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٥٢الالل

  .  , ووافقه −أيب جبرية عن أبيه عن جده أيب جبرية
 .سعيد : يف األوسط » سعد«: قوله  )١(الالل
  .ب /٥/٤٠العلل :  ينظر −٤٦٥٣الالل
  .السيد وأيب محري : يف ص » أسيد وأيب محيد« * −٤٦٥٥الالل
 .يعمر السعدي :  صوابه أنه من مسند والد أيب خزامة , واسمه »د أيب خزامةمسن«:  قوله )٢(الالل
 .» كذا«:  يف حاشية غ »عن أيب خزامة عن أبيه«/ خرافة : يف املوضعني يف ص » خزامة«*  −٤٦٥٦الالل



 

 ١٩٦

, * عن أبيـه*ةمازمـحـمد بن عبد اهللا ابن أخي الزهري عن الزهري عن أيب خالواقدي عن 
  .اًورواه الواقدي عن معمر عنـه أيض

 
 مسند أيب الدرداء

 : *الدرداء/أ٢٦٦/أنس بن مالك عن أيب* 
  .تفرد بـه زياد النمريي عن أنس عنـه .»من وافق من أخيـه شهوة غفر له« :[حديث  )٤٦٥٧(

ْمعدانخالد بن *    :ه عنـَ
 كعريش شعري« :فقال , ملسو هيلع هللا ىلصثم أتينا رسول اهللا ,املسجد *ذرعنا :[حديث  )٤٦٥٨(

ما كتبناه إال عن أيب  ,ـه عنغريب من حديث الثوري عن ثور بن يزيد .احلديث» ...موسى
ّالرسي ي عن زيد بن سعيد الواسطي عن برش بن ممـحـمد بن هارون احلرض حامد ِ  عنَ
  .الثوري

  :ي عنـهَرصَيد بن عبد اهللا العَلُخ* 
تفرد بـه املعتمر  .احلديث» ...ما طلعت شمس قط إال وبجنبتيـها ملكان« :[حديث  )٤٦٥٩(

  .عن أبيـه عن قتادة
َحيوةرجاء بن *    : عنـهَْ

تفرد بـه إبراهيم بن يزيد عن رقبة  .احلديث» ...لن يلج الدرجات العال« :[حديث  )٤٦٦٠(
  .عن عبد امللك بن عمري عنـه

________________________ 
  .عنه : يف غ » عن أيب الدرداء« * −٤٦٥٧الالل
  .ودعنا : يف ص » ذرعنا« * −٤٦٥٨الالل
 من طريق ٢٨٩١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٥٥األمايل املطلقة البن حجر ص : ظر  ين−٤٦٥٩الالل

  . معتمر , وسكت عنه 
 .  من طريق إبراهيم , وسكت عنه ١٠٨٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٤٦٦٠الالل



 

 ١٩٧

تفرد بـه عبد  .احلديث» ...*العال الدرجات * مل يرثالث من كن فيـه« :[حديث  )٤٦٦١(
  .الغفار بن احلكم عن سليامن بن كثري عن عبد امللك بن عمري عن رجاء

  :سعيد بن املسيب عنـه* 
غريب من  .احلديث» ...أال أخربكم بخري من كثري من الصالة والصدقة« :[حديث  )٤٦٦٢(

وتفرد بـه عنـه احلسني  ,سفيان بن عيينةبـه  }ب٣٧م{ تفرد ,حديث حييى بن سعيد عن سعيد عنـه
ْاجلعفيبن عيل  َكريبوتفرد بـه أبو  ,ُ ْاجلعفي عن ُ َكريبورواه أبو  :ع آخر وقال يف موض.ُ  مرة ُ

  .ومل يذكر أبا الدرداء ,ًأخرى عن حفص بن غياث عن حييى بن سعيد عنـه مرسال
َغفلةسويد بن *    : عنـه أو عن أيب ذرَ

ز غريب من حديث عبد العزي .احلديث» ...اًك باهللا شيئمن مات ال يرش« :حديث )٤٦٦٣(
  .تفرد بـه أبو بكر بن عياش , عنـه عن أيب الدرداءُبن رفيع

  :علقمة بن قيس عنـه* 
ام بن شهتفرد بـه  .احلديث.. .﴾l k j ﴿ :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه سمع النبي :[حديث  )٤٦٦٤(

 .هند عن الشعبي عنـهداود بن أيب  خالد عن شعيب بن إسحاق عن أيب عمرو بن العالء عن
 وقال يف .تفرد بـه املعتمر عن أبيـه عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة :ع آخروقال يف موض

حديث الثوري /ب٢٦٦/ وغريب من, إبراهيمغريب من حديث منصور عن :ع ثالثموض
ِقبيصةتفرد بـه عثامن بن معبد عن  ,عن منصور ـمد كتبـه إال عن شيخنا أيب بكر مـحنومل  , عنـهَ

  .الثقات كان من, و*ْرصَق باليسَمُربن جعفر بن 
  :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـه* 

 غريب من .احلديث» ...أال أعلمك كلامت« : ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا :[حديث  )٤٦٦٥(
 

________________________ 
 .من ص » العال«/ لن يلج : يف غ » مل ير«*  −٤٦٦١الالل
  .٢٨٠, ٨/٢٧٩ , االستذكار ٢٣/١٤٥ مهيد  , الت٦/٢٠٤العلل :  ينظر −٤٦٦٢الالل
  .بالبرصة : يف ص » بالقرص« . * ٢/١٣٩ , تاريخ بغداد ٦/٢٠٥العلل :  ينظر −٤٦٦٤الالل
  .من ص » بن« . * ٦/٢١٤العلل :  ينظر −٤٦٦٥الالل



 

 ١٩٨

  . السواق*ما كتبناه إال عن عيل بن مـحـمد بن ,حديث ليث عن مـجاهد عنـه
  :عبد الرحـمن بن عائذ عنـه* 

غريب من حديث عبد  .احلديث.. .ًإبال ملسو هيلع هللا ىلص  أفاء اهللا عىل رسول اهللا:*الق :[حديث  )٤٦٦٦(
ومل يروه عنـه غري  , برس بن عبيد اهللا عنتفرد بـه زيد بن واقد ,الرحـمن بن عائذ عن أيب الدرداء

  .اهليثم بن حـميد
  :عنرتة عنـه* 

رد بـه تف ,غريب من حديث أيب الدرداء .احلديث» ...البالء موكل بالقول« :حديث )٤٦٦٧(
  .عنـه جده عن عبد امللك بن هارون بن عنرتة عن أبيـه

  :عنـه@بن عبيد اهللا عمر* 
 ,غريب من حديث موسى بن عقبة عن عمر .احلديث» ...احلكامء ثالثة« :[حديث  )٤٦٦٨(

ْسربةتفرد بـه أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب    .ـه عن املدينَ
  :عطاء عنـه* 

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ... أرسي يبرأيت ليلة« :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[ حديث )٤٦٦٩(
ّالرسي وال أعلم حدث بـه عنـه غري  , ابن جريج عنفضيل ِ وعمر بن إسامعيل بن  بن عاصمَ
  .مـجالد

  :قي عنـهَرُعبد الرحـمن احل* 
 ,غريب من حديث العالء عن أبيـه عنـه . احلديث...أوصاين حبيبي بثالث :حديث )٤٦٧٠(

َفديكومل يروه عنـه غري مـحـمد بن إسامعيل بن أيب  , العالء بنشبلتفرد بـه عنـه ابنـه  ُ.  
  :يبة عنـهَوُ بن رُعامرة* 
________________________ 

  .ما : يف ص » قال« * −٤٦٦٦الالل
  .» يقدم«: الرتمجة وحديثها من ص , وفوقها  * −٤٦٦٨الالل
   .١/٢٩٧ , الآللئ املصنوعة ١١/٢٠٣تاريخ بغداد :  ينظر −٤٦٦٩لالال



 

 ١٩٩

فإن اهللا لن ينفعكم بـه حتى  ,تعلموا ما شئتم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦٧١(
 بكر  عنتفرد بـه عثامن بن فائد أبو لبابة .مثلهوعن عبد اهللا بن عتبة عن أيب الدرداء  ,»تعملوا

َخنيبن   عبد  عنة بن أيب حـمزةزمحـعن  IQHو ,ُعامرة عن حصني بن عبد الرحـمن عن سُ
ْضمرةالرحـمن بن أيب    . عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عتبة*َ

  :ـحـمد بن أيب عائشة عنـهم* 
تفرد  .احلديث» ...IRH*ْلُثم ق ,ٍ ثالثُرباط« : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا/أ٢٦٧/قال رسول :[حديث  )٤٦٧٢(
  .عنـه عائشة مـحـمد بن أيب  عنعطية بن حسان عن األوزاعي عن رَفَّلسا بن يوسف الفيض أبو بـه

ْمعدان*    : عنـهَ
تفرد بـه معتمر عن أبيـه  .احلديث» ...من سورة الكهف اًمن حفظ عرش« :حديث )٤٦٧٣(

ْمعدانعن قتادة عن صاحب له عن  َ.  
ه تفرد بـ .احلديث» ...أما يستطيع أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن« :حديث )٤٦٧٤(

ْطهامنإبراهيم بن  ْمعدان  عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عنَ َ.  
  :م عنـهَالَيوسف بن عبد اهللا بن س* 

  غريب من حديث حييى بن .احلديث.. .ت أبا الدرداء أتعلم منـهبصح :[حديث  )٤٦٧٥(

 وال أعلم حدث, *نهع ITHِيإَرَمـتفرد بـه ميمون بن موسى ال ,ISH*عن يوسف أيب كثري }أ٣٨م{
 

________________________ 
  .محزة : يف غ » ضمرة« . * ٥٢/٣٤٢تاريخ دمشق :  ينظر −٤٦٧١الالل
 ...وعن بكر عن محزة :  أي )١(الالل
  .مبيض له يف غ » ثم قل« * −٤٦٧٢الالل
 – أو للعاملني –ا ثم قل للعاملني ًرابط ثالث« : ٦/٧٩يف احللية » رباط ثالث ثم قل«: قوله  )٢(الالل

 .» ...رباط ثالث «:  عن احللية ١٠٧٤٧, ويف كنز العامل » فليدركوين
  .من غ » عنه«, » عن يوسف«/ الرتمجة من ص  * −٤٦٧٥الالل
 .» ابن عبد اهللا بن سالم: يعني «:  فوقها )٣(الالل
َ الـمرئي :ه الوجه في» الـمرإي«: قوله  )٤(الالل َ. 



 

 ٢٠٠

ْبـه غري مـحـمد بن بكر الرب   .ساينُ
  :أبو مرة عن أيب الدرداء* 

غريب من حديث أيب مرة موىل  .احلديث.. .بثالث ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين رسول اهللا :[حديث  )٤٦٧٦(
 ومل يروه عنـه غري الضحاك بن ,حننيتفرد بـه إبراهيم بن عبد اهللا بن , * أيب الدرداءعنأم هانئ 
  .عثامن

  :أيب الدرداء عن أبيـهابن * 
تفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن بن  .احلديث» ...من ذب عن عرض أخيـه« :حديث )٤٦٧٧(

  .أيب ليىل عن احلكم عن ابن أيب الدرداء عن أبيـه
تفرد بـه  .احلديث.. .ليكن املسجد مـجلسك ,يا بني :لقا ,أوصاين أيب :[حديث  )٤٦٧٨(

  . ابن أيب الدرداء عن بن واسع مـحـمد عنإرسائيل عن عبد اهللا بن املـختار
  :ابن أيب حبيب الطائي عنـه* 

 .احلديث» ...مثل الذي يعتق عند موتـه« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٦٧٩(
ْاألودي *إدريس حديث من غريب   .إبراهيم بن إسامعيل التيمي حييى أبو به تفرد ,إسحاق أيب عن َ

  :أم الدرداء عن أيب الدرداء* 
تفرد بـه  .احلديث» ...وم الدنياهـمتفرغوا من « : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال :[حديث  )٤٦٨٠(

 .وتفرد بـه جنيد بن العالء عن مـحـمد بن سعيد عنـه , عنـها عنـه*د اهللايإسامعيل بن عب
 /ب٢٦٧/

________________________ 
  .عنه : يف ص » عن أيب الدرداء«/ الرتمجة من ص  * −٤٦٧٦الالل
   .٦/٢٣٠العلل :  ينظر −٤٦٧٨الالل
» إدريس«. *  , ووافقه −أبو حبيبة:  فيه – من طريق التيمي ٥٤٩٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٧٩الالل
  .أيب إدريس : يف غ 
. * تفرد به عنه حممد بن برش : , وقال  من طريق جنيد ٥٠٢٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٨٠الالل

  .عبد اهللا : يف ص » عبيد اهللا«



 

 ٢٠١

يد بن زيد عن رشيك ِسَتفرد بـه أ .احلديث» ...أول ما يوضع يف امليزان« :[حديث  )٤٦٨١(
َحوشبعن خلف بن  ْ وال  , ملسو هيلع هللا ىلصويسنده عن أم الدرداء عن النبي ,عن رشيكوغريه يرويـه  ,َ
 ,دوس بن حبيب عن عطاء بن أيب رباحتفرد بـه عبد الق :ع آخر وقال يف موض.يذكر أبا الدرداء

ع  وقال يف موض.عن أيب الدرداء  أم الدرداء عنخاراينْيَوإنام يعرف هذا عن عطاء بن نافع الك
ْمدرارتفرد بـه طاهر بن  :ثالث َجحادةن بن أيب جعفر عن ابن  عن احلسِ اهللا بن عبد  عن عبد ُ

  . عنـهاحسنيالرحـمن بن أيب 
 

 بن بشري *تفرد بـه سعيد .احلديث» ...أفضل الصالة يف املسجد احلرام« :[حديث  )٤٦٨٢(
  .ـها عند اهللايعن إسامعيل بن عب

 

 عيل بن *تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث.. .إذا حدث تبسم ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٤٦٨٣(
  .يع عن ابن عون عن احلسن عنـهاَـمُ عن عبد الرحـمن بن واقد عن عمرو بن جاَحْطَب
 

 مسند أيب ذر
  :عبد اهللا بن عمر عن أيب ذر* 

تفرد بـه حسني بن عطاء عن  .احلديث.. .أوصني ,عامهيا  :قلت أليب ذر :[حديث  )٤٦٨٤(
ومل يروه عنـه  ,IQHعفر عنـهه عنـه عبد احلـميد بن جوتفرد بـ ,زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أيب ذر

  .إال أبو عاصم النبيل
 

  :ري عنـهَفُري بن نَبُج* 
________________________ 

   .١١٣ , العجالة يف األحاديث املسلسلة ص ٦/٢٢١العلل :  ينظر −٤٦٨١الالل
  .سعيب : يف غ » سعيد« * −٤٦٨٢الالل
  .من ص » حممد بن« * −٤٦٨٣الالل
  .الرتمجة وحديثها من ص  * −٤٦٨٤الالل
 . كذا )١(الالل



 

 ٢٠٢

 تفرد بـه .احلديث» ... رطبةهـمالذين ال تزال ألسنتـ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٦٨٥(
 أبيـه  عنسعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحـمن بن جبريبن  ليث  عننرص بن حـامد

  .اًمرفوع
  :احلسن عنـه* 

تفرد بـه مكي بن إبراهيم عن أيب حنيفة عن أيب  .احلديث» ...اإلمارة أمانة« :حديث )٤٦٨٦(
  .غسان عنـه

  :يم عنـهَثُالربيع بن خ* 
غريب من  .احلديث.. .يقلب طائر جناحيـهوما  ملسو هيلع هللا ىلص نا رسول اهللاَكَرَلقد ت :[حديث  )٤٦٨٧(

َبن خثيمحديث الربيع  َالنخعيتفرد بـه أبو نعيم  ,عنـه *ُ ْ فطر عن هانئ عبد الرحـمن بنَّ  عن *ِ
  .منذر الثوري عنـه

  :سعيد بن املسيب عنـه* 
 ,احلديث.. .فأخذ حصيات ,عليـه وسلم/أ٢٦٨/كنا عند النبي صىل اهللا :[حديث  )٤٦٨٨(

تفرد بـه مـحـمد بن  ,ومن حديث الزهري عنـه ,غريب من حديثه عنـه .وفيـه ذكر عمر وعثامن
 ,IQHوتفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن أيب حـميد ,دبـهذا اإلسنا املدين عن ابن شهاب أيب حـميد

 غري مـحـمد اًومل يذكر فيـه علي, *هذا اإلسناد IRHيعني روى هذا احلديث جـامعة عن الزهريو
  .بن أيب حـميد هذا

  :عنـه ISHعةَصْعَص* 
________________________ 

  .مطر : يف غ » فطر«/ من غ » بن خثيم« * −٤٦٨٧الالل
 من طريق ٤٠٩٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٢٦ , العلل املتناهية ٦/٢٤٣العلل :  ينظر −٤٦٨٨الالل

  .ساقط من غ » اإلسناد... وتفرد «. * ابن وهب , ووافقه 
 . ابن أيب محيد :صوابه » أيب محيد«: قوله  )١(الالل
 .بغري :  صوابه »يعني«: قوله  )٢(الالل
 ., يعني أنه ابن معاوية » معاوية«:  يف حاشية غ )٣(الالل



 

 ٢٠٣

 حبيب عن تفرد بـه قرة بن .احلديث» ... ثالثةام يموت هلْنيَما من مسلم« :[حديث  )٤٦٨٩(
  .عن احلسن عنـه }ب٣٨م{  بن بكر املزينعبد اهللا

ما من مسلم يموت « :وفيـه ,احلديث.. .ًةبـْرِق اًأنـه لقي أبا ذر متوشح :ثحدي )٤٦٩٠(
ِحريزغريب من حديث أيب  .احلديث» ...*له تفرد بـه  , عبد اهللا بن حسني عن احلسن عنـهَ

  .أبو معاذ عنـه فضيل بن ميرسة
تفرد بـه سيف بن عمر عن أيب عمرو بن  .احلديث» ...ًمن أعتق مسلام« :حديث )٤٦٩١(

  .العالء عن احلسن عنـه
  . بن عبد امللكشعثبن أنس عن أ IQHسه يونتفرد ب .»بعرش أمثاهلا احلسنة« :[حديث )٤٦٩٢(

  :زيد بن وهب عنـه* 
يح ِبَتفرد بـه مـحـمد بن ص .احلديث» ...اًمن مات ال يرشك باهللا شيئ« :حديث )٤٦٩٣(

  .ـه عناصل بن حيان األحدب و عنعن أيب حنيفة IRHكَّالسام
جـمع النرض بن  .وهو الذي قبله ,احلديث »...فبرشين ,جاءين جربيل« :[حديث  )٤٦٩٤(

َشـميل  وحبيب بن أيب ثابت ُ بن رفيع*زسليامن وعبد العزي : عن شعبة بني هؤالء األربعةُ
  .وحـامد بن زيد عن زيد بن وهب

غريب من حديث  .احلديث» ... جبل هذا*أي« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٦٩٥(
  .تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عنـه ,اجلهني الكويف عن زيد ISHمنصور بن ميمون

________________________ 
 .من ص » له«*   .٦/٢٩٢العلل :  ينظر −٤٦٩١, ٤٦٩٠, ٤٦٨٩الالل
  . تفرد به أشعث :  من طريق ابن أيب عدي عن أشعث , وقال ٥٠٢ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٦٩٢الالل
 . قريش :صوابه » سيون«: قوله  )١(الالل
 . صبيح بن السامك :صوابه » صبيح السامك«: قوله  )٢(الالل
  .بن عبد العزيز : يف غ » وعبد العزيز« . * ٦/٢٣٩العلل :  ينظر −٤٦٩٤الالل
   .ابن : يف غ » أي«. *  من طريق حممد , ووافقه ٣١٥٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٩٥الالل
 . ميمون أيب منصور :صوابه » ن ميمونمنصور ب«: قوله  )٣(الالل



 

 ٢٠٤

غريب من  .احلديث.. .ذات يوم خيطب إذ جاءه أعرايب ملسو هيلع هللا ىلص ا النبيبين :حديث )٤٦٩٦(
 :ع آخر وقال يف موض.ل بن مهلهل عنـهفضتفرد بـه م ,حديث منصور بن املعتمر عن زيد عنـه

تفرد بـه مسعود بن سليامن  :احلديث.. .أكلتنا الضبع ,يا رسول اهللا :لفقا ,رجل ملسو هيلع هللا ىلص َّأتى النبي
 :يعني ,كتبـه إال عن هذا الشيخأومل  ,عنـه IQHردوسقوتفرد بـه  ,عن حبيب بن أيب ثابت عن زيد

  .سردوقعن حـميد بن الربيع عن  IRHبن مطر/ب٢٦٨/أبا عيسى مـحـمد بن أحـمد
  :عبد اهللا بن الصامت عنـه* 

غريب من حديث حـميد بن  .احلديث» ... بارك ألمتي يف بكورهاهـمالل« :[ حديث )٤٦٩٧(
  . حـميد عنتفرد بـه عيل بن هشام الكرماين عن عفان عن سليامن بن املغرية ,هالل عنـه

هكذا رواه  .احلديث... *ملهْعُي ,الرجل حيب الرجل ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٤٦٩٨(
َشـميلالنرض بن  وخالفه حييى بن أيب  ,ـه عنينَْواخلزاز عن أيب عمران اجل عن أيب عامر صالح ُ

 ,هذا بـه أبو النرض وتفرد ,بن هالل حـميد عن فرواه عن أيب عامر ,أبو النرض ISHكثري
َشـميل بن  النرض*اهروما  :واملـحفوظ ُ.  

َشوذبغريب من حديث عبد اهللا بن  . احلديث...ما يقطع الصالة :[حديث  )٤٦٩٩( ْ  عن َ
َشوذبد عن ابن َيْزَهكذا حدث بـه الوليد بن م , حـميد عنـهمطر الوراق عن ْ ْضمرةوتابعه  ,َ َ. 
تفرد بـه حـامد بن زيد  ,غريب من حديث عمرو بن صالح عن حـميد :ع آخروقال يف موض

 تفرد بـه ابن :ع ثالث وقال يف موض.وينُالالح ITHروه عنـه غري عبد العزيز بن حييىومل ي ,عنـه
 

________________________ 
َ فردوس :صوابه » قردوس«: قوله  )١(الالل ْ   .− وكذا ما بعده–ِ
 . قطن :صوابه » مطر«: قوله  )٢(الالل
   .٢/٦١٠ , تلخيص املتشابه ٢٤) ٣(األفراد :  ينظر −٤٦٩٧الالل
  .قال : يف غ » رواه«/ لعلمه : يف غ » يعلمه« * −٤٦٩٨الالل
 . بن كثري :صوابه » بن أيب كثري«: وله ق )٣(الالل
تفرد :  من طريق عبد اهللا بن عبد الوهاب عن محاد , وقال ٣٣٢٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٦٩٩الالل

  . ووافقه .  من طريق ابن جريج عن قيس بن سعد ٥٠٥به عنه , ويف الصغري 
 . موسى :صوابه » حييى«: قوله  )٤(الالل



 

 ٢٠٥

 :ع رابع وقال يف موض.واهللا أعلم ,إنـه قيس بن سعد املكي :ويقال ,حـميد عن قيس عن ججري
  .ومل يروه عنـه غري مؤمل بن إسامعيل ,تفرد بـه عبيد اهللا بن أيب حـميد عن أيب املليح عنـه

غريب من حديث إرسائيل بن يونس  .احلديث» ...يأيت عىل الناس زمان« :حديث )٤٧٠٠(
َبديلعن    .تفرد بـه عمرو بن عبد الغفار عن إرسائيل عنـه ,ـه عنة بن ميرسة عن أيب العاليُ

 بـه عمر بن حبيب عن خالد تفرد .ربـه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلص رأى مـحـمد :قال :[حديث  )٤٧٠١(
 سألت رسول اهللا :قوله : هذاِ غريٍـه بلفظ عنورواه مـحـمد بن املنـهال ,عن حـميد }أ٣٩م{ احلذاء
 .  املنـهال عن عمر بن حبيب بـهذا اللفظتفرد بـه مـحـمد بن ,...فقال ,هل رأيت ربك :ملسو هيلع هللا ىلص

تفرد بـه عمر بن  .احلديث.. .ال يقطع صالة املسلم إال املرأة :قال أبو ذر :حديث )٤٧٠٢(
  .حبيب القايض عن سليامن التيمي عن حـميد بن هالل عنـه

  :عبد اهللا بن عامر عنـه* 
ه عبد امللك بن تفرد بـ .»من سأل« :وفيـه ,احلديث.. .ذةَبَّرمررت بال :لقا :حديث )٤٧٠٣(

َرئابهارون بن /أ٢٦٩/الوليد عن   .ـه عنِ
  : عنـه*دانْجُبعمرو بن * 

َمـخلدتفرد بـه  .احلديث» ...الصعيد الطيب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٠٤( ْ  بن يزيد َ
  . عنـهِقالبةعن الثوري عن أيوب وخالد احلذاء عن أيب 

َغضيف*    : عنـهُ
تفرد بـه أبو خالد  .يف ذكر عمر احلديث.. .تغفر يلاس : فقال,مر به فتىأنـه  :[حديث  )٤٧٠٥(

غريب من حديث هشام  :ضع آخرقال يف موو . عن مكحولِغازاألحـمر عن هشام بن ال
 . ووصله, وجود إسناده, تفرد به أبو خالد,ومـحمد بن عجالن عنه

________________________ 
بن ) عمر: صوابه ( من طريق أمحد بن عبد الرمحن عن املنذر ٨٣٠٠لطرباين يف األوسط  أخرجه ا−٤٧٠١الالل

  . تفرد به عنه باللفظ الثاين : حبيب , وقال 
  .نجدان : يف ص » بجدان« . * ٦/٢٥٢العلل :   ينظر −٤٧٠٤الالل
   .٦/٢٥٩العلل :  ينظر −٤٧٠٥الالل



 

 ٢٠٦

ُاملعرور*  ْ  : عنهَ
َبقراب األرض خطيئة إنك إن تأتيني ,يا ابن آدم« :[حديث  )٤٧٠٦(  غريب من .احلديث »...ُ

ُاملعرورحديث سامل بن أيب اجلعد عن  ْ  وقال يف موضع . تفرد به موسى بن املسيب عنه, عنهَ
َمسعر  عنتفرد بـه املعاىف بن عمران: *آخر ْ ُاملعرورود عن ُجَّ عن عاصم بن أيب النِ ْ َ.  
  :مكحول عنـه* 

ري عن يزيد غريب من حديث الثو .احلديث» ...اًمن ترك الصالة متعمد« :حديث )٤٧٠٧(
  .عنـه IQHتفرد بـه عيل بن احلسن الشامي ,بن يزيد بن جابر

  :يزيد التيمي عنـه* 
تفرد بـه عبد الرحـمن بن عمرو  .احلديث» ...اًمن بنى هللا عز وجل مسجد« :[حديث  )٤٧٠٨(

ورواه األعمش عن إبراهيم عن  . عن احلجاج عن احلكم عنـه بن زيادلة عن عبد الواحدَبَبن ج
ْقطبة  عنفرد بـه حييى بن آدموت ,أبيـه غريب من حديث الثوري عن  :ع آخر وقال يف موض. عنـهُ

 .ُجنادة بن *تفرد بـه أبو السائب سلم ,وغريب من حديث وكيع عنـه ,اًاألعمش عنـه مرفوع
وغريب من حديث  , ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبياًغريب من حديث األعمش مرفوع :ع ثالثوقال يف موض

  .وعنـه مـحـمد بن حرب , بـه أخوه مـحـمدتفرد ,يعىل بن عبيد عنـه
 .احلديث.. .IRHفرعون هذه األمة :هـامأحد :لرجلني ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٠٩(

ْالفريايب  يوسف بن  مـحـمد   عن  الفرات بن  أحـمد  الرازي  مسعود  أبو  بـه  تفرد   عن  سفيان  عن ِ
________________________ 

» آخر«يف احلديث السابق إىل » غريب«من  . * ١٢/٣١٨ , تاريخ دمشق ٦/٢٦٥العلل :  ينظر −٤٧٠٦الالل
  .ساقط من ص 

 . السامي :صوابه » الشامي«: قوله  )١(الالل
وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٧١ , اللطائف أليب موسى املديني ٢٧٦−٦/٢٧٤العلل :  ينظر −٤٧٠٨الالل
 .سلمة : يف غ » سلم«. *  من طريق حييى بن آدم , ووافقه ١١٥٩

   .٦/٢٧١العلل :  ينظر −٤٧٠٩اللال
 – يعني أبو ذر نفسه – قال إين ملسو هيلع هللا ىلصأشهد أن النبي : أن أبا ذر قال لرجل من الصحابة :  أصل احلديث )٢(الالل

 .ً, ولكنه ألقاه إليه تعريضا ... أنت فرعون : أو إياك فرعون هذه األمة , يريد 



 

 ٢٠٧

  .إبراهيم عن األعمش
تفرد بـه  .احلديث.. .اًيف كل جـمعة صاع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عىل عهد رسول قويتكان  :حديث )٤٧١٠(

  .حبيب بن حسان عن إبراهيم عن أبيـه عنـه
َشبابةتفرد بـه زكريا عن  .احلديث» ...من خرج من بيتـه حلاجة« :[حديث  )٤٧١١(  عن املغرية َ

ِالـمحاميل *ما كتبناه إال عن القايض أيب عبد اهللا , ليث عنبن مسلم َ َ.  
 

  :أبو الطفيل عنـه* 
غريب من حديث أيب  .احلديث.. .وما من طائر ملسو هيلع هللا ىلص نا رسول اهللاَكَرَت :[ديث ح )٤٧١٢(

ْ فطروغريب من حديث ,الطفيل عنـه  ابن عيينة يرويـه غريو ,تفرد بـه سفيان بن عيينة , عنـهِ
ْفطر/ب٢٦٩/عن  عن ري وروي عن حييى بن أيب بك,ً أيب ذر مرسال عن عن منذر الثوريِ

ْ فطرالثوري عن   .واهللا أعلم ,IQHعيينة إال ابن *أراهوما  ,ِ
  تفرد بـه زكريا بن حكيم .»هـم أصابتـه لعنتـهـمذى املسلمني يف طرقآمن « :حديث )٤٧١٣(

  .عن عطاء بن السائب عنـه }ب٣٩م{
 

  :ي عنـهْرسَبو عبد اهللا اجلأ* 
تفرد بـه  .احلديث.. .ما يقول أحدنا يف سجوده ,يا رسول اهللا :قلت :حديث )٤٧١٤(

  .ومل يذكر فيـه عبد اهللا بن الصامت ,يريَرُتار عن اجل بن املـخإرسائيل عن عبد اهللا
تفرد بـه  .احلديث.. .أي الكالم أحب إىل اهللا عز وجل :سألت أبا ذر :[حديث  )٤٧١٥(

َوهيبوورواه شعبة  ,يريَرُإرسائيل عن عبد اهللا بن املـختار عن اجل  فيـه *اوزاد ,يريَُر عن اجلُ
  .وهو الصواب ,عبد اهللا بن الصامت

________________________ 
  .ن ص م» أيب عبد اهللا« . * ٦/٢٧٤العلل :  ينظر −٤٧١١الالل
  .أريه , ومبيض هلا يف غ : يف ص » أراه« . * ٦/٢٩٠العلل :  ينظر −٤٧١٢الالل
 .أخطأ الراوي يف تعيني سفيان :  أي )١(الالل
  .وزاد : يف غ » وزادا« . * ٦/٢٤٥العلل :  ينظر −٤٧١٥الالل



 

 ٢٠٨

ْالدييلأبو األسود *    : عنـهِّ
غريب من حديث  .احلديث.. .وأنا نائم يف املسجد ملسو هيلع هللا ىلص أتاين رسول اهللا :[حديث  )٤٧١٦(

وكذلك رواه  ,تفرد بـه املعتمر بن سليامن عنـه بـهذا اإلسناد ,داود بن أيب هند عن سامك عنـه
َّقدمُمـحـمد بن أيب بكر امل  حرب بن أيب األسود عن ن أيبعواملـحفوظ عن داود  ,ي عن املعتمرَ

  .عن أيب ذر@*هعم
تفرد بـه عامر بن مدرك عن  .احلديث» ...إن أحسن ما غريتم بـه الشيب« :[حديث  )٤٧١٧(

ه أبو تفرد بـ :ع آخر وقال يف موض. عن أيب األسودبريدةعيل بن صالح عن األجلح عن ابن 
ورواه ابن عيينة  , أيب ذرعن أيب حرب عن أبيـه عن :قال فيـه ,IQHمسعود الرازي عن أيب أسامة

  .عن األجلح*يسعوداملوتابعه  , عن أبيـهبريدة ابن  عنعن األجلح
  :عم أيب حرب بن أيب األسود عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث.. . املسجد*وأنا نائم يف ملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول اهللا :[حديث  )٤٧١٨(
َّاحلسوال نعلم حدث بـه غري  ,تفرد بـه عيل بن عاصم ,داود بن أيب هند  , مـحـمد بن إسامعيلاينَ
  .IRHه يف ترجـمة أيب األسودفوقد تقدم طر

 
 باب الراء

 مسند أيب رافع 
 

  :عبيد اهللا عن أبيـه* 
________________________ 

 .» كذا«: فوقها يف غ » عمه« *  .٦/٢٨١العلل :   ينظر −٤٧١٦الالل
  .أبو مسعود : يف ص » املسعودي« . * ١/١٦٦أ , املؤتلف /٥/٩٠, ٦/٢٧٨العلل : ر  ينظ−٤٧١٧الالل
 ...عن األجلح عن ابن بريدة عن أيب حرب :  أي )١(الالل
  .من ص » يف« . * ٦/٢٨١العلل :  ينظر −٤٧١٨الالل
  .٤٧١٦ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٢٠٩

تفرد  ,غريب من حديث عبيد اهللا عن أبيـه .» بارك ألمتي يف غدوهاهـمالل« :[حديث  )٤٧١٩(
  .ـهف عنيوتفرد بـه احلسن بن عمرو بن س ,وف عنـهُْجنَبـه عيل بن سويد بن م

 /أ٢٧٠/: عنـهIQH*بن عيل عبيد اهللا* 
 عبيد اهللا موىلتفرد بـه فائد  .احلديث.. .يوم اخلندق ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا :[حديث  )٤٧٢٠(

  .بن عيل عن عبيد اهللا بن عيل عن جده أيب رافع
تفرد بـه نرص بن عيل  .IRHاحلديث» ...ا عىل أريكتـهًأللفني أحدكم متكئ« :[حديث  )٤٧٢١(

 اه حـميد بن الربيع عن ابن عيينةورو ,−بالشك− النرض أو زيد بن أسلم عن ابن عيينة عن أيب
وتفرد بـه حـميد  ,اًسمعت من مـحـمد بن املنكدر وأيب النرض عن عبيد اهللا عن أبيـه مرفوع :قال

  .عنـه بـهذه السياقة
  :موىل أيب رافع عنـه ISH*سلمة* 

تفرد بـه أبو  .احلديث.. .هـمـألوالدنا حق كحقنا علي ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٤٧٢٢(
  .وف اجلراح بن املنـهال عن الزهري عنـهُطَالع
  :رشحبيل املدين عن أيب رافع* 

تفرد بـه حفص بن سليامن  .احلديث.. .بطن شاة ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا *شويت :[حديث  )٤٧٢٣(
  .أبو عمر الكويف عن سامك عن رشحبيل

________________________ 
   .٥٢٦العلل املتناهية :  ينظر −٤٧١٩الالل
 .عيل بن عبيد اهللا , ولقبه عبادل : ًيقال فيه أيضا » عبيد اهللا بن عيل «: قوله )١(الالل
 من طريق فائد موىل عبادل عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه ٩١١٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٢٠الالل

 .ضبب عليه يف ص » عبيد اهللا بن عيل«. * تفرد به ابن املنذر عن معن عنه : بنحوه , وقال 
   .٧/٩العلل :  ينظر −٤٧٢١لالال

 . هذا احلديث من ترمجة عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه )٢(الالل
 .أبو سليامن :  أبو سليم , أو:صوابه لعل » سلمة«: قوله  )٣(الالل
  .سليامن بن موىل : يف غ » سلمة موىل« * −٤٧٢٢الالل
  .ّسويت : يف غ » شويت« . * ٧/٢٠العلل :  ينظر −٤٧٢٣الالل



 

 ٢١٠

 ثةْمِمسند أيب ر
ْغيالنغريب من حديث  .احلديث.. .اءخيضب باحلن ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٤٧٢٤( َ 

  .ة عنـهرْـمُتفرد بـه الضحاك بن ح , إياد بن لقيط عنبن جامع
غريب من حديث  .احلديث.. .وعنده ناس من ربيعة ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :حديث )٤٧٢٥(

َبـهدلةعاصم بن  ْ   .تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه , عنـهَ
تفرد بـه مـحـمد بن عبد العزيز  .احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« }أ٤٠م{ :[حديث  )٤٧٢٦(

َالدينوري َْ   . عنـهIQH عن أيب سلمة عن حـامد بن سلمةِّ
 

 مسند أيب رحيانة
َأنيسةتفرد بـه زيد بن أيب  .احلديث.. .الكرب ملسو هيلع هللا ىلص ا عند النبيًر يومِكُذ :[حديث  )٤٧٢٧(  عن ُ

ْاجلعفيجابر    .ومل يروه عنـه غري يزيد بن سنان ,ُ
 

ِالعطارديمسند أيب رجاء  َ ُ 
كي عن َم اخلارهـامتفرد بـه أبو  .احلديث.. .فررنا منـه ملسو هيلع هللا ىلص ث النبيِعُملا ب :[حديث  )٤٧٢٨(

  .ـه عن عن أبيـه*عونعبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
تفرد بـه  .وهو الذي قبله ,انن له يف القتال هربِذُأ ملسو هيلع هللا ىلص نا أن النبيَغَلَملا ب :[حديث  )٤٧٢٩(

  .* عثامن الشحام عن أيب رجاء عناألصمعي
________________________ 

   .١٨٢املوضوعات :  ينظر −٤٧٢٦الالل
 .عن عاصم :  أي )١(الالل
  .  من طريق يزيد , ووافقه ١٨٥٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٢٧الالل
 .عدي : يف ص » عون«*  −٤٧٢٨الالل
 .أيب عثامن رجاء , وضبب عليها : يف ص » أيب رجاء«*  −٤٧٢٩الالل



 

 ٢١١

 باب الزاي

 مسند أيب زيد األنصاري
» ...هل عندك يشء ,يا أبا زيد« :فقال يل , ملسو هيلع هللا ىلصاهللا/ب٢٧٠/أتاين رسول :[حديث  )٤٧٣٠(

رة ْزَعن ع IQH عن عاصم*العالية  تفرد بـه,اإلسنادغريب  .»نعم اإلدام اخلل« :وفيـه ,احلديث
  .باء بن أحـمر عنـهْلِعن ع

ْعزرةعاصم عن تفرد بـه أبو  .احلديث» ...إذا كانوا ثالثة« :[حديث  )٤٧٣١( ومل أره إال عند  ,َ
  . عنـه*ةويـعاعبد العزيز بن م

 IRH أبو داود عن شعبةتفرد بـه .احلديث» ...ليس منا من مل يرحـم صغرينا« :[حديث  )٤٧٣٢(
َقطن وغريه يرويـه عن شعبة عن ,ًمتصال عنـه   عن النبيًمرسال نيي بن كعب عن أيب يزيد املدَ
  .ملسو هيلع هللا ىلص

 
 مسند أيب زهري

غريب من حديث أيب بكر  .احلديث.. .ISH*اوةَبَّبالن ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول اهللاخطبن :[حديث  )٤٧٣٣(
 أمية بن خلف *تفرد بـه أمية بن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن ,زهري عن أبيـهأيب بن 

َاجلمحي َاجلمحيوتفرد بـه نافع بن عمر  ,ـه عنُ  . *أمية  عنُ
________________________ 

 .ضبب قبلها يف غ » العالية«. * ١٤٥غدادي ص الكفاية للخطيب الب: ينظر  −٤٧٣٠الالل
 . أبو العالية عن أيب عاصم :صوابه » العالية عن عاصم«: قوله  )١(الالل
 .متويه : يف ص » معاوية«*  −٤٧٣١الالل
  .− وفيه اضطراب– ٤/١٩٠٢املؤتلف : ينظر  −٤٧٣٢الالل

 .عن سعيد بن قطن :  أي )٢(الالل
» بالنباوة« . *٧/١٣٠ , اإلصابة ٣٣/٩١ , تـهذيب الكامل ٩٥, ٤٣/٩٤ تاريخ دمشق: ينظر  −٤٧٣٣الالل
 .أبيه : يف غ » أمية«/ ساقط من غ » عبد اهللا بن صفوان بن«/ بالنباءة : يف غ 
 . هو موضع بالطائف )٣(الالل



 

 ٢١٢

 *باب السني

ِمسند أيب رس َغفارحية الَ  يِ
  .IQHاب حذيفة أحاديث تقدم له يف ب*وقد

تفرد بـه  .احلديث.. .حيب القوم الرجل :فقال , ملسو هيلع هللا ىلص* سأل النبيًن رجالأ :[حديث  )٤٧٣٤(
 IRHوهالل بن ظهري@*زَـامِ عبد اهللا بن احلارث عن حبيب بن ح عن عمرو بن مرة عنأبو مريم

ِعن أيب رس   .حيةَ
 

َغفارمسند أيب سعيد ال  يِ
 .احلديث» ...ه الناسُدِرَ يءض فيـها مامن كانت له أر« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٧٣٥(

ْزحرد اهللا بن يتفرد بـه جرير عن رقبة عن عب   . عنـهفريقياأل َ
 

 مسند أيب سعيد اخلدري
 : عىل الرتتيب*الرواة عنـه

 

  :أنس بن مالك عن اخلدري* 
.. . وإن رسقىأيدخل املرء اجلنة وإن زن ,يا رسول اهللا :قال أبو الدرداء :[حديث  )٤٧٣٦(

َصفوان بن سليمتفرد بـه يزيد بن عبد امللك النوفيل عن  .احلديث   . عن أنس عنـهُ

________________________ 
  .٢٠٣٥−٢٠٣٠ يف األحاديث )١(الالل
: يف غ » النبي«/ من ص » وقد «/من غ » باب السني« . * ٧٣٨, ٢/٧٣٧املؤتلف : ينظر  −٤٧٣٤الالل

َحـامز«/ رسول اهللا   .» صح«: فوقها يف غ » ِ
 . بن أيب ظهري :صوابه » بن ظهري«: قوله  )٢(الالل
  .جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد الرتمجة التالية / من ص » عنه« * −٤٧٣٦الالل



 

 ٢١٣

  :إبراهيم التيمي عن اخلدري* 
تفرد بـه موسى بن مـحـمد بن  .احلديث» ...إذا دخلتم عىل املريض« :[حديث  )٤٧٣٧(

 . *عنـه@*عن أبيـه *التيميإبراهيم 
  :األغر أبو مسلم عنـه وعن أيب هريرة* 

» ...العظمة إزاري :قال اهللا عز وجل«/أ٢٧١/: ملسو هيلع هللا ىلصاهللاقال رسول  :[حديث  )٤٧٣٨(
َرزيقد بـه عامر بن تفر .احلديث ورواه  , سعيد فيـه*ذكر أيبب , عن أبيـه عن عطاء بن السائبُ

 عن *عن اهليثم نيعأوقال موسى بن  ,وهو املـحفوظ ,زائدة عن عطاء عن أبيـه عن أيب هريرة
غريب من حديث عطاء بن السائب  :ع آخر موض وقال يف.عطاء عن أيب صالح عن أيب هريرة

 IQHوخالفه ,بـه أبو غسان عنـه }ب٤٠م{ تفرد ,بن الربيعمل يروه عنـه غري قيس  ,هـامعن األغر عنـ
َرزعامر بن    . عنـهَّوابيق عن عطاء من رواية أيب اجلُ

  :احلسن عنـه* 
ِّرقيال راشد بن *بدرتفرد بـه  .احلديث» ...اًمن رشب مسكر« :[حديث  )٤٧٣٩(  عن َّ

  .انيومل يروه عنـه غري خالد بن ح ,احلسن
  :حـميد بن عبد الرحـمن عن اخلدري وأيب هريرة* 

عن « :مل يقل .احلديث.. .هلكت :فقال ,يف شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلص أتى رجل النبي: [ قاال )٤٧٤٠(
ورواه معىل بن منصور عن  , غري أيب غسان عن ابن عيينة عن الزهري عنـه»أيب سعيد اخلدري

  .وتفرد بـه أبو ثور عن معىل بن منصور ,IRHيينة عن الزهري عن حـميد وحدهابن ع
________________________ 

  .من ص » عنه«/ » كذا«: فوقها يف غ » عن أبيه«/ بن حممد : يف غ » التيمي« * −٤٧٣٧الالل
  .الشمر : يف غ » اهليثم«/ فذكر أبو : يف ص » بذكر أيب« . * ٨/٢٩٠العلل :  ينظر −٤٧٣٨الالل
  .٥/٣٦٤ كذا , ورواية عامر كرواية قيس بن الربيع يف العلل والكامل )١(الالل
  .من غ » بدر« * −٤٧٣٩الالل
   .٢١٠, ٢/٢٠٩, السنن ) أ/٥٦النارصية (, ٢٤٠, ١٠/٢٣٢العلل :  ينظر −٤٧٤٠الالل
 . محيد عن أيب هريرة وحده :صوابه » محيد وحده«: قوله  )٢(الالل



 

 ٢١٤

تفرد بـه معن بن عيسى عن إبراهيم بن  .احلديث» ...ـم أحدكمََّخنَإذا ت« :[حديث  )٤٧٤١(
  .سعد عن الزهري عن سعيد وحـميد عن اخلدري

  :يدي عنـهَبُّرجاء الز* 
كم من منإن « :وفيـه ,ديثاحل.. .فدخل منزله , ملسو هيلع هللا ىلصكنا نميش مع النبي :حديث )٤٧٤٢(

وال  ,تفرد بـه إسامعيل بن جعفر عن حبيب بن حسان .احلديث» ...يقاتل عىل تأويل القرآن
  .أعلم حدث بـه غري عبد العزيز بن بحر

  :سعيد بن املسيب عن اخلدري* 
 .احلديث» ...أال أدلكم عىل ما يكفر اهللا بـه اخلطايا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٤٣(

 عن الثوري رواه وكذلك ,عقيل بن مـحـمد بن اهللا مل يروه عنـه غري عبد ,حديثه عنـهغريب من 
م النبيل عن الثوري عن عبد اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن صاورواه أبو ع ,هذانحو  عقيل ابن

  .وتفرد بـه أبو عاصم عن الثوري ,ومل يتابع عليـه ,املسيب
تفرد بـه  .»يق عليـه قربهيض« :لقا ,﴾Ì Ë ﴿ :يف قوله عز وجل :حديث )٤٧٤٤(

  . ابن عيينة عن أيب حازم عن سعيد وأيب سلمة عن اخلدري عناهليثم بن جـميل
 ُ واحلسنيُواحلسن ملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل النبي *من األنصار/ب٢٧١/ًن رجالأ :[حديث  )٤٧٤٥(

ومل يروه عنـه  , ابن املسيب عن سعد عنتفرد بـه أبو سهيل نافع بن مالك .احلديث.. .يلعبان
  .سعد بن مالك :وقال يف روايتـه ,تفرد بـه عيل بن هاشم عنـه ,الرحـمن بن دينارغري عبد 

ِالزبرقانتفرد بـه داود بن  .احلديث.. .انَّ بتمر رييتُأ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٧٤٦( ْ عن مطر  ِّ
وتفرد بـه خالد بن  , خالد بن احلارث عن شعبة عن قتادة عنيريِارَوَورواه الق .عن قتادة عنـه

  .احلارث
ِصيفي * ْ   : عن اخلدريَ

________________________ 
   .١٠/٢٥٤العلل :  ينظر −٤٧٤١الالل
   .٣/٢٢٢العلل :  ينظر −٤٧٤٣الالل
  .من غ » من األنصار« * −٤٧٤٥الالل



 

 ٢١٥

كذا رواه عبيد اهللا بن عمر عن  .احلديث.. .ًةَّيَأبرص رجل يف منزله ح :قال :[حديث  )٤٧٤٧(
ِصيفي ْ ِصيفيوإنام رواه  , عن اخلدريَ ْ   . عن أيب السائب عن اخلدريَ

  :طارق بن شهاب عنـه* 
َجحادةغريب من حديث مـحـمد بن  .احلديث» ...*اًمن رأى منكم منكر« :[حديث )٤٧٤٨( ُ 

َمسعرومن حديث  ,عن األعمش عن قيس بن مسلم عنـه ْ  و بن مرةُوعمر− عن عمرو بن مرة ِ
َالبخرتيتفرد بـه عن أيب  ْ َمسعروتفرد بـه مفضل بن يونس عن  ,− عن رجل عن اخلدريَ ْ  عن ِ
َجحادةعن مـحـمد بن  IRHو ,عن اخلدري IQHعمرو بن مرة  . األعمش عن قيس عن طارق عنُ
 ISHمـحـمد عن قيس :يعني ,سمعه إال من أيب العباس بن عقدةنمل  :ع آخروقال يف موض

غريب من  :وقال ,...خطب مروان الناس :ورواه يف موضع آخر بلفظ. * عن قيسشاألعم
َاألحـميسحديث مـخارق  ْ   .ُ عبادةتفرد بـه روح بن ,ومن حديث شعبة عنـه , عن طارق عنـهَ

  :طاوس عنـه* 
غريب من  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصعىل عهد رسول اهللا ىرْكُكانت األرض ت :حديث )٤٧٤٩(

 ,تفرد بـه عبد العزيز بن عمر عنـه ,ومن حديث احلسن بن مسلم عنـه ,ـه عنحديث طاوس
  .ـه عنىيوتفرد بـه إبراهيم بن أيب حي

  :عبد اهللا بن عباس عن اخلدري* 
 ـهوفي ,يف الرصف احلديث.. .كنت خادم ابن عباس :اجلوزاء ITHأبو }أ٤١م{ [ حديث )٤٧٥٠(

 

________________________ 
   .١١/٢٧٨العلل :  ينظر −٤٧٤٧الالل
  .ساقط من غ » قيس... بن مسلم  «/منكر : يف ص » ًمنكرا« * −٤٧٤٨الالل
 .عن أيب البخرتي عن رجل :  أي )١(الالل
 ...وتفرد به مفضل :  أي )٢(الالل
 . سليامن :صوابه » قيس«: قوله  )٣(الالل
 .» كذا«: ضبب عليهام يف ص , ويف حاشية غ » سعيد اخلدري«/ من ص » ًأيضا« * −٤٧٥٠الالل
 . أيب :ه الوجه في» أبو«: قوله  )٤(الالل



 

 ٢١٦

عن معروف بن سعد  تفرد بـه عبد اهللا بن املبارك عن يعقوب بن القعقاع .*اًأيض ذكر ابن عمر
@* أيب سعيد اخلدري عنان عن معاوية بن قرةيتفرد بـه سوادة بن ح :ع آخر وقال يف موض.عنـه

  .IQHوابن عباس
  :عن اخلدري/أ٢٧٢/عبد اهللا بن عمر* 

تفرد بـه مـحـمد بن القاسم  .احلديث.. .ةَّيَها حفخرج منـ ,خةْوَأنـه فتح خ :[حديث  )٤٧٥١(
  . عن اخلدري* ابن عمر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عناألسدي

  :عبد اهللا بن خباب عن اخلدري* 
  .احلديث.. .ر عنده عمه أبو طالبِكُوذ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه سمع رسول اهللا :حديث )٤٧٥٢(
  .»صالة اجلـامعة« :حديثو )٤٧٥٣(
  .»الرؤيا الصاحلة« :حديثو )٤٧٥٤(
  .»لواِاصَوُال ت« :ديثحو )٤٧٥٥(
  .»إذا رأى أحدكم الرؤيا« :حديثو )٤٧٥٦(
  .هذا السالم عليك قد عرفناه ,يا رسول اهللا :قلنا :حديثو )٤٧٥٧(
 . *احلديث.. .إنـه تصيبـه اجلنابة: *ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال لرسول اهللا :[حديث و )٤٧٥٨(

ن عبد تفرد بـهذه األحاديث القاسم بن عبد الرحـمن العمري عن عمه عبيد اهللا بن عمر ع      
  .IRHاهللا بن خباب عن اخلدري

َطوالةعبد اهللا بن عبد الرحـمن أبو *    : عن اخلدريُ
________________________ 

 . كذا , والرتمجة لرواية ابن عباس عن اخلدري )١(الالل
  .مكرر يف غ » ابن عمر... احلديث « * −٤٧٥١الالل
  .من ص » احلديث«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلص« * −٤٧٥٨الالل
وقد أخرج البخاري . » مل ينفرد به , تابعه ابن اهلاد , أخرجه من طريقه خ«:  يف حاشية غ بخط آخر )٢(الالل

 كام يف –ديث كلها , إال األخري فأخرجه ابن ماجه , كالمها من طريق ابن اهلاد عن عبد اهللا بن خباب هذه األحا
 .واهللا أعلم . ُّومراد الدارقطني تفرد القاسم عن عمه  . −٤١٠١−٤٠٩٢التحفة 



 

 ٢١٧

َاجلمحي ةَّزَع ق رأس أيبِّلُن أول رأس عإ :[حديث  )٤٧٥٩(  عن *َّخوات بن صالح بـه تفرد .ُ
َطوالة أيب ُ.  
  : عن اخلدريّيِـهَعبد اهللا الب* 

تفرد بـه عبد  .احلديث» ... عليكم أمراء*سيكون« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٦٠(
َجحادةالوارث عن ابن    .عنـه * عن الوليدُ

  : بن واقد عن اخلدري*د اهللاعب* 
 .احلديث» ... يف سبيل اهللا عز وجلاًمن رابط يوم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٦١(

ِالسبيعتفرد بـه عامر بن مطر عن قيس عن أيب إسحاق    .ـه عنيَّ
  :دري عن أبيـهعبد الرحـمن بن أيب سعيد اخل* 

غريب  .احلديث.. .يف نفر من املهاجرين واألنصار ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند بيت النبي :[حديث  )٤٧٦٢(
َّغزية بن ُعامرةمن حديث  ِ   صدقة بن الربيع عنتفرد بـه أبو سعيد موىل بني هاشم ,األنصاري َ

 . *عنه
  .تفرد بـه أبو سعيد بمثله .احلديث» ...ما قل وكفى« :حديث )٤٧٦٣(
تفرد بـه عمرو بن احلارث عن  .احلديث» ... اجلـمعة واجبالغسل يوم« :[حديث  )٤٧٦٤(

َالزرقي هالل وبكري بن األشج عن أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم *سعيد بن أيب  عن ُّ
  .عبد الرحـمن

َصفوان بن سليمب عن اتفرد بـه مـحـمد بن د .احلديث» ...ًمن كتم علام« :حديث )٤٧٦٥( ُ, 
 

________________________ 
  .جواب : يف ص » خوات« * −٤٧٥٩الالل
 .يف النسختني ضبب عليها » الوليد«/ ستكون : يف غ » سيكون« * −٤٧٦٠الالل
  .عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا« * −٤٧٦١الالل
  .من غ » عنه« . * ٣١٢ ص ٢٩١مناقب عيل ريض اهللا عنه البن املغازيل :  ينظر −٤٧٦٢الالل
ِ من طريق ابن هليعة عن بكري , ٣٢٨٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/٢٧٣العلل :  ينظر −٤٧٦٤الالل َ
  .من ص » أيب« * .تفرد به بكري : وقال 



 

 ٢١٨

  .باعن مـحـمد بن د IQHرـاموتفرد بـه عبد اهللا بن عاصم احل
غريب من  .احلديث.. .كان يلبس خامته يف يسارهملسو هيلع هللا ىلص /ب٢٧٢/أن النبي :حديث )٤٧٦٦(

َربيحتفرد بـه عنـه ابنـه  ,حديث عبد الرحـمن عن أبيـه ومل يروه عنـه غري إسحاق بن إبراهيم بن  ,ُ
  .طاسِْسن
لضحاك بن عثامن تفرد بـه ا .احلديث» ...ال ينظر الرجل إىل عورة أخيـه« :[حديث  )٤٧٦٧(

  .عن زيد بن أسلم عنـه
  :عبد الرحـمن بن يعقوب عن اخلدري* 

غريب من حديث  .احلديث... *يذكر يف األذان ملسو هيلع هللا ىلص ما سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٧٦٨(
  .عبيد اهللا بن عمر عن العالء عن أبيـه

 تفرد بـه .احلديث» ...عوامر }ب٤١م{ لبيوتكمإن « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٦٩(
وغريه يرويـه عن عبد اهللا بن  , عن عبيد اهللا بن عمر عن العالء عن أبيـهن سليام بنةعبد

ِصيفي ْ َIRH ِصيفيوقد تقدم معناه يف ترجـمة  ,موىل أفلح عن اخلدري ْ والكالم  ,ISHاخلدري  عنَ
ِصيفي عن َّمَعليـه ث ْ ِصيفيهنا عن عبد اهللا بن وها ,َ ْ   .واهللا أعلم ,َ

  : اخلدري أو أيب هريرةعبد الرحـمن بن مسعود عن* 
تفرد بـه جرير عن  .احلديث» ...ليأتني عليكم زمان« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٧٧٠(

  .رقبة عن جعفر بن إياس عنـه
  :عن اخلدري ضـهاضعبد الرحـمن بن ه* 
________________________ 

 . احلامين :صوابه » احلامر«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق الضحاك , ووافقه ٣٦٨٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٦٧الالل
  .األذار : يف غ » األذان« * −٤٧٦٨الالل
   .١١/٢٧٨العلل :  ينظر −٤٧٦٩الالل
  .− وكذا ما بعده−ن صيفي عبيد اهللا ع:صوابه » عبد اهللا بن صيفي«: قوله  )٢(الالل
  .٤٧٤٧ يف احلديث )٣(الالل



 

 ٢١٩

تفرد بـه  .بطوله احلديث.. .جنازة رجل من األنصار ملسو هيلع هللا ىلص ع رسول اهللاتب :[حديث  )٤٧٧١(
م بن سليامن أيب املنذر َّومل يروه عنـه غري سال ,سامك بن حرب سليامن عن *وأب داود الوراق

  .القارئ
 

  :م عن اخلدريْعُعبد الرحـمن بن أيب ن* 
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .ًا وحسينًاوقد احتضن حسن ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :[حديث  )٤٧٧٢(

 :سنادواملـحفوظ بـهذا اإل ,IQH بن أيب زائدة*زيدياحلسن املدائني عن يونس بن أرقم عن 
  .»احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة«

 

  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن اخلدري* 
تفرد بـه العباس بن الوليد بن  .اث األسقيةَِنتِْخعن ا ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٤٧٧٣(
  .وعن عطاء بن يزيد عن اخلدري  أبيـه عن األوزاعي عن الزهري عنـه عندَيْزَم
تفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث.. .عن العزل ملسو هيلع هللا ىلص *سول اهللاسأل رجل ر :[حديث  )٤٧٧٤(

عن عطاء بن يزيد عن /أ٢٧٣/فرواه عن الزهري ,وخالفه معمر ,سعد عن الزهري عنـه
عن الزهري عن عبد اهللا  أصحاب الزهري احلفاظ عنـهووقال مالك ويونس بن يزيد  ,اخلدري
  . اخلدري عنيزِْريَـحُبن م

تفرد بـه قرة بن  .احلديث.. .مة القدحْلُن يرشب من ثأ ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :حديث )٤٧٧٥(
  .وتفرد بـه ابن وهب عنـه ,عبد الرحـمن عن الزهري

________________________ 
  .الوراق عن أبو : يف ص » الوراق أبو« * −٤٧٧١الالل
  .زيد : يف ص » يزيد« * −٤٧٧٢الالل
 . زياد :صوابه لعل » زائدة«: قوله  )١(الالل
   .١١/٢٨٤العلل :  ينظر −٤٧٧٣الالل
. *  من طريق إبراهيم , ووافقه ٢٦٣٥اين يف األوسط وأخرجه الطرب . ١١/٢٨٠العلل :  ينظر −٤٧٧٤الالل

  .النبي : يف غ » رسول اهللا«



 

 ٢٢٠

تفرد بـه إسحاق بن  .احلديث.. . القربةِّيـِرشب من فُنـهى أن ي ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٧٧٦(
راجعة إىل معنى  IQH هذه األحاديث*وكل .إبراهيم بن سعيد عن صفوان عن الزهري عنـه

  .حدوا
 

  :عدي بن عدي عن اخلدري* 
تفرد بـه فضيل  .احلديث» ...مدمن خـمر :ال يدخل اجلنة صاحب خـمس« :حديث )٤٧٧٧(

  .بن عياض عن األعمش عن عدي
 

  :عطاء بن يسار عن اخلدري* 
تفرد بـه احلسني بن احلسن  .احلديث.. .فأبى ,يف الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص ا النبيَّاستأذن :[حديث  )٤٧٧٨(

 , سفيان عنورواه سفيان بن وكيع ,عبد الرحـمن بن زيد بن أسلماملروزي عن ابن عيينة عن 
  .زيد بن أسلم *ابنعن  :وقال ,ومل يسمه

 .احلديث.. . الزبري ثامن ركعات*صىل الضحى ببقيع ملسو هيلع هللا ىلص *أن النبي :[حديث  )٤٧٧٩(
وال  ,تفرد بـه هشام بن سعد عنـه ,ومن حديث زيد عن عطاء ,غريب من حديث عطاء عنـه

  .ومل أجده إال من رواية أحـمد بن صالح عنـه , غري عبد اهللا بن نافع الصائغنعلم حدث بـه عنـه
 .احلديث» ...*إذا شك أحدكم فلم يدر كم صىل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٨٠(

َّشبةتفرد بـه عمر بن  وروي عن الوليد بن مسلم عن مالك  , عن حييى بن راشد عن مالكَ
  .ليس فيـه أبو سعيد ,لمرس IRH يف املوطأ* وهو,ًمرسالو ًمتصال

________________________ 
  .وقال : يف غ » وكل« . * ١١/٢٨٤العلل :  ينظر −٤٧٧٦الالل
 . سوى الثاين )١(الالل
  .من غ » ابن« * −٤٧٧٨الالل
  .مبيض هلا يف غ » ببقيع«/ رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٤٧٧٩الالل
  .مكررة يف غ » وهو«/ من ص » كم صىل« . * ١١/٢٦٢العلل :  ينظر −٤٧٨٠الالل
  .١/٩٥ برواية حييى بن حييى الليثي )٢(الالل



 

 ٢٢١

تفرد بـه مـحـمد بن  .وفيـه قتل احلية ,احلديث.. .رجع رجل إىل أهله }أ٤٢م{ :حديث )٤٧٨١(
  . زيد عنـه عنالقاسم عن هشام بن سعد

تفرد بـه إسحاق بن مـحـمد  .احلديث» ...سيد الشهور شهر رمضان« :حديث )٤٧٨٢(
َصفوان بن سليوي عن يزيد بن عبد امللك النوفيل عن ْرَالف   . عنـهمُ

صفوان بن غريب من حديث  .احلديث» ...صوتـه@*يغفر للمؤذن مدى« :[حديث  )٤٧٨٣(
َسليم   .مل يسنده غري سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن صفوان , عطاء عنـه عنُ

  :عطاء بن يزيد الليثي* 
  عنتفرد بـه يونس بن يزيد .احلديث.. .عثامن/ب٢٧٣/صليت خلف :حديث )٤٧٨٤(

  .الزهري عنـه
ة يزيد بن عبيد عن زْجَغريب من حديث أيب و .»نَمِّ الدَاكم وخرضاءإي« :حديث )٤٧٨٥(

  .تفرد بـه الواقدي عن حييى بن سعيد بن دينار عنـه ,عطاء
  :عروة عن اخلدري* 

تفرد بـه أبو األسود  .أن يميش الرجل يف خف واحد ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٤٧٨٦(
  .عن عروة

  :عقبة بن عبد الغافر عنـه* 
 .احلديث» ...ال إله إال اهللا :خيرج من النار من قال :قول اهللا عز وجلي« :[حديث  )٤٧٨٧(

عن قتادة عن عطاء بن يزيد  وقال عمران القطان ,علج عن قتادة عن عقبةد *بنتفرد بـه خليد 
  .عن أيب هريرة

  .هعن سليامن أبيه عن معتمر به ردتف .احلديث »...القيامة يوم رجل ليأخذن« :حديث )٤٧٨٨(

________________________ 
 .» كذا«: فوقها يف غ » مدى«*   .١١/٢٦٥العلل :  ينظر −٤٧٨٣الالل
  .  من طريق أيب األسود , ووافقه ٨٨٥٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٨٦الالل
  . من غ »بن« * −٤٧٨٧الالل



 

 ٢٢٢

َعراك*    :الك عنـه بن مِ
َعراكغريب عن  .احلديث» ...عفي لكم عن اخليل« :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٧٨٩( ِ 

َمقسم تفرد بـه عثامن بن  ,عنـه ْ   .عن عامر األحول عن مكحول عنـهِ
ْعياض بن عبد اهللا بن أيب رس*    :ح عنـهَ

غريب من حديث عبيد اهللا  .احلديث.. .ونحن مـحرمون ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي :[حديث  )٤٧٩٠(
ْالدراورديوتابعه  ,رواه عنـه عبد األعىل بن عبد األعىل , عن عياضبن عمر ََ َّ.  

  :عطية العويف عن اخلدري* 
تفرد بـه مـحـمد بن كثري عن  .»ة املؤمنِفراساتقوا « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٧٩١(

  . بن قيس عنـه*عمرو
 بن عمرو عن احلـميد تفرد بـه داود بن عبد .احلديث.. .ل قتيل باملدينةِتُق :حديث )٤٧٩٢(

  .عنـه قيس
 َال يبغضنا أهل ,والذي نفيس بيده «:فقال ,اًبيصعد املنرب خط ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٧٩٣(

 .بمثله .احلديث» ...البيت أحد
  .بمثله .» ًأنرض اهللا امر« :حديث )٤٧٩٤(
 .احلديث.. . الشمس*إذا أصبح وطلعت *يقول ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٤٧٩٥(

  .بمثله
قومي إىل أضحيتك « :طمة عليـها السالملفا ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٤٧٩٦(

 أخو عيل بن ,كويف ,هذا داود بن عبد احلـميد :قال ابن صاعد .بمثله .احلديث» ...فاشهديـها
  .كان باملوصل ,عبد احلـميد /أ٢٧٤/

________________________ 
  .  من طريق عبد األعىل , ووافقه ٤٥٤٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٩٠الالل
. تفرد به هو وحممد بن أيب مروان :  من طريق حممد , وقال ٧٨٤٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٧٩١الالل

  .عمر : يف غ » عمرو«* 
  .اطلعت : يف ص » وطلعت«/ من غ » يقول« * −٤٧٩٥الالل



 

 ٢٢٣

هكذا حدثناه أبو القاسم  .احلديث.. .ل القبلةَبِل من قِدخُأ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٧٩٧(
 منـه أو همفلست أدري الو ,هموذلك و ,اًاريب وعمرو بن قيس أحدمل يذكر بني املـح ,البغوي

 قال يف *ْنَمَف :قال ابن صاعد ,رْمِ عمرو بن شهـامفأدخل بينـ ,هورواه غري, * بهمن حدثهـم
وكذلك رواه هارون  ,رْمِ عمرو بن شهـام بينـفإن ;عن املـحاريب عن عمرو بن قيس :هذا

ْاهلمداين   .ر عن عمرو بن قيسْمِه عمرو بن شتفرد بـ , املـحاريب عنَ
تفرد بـه مـحـمد  .احلديث.. .اهلجرة أفضل }ب٤٢م{ أي : ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا :حديث )٤٧٩٨(

  .بن كثري عن عمرو عنـه
َالعرزميتفرد بـه عباد  .مملوك الصغريـل الَّأن يقب ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :حديث )٤٧٩٩( ْ  بـهذا َ

  .اإلسناد
تفرد بـه مـحـمد بن مروان أبو  .يثاحلد »...يقني أن تريضمن ضعف ال« :حديث )٤٨٠٠(

  .عبد الرحـمن عن عمرو بن قيس عنـه
مل يروه عن  .احلديث» ...من شغله القرآن عن دعائي: *قال اهللا عز وجل« :[حديث  )٤٨٠١(

ْاهلمداينعمرو بن قيس غري مـحـمد بن احلسن بن أيب يزيد    . ومـحـمد بن مروانَ
  .احلديث.. .لقد نظرت إىل غالم جالس :حديث )٤٨٠٢(
 :وقوله عز وجل ,﴾[ ^ _ `﴿: *عز وجل قوله :[حديث و )٤٨٠٣(
﴿o n m l﴾.  

َالعرزميد اهللا يعبد الرحـمن بن مـحـمد بن عب IQHتفرد بـه       ْ   . عن عمرو بن قيس عنـهَ
  إسامعيلهبتفرد  .احلديث» ...منه غِرُف قد الرزق إن« :*ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول قال :[حديث )٤٨٠٤(

________________________ 
 .مـمن : يف غ » فمن«/ من ص » به« * −٤٧٩٧الالل
  .تعاىل : يف غ » عز وجل« * −٤٨٠١الالل
  .من غ » عز وجل« * −٤٨٠٣الالل
 . بـهام :صوابه » به«: قوله  )١(الالل
اهللا : يف ص » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا «. *  من طريق إسامعيل , ووافقه ٧٠٨ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٨٠٤الالل

 .عز وجل 



 

 ٢٢٤

َمسعربن حييى بن عبيد اهللا عن  ْ   .ـه عنِ
  .وهو معنى األول ,بمثله .»لوا يف الطلبِـمْجَأ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٠٥(
ري عن مـحـمد بن َفُتفرد بـه سعيد بن ع .احلديث» ...إن أهل الدرجات« :[حديث  )٤٨٠٦(

َّاحلـامينوروي عن أيب حييى  .مرسوق القايض عن أيب حنيفة وتفرد بـه مـحـمد بن  , عن أيب حنيفةِ
َّاحلـامينن ي عقيِرَّحذيفة الط َّالوصايفد اهللا يغريب من حديث عب :ع آخر وقال يف موض.ِ  عن َ

  .عطية
ويف آخره ذكر  ,احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٠٧(

  .تفرد بـه أبو حنيفة عن عطية وشداد .IQHشداد عن احلديث
غريب من  .ديثاحل» ...إال فاسق IRH* عيلال يبغض« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٠٨(

 *بن /ب٢٧٤/ وتفرد بـه أحـمد , عن أبيـه*ريَبَْربالتفرد بـه عمر بن موسى  ,حديث عطية عنـه
ألن هذا احلديث إنام تفرد بـه  ,جعفر عىل فيـه هـموو ,زة عن جعفر بن عونَرَغ بن أيب *حازم

زة َرَغبا عمرو بن أيب أ إن :ويقال ,عاصم أخو سهل بن عامر البجيل عن عمر بن موسى
  .اختلط عليـه حديث سهل بن عامر بحديث جعفر بن عون

َمسعرغريب من حديث  .احلديث» ...إذا قبض اهللا عز وجل روح العبد« :[حديث  )٤٨٠٩( ْ ِ 
  .تفرد بـه إسامعيل بن حييى بن عبيد اهللا التيمي عنـه ,عنـه

ْمس غريب من حديث .احلديث» ...اًاحلـمد هللا كثري :إذا قال العبد« :[حديث  )٤٨١٠(   عنـهَعرِ
 احلـميد عبد  بن  جرير   عن  يورو   ,اًموقوف يرويـه  وغريه    ,عنـه قتيبة  بن  احلسن  بـه  تفرد   ,اًمرفوع

________________________ 
   .٣/١٧٢٢, ٢/٦٨٩املؤتلف :  ينظر −٤٨٠٦الالل
 .ًورواه أيضا عن شداد بن عبد الرمحن عن اخلدري : أي .  اخلدري :صوابه » احلديث«: قوله  )١(الالل
يف » حازم«/ أبو : يف غ » أمحد بن«/ الزبريي : يف ص » الرببري«/ » كذا«: فوقها يف غ » عيل« * −٤٨٠٨الالل

  .خازم : ص 
 . عليا :ه الوجه في» عيل «: قوله )٢(الالل
   .١٧٦٣املوضوعات :  ينظر −٤٨٠٩الالل
   .٢٩٤, ١١/٢٩٣العلل :  ينظر −٤٨١٠الالل



 

 ٢٢٥

  .اًمرفوع
َجحادةتفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث »... عنق من النار*يسيل« :[حديث  )٤٨١١( وتفرد  , عنـهُ

تفرد بـه عيل بن عيسى  ,ـحـمد بن الفضيلومل يروه عنـه غري ابنـه م ,بـه الفضيل بن غزوان عنـه
  .مي عن مـحـمد بن فضيلِّرَخُـمال
 عن رْمِعمرو بن شتفرد بـه  .احلديث» ...إن الناس من بعدي لكم تبع« :حديث )٤٨١٢(

  .عمرو بن قيس عنـه
 ,تفرد بـه الثوري عن عمرو بن قيس .احلديث» ...ال حتل الصدقة لغني« :حديث )٤٨١٣(

ما  :قال ابن صاعد ,عن وكيع ميِّرَـخُمـ بـه مـحـمد بن عبد اهللا الوتفرد ,وتفرد بـه عنـه وكيع
  .ميِّرَـخُمـسمعناه إال من ال

غريب من حديث  .احلديث.. .كان يقرأ هذه اآليات ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٨١٤(
 }أ٤٣م{  ومل يروه عنـه غري حييى بن سعيد ,تفرد بـه جعفر بن سليامن عنـه ,ـه عنعطاء بن السائب

  .احلـميص عطارال
 .تفرد بـه عيل بن هاشم عن جابر بن احلر عن عطية .احلديث.. .الثقلني[ حديث )٤٨١٥(

  . عيل بن هاشماً بـه عنـه أيض*وتفرد ,عمرو عن عطية IQHرّرَورواه أبو مـح
َخنيستفرد بـه بكر بن  .احلديث» ...إن أرفع الناس عند اهللا درجة« :حديث )٤٨١٦(  عن ُ
ْاألوديدريس إ   . عنـهَ
ال دين ملن دان بجحود آية  ,أيـها الناسيا « :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص معت رسول اهللاس :[حديث  )٤٨١٧(

وغريب من حديث عامر بن أيب , *عنه غريب من حديث عطية .»من كتاب اهللا عز وجل
ْالدهنيمعاوية    .تفرد بـه إسامعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع عنـه , عنـهُّ

________________________ 
  .تسيل : يف غ » يسيل«. *  من طريق عيل , ووافقه ٨١٢٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨١١الالل
  .تفرد : يف غ » وتفرد« . * ٢٠٦١, ٤/٢٠٦٠املؤتلف :  ينظر −٤٨١٥الالل
ّمـحرر«: قوله  )١(الالل   .− آخره زاي−»مـحرز«ًكذا يف النسختني مضبوطا , وورد يف املؤتلف يف باب » َ
  .من غ » عنه« * −٤٨١٧الالل



 

 ٢٢٦

َمسعرغريب من حديث  .احلديث» ...إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه« :حديث )٤٨١٨( ْ ِ 
  . أحـمد بن سنان القطانهوعن ,تفرد بـه أبو معاوية الرضير عنـه/أ٢٧٥/,عنـه

 عيل بن أيب هـمإال ببغض ملسو هيلع هللا ىلص ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد رسول اهللا :حديث )٤٨١٩(
 ,جرير بن عبد احلـميد ومفضل بن صالح : غري هذين»عن األعمش عن عطية« :مل يقل .طالب

  .ي عن مفضلْبنَوتفرد بـه عامر بن أيب مالك اجل , عن جريرحـميد الرازيمد بن تفرد بـه مـحـ
ّخمغدير  ملسو هيلع هللا ىلص نزلنا مع رسول اهللا :حديث )٤٨٢٠( تفرد بـه عباد بن يعقوب عن  .احلديث.. .ُ

  .موسى بن عمري عنـه
 .احلديث.. . بدينارينـامفأمر هل ,فسأاله , ملسو هيلع هللا ىلصدخل رجالن عىل رسول اهللا :حديث )٤٨٢١(

  . األعمش عنـهتفرد بـه جرير عن
تفرد بـه حييى بن عيسى الرميل  .»ْلُعنـه املاء فك َرَزَما ج« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٢٢(

  .عن ابن أيب ليىل عن عطية
تفرد بـه  .احلديث» ...الشهداء يغدون ويروحون إىل رياض اجلنة« :حديث )٤٨٢٣(

  .إسامعيل بن املـختار عن عطية
ب بن الضحاك عن ِلْغَتفرد بـه ت .»باملرء مع من أح« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٢٤(

َجحادةاحلسن بن أيب جعفر عن مـحـمد بن    . عنـهُ
 عن شيبان بـه تفرد .احلديث »...ساعة يف اجلـمعة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٢٥(

  .ـهعن ِفراس
تفرد بـه عمرو بن  .احلديث» ...إن اهللا عز وجل ليحفظ املؤمن يف ولده« :[حديث  )٤٨٢٦(

  .عطية عن أبيـه
ْيـخ رجل بينام« :ثحدي )٤٨٢٧(   عنغريب من حديث عطاء بن السائب .احلديث» ...رِطَ

  . جرير بن عبد احلـميد عنـه عنتفرد بـه برش بن آدم الرضير ,عطية

________________________ 
   .٣٧٣, ٣٧٢تبيني كذب املفرتي ص :  ينظر −٤٨٢٦الالل



 

 ٢٢٧

ِما أحد ينام إال رض«: *قال :[حديث  )٤٨٢٨( تفرد بـه بكر بن  .احلديث» ...هخَامِسب عىل ُ
  .اًمسند بكار عن قرة

 *شعيبتفرد بـه هشام بن خالد عن  .﴾ ٍفْعُضمن  ﴿ :أقر ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٨٢٩(
  .بن إسحاق عن أيب عمرو بن العالء عن عبد اهللا بن جابر عن فضيل عنـه

تفرد بـه عبيد اهللا بن  .احلديث» ... ريشة*فالآ ة له سبعاًإن يف اجلنة طري« :[حديث  )٤٨٣٠(
َّالوصايفالوليد    . عنـهَ

غريب من حديث  .حلديثا» ...إذا كانت سنة خـمس وثالثني ومائة« :حديث )٤٨٣١(
  .تفرد بـه بقية بن الوليد عنـه ,اح بن مـجالد عن عطيةَّالصب

تفرد  .احلديث» ...من العذاب/ب٢٧٥/السفر قطعة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٣٢(
َّسواربـه    . بن مصعب عن عطيةَ
تفرد بـه الوليد بن القاسم بن الوليد  .احلديث» ...ال إله إال اهللا :من قال« :حديث )٤٨٣٣(
  .ن إسامعيل بن أيب خالد عنـهع

 :الشاعر عن اخلدري وأيب هريرة }ب٤٣م{ الفرزدق* 
ِـجاشعُهـامم بن غالب امل :واسمه−   :−ألنـه بـه أشهر ; أوردناه هاهنا,ِفراسي أبو َ
أتيت أبا سعيد وأبا  :وفيـه ,احلديث.. .كنت أنا والفرزدق مـحبوسني :[حديث  )٤٨٣٤(

غريب من حديث الفرزدق  .احلديث.. .ل املرشقإين رجل من أه : فقلت,هريرة بمكة
  . عنـه*ائيَنُ اهل*يديزتفرد بـه حييى بن  ,هـامالشاعر عنـ

  :قيس بن أيب حازم عن اخلدري* 
________________________ 

  .من ص » قال« * −٤٨٢٨الالل
  .سعيد : يف ص » شعيب« * −٤٨٢٩الالل
  .ألف : يف ص » آالف« * −٤٨٣٠الالل
/ سعيد : يف ص » يزيد«. *  من طريق حييى , ووافقه ٩٠٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨٣٤الالل

  .ـنَائي املنُـــ: يف غ » اهلنائي«



 

 ٢٢٨

تفرد بـه  .احلديث.. .بعد العرص IQH*ر عند أيب سعيد اخلدري ركعتنيِكُذ :[حديث  )٤٨٣٥(
  .هأحـمد بن بكر الباليس عن مـحـمد بن عبيد عن إسامعيل عنـ

 : *عنهقزعة * 
ْمـُـِندلتفرد بـه  .احلديث» ...ال تشد الرحال« :[حديث  )٤٨٣٦(  بن عيل عن احلسن بن عمرو َ

َالفقيمي   . عنـهُ
تفرد بـه ابن ثوبان  .احلديث.. .ونحن نتذاكر العزل ملسو هيلع هللا ىلص مر علينا رسول اهللا :حديث )٤٨٣٧(

  .يز عن اخلدريِْريَـحُعن مكحول عن قزعة وابن م
  :عن اخلدريكثري موىل ابن سمرة * 

  .اًمل يذكر عليـه كالم .»عدة املـختلعة حيضة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٣٨(
  :مـجاهد عنـه* 

غريب من حديث  .احلديث» ...من قرأ وهو ساجد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٣٩(
َزبيد َمـخلدمل نكتبـه إال عن أيب عبد اهللا بن  , عن مـجاهدُ ْ   . بـهذا اإلسنادَ

  :مشفعة عن اخلدري* 
  .IRH*يف املـجاهيل ,يف آخر ترجـمة أيب سعيد

  :النعامن بن أيب عياش عنـه* 
تفرد بـه معتمر عن أبيـه عن سهيل  .»ال يصوم عبد يف سبيل اهللا عز وجل« :[حديث  )٤٨٤٠(

 ,عنـه ومن حديث ابن جريج  ,غريب من حديث حييى بن سعيد عنـه :ع آخر وقال يف موض.عنـه
________________________ 

  .»كذا«: فوقها يف غ » ركعتني«*  −٤٨٣٥الالل
 .ركعتان : الوجه فيه » ركعتني«:  قوله )١(الالل
. *  من طريق مندل , ووافقه ٢١٨٧وأخرجه الطرباين يف األوسط .  ١١/٣٠٥العلل :  ينظر −٤٨٣٦الالل

  .من غ » عنه«
  .٤٨٩٣ يف احلديث )٢(الالل
  .من ص » املجاهيل... مشفعة « . * ١١/٣١٣, ١٠/٢٠٥العلل :  ينظر −٤٨٤٠الالل



 

 ٢٢٩

  . أبو قرة وتابعه,تفرد بـه عبد الرزاق
 

  :عن اخلدرينافع موىل ابن عمر * 
 عبد بن/أ٢٧٦/غريب من حديث عيينة .احلديث» ...ال تبيعوا الذهب« :[حديث  )٤٨٤١(

َشـميلال أعلم رواه عنـه غري النرض بن  , عن نافع عنـهَشنْوَجالرحـمن بن  ع  وقال يف موض.ُ
تفرد بـه مروان بن  , نافععن −وهو عمر بن راشد−غريب من حديث عمر بن إسامعيل  :آخر

تفرد بـه مـحـمد  , عن نافع*ة بن عثامنربيعغريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.معاوية
َفديكبن أيب   . *عنه ُ

 

  : بن عباد عن اخلدري*هالل أخي بني مرة* 
 أبيـه عن  عنتفرد بـه املعتمر بن سليامن .احلديث.. .اً شديداًأعوزنا إعواز :[حديث  )٤٨٤٢(

  .قتادة عنـه
 

  : عن اخلدريُعامرةحييى بن * 
غريب من  .احلديث» ...ق يشءِرَ من الو*ٍاقَوَليس يف دون خـمس أ« :[حديث  )٤٨٤٣(

تفرد بـه مـحـمد بن سليامن بن  ,حديث صدقة عن حييى بن سعيد عن عمرو بن حييى عن أبيـه
  .أيب داود عنـه

 غريب من .احلديث» ...األرض كلها مسجد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٤٤(
غريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.ً متصالاًاط عن الثوري مسندْريِحديث حـامد بن ق

  . عنـهَِهليعةتفرد بـه عبد اهللا بن  ,معاذ بن مـحـمد األنصاري عن عمرو بن حييى
 

________________________ 
 .من غ » عنه«/ عبد الرمحن : يف غ » عثامن« . * ١١/٣١١العلل :  ينظر −٤٨٤١الالل
  .مبيض له يف غ » أخي بني مرة«.*من طريق معتمر, ووافقه ٢٨٧٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨٤٢الالل
  .أواقي : يف غ » أواق« . * ٢/١٢٩, السنن ١٠/١٩٩العلل :  ينظر −٤٨٤٣الالل
   .١١/٣٢١العلل :  ينظر −٤٨٤٤الالل



 

 ٢٣٠

 :باب من اشتـهر بالكنى وروى عن اخلدري عىل الرتتيب
  :أبو أمامة بن سهل عنـه* 

تفرد بـه سفيان بن عيينة عن  .احلديث.. .باب سعدقعد عند يكان  :قال :حديث )٤٨٤٥(
  .حييى بن سعيد عن أيب أمامة

َالبخرتيأبو *  ْ   : عن اخلدريَ
غريب من حديث عبد اهللا  .احلديث» ...أحدكم نفسه }أ٤٤م{ ال حيقرن« :[حديث  )٤٨٤٦(

َالبخرتيبن عمرو بن مرة عن أبيـه عن أيب  ْ َ.  
  :أبو سلمة عنـه* 

غريب  .يف العزل احلديث.. .إن يل جارية :فقال , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي سأل ًأن رجال :[حديث  )٤٨٤٧(
 :قال لنا ابن صاعد , عنـهججري تفرد بـه ابن ,من حديث سليامن بن أيب مسلم األحول عنـه

وأن سليامن األحول  ,فجعل احلديث لعمرو بن دينار ,عن ابن جريج IQHرواه عبد احلـميد
 ,تفرد بـه ابن جريج ,مرو عن أيب سلمة من حديث عاًوهو غريب أيض ,لتـهأ يسمع مس*كان

  .IRHوتفرد بـه عبد احلـميد
تفرد بـه عبد  .احلديث.. .العرش األوسط ملسو هيلع هللا ىلص اعتكفنا مع رسول اهللا :ثحدي )٤٨٤٨(

  .الرحـمن بن برش عن سفيان بن عيينة باألسانيد الثالثة مـجتمعة
يى عن تفرد بـه إبراهيم بن أيب حي .احلديث» ...عرشة/ب٢٧٦/ما من أمري« :حديث )٤٨٤٩(

َصفوان بن سليم   . عنـهُ
  .بمثله .احلديث» ...الساعة التي يستجاب فيـها الدعاء« :حديث )٤٨٥٠(

________________________ 
   .١١/٣٥٤العلل :  ينظر −٤٨٤٦الالل
  .مل : يف غ » كان« * −٤٨٤٧الالل
  .− كام سيأيت– عبد املجيد :صوابه لعل » عبد احلميد«: قوله  )١(الالل
 .ولعل ما يف األصل هو الصواب . » املجيد: يف األصل «:  يف حاشية غ )٢(الالل



 

 ٢٣١

 IQHتفرد بـه يعقوب بن يوسف .كان يعتكف العرش األواخر ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٨٥١(
  .عن شعبة عن أيب احلسن عنـه

غريب من حديث الزهري  .احلديث.. .سجد يف ماء وطني ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٨٥٢(
 . عن حييى بن أيب كثري عنـه :واملـحفوظ, تفرد بـه عيسى بن يونس عن معمر عنـه ,يب سلمةعن أ

اتم بن تفرد بـه ح .احلديث» ...مهروا أحدِّ سفر فليؤميفإذا خرج ثالثة « :[حديث  )٤٨٥٣(
  .ه عنـIRHإسامعيل عن ابن عجالن

  :أبو صالح عن اخلدري* 
ن حديث األعمش عنـه عن غريب م .احلديث» ...ال تسبوا أصحايب« :[حديث  )٤٨٥٤(

مـحـمد بن عبد امللك بن » لعن اهللا من سب أصحايب« :تفرد بـه بقوله يف هذا احلديث ,اخلدري
ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب احلسن مـحـمد بن مـحـمد  , عن األعمشَعوانةعن أيب  أيب الشوارب

ِالزبرقانه داود بن تفرد بـ :ع آخر وقال يف موض.العبدي ISHأيب هارون بن عمرو من ولد ْ   عنِّ
َجحادة بن مـحـمد َجحادةفرواه عن مـحـمد بن  ,وخالفه احلسن بن أيب جعفر ,صالح أيب عن ُ ُ 

  .عن عطية عن اخلدري
تفرد بـه املغرية بن مسلم  .احلديث.. .يتقاضاه ملسو هيلع هللا ىلص جاء أعرايب إىل النبي :حديث )٤٨٥٥(

  .اج عن األعمش عنـهَّالرس

________________________ 
   .٢/٣٥١موضح أوهام اجلمع والتفريق :  ينظر −٤٨٥١الالل
 . يوسف بن يعقوب :صوابه » يعقوب بن يوسف«: قوله  )١(الالل
   .١١/٢٤٠العلل :  ينظر −٤٨٥٢الالل
  .   من طريق حاتم , ووافقه ٨٠٩٤, ٨٠٩٣ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨٥٣الالل
 .عن نافع :  أي )٢(الالل
 من طريق داود , ٩٨٢ والصغري ٦٥٦٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٢) ٣(األفراد :  ينظر −٤٨٥٤الالل

  . ووافقه 
 . اجلارود : صوابه »أيب هارون«: قوله  )٣(الالل



 

 ٢٣٢

تفرد بـه إرسائيل عن  .IQHاحلديث.. .اً عليهـمضكنا نعرف منافقينا ببغ :حديث )٤٨٥٦(
  .األعمش عنـه

 عن عنـه غريب من حديث األعمش .احلديث» ...ال حسد إال يف اثنتني« :[حديث  )٤٨٥٧(
َسياهتفرد بـه يزيد بن عبد العزيز بن  ,اخلدري   .وتفرد بـه عنـه حييى بن آدم ,ِ

تفرد بـه  .احلديث» ...يةوقاتل أهل بيتي يف الثان ,من قاتلني يف األوىل« :حديث )٤٨٥٨(
  .مر بن زائدة عن األعمش عنـهْعَم
تفرد بـه عبد الواحد بن زياد عن  .احلديث.. .خدجية ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاَّبرش :[حديث  )٤٨٥٩(

  .ومل يروه عنـه غري عمرو بن عاصم ,األعمش عنـه عن اخلدري وأيب هريرة
 عن إبراهيم بن نتفرد بـه أزهر بن سليام .احلديث» ...ب أحدكمءاتثإذا « :حديث )٤٨٦٠(

ْطهامن   . سهيل عن أبيـه عنونوح بن أيب مريم َ
سافر عن األعمش م بن روحتفرد بـه  .احلديث» ...ٍيامن/أ٢٧٧/اإليامن« :حديث )٤٨٦١(

  .عنـه عن اخلدري وأيب هريرة
غريب من حديث  .احلديث» ...الذهب بالذهب «:قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٤٨٦٢(

يزيد بن عبد الرحـمن  }ب٤٤م{ الداالين تفرد بـه أبو خالد ,عبد امللك بن ميرسة عن أيب صالح
  .IRHتفرد بـه مـحـمد بن سعيد األصبـهاين ,ومل يروه عنـه غري عبد السالم ,عنـه
  :يق عنـهِّدِّأبو الص* 

 »...قنى أستخلف رجل من أهل بيتي أجىلُال تقوم الساعة حتى ي« :حديث )٤٨٦٣(
 

________________________ 
  .٤٨٩٠, يعني يف احلديث » يأيت من طريق أيب هارون العبدي عن اخلدري«:  يف حاشية غ بخط آخر )١(الالل
   .١٠/١٥٨العلل :  ينظر −٤٨٥٧الالل
   . − التفرد عن اخلدري وحده– من طريق عمرو , ووافقه ٣٥٥١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨٥٩الالل
تفرد :  من طريق عبد املؤمن بن عيل عن عبد السالم , وقال ٤١٤٤ه الطرباين يف األوسط  أخرج−٤٨٦٢الالل

  . به عبد املؤمن وأبو غسان النهدي عنه 
 . بن األصبهاين :صوابه لعل » األصبهاين«: قوله  )٢(الالل



 

 ٢٣٣

  .يقِّدِّبن دينار عن مطر الوراق عن أيب الصتفرد بـه أبو معاوية عن احلسن  .احلديث
 »...املساجدبرش املشائني إىل « :عن ربـه عز وجل*هفيام يرويملسو هيلع هللا ىلص عن النبي [حديث  )٤٨٦٤(

  .يقِّدِّيل عن أيب الصَمْسَالل هالل القِتفرد بـه شعيب بن بيان عن أيب ظ .احلديث
َطوالةأبو *    : عن اخلدريُ

 .IQH*ريباب عبد اهللا عن اخلديف تقدم حديثه 
  :أبو عثامن عن اخلدري* 

وهو الرجل  ,IRHانَسَـمْخَ رجل زهـموفيـ ,كان يبايع الناس ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٨٦٥(
  .عن عاصم األحول عنـه *بن زيادي عن عبد الواحد ْأَّتفرد بـه هالل بن حييى الر .السمني

  :أبو العالنية عن اخلدري* 
تفرد بـه حـامد بن سلمة عن  .ديثاحل.. .عن األوعية ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :حديث )٤٨٦٦(

  .عاصم األحول وأيوب عن ابن سريين عن أيب العالنية
  :أبو املتوكل عن اخلدري* 

تفرد بـه  .احلديث» ...أفطر احلاجـم واملـحجوم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٦٧(
َالعرزميعبيد اهللا بن إسحاق بن مـحـمد  ْ   . داود بن أيب هند عنـه عن عن مـحـمد بن فضيلَ

 *بـهذاغريب  .احلديث» ...بن سميةيا ا« :لعامر ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٦٨(
أنـه تفرد بـه عن القاسم بن عبد السالم  :يعني ,مل نكتبـه إال عن أيب حامد احلرضمي ,اإلسناد

َشـميل عن النرض بن ISH*رينكدامل   . عن إسامعيل بن مسلم عن أيب املتوكلُ
________________________ 

  .يروي : يف ص » يرويه« * −٤٨٦٤الالل
  .٤٧٥٩ يف احلديث )١(الالل
  .من غ » دبن زيا« * −٤٨٦٥الالل
َزخـمسان«: قوله  )٢(الالل َ ْ َدحـمسان : كذا ضبط يف ص , ويف كتب اللغة » َ ُ ْ ُ. 
  .من ص » املنكدري«/ من غ » بـهذا« * −٤٨٦٨الالل
 . بن سالم املروزي :صوابه لعل » بن عبد السالم املنكدري«: قوله  )٣(الالل



 

 ٢٣٤

ال أعلم رواه  ,غريب .احلديث» ... عز وجل بدعوةما من مسلم دعا اهللا« :[حديث  )٤٨٦٩(
أثنى و ,وهو من الثقات ,غري عيل بن عيل الرفاعي −*عيل بن داود :واسمه−عن أيب املتوكل 

  .عليـه شعبة
  :أبو نرضة عن اخلدري* 

تفرد بـه  .»ال صالة إال بفاحتة الكتاب«/ب٢٧٧/: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٧٠(
َزنبقةمـحـمد بن ماهان  ْ   .اًعن عثامن بن عمر عن شعبة مرفوع َ

َشبابةتفرد بـه  .احلديث» ...مفتاح الصالة الوضوء« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٧١( َ 
  .عن النرض عن أيب سفيان عنـه

تفرد بـه أبو معاوية  .احلديث» ...ال تقوم الساعة حتى يكون يف أمتي قتال« :حديث )٤٨٧٢(
  .هالرضير عن احلسن بن دينار عن عيل بن زيد عنـ

ُعروبةتفرد بـه ابن أيب  , عنـههغريب من حديث .احلديث» ...ًأنرض اهللا امر« :[حديث  )٤٨٧٣( َ, 
َشوذبومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن  ْ ْضمرةوتفرد بـه  ,َ   . عنـهَ

تفرد بـه عبد الصمد عن حـامد بن  .احلديث.. .بزق يف ثوبـه ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٤٨٧٤(
  .سلمة عن ثابت عنـه

غريب من حديث أيب  .احلديث» ...يا غالم« :البن عباس ملسو هيلع هللا ىلص *لنبيقال ا :[حديث  )٤٨٧٥(
  .تفرد بـه حييى بن ميمون عن عيل بن زيد عنـه ,عنـه نرضة

________________________ 
   .− وهو قول–دؤاد : يف غ » داود«*  −٤٨٦٩الالل
   .١١/٣٢٥العلل :  ينظر −٤٨٧٠الالل
 من ١٦٣٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣٦٥, ١/٣٥٩ , السنن ١١/٣٢٣العلل :  ينظر −٤٨٧١الالل

  . تفرد به ابن محري عنه : طريق األوزاعي عن أيب سفيان , وقال 
   .٤٥/٨٧تاريخ دمشق :   ينظر −٤٨٧٣الالل
   .١١/٣٣٠العلل :   ينظر −٤٨٧٤الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ١٤/١٢٤تاريخ بغداد :  ينظر −٤٨٧٥الالل



 

 ٢٣٥

تفرد به  .احلديث.. .أنـه نـهى عن لبس احلرير ملسو هيلع هللا ىلص أشهد عىل رسول اهللا :حديث )٤٨٧٦(
 .ان بن هالل عن أبان بن يزيد عن قتادة عنهَّبَح
تفرد بـه سليامن بن  .احلديث.. . صوم يوم الفطرأنـه نـهى عن ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيحديث  )٤٨٧٧(

َمقسم أيب هوذة عن حـامد بن سلمة وعثامن بن  ْ وهو أيوب بن − بن طريف وأيب أمية رصونِ
  .عن قتادة عنـه −طْوُخ
تفرد بـه عيل بن عاصم  .» بـهاًحفراهتز عرش الرحـمن ملوت سعد بن معاذ « :حديث )٤٨٧٨(

  }أ٤٥م{ .عن داود بن أيب هند عنـه
راهيم بن مـحـمد تفرد بـه إب .احلديث.. .يف نعليـهملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا  :[ديث ح )٤٨٧٩(

ِالسختياينوهو غريب من حديث أيوب  ,IQH العطارالشافعي عن داود ْ   , عن أيب نرضةِّ
  .واهللا أعلم ,ةإن أيوب أخذه عن أيب نعام :قاليو

  :أبو اهليثم عن اخلدري* 
تفرد بـه عبد اهللا بن وهب  .»األسحاربأصدق الرؤيا « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٨٠(

  .اج عنـهَّعن عمرو بن احلارث عن در
غريب من حديث أيب اهليثم سليامن  .احلديث» ...رةثال حليم إال ذو ع« :[حديث  )٤٨٨١(

ْسمعاناج بن َّـح درْمَّتفرد بـه أبو الس ,بن عمرو بن عبد عن اخلدري وتفرد بـه عمرو بن  ,ِ
  .هبوعنـه عبد اهللا بن و ,احلارث

  . عنـهاجَّدرتفرد بـه عمرو عن  .»مؤمتن/أ٢٧٨/املستشار« :حديث )٤٨٨٢(
  :أبو هارون العبدي عن اخلدري* 

ْالعيناءتفرد بـه أبو  .احلديث.. .مثل العيون ملسو هيلع هللا ىلص مثل أصحاب رسول اهللا :حديث )٤٨٨٣( َ 
  .بي عن ابن عيينة عنـهْتُعن الع

________________________ 
   .١١/٣٢٩, ٨/١١٢العلل :  ينظر −٤٨٧٩الالل
 .عن حسني املازين عن معمر عن أيوب :  أي )١(الالل
   . ٤٠العلل املتناهية :   ينظر −٤٨٨١الالل



 

 ٢٣٦

ن بن أيب هوذة عن تفرد بـه سليام .احلديث.. .نـه كان إذا دخل اخلالءأ :حديث )٤٨٨٤(
  .اجلـامعة عنـه

تفرد بـه إسحاق بن إبراهيم  .احلديث.. .بقتال الناكثني ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا :حديث )٤٨٨٥(
  .األزدي عنـه

غريب من  .رساءيف اإل احلديث.. .ةنونحن باملدي ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا رسول اهللا :[حديث  )٤٨٨٦(
ما  ,غريب :ع آخرض وقال يف مو.تفرد بـه حييى بن السكن عنـه ,ـه عنحديث عمران القطان

كتبناه إال عن أيب عبد اهللا عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي عن غوث بن سليامن بن يزيد 
 . أيب هارون عن عن عبد اهللا بن صالح عن روح بن مسافر عن الربيع بن بدربمرصأيب سهل 

 . *هارونوداود بن أيب هند عن أيب  تفرد بـه حصني عن يونس بن عبيد :ع ثالثوقال يف موض
تفرد بـه أبو  . ملسو هيلع هللا ىلص بوصية رسول اهللااًمرحب :لفإذا رآنا قا ,كنا نأيت أبا سعيد :[حديث  )٤٨٨٧(

  .عنـه@*مَزْهِداود الطياليس عن مـحـمد بن م
تفرد بـه  .احلديث» ... من خلقهاًلمعروف وجوهلن اهللا عز وجل جعل إ« :[حديث  )٤٨٨٨(

  .أبو املطرف املغرية بن مطرف املـخزومي عنـه
بن حييى عن  IQHتفرد بـه زاهر . ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهللاةانت لعيل دخلك :حديث )٤٨٨٩(

  .األعمش عنـه
  .عنـه األعمش عن تفرد بـه عامر بن يزيد .IRHاًعلي هـمبغضب منافقينا نعرف كنا :حديث )٤٨٩٠(
 .يف القصاص احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصكان رجل فيـه ضعف يريد أن يكلم النبي :حديث )٤٨٩١(

َشـميلتفرد بـه النرض بن    .ـهن ع ابن عون عنُ

________________________ 
  .من ص » هارون. ..وقال يف موضع ثالث « . * ٢٨٣العلل املتناهية :  ينظر −٤٨٨٦الالل
َمهزم«*  −٤٨٨٧الالل ْ  .» كذا«: فوقها يف غ » ِ
  .− بواسطة ختريج اإلحياء– ٢٦األسخياء للدارقطني :  ينظر −٤٨٨٨الالل
 . داهر :صوابه » زاهر«: قوله  )١(الالل
  .٤٨٥٦يعني يف احلديث » تقدم عن أيب صالح عن اخلدري«:  يف حاشية غ بخط آخر )٢(الالل



 

 ٢٣٧

تفرد بـه  .اًفكرب أربع :وفيـه ,... ملسو هيلع هللا ىلصملا جاء نعي النجايش قال رسول اهللا :[حديث  )٤٨٩٢(
بن  IQHقطن ورواه .ر عن عبد اهللا بن عبد القدوس عن األعمش عنـهَمْعَمـحـمد بن إبراهيم بن م
  .ه عن عبد اهللا بن عبد القدوس عنـِجنياَوَّوتفرد بـه عباد بن يعقوب الر ,خليفة عن أيب هارون

  :رجل عن اخلدري* 
تفرد بـه عمرو بن مرة عن  .احلديث/ب٢٧٨/»...اًمن رأى منكر« :[حديث  )٤٨٩٣(

َالبخرتي ْ َIRH َمسعرغريب من حديث هو و ,عن رجل عن اخلدري ْ تفرد بـه مفضل بن  , عنـهِ
َالبخرتي أيب  عنمرة ورواه شعبة عن عمرو بن :قال ,يونس عنـه ْ وقال  ,ISH عن رجل عن سعدَ

َأنيسةأيب زيد بن  َالبخرتي عمرو بن مرة عن أيب عن ُ ْ َشفعةَ عن مَ   . عن اخلدريْ
 

 *باب الطاء

 مسند أيب طلحة
  }ب٤٥م{ :عبد اهللا بن عباس عنـه* 

» ... فيـه كلب وال صورةاًاملالئكة ال تدخل بيت *إن« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[ حديث )٤٨٩٤(
د اهللا عنـه عن أيب يعن عبتفرد بـه داود بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الزهري  .احلديث
  .طلحة

  :أنس بن مالك عنـه* 
________________________ 

  .  من طريق عباد , ووافقه ٩٤٠٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٨٩٢الالل
ْ فطر :صوابه » قطن«: قوله  )١(الالل ِ. 
   .٣٥٤, ١١/٣٥٣العلل :  ينظر −٤٨٩٣الالل
 . عن أيب البخرتي  :كذا يف ص , ومطموس يف غ , وصوابه» عن البخرتي«: قوله  )٢(الالل
 . أيب سعيد اخلدري  سعد هو ابن مالك بن سنان , وهو اسم)٣(الالل
  .من غ » إن«, » باب الطاء« . * ٦/٨العلل :  ينظر −٤٨٩٤الالل



 

 ٢٣٨

تفرد بـه جعفر بن  .احلديث» ...من صىل املغرب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٨٩٥(
ْجـِرس    .بن فرقد عن أبيـه عن ثابت عن أنسَ

 .احلديث» ...قرئ قومك السالمأ« :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصدخلت عىل رسول اهللا :[حديث  )٤٨٩٦(
  . عنـه*بيـهتفرد بـه مـحـمد بن ثابت عن أ

غريب من حديث  .احلديث.. .وهو يتـهلل وجهه ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )٤٨٩٧(
َزيد بن رفيعتفرد بـه  ,الزهري ِالنصيبيوتفرد بـه حـامد بن عمرو  , عنـهُ ع  وقال يف موض. عنـهَّ

  .د اهللا بن عمر عن ثابت عن أنسيتفرد بـه سليامن بن بالل عن عب :آخر
 تفرد بـه سعيد بن بشري .احلديث.. .يقول يف تلبيتـه ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٨٩٨(

  . قتادة عن أنسعن
تفرد بـه مـحـمد بن أيب الثلج عن روح  .احلديث.. .خيرب ملسو هيلع هللا ىلص ملا افتتح النبي :حديث )٤٨٩٩(

  .روح عن سعيدعن وغريه يرويـه  ,عن شعبة عن قتادة
م هـام بـه تفرد .احلديث» ...ام غريت النارـتوضؤوا م« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٠٠(

  .عن مطر الوراق عن احلسن عن أنس
َّاملوقريتفرد بـه  .احلديث.. .ملا نزل حتريم اخلـمر :حديث )٤٩٠١( َ  الوليد بن مـحـمد عن ُ

  .الزهري عن أنس
 وال أطيب اًفلم أره قط أشد فرح ,ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلص دخلت عىل رسول اهللا :[حديث  )٤٩٠٢(

 حـميد الطويل@*يدةَبُ أيب ع عنداْنَروغريب من حديث كثري بن قا .احلديث/أ٢٧٩/...ا منـهًنفس

________________________ 
  .من ص » عن أبيه« * −٤٨٩٦الالل
 من طريق سليامن , ٥٧٩ والصغري ٤٢١٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/١٠العلل :  ينظر −٤٨٩٧الالل

  . يد وابن املاجشون تفرد به ز:  من طريق محاد , وقال ٦٤١٤ووافقه , ويف األوسط 
   .٦/١١العلل :  ينظر −٤٨٩٨الالل
   .٦/١٤العلل :  ينظر −٤٩٠٠الالل
َعبيدة«*  −٤٩٠٢الالل  .» صح«: فوقها يف غ » ُ



 

 ٢٣٩

َجنتفرد بـه أبو  ,ـهعن َجنيده أبو وروا . بن خالدني الرضير احلسيدُ  عن عبد احلكم عن اً أيضُ
  . عنـهاًوتفرد بـه أيض ,أنس

  :عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيـه* 
.. .إىل عمري بن أيب طلحة حني تويف ملسو هيلع هللا ىلص ن أبا طلحة دعا رسول اهللاأ :حديث )٤٩٠٣(
َّغزية بن ُعامرةتفرد بـه  ,غريب من حديث إسحاق عن أبيـه عن جده .ديثاحل ِ وتفرد بـه  , عنـهَ

  .وتفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن عمرو ,ُعامرة  عنعمرو بن احلارث
  :قيس بن أيب حازم عنـه* 

تفرد بـه  .احلديث.. .فوجدتـه طيب النفس , ملسو هيلع هللا ىلصدخلت عىل رسول اهللا :حديث )٤٩٠٤(
  .آخر حديث يف كتاب األفرادهو و .سامعيل بن أيب خالد عنـهعمرو بن جرير عن إ

 

 مسند أيب الطفيل
 , ملسو هيلع هللا ىلصغريب من حديثه عن النبي .»احلرب خدعة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[ حديث )٤٩٠٥(

  .يم عن أيب الطفيلَثُ بن خعثامن عبد اهللا بن  عن بن واقد*روي عبد اهللا أبو رجاء اهلتفرد بـه
تفرد بـه مـحـمد بن أبان عن احلسن  .احلديث» ... من حرامًمن كسب ماال« :حديث )٤٩٠٦(

  .وتفرد بـه مـحـمد بن احلسن األسدي عنـه ,بن احلر عنـه
ُولدت عام أحد :[حديث  )٤٩٠٧( .. .ثامن سنني ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا وأدركت من حياة,ُ

  .الوليد عنـه يع عن أبيـهَـمُتفرد بـه ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن ج .احلديث
 

 ممدودـشطب الأيب طويل مسند 
 ... عمل الذنوب كلهاًأرأيت رجال :فقال }أ٤٦م{ , ملسو هيلع هللا ىلصأنـه أتى النبي :حديث )٤٩٠٨(

 

________________________ 
  . عبيد اهللا : يف غ » عبد اهللا« * −٤٩٠٥الالل
طريق  من ٤٢٩٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥٧الكفاية للخطيب البغدادي ص :  ينظر −٤٩٠٧الالل

  . ثابت , ووافقه 



 

 ٢٤٠

عن  −يطِشَن IQHويعرف بابن−يط مـحـمد بن هارون أبو جعفر احلريب ِشَتفرد بـه أبو ن .احلديث
  .أيب املغرية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحـمن

 

 مسند أيب عامر األشعري
 .احلديث.. .يف رهط من قومه ملسو هيلع هللا ىلص األشعري عىل رسول اهللاقدم أبو عامر  :حديث )٤٩٠٩(

َحوشبتفرد بـه يعىل بن عبيد عن أيب عمرو بن العالء البرصي عن شهر بن  ْ   . عنـهَ
 

 مسند أيب الغادية
ال ترجعوا بعدي « :وفيـه ,احلديث.. .القصب/ب٢٧٩/كنا بواسط :[حديث  )٤٩١٠(

 . تفرد بـه ابن أيب عدي عنـه, بن جربغريب من حديث ابن عون عن كلثوم . احلديث» ...اًكفار
 

 مسند أيب الفيل
تفرد بـه الوليد بن أيب ثور عن سامك عن عبد اهللا . *احلديث» ...ال تسبوه« :[حديث  )٤٩١١(

  . أيب الفيل عنبن جبري اخلزاعي
 

 مسند أيب قتادة
  :عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيـه* 

 حجاج هتفرد ب .احلديث.. .يصيل بنا الظهر والعرص ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٤٩١٢(
  .الصواف عن حييى بن أيب كثري عنـه وعن أيب سلمة

________________________ 
 . أيب :صوابه » ابن«: قوله  )١(الالل
   .٤١٢سؤاالت السلمي :  ينظر −٤٩١٠الالل
  .من ص » احلديث« . * ١٨٥٢, ٤/١٨٥١املؤتلف :  ينظر −٤٩١١الالل
   .٦/١٣العلل :  ينظر −٤٩١٢الالل



 

 ٢٤١

رواه و ,سواء مثله .احلديث» ...إذا أقيمت الصالة «:قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٩١٣(
  .مل يذكر فيـه أبا سلمة ,فخالف حييى القطان ,حـامد بن زيد

فرد بـه أبو حـمزة ت .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصفحـملناه إىل رسول اهللا ,تويف رجل منا :حديث )٤٩١٤(
َموهبعن رقبة عن عثامن بن عبد اهللا بن  ْ تفرد بـه عبد اهللا بن  :ع آخر وقال يف موض. عنـهَ
  .عنـه IQHوتفرد بـه السكن بن السكن ,املـختار عن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل

َهشيمتفرد بـه  .احلديث» ...اً رشبهـمساقي القوم آخر« :[حديث  )٤٩١٥(  عن مبارك عن ُ
 ,ومل أره إال من حديث حـميد بن الربيع , ابن أيب قتادة عن أبيـه عنن عبد اهللا املزينبكر ب

  . عن أيب قتادةرباحواملـحفوظ عن بكر عن عبد اهللا بن 
تفرد بـه أحـمد بن  .احلديث» ... منكم الناسَّمَمن أ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٩١٦(

عن  IRHعن حييى بن أيب كثري عن قتادة يـه أب عنمـحـمد بن األصفر عن مـحـمد بن يزيد بن سنان
  . أبيـه عنعبد اهللا بن أيب قتادة

تفرد بـه أبو  .احلديث.. .أرخص للمـحرم يف حلـم الصيد ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٤٩١٧(
َموهبحـمزة عن رقبة عن عثامن بن عبد اهللا بن  ْ   . عنـهَ

  . عن عبد اهللاْوديَاأل داود  عنتفرد بـه مكي بن إبراهيم .»املاء من املاء« :حديث )٤٩١٨(
تفرد بـه املسيب بن رشيك عن  .احلديث» ...ذوا التمر والزبيببال تن« :[حديث  )٤٩١٩(

َّدهثم بن قران ُ َ ْ   . عن حييى بن أيب كثريَ
غريب من حديث  .احلديث/أ٢٨٠/...رآين أيب وأنا أغتسل يوم اجلـمعة :[حديث  )٤٩٢٠(

م هـام هارون بن مسلم عن  عنِيسنَالَلقتفرد بـه مـحـمد بن الوليد ا ,قتادة عن حييى بن أيب كثري
________________________ 

  .−٤٩٢٣ث  كام سيأيت يف احلدي– بن إسامعيل :صوابه » بن السكن«: قوله  )١(الالل
   .٦/١٥٦العلل :  ينظر −٤٩١٥الالل
 . قتادة عن حييى بن أيب كثري :صوابه » حييى بن أيب كثري عن قتادة«: قوله  )٢(الالل
   .٣٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٩١٩الالل
 .من ص » بن أيب كثري«. *  من طريق رسيج , ووافقه ٨١٨٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٩٢٠الالل



 

 ٢٤٢

 مل ,*عن حييى بن أيب كثري IQH عن هارون بن مسلم العطارهروا ,بن يونس َُرسيجوخالفه  ,عنـه
  .مهـاموتفرد بـه هارون بن مسلم عن  ,يذكر فيـه قتادة

وغريب  ,صحيح من حديث حييى عنـه .احلديث» ... التمر*بذواتال تن« :[حديث  )٤٩٢١(
ْدهمن حديث  َّثم بن قرانَ ُ   .تفرد بـه املسيب بن رشيك , عنـهَ

ن تفرد بـه أحـمد ب .احلديث.. .قال ثم ,يف يوم حار ملسو هيلع هللا ىلص *صىل رسول اهللا :[حديث  )٤٩٢٢(
  .عن حييى بن أيب كثري عنـه }ب٤٦م{ عبد اهللا العجالين عن األوزاعي

تفرد بـه  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار مات عىل عهد رسول اهللاًأن رجال :[حديث  )٤٩٢٣(
 . إسامعيل *السكن بن *عنهوتفرد بـه , عبد اهللا بن املـختار عن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل عنـه

غريب من  .احلديث... *ةبَلَإذ سمع ج ملسو هيلع هللا ىلص بينا نحن نصيل مع النبي :[حديث  )٤٩٢٤(
ومل يروه عنـه غري ابنـه مـحـمد بن  ,تفرد بـه أبو فروة يزيد بن سنان ,حديث حييى بن أيب كثري عنـه

 . *د بن سنانيزي
 أيوب  عنتفرد بـه عدي بن الفضل .احلديث.. .ر وحشأنـه رأى حـام :[حديث  )٤٩٢٥(

ِالسختياين ْ   . عن حييى بن أيب كثري عنـهِّ
غريب من  .احلديث» ...من أسوأ الناس رسقة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٢٦(

 تفرد بـه ,ـهوغريب من حديث األوزاعي عن ,حديث حييى بن أيب كثري عن عبد اهللا عن أبيـه
 

________________________ 
 . بن مسلم عن أبان بن يزيد العطار :صوابه » بن مسلم العطار«: قوله  )١(الالل
  .تنبذوا : يف غ » تنتبذوا« . * ٣٨) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٩٢١الالل
  .النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٤٩٢٢الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » بن«/ من غ » عنه« * −٤٩٢٣الالل
:  من طريق شيبان عن حييى , وقال ٤٥٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤٩ )٣(األفراد :  ينظر −٤٩٢٤الالل

  .من ص » بن سنان«/ خلفه : يف غ » جلبة«. * تفرد به عنه 
   .٢/٢١١السنن :  ينظر −٤٩٢٥الالل
:  من طريق احلكم , وقال ٨١٧٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/١٥, ٦/١٤١العلل :  ينظر −٤٩٢٦الالل

  . حلكم وسليامن الواسطي تفرد به ا



 

 ٢٤٣

  .احلكم بن موسى عن الوليد بن مسلم
تفرد بـه حـامد بن زيد عن أيوب عن  .احلديث» ...إذا أقيمت الصالة« :[حديث  )٤٩٢٧(

  .حييى عنـه
غريب من حديث زيد بن أسلم عن  .احلديث» ...عن املسلمتبثالث ي« :[حديث  )٤٩٢٨(

َأنيسةيث زيد بن أيب وهو غريب من حد ,تفرد بـه فليح بن سليامن ,عبد اهللا عن أبيـه   عن ُ
  .تفرد بـه يزيد بن سنان أبو فروة ,فليح

  :عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة* 
تفرد بـه حييى بن  .احلديث» ...متى توتر« :قال أليب بكر ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٩٢٩(

  . عنـهتإسحاق عن حـامد بن سلمة عن ثاب
  :قي عنـهَرُّيم األنصاري الزَلُعمرو بن س* 

 .احلديث» ...إذا دخل أحدكم املسجد« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[ حديث )٤٩٣٠(
َأنيسةتفرد بـه أبو عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد عن زيد بن أيب    عن عامر بن عبد اهللا بن الزبريُ

عن  /ب٢٨٠/ورواه عبد اهللا بن أيب بكر .احلراين وتفرد بـه عنـه ابن أخيـه مـحـمد بن سلمة ,ـهعن
 عامر عن *ورواه عمر بن عبد اهللا بن عروة .وتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه ,اهللاعامر بن عبد 

 ,اهللا عبد بن عامر عن عثامن بن ربيعة ورواه .عنـه إسحاق بن مـحـمد به وتفرد ,يمَلُس بن عمرو عن
 ,ورواه حييى بن سعيد األنصاري عن عامر بن عبد اهللا .ـه عنوتفرد بـه عبد احلـميد بن جعفر

________________________ 
 من طريق عبد الوارث عن ٨٥٢٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٤/٣٤العلل : ينظر  −٤٩٢٧الالل

 . تفرد به عنه : أيوب , وقال 
 من طريق أيب عبد ٣٩٥ والصغري ٣٤٧٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/١٤٠العلل : ينظر  −٤٩٢٨الالل

َالرحيم عن ابن أيب أنيسة َتفرد به ابن أيب أنيسة : تفرد به عنه , وقال يف الصغري :  , وقال يف األوسط ُ ُ . 
  .  من طريق حييى , ووافقه ٣٠٥٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٩٢٩الالل
 من طريق ٣٨٣ والصغري ٤٣٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٤٤−٦/١٤٢العلل :  ينظر −٤٩٣٠الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » عروة«. * معتمر , ووافقه 



 

 ٢٤٤

َّغزية بن ُعامرةفرد بـه وت ِ د اهللا بن عمر عن يورواه عب .ُعامرةوتفرد بـه معتمر عن  , عن حييىَ
 ,ورواه داود بن أيب هند عن عامر .عثامن عنـه نبالضحاك   عنبن املغرية وتفرد بـه عيسى ,عامر

ن اميلاه سورو .الثوري عن داود املـحاريب عن  عنيعيش  عن عبيد بناذَزَّرُخ بن عثامن وتفرد به
  .نوتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن سليام ,وهو غريب من حديثه عنـه ,بن أيب داود عن عامر

  :IQHمـحـمد بن املنكدر عن جابر* 
تفرد بـه حييى بن سعيد األموي عن حييى بن  .احلديث.. .ةَّـمُكانت يل ج :[ حديث )٤٩٣١(

  .سعيد األنصاري عنـه
  :أبو بكر املكي عنـه* 

بن  IRHتفرد بـه الفضل .احلديث» ...ن أحب أن يستظل يف ظل العرشم« :حديث )٤٩٣٢(
ِحريزميرسة عن أيب    . عبد اهللا بن حسني عن أيب بكرَ

  : قتادة عنـه*موىل أيب* 
حلجاج بن أرطأة تفرد بـه ا .»صيام عرفة كفارة سنة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٣٣(

  .سلمة بن الفضلومل أجده إال عند  ,عن مـجاهد ISHعن احلسن بن مكرم
  :امرأة* 

صحيح من حديث  .احلديث.. .اًفسكبوا له وضوء ,همأن أبا قتادة زار :[حديث  )٤٩٣٤(
وهو غريب من حديث ابن جريج عن  ,هشام بن عروة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة

  }أ٤٧م{ .هشام
________________________ 

 . عن أيب قتادة :صوابه » عن جابر«: قوله  )١(الالل
   .٦/١٤٨العلل :  ينظر −٤٩٣١الالل
 . الفضيل :صوابه » الفضل«: قوله  )٢(الالل
  .أليب : يف غ » أيب« . * ٦/١٤٩العلل :  ينظر −٤٩٣٣الالل
 . مسلم :صوابه لعل » مكرم«: قوله  )٣(الالل
   .١٩٧٢, ٤/١٩٧١ , املؤتلف ١/٧٠ , السنن ٦/١٦١العلل :  ينظر −٤٩٣٤الالل



 

 ٢٤٥

 *باب الكاف
 مسند أيب كبشة

 IQH*هروات .احلديث» ...مثل هذه األمة« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٤٩٣٥(
تفرد بـه القاسم بن  :ع آخر وقال يف موض.ـه عنمل بن أيب اجلعدا منصور عن س*معتمر عن
َمسعر ين عنَرُاحلكم الع ْ   .عيَّبُّتغري أحـمد بن مـحـمد بن سعيد الومل يروه عنـه  ,ِ

عن إسامعيل بن  IRHدييتفرد بـه السع .احلديث.. .ملا كانت غزوة تبوك :[حديث  )٤٩٣٦(
  . كبشة عن أبيـه*أوسط عن مـحـمد بن أيب

تفرد بـه  .احلديث.. . النظر إىل األترجعجبهي/أ٢٨١/ ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا :حديث )٤٩٣٧(
  .ري عن حبيب بن عبد اهللا بن أيب كبشة عن أبيـه عن جدهَامَْن أيب سفيان األ عنبقية بن الوليد

بشة عن غريب من حديث أيب ك .احلديث» ...خريكم خريكم ألهله« :[حديث  )٤٩٣٨(
  .لبي عنـهتغبة الْؤُتفرد بـه إسامعيل بن عياش عن عمر بن ر , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 

 *باب الالم
 مسند أيب ليىل

  :ابنـه عبد الرحـمن عنـه* 
 .يف فتح خيرب احلديث.. .اًفشفجاء منك , وأصحابـهعمر ملسو هيلع هللا ىلص بعث النبي :[حديث  )٤٩٣٩(

 

________________________ 
  . معمر بن : يف غ » معتمر عن«/ وفيه : يف ص » رواته«/ من غ » باب الكاف« * −٤٩٣٥الالل
 . رواه :صوابه لعل » رواته«: قوله  )١(الالل
  .من ص » أيب« * −٤٩٣٦الالل
 . املسعودي :صوابه » السعيدي«: قوله  )٢(الالل
   . ٤/١٩٦٨املؤتلف :  ينظر −٤٩٣٨الالل
من » سامل«/ من غ » باب الالم«. *  من طريق عيل , ووافقه ٥٧٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٩٣٩الالل

  .ال : يف ص » وال«/ , ورضب عليها » عدي«: ص , ومكانـها يف غ 



 

 ٢٤٦

  عن ابن أيب ليىل عن *ملا ستفرد بـه عبد امللك بن أيب سليامن عن أيب فروة اجلهني مسلم بن
  . نعلم حدث بـه غري عيل بن هاشم*الو ,هأبي
تفرد بـه خالد بن  .احلديث.. .فأصابنا عطش ,يف سفر ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع النبي :[حديث  )٤٩٤٠(

  .عنـه *نافع عن عبد اهللا بن عيسى
غريب من حديث أيب  .احلديث.. .اعتكف العرش األواخر ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٤٩٤١(

َفزار   .بستفرد بـه عيل بن عا , كيسان عنـهبن  راشد*ةَ
ما كتبتـه إال من حديث عبد الباقي بن  :قال .احلديث» ...العبادة يف اهلرج« :[حديث  )٤٩٤٢(

  .IQH أبيـه عن جده عنن عبد الرحـمنب *قانع بإسناده عن عبد اهللا بن عيسى
د تفرد بـه عب .احلديث.. .فمر بتمر الصدقة ,يف املسجد ملسو هيلع هللا ىلص مررت مع النبي :حديث )٤٩٤٣(

  .اهللا بن عيسى عن جده عن أبيـه
 

 مسند أيب لبابة
َمليكةغريب من حديث عبد اهللا بن أيب  .احلديث.. .أنـه كان يقتل احليات :حديث )٤٩٤٤( ُ 

  .ةريِغَتفرد بـه أبو يونس حاتم بن أيب ص ,عن ابن عمر عنـه
 

 *باب امليم

 مسند أيب مسعود البدري
  :عبد اهللا بن معقل عنـه* 
________________________ 

 .» صح«: فوقها يف غ » عيسى«*  −٤٩٤٠الالل
  .قتادة :  غ يف» فزارة« * −٤٩٤١الالل
 .» صح«: فوقها يف غ » عيسى«*  −٤٩٤٢الالل
  .− كام يف احلديث بعده– عن جده عن أبيه :صوابه » عن أبيه عن جده«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٤٧

غريب من حديث  .احلديث» ...إذا أنفق الرجل« : ملسو هيلع هللا ىلصل اهللاقال رسو :[حديث  )٤٩٤٥(
َمسعر ْ ومل يروه غري احلكم بن  ,تفرد بـه عبد اهللا بن سلمة األفطس عنـه , عن عبيد بن احلسن عنـهِ
  .أسلم

  :قيس بن أيب حازم عنـه* 
تفرد بـه إسامعيل بن /ب٢٨١/.احلديث.. .دِعْرُفأ , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي :[حديث  )٤٩٤٦(

  .ارث عن جعفر بن عون عن إسامعيل بن أيب خالد عنـهأيب احل
غريب من حديث إسامعيل بن أيب  .احلديث.. .مر بشاة ميتة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٩٤٧(

َّ الربد بن سعيدتفرد بـه حـام ,خالد عنـه   .اء عنـهَ
  :ج عنـهَعْمَأوس بن ض* 

 حديث غريب من .احلديث» ...هـمؤيؤم القوم أقر« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٤٨(
َمسعر ْ ومل نكتبـه إال عن أيب , *عنه تفرد بـه خارجة بن مصعب ,بن رجاء }ب٤٧م{  عن إسامعيلِ

َمسعرومل خيرجه يف حديث , *َخارجة ِةالعباس بن عقدة يف نسخ ْ  :قال نرص بن حـامد الوراق .ِ
يؤم « :حتى غضبا يف حديث أوس عن أيب مسعود سمعت شعبة ينازع عبد اهللا بن إدريس

ال , IQH*يِقَِّتا: * قال عبد اهللا,هَعَدَأن أ ٍستخري اهللا فيـه منذ سنةأنا واهللا أ :قال شعبة ,»...القوم
َمسعروأبو إسحاق و  بن أيب خالدُإسامعيل :ه رواه الناس عنٌحديث ,ّنَجـُت ْ ال  : شعبة*قالف ,ِ

 من *ال يسمعهف , يشبـههيشءليس يف الدنيا  , ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاهيقول ,ٌةَّنُس *ٌحديث ,يكون هذا
 تفرد بـه احلسن بن :ع آخر وقال يف موض. منـه إال أوس*وال يسمعه ,إال أبو مسعود ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 

________________________ 
  .من غ » باب امليم« * −٤٩٤٥الالل
   .٦/١٩٥العلل :  ينظر −٤٩٤٦الالل
/ من غ » قال عبد اهللا«, » خارجة«, » نهع« . * ٣ , مشيخة اآلبنويس ١/٢٧٩السنن :  ينظر −٤٩٤٨الالل

وال : يف غ » وال يسمعه«, » فال يسمعه«/ قال : يف ص » فقال«/ ضبب عليهام يف النسختني » حديث«, » اتقي«
 .سمعه 
 .ِاتق : الوجه فيه » اتقي«:  قوله )١(الالل



 

 ٢٤٨

ِّالسدي يزيد صاحب  ِّالسدي عن إسامعيل ُّ غريب من  :قال يف موضع ثالث و. أوسعنُّ
َالثاميلحديث أيب حـمزة  د اهللا تفرد بـه خالد بن عب , إسامعيل بن رجاء عن ثابت بن أيب صفيةُّ

ْالقرسي تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن أيب األشهب جعفر بن  :ع رابع وقال يف موض. عنـهَ
  .احلارث عن إسامعيل

  : عمرو الشيباين عنـه*أبو* 
لب عن تغزيد عن أبان بن تفرد بـه حـامد بن  .»الدال عىل اخلري كفاعله« :[حديث  )٤٩٤٩(

ع ِدْبُإنـه أ :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصء رجل إىل النبيجا :ع آخر بلفظ وقال يف موض.األعمش عن أيب عمرو
اري عن احلر بن مالك َّكَتفرد بـه مـحـمد بن احلسن بن يونس الب :احلديث.. .فاحـملني ;يب

َالعنربي ْ   . عن شعبة عن أيب إسحاق عنـهَ
  :علقمة بن قيس عنـه* 

 ُجودَّالنتفرد بـه عاصم بن أيب  .احلديث» ...من قرأ بخامتة سورة البقرة« :[حديث  )٤٩٥٠(
  .حفص بن سليامن/أ٢٨٢/زابزوتفرد بـه عنـه أبو عمر ال ,اب عنـهوثعن حييى بن 

ّربعي*  ِ ْ   : عنـهِ
تفرد به احلسن  .احلديث» ...أدرك الناس من كالم النبوة األوىل ما آخر إن« :[حديث )٤٩٥١(

ّربعين منصور عن عبن عتبة عن احلسن بن اخلليل بن مرة عن أبيـه عن عبد امللك بن خالد  ِ ْ ِ.  
  :عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـه* 

تفرد بـه هالل بن أيب حـميد  .احلديث.. .فذمها ,الدنيا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر النبي :قال :حديث )٤٩٥٢(
 وتفرد بـه عبيد اهللا بن موسى ,وتفرد بـه شيبان عنـه , عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـهعن IQHالرازي
  . شيبانعن
________________________ 

  .من ص » أبو« . * ٦/١٩٦العلل :  ينظر −٤٩٤٩الالل
   .− سقط حييى– ٦/١٧١ العلل:  ينظر −٤٩٥٠الالل
   .٦/١٨٠, ٣/١٩٨العلل :  ينظر −٤٩٥١الالل
 .َّ الوزان :صوابه لعل » الرازي«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٤٩

  :عبد الرحـمن بن يزيد* 
  .وهو بـه أليق ,IQH عبد اهللا بن مسعودتقدم يف مسند .»اآليتنيمن قرأ « :[حديث  )٤٩٥٣(

  :أبو معمر عنـه* 
تفرد بـه وضاح بن حييى عن  .احلديث.. .فسأله , ملسو هيلع هللا ىلصأتى رجل إىل النبي :[حديث  )٤٩٥٤(

  . عن أيب معمرُعامرة األعمش عن  عنأيب بكر بن عياش
ِشقيقأبو وائل *    : عنـهَ

غريب من حديث منصور  .احلديث.. .قةيأمر بالصد ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٤٩٥٥(
  .تفرد بـه احلسني بن واقد عنـه ,عنـه

 
 مسند أيب مالك األشعري

تفرد بـه بحر بن  .احلديث» ...ست خصال من اخلري« :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي حديث )٤٩٥٦(
ِكنيز   . عن حييى بن أيب كثري عن زيد بن سالم عنـهَّالسقاء َ

 
 مسند أيب مـحذورة

تفرد بـه اهلذيل بن بالل عن عبد امللك عن  .األذان لنا ملسو هيلع هللا ىلص جعل رسول اهللا :[حديث  )٤٩٥٧(
  .أبيـه

 
________________________ 

   .− فيهام من مسند أيب مسعود– ١٤/٢٤١ , تاريخ بغداد ٦/١٧٢العلل :  ينظر −٤٩٥٣الالل
  .٣٧٤٣ يف احلديث )١(الالل
 من طريق فرات بن حمبوب عن ٤٧٩١الطرباين يف األوسط وأخرجه  . ٦/١٩٧العلل :  ينظر −٤٩٥٤الالل

  . تفرد به أبو بكر : أيب بكر , وقال 
  .  من طريق هذيل , ووافقه ٧٥٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٢٣١١املؤتلف :  ينظر −٤٩٥٧الالل



 

 ٢٥٠

 مسند أيب موسى األشعري
 :الرواة عنـه عىل الرتتيب

  }أ٤٨م{ :يزيد عنـهاألسود بن * 
غريب من حديث أيب  .احلديث.. .لقد قدمت من اليمن أنا وأخي :قال :[حديث  )٤٩٥٨(

تفرد بـه  ,يب إسحاق عن جده بن أ*وغريب من حديث يوسف بن إسحاق ,إسحاق عنـه
َكريبعن أيب  IQHوأخرجه البخاري ,إبراهيم بن يوسف   .ـه عنُ

َّحطان*    : عنـهِ
 غريب من حديث عمر بن عامر وسعيد .احلديث.. .صىل بنا أبو موسى :[حديث  )٤٩٥٩(
ُعروبةبن أيب /ب٢٨٢/ وتفرد  ,هـامتفرد بـه سامل بن نوح عنـ , عن قتادة عن يونس بن جبري عنـهَ
  .وإنام يعرف هذا من رواية سليامن التيمي عن قتادة ,ى عن سامليعي مـحـمد بن حيَطُه القبـ
 تفرد بـه سعيد بن املغرية الصياد .بـها IRHينَعَكْبَخشيت أن ت *لقدو :وفيـه: [ حديث )٤٩٦٠(

َفزار أيب إسحاق العن  وقال يف .وهو الذي قبله ,ي عن الثوري عن سليامن عن قتادة عنـهَ
ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  :ثالثع موض   . عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن يونسَ

ّربعي*  ِ ْ   : عنـهِ
 .احلديث» ... بني أن يدخل نصف أمتي اجلنةُتِّْريُخ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٦١(

ّربعيغريب من حديث  ِ ْ   عنتفرد بـه زياد بن خيثمة ,وغريب من حديث نعيم بن أيب هند , عنـهِ
________________________ 

»  إسحاقبن« . * ٣٢/٤١٣ , تـهذيب الكامل ٣٣/٨٣ , تاريخ دمشق ٧/٢٢٤العلل :  ينظر −٤٩٥٨الالل
  .من ص 
  .٣٧٦٣ يف احلديث )١(الالل
   .−»وإذا قرأ فأنصتوا«:  لفظهام – ١/٣٣٠ , السنن ٧/٢٥٢العلل :   ينظر −٤٩٥٩الالل
  .لقد : يف ص » ولقد« . * ٧/٢٥٣العلل :  ينظر −٤٩٦٠الالل
 .تستقبلني بام أكره :  أي )٢(الالل
  .أ /٥٣ب , /٤/٥٢, ٢٢٧, ٧/٢٢٦العلل :  ينظر −٤٩٦١الالل



 

 ٢٥١

 ,وغريه يرسله ,وتفرد بـه إسامعيل بن أيب احلارث عن أيب بدر ,د بـه أبو بدر عن زيادتفرو ,نعيم
  .وال يذكر فيـه أبا موسى

 ,فبكت امرأتـه خولة بنت أيب دومة ,احلديث.. .أن أبا موسى أغمي عليـه :[حديث  )٤٩٦٢(
ّربعيتفرد بـه عبد الصمد عن شعبة عن عبد امللك بن عمري عن  .احلديث.. .فقال ِ ْ   .اًرفوع مِ

  :زيد بن وهب عنـه* 
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .الرجل حيب القوم ,يا رسول اهللا :قلت :حديث )٤٩٦٣(

  .ماهان عن مـحـمد بن عبيد عن األعمش عن زيد بن وهب
  :مي عنـهْرَم اجلَدْهَز* 

َخليد بن دعلجغريب من حديث  .احلديث.. .م إليـه دجاجِّدُأنـه ق :حديث )٤٩٦٤( َْ َ  عن ُ
ّمنبها كتبتـه إال من حديث م ,مطر َ   . بن عثامن الدمشقيُ
  :سعيد بن أيب هند عن أيب موسى* 

» ...أحل لباس احلرير والذهب إلناث أمتي« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٦٥(
 عبيد اهللا بن  عن بن إسحاق عن أيب حنيفةشعيب  عنتفرد بـه عبد الوهاب بن نجدة .احلديث

  .شعيب من عبيد اهللا من غري هذه الروايةوقد سمعه  ,عمر عن نافع عن سعيد
تفرد بـه زهري بن مـحـمد عن  .احلديث» ...خيرج طالب العلم من املرشق« :حديث )٤٩٦٦(

  .عبيد اهللا بن عمر عن سعيد
  :صفوان بن مـحرز عنـه* 

غريب من حديث داود  . ملسو هيلع هللا ىلص منـه رسول اهللائمن برـأ إليكم مرأب/أ٢٨٣/:[حديث  )٤٩٦٧(
  .تفرد بـه عبد الوارث بن سعيد عنـه ,امن األحولأيب هند عن عاصم بن سليبن 

________________________ 
  .  من طريق عبد الصمد , ووافقه ١٣١٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٢٢٦العلل :  ينظر −٤٩٦٢الالل
   .٧/٢٤١العلل :  ينظر −٤٩٦٥الالل
   .٤٤) ٨٣(األفراد :  ينظر −٤٩٦٧الالل



 

 ٢٥٢

  :ب عنـهَزْرَ بن ع*منـعبد الرحالضحاك بن * 
 .احلديث.. . بالل باألذان*عَّجَفر ,يف غزوة خيرب ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهللا :[حديث  )٤٩٦٨(

  . أيب سنان عيسى بن سنان عن الضحاك عنتفرد بـه القاسم بن مطيب ,غريب
  : عنـهعبد الرحـمن بن أيب ليىل* 

َندلَمررت مع أيب موسى بدومة اجل :حديث )٤٩٦٩(  تفرد بـه يوسف بن موسى .احلديث.. .ْ

اخلراساين  بـهذا اإلسناد عن مـحـمد بن سعيد اخلراساين عن مـحـمد بن عون القطان }ب٤٨م{
  . عبد اهللا بن عيسى عن جدهعن
  :اخلزاعي عنـه IQHعبد الرحـمن بن نافع بن احلارث* 

غريب من  .احلديث.. .ٍّفُكان يف حائط باملدينة عىل ق ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللاأن رسو :[حديث  )٤٩٧٠(
 ,تفرد بـه إبراهيم بن سعد عنـه , عن أيب سلمة عنـهِّالزنادحديث صالح بن كيسان عن أيب 

أيب  *عن عن نافع ِّالزنادفرواه عن أيب  , ورقاءهـاموخالف , أبيـه عنِّالزنادوكذلك رواه ابن أيب 
مـحـمد بن عمرو وموسى بن عقبة عن أيب سلمة عن نافع بن ورواه  ,مةومل يذكر أبا سل ,موسى

فإنـه أسنده عن نافع بن  ,حديث موسى عن أيب سلمة وأما ,ًمرسالملسو هيلع هللا ىلص عبد احلارث عن النبي 
ال أعلم  ,وهو غريب من حديث موسى عن أيب سلمة , أبا موسىمتنهوذكر يف  ,عبد احلارث

  .رواه عنـه غري عبد اهللا بن وهب
  : بردة عنـه*وأببد الرحـمن بن يزيد وع* 

َالعميستفرد بـه عنـه أبو  .احلديث.. .أغمي عىل أيب موسى :قاال :[حديث  )٤٩٧١(   أيب عنُ
 

________________________ 
  .فرفع : يف ص » فرجع«/ عثامن : يف ص » عبد الرمحن« * −٤٩٦٨الالل
 . عبد احلارث :صوابه » ثاحلار«: قوله  )١(الالل
. *  من طريق ابن وهب , ووافقه ٢٨١١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٢٣٣العلل :  ينظر −٤٩٧٠الالل

  .من غ » عن«
  .وأيب : يف ص » وأبو« * −٤٩٧١الالل



 

 ٢٥٣

عن عبد  IQHأخرجه مسلم ,حيوهو صح ,وتفرد بـه جعفر بن عون عنـه ,صخرة جامع بن شداد
  .بن حـميد وإسحاق بن منصور عن جعفر

  :بن قيس عنـه IRHيمعث* 
تفرد بـه  .احلديث.. .وعليـه عاممة سوداء ملسو هيلع هللا ىلص ن جربيل نزل عىل النبيأ :حديث )٤٩٧٢(

 /ب٢٨٣/. خالد احلذاء عنـه عنمتامعبيد اهللا بن 
  :حام عنـهنال ISH عبيد*
َليس للنساء رس« : ملسو هيلع هللا ىلص*قال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٧٣( تفرد بـه الواقدي عن  .» الطريقةاَ

  .ابن أخي الزهري عن عمه عنـه
  :و جعفر عنـهمـحـمد بن عيل أب* 

» ...عذرات الفتن أنت فيـها نائم خري« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٤٩٧٤(
  . عبيد بن أيب الكنود عنـه عنريةِصَتفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عن احلارث بن ح .احلديث

  :مرسوق بن أوس عنـه* 
شعث تفرد بـه أبو األ .اً عرشاً األصابع عرشيفقىض  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٤٩٧٥(

ُعروبة خالد بن احلارث عن ابن أيب  عنأحـمد بن املقدام واملشهور عن ابن أيب  , عن قتادةَ
ُعروبة   . مرسوق بن أوس عن حـميد بن هالل عن عن غالب التامرَ

  :مرسوق عنـه* 
 ...الرجل يقاتل حـمية ,يا رسول اهللا :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي :[حديث  )٤٩٧٦(

 

________________________ 
  .١٠٤ يف احلديث )١(الالل
 . غنيم :صوابه » عثيم«: قوله  )٢(الالل
 . أبو عبيد :ابه صولعل » عبيد«: قوله  )٣(الالل
  .النبي : يف غ » رسول اهللا« * −٤٩٧٣الالل
   .٢١١, ٣/٢١٠ , السنن ٧/٢٤٩العلل :  ينظر −٤٩٧٥الالل
   .٧/٢٢٨العلل :  ينظر −٤٩٧٦الالل



 

 ٢٥٤

ِشقيقن عطاء عن األعمش عن تفرد بـه يزيد ب .احلديث  . اًوغريه ال يذكر مرسوق,  عن مرسوقَ
  :أبو هريرة عن أيب موسى* 

. احلديث» ...* عز وجلإن أعظم خطيئة عند اهللا« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٤٩٧٧(
  .تفرد بـه يزيد بن عياض عن األعرج عن أيب هريرة ,غريب من حديث أيب هريرة عنـه

  :أبو بردة عن أبيـه*
  :الرواة عنـه

  :يد بن عبد اهللا عن جدهَرُب** 
تفرد بـه أبو  .احلديث» ... واحدىًعِاملؤمن يأكل يف م «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٧٨(

  .وهو غريب عنـه ,يدَرُبأسامة عن 
َالعنربيتوبة **    :عنـه َْ

 ,غريب من حديث توبة عنـه .احلديث.. .اًيبول قاعد ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا :[حديث  )٤٩٧٩(
  .وتفرد بـه عيل بن عاصم عن خالد ,عنـه/أ٢٨٤/د بـه خالد احلذاءتفر

  :حـميد بن هالل عنـه** 
غريب من حديث  }أ٤٩م{ .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصنا ونحن مع رسول اهللاتلو رأي :حديث )٤٩٨٠(

  .ومل نكتبـه إال من هذا الوجه ,تفرد بـه سليامن بن املغرية عنـه ,حـميد عنـه
  :خالد بن سلمة عنـه** 

تفرد بـه خالد  .احلديث.. .ـه عائشةنفسألنا ع ,ما أشكل علينا حديث قط :حديث )٤٩٨١(
  . خالد عنربيعالوتفرد بـه زياد بن  ,بن سلمة عنـه

 ,تفرد بـه خالد عنـه. *أرحني من أهل العراق :وفيـه ,ًحني بعثه عيل حكام :[حديث  )٤٩٨٢(
 

________________________ 
  .من غ » عز وجل« * −٤٩٧٧الالل
   .٤٩, ٤٨ني ًأربعون حديثا من مسند بريد بن عبد اهللا عن جده عن أيب موسى للدارقط:  ينظر −٤٩٧٨الالل
  .» يقدم«: جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية , وفوقها  * −٤٩٧٩الالل
  .القرآن : يف غ » العراق« * −٤٩٨٢الالل



 

 ٢٥٥

  .ألنصاريومل يروه عنـه غري حييى بن سعيد ا ,وتفرد بـه عنـه سعد بن إبراهيم
  :سعيد بن أيب بردة عن أبيـه** 

 ,غريب من حديثه عن أبيـه .احلديث» ...نتَّدَإين قد ب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٤٩٨٣(
ِالسبيعتفرد بـه أبو إسحاق  وتفرد بـه  ,وتفرد بـه زياد بن خيثمة عن أيب إسحاق ,ـه عني عن دارمَّ

  . زياد عنأبو بدر
سمعتـه  :أليب إسحاق قلت :ةقال شعب ,حلديثا.. .كان يدعو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٤٩٨٤(

 . تفرد بـه عيل بن نرص عن شعبة .حدثني سعيد بن أيب بردة عن أبيـه :فقال ,بردة أيب من
غريب من حديثه عن أبيـه عن  .احلديث» ...املؤمن للمؤمن كالبنيان« :[حديث  )٤٩٨٥(

  .بن عبد احلـميدومل يروه عنـه غري داود  ,يل عنـهَامُّتفرد بـه أبو حـمزة الث ,جده
غريب من حديث  .يف اخلصم احلديث.. .أنشدك اهللا :أن معاوية قال له :[حديث  )٤٩٨٦(

  .وعنـه خالد بن نافع األشعري ,تفرد بـه سعيد عنـه ,أيب بردة عن أبيـه ومعاوية
 عن أبيـه *سعيدغريب من حديث  .احلديث» ...هـمإن هذا الدينار والدر« :[حديث  )٤٩٨٧(

  .تفرد بـه جرير بن حازم ,ـه عنور بن زاذانومن حديث منص ,عن جده
تفرد بـه أبو اجلارود  .احلديث» ...يكتب للمريضلإن اهللا عز وجل « :[حديث  )٤٩٨٨(

ّالرسي عن مـحـمد بن أيب  −كان يكون بالرملة−مسعود بن مـحـمد  ِ اد بن اجلراح عن َّعن روَ
َمسعر ْ َكدام بن ِ   . عن سعيد عن أبيـه عن جدهِ

 ما كتبتـه إال عن :قال .احلديث.. .اً قومIQH*إذا ضاف ملسو هيلع هللا ىلص يكان النب :[حديث  )٤٩٨٩(
 

________________________ 
   .٦/٣٧٠ , تاريخ بغداد ٣/١٦٠٩املؤتلف :  ينظر −٤٩٨٥الالل
  .  خالد , ووافقه  من طريق٧٥٤١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢) ٣(األفراد :  ينظر −٤٩٨٦الالل
  .شعبة : يف ص » سعيد« * −٤٩٨٧الالل
  . تفرد به حممد :  من طريق مسعود , وقال ١٠٩٢ والصغري ٨٦٠٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٤٩٨٨الالل
  .أضاف : يف غ » ضاف« * −٤٩٨٩الالل
  .−٥٠٠٤ كام سيأيت يف احلديث – خاف :صوابه » ضاف«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٥٦

 أبيـه  عناء األطروش عن حـميد بن الربيع عن معاذ بن هشامَّعَمـحـمد بن احلسن بن األزهر الد
  .واملـحفوظ عن قتادة عن أيب بردة , أبيـه عنعن قتادة عن سعيد بن أيب بردة

  :سليامن التيمي عن أيب بردة** 
  .تفرد بـه معتمر عن أبيـه .مالديف احلديث » ... من ذنبما« :حديث )٤٩٩٠(

  :سامل أبو النرض عنـه** 
 . تفرد بـه زهري عن سامل عنـه .احلديث» ...مرحومةأمة إن أمتي «/ب٢٨٤/:[حديث  )٤٩٩١(

  :ار أبو احلكم عنـهَّسي** 
غريب من حديث قرة  .احلديث.. .اًإن ألهل اليمن رشاب : ملسو هيلع هللا ىلصقلت للنبي :[حديث  )٤٩٩٢(

  .تفرد بـه حييى القطان عنـه ,ـه عنرعن سيا
تفرد بـه  .احلديث.. .شعرينيومعي رجالن من األ ملسو هيلع هللا ىلص أقبلت إىل النبي :[حديث  )٤٩٩٣(

  . بن خالد عنـه*رةقحييى القطان عن 
  :عبد امللك بن عمري عنـه** 

» ...IQH* أحد عىل اإلمارة فيقبلّحيرصنال « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٩٤(
  }ب٤٩م{ .ر بن مطر عن رشيك عن عبد امللك عنـهتفرد بـه عام. *احلديث

  :عباد بن يوسف عنـه** 
عيل بن إبراهيم بن تفرد بـه إسام . احلديث...نـه قد كان فيكم أمانانإ :حديث )٤٩٩٥(

  .مهاجر عن عباد
  : عنـهبسعبد الرحـمن بن عا** 
________________________ 

  .  من طريق زهري , ووافقه ٥ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٩٩١الالل
   .٧/٢١٣العلل :  ينظر −٤٩٩٢الالل
  .مرة : يف ص » قرة« * −٤٩٩٣الالل
  .من ص » احلديث«/ فيقتل : يف غ » فيقبل« * −٤٩٩٤الالل
 . فيعدل :صوابه لعل » فيقبل«: قوله  )١(الالل
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غريب من حديثه عن أيب بردة  .احلديث.. .إىل اليمن ملسو هيلع هللا ىلص بعثني رسول اهللا :حديث )٤٩٩٦(
  .ل بن إبراهيم عنـهَّوَـخُوتفرد بـه م ,تفرد بـه قيس بن الربيع عنـه ,أبيـه عن

  :عامر الشعبي عنـه** 
تفرد بـه اهليثم بن خارجة عن أيب  .احلديث» ...ةَمَأيام امرئ كانت له أ« :[حديث  )٤٩٩٧(

 ومل يروه عنـه غري ,عن بيان عن الشعبي −كويف قدم عليـه−األسود عبد الرحـمن بن عامر 
  .يرصالفضل بن احلسن امل

غريب من حديث  .احلديث.. .إىل اليمن ملسو هيلع هللا ىلص بعثنا رسول اهللا :IQHقاال :[حديث  )٤٩٩٨(
  .وتفرد بـه عمرو بن أيب قيس عنـه ,تفرد بـه ابن أيب ليىل عنـه ,الشعبي عنـه

  :عاصم بن كليب عن أيب بردة** 
َالنخعينعيم تفرد بـه أبو  .احلديث» ...يا عيل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٤٩٩٩(  عبد َّ

  .الرحـمن بن هانئ عن موسى بن مـحـمد األنصاري عن عاصم بن كليب عنـه
ْغيالن**    : بن جرير عنـهَ

غريب من حديثه عن  .احلديث.. .عام فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول اهللا :[حديث  )٥٠٠٠(
روه عنـه غري حييى ومل ي , الوليد بن مروان عنـه عنتفرد بـه املعتمر بن سليامن ,أيب بردة عن أبيـه

  .بن بسام
  :قتادة عنـه** 

تفرد  .احلديث.. .إليـه رجالن يف بعري/أ٢٨٥/ اختصمأنه ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا[حديث  )٥٠٠١(
  .ري عن قتادة عنـهبشبـه سعيد بن 

________________________ 
   .٧/٢٠١العلل :  ينظر −٤٩٩٧الالل
  .  من طريق عمرو , ووافقه ١٠٤٨ أخرجه الطرباين يف الصغري −٤٩٩٨الالل
 .أبو موسى ومعاذ :  أي )١(الالل
  .جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد ترمجة سيار أيب احلكم  . * ١١٩, ١/١١٨السنن :  ينظر −٤٩٩٩الالل
  . تفرد به عنه : ل  من طريق عمرو بن عاصم عن معتمر, وقا٧٣٤٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٠٠الالل
   .٧/٢٠٤العلل :   ينظر −٥٠٠١الالل



 

 ٢٥٨

تفرد بـه حييى بن صالح عن سعيد بن  .احلديث» ...إن اهللا جتاوز ألمتي« :حديث )٥٠٠٢(
  . عن أيب هريرةُزرارةوإنام يعرف هذا عن  ,بشري عنـه

غريب من  .احلديث» ... وال نـهار ليلهإن ربكم عز وجل ليس عند« :حديث )٥٠٠٣(
  . عنـهَعوانةتفرد بـه عامر بن مطر عن أيب  ,حديثه عن أيب بردة عن أبيـه

ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث.. . قالاًاف قومخإذا  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٥٠٠٤( َ 
ورواه معاذ بن هشام  .وهو صحيح من حديث قتادة ,نـهعن احلجاج بن احلجاج عن قتادة ع

وهو غريب من حديث قتادة  , ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيـه عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيـه عن النبي
 ,شيخنا مـحـمد بن احلسن األطروش حفظه عن حـميد بن الربيع عن معاذكان ن إ ,عن سعيد

  .فإنا مل نكتبـه إال عنـه
غريب من  .احلديث.. .حلسبت أن رحينا ريح الضأن ملسو هيلع هللا ىلص اننبيلو رأيتنا مع  :[حديث  )٥٠٠٥(

تفرد أبو  ,عن قتادة عنـه −*ميرسة :وأبو حفصة اسمه−حديث مـحـمد بن أيب حفصة أيب سلمة 
  .معاوية الرضير عنـه

َمغولمالك بن **  ْ   : عنـهِ
يد د اهللا بن سعيتفرد بـه أبو مسلم عب .احلديث» ...املؤمن للمؤمن كالبنيان« :حديث )٥٠٠٦(

  .قائد األعمش عنـه عن أيب بردة
  :أبو بكر بن أيب بردة عن أبيـه** 

غريب من حديثه عن أبيـه عن  .احلديث» ...إن هذه األمة أمة مرحومة« :[حديث  )٥٠٠٧(
ْاجلعفي ٍلَهَمويكنى أبا  ,تفرد بـه عروة بن عبد اهللا بن قشري ,جده ومل يروه عنـه بـهذا , *الكويف ُ

 ورواه  ,وال عنـه غري عمر بن عبد اهللا بن رزين , جعفر بن احلارث أيب األشهبغرياإلسناد 
________________________ 

.  تفرد به عنه :  من طريق ابن املبارك عن أيب سلمة , وقال ١٩٤٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٠٥الالل
  .من ص » ميرسة«* 

               .  ١٥٤٦ , العلل املتناهية ٦٦معجم أصحاب أيب عيل الصديف البن األبار ص :  ينظر −٥٠٠٧الالل
  .من غ » الكويف«* 
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ومل يذكر يف  ,إسامعيل بن عياش عن جعفر بن احلارث عن عروة عن أيب بردة عن أيب موسى
  .اإلسناد أبا بكر بن أيب بردة

ِالسبيعأبو إسحاق **    :ي عن أيب بردةَّ
تفرد بـه إسحاق  .احلديث» ...اًخـمس }أ٥٠م{ أعطيت« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٥٠٠٨(
 أيب  عنعقبة ومـحـمد بن عجالن  مـحـمد بن جعفر بن أيب كثري عن موسى بن عنويْرَالف

  .إسحاق عنـه
 *شعبة عن IQHيشَرَهكذا رواه مـحـمد بن موسى احل .»ال نكاح إال بويل« :[حديث  )٥٠٠٩(

ُالرس IRHه معمر بن خالدوتابع/ب٢٨٥/,عن أيب إسحاق َاألصبحيصني وجي ومـحـمد بن احلَّ ْ َ 
َزريععن يزيد بن  ُ.  

 تفرد بـه عثامن بن سعيد بن مرة .احلديث.. .إذا بعث رسية ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٥٠١٠(
  . أيب إسحاق عنـه عن إرسائيلعن

ْالنهديأبو عثامن **    : عن أيب بردةَّ
  دان املروزيْبَتفرد بـه ع .احلديث »...* لهتعبد رجل يف صومعة« :[حديث  )٥٠١١(
وتفرد بـه عبد اهللا بن  , عبد اهللا بن املبارك عن سليامن التيميعن −د اهللا بن عثامنعب :واسمه−

  .اًمـحـمد احلنفي عنـه مرفوع
ِحريزأبو **   : *عنه قايض سجستان َ

تفرد بـه الفضيل بن ميرسة عن أيب  .احلديث.. .أنـه قال حني حرضه املوت :[حديث  )٥٠١٢(
ِحريز   . عبد اهللا بن احلسنيَ

________________________ 
  .سعيد : يف ص » شعبة« . * ٣/٢٢٠ , السنن ٧/٢٠٧العلل :  ينظر −٥٠٠٩الالل
 .عن يزيد بن زريع :  أي )١(الالل
 . مـخلد :صوابه » خالد«: قوله  )٢(الالل
  .  من طريق عثامن , ووافقه ٥١٤ أخرجه الطرباين يف الصغري −٥٠١٠الالل
  .من ص » له« . * ٧/٢١١العلل  :  ينظر−٥٠١١الالل
  .من غ » عنه« * −٥٠١٢الالل
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  .مثله .احلديث» ...ال يدخلون اجلنة IQHثالث« :حديث )٥٠١٣(
  :أبو حنيفة عنـه** 

تفرد بـه أبو حنيفة النعامن عنـه عن  .احلديث» ...ن أمتي أمة مرحومةإ« :[حديث  )٥٠١٤(
ِاملكتبوتفرد بـه أبو مـحـمد عون بن جعفر  ,أبيـه ْ  . * العبيس عن أيب حنيفةُ

  :ز عن أيب بردةَلْـجِأبو م** 
 *ةرْـمُتفرد بـه الضحاك بن ح .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصتصام إىل النبيأن رجلني اخ :[حديث  )٥٠١٥(

  .عن قتادة عنـه
  :أبو األحوص عن أيب موسى* 

ام َّكَرواه عمرو بن ح .وما أظن ابن مسعود إال من أهله , ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي :[حديث  )٥٠١٦(
  .ءاَوَوتابعه ابن س ,عن شعبة عن أيب إسحاق عنـه

  :أبو بكر وأبو بردة عن أبيـهـام* 
َالبخرتيتفرد بـه وكيع عن  .احلديث» ...إن أمتي أمة مرحومة« :يثحد )٥٠١٧( ْ  بن املـختار َ

  . عنـههـامالعبدي عنـ
  :أبو احلجاج عن أيب موسى* 

غريب من حديث سليامن التيمي عن  .احلديث.. .فاستأذن ,جاء رجل :[حديث  )٥٠١٨(
  .تفرد بـه عنـه ابنـه معتمر ,قتادة

  :أبو رافع عن األشعري* 
________________________ 

 . ثالثة :ه الوجه في» ثالث«: قوله  )١(الالل
  .حبيبة : يف غ » حنيفة« * −٥٠١٤الالل
. *  من طريق الضحاك , ووافقه ٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٢٠٣العلل :  ينظر −٥٠١٥الالل

  .محزة : يف ص » محرة«
   .٧/٢٢٥العلل :  ينظر −٥٠١٦الالل
  . تفرد به التيمي :  من طريق معتمر , وقال ٧٥٠٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠١٨الالل



 

 ٢٦١

تفرد بـه مطر  .احلديث.. .ً ليالIQH*دخلت عىل أيب موسى وهو حيتـم :[حديث  )٥٠١٩(
ن ع عن سعيد ُ عبادةوتفرد بـه روح بن , أيب رافع عنـه عن بكر بن عبد اهللا املزين عنالوراق
  .مطر
  :بو سلمة بن عبد الرحـمن عنـهأ* 

 عن *بجتفرد بـه حييى بن نرص بن حا .احلديث» ...اًن لكل نبي حواريإ« :[حديث  )٥٠٢٠(
  .عنـه/أ٢٨٦/أبيـه عن موسى بن عقبة

  :أبو عبيدة عنـه* 
ن تفرد بـه جعفر بن عو .احلديث.. .ًه أسامءَنفس ملسو هيلع هللا ىلص سمى لنا رسول اهللا :[حديث  )٥٠٢١(

َمسعر عن ْ  وقال .وأحـمد الوكيعي وال نعلم حدث بـه عنـه هكذا غري مـحـمد بن عبيد بن ثعلبة ,ِ
  .قبة عن عمروتفرد بـه أبو حـمزة عن ر :ع آخريف موض

 بن غفارتفرد بـه عمرو بن عبد ال .احلديث.. .بأربع ملسو هيلع هللا ىلص قام فينا رسول اهللا :[حديث  )٥٠٢٢(
  .عمرو عن عمه احلسن بن عمرو عن عمرو بن مرة عنـه

ْالنهديأبو عثامن *    : عنـهَّ
 عن غريب من حديث قتادة .احلديث.. .يف حائط ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع النبي :حديث )٥٠٢٣(

ْالنهدي تفرد بـه مـحـمد بن  :ع آخر وقال يف موض.ث بـه غري معمر بن راشدال أعلم حد ,عنـه َّ
ْالنهديإسحاق الصاغاين عن سعيد بن عامر عن شعبة عن عثامن بن غياث عن  َّ. 

________________________ 
  .خيتم : يف غ » حيتم« . * ٧/٢٤٦العلل :  ينظر −٥٠١٩الالل
 . حيتجم :صوابه » حيتم«: قوله  )١(الالل
 .حاطب : يف ص » حاجب« . * ١٨/٣٧٤تاريخ دمشق : ينظر  −٥٠٢٠الالل
. * تفرد به :  من طريق الوكيعي , وقال ٢١٧ والصغري ٢٧١٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٠٢١الالل

 . الرتمجة من ص 
 من طريق عمرو بن عبد الغفار , ٦٠٢٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٧/٢٣٤العلل :  ينظر −٥٠٢٢الالل

  . ووافقه 



 

 ٢٦٢

بن إسامعيل عن  }ب٥٠م{ تفرد بـه مؤمل .احلديث» ...أال أدلك عىل كنز« :ثحدي )٥٠٢٤(
ْالنهديحـامد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن  َّ.  

تفرد بـه أبو حاتم الرازي عن خالد بن  .احلديث» ...احتج آدم وموسى« :حديث )٥٠٢٥(
ْالنهديعن التيمي احلباب عن سليامن  َّ.  

  :أبو املليح البرصي عن األشعري* 
غريب من حديث داود بن  .احلديث.. .IQH*ًمنزال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللارسنا مع  :[حديث  )٥٠٢٦(

ْاألودييزيد    .تفرد بـه مكي بن إبراهيم عنـه ,ح بن أسامة أيب بردة بن أيب موسى عن أيب امللي عنَ
  :أبو وائل عن أيب موسى* 

 ,غريب من حديث شعبة عن األعمش عنـه .احلديث» ...إن هذا الدينار« :[حديث  )٥٠٢٧(
غريب من  :ع آخر وقال يف موض.ومل يسنده عنـه غري املؤمل بن إهاب ,تفرد بـه أبو داود عنـه

بن  * غري عبد اهللاومل يسنده عنـه ,بـه حييى القطانتفرد  ,حديث الثوري عن األعمش عنـه
  .مشاه
 

ِنجيحمسند أيب    السلميَ
 .احلديث» ... له امرأة* رجل ليسٌ مسكنيٌمسكني« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٢٨(

َرئابغريب من حديث هارون بن  وكذلك رواه  ,تفرد بـه مـحـمد بن ثابت العبدي عنـه , عنـهِ
  .وكيع عن مـحـمد بن ثابت

 

________________________ 
 .» كذا«: قبلها يف غ » ًمنزال«*   .٦/٨٦العلل :  ينظر −٥٠٢٦الالل
 .ً رسنا فنزلنا منزال :صوابه لعل » ًرسنا منزال«: قوله  )١(الالل
  .عبد امللك : يف غ » عبد اهللا« . * ٧/٢٢٩, ٥/١٥٩العلل :  ينظر −٥٠٢٧الالل
  .ليست : يف غ » ليس« * −٥٠٢٨الالل



 

 ٢٦٣

 مسند أيب واقد
تفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث.. .أن قوائم منربه ملسو هيلع هللا ىلص أخربنا رسول اهللا :حديث )٥٠٢٩(
َّاحلـامينومل يروه عنـه غري أيب حييى  , سعيد بن املسيب عن أيب واقد عننيمآ   /ب٢٨٦/.ِ

 
 مسند أيب وائل

 .IQH يف املراسيلله أحاديثو
غريب من حديث عبد اهللا بن  .حلديثا.. . ملسو هيلع هللا ىلصق رسول اهللاِّدَصُجاءنا م :[حديث  )٥٠٣٠(
ُبـهلولأحـمد بن  ما سمعناه إال من القايض ,ـه عنمةُْربُش ْ   عن األجلح عن أيب سعيد األشجَ
  .IRH*عن

 .احلديث.. .ً يف اجلاهلية وأنا أرعى غنامٍجَجِ حِإين ألذكر وأنا ابن عرش :حديث )٥٠٣١(
ِالزبرقانتفرد بـه  ْ   . أيب وائل عناجَّ الرسِّ

َهشيمتفرد بـه  .ا نتحدث أن آية الرجـم نزلت ثم رفعتكن :حديث )٥٠٣٢(   . عن مغرية عنـهُ
 

 مسند أيب هريرة
 .ISH*يأيت فيام بعد

 
 

________________________ 
 . مل تذكر يف بابـها )١(الالل
 .» كذا«: , ويف احلاشية ضبب عليها يف غ » عن«*  −٥٠٣٠الالل
  .−٢٣/١٦٠ كام يف تاريخ دمشق – عن عبد اهللا بن األجلح :صوابه لعل » عن األجلح عن«: قوله  )٢(الالل
 . وما بعده ٥٠٣٥ يف احلديث )٣(الالل



 

 ٢٦٤

  IQH*ةدينمسند أيب ه
ْاجلعفيغريب من حديث جابر بن يزيد  . ملسو هيلع هللا ىلصنـه حجـم رسول اهللاأ :[حديث  )٥٠٣٣(  عن ُ

  .يونس عنـهتفرد بـه إرسائيل بن  ,ة عن أيب هنيد*سابالشعبي عن عبد اهللا بن ع
 

 َرسَمسند أيب الي
تفرد بـه أبو حـمزة ثابت  .احلديث.. .ةالقوم إىل مؤتـ ملسو هيلع هللا ىلص ملا وجه رسول اهللا :[حديث  )٥٠٣٤(

  . كعب بن عمروَرسَعن سامل عن أيب الي
 

 مسند أيب هريرة الدويس
 :عىل الرتتيبعنه الرواة 

 : *عنهأنس بن مالك * 
» ...و قائم يصيل يف قربهمررت عىل موسى وه« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٣٥(

  .بن حبيب عن سليامن التيمي عن أنس عنـه تفرد بـه عمر .احلديث
تفرد بـه مؤمل بن  .» يف اجلنة ما شاء اهللا عز وجلىبقي« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٠٣٦(

  . حـامد بن سلمة عن ثابت عنـه عنإسامعيل
  :أنس بن حكيم الضبي عن أيب هريرة* 

 تفرد بـه يزيد .يف الصالة احلديث.. .رصكمإذا أتيت أهل  :أبو هريرةقال  :[حديث  )٥٠٣٧(
 

________________________ 
  .− وكذا ما بعده– هند :صوابه » هنيدة«: قوله  )١(الالل
  .عياش : يف غ » عباس«/ هبرية : يف غ » يدةهن«/ من ص » بعد... مسند أيب هريرة « * −٥٠٣٣الالل
تفرد به أبو إسحاق عن ابن :  من طريق أيب محزة , وقال ١٦٤٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٣٤الالل

  . عيينة عنه 
  .من غ » عنه«. * أ /٤/٣٩, ٧/٢٦٢العلل :  ينظر −٥٠٣٥الالل
   .٢٤٨, ٨/٢٤٧العلل :  ينظر −٥٠٣٧الالل



 

 ٢٦٥

   }أ١١٢{ .عن أنس IQHزيديبن هارون عن سفيان بن حسني عن عيل بن 
  :األسود بن هالل عن أيب هريرة* 

شيبان عن عاصم  IRHتابعه .احلديث.. . عىل وترٍبنوم ملسو هيلع هللا ىلص أمرين رسول اهللا :[حديث  )٥٠٣٨(
 , أيب هريرة عنمة بن إبراهيم عن عاصم عن أيب صالحورواه عكر , األسود عنلةَدْـهَبن ب

  .ISH*عز وجل ونذكره يف أيب صالح إن شاء اهللا
  :األغر أبو مسلم عنـه* 

 إبراهيم بن راشد عن تفرد بـه .احلديث» ...ال إله إال اهللا :إذا قال العبد« :[ حديث )٥٠٣٩(
َشـميلورواه النرض بن  ,عن أبيـه/أ٢٨٧/ةد بن شعبسع  ,اًاه أيضفعور , شعبة عنوأبو قتيبة ُ

  .شعبة  عنهـمووقفه غري
غريب من حديث  .احلديث» ...العظمة إزاري :لقال اهللا عز وج« :[حديث  )٥٠٤٠(

  .حفص بن غياث *عنهتفرد بـه  ,األعمش عن أيب إسحاق عنـه
 غريب من .احلديث.. .عن املبارشة للصائم ملسو هيلع هللا ىلص  سأل النبيًأن رجال :حديث )٥٠٤١(

  .وال أعلم حدث بـه عنـه غري إرسائيل ,س عنـهَْبنَعتفرد بـه أبو ال ,حديثه عنه
  :أسلم عن أيب هريرة* 

 غريب من .﴾] \ [ ﴿ :سأل جربيل عن هذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٠٤٢(
 . وتفرد بـه بقية بن الوليد عن عمر, تفرد بـه عمر بن مـحـمد عنـه, *عنه عن أبيـه * زيدحديث

________________________ 
 . زيد :صوابه » يزيد«: قوله  )١(الالل
 .من غ » عز وجل«*   .١٠/٣١٣العلل :  ينظر −٥٠٣٨الالل
 .تابع أبا حـمزة السكري :  أي )٢(الالل
  .٥٨٢٣ يف احلديث )٣(الالل
  .١/١٥ , أمايل الشجري ٨/٣٣٢العلل : ينظر  −٥٠٣٩الالل
 عن أيب هريرة –من طريق حفص  ٤٦٩٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٩) ٣(األفراد : ينظر  −٥٠٤٠الالل

 .من غ » عنه«. *  , ووافقه −واخلدري
 .من غ » عنه«, » زيد«*  −٥٠٤٢الالل



 

 ٢٦٦

 عن عبد اهللا أرشسفرد بـه عبد الرحـمن بن ت .احلديث» ...دخلت اجلنة« :حديث )٥٠٤٣(
  .بن عمر عن زيد عن أبيـه عنـه

  :يك عن أيب هريرةِـهَبشري بن ن* 
تفرد بـه سليامن التيمي  .احلديث.. .إذا دعا يرفع يديـه ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٠٤٤(

  .عن بركة عن بشري
ب عن سليامن تفرد بـه عباد بن صهي .احلديث» ...من كانت له امرأتان« :حديث )٥٠٤٥(

  .التيمي عن قتادة عنـه
عن @*يلِصَتفرد بـه حييى بن ف .احلديث» ... له يف عبداًمن أعتق نصيب« :[حديث  )٥٠٤٦(

  .النرض بن أنس عن بشري IQH*احلسن بن صالح وهو
  :احلسن عن أيب هريرة* 

تفرد بـه عباد بن  .احلديث» ...بائكمآال حتلفوا ب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٤٧(
َالـمنقري رسةيم ْ   . عن احلسن*ِ
تفرد بـه إبراهيم بن أيب  .»يشار إليـه باألصابع أن *من الرشمن  IRH*امرئ« :[حديث  )٥٠٤٨(

َصفوان بن سليمحييى عن    . عنـهُ
َفضالةغريب من حديث املبارك بن  .احلديث» ...اختصم آدم وموسى« :حديث )٥٠٤٩( َ 

  .جيد عنـهد اهللا بن عبد املـيتفرد بـه أبو عيل احلنفي عب ,عن احلسن
________________________ 

   .١/٢٠١ , املؤتلف ٩/٧٥العلل :  ينظر −٥٠٤٤الالل
ِفصيل« . * ١٢٨−٤/١٢٥ , السنن ١٠/٣١٤العلل :  ينظر −٥٠٤٦الالل » وهو«/ » صح«: فوقها يف غ » َ

  .»كذا«: فوقها يف غ 
 .عن : صوابه لعل » وهو«: قوله  )١(لالال

 .املقرئ : يف ص » املنقري«*  −٥٠٤٧الالل
 .من ص » من«/ » كذا«: وفوقها امرين , : يف غ » امرئ«*  −٥٠٤٨الالل
 . بحسب امرئ :صوابه لعل » امرئ«: قوله  )٢(الالل



 

 ٢٦٧

تفرد  .احلديث» ...قة أحب إىل اهللا عز وجلفما من ن« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٠٥٠(
  .بـه أبو بدر شجاع بن الوليد عن عبد الواحد بن زيد عن احلسن

» ...أال أدلكم عىل مكارم األخالق يف الدنيا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٥١(
ُبـهلولتفرد بـه ال .احلديث ْ   .باب عن أبيـه عنـهخ بن يونس بن  بن حسان عن مـحـمدَ

تفرد بـه يعىل بن عبيد عن أيب عمرو بن  .احلديث» ...*الولد للفراش« :[حديث  )٥٠٥٢(
 /ب٢٨٧/. عنهالنحوي العالء

تفرد بـه يعىل بن عبيد عن أيب  .احلديث» ...ام غريت النارـتوضؤوا م« :حديث )٥٠٥٣(
  .عمرو بن العالء عنـه

غريب من حديث غالب  .احلديث» ...دةال يزداد هذا األمر إال ش« :[حديث  )٥٠٥٤(
بد القدوس بن  برش بن عبد امللك عن ع عن عبد اهللا بن سنان*تفرد بـه ,القطان عن احلسن عنـه

َاحلواري   }ب١١٢{ .عن غالب IQH بن احلواريَ
تفرد بـه حـامد بن  .احلديث» ...إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة« :[حديث  )٥٠٥٥(

. وعبيد بن عبيدة ابَسِومل يروه عنـه إال مـحـمد بن عبيد بن ح,  العالء عنـهن أيب عمرو بنزيد ع
  .ادة عن احلسن وابن سريينقتم عن هـامتفرد بـه عمرو بن عاصم عن  :ع آخروقال يف موض

غريب من حديث األشعث بن عبد  .احلديث» ...نجيـه عملهيليس أحد « :[حديث  )٥٠٥٦(
إبراهيم الكرابييس إسامعيل أبو تفرد بـه  ,ين عن أيب هريرة عن احلسن وابن سريْـمراينُامللك احل

َالعنربيورواه معاذ  ,هـام أشعث عنـ عنبن إبراهيم ْ   .دهح أشعث عن مـحـمد و عن*َ

________________________ 
   .٧٧٢٥شعب اإليامن للبيهقي :  ينظر −٥٠٥١الالل
  .الفراش :  ص يف» للفراش« * −٥٠٥٢الالل
  .من ص » به« * −٥٠٥٤الالل
  .− مرة واحدة–بن احلواري : صوابه لعل » بن احلواري بن احلواري«: قوله  )١(الالل
   .١١/٢٠٨العلل :  ينظر −٥٠٥٥الالل
  .معاذ بن العنربي : يف ص » معاذ العنربي« * −٥٠٥٦الالل



 

 ٢٦٨

تفرد  .احلديث.. .فكرع منـه ,أتى عىل غدير بني مكة واملدينة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٥٠٥٧(
  . احلسن عنـه عنسليامن بن أرقم بـه
تفرد بـه شجاع بن الوليد أبو بدر عن  .احلديث» ... يف ليلةٓٓس يمن قرأ« :[حديث  )٥٠٥٨(

َجحادةزياد بن خيثمة عن ابن    . عن احلسنُ
يح عن ِلَتفرد بـه اجلراح بن م .احلديث» ...ةَّنُالصيام ج :لقال اهللا عز وج« :حديث )٥٠٥٩(

  .وهو غريب من حديث قتادة عنـه ,ية عن أيب مرزوق عن قتادةَـامِإبراهيم بن ذي ح
تفرد بـه إرسائيل عن عبد اهللا بن  .احلديث.. .بثالث ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين رسول اهللا :حديث )٥٠٦٠(

  .املـختار عن احلسن
 تفرد به مـحمد بن عمر الرومي عن معتمر .احلديث» ...إذا ولغ الكلب« :حديث )٥٠٦١(

 .عن أبيه عن احلسن
 وال , بشري عن قتادة*بن تفرد بـه سعيد .احلديث.. .اً مزج خـمرًأن رجال :[حديث  )٥٠٦٢(

  .IQHأعلم رواه عنـه غري مـحـمد بن سليامن بن داود
 تفرد به ابن وهب عن ابن جريج .احلديث» ...اًمن أكل أو رشب ناسي« :حديث )٥٠٦٣(

 .عن عبد امللك عن احلسن
ْجـِرس  جعفر بن * تفرد به.»العاشور يوم العارش «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :[حديث  )٥٠٦٤( بن َ

 .فرقد عن أبيه عن احلسن
 غريب من حديث مالك بن .احلديث.. .يل أبو القاسم بثالثأوصاين خلي :حديث )٥٠٦٥(

 . تفرد به سهيل بن عبد الرحـمن عنه,صبيح عن احلسن

________________________ 
   .١٠/٢٦٧العلل :  ينظر −٥٠٥٨الالل
  .سعيد بن سعيد بن : يف ص » سعيد بن« . * ١٠/٢٥٩العلل  :  ينظر−٥٠٦٢الالل
 . بن أيب داود :صوابه » بن داود«: قوله  )١(الالل
  .من ص » به« * −٥٠٦٤الالل



 

 ٢٦٩

تفرد بـه أسباط  .احلديث» ...من أتى اجلـمعة فتوضأ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٦٦(
  .وابن سريين/أ٢٨٨/عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن

تفرد بـه  .احلديث» ... هؤالء الكلامتمن يأخذ عني« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٦٧(
  .تفرد بـه عنـه جعفر بن سليامنو ,أبو طارق السعدي عن احلسن

. احلديث» ...إذا ذكرين عبدي« :فيام يرويـه عن ربـه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيحديث  )٥٠٦٨(
  .تفرد بـه أبو ربيعة عن حـامد بن سلمة عن ثابت عن احلسن

  .سفيان بن حسني عن احلسن عنـه به ردتف .احلديث »...هدى سنة سن من« :حديث )٥٠٦٩(
  }أ١١٣{ :حـميد بن عبد الرحـمن عنـه* 

 .احلديث ...ُتْكَلَه :فقال ,أتاه رجل ملسو هيلع هللا ىلص بينام أنا جالس عند رسول اهللا :[*حديث )٥٠٧٠(
َعفريال سعيد بن ختفرد بـه املغرية بن احلسن   عن حييى بن عبد اهللا بن سامل عن عبيد اهللا بن ُ

َاجلذامي ورواه عثامن بن احلكم .عمر عن الزهري عنـه وتفرد بـه عبد اهللا بن  , عن عبيد اهللاُ
ة الليث بن رراُة عن جده أيب زرراُ بن عبد األحد بن أيب زنياسيمـحـمد بن جعفر عن أيب اليمن 

  .IQHوله طريق آخر يف هذه الرتجـمة . بن احلكم عنـه* عثامن عنعاصم
تفرد بـه إسحاق  . العشاء*يف صالةديث احل» ...لوال أن أشق عىل أمتي« :[حديث  )٥٠٧١(

َصفوان بن سليمبن أيب فروة عن    . عنـهُ
 تفرد بـه .احلديث» ... السحاب*ينشئ اهللا عز وجل «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :[حديث  )٥٠٧٢(

 

________________________ 
   .١٠/٢٦٣العلل :  ينظر −٥٠٦٦الالل
  .  من طريق جعفر , ووافقه ٧٠٥٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٦٧الالل
 من طريق ٢٢٤٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٠٩ , السنن ١٠/٢٢٩العلل :  ينظر −٥٠٧٠الالل

  .عمر : يف غ » عثامن«/ من غ » حديث«. * املغرية , ووافقه 
  .٥٠٧٣ يف احلديث )١(الالل
  .الصالة : يف ص » صالة«. *  من طريق إسحاق , ووافقه ٦٧١١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٧١الالل
 .من ص » عز وجل«*  −٥٠٧٢الالل



 

 ٢٧٠

َصفوان بن سليمعمرو بن حصني عن أمية بن سعيد األموي عن    . عنـهُ
مل يقل  .احلديث.. .ُتْكَلَه: *فقال ,يف شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلص أتى رجل النبي :[حديث  )٥٠٧٣(
ورواه معىل بن  , عن ابن عيينة عن الزهريغسان أيب غري مع أيب هريرة »عن أيب سعيد« :فيـه

وتفرد بـه أبو ثور عن معىل بن  ,حـميد عن أيب هريرةعن  ابن عيينة عن الزهري  عنمنصور
  .منصور

 من حديث غريب .احلديث» ...الشهداء عند اهللا عز وجل عىل منابر« :حديث )٥٠٧٤(
ومل يروه عنـه غري  , الزهري عنفروة  تفرد بـه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب,الزهري عن حـميد
  .ومل أره إال عند أسد بن موسى ,إسامعيل بن عياش

  :حفص بن عاصم عن أيب هريرة* 
تفرد بـه  .احلديث.. .اخيطب يف العيدين عىل عص ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا :حديث )٥٠٧٥(

  .بيب عنـهُخدي عن ربيعة بن عثامن عن ر الواقمـحـمد بن عم
  :حيان عن أيب هريرة* 

 :قال سليم .احلديث» ...تسموا باسمي«/ب٢٨٨/: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٧٦(
تفرد بـه أبو بدر عباد بن الوليد  .عن مـحـمد بن زياد عن أيب هريرة مثله: *معهيب اوجدت يف كت

  .يم بن حيان عن أبيـه عنـهِلَان عن سَّبَعن ح
  :احلكم بن ميناء عنـه* 

 .احلديث» ...ين أجدهاإو ,إن التمرة قريبة املذهب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٧٧(
  .عن أبيـه احلكم@*ثيَبُ عن شِّالزنادتفرد بـه عبد الرحـمن بن أيب 

________________________ 
: يف غ » فقال«*  . ٢١٠, ٢/٢٠٩, السنن ) أ/٥٦النارصية (, ٢٤٠, ١٠/٢٣٢العلل : ينظر  −٥٠٧٣الالل

 .قال 
 .» كذا«: فوقها يف غ  »معه«*  −٥٠٧٦الالل
َشبيث«*  −٥٠٧٧الالل  .» صح«: فوقها يف غ » ُ



 

 ٢٧١

  :حنظلة عنـه* 
 عن عبيد اهللا رواه عبد األعىل .احلديث» ...حاءْوَّ الرِّجَ ابن مريم بفَّنَّلِـهُيَل« :[حديث  )٥٠٧٨(

ْطهامنوتابعه إبراهيم بن  ,عن الزهري عنـه   . عن عبيد اهللاَ
  : عنـه*السِخ* 

بة بن العالء عن ْطُتفرد بـه ق .احلديث» ...لوال حواء« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٧٩(
  .الثوري عن عوف عنـه

تفرد بـه الربيع بن روح عن  .احلديث» ...مثل الذي يرجع يف صدقتـه« :[حديث  )٥٠٨٠(
عن  IQHيدي عن عدي بن عبد الرحـمن عن داود بن عبد الرحـمنَبُّمـحـمد بن حرب عن الز

 .خالس
  :يج عنـهِراهَداود بن ف* 

» ...ال يصرب عىل ألوائها وشدتـها }ب١١٣{ املدينة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٠٨١(
روه عنـه غري ومل ي ,عن داود عنـه −ادَّبَويعرف بع− تفرد بـه عبد الرحـمن بن إسحاق .احلديث

  .عيْمَّموسى بن يعقوب الز
  :امي عنـهَذُيح اجلَمُر* 

تفرد بـه عمرو بن  .احلديث» ...ًم دوالَنْغَذ املُِّختُإذا ا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٠٨٢(
ْاجلعفير عن جابر بن يزيد ْمِش   . بـهذا اإلسنادُ

  : بن أوىف عنـهُزرارة* 
 عن شعبة  حديث  من  غريب  .احلديث» ...متيأل  جتاوز وجل  عز  اهللا  إن « :[ حديث  )٥٠٨٣(

________________________ 
  .٩/١٨٩العلل : ينظر  −٥٠٧٨الالل
 . هذا احلديث يف غ بعد احلديث التايل جاء/ جالس : يف ص » خالس«*  −٥٠٧٩الالل
  .  من طريق الربيع , ووافقه ٣٨٩٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٠٨٠الالل
 . بن أيب هند :صوابه » بن عبد الرمحن«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق سامل , ووافقه ٤٩٩٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣١٨, ٨/٣١٥العلل :  ينظر −٥٠٨٣الالل



 

 ٢٧٢

َالدستوائيهشام   داود بن  عنحكيم عن أيب بكر بن أيب األسود تفرد بـه إبراهيم بن فهد بن ,َّْ
  . يونس بن عبيد عنتفرد بـه سامل بن نوح :ع آخر وقال يف موض.إبراهيم الواسطي عن شعبة

ي عن قتادة ِزَتفرد بـه أبو ج .»إن املالئكة ال تصحب رفقة فيـها جرس« :[حديث  )٥٠٨٤(
  .واختلف عىل قتادة يف إسناده ,عنـه
  :هسعيد بن املسيب عن* 

  /أ٢٨٩/:الزهري عنـه** 
ْمهرانتفرد بـه  . احلديث... وهو ينتف شعره*ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أتى ًأن رجال :[حديث  )٥٠٨٥(  بن ِ

ري عن رواه عن الثو ,وخالفه مؤمل ,أيب عمر عن الثوري عن منصور عن الزهري عن سعيد
  .منصور عن الزهري عن حـميد بن عبد الرحـمن عن أيب هريرة

 عيسى بن عبد ُ عبادةتفرد بـه أبو . احلديث...ِّحَضُ فلم يًةَعَمن وجد س :[حديث  )٥٠٨٦(
  .وتفرد بـه عبد اهللا بن وهب عن عبد اهللا بن عياش عنـه ,الرحـمن عن الزهري

تفرد بـه . *احلديث» ...هـممنـ مني وأنا *سامةأبنو « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٠٨٧(
  .واهللا أعلم ,ومل يتابع عليـه ,طاهر بن الفضل احللبي عن ابن عيينة عن معمر عنـه

َمسورتفرد بـه زيد بن . *احلديث» ...ً علاماًتى اهللا عز وجل عاملآما « :[حديث  )٥٠٨٨( ْ  عن ِ
  .وتفرد بـه عنـه موسى بن مـحـمد بن عطاء ,الزهري

 حديث الزهري غريب من .احلديث» ... اجلـمعة فليغتسلمن أتى منكم« :[حديث  )٥٠٨٩(
 

________________________ 
   .١٠/٣٢٨العلل :  ينظر −٥٠٨٤لالال

  .اهللا عز وجل : يف ص » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي « . * ١٠/٢٣٩العلل :  ينظر −٥٠٨٥الالل
 من طريق ابن ٦٤٦٧, ١٨٩١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢٧٧, ٤/٢٧٦السنن :  ينظر −٥٠٨٦الالل

   . −...كبشني  بملسو هيلع هللا ىلصضحى النبي :  لفظه –وهب , وسكت عنه يف املوضع األول , ووافقه يف الثاين 
  .من ص » احلديث«/ سامة : يف غ » أسامة« . * ٣٤٩, ٤/٣٤٨لسان امليزان :  ينظر −٥٠٨٧الالل
  .من ص » احلديث« * −٥٠٨٨الالل
  .العدوي : يف غ » العذري«/»كذا«: من ص , ومكانـها يف غ » أبو« .* ٤٥, ٢/٤٤العلل :  ينظر −٥٠٨٩الالل



 

 ٢٧٣

  . يونس بن يزيد عن الزهري عن*يْذرُعال سعيد IQH*تفرد بـه عبد الرحـمن بن حييى أبو ,عنـه
َّرسَتفرد بـه م ,غريب من حديث الزهري عنـه .»اقتلوا احليات« :[حديث  )٥٠٩٠(  بن معبد *ةَ

  .رميلومل يروه عنـه غري الوليد بن النرض ال ,عنـه
 بن عبيد عن الزهري ّرشَبُتفرد بـه م .احلديث» ...اإلحصان إحصانان« :[حديث  )٥٠٩١(

  .وهو املـحفوظ ,قيل ومعمر عن الزهري من قولهُورواه ع ,عنـه
تفرد بـه مـحـمد بن احلسن  .احلديث.. . ويـهوديةاًرجـم يـهودي ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٥٠٩٢(

مؤمل عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن   عنيلبن قتيبة العسقالين عن عيل بن سهل الرم
  .عن نافع عن ابن عمر :والصواب ,هـموهو و ,الزهري عنـه

 ,غريب من حديث الزهري عنـه .احلديث.. .صىل عىل جنازة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[ حديث )٥٠٩٣(
  .حييى بن يعىل فيـه }أ١١٤{ واختلف عن ,ن سنان عنـهبن يزيد عتفرد بـه حييى بن يعىل 

تفرد بـه مـحـمد بن سنان بن  .» املالئكة رفقة فيـها جرسال تصحب« :حديث )٥٠٩٤(
  .بيـه عن ابن عيينة عن الزهريأعن  IRHيزيد

هكذا رواه سليامن بن عبد الرحـمن  .احلديث» ...ق الرهنَلْغَال ي« :[حديث  )٥٠٩٥(
 /ب٢٨٩/ املعاىف بن عمرانهـاموخالف ,بن كثري بن دينار عن إسامعيل ISHعثامنو الدمشقي

رواه عن ابن أيب  ُإسامعيل−فأدخل بني إسامعيل وبني ابن أيب ذئب عباد بن كثري , *ريْهِّالظ
________________________ 

 . ابن :صوابه » أبو«: قوله  )١(الالل
  .ميرسة : يف ص » مرسة« * −٥٠٩٠الالل
  .  من طريق مبرش , ووافقه ٢٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/١٣٣العلل :  ينظر −٥٠٩١الالل
   .٩/١٥٠العلل :  ينظر −٥٠٩٣الالل
 . يزيد بن سنان :صوابه لعل » سنان بن يزيد«: قوله  )٢(الالل
/ الطهوي , ومهملة يف غ : يف ص » الظهري« . * ٣٣, ٣/٣٢نن  , الس٩/١٦٨العلل :  ينظر −٥٠٩٥الالل

األوىل من غ , والثانية من ص , وكتبها يف غ , ثم » ًمتصال«/ صالح : يف غ » فليح«/ املقرئ : يف ص » املدين«
 . رضب عليها , وأحلقها يف املوضع األول 

 .سعيد بن كثري بن دينار ; إشارة إىل أنه عثامن بن »سعيد«:  فوقها يف النسختني )٣(الالل



 

 ٢٧٤

ويعرف − عبد اهللا بن عبد اجلبار اخلبائري ورواه .وتفرد بـه املعاىف ,−ذئب عن الزهري
 . عنـهاًوتفرد بـه اخلبائري أيض ,اًوعن ابن أيب ذئب جـميع يديَبُّعن إسامعيل عن الز −IQHيقَرُبز

وتفرد بـه  , عن ابن أيب ذئب عن الزهري*أخو فليح *ديناملبد احلـميد بن سليامن ورواه ع
َمـخلدومل نكتبـه إال من حديث ابن  ,األصبغ بن إسامعيل عن عبد احلـميد ْ  ورواه زياد بن سعد .َ

  عنوتفرد بـه عبد اهللا بن عمران العابدي ,ـه عنوتفرد بـه سفيان بن عيينة, *ًمتصال  الزهريعن
 . *ً عيينة متصالابن

طي َقَّ السءجارتفرد بـه  .احلديث.. .أن ال أنام إال عىل وتر ملسو هيلع هللا ىلص أمرين النبي :حديث )٥٠٩٦(
  .عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري −وهو ابن مـحـمد−
  .تفرد بـه معمر عن الزهري .احلديث» ...اًمن يرد اهللا بـه خري« :[حديث  )٥٠٩٧(
 تفرد به .ووضع يده اليمنى عىل يده اليرسى , كرب عىل جنازةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٠٩٨(

 . واختلف عليه,حييى بن يعىل عن يزيد بن سنان عن الزهري
  .تفرد بـه عمر بن قيس عن الزهري عنـه .احلديث» ...من متضمض« :حديث )٥٠٩٩(
َّـنــــــــــقـــُـتــــــــَلــ« :[حديث  )٥١٠٠( َّونَ  ,من حديث الزهري عنـهغريب  .احلديث» ...قى التمرنكام ي *ُ

تفرد بـه هشام  ,وهو غريب من حديث الوليد بن مسلم عن األوزاعي ,تفرد بـه األوزاعي عنـه
  . عنـهن بن مـحـمد عن عبد احلـميد بن أيب العرشيُجنادةوكذلك رواه  , األزرق عنـه*خالدبن 

 اهللا بن عمرانتفرد بـه عبد  .احلديث» ...فإن اليد معلقة ,أخروا األحـامل« :[حديث  )٥١٠١(
 

________________________ 
ِ زبريق :ه األشهر في» زريق«: قوله  )١(الالل ْ ِ. 
 من طريق ٨١٠ والصغري ٥٤٢٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/٢٦٧, ٧/٥٩العلل :  ينظر −٥٠٩٧الالل

  . معمر , ووافقه 
  .هذا احلديث من غ  . * ٩/١٥٠العلل :  ينظر −٥٠٩٨الالل
 من طريق جنادة , وسكت ٤٦٧٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٥٨, ٩/١٥٧العلل :  ينظر −٥١٠٠الالل

  .هشام : يف ص » خالد«/ من غ » لتنقون«. * عنه 
   .٩/١٨٦العلل :  ينظر −٥١٠١الالل



 

 ٢٧٥

  عنوإنام يعرف هذا من رواية قيس بن الربيع ,ـه بكرنباالعابدي عن ابن عيينة عن وائل عن 
  .اً بكرابنهمل يذكر فيـه  , الزهري عنوائل بن داود

َ جبارلْجِّالر« :[حديث  )٥١٠٢(  ,تفرد بـه سفيان بن حسني عن الزهري .احلديث» ...ُ
  . يف احلديث»لْجِّالر«فلم يذكروا  ,وخالفه أصحاب الزهري

 عن بكر بن عبد الوهابتفرد بـه  .»عمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنة« :حديث )٥١٠٣(
  .خاله مـحـمد بن عمر عن مالك عنـه

.. . أسوداًإن امرأيت ولدت غالم :فقال ,جاءه أعرايب ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٥١٠٤(
ْزبر عبد اهللا بن العالء بن *ْبرَغريب من حديث أيب ز .احلديث بـه  /أ٢٩٠/تفرد ,الزهري عن َ

ْالعباس الرت ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب مـحـمد احلسن بن إبراهيم  , زيد بن حييى عنـه عنفيُقَّ
  .وليس هذا احلديث بالشام ,زاز املقرئببن عبد اهللا بن عبد املـجيد ال

غريب من . *احلديث »...ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني« }ب١١٤{ :[حديث  )٥١٠٥(
َحيوة ُزرعة أيبحديث  ْ تفرد بـه أبو قتادة احلراين  , الزهريعن IQHي اليحصبيرص بن رشيح املَ

تفرد حـامد بن مـحـمد بن حـامد الواسطي عن عاصم بن عيل عن  :ع آخر وقال يف موض.عنـه
  . الزهري عنقيس بن الربيع عن بكر بن وائل

 ,لزهري عنـهغريب من حديث ا .احلديث» ...من أتى امرأة وهي حائض« :[حديث  )٥١٠٦(
  .مل يروه غري شعيب بن إسحاق عن احلسن بن الصلت عن الزهري

 الزهري, تفرد بـه النعامن بن راشد عن .احلديث» ...ال حسد إال يف اثنتني« :[حديث )٥١٠٧(
________________________ 

 ٧٤٢ والصغري ٤٩٢٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/١٥٢ , السنن ٩/١٢١العلل :  ينظر −٥١٠٢الالل
   .من طريق سفيان , ووافقه 

  .زيد : يف ص » زبر« . * ٣١/٣٧٥تاريخ دمشق :  ينظر −٥١٠٤الالل
  .من غ » احلديث« * −٥١٠٥الالل
ِ التجيبي :صوابه لعل » اليحصبي«: قوله  )١(الالل ُّ. 
  .  من طريق شعيب , ووافقه ٣٣٠٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥١٠٦الالل
   .٩/١٢٧العلل :  ينظر −٥١٠٧الالل



 

 ٢٧٦

َوهيب  عنوتفرد بـه مـحـمد بن أيب نعيم وغريه يرويـه عن الزهري عن سامل عن  , عن النعامنُ
  .أبيـه

ه حييى بن أيب بكري عن ابن تفرد بـ .احلديث» ...م بـهتاإلمام ليؤإنام جعل « :[حديث  )٥١٠٨(
  .عنـه عيينة

  .تفرد بـه سليامن بن أرقم عن الزهري عنـه .احلديث» ...ولد نوح ثالثة« :حديث )٥١٠٩(
 عبيد اهللا  عنويسُسَرَّتفرد بـه أبو أمية الط .احلديث» ...إذا رأيتم اهلالل« :[حديث  )٥١١٠(

  .اهللا بن عمر عن الزهري عنـه دي عن عب*بن موسى عن سفيان
قال القايض أبو  .»رية يف اإلسالمِتَ وال عَعَرَال ف« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥١١١(

ُبـهلولجعفر بن ال ْ غريب من  :قال الدارقطني , عن الزهريِقالبةعن أيب  :كذا يف كتايب :َ
ْاجلرمي ِقالبةحديث أيب  ْعصمةد اهللا بن تفرد بـه عب ,ومن حديث أيوب عنـه , الزهري عنَ ِ 
ِالنصيبي ِّاملصييصومل يروه عنـه غري سفيان بن مـحـمد  , عن حـامد بن سلمةَّ ومل نكتبـه إال عن  ,ِ

  .القايض هذا
غريب من حديث مـحـمد بن يوسف  .احلديث» ...إن يف اجلنة شجرة« :[حديث  )٥١١٢(

ْالفريايب   . عن ابن عيينة عن الزهريِ
  عنتفرد بـه عمر بن حبيب القايض .احلديث» ...ًهللا تسعة وتسعون اسام« :[حديث  )٥١١٣(

 . *ابن عيينة عنـه
 تفرد .احلديث.. .قىض يف جنني امرأة من بني حليان ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٥١١٤(
  .عمرو بن النعامن عن ابن ثوبان عن أبيـه عن الزهري عنـه بـه/ب٢٩٠/

________________________ 
   .٩/١١٢العلل : نظر  ي−٥١٠٨الالل
  .سعد : يف غ » سفيان« . * ٩/١٦٩العلل :  ينظر −٥١١٠الالل
   .٣١, ٤/٣٠ , تاريخ بغداد ٣/١٧٢٤املؤتلف :  ينظر −٥١١١الالل
   .٧/٣٠٦العلل :  ينظر −٥١١٢الالل
  .مكررة يف غ » عنه« . * ٩/١٢٩العلل :  ينظر −٥١١٣الالل



 

 ٢٧٧

ن حديث غريب م .احلديث.. .س ذات ليلةَّرَفع ,يف سفر ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٥١١٥(
 مل , عيينةورواه جـامعة عن ابن ,ًتفرد بـه عبد اجلبار بن العالء عنـه متصال ,ابن عيينة عنـه
  . هريرةايذكروا فيـه أب

تفرد بـه عبد الرحـمن بن القاسم عن  .احلديث» ...ـهُتْبَبَ أيام عبد سهـمالل« :[حديث  )٥١١٦(
وتفرد بـه عنـه سعيد بن  , عمرو بن احلارث عن يونس بن يزيد عن الزهري عنبكر بن مرض

ِتليدعيسى بن  َ* . 
غريب من حديث األوزاعي عن  .احلديث» ...من نام عن صالة« :[حديث  )٥١١٧(

  .تفرد بـه الوليد بن مسلم عنـه ,الزهري
تفرد بـه قاسم العمري عن عبيد اهللا عن  .احلديث» ...لعن اهللا اليـهود« :حديث )٥١١٨(

  .الزهري
تفرد بـه بذكر أيب هريرة فيـه  .احلديث.. . الوتر*اتذاكرن أبا بكر وعمر أ :[حديث  )٥١١٩(

ن عباد بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام عن سفيان بمـحـمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن حييى 
  .بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة

براهيم بن أيب حييى عن عبيد تفرد بـه إ .احلديث» ...إذا أمن القارئ فأمنوا« :[حديث  )٥١٢٠(
  .وعن عبد اهللا بن أيب بكر عن ابن شهاب عن أيب سلمة وسعيد اهللا

َرأيت عمرو بن حل« :حديث )٥١٢١( تفرد بـه أبو بكر بن أيب أويس  .احلديث» ...هَبْصُ جير قٍّيُ
  .عن سليامن بن بالل عن حييى بن سعيد األنصاري عن الزهري عنـه

 حييى عن   مريم   أيب   بن   نوح  بـه  فرد ت .احلديث » ...اجلـامعة صالة  تفضل « :[ حديث  )٥١٢٢(
________________________ 

   .٧/٢٧٩العلل :  ينظر −٥١١٥الالل
  .بكري : يف ص » تليد«. *  من طريق سعيد , ووافقه ٨٨١١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥١١٦الالل
   .٧/٢٧٨العلل :  ينظر −٥١١٧الالل
  .تذاكروا : يف ص » تذاكرا« . * ٧/٢٧٥العلل :  ينظر −٥١١٩الالل
  .هذا احلديث من ص  * −٥١٢٠الالل
   .٩/١٤٠العلل :  ينظر −٥١٢٢الالل



 

 ٢٧٨

  .بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر عن الزهري
 ,اًمل يذكر عليـه كالم .»خفة القيام من عند املريض }أ١١٥{ ادةيمن متام الع« :حديث )٥١٢٣(

  .ام تفرد بـه حييى بن سعيد الفاريس عن الزهري عن سعيدـولعله م
فارتفع  :وفيـه ,احلديث.. .اًبرجل قد رشب خـمر ملسو هيلع هللا ىلص جاؤوا إىل رسول اهللا :حديث )٥١٢٤(
  .تفرد بـه أبو حنيفة كثري بن الوليد احلنفي عن ابن عيينة عن الزهري عنـه .احلديث.. .ُلْتَالق

َالقداميتفرد بـه  .احلديث.. .عن ماء البحر ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول اهللا :[حديث  )٥١٢٥(  عبد اهللا ُ
  .بن مـحـمد بن ربيعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري

ليل اهللا إبراهيم عليـه السالم يزور ابنـه إسامعيل عىل خ/أ٢٩١/كان« :[حديث  )٥١٢٦(
ومل  , مـحـمد ابن أخي الزهري عن عمه عنـه عن عباد بن إسحاق*تفرد بـه .احلديث» ...الرباق

ْطهامنيروه عنـه غري إبراهيم بن  َ.  
ْعصمةتفرد بـه أبو  .احلديث» ...اًمن أدرك اإلمام جالس« :[حديث  )٥١٢٧( يم  نوح بن أيب مرِ

  .أصحاب الزهري خيالفونـه و,عن الزهري بـهذه األلفاظ
تفرد بـه حييى بن سعيد الفاريس عن الزهري  .»أفطر احلاجـم واملـحجوم« :حديث )٥١٢٨(

  .عن سعيد عن عائشة وأيب هريرة
بـه نوح بن أيب مريم عن حييى بن  تفرد .احلديث» ...أبردوا بصالة الظهر« :[حديث  )٥١٢٩(

 .* عنههـام عن الزهريليـسعيد وعبيد اهللا بن عمر ك
تفرد بـه إسحاق  .احلديث» ...﴾_ ` a  ﴿:إذا قال اإلمام« :[حديث  )٥١٣٠(

  .بن سليامن الرازي عن مالك عن الزهري بـهذه األلفاظ
________________________ 

   .١/٣٧السنن :  ينظر −٥١٢٥الالل
  .مكرر يف غ » تفرد به« * −٥١٢٦الالل
   .٢/١٢ , السنن ٩/٢٢١, ٧/٢٧٥العلل :  ينظر −٥١٢٧الالل
  .من غ » عنه« . * ٩/٣٩٠العلل :  ينظر −٥١٢٩الالل
   .٨/٨٤العلل :  ينظر −٥١٣٠الالل



 

 ٢٧٩

  :حييى بن سعيد األنصاري عن سعيد** 
تفرد بـه سفيان  .احلديث.. .أن تنكح املرأة عىل عمتـها ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥١٣١(

  . عن حييى بن سعيد عنـهبن عيينة
غريب من  .احلديث.. .أن يقطع اخلبز بالسكني ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥١٣٢(

ْعصمةتفرد بـه أبو  ,حديث حييى عنـه   . نوح بن أيب مريمِ
  .يزيد بن سنان عن أبيه عنه تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث» ...ولد نوح حام« :[حديث )٥١٣٣(
 حفص بن عنمل يروه  .»ملوكهـ أو مسهْرُعب عىل امرئ َّبَليس منا من خ« :حديث )٥١٣٤(

  . مـحـمد بن خليدغريحييى عن غياث 
تفرد بـه عمرو بن مـحـمد  .احلديث» ...ما من دعاء أحب إىل اهللا عز وجل« :حديث )٥١٣٥(

َاألعسم و ٍوتفرد بـه عن عمر ,ن عن عبد الرحـمن بن حييى بن سعيد األنصاري عن أبيـهِمَّ الزْ
  .صالح بن مقاتل

تفرد بـه أبو  .احلديث» ...إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث« :[حديث  )٥١٣٦(
ى يمة عن حيرصعن إبراهيم بن  − بالساكت*واملعروف−عبيد اهللا مـحـمد بن عبيد اهللا العمري 

  .عنـه
تفرد بـه أبو بالل عن  .»البار ال يموت ميتة السوء« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥١٣٧(

  .عبد اهللا بن املبارك عن حييى
  بنيىحيتفرد بـه سليامن بن بالل عن  .IQHاحلديث» ...يعقد الشيطان« :حديث )٥١٣٨(

 

________________________ 
   .١٠/٢٠٠العلل :  ينظر −٥١٣١الالل
  .٢/٢١٤ , الآللئ املصنوعة ١٣١٩املوضوعات : ينظر  −٥١٣٢الالل
  .٧/٢٨٣العلل : ينظر  −٥١٣٣الالل
  .املعروف : يف غ » واملعروف« * −٥١٣٦الالل
, وأخرجه البخاري كذلك يف » خ عن إسامعيل بن أيب أويس عن أخيه عن سليامن«:  يف حاشية غ )١(الالل

  .٣٢٦٩احلديث 



 

 ٢٨٠

  /ب٢٩١/.ي عن سليامنـمْهَوتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد الف ,سعيد
  :قتادة عن سعيد **

تفرد بـه مـحـمد  .احلديث» ...كل كالم يف املسجد لغو« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥١٣٩(
ُعروبةن أيب عثامن األزدي عن سعيد بن أيب بن أيب العوام عن أبيـه ع   . عن قتادةَ

  عنتفرد بـه عبد الوهاب بن عطاء .احلديث» ...صالة يف مسجدي هذا« :[حديث  )٥١٤٠(
ُعروبةابن أيب    . عنـهَ

ّمنبهتفرد بـه  ,غريب من حديث قتادة عنـه .احلديث» ...من أنفق زوجني« :حديث )٥١٤١( َ ُ 
َخليد بن دعلجبن عثامن عن  َْ َ   . عنـهُ

بن مسكني عن  *ْفرَستفرد بـه  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصملا قبض اهللا عز وجل نبيـه :[حديث  )٥١٤٢(
ُعروبةابن أيب    }ب١١٥{ . عنـهَ

ُعروبةتفرد بـه يوسف بن عطية عن ابن أيب  .احلديث» ...اًمن غسل ميت« :[حديث  )٥١٤٣( َ 
  .IQHوال نعلم رواه عنـه غري إدريس بن احلكم العبدي ,عنـه

 . تفرد بـه أبو هالل الراسبي عن قتادة عنـه. احلديث» ...خلليفتنيإذا بويع « :[حديث  )٥١٤٤(
  :داود بن أيب هند عنـه** 

غريب من  .احلديث.. .نـهى أن تنكح املرأة عىل عمتـها ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥١٤٥(
  .تفرد بـه إبراهيم بن نرص الكندي عن يزيد بن هارون عنـه ,حديث داود عنـه

________________________ 
  .هذا احلديث من ص  * −٥١٣٩الالل
  .  من طريق عبد الوهاب , ووافقه ٤٨٣٦جه الطرباين يف األوسط  أخر−٥١٤٠الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » سفر«*  −٥١٤٢الالل
   .٢/٨ , الآللئ املصنوعة ٩٤٢املوضوعات :  ينظر −٥١٤٣الالل
 . العنزي :صوابه لعل » العبدي«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق أيب هالل , ووافقه ٢٧٤٣وسط وأخرجه الطرباين يف األ . ٩/٢٠٤العلل :  ينظر −٥١٤٤الالل
   .١١/١١٧العلل :  ينظر −٥١٤٥الالل



 

 ٢٨١

تفرد بـه حييى بن راشد عن  .احلديث» ...ركعةمن أدرك من الصالة « :[حديث  )٥١٤٦(
  .ومل يروه عنـه غري أيب نعيم إسحاق بن الفرات القايض ,داود

تفرد بـه  ,غريب من حديث داود عنـه .احلديث» ...ثالث من كن فيـه« :حديث )٥١٤٧(
  .حـامد بن سلمة عنـه

  .عنه حـامد عن عارم عن العالء بن هالل به تفرد .احلديث »...الزاين يزين ال« :حديث )٥١٤٨(
 ,غريب من حديثه عن سعيد .احلديث» ...من أدرك من الصالة ركعة« :[حديث  )٥١٤٩(

َّتفرد بـه حييى بن راشد الرب وكان  ,ويكنى أبا نعيم ,ومل يروه عنـه غري إسحاق بن الفرات ,ءاَ
  .اًقاضي

 ,تفرد بـه أسد بن عيسى عن أرطأة بن املنذر عن داود .»الربكة يف ثالث« :[حديث  )٥١٥٠(
  .IQHنيَعْقُد يعرف بروأس
  :عبد الرحـمن بن حرملة عن سعيد** 

غريب من حديثه عن سعيد  .احلديث.. .تنيَرْهُّنـهى عن الش ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٥١٥١(
  /أ٢٩٢/.ـه عنحْبُّتفرد بـه أبو نعيم عمر بن الص ,عن أيب هريرة وزيد بن ثابت

عزيز بن مـحـمد تفرد بـه عبد ال .احلديث» ...إذا رأى أحدكم الرؤيا« :حديث )٥١٥٢(
  . عنـهِّالزناداألزدي عن ابن أيب 

  .بمثله .احلديث» ... بالواحدهـمإن الشيطان يـ« :[حديث  )٥١٥٣(
 ِّالزنادتفرد بـه عبد العزيز عن ابن أيب  .احلديث» ...ال يزال الناس بخري« :حديث )٥١٥٤(

  .ً ورواه مالك عن ابن حرملة عن ابن املسيب مرسال,ًعنـه متصال
________________________ 

   .٩/٢١٠العلل :  ينظر −٥١٤٦الالل
   .٩/٢١٠العلل :  ينظر −٥١٤٩الالل
  .  من طريق أسد , ووافقه ٩٧٢ والصغري ٦٨٦٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥١٥٠الالل
ْ رف:صوابه لعل » رقعني«: قوله  )١(الالل َرفغني : َعني , أوُ ْ ُ. 
   .٩/١٩٥العلل :  ينظر −٥١٥٣الالل



 

 ٢٨٢

  : عبد اهللا بن ذكوان عن سعيدِّالزنادأبو ** 
ومل يروه عن  :قال أبو بكر بن أيب داود .احلديث» ...ن يف اجلـمعة ساعةإ« :[حديث  )٥١٥٥(

تفرد بـه شعيب  , عن سعيدِّالزنادغريب من حديث أيب  :قال الدارقطني , غري شعيبِّالزنادأيب 
َحيوة أيب غريومل يروه عن شعيب  ,بن أيب حـمزة عنـه ْ   .د رشيح بن يزيَ

  :سليامن عنـه** 
.. .ب الثالثة األشهرعزإنا ن :فقالوا , ملسو هيلع هللا ىلص سألوا رسول اهللااًأن قوم :[حديث  )٥١٥٦(

ِنجيحول املكي خال ابن أيب حب من حديث سليامن بن أيب مسلم األغري .احلديث   عن َ
  .ومل يروه عنـه غري وكيع ,ُاخلوزيتفرد بـه إبراهيم بن يزيد  ,سعيد
َبديل**    : عنـهُ

َبديلغريب من حديث  .احلديث» ...ت نفيسَثُبَخ :ال يقولن أحدكم« :[حديث  )٥١٥٧(  بن ُ
َبديل  عنصالح وغريب من حديث زمعة بن ,ـه عنميرسة د بن يزيد أخو تفرد بـه مـحـم ,ُ
  .دي عنـهَقَ عن أيب عامر العهكرخوي

  :عيل عنـه** 
 , عنـهزيد عيل بن *حديث غريب من .احلديث» ... نورّ عيل*الصالة« :[حديث  )٥١٥٨(

  .ُعامرةوعنـه عون بن , *ـميُجُْربوعنـه السكن بن إبراهيم ال ,سنان بن احلجاج بـه تفرد
  :مكحول عنـه** 

غريب من حديث  .احلديث» ...شيبة يف اإلسالم }أ١١٦{ من شاب« :حديث )٥١٥٩(
ْمهرانتفرد بـه عنبسة بن  ,مكحول عنـه   .وتفرد بـه حييى بن املتوكل عن عنبسة ,ـه عنِ

________________________ 
   .١٠/٢٩٦العلل :  ينظر −٥١٥٥الالل
  .  من طريق وكيع , ووافقه ٢٠١١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٩٥العلل :  ينظر −٥١٥٦الالل
   .٩/٢١٠العلل :  ينظر −٥١٥٧الالل
» الصالة« . * −السكن بن أيب السكن:  فيه −٥١٩١قدير  , فيض ال٢/٥٦٣لسان امليزان :  ينظر −٥١٥٨الالل

  .الرتمجي : يف ص » الربمجي«/ من غ » حديث«/ نور : يف ص 



 

 ٢٨٣

  :−*عن ابن املسيب−ب عنـه أيو** 
تفرد  ,غريب من حديثه عن أيب هريرة . احلديث...أوصاين خلييل بثالث :[حديث  )٥١٦٠(

وتفرد بـه خالد بن عبد الرحـمن عن  ,عن سعيد −رجل من أهل املدينة−اق َّنَبـه أيوب بن ي
ْالفريايبورواه  , بن احلارث عنـه*ونسي ر فيـه ابن ومل يذك , عن يونس عن أيوب عن أيب هريرةِ

  .املسيب
  :مـحـمد عنـه** 

غريب من حديث سعيد  .احلديث» ...اخلتان اخلتان/ب٢٩٢/إذا جاوز« :حديث )٥١٦١(
ْالفرويوتفرد بـه أبو علقمة  , عنـهَديريُلـهاتفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا  ,عنـه وعن ابن عباس َ 

  .بـهذا اإلسناد
  :عمرو عنـه** 

غريب من  .احلديث.. .إنا نكون بالرملة :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي :[حديث  )٥١٦٢(
وهذا  ,وتفرد بـه عبد اهللا بن سلمة األفطس ,ومل ينسب عمرو ,حديث األعمش عن عمرو عنـه

وقد روى عمرو بن مرة  ,وعمرو بن دينار عن سعيد *شعيباحلديث يروى عن عمرو بن 
  .فهو غريب عنـه فأيـهم كان , غري هذااًعن سعيد بن املسيب حديث

  :يزيد عنـه** 
تفرد بـه عبد اهللا بن يزيد  .احلديث» ...َةنْجـُـَِن اهللا عز وجل خلق الرحـم شإ« :حديث )٥١٦٣(

َقسيطبن  ْضمرةوال أعلم رواه عنـه غري أيب  , عن أبيـه عنـهُ   . أنس بن عياضَ
  :بكري عنـه** 

 عن تفرد بـه عمرو بن احلارث .احلديث» ...كل حسنة يعملها ابن آدم« :[حديث  )٥١٦٤(
  .ومل يروه عنـه غري ابن وهب ,بكري بن األشج

________________________ 
  .يزيد : يف ص » يونس«/ من غ » عن ابن املسيب« . * ٩/٢٠٨العلل :  ينظر −٥١٦٠الالل
  .سعيد : يف ص » شعيب« . * ٨/٩٤العلل :  ينظر −٥١٦٢الالل
 . تفرد به عمرو :  من طريق ابن وهب , وقال ١٩٤٢الطرباين يف األوسط أخرجه  −٥١٦٤الالل



 

 ٢٨٤

  :أبو برش عنـه** 
َفزارتفرد بـه مروان ال .احلديث.. . يف الشجرة التي اجتثت*اختلفنا :[حديث  )٥١٦٥( ي عن َ

  .بن سليامن عن أيب برش جعفر بن إياس عن سعيد عنـه IQHمعاذ
  :أبو معرش عنـه** 

  . أبو معرش عن سعيدتفرد بـه .احلديث» ...واَتـهاد« :[*حديث )٥١٦٦(
  :سعيد بن املسيب مع أيب سلمة وغريه عن أيب هريرة* 

تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عن عبيد اهللا  .احلديث» ...إذا أمن القارئ« :حديث )٥١٦٧(
  .وعن عبد اهللا بن أيب بكر عن ابن شهاب عنـه وعن أيب سلمة

 لنا يف هذا هـام جيـمعمل :قال ابن صاعد .احلديث» ...ال يبيع حارض لباد« :[حديث  )٥١٦٨(
تفرد بـه مـحـمد بن  :قال الدارقطني ,رئاإلسناد عن ابن عيينة غري مـحـمد بن عبد الرحـمن املق

 . وحده  سعيد عنوغريه يرويـه عن ابن عيينة عن الزهري , عن أيب هريرةهـام بينـِهِعْـمَجب ئاملقر
بن إبراهيم بن داود بن أيب تفرد بـه حييى  .احلديث» ...إذا أتيتم الصالة« :[حديث  )٥١٦٩(
ْالدراوردييلة عن عبد العزيز َتُق ََ   .هـام عن عبد اهللا بن عمر عن الزهري عنـَّ
تفرد بـه عبد اهللا بن حسني بن عطاء  .احلديث/أ٢٩٣/»...إذا اشتد احلر« :[حديث  )٥١٧٠(

َصفوان بن سليمبن يسار عن    . عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أيب سلمة وسعيد عنـهُ
غريب  .احلديث» ...نحن أحق بالشك من إبراهيم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥١٧١(

 غري عنـه  يروه  ومل   ,عنـه  مرض بن  بكر  بـه  تفرد   ,عنـه يونس  عن  احلارث  بن  عمرو  من حديث 
________________________ 

 .اختلفتا : يف ص » اختلفنا« . * ١١/٢٤العلل : ينظر  −٥١٦٥الالل
 .َّ سعاد :صوابه » معاذ«: قوله  )١(الالل
 .من غ » حديث«*  −٥١٦٦الالل
   .١٣٦, ٩/١٣٤العلل :  ينظر −٥١٦٨الالل
  .٩/٣٣٢العلل :  ينظر  −٥١٦٩الالل
  .٩/٣٩٠العلل : ينظر  −٥١٧٠الالل
  .٨/٦٩العلل : ينظر  −٥١٧١الالل



 

 ٢٨٥

  .ليدتتفرد بـه عنـه سعيد بن عيسى بن  ,مقاسبن الالرحـمن عبد 
من حديث الزهري  }ب١١٦{ غريب . احلديث»...إذا حـملتم اجلنازة« :[حديث  )٥١٧٢(
  .هـام زمعة بن صالح عن الزهري عنـ عنيلِقَتفرد بـه عبيد بن ع ,هـامعنـ
تفرد بـه سيف بن عمر  .احلديث.. . فقال,قنت يف صالة ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٥١٧٣(

  .هـامعن عبيد اهللا بن عمر وبكر بن وائل وموسى بن عقبة عن الزهري عنـ
تفرد بـه ابن  .احلديث» ...خلصوا هلا الدعاءأليتم عىل اجلنازة فإذا ص« :حديث )٥١٧٤(

وتفرد بـه يعقوب بن إبراهيم  ,إسحاق عن مـحـمد بن إبراهيم عن سعيد وأيب سلمة واألغر
  .عنـه

تفرد بـه  ,غريب من حديث الزهري عن سعيد وعبيد اهللا عنـه .»العجـامء« :[حديث  )٥١٧٥(
َ جبارلْجِّالر« :ليس فيـهو ,يونس بن يزيد عنـه بـهذا اإلسناد ُ«.  

تفرد بـه عثامن بن عمر عن  .احلديث.. .النجايش ملسو هيلع هللا ىلص نعى رسول اهللا :[حديث  )٥١٧٦(
 عمر  عبد اهللا بنوجوده عنـه إبراهيم بن ,يونس عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة وأيب أمامة

  .وغريه ال يذكر فيـه أبا هريرة ,بن بكري العبيس
  :سعيد بن جبري عن أيب هريرة* 

 .من اإلسكندرية :فقال ,−وقد كان لقيـه بالشام−من أين جئت  :أنـه سأله :[حديث  )٥١٧٧(
 :يعني ,مل نكتبـه إال عن هذا الشيخ ,وهو منكر بـهذا اإلسناد ,غريب من حديثه عن أيب هريرة
  .IQHـميَحْلُمـأحـمد بن إسحاق بن إبراهيم ال

________________________ 
   .٩/١٤٥العلل :  ينظر −٥١٧٢الالل
   .٩/١٨٨العلل :  ينظر −٥١٧٣الالل
   .١٥٢, ٣/١٥١ , السنن ٩/٣٩٠العلل :  ينظر −٥١٧٥الالل
   .٩/٣٥٧العلل :  ينظر −٥١٧٦الالل
   .٤٩٠العلل املتناهية :  ينظر −٥١٧٧الالل
ُعن الوليد بن عباس عن عبد اهللا بن صالح عن خالد بن محيد عن ابن أيب عروبة عن سعيد به :  أي )١(الالل َ. 



 

 ٢٨٦

د بـه إسامعيل بن تفر .ثاحلدي» ...فكتم الناس ,أو احتاج IQHمن حاج« :[حديث  )٥١٧٨(
  .عنـه IRHرجاء عن األعمش

» ... يف هذا املسجد مائة ألف أو يزيدون*لو كان« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥١٧٩(
وتفرد بـه  ,عنـه/ب٢٩٣/تفرد بـه مـحـمد بن شبيب ,غريب من حديث أيب برش عنـه .احلديث

وتابعه عبد الرحيم  ,درواه عنـه أبو عبيدة احلدا ,هشام بن حسان عن مـحـمد بن شبيب
  .بن هارون عن هشام ISH إبراهيم بن جابر عن عبد الرحـمنوتفرد بـه ,الغساين

ُالـمقربيسعيد بن أيب سعيد *  ْ   : عن أيب هريرةَ
ما  :كان عمر يقول :وفيـه ,احلديث.. .مع أصحابـه ملسو هيلع هللا ىلص بينا رسول اهللا :[حديث  )٥١٨٠(

 احلارث بن عمري عن أبيـه عن عبيد اهللا بن تفرد بـه حـمزة بن . منـهً أحسن سؤاالًرأيت رجال
  .عمر عن سعيد

تفرد بـه عبد األعىل عن عبيد اهللا بن  .احلديث» ...من صىل عىل جنازة« :حديث )٥١٨١(
  .عمر عنـه

تفرد بـه عبد األعىل عن عبيد اهللا  .احلديث» ...دخلت امرأة النار يف هرة« :[حديث  )٥١٨٢(
ُالـمقربيعن    .وعن نافع عن ابن عمر ,َْ

تفرد بـه عبد الوهاب الثقفي  .احلديث.. .عن التلقي ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[يث حد )٥١٨٣(
  .عن عبيد اهللا بن عمر عنـه

________________________ 
  .  من طريق إسامعيل , ووافقه ٢١٤ والصغري ٢٣٥٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥١٧٨الالل
 . جاع :صوابه » حاج«: قوله  )١(الالل
 . إسامعيل عن موسى بن أعني عن األعمش :صوابه لعل » عمشإسامعيل عن األ«: قوله  )٢(الالل
  .مات : يف غ » كان« * −٥١٧٩الالل
  .− وهو الغساين– عبد الرحيم :صوابه » عبد الرمحن«: قوله  )٣(الالل
   .٨/١٥٠العلل :  ينظر −٥١٨٠الالل
   .٢٧, ٢٦) ٣(األفراد :  ينظر −٥١٨٢الالل
   .١٠/٣٠٩العلل :  ينظر −٥١٨٣الالل



 

 ٢٨٧

 ,غريب من حديثه عنـه .احلديث» ...أيام امرأة من نسائكم تبخرت« :حديث )٥١٨٤(
َحيوةوتفرد بـه عنـه  ,تفرد بـه بقية بن الوليد , بن أيب حـمزة عنـهشعيبوغريب من حديث  ْ  بن َ

  .حرشي
  .بمثله .احلديث» ...أيكم استأذنتـه امرأتـه إىل املسجد« :حديث )٥١٨٥(
َمسعرغريب من حديث  .احلديث.. .عن املرأة حتتلم ملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي :[حديث  )٥١٨٦( ْ  , عنـهِ

  .رشحبيل بنت ابن الرحـمن عبد بن سليامن هوعن ,هعن القشريي الرحـمن عبد بن مـحـمد به تفرد
غريب من  }أ١١٧{ .احلديث» ...ك رجالهَلَمعن  يل أن أحدث َنِذُأ« :[حديث  )٥١٨٧(

ومل أره  ,تفرد بـه إسحاق بن منصور عن إرسائيل عنـه ,حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عنـه
 IQHيرويـه عن إرسائيل عن إبراهيم بنوغريه  ,ـه عنزإال من حديث حـمدان بن عمر البزا

ُالـمقربيعن  −وهو إبراهيم بن الفضل−إسحاق  َْ.  
 عن *ينداملتفرد بـه حييى بن عمري  .احلديث» ...هَلُبْحَأ *الرجلألن يأخذ « :[حديث  )٥١٨٨(

 . *سعيد
 بن عكرمة بـه تفرد .احلديث ...يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول اهللا :[حديث  )٥١٨٩(

  . عنـه*حربعن عكرمة عن حييى بن  وقيل ,ـهعن عامر
  غريب من.احلديث» ...*العلم/أ٢٩٤/فعيرال تقوم الساعة حتى « :[حديث  )٥١٩٠(

 

________________________ 
 من طريق ٢٢٦٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٧٠ , العلل ٥٦) ٣(األفراد :  ينظر −٥١٨٦الالل

  . سليامن , وسكت عنه 
 من طريق الفضل بن سهل عن ٧٣٢٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/١٥٦العلل :  ينظر −٥١٨٧الالل

  . تفرد به إسحاق : إسحاق , وقال 
 . أيب :وابه ص» بن«: قوله  )١(الالل
يف » سعيد«/ املزين : يف ص » املدين«/ أحدكم : يف ص » الرجل« . * ٤٣) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥١٨٨الالل

  .شعبة : ص 
  .حارث : يف غ » حرب« . * ٣/٢٥٩ , السنن ١٠/٣٦٩العلل :  ينظر −٥١٨٩الالل
  .من غ » العلم« . * ٢١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥١٩٠الالل



 

 ٢٨٨

  .عنـه IQHيرصتفرد بـه حفص بن سليامن امل ,عنـه ِريْظنِشحديث كثري بن 
 

تفرد بـه أبو مالك  .»اًإذا صىل الرجل ومل جيد ما يسرته فليخط خط« :[حديث  )٥١٩١(
َالنخعي   . عن أيوب بن موسى عنـهَّ

 

تفرد بـه طلحة بن أيب سعيد عن سعيد  .IRHثاحلدي» ...اًمن احتبس فرس« :حديث )٥١٩٢(
ُلـمقربيا   .وتفرد بـه عبد اهللا بن وهب عنـه ,َْ

 

تفرد بـه عمرو بن أيب عمرو  .احلديث» ... السهرهمن قيامرب قائم حظه « :حديث )٥١٩٣(
  . عنـهِالَوَمـوهو غريب من حديث عبد الرحـمن بن أيب ال ,عنـه

 

. احلديث.. .عن الصالة بنصف النـهار إال يوم اجلـمعة ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥١٩٤(
  .تفرد بـه الواقدي عنـه ,ه عن*كَسعيد بن مسلم بن بان *حديثيب من غر

 

َّغزية بن ُعامرة  عنيدة بن حـميدِبَتفرد بـه ع .احلديث» ...من شيع جنازة« :[حديث  )٥١٩٥( ِ َ 
  .عنـه

 

تفرد بـه سويد بن عبد العزيز عن مـحـمد  .احلديث» ...انتضلوا واركبوا« :[حديث  )٥١٩٦(
  .بن عجالن عنـه

 

  .بمثله .احلديث» ...*بزاخل ISHةلقمب اهللا عز وجل إن« :حديث )٥١٩٧(
________________________ 

 . املقرئ :صوابه » املرصي«: له قو )١(الالل
   .٢/٧٥فتح املغيث :  ينظر −٥١٩١الالل
, وأخرجه البخاري » خ عن عيل بن حفص عن ابن املبارك عن طلحة بن أيب سعيد«:  يف حاشية غ )٢(الالل

  .٢٨٥٣كذلك يف احلديث 
  .مبيض هلا يف غ » بانك«/ من غ » حديث« * −٥١٩٤الالل
  .  من طريق عبيدة , ووافقه ٤٣٠٨ين يف األوسط  أخرجه الطربا−٥١٩٥الالل
بلقمة «. *  من طريق سويد , وسكت عنهام ٥٣٠٩ أخرجهام الطرباين يف األوسط −٥١٩٧, ٥١٩٦الالل
  .يلقمه اخلري : يف غ » اخلبز
 ... ليدخل بلقمة :صوابه » بلقمة«: قوله  )٣(الالل



 

 ٢٨٩

  . عنـه*نتفرد بـه حييى بن أيب سليام .»فليس منا *من رمانا بالليل« :[حديث  )٥١٩٨(
تفرد بـه وهب بن جرير عن  .احلديث» ...ن الرجل إذا تصدق بصدقةإ« :حديث )٥١٩٩(

  .أبيـه عن عبيد اهللا بن عمر عنـه
 IQHتفرد بـه مـحـمد بن عيسى .حلديثا» ...نعم سحور املؤمن التمر« :حديث )٥٢٠٠(

  .املـخزومي عنـه
َالغفاري تفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم .»رسعة امليش تذهب ببـهاء الوجه« :[حديث  )٥٢٠١( ِ 

 ومـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب أخي نافع القارئ *مي نعيببن أعن زيد بن عبد الرحـمن 
  . عنـههـامكليـ

  . عنـه*افعرتفرد بـه إسامعيل بن  .احلديث» ...امتاملشاؤون يف الظل« :[حديث  )٥٢٠٢(
تفرد معمر بن راشد عن ابن  .احلديث» ... كان أم الًاع لعينَّبُ أدري ت*ما« :[حديث  )٥٢٠٣(

  .أيب ذئب عنـه
تفرد بـه عمرو  .احلديث.. .من أسعد الناس بشفاعتك ,يا رسول اهللا :قالوا :حديث )٥٢٠٤(

  .بن أيب عمرو موىل املطلب عنـه
تفرد بـه إبراهيم  .احلديث» ...أين املتحابون بجاليل :ليقول اهللا عز وج« :[حديث  )٥٢٠٥(

ْطهامنبن    .بن عبد اهللا عنـه/ب٢٩٤/وتفرد بـه حفص , عن مالك عن سعيدَ
َمقسم بن عثامن تفرد بـه  .احلديث» ...ًما من رجل علم علام« :[حديث  )٥٢٠٦( ْ  وال ,عنـهِ

 

________________________ 
: باليل, وفوقها: يف غ » بالليل«. *  حييى , ووافقه  من طريق٩٣٤٠ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥١٩٨الالل

  .سليم : يف ص » سليامن«/ » كذا«
 . موسى :صوابه » عيسى«: قوله  )١(الالل
  .أخي نعم : يف ص » أيب نعيم« * −٥٢٠١الالل
  .نافع : يف ص » رافع« . * −ابن أيب رافع خطأ:  فيه – ٧١) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٢٠٢الالل
  .ال : يف غ » ما« . * −»...أعزير كان نبيا «:  بلفظ – ٤/١٧٥٣املؤتلف :  ينظر −٥٢٠٣الالل
   .٨/١٦٢العلل :  ينظر −٥٢٠٥الالل
   .١٣٩العلل املتناهية :  ينظر −٥٢٠٦الالل



 

 ٢٩٠

  .أعلم حدث بـه عنـه غري داود بن منصور
تفرد بـه حييى بن  .احلديث» ...إذا دخلت عىل أخيك فكل من طعامه« :[حديث  )٥٢٠٧(

ْغيالن   .ـه عن ابن عيينة عن ابن عجالن عنَ
أبو مطيع البلخي عن  }ب١١٧{ تفرد بـه .احلديث» ...املرء عىل دين خليله« :[حديث  )٥٢٠٨(

ْطهامنإبراهيم بن  َصفوان بن سليم عن َ   . عن سعيدُ
تفرد بـه عبد األعىل عن  .احلديث» ...هـامكفارة ملا بينـالعمرة إىل العمرة « :[حديث  )٥٢٠٩(

  .عبيد اهللا بن عمر عنـه
تفرد بـه أبو صالح كاتب  .احلديث.. . من األنصار كان ذا حاجةًأن رجال :حديث )٥٢١٠(

  . الليث عنـه عنالليث
 يقِلَتفرد بـه عصام بن ط .احلديث.. .فقال عمر ,بتبوك ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي :حديث )٥٢١١(

  . عنـه ابن عجالنعن
 غريب من حديث ابن أيب .احلديث» ...إين صائم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢١٢(

 مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب  عنيد عن حفص بن غياثَشُتفرد بـه عبد اهللا بن ر ,ـهعن ذئب
  .ذئب عنـه

تفرد بـه  .احلديث» ...أعينوا أوالدكم عىل الرب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٢١٣(
  .نـه بن صدقة ع*سنيح
تفرد  .احلديث» ...اهجري املعايص ,يا عائشة« :قال لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٢١٤(

  .بـه حسني بن صدقة عنـه
________________________ 

   .١٠/٣٩٢العلل :  ينظر −٥٢٠٧الالل
   .٨/٣٢٤العلل :  ينظر −٥٢٠٨الالل
  .  من طريق عبد األعىل , ووافقه ٤٥٤٣خرجه الطرباين يف األوسط وأ . ١٠/١٧٣العلل :  ينظر −٥٢٠٩الالل
  .حبيب : يف ص » حسني«. *  من طريق حسني , ووافقه ٤٠٧٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٢١٣الالل
  .  من طريق حسني , ووافقه ٤٠٧٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٢١٤الالل



 

 ٢٩١

  :سعيد بن أيب احلسن عن أيب هريرة* 
غريب من  .» من الدعاء*ليس يشء أكرم عىل اهللا تعاىل«: *ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :[حديث  )٥٢١٥(

  .طان عن قتادةتفرد بـه أبو العوام عمران الق ,حديث قتادة عنـه
  :سعيد بن يسار عن أيب هريرة* 

َصفوان بن سليمغريب من حديث  .احلديث» ...إن املرء عىل دين خليله« :[حديث  )٥٢١٦( ُ 
ومل , تفرد بـه مـحـمد بن سعيد ابن بنت األعمش عن صفوان ,اب سعيد بن يسارَبُعن أيب احل

 بن أيب IQHإبراهيم *وتابعه ابن ,الضبي *يرَذُنيروه عنـه غري مـحـمد بن احلجاج بن إياس بن 
  .حييى

ريري  جعفر بن عيل اجلتفرد بـه .احلديث» ...ن العبد ليتصدق بمثل مترةإ« :حديث )٥٢١٧(
َصفوان بن سليمحييى عن أيب /أ٢٩٥/عن إبراهيم بن   . عنـهُ

ْسمعانسعيد بن *    : عنهِ
يامن يى بن تفرد بـه حي .اًكان ينرش أصابعه يف الصالة نرشملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  :حديث )٥٢١٨(

  .عن ابن أيب ذئب
  :سليامن بن يسار عنـه* 

غريب من  .احلديث» ...تـهاَّنِسَن اهللا عز وجل جعل أرزاق هذه األمة يف أإ« :حديث )٥٢١٩(
وتفرد بـه موسى بن  ,وعنـه ابنـه العالء بن برد ,ـه عنتفرد بـه برد بن سنان ,حديث الزهري عنـه

  .ح عن العالءصنا
تفرد بـه عبد اهللا بن إبراهيم  .احلديث» ... من نوراً عمودن هللا عز وجلإ« :حديث )٥٢٢٠(
َغفارال َصفوان بن سليم عبد اهللا بن أيب بكر بن املنكدر عن  عنيِ   . عنـهُ

________________________ 
  .عز وجل : يف غ » تعاىل«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي « * −٥٢١٥الالل
ضبب عليها يف النسختني , » ابن«/ ضبب عليها يف النسختني » نذير«*   .٨/٣٢٤العلل :  ينظر −٥٢١٦الالل

 .» كذا«: ويف حاشية غ 
 . إبراهيم :صوابه » ابن إبراهيم«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٩٢

 احلق فيـها عىل غرينا ّنأك ,يا أيـها الناس «:فقال ,خطبملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٥٢٢١(
ن إبراهيم عوغريب  ,هغريب من حديث حييى األنصاري عن سليامن عنـ .احلديث» ...َبَجَو

ْبن رص ْعصمةوتابعه  ,مل يروه عنـه غري عمر بن عيل العلوي ,مة عنـهِ   . بن مـحـمد عن حييىِ
تفرد  ,غريب من حديث حييى األنصاري عنـه .احلديث» ...ين قد ثقلتإ« :[حديث  )٥٢٢٢(

ـمد بن  عن حييى بن سعيد عن مـح*واملشهور ,ومل نكتبـه إال من هذا الوجه ,بـه عيسى بن يونس
  .معاوية هذا احلديث }أ١١٨{ يز عنِْريَـحُان عن ابن مَّبَحييى بن ح

  :سلامن األغر عنـه* 
غريب من  .احلديث» ... ألني من احلريراًإن اهللا عز وجل يبعث رحي« :[حديث  )٥٢٢٣(

َصفوان بن سليمتفرد بـه  ,حديث أيب عبد اهللا سلامن األغر عنـه  عن عبد اهللا بن سلامن األغر ُ
  . بـهذا اإلسنادةعن أحـمد بن عبد IQH أخرجه مسلم,وهو صحيح ,يـهعن أب

غريب من حديث مـحـمد بن  .احلديث» ...صالة يف مسجدي هذا« :[حديث  )٥٢٢٤(
ال أعلم رواه عنـه غري  ,بد اهللا بن سلامن األغر عن سلامنبن علقمة عن ع *وعمر

ْالدراوردي ََ َّ.  
  :ري بن نـهار عنـهَتُش* 

تفرد بـه إرسائيل عن عبد اهللا بن  .»الظن باهللا من حسن العبادةإن حسن « :[حديث  )٥٢٢٥(
  .ريَتُشاملـختار عن مـحـمد بن واسع عن 

َحوشبشهر بن *  ْ   : عن أيب هريرةَ

________________________ 
  .واملشهو : يف ص » واملشهور« * −٥٢٢٢الالل
   .٥/١٠١١دة يف الفتن للداين السنن الوار:  ينظر −٥٢٢٣الالل
  .١١٧ يف احلديث )١(الالل
  .عمر : يف ص » عمرو« * −٥٢٢٤الالل
   .٨/٣٣٩العلل :  ينظر −٥٢٢٥الالل



 

 ٢٩٣

َكمأةال« :[حديث  )٥٢٢٦( ْ تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن عتبة بن  .احلديث» ... من املنَ
  .حـميد عن خالد احلذاء عنـه

قد أثنى عليكم يف /ب٢٩٥/إن اهللا عز وجل« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٥٢٢٧(
  .د اهللا بن متام عن داود بن أيب هند عنـهي عب*تفرد بـه .احلديث» ...الطهور

تفرد بـه . *احلديث.. .ونحن نتذاكر الشجرة اخلبيثة ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلينا النبي :[حديث  )٥٢٢٨(
َالـمالئيأبو إرسائيل    .رش جعفر عن شهر إسامعيل بن أيب إسحاق عن أبان بن تغلب عن أيب بُ

 اينَُّد احلثتفرد بـه أشع .احلديث» ...عمل بطاعة اهللاتاملرأة لو  أإن الرجل« :[حديث  )٥٢٢٩(
َاجلهضميومل يروه عنـه غري نرص بن عيل  , شهرعن ْ   .وهو جد نرص بن عيل بن نرص ,الكبري َ

» ...نيقواذفإن اهللا ال حيب ال ,تزوج وال تطلق« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٢٣٠(
ُعروبةار عن ابن أيب بكتفرد بـه بكر بن  .يثاحلد   . عن قتادة عنـهَ

 بن عبد *دداوتفرد بـه  .احلديث» ...بالثريا IQHلو كان اإليامن معلق« :[حديث  )٥٢٣١(
  .اجلبار عن أبيـه عن شعبة عن عوف عنـه

َالدستوائيتفرد بـه هشام  .احلديث» ...أهل اجلنة شباب جرد« :حديث )٥٢٣٢(  عن عامر َّْ
  .شهراألحول عن 

  :رشحبيل بن سعد عن أيب هريرة* 
________________________ 

  .١١/٢٣العلل :  ينظر −٥٢٢٦الالل
  .من غ » به« . * ٨/٣٣٤العلل :  ينظر −٥٢٢٧الالل
 , − بلفظ آخر– من طريق املالئي ٣٣٨٨ط وأخرجه الطرباين يف األوس . ١١/٢٤العلل :  ينظر −٥٢٢٨الالل

  .من ص » احلديث«. * ووافقه 
تفرد به :  من طريق معمر عن أشعث بن عبد اهللا , وقال ٣٠٠٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٢٢٩الالل

  . أشعث 
  .١١/٢٩العلل : ينظر  −٥٢٣٠الالل
 .رواد : يف ص » داود«*  −٥٢٣١الالل
 .ً معلقا :ه وجه فيال» معلق«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٩٤

 .احلديث» ...من اشرتى رسقة وهو يعلم أنـها رسقة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٢٣٣(
وتفرد بـه مسلم  ,بن رشحبيل عنـه IQHتفرد بـه مصعب بن سعد ,غريب من حديثه عن أيب هريرة

  .اًـه مرفوع عنجيْنَّبن خالد الز
  :ةصالح موىل التوأمة عن أيب هرير* 

تفرد بـه  .احلديث» ...من صىل عىل جنازة يف املسجد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٣٤(
ومعمر عن ابن أيب  وهو غريب من حديث الثوري ,مـحـمد بن عبد الرحـمن بن أيب ذئب عنـه

  .ذئب
تفرد بـه  .احلديث.. .احلـمد هللا الذي هداين لإلسالم :قال أبو هريرة :[حديث  )٥٢٣٥(

  . صالح عنـه عننكدريوسف بن مـحـمد بن امل
  . عنـهجتفرد بـه ابن جري .احلديث» ...من رآين يف املنام« :حديث )٥٢٣٦(
تفرد بـه خالد  .كان ينـهض يف الصالة عىل صدور قدميـه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٢٣٧(

  .ياس عنـهلبن إ
أيب تفرد بـه إبراهيم بن  .»هـمتعس عبد الدينار والدر« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٣٨(

  .الححييى عن ص
  :س عن أيب هريرةْوَجم بن َضْمَض* 

غريب من  .احلديث.. .أمر بقتل األسودين }ب١١٨{  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٢٣٩(
َالدستوائيهشام /أ٢٩٦/ حديث  تفرد به عبد ,عنه  عن معمر بن راشد عن حييى بن أيب كثريَّْ

 جـامعة عن  ورواه, وال نعلم حدث به غري مـحمد بن إشكاب,الصمد بن عبد الوارث عنه
________________________ 

   .١١/٣٢العلل :  ينظر −٥٢٣٣الالل
 . مـحمد :صوابه » سعد«: قوله  )١(الالل
   .٧٠) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٢٣٥الالل
  .  من طريق خالد , ووافقه ٣٢٨١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٢٣٧الالل
  .معمر : يف ص » ًمعمرا« . * ٨/٤٩العلل :  ينظر −٥٢٣٩الالل



 

 ٢٩٥

اج عن هشام عن معمر نحو قول عبد َّيَ عن ه, وقيل*اًمعمرا فيه  مل يذكرو,هشام عن حييى
َصفوان بن سليم ورواه .الصمد  وتفرد به عبد اهللا بن ,مَضْمَ عن حييى بن أيب كثري عن ضُ

 .حسني بن عطاء بن يسار عن صفوان
ملنذر بن الوليد عن أبيه عن  تفرد به ا.احلديث.. .مَهْوَفأ ,صىلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٥٢٤٠(

  .مَضْمَشعبة عن عكرمة بن عامر عن ض
  :ن عن أيب هريرةَصْـحِة بن مَّبَض* 

 IQH*عمرو به تفرد .احلديث »...الصالة القيامة يوم العبد به حياسب ما أول« :[حديث )٥٢٤١(
 .ر عبد السالم بن مطهرَفَ وتفرد به عنه أبو ظ,ةَّبَأبو سهل األنصاري عن احلسن عن ض

  :عبد اهللا بن عمر عن أيب هريرة* 
 غريب من حديث .احلديث» ...اليدخل اجلنة ولد زنى «:ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي [ حديث )٥٢٤٢(

َالفقيمي بن عمرو *ليالفض وغريب من حديث ,اهد عن ابن عمرمـج  تفرد به , عن مـجاهدُ
 .IRHئي إسامعيل بن إسحاقَالُمـأبو إرسائيل ال

 تفرد .احلديث» ...ل إبل ال يؤدي حقهاال يكون لرج «:قالملسو هيلع هللا ىلص *أن النبي :[حديث  )٥٢٤٣(
 .به املعتمر عن أبيه سليامن عن قتادة عن ابن عمر

ْضمرةعبد اهللا بن *    : عنهَ
 تفرد به .احلديث» ... ملعون ما فيها,الدنيا ملعونة «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :[حديث  )٥٢٤٤(

 . عن الثوري عن عطاء بن قرة عنه*خالد بن يزيد العدوي العمري
________________________ 

  .و : يف غ » عمرو« * −٥٢٤١الالل
 . مـحمد بن عمرو :صوابه » عمرو«: قوله  )١(الالل
  .الفضل : يف ص » الفضيل« . * ٩/١٠١العلل :  ينظر −٥٢٤٢الالل
 . بن أيب إسحاق :صوابه » بن إسحاق«: قوله  )٢(الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« * −٥٢٤٣الالل
  .من ص » العمري« . * ١١/٤٥, ٥/٨٩العلل :  ينظر −٥٢٤٤الالل



 

 ٢٩٦

َمليكة أيب عبد اهللا بن*  ُ:  
 تفرد به يعقوب بن إسحاق .احلديث.. .امة من أمر اجلاهليةَسَكانت الق :حديث )٥٢٤٥(

َمليكةاحلرضمي عن حـامد بن سلمة عن ابن أيب  ُ. 
ِشقيقعبد اهللا بن *    :ييل عنهَقُ العَ

ا فصدقو ,فوافق احلق ,ثتم عني احلديثِّدُإذا ح «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :[حديث  )٥٢٤٦(
 .از عن قتادة عنهَرَبن ب IQH*د به أشعب تفر.احلديث» ...به

  :عبد اهللا بن بريدة عنه* 
 IRHبه عبد تفرد .» يفقهه يف الديناًمن يرد اهللا به خري «:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا *قال :[حديث  )٥٢٤٧(

 .عن ابن بريدة عنه/ب٢٩٦/بن خالد احلنفي اخلراساين
  :عبد الرحـمن األعرج عن أيب هريرة* 

  :وان عن األعرجْكَذ عبد اهللا بن ِّالزنادأبو ** 
 تفرد به عبد اهللا بن عمر عن .احلديث» ...رؤيا املؤمن «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٥٢٤٨(

 .ِّالزنادأخيه عن أيب 
 تفرد به مـحمد بن عبد .احلديث.. .عن بيع احلصاةملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا  :حديث )٥٢٤٩(

بيد اهللا امللك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن الليث عن إسامعيل بن عياش عن ع
ِّالرقيبن عمرو   .ِّالزناد عن أيب َّ

َفعطس عنده ,اًمن حدث حديث« :[حديث  )٥٢٥٠(  تفرد به معاوية بن حييى عن .»فهو حق ,ُِ
  }أ١١٩{ . عن األعرجِّالزنادأيب 
________________________ 

 .ضبب عليها يف غ » أشعب«*   .١/٢٠٧املؤتلف :  ينظر −٥٢٤٦الالل
 .أشعث : صوابه » أشعب«: قوله  )١(الالل
  .من ص » قال« * −٥٢٤٧الالل
 . عبد املؤمن :صوابه » عبد«: قوله  )٢(الالل
 . ه  من طريق معاوية , ووافق٦٥٠٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٢٥٠الالل



 

 ٢٩٧

 . تفرد به عبد اهللا العمري عنه.احلديث» ...ما بني منربي وبيتي روضة« :[حديث  )٥٢٥١(
 ,عنه ِّالزناد غريب من حديث أيب .إلماءعن كسب املسو هيلع هللا ىلص  اهللا نـهى رسول :[حديث  )٥٢٥٢(

 .حباب عنهد به احلسن الزعفراين عن زيد بن  تفر,وغريب من حديث الثوري عنه
 تفرد به سيف بن مـحمد ابن أخت .احلديث» ...إن يف اجلنة أربعة أنـهار «:حديث )٥٢٥٣(

 .الثوري عن عبيد اهللا بن عمر العمري عنه
 تفرد به .احلديث» ...ل رجليهإذا سجد أحدكم فليضع يديه قب« :[حديث  )٥٢٥٤(

ْالدراوردي ََ  : قال أبو بكر بن أيب داود,ِّالزناد عن مـحمد بن عبد اهللا بن احلسن العلوي عن أيب َّ
 عن عبيد اهللا عن : واآلخر, هذا أحدهـام: وهلم فيها إسنادان,وهذه سنة تفرد بـها أهل املدينة

 , وضع اليدين قبل الركبتني:ديث وهذا قول أصحاب احل,ملسو هيلع هللا ىلصنافع عن ابن عمر عن النبي 
ْالدراوردي وهذا تفرد به :قال الدارقطني ََ  .حديث ابن عمر هذا : يعني, عن عبيد اهللا بن عمرَّ

 غريب من حديث الضحاك بن .احلديث» ...ال يزال أحدكم يف صالة« :حديث )٥٢٥٥(
َالزرقي IQH تفرد به حييى بن طلحة,ِّالزنادعثامن عن أيب   . األنصاري عنهُّ

يف بن عبد َصُ غريب من حديث خ. احلديث... إذا لبست نعليك:قال :ثحدي )٥٢٥٦(
َاجلزريالرحـمن   .يامن بن عمر عن عتاب بن بشري عنه تفرد به سل, عن مـحمد بن عجالن عنهَ

َ جباراملعدن«/أ٢٩٧/:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :حديث )٥٢٥٧(  تفرد به داود بن .احلديث» ...ُ
ْمهران َطوالة عن مسلم بن خالد عن أيب ِ  .ِّالزنادد اهللا بن عبد الرحـمن عن أيب  عبُ

تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق  .احلديث» ...نتَّدَإين قد ب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٥٨(
  .ِّالزنادعن عبد اهللا بن أيب بكر عن أيب 

________________________ 
تفرد به :  من طريق عبد اهللا , وقال ٩٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢٢١العلل : ينظر  −٥٢٥١الالل

 . ابن أرشس عنه 
  .١٠١ , املزكيات ١٠/٣٠٨العلل : ينظر  −٥٢٥٢الالل
   .١/٣٤٤السنن :  ينظر −٥٢٥٤الالل
 . طلحة بن حييى :صوابه » حييى بن طلحة«: قوله  )١(الالل



 

 ٢٩٨

هشام حديث غريب من  .احلديث» ...ال تزال املالئكة تصيل عىل أحدكم« :[حديث  )٥٢٥٩(
 *عنهتفرد بـه  ,ـه عنحديث أيب مروان حييى بن أيب زكريا الغساينومن  ,ِّالزناد أيب  عنبن عروة

  .مـحـمد بن حرب
تفرد بـه يزيد بن  .»اأنصت فقد لغ :إذا قال الرجل لصاحبـه يوم اجلـمعة« :حديث )٥٢٦٠(

َأنيسةسنان عن زيد بن أيب    . عن مـحـمد بن عجالن عنـهُ
مل  , عنـهِّالزناديب غريب من حديث أ .احلديث» ...ال عدوى وال طرية« :[حديث  )٥٢٦١(

وتفرد  ,تفرد بـه عيسى بن يونس عنـه ,يروه عنـه بـهذه األلفاظ غري عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند
  .ـهعن بـه أبو ميرسة

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .ً يرشب قائامًرأى رجال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٥٢٦٢(
ْاحلويض  عنمنصور بن داود بن سلمة البلخي وغريه يرويـه عن  ,ِّالزناد  عن شعبة عن أيبَ

  .ال يذكر األعرج , أيب هريرة عنِّالزنادشعبة عن أيب 
تفرد بـه عبد  .احلديث.. .كان خيرج من طريق الشجرة ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٢٦٣(

َاجلمحياهللا بن احلارث    . عن عبيد اهللا بن عمر عنـهُ
ه عقبة بن خالد تفرد بـ .احلديث» ... الفرات عن جبل*يوشك أن حيرس« :[حديث  )٥٢٦٤(

  .عن عبيد اهللا بن عمر عنـه IQHيدأبو مسعود املـج
تفرد بـه  }ب١١٩{ .احلديث» ...ما من مولود إال وهو يولد عىل الفطرة« :[حديث  )٥٢٦٥(

َفديكمـحـمد بن إسامعيل بن أيب    .ِّالزنادعن أيب  *التيمي عن ربيعة بن عثامن ُ
  خالد بن نزار عن القاسم بن مربورتفرد بـه .احلديث» ...ءه القيَعَرَمن ذ« :حديث )٥٢٦٦(

 

________________________ 
  .من غ » عنه« * −٥٢٥٩الالل
   .١٠/٣٠٧العلل :  ينظر −٥٢٦١الالل
  .حترس : يف ص » حيرس« * −٥٢٦٤الالل
َّ الـمجدر :صوابه » املجدي«: قوله  )١(الالل َ ُ. 
  .من غ » التيمي« * −٥٢٦٥الالل



 

 ٢٩٩

  .ِّالزناد عباد بن كثري عن أيب عن
تفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث.. . يسوق بقرةًرأى رجال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٢٦٧(

ْطهامن   . عن موسى بن عقبة عنـهَ
 إن شاء اهللا عند الصخرة التي تقاسموا اًمنزلنا غد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٢٦٨(

وغريب من حديث مـحـمد بن عبد اهللا بن عمرو , * عنـهِّالزنادريب من حديث أيب غ .»عندها
  .تفرد بـه زيد بن احلباب عن منصور بن سلمة عنـه/ب٢٩٧/,بن عثامن عنـه

  :احلسن بن عيل اهلاشمي عن األعرج** 
 .» من ذهبِانَبْلُوإن كان يف يده ق ,ال يمنعن أحدكم السائل أن يعطيـه« :[حديث  )٥٢٦٩(

  . بـه حسن عن األعرجتفرد
 .»إذا توضأت فانتضح :قال يل جربيل عليـه السالم «:قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي حديث )٥٢٧٠(

  .تفرد بـه احلسن بن عيل اهلاشمي عن األعرج
  :أيوب عن األعرج** 

فسألوه عن يشء من أمر الرب عز  , ملسو هيلع هللا ىلص دخلوا عىل النبياًن قومأ :[حديث  )٥٢٧١(
 تفرد بـه يوسف بن سعيد بن مسلم ,عرجغريب من حديث أيوب عن األ .احلديث.. .*وجل
  . عمر بن يزيدعن

  :الزهري عن األعرج** 
د أستفرد بـه  .» أو حافر أو نصلٍّفُ إال يف خَقــَْبَال س« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٢٧٢(

  .ـه عنوتفرد بـه العالء بن هالل , عنـهِّالزناد *بن عمرو القايض عن معمر عن الزهري وأيب
________________________ 

  .١٠/٢٩٧العلل : ينظر  −٥٢٦٧الالل
 .و : مكرر يف غ , ويف أوله » عنه... غريب «*  −٥٢٦٨الالل
   .٦٦القول املسدد ص :  ينظر −٥٢٦٩الالل
  .من ص » عز وجل« * −٥٢٧١الالل
 .وابن أيب : يف غ » وأيب« . * ١٠/٣٠٣العلل : ينظر  −٥٢٧٢الالل



 

 ٣٠٠

  عنغريب من حديث الزهري .احلديث» ...آلخرون السابقوننحن ا« :[حديث  )٥٢٧٣(
ومل يروه غري  , عمه عنتفرد بـه ابن أخي الزهري ,ِّالزنادإنـه أخذه عن أيب : *يقال ,األعرج

  .يعقوب بن إبراهيم بن سعد
هكذا رواه يوسف بن سعيد بن مسلم عن  .احلديث» ...س الطعامبئ« :[حديث  )٥٢٧٤(

قال أبو بكر  , الزهري عن األعرج عنن أيب األخرضحجاج عن ابن جريج عن صالح ب
حيدث بـه من  *يوسفوسمعت  , كتاب اجلامعيفهكذا حدثني بـه يوسف  :النيسابوري

قال  , األعرج عن حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهابونا : قال,حفظه
حجاج عن ابن فرد بـه يوسف عن ت , الزهري عنغريب من حديث زياد بن سعد :الدارقطني

  .وحديث صالح بن أيب األخرض هو املـحفوظ ,−إن كان حفظه− عنـه ججري
  :عبد اهللا بن الفضل عن األعرج** 

ومن  ,غريب من حديث األعرج عنـه .احلديث» ...ةمن أعان عىل خصوم« :حديث )٥٢٧٥(
 . هتفرد بـه يعقوب بن الوليد املدين عن موسى بن عقبة عنـ ,حديث عبد اهللا بن الفضل عنـه

  :حييى بن سعيد عنـه** 
  .احلديث.. .أن يتمطى الرجل يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص نـهى النبي :حديث )٥٢٧٦(
  .»من النساء IQHرحـم اهللا املسرتسالت« :[حديث و )٥٢٧٧(

َجـميععمرو بن عنه  هـامبـ/أ٢٩٨/تفرد ,األعرج* عنثهغريبان من حدي       ُ* . 
  :األعمش عنـه** 

غريب  .احلديث» ...جل عفا يل عن أمتيإن اهللا عز و« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٧٨(
  .جرير بن عبد احلـميد عنـه بـه }أ١٢٠{ تفرد ,ه عن األعرجثـمن حدي

________________________ 
 .وقال : يف غ » يقال«*  −٥٢٧٣الالل
  .من غ » يوسف« . * ٩/١١٨العلل :  ينظر −٥٢٧٤الالل
 .»كذا«: فوقها يف غ » مجيع«/حديث: يف ص » حديثه عن« . * ٢/٢٦٢الآللئ املصنوعة :  ينظر −٥٢٧٧الالل
 .الـمترسوالت : يف الآللئ املصنوعة » الـمسرتسالت«: قوله  )١(الالل



 

 ٣٠١

  :عبيد اهللا بن عمر عن األعرج** 
تفرد بـه يوسف بن  .»حان والنيل والفرات من أنـهار اجلنةْيَحان وجْيَس« :حديث )٥٢٧٩(

  . حفص بن غياث عنـه عنعدي
َداود بن رشتفرد بـه  .احلديث» ...الم اإلسَّنَزِرْأَيَل« :حديث )٥٢٨٠(  حفص بن  عنيدُ

  .عن األعرج غياث عنـه
  :الليث بن جعفر عنـه** 

» ...لوال أن أشق عىل أمتي ما قعدت خلف رسية ,والذي نفيس بيده« :حديث )٥٢٨١(
  .علم أسند الليث بن جعفر غري هذا احلديثنوال  ,ـه عنتفرد بـه عمرو بن احلارث .احلديث

  :عياض عنـهيزيد بن ** 
  .تفرد بـه عبد الصمد بن النعامن عنـه .»احلرب خدعة«: * ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي[ حديث )٥٢٨٢(

َصفوان بن سليم**    : عنـهُ
تفرد بـه يزيد بن  .احلديث» ...من ييل احلكم بني ثالثة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٨٣(

  .عبد امللك النوفيل عن صفوان
  : عنـهمن ولد عبيد اهللا بن معمر عن أبيـه IQHرجل** 

غريب من حديثه عن أيب  .احلديث» ...إن اليـهود ال تعق عن اجلارية« :حديث )٥٢٨٤(
عن أبيـه  −رجل من ولد عبيد اهللا بن معمر− أيب حفص  عنتفرد بـه أبو عاصم النبيل ,هريرة

  .عن األعرج عنـه
  :عبد الرحـمن بن يعقوب عن أيب هريرة* 

  :ابنـه العالء عنـه** 
 غريب من حديث .احلديث.. .يف شعبان ملسو هيلع هللا ىلص يام رسول اهللاكان أكثر ص :[حديث  )٥٢٨٥(

 

________________________ 
  .من ص » ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي « * −٥٢٨٢الالل
 .عمر بن عثامن بن عمر بن موسى بن عبيد اهللا بن معمر :  لعله )١(الالل
   .٣٨) ٣(األفراد :  ينظر −٥٢٨٥الالل



 

 ٣٠٢

َموسى بن عبيدتفرد بـه  , أبيـه عنالعالء  . غري سعيد بن ساملعلم حدث بـهنوال  ,ة عنـهُ
غريب من  .وفيـه ذكر سلمة بن األكوع ,...إىل خيرب ملسو هيلع هللا ىلص ملا خرج النبي :حديث )٥٢٨٦(

  . يروه عنـه غري عبد العزيز بن عمرانومل ,تفرد بـه عنـه ابنـه شبل بن العالء ,أبيـه حديثه عن
تفرد بـه عبد  .احلديث» ... يطري يف اجلنةاًرأيت جعفر بن أيب طالب ملك« :حديث )٥٢٨٧(

ِنجيحاهللا بن جعفر بن    /ب٢٩٨/. عن العالءَ
  .العالء عن مصعب بن خارجة به تفرد .احلديث »...الدواب هذه ركبتم إذا« :حديث )٥٢٨٨(
» ...قرأ فيـها بأم القرآنمل ين صىل صالة م «:قال ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٢٨٩(

تفرد بـه عبد الرحـمن بن ثابت بن  ,غريب من حديث احلسن بن احلر عن العالء .احلديث
  .ثوبان

تفرد بـه عبد اهللا بن عيل أبو  .احلديث» ...أزرة املؤمن إىل نصف الساقني« :[حديث  )٥٢٩٠(
َصفوان بن سليم عن فريقياألأيوب    . عن العالءُ

 ابن  عنتفرد بـه إبراهيم بن بشار .احلديث» ... فليكظمب أحدكمءإذا تثا« :حديث )٥٢٩١(
  .ـه عنعيينة عن إسامعيل بن أمية

تفرد بـه أحـمد بن مـحـمد بن عمر عن  .احلديث» ...إذا انتصف شعبان« :حديث )٥٢٩٢(
ه وتفرد بـ ,واه عبد الرزاق عن الثوري عن العالءرو .بي عن عبد اهللا بن عمر عن العالءَنْعَالق

  .أحـمد بن مـحـمد بن عمر بن يونس عن عبد الرزاق
غريب  .احلديث» ...ة املرأة بكورها باألنثىكمن بر« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٢٩٣(

ْ سلم تفرد بـه ,من حديثه عن أبيـه وإنام يعرف هذا من حديث  ,بن إبراهيم عن حكيم عنـهَ
  . مكحول عن واثلة بن األسقع عنالعالء بن كثري

عبد الرزاق  }ب١٢٠{ تفرد بـه .احلديث.. .اًبرجل يبيع طعام ملسو هيلع هللا ىلص النبيمر  :حديث )٥٢٩٤(
  .عن ابن عيينة عن العالء

________________________ 
   .٩/٢٢العلل :  ينظر −٥٢٨٩لالال

   .٢٧٧, ١١/٦٩العلل :  ينظر −٥٢٩٠الالل



 

 ٣٠٣

تفرد بـه عباد بن  .احلديث» ...واطلبوا مع العلم السكينة ,اطلبوا العلم« :حديث )٥٢٩٥(
  .كثري عن العالء

 : *قةَرُموىل احل *يعقوب بنمـحـمد بن املنكدر عن عبد الرحـمن ** 
تفرد  .احلديث» ...إذا كان النصف من شعبان فأفطروا« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص نبين الأ :[حديث  )٥٢٩٦(
  .املنكدر بن مـحـمد عن أبيـه عن موىل احلرقة *به

  :عبد الرحـمن بن سعد عن أيب هريرة* 
غريب من حديث  .احلديث.. .﴾N M L ﴿يف  ملسو هيلع هللا ىلص سجد رسول اهللا :[حديث  )٥٢٩٧(

مل يروه عنـه غري  ,عنـه −مديني ,ديكنى أبا حـمي ,وهو املقعد− عبد الرحـمن بن سعد األعرج
َصفوان بن سليمالزهري و تفرد بـه عبد اهللا بن  , غري قرة بن عبد الرحـمنهـامومل جيـمع بينـ ,ُ
  .وهب عنـه

ِّالسدي عبد الرحـمن *    /أ٢٩٩/:والد إسامعيل عن أيب هريرةُّ
 بن أيب تفرد بـه الوليد .احلديث» ...إذا ولغ الكلب« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال :حديث )٥٢٩٨(

ِّالسدي ثور عن    .عن أبيـه عنـهُّ
  :األعمى عن أيب هريرة IQH*يزطاععبد امللك ال* 

تفرد بـه موسى  . شهود جنازة*ه يف يومؤعمل امريما من أفضل  :أنـه قال :[حديث  )٥٢٩٩(
ْالدراورديوتفرد بـه عبد العزيز  , عبد امللك* عن*ةقببن ع ََ   . موسى عنَّ

  :رةعبيد بن عمري عن أيب هري* 
 غريب من حديث .احلديث.. .رَحَّر إىل السَحَّمن الس ملسو هيلع هللا ىلص ال النبيَصِكان و :حديث )٥٣٠٠(

 

________________________ 
  .من ص » موىل احلرقة«/ من غ » به«, » بن يعقوب« * −٥٢٩٦الالل
   .١/٤٠٩ , السنن ٨/٢٢٥العلل :  ينظر −٥٢٩٧الالل
  .− وهو عبد امللك بن إبراهيم بن قارظ– القارظي :صوابه » العازطي«: قوله  )١(الالل
  .بن: يف غ » عن«/عتبة : يف ص » عقبة«/يوم: يف ص » يومه«/»كذا«: فوقها يف غ » العازطي« *−٥٢٩٩لالال



 

 ٣٠٤

 .  عطاء بن أيب رباح عنـهعن −لَْدنَاملعروف بس−تفرد بـه عمر بن قيس املكي , ـه عنعبيد
  .تفرد بـه عمر بن قيس عن عطاء عنـه .أربعنيرضب أبو بكر يف اخلـمر  :حديث )٥٣٠١(

  :هريرةعيسى بن طلحة عن أيب * 
تفرد بـه احلسن  .احلديث» ...من حق الوالد عىل ولده« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٣٠٢(

  . عن مـحـمد بن عبد الرحـمن عنـهُعامرةبن 
  :العباس بن عبد الرحـمن عنـه* 

تفرد بـه الربيع بن روح عن مـحـمد  .احلديث» ...اليمني عند البيع منفقة« :[حديث  )٥٣٠٣(
  .دي بن عبد الرحـمن الطائي عن داود بن أيب هند عنـهيدي عن عَبُّبن حرب عن الز

  :العالء بن زياد عن أيب هريرة* 
تفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث» ...ن منزل املؤمن يف اجلنة مسرية الراكبإ« :[حديث  )٥٣٠٤(

ْطهامن   .IQH عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن عطاءَ
  : عنـهجالْجَالعالء بن الل* 

مل يروه عنـه  ,غريب من حديثه عن أيب هريرة .احلديث.. .يلأوصاين خلي :حديث )٥٣٠٥(
ِنـهيكغري أيوب بن    .تفرد بـه مبرش بن إسامعيل ,َ

  : عن أيب هريرةIRH*عبيد اهللا الزنجي* 
 عن غريب من حديث الثوري .»أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع« :[حديث  )٥٣٠٦(

 

________________________ 
   .١١/١٤٠العلل :  ينظر −٥٣٠٣الالل
  .جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية  . * ٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٣٠٤الالل
 . عالء :صوابه » عطاء«: قوله  )١(الالل
 . أبو يـحيى :صوابه » الزنجي«: قوله  )٢(الالل
 جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد ترمجة عمرو بن عثامن عن أيب  . * ٤٩) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٣٠٦الالل

  .من ص » الزنجي«/ هريرة 



 

 ٣٠٥

  .IQHحييى بن عبيد اهللا عن أبيـه
  غريب من حديث الثوري .احلديث» ... يـهوديان بمسلم خال*ما« :[حديث  )٥٣٠٧(

 بن مـحـمد عن باسعن احلسن بن إبراهيم املقرئ عن الما كتبتـه إال ع ,عن حييى عن أبيـه }أ١٢٣{
 /ب٢٩٩/.وغريه ال يذكر فيـه الثوري , الثوري عن عن األشجعيالنرضأيب 

  . أبيـه عنبيد اهللاتفرد بـه حييى بن ع .احلديث» ...عمل قليل يف سنة« :حديث )٥٣٠٨(
  :يدة بن سفيان عنـهِبَع* 

 ينانتفرد بـه أبو غسان الك .احلديث» ...إن الرجل ليغضب الغضبة« :[حديث  )٥٣٠٩(
يدة بن ِبَعلم عمر بن عنوال  ,يل عنـهْهُّالذ *ومل أجده إال عند مـحمد بن حييى ,مـحـمد بن حييى

  .سند غري هذاأسفيان 
  :عكرمة عنـه* 

ـه  عن بن أيب حفصةُعامرةحديث غريب من  .احلديث» ... الزاينال يزين« :حديث )٥٣١٠(
 الصلت بن غريوال نعلم حدث بـه  ,اًمرفوع الطاحي تفرد بـه مـحـمد بن دينار , ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي

  .كيَاخلار مهـاممـحـمد أبو 
تفرد بـه حفص بن عمر العدين عن احلكم  .»اهلر من متاع البيت« }أ١٢١{ :حديث )٥٣١١(

  .بن أبان عنـه
, غريب من حديث عكرمة عنـه .حيكي موسى عىل املنرب ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي :[يث حد )٥٣١٢(

  .وعنـه هشام بن يوسف الصنعاين ,بن شبل* وعنـه أمية,عنه تفرد بـه احلكم بن أبان

________________________ 
عن أمحد بن حممد بن مسعدة عن حممد بن عبيد عن سعيد بن : , يعني » ما كتبته إال عنه«:  يف األفراد )١(الالل

 .عقوب عن ابن املبارك عن الثوري به ي
  .مبيض هلا يف غ » ما« . * ٥٠) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٣٠٧الالل
  .ساقط من ص » حييى... ومل أجده « * −٥٣٠٩الالل
وعبد اهللا , : يف غ » وعنه أمية« . * ٢٢ , العلل املتناهية ١٥٨, ٦١/١٥٧تاريخ دمشق :  ينظر −٥٣١٢الالل

  .» كذا«: وفوقها 



 

 ٣٠٦

تفرد بـه عبد  .احلديث.. .من اهلجرة IQH*ن قدومنا املدينة سنة خـمسكا :[حديث  )٥٣١٣(
عن سليامن بن داود بن احلصني  −ف بابن القداحيعرو− األنصاري ُعامرةاهللا بن مـحـمد بن 

  . عباسِ ابنُّنِوفيـه س , عكرمة عنعن أبيـه
  :عامر الشعبي عن أيب هريرة* 

غريب من  .نـهى يف غزوة أوطاس أن يقع الرجل عىل حامل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٣١٤(
ـه غري إسامعيل وال نعلم حدث ب ,ـه عنتفرد بـه احلجاج بن أرطأة ,ـه عنحديث داود بن أيب هند

  .بن عياش
 ,غريب من حديث الشعبي عنـه .»إذا طلع النجـم رفع عن كل بلد العاهة« :[حديث  )٥٣١٥(

فإنا مل ,  بن سليامن الباهيل ضبطه*إن كان شيخنا مـحـمد−ومن حديث زكريا بن أيب زائدة عنـه 
 اء بن أيب رباح عط عنمن حديث أيب حنيفة *هذاوإنام يعرف  ,−نكتبـه بـهذا اإلسناد إال عنـه

  . أيب هريرةعن
 عن *كَزِْينتفرد بـه أحـمد بن مـحـمد بن  .عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٣١٦(

  .فلم يذكرا بيع الغرر ,وعبد اهللا بن هاشم عن روح اه أحـمد بن حنبلوور ,ُ عبادةروح بن
 , هند عنـهتفرد بـه داود بن أيب . احلديث...ال أبغض بني متيم بعد ثالث :[حديث  )٥٣١٧(

 . *علقمةوتابعه مسلمة بن  ,عنـه غري عبد الوارث بن سعيد/أ٣٠٠/مل يروه ,وهو صحيح عنـه

________________________ 
 .ضبب عليها يف النسختني » مخس«*  −٥٣١٣الالل
 . سبع :صوابه » مخس«: قوله  )١(الالل
 من طريق ٢٦٢ والصغري ٢٩٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥١) ٢(األفراد : ينظر  −٥٣١٤الالل

 . إسامعيل , ووافقه 
 . من غ » هذا«/ أمحد :  غ يف» حممد«. *  من طريق أيب حنيفة ١٠٤أخرجه الطرباين يف الصغري  −٥٣١٥الالل
  .زرك : يف ص » نيزك« * −٥٣١٦الالل
 من طريق مسلمة , ٧٩٦٢, ١٩٩٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١١٤العلل :  ينظر −٥٣١٧الالل
  . سليامن : يف ص » علقمة«. * تفرد به عنه : وقال 



 

 ٣٠٧

تفرد  ,غريب من حديثه عن أيب هريرة .احلديث» ...أهل الدرجات العال« :[حديث  )٥٣١٨(
  .بـه يونس بن أيب إسحاق عن الشعبي

وهو  :قال ابن صاعد .احلديث» ...ايعوا باحلىصَبَال ت« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٣١٩(
 . ـه عن*سيار  روح عن شعبة عن عنُّالطويسما سمعناه إال من عبد اهللا بن هاشم  ,غريب

َهشيمتفرد بـه  . احلديث...الصبح وهو جنب@*من أدرك :لقا :[حديث  )٥٣٢٠(  ,سيار نع ُ
  .ومل أجده إال عند اهليثم بن جـميل

تفرد بـه جعفر  .احلديث.. .أن تنكح املرأة عىل عمتـها ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٣٢١(
 شعبة عن داود بن أيب  عن بقية بن الوليد عنهالطياليس عن حييى بن معني عن يزيد بن عبد رب

  .هند عنـه
  :عروة بن الزبري عن أيب هريرة* 

 غريب من حديث هشام عن أبيـه .احلديث» ...IQHولده@* والدزيال جي« :[حديث  )٥٣٢٢(
ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب  , يروه عنـه غري بكر بن بكارومل ,تفرد بـه قيس بن الربيع ,عنه

  .األسود عبيد اهللا بن موسى بن إسحاق األنصاري
  .احلديث» ...وأصحايب يقلون ,إن الناس يكثرون« :حديث )٥٣٢٣(
  .احلديث» ...رسعوا باجلنازةأ« :حديثو )٥٣٢٤(

ْعصمة هـامتفرد بـ ,غريبان من حديثه عن أيب هريرة         .هشام بن الفضل عن ِ
  بنُجنادةبـه  }ب١٢١{ تفرد .» املدينةاًآخر قرية من قرى اإلسالم خراب« :حديث )٥٣٢٥(

 

________________________ 
 .  من طريق يونس , ووافقه ٦٠٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١١٤العلل : ينظر  −٥٣١٨الالل
 .سنان : يف ص » سيار«*  −٥٣١٩الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ  »أدرك«*  −٥٣٢٠الالل
  .١١/١١٧العلل : ينظر  −٥٣٢١الالل
 .ضبب عليها يف ص » والد«*   .٩) ٢(األفراد :  ينظر −٥٣٢٢الالل
  .−اد كام يف األفر– ولد والده :صوابه » والد ولده«: قوله  )١(الالل



 

 ٣٠٨

ْسلم    .عن هشام عن أبيـه عنـهَ
تفرد بـه احلسني بن حـميد عن  .احلديث» ...ًا ال إله إال اهللا موقن:من قال« :حديث )٥٣٢٦(

ُّفروخ بن شيبان وحدثني بـه  :سنيقال احل , عمرو بن دينار عن عروة عن عن قزعة بن سويدَ
  .فلم يذكر عروة ,مرة أخرى

  :عطاء عن أيب هريرة* 
نا ختفرد بـه شي .احلديث.. .﴾N M L ﴿يف  ملسو هيلع هللا ىلص سجدنا مع النبي :[حديث  )٥٣٢٧(

 زائدة عن سفيان  عنمـحـمد بن جعفر عن عيسى بن عبد اهللا الطياليس عن مـحـمد بن سابق
غريب من حديث  :ع آخرموض وقال يف .ميناء عطاء بن  عن عن أيوب بن موسى*وشعبة

د بن إسامعيل وتفرد بـه مـحـم ,تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق ,مـحـمد بن املنكدر عن عطاء
  . إسحاقابنيزيد بن هارون عن /ب٣٠٠/ عن*اينَّسَاحل

تفرد بـه احلارث بن عبد  .احلديث» ... أحدكم يف املاء الدائمال يبول« :حديث )٥٣٢٨(
  .ميناء  عطاء بن عنُذبابالرحـمن بن أيب 

تفرد بـه زياد  .احلديث ».. .قيمت الصالةأإذا  «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال :[حديث  )٥٣٢٩(
َّالبكائي َجحادة عن مـحـمد بن َ  أبو سهل بن *وحدثناه ,مرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن عُ

 زهري عن  عنإسامعيل بن الفضل عن املعاىف بن سليامن *ثنا :قال ,زياد القطان من كتابه
َجحادةمـحـمد بن   فأيت ,خرج من اخلالء ملسو هيلع هللا ىلص  عطاء بن يسار أن النبي عن عن عمرو بن دينارُ

وتابعه  , عن إسامعيل بن الفضل عن مشاخيه عن زهريهو املحفوظوهذا  ,*احلديث.. .بطعام
َّالبكائي زياد َجحادةتفرد بـه ابن  ,َ والصواب عن عمرو  , عن عمرو عن عطاء عن أيب هريرةُ

 .ن ابن عباسعن سعيد بن احلويرث ع

________________________ 
  .اجليشاين : يف ص » احلساين«/ بن سعيد : يف غ » وشعبة« . * ٨/٣٤٣العلل :  ينظر −٥٣٢٧الالل
 » احلديث«/ نا : يف غ » ثنا«/ وناه : يف غ » وحدثناه« . * ١١/٨٥, ٨/٢٩٥العلل :  ينظر −٥٣٢٩الالل

  .من ص 



 

 ٣٠٩

صفوان تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عن  .احلديث» ...طهور إناء أحدكم« :[حديث  )٥٣٣٠(
َبن سليم   . عن عطاء بن يسار وحـميد بن عبد الرحـمن عنـهُ

تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عن صفوان  .احلديث» ...الناس تبع لقريش« :حديث )٥٣٣١(
  .عن عطاء بن يسار وحده

شكاب عن عبيد اهللا إتفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ... الصالةإذا أقيمت« :[حديث  )٥٣٣٢(
 الزهري عن عطاء بن  عنعِّـمَـجُإبراهيم بن إسامعيل بن م :IQH*يعني ,اًبن موسى مرفوع

  .يسار
تفرد بـه  .احلديث» ... لك ركعتهـمالل« :لإذا ركع قا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٥٣٣٣(

َصفوان بن سليمإبراهيم بن أيب حييى عن    . عن عطاء بن يسارُ
غريب من حديث  .احلديث» ...ـم وهل فلهَّمَتَأفإن  ,بالقوم *إذا صىل« :[حديث  )٥٣٣٤(

َصفوان بن سليم ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن  ,تفرد بـه أسامة بن زيد الليثي , عن عطاء بن يسارُ
  .عمر الواقدي

رد بـه عبد اهللا بن تف .احلديث »...نظر إىل النجوم IRH*بينام رجل مستلقي« :[حديث  )٥٣٣٥(
ِنجيحجعفر بن    . زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنَ

 أيوب  عنتفرد بـه عبد الرحـمن بن واقد .احلديث» ...إذا أقيمت الصالة« :[حديث  )٥٣٣٦(
َصفوان بن سليمبن سيار عن  تفرد بـه شيخنا مـحـمد  :ع آخر وقال يف موض. عن عطاء بن يسارُ

________________________ 
  .  , ووافقه − عطاء وحده–م  من طريق إبراهي٤٩١١, ٣٧١٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٣٣٠الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » يعني«*   .١١/٨٩العلل :  ينظر −٥٣٣٢الالل
 ...رواية عبيد اهللا هي عن إبراهيم :  أي )١(الالل

 .» كذا«: فوقها يف غ » صىل« * −٥٣٣٤الالل
  .»كذا«: فوقها يف غ » مستلقي«*  −٥٣٣٥الالل
 .ٍمستلق : الوجه فيه » مستلقي«: قوله  )٢(الالل
   .١/٣٣٥ , اإلرشاد للخلييل ١١/٨٥العلل :  ينظر −٥٣٣٦الالل



 

 ٣١٠

 مـحـمد بن يزيد بن سنان عن معقل  عنعن أيب حاتم الرازيبن أسد اهلروي  }أ١٢٢{ بن أحـمد
  .د اهللا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يساريبن عب

تفرد بـه مروان بن  .» إله احلقلبيك«/أ٣٠١/: ملسو هيلع هللا ىلصكان من تلبية رسول اهللا :[حديث  )٥٣٣٧(
ّالرسي عبيد عن برش بن  ِ   . عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسارعن زكريا بن إسحاقَ

تفرد بـه أشعث بن سعيد أبو الربيع عن  .احلديث» ...إذا أفلس الرجل« :حديث )٥٣٣٨(
  .عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار

تفرد بـه هشام بن سعد  .احلديث» ... يستجاب له عند الكربراد أنمن أ« :حديث )٥٣٣٩(
  .تفرد بـه عنـه حبيب بن أيب حبيب الكاتب , عطاء بن يسار عنعن زيد بن أسلم

تفرد بـه أبو حفص عمرو بن عيل  .احلديث» ...اً مـجاهدمن خرج« :[حديث  )٥٣٤٠(
  .الفلسطيني عن عطاء بن يزيد الليثي الصرييف عن أيب معاوية عن هالل بن ميمون

تفرد بـه عطاء بن  .ناب من السباعذي نـهى عن كل  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٥٣٤١(
  .عجالن عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة

  سفيان عنبو مطرف بن أيب الوزيرأتفرد بـه  .احلديث» ...ال متتلئ جهنم« :[حديث  )٥٣٤٢(
  . عن عمرو عن عطاء*بن عيينة

َّسوارتفرد بـه  .احلديث» ...أيام صالة ال يقرأ فيـها بفاحتة الكتاب« :حديث )٥٣٤٣(  بن َ
ِنجيح ابن عيينة عن ابن أيب  عن الرميلُعامرة   . عن عطاءَ

ه سفيان بن عيينة عن عمرو بن تفرد بـ .احلديث» ...ال تسبوا الدهر« :[*حديث )٥٣٤٤(
  .دينار عنـه

________________________ 
  .  من طريق مروان , ووافقه ٤٣٤٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٣٣٧الالل
   .١١/١١٠العلل :  ينظر −٥٣٤٠الالل
 .» كذا«: يف حاشية غ » سفيان... حديث ال متتلئ «*  −٥٣٤٢الالل
  .مكررة يف غ» حديث«.* من طريق سفيان, ووافقه٨٨٥٦, ٥٥٥٢يف األوسط  أخرجه الطرباين −٥٣٤٤الالل



 

 ٣١١

تفرد بـه أبو حاتم الرازي عن مـحـمد بن عبد  .»أفطر احلاجـم واملـحجوم« :[حديث  )٥٣٤٥(
  . ابن جريج عنعن داود العطار :واملـحفوظ ,عنـه *اهللا األنصاري عن ابن جريج

اهللا الرفاعي تفرد بـه عقبة بن عبد  .عن النظر يف النجوم ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٣٤٦(
  . عطاء بن أيب رباح عناألصم

َجحادةتفرد بـه رشيك عن مـحـمد بن  .احلديث» ... درجةةاجلنة مائ« :[حديث  )٥٣٤٧( ُ, 
  .وعنـه يزيد بن هارون

غريب من حديث سليامن األحول خال  .احلديث» ...اًمن بات طاهر« :حديث )٥٣٤٨(
ِنجيحابن أيب    .اهللا بن املباركوعنـه عبد  ,تفرد بـه احلسن بن ذكوان , عنـهَ

تفرد  .احلديث.. .التسبيح للرجال IQHاًأدبيف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص جعل رسول اهللا :[حديث  )٥٣٤٩(
  . عنه أمية البرصي*أيبد اهللا العامري عن عبد الكريم بـه عيل بن عب

غريب من حديث عطاء  .احلديث.. .اً ثالثاًتوضأ ثالثكان ي ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٣٥٠(
  .م بن حييىهـاممل يروه عنـه غري  ,ـه عنالواحد األحولتفرد بـه عامر بن عبد  ,عنـه

من حديث ابن جريج عن /ب٣٠١/غريب .احلديث» ...اًمن مات مريض« :حديث )٥٣٥١(
ْمهرانة عن عيل بن ذهوأيب تفرد بـه سليامن بن  ,عطاء   . عن ابن جريجِ

________________________ 
 من طريق داود , ٥٠٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٤١, ١١/١٠٥العلل :  ينظر −٥٣٤٥الالل
  .أيب نجيح : يف غ » جريج«. * تفرد به عنه : وقال 
 .  ووافقه  من طريق عقبة ,٨١٨٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٣٤٦الالل
 من طريق احلامين عن رشيك , ٥٧٦٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١٠٣العلل : ينظر  −٥٣٤٧الالل
 . تفرد به رشيك : وقال 
» أيب«. *  من طريق عيل , ووافقه ٣٨١١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٣٤٠العلل : ينظر  −٥٣٤٩الالل

 .ابن أيب : يف ص 
 .ً إذنا :صوابه » اًأدب«: قوله  )١(الالل
 .  من طريق مهام , ووافقه ٥٩١٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٣٥٠الالل



 

 ٣١٢

تفرد بـه  .احلديث.. .إين ال أحب املوت :فقال , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي :[حديث  )٥٣٥٢(
  .ملابن س IQHسلم *عنهتفرد بـه  ,حة بن عمرو عن عطاءطل

 

 ,م بن مسلم عن ابن جريجهـامتفرد بـه  .احلديث» ...ةداعبخـمس من ال« :[حديث  )٥٣٥٣(
  .ومل يروه عنـه غري سليامن بن الربيع

 

تفرد بـه يزيد بن عياض عن  .الشغار }ب١٢٢{ عن ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٣٥٤(
  .صفوان عن عطاء

 

 .احلديث» ...مثل الغازي يف سبيل اهللا عز وجل« : ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللاقا :حديث )٥٣٥٥(
ومل يروه  ,تفرد بـه احلكم بن عبد امللك عنـه ,غريب من حديث قتادة عن عطاء بن أيب رباح عنـه

  .عنـه غري احلسن بن برش
 

غريب من حديث  .احلديث.. .رأيت أبا هريرة يكرب يف كل خفض ورفع :حديث )٥٣٥٦(
وال أعلم رواه عنـه غري عمرو بن عيل  ,تفرد بـه أبو داود الطياليس ,ِّاملعلمشعبة عن عبد الكريم 

  .سَّالَالف
 

  :عجالن عن أيب هريرة* 
تفرد بـه العباس  .احلديث.. . بيد رجلاًمسكـرجال م ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهللا :حديث )٥٣٥٧(

َاجلمحيبن مـحـمد بن عمرو بن احلارث    .ـه عن خالد بن احلارث عن عن أيب الوليد الطياليسُ
 

 غريب من حديث  .احلديث» ...إذا توضأ أحدكم فال يشبك بني أصابعه« :[حديث  )٥٣٥٨(

________________________ 
  .من غ » عنه« * −٥٣٥٢الالل
 . سعيد :صوابه لعل » سلم«: قوله  )١(الالل
  .١٣٨٦العلل املتناهية : ينظر  −٥٣٥٣الالل
 . يد , ووافقه  من طريق يز٢٨ والصغري ١٨٧١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٣٥٤الالل
تفرد به :  من طريق عتيق , وقال ٨٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١٣٦العلل :  ينظر −٥٣٥٨الالل

  . الدراوردي عن ابن عجالن 



 

 ٣١٣

  .IRHتفرد بـه عتيق بن يعقوب ,وهو قليل احلديث ,IQHالعابد عبد اهللا بن عبد العزيز العمري
  عنتفرد بـه زهري بن مـحـمد .احلديث.. .حوائأمر بوضع اجل ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٥٣٥٩(

  .أبيـهمـحـمد بن عجالن عن 
بن  *تفرد بـه معدي .»التقوىوالكرم  ,احلسب املال« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٣٦٠(

  . عن أيب هريرةعن أبيه  ابن عجالن عنسليامن
  :اك بن مالك عن أيب هريرةَرِع* 

 غريب من حديث عبد اهللا .احلديث.. . يف تـهمةًحبس رجالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٥٣٦١(
َخثيمبن عثامن بن   وإنام يعرف هذا من حديث ,ً عن أيب العباس املارستاين إمالء مل نكتبه إال,ُ

َخثيم َخثيماك عن أبيه من رواية ابنه إبراهيم بن َرِ بن عُ  . عن أبيهُ
َغفار من بني ًفوجدت رجال ,بخيربملسو هيلع هللا ىلص قدمت املدينة والنبي  :[حديث  )٥٣٦٢(  .احلديث.. .ِ

تفرد بـه سفيان بن عيينة  ,اكَرِ ع عنغريب من حديث عثامن بن أيب سليامن بن جبري بن مطعم
   /أ٣٠٢/.ثامنعن ع

َخثيمتفرد بـه سليامن بن بالل عن . *احلديث »...إذا أفلس الرجل« :[حديث  )٥٣٦٣(  بن ُ
  .وتفرد بـه منصور بن سلمة ,اك عن أبيـهَرِع
غريب من حديث سليامن بن  .احلديث» ...ليس عىل املسلم يف عبده« :حديث )٥٣٦٤(

تفرد بـه حييى بن عثامن بن صفوان  ,اكَرِار عن عسليامن بن يفليح عن عبد اهللا بن دينار عن س
  .عن سليامن ISHوالنرض بن عبد اجلبار املروزي  عمرو بن الربيع بن طارق عنيهـمالس

________________________ 
 .عن ابن عجالن عن أبيه :  أي )١(الالل
 .  روايته يف األوسط عن الدراوردي عن ابن عجالن , وقد روى عتيق عنهام )٢(الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » معدي«*   .٣/٣٠٢السنن :  ينظر −٥٣٦٠الالل
   .٩/٥١العلل :  ينظر −٥٣٦٢الالل
  .من غ » احلديث« * −٥٣٦٣الالل
 . املرادي :صوابه لعل » املروزي«: قوله  )٣(الالل



 

 ٣١٤

  :عمران بن أيب أنس عن أيب هريرة* 
تفرد بـه يزيد بن عبد  .»ابتغوا اخلري عند حسان الوجوه« :ملسو هيلع هللا ىلص *قال النبي :[حديث  )٥٣٦٥(

  . عن عمرانامللك النوفيل
  :عمرو بن عثامن عن أيب هريرة* 

َّدهثم بن قرانتفرد بـه .احلديث» ...االستئذان ثالث« :[حديث  )٥٣٦٦( ُ َ ْ  حييى بن أيب  عنَ
َالطفاويومل يروه عنـه غري عمر بن عمران  ,ـه عنكثري ُّ.  
  :ذ عن أيب هريرةَوْعَغالب بن ش* 

... *فقال عند وداعنا إياه ,IQH*ةوشيعت أبا هريرة من دمشق إىل الكس :[حديث  )٥٣٦٧(
  .ي عن غالبِّكَد اهللا العيتفرد بـه الوليد بن مسلم عن إسامعيل بن عب .احلديث

  :الفضل بن عثامن عن أيب هريرة* 
غريب من حديث الثوري عن  .احلديث» ...ملا خلق اهللا عز وجل العقل« :[حديث  )٥٣٦٨(

  . بـه عنـه غري احلسن بن عرفةوال نعلم حدث ,ـه عنتفرد بـه سيف بن مـحـمد ,الفضل عنـه
  :عن أيب هريرة −هـامم بن غالب :واسمه−الفرزدق الشاعر * 

 .احلديث.. .IRHاًن باملغرب بابإ :وفيـه ,احلديث.. .نظر أبو هريرة إىل قدمي :[حديث  )٥٣٦٩(
 وتفرد بـه , بن سليامن عن أشعث*وتفرد بـه صلة , الفرزدق عنْـمراينُ احلتفرد بـه أشعث

 

________________________ 
: يف غ » النبي« . * ٤٤ , فيض القدير ٢/٨٠ , الآللئ املصنوعة ١٠٦٤املوضوعات :  ينظر −٥٣٦٥الالل

  .سول اهللا ر
   .١٦٢ , آداب الصحبة للسلمي ٤٠) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٣٦٦الالل
  .من ص » إياه«/ الكرسة : يف ص » الكسوة« * −٥٣٦٧الالل
 . هي قرية قرب دمشق )١(الالل
   .١/١٢٩ , الآللئ املصنوعة ٣٦٦املوضوعات :  ينظر −٥٣٦٨الالل
 .خريون : يف غ » حيدون«/ خالد :  يف غ »صلة« . * ٤/١٨٣٣املؤتلف :  ينظر −٥٣٦٩الالل
 .ً إن يل ذنوبا :صوابه لعل » ًإن باملغرب بابا«: قوله  )٢(الالل



 

 ٣١٥

ُحيدرة َدْيَأبو ح ْ   .IQH بن عبد اهللا عن خالد*ونَ
  :القاسم بن مـحـمد عن أيب هريرة* 

تفرد بـه عبد  .احلديث» ... من كسب طيب*من تصدق بتمرة أو باللقمة« :[حديث  )٥٣٧٠(
 وقال يف .د اهللا بن يزيد الشيباين احلراين عن أبيـه عنـهيوتفرد بـه مـحـمد بن عب ,العزيز بن احلصني

ه عنـه غري وال أعلم روا , ابن عون عبد اهللا عن القاسم عنبـه عيل بن عاصمتفرد  :ع آخرموض
وتفرد بـه عبد  ,ورواه عباد بن منصور عن القاسم .أحـمد :واسمه ,زحـمدون بن عباد البزا
غريب من حديث  :لفقا ,ورواه يف موضع آخر . عنـهينساغالرحيم بن هارون ال

ِالسختياين/ب٣٠٢/أيوب ْ   .فرد بـه معمر بن راشد عنـهت , عن القاسمِّ
تفرد بـه عدي بن عبد  .احلديث» ...إن اهللا عز وجل هو يقبل الصدقات« :[حديث  )٥٣٧١(

وتفرد بـه الربيع بن  ,عنـه *يديَبُّوتفرد بـه الز ,الرحـمن عن داود بن أيب هند عن عباد بن منصور
َزبيدي مـحـمد بن حرب عن ال عنروح ُّ.  

احلارث  :ويقال−سليامن تفرد بـه حارثة بن  .حلديثا» ...اًمن خرج غازي« :حديث )٥٣٧٢(
  .عن عقبة بن علقمة عن األوزاعي عن حييى بن أيب كثري عن القاسم −بن سليامن

غريب من حديث  .احلديث.. .وهو يبكي ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل إىل النبي :حديث )٥٣٧٣(
 احلسن بن كثريوتفرد بـه  ,وتفرد بـه عباد بن صهيب عنـه ,تفرد بـه عباد بن منصور ,القاسم عنـه

  .عنـه
غريب من  .احلديث.. .كان ال يقنت يف صالة الصبح ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٣٧٤(

مل نكتبـه إال من رواية عبد الرحـمن املسعودي  ,ومن حديث احلكم عنـه ,حديث القاسم عنـه

________________________ 
 . صلة :صوابه » خالد«: قوله  )١(الالل
وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥٥ب , الصفات للدارقطني /٥/٥٦, ١١/١٤٧العلل :  ينظر −٥٣٧٠الالل
تفرد به ابن :  من طريق احلجاج عن عباد , وقال ٣٢٩ ويف الصغري ٣٣٧٨  من طريق معمر , ووافقه , و٢٩٩١

ْطهامن عن احلجاج    . بلقمة أو بتمرة : يف غ » بتمرة أو باللقمة«. * َ
َالزبيدي«*   .٥٥ , الصفات للدارقطني ١١/١٥٠العلل :  ينظر −٥٣٧١الالل  .» صح«: فوقها يف غ » ُّ



 

 ٣١٦

 عن ئتفرد بـه مـحـمد بن سليامن بن أيب فاطمة عن أيب عبد الرحـمن املقر ,عن احلكم
  .املسعودي

» ...فإذا أنت أعبد الناس , الفرائضِّدَأ ,يا أبا هريرة« : ملسو هيلع هللا ىلص*قال النبي :[حديث  )٥٣٧٥(
أيب تفرد بـه مـحـمد بن  ,ومن حديث احلكم عنـه ,غريب من حديث القاسم عنـه .احلديث
   }ب١٢٣{ .عن أيب عبد الرحـمن عن املسعودي عنـه IQHسليامن

  :عن أيب هريرةبن أيب حازم قيس * 
.. .ًعلمني عمال ,يا رسول اهللا :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصعاذ بن جبل سأل النبين مأ :حديث )٥٣٧٦(

تفرد بـه شيخنا مـحـمد بن القاسم بن مـحـمد األزدي عن عيل بن احلسن األنصاري  .احلديث
  . أيب أيوب عن يعىل ومـحـمد ابني عبيد عن إسامعيل عنـهمن ولد

  :امة بن زهري عن أيب هريرةَسَق* 
تفرد بـه هشام  .احلديث» ... املؤمنِرضُإذا ح« :لقا  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٣٧٧(

َالدستوائي   . قتادة عنـه عنَّْ
  :كميل بن زياد عن أيب هريرة* 

غريب من حديث  .احلديث.. .إىل حائط ملسو هيلع هللا ىلص خرجت مع رسول اهللا :لقا :[حديث  )٥٣٧٨(
 /أ٣٠٣/ .تفرد بـه عنـه أبو أحـمد الزبريي , كميل عنبسجابر بن احلر عن عبد الرحـمن بن عا

  :س عن أيب هريرةَبْنَكثري بن عبيد والد أيب الع* 
 س سعيد بنَْبنَغريب من حديث أيب الع .اًفكرب أربع ,أنـه صىل عىل جنازة :[حديث  )٥٣٧٩(

 

________________________ 
 .هللا رسول ا: يف غ » النبي« * −٥٣٧٥الالل
  .− كام يف احلديث قبله– حممد بن سليامن بن أيب فاطمة :صوابه لعل » حممد بن أيب سليامن«: قوله  )١(الالل
 من طريق القاسم بن الفضل عن ٧٤٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/٢٢٣العلل :  ينظر −٥٣٧٧الالل

  . تفرد به سليامن بن النعامن عن القاسم : قتادة , وقال 
   .٨/٢٨٣العلل :  ينظر −٥٣٧٨لالال

   .١١/١٥٢العلل :  ينظر −٥٣٧٩الالل



 

 ٣١٧

  .اًعنـه مرفوع حفص عن إبراهيم بن إسامعيل بن بشري بن سلامن به تفرد ,أبيـه عن عبيد بن كثري
  :مـحـمد بن سريين عن أيب هريرة* 

تفرد بـه حصني بن مـخارق عن داود بن  .احلديث» ...أتاكم أهل اليمن« :ثحدي )٥٣٨٠(
  .أيب هند عنـه

  .بمثله .احلديث» ...ن عيسى بن مريم نازلإ« :حديث )٥٣٨١(
  .بمثله .احلديث» ...ال أدلكم عىل ما يرفع اهللا بـه الدرجاتأ« :حديث )٥٣٨٢(
  .بمثله .احلديث» ...من تاب قبل طلوع الشمس« :حديث )٥٣٨٣(
ِّاملريتفرد بـه حصني عن داود وصالح  .»ان يؤمن باهللا واليوم اآلخرمن ك« :حديث )٥٣٨٤( ُ 

  .ويونس بن عبيد عنـه
تفرد بـه حصني عن داود  .احلديث» ...هللا عز وجل مائة اسم غري اسم« :[حديث  )٥٣٨٥(

 وقال . عوف عنر بن املثنىَمْعَحـمد بن عبيد عن أيب عبيدة مأوتفرد بـه  ,ورواه عوف عنـه .عنـه
ومل يروه عنـه  ,تفرد بـه عبد العزيز بن احلصني عن أيوب وهشام عنـه بطوله :ثالثع يف موض

َمـخلد غري خالد بن ْ َمسعرغريب من حديث  :ع رابع وقال يف موض.َ ْ تفرد بـه أبو  , عن عاصمِ
َمسعر  عنقتادة احلراين اليقظان عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن مسلم احلراين عن عمه أيب ْ ومل  ,ِ

 . *اًوكان ضعيف ,إال عن أيب احلسني عيل بن احلسن بن أحـمد احلرايننكتبـه 
  .بمثله .احلديث» ...إن يف اجلنة شجرة« :حديث )٥٣٨٦(
تفرد  .احلديث» ... يوم خلق اهللا السمواتتهإن الزمان قد استدار كهيئ« :[حديث  )٥٣٨٧(

  .بـه مـحـمد بن معمر عن روح عن أشعث عنـه
ر بن املثنى عن عوف بن َمْعَ أيب عبيدة مغريب من حديث .»الغرق شهادة« :حديث )٥٣٨٨(

  .تفرد بـه أحـمد بن عبيد عنـه ,أيب جـميلة عنـه

________________________ 
  .وقال ضعيف : يف غ » ًوكان ضعيفا« . * ١٨, ١٠/١٦العلل :  ينظر −٥٣٨٥الالل
   .١٠/٤١العلل :  ينظر −٥٣٨٧الالل



 

 ٣١٨

الطحان سهل بن  IQHتفرد بـه أبو زكريا .احلديث.. .ما عرض له أمران قط :[حديث  )٥٣٨٩(
  .زياد عن أيوب عنـه

 بن هارون عن هشام *يمالرحـعبد  }أ١٢٤{ تفرد بـه .»احلياء من اإليامن« :[حديث  )٥٣٩٠(
  .ن حسان عنـهب
غريب من حديث  .احلديث» ...مرت امرأة من بني إرسائيل بكلب« :[حديث  )٥٣٩١(

  .وهو غريب عنـه ,تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه ,املغرية بن أيب لبيد عنـه
تفرد بـه معتمر بن سليامن  .احلديث.. .أصيل يف الثوب الواحد/ب٣٠٣/:حديث )٥٣٩٢(

ْ سلم عن   . عنـهالَّيَبن أيب الذَ
 حصني بن مـخارق عن ُجنادةتفرد بـه أبو  .احلديث» ...إذا ولغ الكلب« :[ حديث )٥٣٩٣(

  .داود بن أيب هند ويونس بن عبيد عن ابن سريين
تفرد بـه مـحـمد بن احلسن األسدي  .احلديث» ...سباب املسلم فسوق« :[حديث  )٥٣٩٤(

  .عن أيب هالل عنـه
 مـحـمد هدويْرَم *بهتفرد  .احلديث.. .نـهى أن يبيع حارض لباد ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٣٩٥(

 . *عنه بن سعيد اخلزاعي عن عبد األعىل عن هشام بن حسان
 تفرد ,غريب من حديث هشام عنـه .احلديث» ...يكون املهدي يف أمتي« :[حديث  )٥٣٩٦(

 

________________________ 
  .  من طريق سهل , ووافقه ٤١٨٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٣٨٩الالل
  .−٥٤٢٧ كام سيأيت يف احلديث – زياد :صوابه » زكريا«: قوله  )١(الالل
  .عبد الرمحن : يف ص » عبد الرحيم« * −٥٣٩٠الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ٥٣١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٠/٣٤العلل :  ينظر −٥٣٩١الالل
  .٨/٩٩العلل : ينظر  −٥٣٩٣الالل
 . ريق حممد , ووافقه  من ط٥٧٢٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٣٩٤الالل
 .من غ » عنه«, » به« . * ١٠/٣٦العلل : ينظر  −٥٣٩٥الالل

.  من طريق اجلرمي, ووافقه٥٤٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٤٤٤العلل املتناهية : ينظر  −٥٣٩٦الالل
َبريد«*   .» صح«: فوقها يف غ  »يزيد«/ يزيد : يف ص , و» صح«: فوقها يف غ » ُ



 

 ٣١٩

َبرتفرد بـه عنـه أبو و ,بـه مـحـمد بن مروان العقييل ْاجلرمي *ديُ  . * عمرو بن يزيدَ
تفرد  .احلديث.. .﴾ ce d   f﴿ :يف قوله عز وجل :[حديث  )٥٣٩٧(

  .وتفرد بـه العالء بن ميمون عنـه ,عن ابن سريين IQHبـه احلجاج بن األسود
َهشيم عن *يمأبو نعتفرد بـه  .»ابن السبيل أول شارب« :[حديث  )٥٣٩٨(  , عن عوف عنـهُ

  .عن عوف عن رجل عنـه قوليوغريه 
ِّاملصييصبن كثري تفرد بـه مـحـمد  .» يف ليلة غفر لهٓٓسمن قرأ ي« :[حديث  )٥٣٩٩( َمـخلد عن ِ ْ َ 

  .عن هشام عنـه
 ,غريب من حديث قتادة عنـه .احلديث» ...دوا بالصالةِرْبَإذا كان احلر فأ« :[حديث  )٥٤٠٠(

  .يب بن ناصحَِصوعنـه اخل ,ـه عنتفرد بـه حـامد بن سلمة
تفرد بـه املغرية بن مسلم عن  .احلديث» ...رأيت كأين أنزع عىل غنم سود« :[حديث  )٥٤٠١(
َشبابةوتفرد بـه  ,رمط   . عنـهَ

تفرد بـه عمرو  .احلديث.. .عن االختصار يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٤٠٢(
  .ي عنـهسببن ميمون عن أيب هالل الرا

 غريب من .احلديث» ...لو كان الدين عند الثريا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٤٠٣(
 

________________________ 
 .  من طريق العالء , ووافقه ٨٦٠٦خرجه الطرباين يف األوسط أ −٥٣٩٧الالل
 ٣/١٠٥٢ كام يف ضعفاء العقييل –احلجاج األسود : ًيقال فيه أيضا » احلجاج بن األسود«: قوله  )١(الالل

  .−٥٤٢٠واحلديث 
أبو «. *  من طريق أيب نعيم , ووافقه ٢٥٢وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ١٠/٤٧العلل : ينظر  −٥٣٩٨الالل
 .إبراهيم : يف ص » نعيم
  .١٠/٢٦٧العلل : ينظر  −٥٣٩٩الالل
  .٢٠) ٢(األفراد : ينظر  −٥٤٠٠الالل
 . تفرد به عنه :  من طريق هشام بن حسان عن مطر , وقال ٥٦٠٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٤٠١الالل
  .− وفيه سقط– ٢/٤٥٠تغليق التعليق : ينظر  −٥٤٠٢الالل
 .من ص » عن عوف« . * ١٠/٤٨العلل :  ينظر  −٥٤٠٣الالل



 

 ٣٢٠

احلجاج أبو أيب رد بـه حييى بن تف ,وهو غريب من حديث عوف عنـه ,حديثه عن أيب هريرة
َحوشب عن شهر بن *وغريه يرويـه عن عوف ,ـه عناقاينخلأيوب ا ْ َ.  

 .احلديث» ...لو أن اهللا عز وجل يؤاخذين وعيسى بن مريم بذنوبنا« :[حديث  )٥٤٠٤(
ْاجلعفيوعنـه حسني بن عيل  ,تفرد بـه فضيل بن عياض ,غريب من حديث مـحـمد عنـه ُ.  

عنـه /أ٣٠٤/تفرد بـه عبد اهللا بن املـختار .احلديث» ...ته عقيقمع الغالم« :[حديث  )٥٤٠٥(
  .عن سلامن بن عامر الضبي :واملـحفوظ ,عن أيب هريرة

وتفرد بـه  ,ـه عنتفرد بـه عبد اهللا بن املـختار .» املؤمن كفارة لذنوبـهُبَصَو« :[حديث  )٥٤٠٦(
  .عنـه إرسائيل

  .ثله سواءبم .احلديث.. .بثالث ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين رسول اهللا :[حديث  )٥٤٠٧(
تفرد بـه خلف بن أيوب عن  .احلديث» ...تمعان يف منافقجتخصلتان ال « :[حديث  )٥٤٠٨(

  .عوف األعرايب عنـه
العباس بن  *بهتفرد  .احلديث.. .أتتـه هدية وهو قائم يصيل ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٤٠٩(

  . هشام بن حسان عنـه عنالفضل األنصاري
غريب من  .احلديث» ... جنابةحتت كل شعرة« }ب١٢٤{ : ملسو هيلع هللا ىلص*قال النبي :[حديث  )٥٤١٠(

  .وعنـه احلارث بن وجيـه ,تفرد بـه مالك بن دينار ,حديث مـحـمد عنـه
ور ُْربَتفرد بـه خالد بن نزار عن القاسم بن م .احلديث» ...ه القيءَعَرَمن ذ« :حديث )٥٤١١(

  .عن عباد بن كثري عن أيوب عنـه
________________________ 

   .١٠/٤٦العلل :  ينظر −٥٤٠٤الالل
  .١٠/٦٠, ٨/١٢٧العلل : ينظر  −٥٤٠٥الالل
  .٨/١٢٧العلل : ينظر  −٥٤٠٦الالل
  .١٠/٧٢العلل : ينظر  −٥٤٠٧الالل
 .  من طريق خلف , ووافقه ٨٠١٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٤٠٨الالل
  .من غ » هب« * −٥٤٠٩الالل
  .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ٨/١٠٣العلل :  ينظر −٥٤١٠الالل



 

 ٣٢١

غريب من حديثه عن  .احلديث» ...إن قرص فسبع ,يكون املهدي يف أمتي« :[حديث  )٥٤١٢(
وال نعلم  ,تفرد بـه مـحـمد بن مروان العقييل عنـه ,وغريب من حديث هشام عنـه ,أيب هريرة

ْبريحدث بـه غري أيب  ْاجلرمي@*دَُ َ.  
تفرد بـه حـمدان بن عمر  .احلديث.. .IQHمةّثَـجُمـنـهى عن ال ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٥٤١٣(

َشبابةالسمسار عن    .عنه  مطرعن عن معمر َ
تفرد بـه إسحاق  .»إن املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار إىل أخيـه بحديدة« :[يث حد )٥٤١٤(

سمع هذا نمل  :قال ابن صاعد :ع آخر وقال يف موض.الرازي عن مغرية بن مسلم عن مطر عنـه
  . سفيان عن أيوب عنـه عن*إال من أيب عبيد اهللا املـخزومي

َسى بن عبيدموغريب من حديث  .احلديث» ...تسموا باسمي« :حديث )٥٤١٥( ة عن ُ
ُبـهلولتفرد بـه  ,هشام عنـه ْ   .ق عنـهِّرَوُ بن مَ

ومن حديث  ,غريب من حديث أيوب .احلديث» ...من رآين يف املنام« :حديث )٥٤١٦(
  .تفرد بـه احلسن بن عتبة عن احلسن بن اخلليل عن أبيـه ,اخلليل بن مرة عنـه

تفرد بـه عبد  .يثاحلد.. .فقالت له امرأتـه ,احتاج رجل من األنصار :حديث )٥٤١٧(
  .الرحيم بن هارون الغساين عن هشام عنـه

ْإحدى صاليت ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا :[حديث  )٥٤١٨( تفرد بـه يزيد بن  .احلديث.. .ِّيشَ العَ
 /ب٣٠٤/.هارون عن سفيان بن حسني عنـه

 احلسن بن  أحـمد  بـه  تفرد   .احلديث » ...الرحـمة يف  خيوض  املريض  عائد « :[ حديث )٥٤١٩(
________________________ 

.  من طريق اجلرمي, ووافقه٥٤٠٦وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٤٤٤العلل املتناهية : ينظر  −٥٤١٢الالل
َبريد«*   .» صح«: فوقها يف غ » ُ

 .ُ هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل )١(الالل
. *  من طريق إسحاق , ووافقه ٤٤٤٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٠/٤٠العلل  : ينظر −٥٤١٤الالل

 . مبيض هلا يف غ » املخزومي«
  .١٠/١٣العلل : ينظر  −٥٤١٨الالل
 . تفرد به أبو عاصم :  من طريق أمحد , وقال ١٣٩ والصغري ٢٢٠٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٤١٩الالل



 

 ٣٢٢

  .عن أيب عاصم عن املفضل بن الحق عن ابن سريين −اًوكان ضعيف− رصيامل
تفرد بـه احلجاج  .احلديث.. .﴾ e d c﴿ :يف قوله عز وجل :[حديث  )٥٤٢٠(

  . عنـه*عطارالوتفرد بـه مـحـمد بن جامع  ,وتفرد بـه العالء بن ميمون عنـه ,عنـه IQHاألسود
تفرد  ,ـه عن اهللا بن عونغريب من حديث عبد .»لو بشق مترةواتقوا النار « :حديث )٥٤٢١(

  .عن عبد امللك بن يزيد عنـه IRHيروه غري أحـمد بن األمي ومل ,بـه حـامد بن سلمة عنـه
 عطاء بن *تفرد بـه عبد اهللا بن حسني بن .احلديث» ...إذا اشتد احلر« :[حديث  )٥٤٢٢(
َصفوان بن سليم عن *اريس   . عن حجاج بن املنذر عن مـحـمدُ

تفرد بـه أبو  .يف الدعاء احلديث.. .ومعها ابن هلا ملسو هيلع هللا ىلص نبيمرأة أتت الان أ :حديث )٥٤٢٣(
  .ـه عنيبْرَعبيدة الناجي سعيد بن ز

تفرد بـه القاسم بن إسحاق بن الصلت  .احلديث» ...احلسنة بعرش أمثاهلا« :[حديث  )٥٤٢٤(
ِالسختياين أيوب  عنالكندي عن مالك بن دينار ْ  . *ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب عيل الكوكبي ,ِّ

 :قال القاسم :وفيـه ,بمثله .احلديث.. .أي الناس خري : ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا :يثحد )٥٤٢٥(
 غريبان من هـامو ,تفرد بـه القاسم بـهذا اإلسناد .كانت مـحبوبة ال تتكلم إال يوم األربعاء

  .ومن حديث مالك بن دينار ,حديث أيوب
ديث غريب من ح .احلديث» ... القضاءوقيض ,وجف القلم ,سبق العلم« :حديث )٥٤٢٦(

َّاحلـامينعن عبد احلـميد  }أ١٢٥{ تفرد بـه اهليثم بن سهل ,ابن عون عنـه   . عنـهِ
تفرد بـه أبو زياد سهل بن زياد  .احلديث. ..ما عرض له أمران ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٥٤٢٧(

  .عن أيوب
________________________ 

 . القطان : يف ص » العطار«. *  من طريق حممد , ووافقه ٨٦٠٦يف األوسط أخرجه الطرباين  −٥٤٢٠الالل
  .−٥٣٩٧ كام يف األوسط واحلديث –احلجاج بن األسود : ًيقال فيه أيضا » احلجاج األسود«: قوله  )١(الالل
 . كذا )٢(الالل
  .سيار : يف ص » يسار«/ عن : يف غ » بن« * −٥٤٢٢الالل
  .الكردي :  غ يف» الكوكبي« * −٥٤٢٤الالل



 

 ٣٢٣

تفرد بـه صالح  .احلديث» ... اهللا عز وجل وأنتم موقنون باإلجابةاادعو« :[حديث  )٥٤٢٨(
ِّاملربن بشري    . عن هشام بن حسان عنـهيُ

غريب من حديث حييى بن عتيق  ...قال يف قصة ذي اليدين ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٤٢٩(
  هـمورواه حـامد بن زيد عن جـامعة فيـ ,تفرد بـه حـامد بن زيد عن حييى ,عن مـحـمد

 ,غريب من حديث عبد اهللا بن مـحـمد بن سريين عن أبيـه :ع آخر وقال يف موض.حييى
َاجلمحيسعيد بن عبد الرحـمن  بـه/أ٣٠٥/تفرد وال نعلم حدث بـه عنـه غري عبد اهللا بن  , عنـهُ
  .وهب

تفرد بـه حفص عن  .احلديث» ...ى الذي يرفع رأسه قبل اإلمامشأما خي« :[حديث  )٥٤٣٠(
ْطهامنبن إبرهيم  ولكن  ,واملـحفوظ من حديث مـحـمد بن زياد :قال املقديس . أيوب عنـه عنَ

 . *ءاجلزيف كذا كان 
 عيل بنهكذا حدث بـه  .» للجنب فريضةاًاملضمضة واالستنشاق ثالث« :[حديث  )٥٤٣١(

ْمهرانمـحـمد بن  نام إو ,عن خالد وهو غريب من حديث الثوري ,من أصله  السواق شيخناِ
وهذا غريب من  ,يعرف هذا من رواية بركة بن مـحـمد عن يوسف بن أسباط عن الثوري

  .بـه سليامن بن الربيع عنـهتفرد  ,IQHم بن مسلمهـامرواية 
غريب من حديث سعيد بن عبد  .احلديث» ...احتج آدم وموسى« :[حديث  )٥٤٣٢(

  . بن عبد املـجيد عنـه*د اهللايتفرد بـه أبو عيل احلنفي عب ,ة عنـهَّرُالرحـمن أخي أيب ح
 .احلديث» ...أهل شغل اهللا عز وجل يف الدنيا«: * ملسو هيلع هللا ىلصاهللارسول قال  :[حديث  )٥٤٣٣(

 

________________________ 
  .  من طريق صالح , ووافقه ٥١٠٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٢٨الالل
   .١/٣٧٠ , السنن ١٠/٧العلل :  ينظر −٥٤٢٩الالل
  .خترجيه : يف غ » اجلزء« . * ٩/٤٠العلل :  ينظر −٥٤٣٠الالل
   .٢/٧ , الآللئ املصنوعة ٩٣٨ , املوضوعات ١٠٥, ٨/١٠٤العلل :  ينظر −٥٤٣١الالل
 .عن الثوري :  أي )١(الالل
  .عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا« . * ٨/١١٦العلل :  ينظر −٥٤٣٢الالل
  .اهللا عز وجل : يف ص » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا « * −٥٤٣٣الالل



 

 ٣٢٤

مـحـمد بن  :يعني ,مل نكتبـه إال عن شيخنا ,ـه عن ابن سريين عنث ابن عونغريب من حدي
  .القاسم األزدي

 غريب من حديث صالح بن مسامر .احلديث» ...ختصمت اجلنة والنارا« :[حديث  )٥٤٣٤(
ْ برقانتفرد بـه جعفر بن ,عن ابن سريين − العباد*وكان من− وتفرد بـه أبو سعيد هشام  , عنـهُ

  .ري عن كثري بن هشام عن جعفرِامَخُي البن منصور بن شبيب
 . مثله سواء.احلديث» ...أتدرون ما مثيل ومثلكم« :[حديث  )٥٤٣٥(
غريب  .احلديث» ...إن هللا عز وجل مالئكة يف السامء أعرف ببني آدم« :[حديث  )٥٤٣٦(

َاحلواريوتفرد بـه زيد بن  ,تفرد بـه منصور بن زاذان عنـه ,من حديثه عن أيب هريرة  *يِّمَالع َ
  .م الطويل املدائنيَّومل يروه عنـه غري سال , منصورعن

ْخيتُبن س *قِّرَوُتفرد بـه م .»الندم توبة« :[حديث  )٥٤٣٧(  ابن  عن عن أيب هالل الراسبيَ
  .سريين

تفرد بـه ابن وهب عن  .احلديث» ...ةَّيِكَ عىل رأس ر*بينام كلب يطوف« :[حديث  )٥٤٣٨(
  .تفرد بـه جرير عن أيوب عنـهو ,جرير بن حازم

غريب من حديث سليامن  .احلديث» ... احلزنِّبُتعوذوا باهللا من ج« :[حديث  )٥٤٣٩(
  . عن مـحـمد بن الفضل عن التيمي*تفرد بـه جعفر بن عيل اجلريري ,التيمي عنـه

________________________ 
: يف غ » وكان من « . * ٧٥٦ , املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي ٩/١٥٩العلل : ينظر  −٥٤٣٤الالل

 .وفارس 
   .٧٥٧املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي : ينظر  −٥٤٣٥الالل
  .من غ » العمي« * −٥٤٣٦الالل
ضبب عليها يف » مورق«. *  من طريق مورق , ووافقه ١٨٦ أخرجه الطرباين يف الصغري −٥٤٣٧الالل

  .» كذا«: النسختني , ويف حاشية غ 
  .يطيف : يف غ » يطوف« . * ١٠/٣٤العلل :  ينظر −٥٤٣٨الالل
تفرد به :  من طريق حممد بن ماهان عن ابن الفضل , وقال ٦١٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٣٩الالل

  .احلريري : يف ص » اجلريري«. * عنه 



 

 ٣٢٥

تفرد بـه أبو عمر املازين حفص بن عمر  .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث :حديث )٥٤٤٠(
تفرد بـه سعيد بن مـحـمد بن  :ع آخريف موضوقال  }ب١٢٥{ /ب٣٠٥/.عن حييى بن دينار عنـه

  .عن هشام بن حسان عنـه IQHلي سه أيب عنابَوَث
ومل يروه عنـه  ,تفرد بـه حييى بن دينار عن ابن سريين .»ال يبيع حارض لباد« :حديث )٥٤٤١(

  . عمر املازينغري حفص بن عمر أيب
 حديث  غريب من.احلديث.. .شاهانشاه :ليقو *ًرجال ملسو هيلع هللا ىلص سمع النبي :[حديث  )٥٤٤٢(

َالنخعيوتفرد بـه أبو مالك  ,تفرد بـه عاصم بن سليامن األحول عنـه ,مـحـمد عنـه  عبد امللك بن َّ
  .حسني عنـه

 .احلديث» ... اجلنةهـمفأدخل ,فأهلـمهـم , عىل قومَّنَإن اهللا عز وجل م« :[حديث  )٥٤٤٣(
هذا تفرد بـه أبو عمر الرضير حفص بن عمر بـ ,غريب من حديث يونس بن عبيد عنـه

  .IRHاإلسناد
تفرد بـه عيل بن عبد  .احلديث.. .حني سلم يف ركعتني ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٤٤٤(

  .بـهذه األلفاظ اهللا الرازي عن عبد الكريم عن ابن سريين عنـه وعن عمران بن حصني
تفرد  ,غريب من حديث أيوب عنـه .احلديث» ...ال يمنعن أحدكم جاره« :[حديث  )٥٤٤٥(

َّالطباعبن ابـه مـحـمد بن عيسى    . عن حـامد بن زيد عن أيوبَ
َهشيمتفرد بـه  .»يف الركاز اخلـمس« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا حديث )٥٤٤٦(  عن منصور بن ُ

  .زاذان عنـه
________________________ 

 . سهل :صوابه لعل » سهيل«: قوله  )١(الالل
 »ًرجال«. *  من طريق عبد امللك , ووافقه ٥٩٧ والصغري ٤٣٦٥ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٤٢الالل
  .من غ 
   .٤٦) ٢(األفراد :  ينظر −٥٤٤٣الالل
 .» ومل نكتبه إال من هذا الوجه«:  يف األفراد )٢(الالل
  .١٠/١١العلل : ينظر  −٥٤٤٤الالل
  .١١/١٢٢العلل : ينظر  −٥٤٤٥الالل



 

 ٣٢٦

  :مـحـمد بن زياد عن أيب هريرة* 
تفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن سنان عن  .احلديث» ...الولد للفراش« :حديث )٥٤٤٧(

  .ـهعن ميِلَمـحـمد بن سنان عن س
غريب من حديث  .احلديث» ... من املدينة رجال رغبة عنـهاَّنَيخرجل« :حديث )٥٤٤٨(

 ,تفرد بـه أبو ربيعة فهد بن عوف عنـه ,منصور بن سعد عن مـحـمد بن زياد وعامر بن أيب عامر
  .ومل يروه عنـه غري عبد اهللا بن مـحـمد بن سنان

 ,ـه عبد اهللا بن املـختار عنـهتفرد ب .احلديث.. .امليكـ أعتق ستة مًن رجالأ :حديث )٥٤٤٩(
  .وتفرد بـه عنـه إرسائيل

عن عمرو بن  IQHيد بن عمروِسَتفرد بـه أ .»فإن يف السحور بركة ,تسحروا« :[حديث  )٥٤٥٠(
  .ام عن شعبة عنـهَّكَح
َ جبارالدابة جرحها« :[حديث  )٥٤٥١(  شعبة عنـه  عنتفرد بـه آدم بن أيب إياس .احلديث» ...ُ

َ جبارلْجِّالر« :بقوله ُ«.  
غريب من حديث مـحـمد بن زياد  .»اً أحاسنكم أخالقاًخريكم إسالم« :حديث )٥٤٥٢(

  .تفرد بـه أسد بن موسى عنـه ,وغريب من حديث حـامد بن زيد عنـه ,عنـه
 ,مـحـمد عنـه/أ٣٠٦/غريب من حديث .احلديث» ...ن علمعمن سئل « :[حديث  )٥٤٥٣(

 يعرف هذا من حديث عيل بن إنامو ,تفرد بـه مـحـمد بن أحـمد بن املثنى عن حييى بن إسحاق
  .احلكم عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة

غريب من حديث احلارث بن  .احلديث» ...ليس السائل بـهذا الطواف« :حديث )٥٤٥٤(
  .تفرد بـه القاسم بن حييى الرضير القريش عنـه ,مـحـمد بن زياد عن أبيـه

________________________ 
  .  من طريق أسيد , ووافقه ٢٥٣ أخرجه الطرباين يف الصغري −٥٤٥٠الالل
 . عاصم :ه صواب» عمرو«: قوله  )١(الالل
   .٣/١٥٤السنن :  ينظر −٥٤٥١الالل
   .١٠/٦٧العلل :  ينظر −٥٤٥٣الالل



 

 ٣٢٧

تفرد بـه : *لقا .يف مواضعأورده  ,بألفاظ مـختلفة ,»أما خيشى أحدكم« :[حديث  )٥٤٥٥(
ُعروبةسعيد بن أيب  ْعزرة عيل بن ثابت األنصاري أخي  عنَ ورواه عبد  . مـحـمد بن زياد عنَ

وتفرد بـه عبد  , سهل صاحب الساج عن مـحـمد بن زيادأيب مـحـمد *نع }أ١٢٦{ الوهاب
 فرد بـه أبوت :لوقا .وخ أيب سهل الساجي البرصي هذاُّرَ مـحـمد بن ف عنالوهاب بن عطاء
َالركنيورواه عيل بن الربيع بن  .IQHربيعة عن منصور  عن أبيـه عن الربيع بن بدر الكندي عن ُّ
ورواه  .وتفرد بـه مـحـمد بن يوسف بن مـحـمد بن سوقة عن عيل بن الربيع ,مـحـمد بن زياد

رواه عبد و .دئوتفرد بـه عنـه عمرو بن فا ,ي عن مـحـمد بن زيادرواُْسموسى بن سيار األ
وتفرد بـه وهب بن مـحـمد  , عبد العزيز بن صهيب عن مـحـمد بن زياد عنالوارث بن سعيد

تفرد بـه  :لوقا .تفرد بـه إرسائيل عن عبد اهللا بن املـختار عن مـحـمد بن زياد :لوقا .اين عنـهَنُالب
  .مد بن زياديم بن حيان عن مـحـِلَعبد اهللا بن مـحـمد بن سنان عن مـحـمد بن سنان عن س

 

َمـخرمةمـحـمد بن قيس بن *    :−بالشك−  عن أيب هريرةَْ
تفرد بـه سفيان بن عيينة عن  .احلديث.. .﴾` b a ﴿ :ملا نزلت :[حديث  )٥٤٥٦(

  . قارئ أهل مكة*نِيصَـحُابن م
 

  :مـحـمد بن ثابت عن أيب هريرة* 
  .يثاحلد» ... انفعنا بام علمتناهـمالل «:يدعو ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٥٤٥٧(
  .»اًجزاك اهللا خري :إذا قال الرجل ألخيـه« :[حديث و )٥٤٥٨(
  .احلديث» ...صلوا عىل أنبياء اهللا ورسله« :حديثو )٥٤٥٩(

َموسى بن عبيدتفرد بـهذه األحاديث          .ة عن مـحـمد بن ثابتُ

________________________ 
 .بن : يف ص » عن«/ من ص » قال«*   .٩/٣٤العلل :  ينظر −٥٤٥٥الالل
  .−٥٤٤٨ كام سبق يف احلديث – لعله منصور بن سعد )١(الالل
  .حميصني : يف غ » حميصن« * −٥٤٥٦الالل
  .  من طريق موسى , وسكت عنه ١١٨٥, ١١٨٤ين يف الصغري  أخرجه الطربا−٥٤٥٨الالل



 

 ٣٢٨

  :عنـه IQHمـحـمد بن عبد اهللا بن املطلب* 
غريب من حديث زيد بن  .ثاحلدي.. .ويف يدها مشط ,ةَّيَقُ عىل رُدخلت :[حديث  )٥٤٦٠(

َأنيسةأيب  ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن  ,يزيد *أيب خالد بن *يمالرحتفرد بـه عنـه أبو عبد  , عنـهُ
ألن أبا هريرة أسلم  ; دخلْنَ فيـه عىل مهـمأدري الو/ب٣٠٦/ولست ,ويف متنـه نظر ,سلمة

  .أعلمواهللا  ,توفيت عام بدر ملسو هيلع هللا ىلص ة بنت رسول اهللاَّيَقُور ,زمن خيرب
  :موسى بن طلحة عن أيب هريرة* 

غريب من حديث عبد امللك بن  .»أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد« :[حديث  )٥٤٦١(
شهور عن عبد امللك عن أيب سلمة عن أيب املو ,تفرد بـه أبو أسامة عن زائدة عنـه ,عمري عنـه

  .هريرة
  :موسى بن يسار عنـه* 

ْ سلم  بنُجنادةبـه تفرد  .احلديث» ...ال حتاسدوا« :حديث )٥٤٦٢( عن عبيد اهللا بن عمر عن َ
  .موسى عنـه

ْوردانموسى بن *    : عنـهَ
يل ِبَن أيب قَتَ بن إسامعيل خ*مَـامِضتفرد بـه  .احلديث» ...وا حتابواَتـهاد« :[حديث  )٥٤٦٣(

ْوردانعن موسى بن    . عنـهَ
م َامِض تفرد بـه .احلديث» ...يا بني قيص ,يا بني هاشم« :لقاملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ :حديث )٥٤٦٤(

ْوردانبن إسامعيل عن موسى بن  َ.  
________________________ 

 وهو ابن عبد اهللا بن – حممد بن عبد اهللا عن املطلب :صوابه » حممد بن عبد اهللا بن املطلب«: قوله  )١(الالل
  .−حنطب
» أيب«/ عبد الرمحن : يف ص » عبد الرحيم«*   .٣٢اإلخوة واألخوات للدارقطني ص :  ينظر −٥٤٦٠الالل
 . غ من

   .٩/٣١٨العلل :  ينظر −٥٤٦١الالل
  .هـامم : يف ص » ضامم« * −٥٤٦٣الالل



 

 ٣٢٩

  :مـجاهد عن أيب هريرة* 
تفرد بـه  .احلديث» ... أحب إىل اهللا عز وجل من عمل يف العرشٌلَمَما ع« :[حديث  )٥٤٦٥(

َكريبأبو  عن  }ب١٢٦{ بن مصعب احلراين عن عمر بن ذر IQHي عن أيب مصعب بدرُ
 . *مـجاهد

غريب من حديث هارون عنـه عن أيب  .احلديث» ...توجد رائحة اجلنة« :[حديث  )٥٤٦٦(
َمرثدتفرد بـه علقمة بن  ,هريرة ْ   .ـه عنَ

 حييى بن مـحـمد بن ريَكُزتفرد بـه أبو  .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث :[حديث  )٥٤٦٧(
  .قيس عن ليث عن مـجاهد بـهذه األلفاظ

مة عن تفرد بـه احلارث بن سليامن عن عقبة بن علق .»املراء يف القرآن كفر« :حديث )٥٤٦٨(
  .األوزاعي عن ليث عنـه

َّالدباءنـهى عن  ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٤٦٩( تفرد بـه شيخنا أبو بكر مـحـمد بن  .احلديث.. .ُّ
 شعبة عن أيب  عن مـحـمد بن بكر عن عن أيب األشعث العجيل*يبِارََوصالح بن خلف اجل

ن عيل بن العالء  ورواه شيخنا أبو عبيد القاسم بن إسامعيل وأحـمد ب,اًمرفوع إسحاق عنـه
َرزيق ورفعه زهري وعامر بن ,اًموقوف.. . أنـه نـهىأيب هريرة عن بـهذاعن أيب األشعث   أيب  عنُ

  .إسحاق
تفرد بـه أبو أيوب التامر حييى بن  .احلديث» ...استقيموا ولن حتصوا« :حديث )٥٤٧٠(

  .ن عطاء عن ليث عنـهبميمون 
________________________ 

  .من ص » عن جماهد« . * ٩/٢٠١العلل :  ينظر −٥٤٦٥الالل
 . بدر :صوابه لعل » بدري«: قوله  )١(الالل
: ال  من طريق الربيع بن بدر عن هارون , وق٤٠٨ والصغري ٤٩٣٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٦٦الالل

  . تفرد به عنه 
   .١٠/٧١العلل :  ينظر −٥٤٦٧الالل
  .اجلداري : يف غ » اجلواريب« * −٥٤٦٩الالل



 

 ٣٣٠

  .بمثله .احلديث» ...خللوا أصابعكم« :[حديث  )٥٤٧١(
غريب  .وفيـه ذكر عائشة ,احلديث» ...اًأحب اهللا عز وجل عبد/أ٣٠٧/إذا« :ديثح )٥٤٧٢(

وال أعلم حدث بـه عنـه غري  ,تفرد بـه عطاء بن السائب عنـه ,من حديثه عن أيب هريرة وعائشة
  .مـحـمد بن فضيل

ْقىض يف جنني امرأة من بني حل ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٤٧٣( . تفرد بـه .احلديث.. .يانَ
  .IQHمة سعيديف ترجـ

أبو  تفرد بـه حييى بن ميمون بن عطاء .احلديث» ...إن مرض املؤمن كفارة« :حديث )٥٤٧٤(
  .ـه عنأيوب عن ليث

 عن ابن تفرد بـه مـحـمد بن مسلم الطائفي .احلديث» ...وا الركبانَّقَلَال ت« :[حديث  )٥٤٧٥(
ِنجيح أيب   .عمران بن أبان الواسطي *عنهوتفرد بـه  ,َ

غريب  .احلديث» ...دينار تنفقه عىل نفسك« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٥٤٧٦(
  .ـه عنتفرد بـه حييى بن كثري أبو النرض , مـجاهد عنمن حديث التيمي سليامن

  :يب هريرةأعن  IRHمهاجر بن علقمة* 
  شيبان عنتفرد بـه أبو حنيفة .احلديث» ...ال تنكح البكر حتى تستأمر« :[حديث  )٥٤٧٧(

ِّالرقيورواه سابق  ,ًوغريه يرويـه مرسال ,اجر عنـه حييى بن أيب كثري عن مهعن  عن مـحـمد بن َّ
ِّالرقيخالد    . عن أيب حنيفةَّ

  : بن أيب هريرة عن أبيـهَّاملحرر* 
________________________ 

   .١/٩٥السنن :  ينظر −٥٤٧١الالل
  .− وليس فيه ذكر جماهد– ٥١١٤ يف احلديث )١(الالل
: , وقال −بنحوه− من طريق موسى بن مسعود عن الطائفي ٧٤١١ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٧٥الالل

 .من غ » عنه«. * تفرد به عنه 
 . عكرمة :صوابه » علقمة«: قوله  )٢(الالل
  .أ /٥/٢٣٢, ٢٧٨, ٩/٢٧٥العلل :  ينظر −٥٤٧٧الالل



 

 ٣٣١

 ...برباءة طالب أيب بن عيل مع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول هـمبعث الذين البعث كنت يف :ثحدي )٥٤٧٨(
 وغريب من حديث شعبة  ,غريب من حديث سليامن الشيباين عن الشعبي عنـه .احلديث

َشـميل النرض بن  عنتفرد بـه حـميد بن زنجويـه ,عنـه  ,عن املغرية عن الشعبي :واملـحفوظ ,ـه عنُ
ورواه قيس   }أ١٢٧{ .ليس عندي عن النرض عن شعبة عن مغرية غريه :وقال حـميد بن زنجويـه
غريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.وتفرد بـه عفان عن قيس ,بن الربيع عن الشيباين

َاألحـميسإبراهيم بن املهاجر بن جابر  ْ  ,ـه عنتفرد بـه خارجة بن مصعب , عن أبيـهَّاملحرر  عنَ
  .وتفرد بـه صالح بن بيان عن خارجة

ر عن َّتفرد بـه مـحـمد بن املنكدر عن مـحر .احلديث» ... قطٌّلِهُ مَّلَهَأما « :حديث )٥٤٧٩(
وحدث بـه مـحـمد بن أبان البلخي عن عبد الرزاق عن  ,وتفرد بـه ياسني الزيات عنـه ,أبيـه

 .IQHياسني :والصواب , فيـه ووهم,الثوري عن ابن املنكدر
  :عن أيب هريرة/ب٣٠٧/مسلم بن شهاب الزهري* 

غريب من حديث  .احلديث» ...ينبغي ألحد أن يسجد ألحدكان لو  «:[*حديث )٥٤٨٠(
  .قيل عنـهُـامد عن رشدين عن عتفرد بـه نعيم بن ح ,الزهري عن أبيـه عن أيب هريرة

  :مالك عن أيب هريرة* 
تفرد بـه مـحـمد بن طلحة التيمي عن أيب  .احلديث» ...آية املنافق ثالث« :حديث )٥٤٨١(

  .سهيل نافع بن مالك عن أبيـه عن أيب هريرة
  :مطر القريش عن أيب هريرة* 

 زياد عن مطر تفرد بـه بقية عن مسلم بن .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث :حديث )٥٤٨٢(
  .القريش عنـه

  :مكحول عنـه* 
________________________ 

 .» سفني«إىل » يسني«حترف عليه :  أي )١(الالل
  .من غ » حديث« * −٥٤٨٠الالل



 

 ٣٣٢

غريب من حديث مكحول الدمشقي  .احلديث» ...نور احلكمة اجلوع« :[حديث  )٥٤٨٣(
 إال عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبيدة بن عبيد أيب املضاء عن حييى بن *ما كتبتـه ,عن أيب هريرة

  .مكحولعن حسان عن صالح بن عبد الكريم 
 ,غريب من حديثه عن أيب هريرة .احلديث» ...ً حالالمن طلب الدنيا« :حديث )٥٤٨٤(

  .تفرد بـه الثوري عنـه ,صة عنـهِافَرُوغريب من حديث حجاج بن ف
  :املليح بن عبد اهللا عن أيب هريرة* 

تفرد بـه بكر بن  .احلديث» ...*ويرفع قبله ,إن الذي يسجد قبل اإلمام« :[حديث  )٥٤٨٥(
 . عنـه*املليح  عنعمرو بن علقمةصدقة عن مـحـمد بن عجالن عن مـحـمد بن 

  :نافع موىل ابن عمر عن أيب هريرة* 
تفرد بـه يعقوب بن عبد الرحـمن  .احلديث» ...صالة يف مسجدي هذا« :[حديث  )٥٤٨٦(

  .وتفرد بـه حسان بن غالب عنـه , عن نافع*عن موسى بن عقبة
 بن عقبة  موسى عنتفرد بـه ابن جريج .احلديث» ...اًإذا أحب اهللا عبد« :[حديث  )٥٤٨٧(

  .عن نافع
  :نافع بن أيب نافع عن أيب هريرة* 

غريب من حديث مـحـمد بن عمرو  .احلديث» ...ٍّفُ إال يف خَقـَْبَال س« :[حديث  )٥٤٨٨(
  . الثوري عنوتفرد بـه مصعب بن ماهان ,تفرد بـه الثوري عنـه ,عن نافع

 : *عنهر ِـمْـجُمـنعيم بن عبد اهللا ال* 
________________________ 

  .كتبناه : يف غ » كتبته« * −٥٤٨٣الالل
 من طريق أيب سعد األشهيل عن ابن ٧٦٩٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/١٧علل ال:  ينظر −٥٤٨٥الالل

  .عن أيب املليح : يف ص » عن املليح«/ يديه : يف غ » قبله«. * عجالن , وسكت عنه 
  .ابن جريج : يف غ » يعقوب بن عبد الرمحن عن موسى بن عقبة« . * ٩/٤٩العلل :  ينظر −٥٤٨٦الالل
  .٨/٢١٣العلل  : ينظر −٥٤٨٧الالل
 .  من طريق مصعب , ووافقه ٥٠وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٤٧) ٨٣(األفراد : ينظر  −٥٤٨٨الالل



 

 ٣٣٣

تفرد بـه عمرو بن  .احلديث.. .يف نصيل عليكك : ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي :[حديث  )٥٤٨٩(
  .احلصني عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب هند عنـه

غريب من حديث  .احلديث» ...ر الوضوءاثآلون من ّجَـحُمـ الّرُأنتم الغ« :حديث )٥٤٩٠(
َّغزية بن ُعامرة ِ   }ب١٢٧{ .تفرد بـه سليامن بن بالل عنـه , عن نعيمَ

  :الوليد بن رباح عنـه* 
 ,غريب من حديثه عنـه .احلديث» ...ال يقبل اهللا صالة بغري طهور«/أ٣٠٨/:ديثح )٥٤٩١(

  . عنـهبن زيدكثري تفرد بـه 
  .مثلهب .»إن اهللا عز وجل حرم مكة« :حديث )٥٤٩٢(

 

ّمنبههـامم بن *  َ   :−عنه *أو بكري−  عن أيب هريرةُ
بن سهل تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .ةهـمحبس يف تـ ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٤٩٣(

َوهيباحلسن عن اخلرض بن أيب فاطمة عن  َمسعر بن نافع عن كادح بن رحـمة عن ُ ْ  عن مـحـمد ِ
َجحادةبن    .مهـام  عنُ
  :يل عنـهَزُه* 

َ جبارلْجِّالر« :[حديث  )٥٤٩٤( مل  ,ـه عنيل بن رشحبيلَزُغريب من حديث ه .احلديث» ...ُ
َّالبكائيزياد بن عبد اهللا تفرد بـه  ,وانْرَنـه غري أيب قيس عبد الرحـمن بن ثعيروه  ,  األعمش عنَ

َهزيلـه عن  عنرواه مـحـمد بن طلحة ,واختلف عىل أيب قيس يف إسناد هذا احلديث  عن عبد ُ
تفرد بـه مـحـمد بن  ,يل عن عبد اهللاَزُ غريب من حديث هاً وهذا أيض,اًأظنـه مرفوع :قال ,اهللا

  . وصلهْنَ قول مْنِوهو أصح م ,فأرسله ,يلَزُورواه الثوري عنـه عن ه ,طلحة عنـه
 

  :هالل عن أيب هريرة* 
________________________ 

  .من غ » عنه« . * ٦/١٩٠العلل :  ينظر −٥٤٨٩الالل
 .» مهام بن منبه«ضبب عليها يف النسختني , وكتبها يف ص فوق » أو بكري«*  −٥٤٩٣الالل
   .٧٨١, ٢/٧٨٠ , الفصل للوصل ٣/١٥٤ , السنن ١٦٨, ١١/١٦٧لل الع:  ينظر −٥٤٩٤الالل



 

 ٣٣٤

تفرد بـه مـحـمد بن  . ملسو هيلع هللا ىلصإذا دخل بيتـه قمنا حتى يدخل ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :قال :حديث )٥٤٩٥(
  . أبيـه عن أيب هريرة عنهالل

 

  :ر عنـهُمْعَحييى بن ي* 
 ,تفرد بـه عبد اهللا بن عيسى عن عكرمة .احلديث» ...اًب خادمَّبَمن خ« :حديث )٥٤٩٦(
َرزيقفرد بـه عامر بن وت   . عن عبد اهللاُ

 

  :يزيد بن سفيان التميمي عنـه* 
م يزيد بن ِّزَهُمـتفرد بـه أبو ال ,غريب .احلديث» ...التمسوا ليلة القدر« :[حديث  )٥٤٩٧(

  .يم عنـهِلَي عن سقَوَ سنان الع*وتفرد بـه مـحـمد بن ,ـه عنسفيان
 

ْاألودييزيد *    : عنـهَ
غريب من حديث داود بن يزيد عن أبيـه  .احلديث» ...مإن يكن الشؤ« :[حديث  )٥٤٩٨(

  .اح بن مـحارب عنـهَّتفرد بـه الصب ,عنـه
غريب من حديث إدريس  .احلديث.. .ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة :حديث )٥٤٩٩(

ْاألودي   .اًوفيـه ذكر عمر أيض ,تفرد بـه عنـه ابنـه عبد اهللا بن إدريس ,عن أبيـه َ
 

  :ري عنـهس موىل الزبَّنَحـُي* 
َّغزية بن ُعامرةتفرد بـه  .احلديث» ...IQHمطيطياءـإذا مشت أمتي ال« :[حديث  )٥٥٠٠( ِ  عن َ

 /ب٣٠٨/. عنـهَِهليعةوتفرد بـه ابن  ,أسنده عن أيب هريرة ,سَّنَحـُحييى بن سعيد عن ي
________________________ 

تفرد به :  من طريق أيب داود الطياليس عن سليم , وقال ١٢٨٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٤٩٧الالل
  . من غ » بن«. * سليم 
 .  من طريق الصباح , ووافقه ٧٤٩٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٤٩٨الالل
ِ من طريق ابن هليعة , ٣٥٨٧, ١٣٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١٧٣العلل : ينظر  −٥٥٠٠الالل َ

 . ووافقه 
ِالـمـُطـَيطاء : صوابه » املطيطياء«: قوله  )١(الالل  .واملطيطاء التبخرت  . −٣٠٨٧ كام سبق يف احلديث –َ



 

 ٣٣٥

 :ريرةهباب من مل يسم وروى عن أيب 
  :عامر العقييل عن أبيـه عن أيب هريرة* 

تفرد بـه موسى بن أعني عن  .احلديث» ...الثة يدخلون اجلنةأول ث« :[حديث  )٥٥٠١(
  . بن أيب كثري عن عامر العقييل عن أبيـهىاخلليل بن مرة عن حيي

  :عبد اجلليل عن عم له عنـه* 
م عن داود بن هـامتفرد بـه عبد الوهاب بن  .احلديث» ...اًمن كظم غيظ« :[حديث  )٥٥٠٢(

  }أ١٢٨{ .قيس عن زيد بن أسلم عنـه
  :عن أيب هريرة IQHيمة البرصيِثَن وبا* 

» ...إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينـه فأنكحوه« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٠٣(
ن أخو فليح بن سليامن عن مـحـمد بن عجالن عن ابن يامتفرد بـه عبد احلـميد بن سل .احلديث

  .يمةِثَو
  : عن عمهُذباببن أيب  IRHاحلسن* 

تفرد بـه يعقوب بن مـحـمد  .»إن من الشعر حكمة« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٥٠٤(
ْالدراورديالزهري عن عبد العزيز  ََ  . * احلارث عنَّ

ِّمرصفطلحة بن *  َ   : عمن حدثهُ
 تفرد بـه حصني بن مـخارق .احلديث» ...من هاتني الشجرتني *اخلمر« :[حديث  )٥٥٠٥(

 

________________________ 
   .٩/٢٧٠, ٤/٢٧٢العلل :  ينظر −٥٥٠١الالل
  . ١١/٢٤٥العلل :  ينظر −٥٥٠٢الالل
 . النرصي :صوابه » البرصي«: قوله  )١(الالل
  .  من طريق عبد احلميد , ووافقه ٤٤٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٥٠٣الالل
 . احلارث :صوابه » احلسن«: قوله  )٢(الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » احلارث«*  −٥٥٠٤الالل
  .من غ » اخلمر« * −٥٥٠٥الالل



 

 ٣٣٦

َجحادةعن مـحـمد بن    . عنـهُ
  :هريرة عنـهعروة بن الزبري عن صاحب أليب * 

تفرد بـه عيسى بن يونس عن هشام بن  .احلديث» ...ينزل عيسى بن مريم« :حديث )٥٥٠٦(
  .عروة عن أبيـه

 : عن أيب هريرة عىل الرتتيب*باب من اشتـهر بالكنى وروى
  :يف عنـهَنُسهل بن ح *بنأبو أمامة * 

ه تفرد بـ .احلديث» ...رسعوا باجلنازةأ« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٥٥٠٧(
ْاألييليونس بن يزيد    .عن الزهري عنـه َ

ْاخلوالينأبو إدريس *    : عنـهَ
ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن  .احلديث» ...من توضأ فليستنثر« :[حديث  )٥٥٠٨( ْ  عن أبيـه عن َ

ْسمعانعبد اهللا بن زياد بن   عن أيب هـامكليـ  عن الزهري وعبد اهللا بن عبد الرحـمن األنصاريِ
َعفريال سعيد بن ختفرد بـه املغرية بن احلسن  : آخرع وقال يف موض.إدريس عن حييى /أ٣٠٩/ُ

َعقيبه قال :»من استجـمر فليوتر« :وقوله . عن عبيد اهللا عن الزهري بن ساملبن عبد اهللا ِ كذا  :َ
ْضمرةواملـحفوظ عن أيب  ,وقع يف أصله  ,ً عن عبيد اهللا عن الزهري عن أيب إدريس مرسالَ

ـه عن إبراهيم احلريب عىل تياورو ,ل أحـمد بن مـحـمد بن زياد القطان من أيب سههـموأظن الو
  .ولعله قد دخل عليـه حديث يف حديث ,الصواب

  :أبو األحوص عنـه* 
 غريب من حديث أيب .احلديث» ... بعد اجلـمعةاًمن كان مصلي« :[حديث  )٥٥٠٩(

 

________________________ 
  .من غ » بن«/ من ص » وروى« . * ٩/١٤٧العلل :  ينظر −٥٥٠٧الالل
 من طريق املغرية , ١٢٧ والصغري ٢٢٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢٩٧العلل :  ينظر −٥٥٠٨الالل

  . ووافقه 
/ احلسني : يف غ » احلسن«. *  من طريق احلسن , ووافقه ٧٧٣٦ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٥٠٩الالل

 .» كذا«: ب  بيض بعدها يف غ , وكت»بن«



 

 ٣٣٧

مل  , عنـهُغراب بـه عيل بن وتفرد ,تفرد بـه عمر بن عبد اهللا بن يعىل بن مرة عنـه ,األحوص عنـه
  .عنبسة@* بن*يروه عنـه غري احلسن

 

  :عنـه *أبو أويس* 
تفرد بـه سليامن بن  .احلديث» ...إذا كان رمضان فتحت أبواب السامء« :[حديث  )٥٥١٠(

  .IQHأيب أويس عنـه *ة عن ابن عيينة عن الزهري عن ابنأيب هوذ
 

  :نـهأبو بكر بن عبد الرحـمن بن احلارث بن هشام ع* 
غريب من حديث  .﴾N M L ﴿يف  ملسو هيلع هللا ىلص سجدنا مع رسول اهللا :[حديث  )٥٥١١(

  .يتفرد بـه أحـمد بن عبيد عن أيب أحـمد الزبري ,الثوري عن حييى بن سعيد
موسى بن تفرد بـه إسامعيل بن عياش عن  .احلديث» ...من باع سلعة« :[حديث  )٥٥١٢(

  .عن الزهري عنـه }ب١٢٨{ عقبة
َزبيدغريب من حديث  .احلديث.. .اًن أصبح جنبم :كان أبو هريرة يقول :حديث )٥٥١٣( ُ 

َزبيدبن عبد الرحـمن بن    . عن أبيـه عن جده عن الشعبي عنـهُ
 

  :يمي عنـهَجُهـأبو متيمة ال* 
م األثرم يتفرد بـه حك .احلديث» ...اًمن أتى حائض« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٥١٤(

  .وتفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه ,عن أيب متيمة
 

  :ثور األزدي عنـهأبو * 
________________________ 

  .»كذا«: فوقها يف غ » ابن«/ ضبب عليها يف النسختني » أبو أويس«*   .١٠/٨٣العلل :  ينظر −٥٥١٠الالل
ْاألوديوأظنـه أبو إدريس عبد الرحـمن بن األسود , كذا كان «:  يف حاشية النسختني )١(الالل  ,, روى عنـه ابناهَ

لكن الصواب أنه . » حاشية بخط املصنف«:  , وقبله يف ص  »وروى عن أيب هريرة , وأبو أويس املعروف واحد
 . , واهللا أعلم − كام يف العلل–من رواية الزهري عن ابن أيب أنس عن أبيه عن أيب هريرة 

  .٩/٦٧العلل : ينظر  −٥٥١١الالل
  .١١/١٦٨العلل : ينظر  −٥٥١٢الالل



 

 ٣٣٨

 ,غريب من حديث الشعبي عنـه .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث: *لقا :[حديث  )٥٥١٥(
  .وعنـه حييى بن زكريا بن أيب زائدة ,وعنـه إرسائيل بن يونس ,زةعتفرد بـه عيسى بن أيب 

  :أبو جعفر عنـه* 
ـمزة عن تفرد بـه أبو ح .احلديث.. .استخلف مروان أبا هريرة عىل املدينة :حديث )٥٥١٦(

  .رقبة عن احلكم عنـه
  :أبو حاجب عنـه* 

تفرد بـه  .يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة/ب٣٠٩/أن ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٥١٧(
َكدينةأبو    .وأسنده عن أيب هريرة , عن سليامن التيميُ
  :أبو حازم عن أيب هريرة* 

 فلم من حج هذا البيت «:وهو مستقبل الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٥٥١٨(
ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  ,غريب من حديث عمرو بن مرة عن أيب حازم .احلديث» ...يرفث َ 

َالعرزميعن مـحـمد بن عبيد اهللا  ْ , *يرواهلوال نعلم حدث بـه عنـه غري غسان بن سليامن  ,ـه عنَ
َالعرزميرواه عن  ,وخالفه إسحاق األزرق ْ  ,وهو غريب من حديث األعمش , عن األعمشَ

َالعرزمي  عنرد بـه إسحاق األزرقتف ْ  :وزاد فيـه, أرطأة عن األعمش  عن احلجاج بنيورو .َ
 . احلجاج عنوتفرد بـه عبد احلكيم بن منصور ,» اعتمر*أو«
عن أيب أو أنا أشك هل هو عن أيب حازم − .احلديث» ...ألفياملؤمن « :[حديث  )٥٥١٩(

ورواه أبو  . الوضاح عن أيب حازمتفرد بـه الزبري بن بكار عن خالد بن .−IQHوينظر ,صالح
 .اًوتفرد بـه ابن وهب أيض ,اً أيب حازم أيض عنصخر حـميد بن زياد

________________________ 
  .من ص » قال«. *  ٣٣/١٧٨ , تـهذيب الكامل ٤٦) ٣(األفراد :  ينظر −٥٥١٥الالل
   .٨/٢٨٠العلل :  ينظر −٥٥١٧الالل
  .و : يف غ » أو«/ األودي : يف ص » اهلروي« . * ٢/٢٨٤السنن :  ينظر −٥٥١٨الالل
  .هذا احلديث من ص  . * ٨/١٨٢العلل :  ينظر −٥٥١٩الالل
  .−٢١٥٩ كام يف العلل واحلديث – هو من رواية أيب حازم عن أيب صالح )١(الالل



 

 ٣٣٩

 ,−بالشك−»  يطيعوا النساء*ما مل« :− قالهارأ− »ال يزال الرجال بخري« :[حديث  )٥٥٢٠(
ال يزال الناس بخري ما عجلوا «: *الصوابو ,وهو وهـم ,كذا قال .أنا أشك :نيَكُّقال ابن الس

  .»طرالف
غريب من حديث منصور  .احلديث» ... اهللا عز وجلهـمثالثة ال يكلم« :[حديث  )٥٥٢١(

َمسعرتفرد بـه  ,عنـه بن املعتمر عن أيب حازم ْ َمسعروهو غريب من حديث  ,ِ ْ تفرد  , عن منصورِ
كتبـه إال عن ابن نومل , *به ك القزاز عن عبادَدْبَوتفرد بـه مـحـمد بن ع ,بـه عباد بن صهيب عنـه

  .اعدص
غريب من حديث  .احلديث» ... من الذنوبهـامكفران ما بينـتالعمرتان « :حديث )٥٥٢٢(

َمسعروغريب من حديث  ,منصور عنـه ْ َاألحـميستفرد بـه مـحـمد بن إسامعيل  , والثوري عنـهِ ْ َ 
  .هـامـ عنزيَْقنَ عمرو الععن

صحيح  .احلديث» ...طيب *عز وجلن اهللا إ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٢٣(
 ,وتفرد بـه فضيل بن مرزوق عن عدي ,ـه عن أيب حازم عنتفرد بـه عدي بن ثابت ,ريبغ

 عبد :رواه عنـه غري هذين }أ١٢٩{ ال أعلم ,وهو غريب من حديثه ,ورواه الثوري عن فضيل
  .وإبراهيم بن سليامن الزيات مهـامبن /أ٣١٠/الرزاق

تفرد بـه إرسائيل  .ديثاحل» ...لْحَّيك مثل مؤخرة الريد بنيإذا جعلت « :حديث )٥٥٢٤(
  .عن جابر عنـه

تفرد بـه اهليثم بن سهل عن  .احلديث» ... يغلب الناسالذيليس الشديد « :حديث )٥٥٢٥(
َهشيم وق عن رس سعيد بن م عنم بن سليمَّاألحوص سال وإنام يعرف هذا من حديث أيب ,ُ

  .أيب حازم
 ـه احلسن بنتفرد ب .احلديث» ...ما يف اجلنة شجرة إال ساقها من ذهب« :حديث )٥٥٢٦(

 

________________________ 
  .مكررة يف ص » والصواب«/ ما مل أراه قال : يف غ » أراه قال ما مل« * −٥٥٢٠لالال

  .من غ » به« * −٥٥٢١الالل
  .من غ » عز وجل« * −٥٥٢٣الالل



 

 ٣٤٠

  .ومل يروه عنـه غري ابنـه زياد , أبيـه عنالفرات القزاز
تفرد بـه  .احلديث» ...غدوة أو روحة يف سبيل اهللا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٢٧(

واملـحفوظ عن أيب حازم عن سهل بن  ,وتفرد بـه أبو خالد األحـمر عنـه ,مـحـمد بن عجالن عنـه
  .سعد

تفرد بـه  .احلديث» ...فإين سأقرأ عليكم ,احشدوا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٢٨(
َكدينةأبو  وهو غريب  ,عن أيب حازم −*تعاىل إن شاء اهللا وهو ابن أيب خالد− IQH إسامعيل عنُ

  .عنـه IRHإسامعيل@*أيب من حديث
غريب من حديث  .احلديث» ... اغفر للحاجهـمالل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٢٩(

  . حسني املروزي عن رشيك عنـهتفرد بـه ,منصور عنـه
ُاملرزبانبن  *تفرد بـه مرسوق .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث :[حديث  )٥٥٣٠( ْ  أبيـه  عنَ

  .د اهللا عن األعمش عنـهيعن مـحـمد بن عب
 ,عن منصور عنـه ISHتفرد بـه عيينة .احلديث» ...ال حتل الصدقة لغني« :[حديث  )٥٥٣١(

ويف  ,مرفوع :عقال يف موض ف,ون عنـهممـحـمد بن ميورواه  ,فأسنده ,رواه عنـه عبد اجلبار
  .موقوف :موضع

 تفرد بـه سليامن بن .احلديث» ...غرار يف صالةإال « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٥٣٢(
 

________________________ 
   .١١/١٧٩العلل :  ينظر −٥٥٢٧الالل
  .ضبب عليها يف ص » أيب«/ من غ » تعاىل« * −٥٥٢٨الالل
 . أيب إسامعيل  عن:صوابه » عن إسامعيل«: قوله  )١(الالل
 .» بشري: أبو إسامعيل اسمه «:  يف حاشية غ )٢(الالل
 من طريق عيل ١٠٨٩ من طريق عيل بن شربمة , والصغري ٨٥٩٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٥٢٩الالل

  .تفردا به عنه : تفرد به عنه , وقال يف الصغري : وحسني , كالمها عن رشيك , وقال يف األوسط 
 .ضبب عليها يف النسختني » مرسوق«*  −٥٥٣٠الالل
   .١١/١٨٤العلل :  ينظر −٥٥٣١الالل
 . ابن عيينة  :, والصواب» كذا«: كذا يف ص , ومهمل يف غ , ويف حاشيتها » عيينة«: قوله  )٣(الالل



 

 ٣٤١

  .وإنام يعرف هذا من رواية عبد الرحـمن بن مهدي ,الربيع عن كادح بن رحـمة
 مـحـمد بن الصلت يعىلو تفرد بـه أب .احلديث» ...يؤتى الرجل يف قربه« :[حديث  )٥٥٣٣(
َمغول ابن عيينة عن مالك بن  عنزيَّوَالت ْ ِّمرصف طلحة بن  عنِ َ   . عن أيب حازمُ
تفرد بـه حسني  .احلديث.. .دلني عىل عمل :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي :حديث )٥٥٣٤(

  .أبو حازم هذا سلامن , أيب حازم عنـه عنبن علوان عن فضيل بن مرزوق
تفرد بـه مـحـمد  .احلديث» ...من وقاه اهللا ما بني حلييـه« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٣٥(

  .وتفرد بـه أبو خالد األحـمر عنـه ,بن عجالن عنـه
 من النبوة تأخري اًجزء من سبعني جزء«/ب٣١٠/: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٣٦(

  .نسلام: IQHواسمه ,ى بن أيب كثري عنـهيتفرد بـه عمر بن راشد عن حي. *احلديث» ...السحور
َاألحـميسأبو خالد *  ْ   :عنه والد إسامعيل َ

تفرد بـه  .احلديث» ...وا الناس بأموالكمُعَسَإنكم لن ت« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٥٣٧(
  . إسامعيل عن أبيـهعن }ب١٢٩{  بن جريروعمر

تفرد بـه جعفر  .احلديث» ...رَمَ يده غ* ويفتابمن « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٣٨(
  .بن يونس عن زهري عن إسامعيل عن أبيـهحـمد أبن عامر عن 

  :أبو رافع عن أيب هريرة* 
تفرد بـه احلجاج بن احلجاج عن  .احلديث.. . املسجدُّمُقَن امرأة كانت تأ :[حديث  )٥٥٣٩(

ْطهامنوتفرد بـه عنـه إبراهيم بن  ,يونس بن عبيد  ن عبد اهللا عن إبراهيموتفرد بـه حفص ب ,َ
 

________________________ 
  .  من طريق أيب يعىل , ووافقه ٩٤٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١٧٧العلل :  ينظر −٥٥٣٣الالل
   .٨/٢٣٨العلل :  ينظر −٥٥٣٥لالال

  .من ص » احلديث« * −٥٥٣٦الالل
 .اسم أيب حازم :  أي )١(الالل
  .يف : يف غ » ويف« * −٥٥٣٨الالل
  .أ /٤/٣٥, ١١/٢٠١العلل :  ينظر −٥٥٣٩الالل



 

 ٣٤٢

  .سنادبـهذا اإل
َخليد بن دعلجتفرد بـه  .احلديث» ... قعد بني شعبـهاإذا« :[حديث  )٥٥٤٠( َْ َ  , عن مطر عنـهُ

غريب  :ع آخر وقال يف موض.روياه عن مطر عن احلسن عن أيب رافع ,مهـاموخالفه هشام و
  .تفرد بـه معاذ بن هشام عن أبيـه عنـه ,من حديث مطر

  . أبيـه عن قتادة عنـهتفرد بـه املعتمر عن .احلديث» ...ملا قىض اهللا اخللق« :[حديث  )٥٥٤١(
 عن شعبة عن ّربَـحُمـل بن الَدَتفرد بـه ب .﴾N M L ﴿نـه سجد يف أ :[حديث  )٥٥٤٢(

 عن ةوعن شعبة عن مروان األصفر وعطاء بن أيب ميمون ,قتادة وسليامن عن بكر عن أيب رافع
  .طريقنيالل من كال َدَتفرد بـه ب ,أيب رافع

وهذا إسناد صحيح  :ال ابن صاعدق .احلديث» ...من أحب لقاء اهللا« :حديث )٥٥٤٣(
عن عبد األعىل بن  IQHاينالرماض َّيَالفمـحـمد بن حييى بن  :يعني ,ما سمعناه إال منـه ,غريب

  . بكر املزين عنـه عنعبد األعىل عن حـميد الطويل
تفرد  .احلديث» ...شعاع الشمس *يرونحتى يكادون  ,حيفرون كل يوم« :[حديث  )٥٥٤٤(

  .ـه عنن قتادة أبيـه ع عنعتمراملبـه 
تفرد بـه حـامد بن سلمة  .احلديث» ...خرىأ له يف قرية اً زار أخًن رجالإ« :[حديث  )٥٥٤٥(

  .عن عبد األعىل عنـه IRHأخرجه مسلم ,وهو صحيح ,عن ثابت
 

  : عنـهُزرعةأبو * 
________________________ 

   .١/١١٣ب , السنن /٥/١٧, ٨/٢٥٤العلل :  ينظر −٥٥٤٠الالل
  .  من طريق معتمر , وسكت عنه ٢٨٨٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٥٤١الالل
  . , ووافقه − باألول–من طريق بدل ١٣٧٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/٦٠العلل :  ينظر −٥٥٤٢الالل
َّ الزماين :صوابه » الرماين«: قوله  )١(الالل ِّ. 
  .من غ » يرون« * −٥٥٤٤الالل
   .٤٥/٢٧٦ , تاريخ دمشق ٨/٢٦٠العلل :  ينظر −٥٥٤٥الالل

  .٢٥٦٧ يف احلديث )٢(اللال



 

 ٣٤٣

 .احلديث.. . صحبةَّمن أعظم الناس عيل :فقال, رجل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَأتى رسول :[حديث  )٥٥٤٦(
َاحلفري/أ٣١١/ أبو داودتفرد بـه   .ُزرعة بن القعقاع عن أيب ُعامرةو  عن الثوري عن معنَ

غريب  .احلديث »...هذه خدجية« :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصأن جربيل أتى النبي :حديث )٥٥٤٧(
  .ـه عن بن القعقاعُعامرةتفرد بـه  ,صحيح

تفرد بـه جرير بن أيوب البجيل  .احلديث» ...تـهاَّفُص املرأة يف *ألن تصيل« :[حديث  )٥٥٤٨(
  .رعةُزعن أيب 

 بن القعقاع عن ُعامرةتفرد بـه  .احلديث» ...كلمتان خفيفتان عىل اللسان« :حديث )٥٥٤٩(
  .ُزرعةأيب 

  .احلديث» ...من أتى ساحل البحر فنظر فيـه« :[حديث  )٥٥٥٠(
  .»﴾ Â Á﴿ :أمنزله فقرأتى من « :[حديث و )٥٥٥١(

َخراشب بن تفرد بـه إسامعيل بن شها ,ُزرعةغريبان من حديث مـحـمد بن سامل عن أيب        ِ 
  .عنـه
ُالـمقربيأبو سعيد *  ْ   : عن أيب هريرةَ

  .يف السواكاحلديث » ...لوال أن أشق عىل أمتي« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٥٥٥٢(
ُالـمقربيتفرد بـه بقية عن عبيد اهللا عن  }أ١٣٠{   . عن أبيـهَْ
يب من حديث غر .» املدينةْيَتَإن اهللا عز وجل حرم عىل لساين ما بني الب« :[حديث  )٥٥٥٣(

  .حـمد بن عبيد عنـهـماخلليل عن بن تفرد بـه مـحـمد , *عن أبيهعبيد اهللا عن سعيد 
________________________ 

   .١١/٢٠٩, ٦/٢٨٧العلل :  ينظر −٥٥٤٦الالل
  .ال تصل : يف غ » ألن تصيل« * −٥٥٤٨الالل
  .٢/١٣٦ , الآللئ املصنوعة ١١٩٠املوضوعات : ينظر  −٥٥٥٠الالل
  .٢/٢٨٣ , الآللئ املصنوعة ١٤٩٦املوضوعات : ينظر  −٥٥٥١الالل
   .٤٤, النزول للدارقطني  ١٠/٣٥٢العلل :  ينظر −٥٥٥٢الالل
  .من غ » عن أبيه« . * ١٠/٣٨٢العلل :  ينظر −٥٥٥٣الالل



 

 ٣٤٤

 , أبيـه عنـه عنغريب من حديث سعيد .احلديث» ...ب أحدكمءاتثإذا « :[حديث  )٥٥٥٤(
ْطهامنإبراهيم بن  تفرد بـه أزهر بن سليامن عن   . عن عباد بن إسحاق عن سعيدَ

تفرد بـه عامر بن مطر عن ابن أيب ذئب  .»ببـهاء املؤمنرسعة امليش تذهب « :حديث )٥٥٥٥(
ُالـمقربيعن    . عن أبيـهَْ

تفرد بـه مـحـمد بن راشد  .احلديث» ...كل مولود يولد عىل الفطرة« :حديث )٥٥٥٦(
  .عن عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل عنـه −سكن البرصة− الدمشقي

  :أبو سلمة بن عبد الرحـمن* 
 .IQHل عز وجيأيت فيام بعد إن شاء اهللا

  :أبو الشعثاء عن أيب هريرة* 
 .احلديث.. .داءن البعد هحتى خرج من ,فقطعه ,مر بـه رجل يف املسجد :[حديث  )٥٥٥٧(

 ,عن أبيـه الشعثاء أخي سفيان عن أشعث بن أيب غريب من حديث عمر بن سعيد بن مرسوق
يس َمُون عن أيب عتفرد بـه جعفر بن ع :ع آخر وقال يف موض.تفرد بـه سفيان بن عيينة عنـه

  . جامع بن شداد عنـه* أيب صخرة عن بن عبد اهللا*بةتع
  :أبو صالح السامن عنـه* 
 .IRHأيت فيام بعد إن شاء اهللا عز وجلي

 : * عن أيب هريرةُاخلوزي حأبو صال* 
 :واسمه−تفرد بـه أبو املليح  .» يسأل اهللا عز وجل يغضب عليـهالمن « :[حديث  )٥٥٥٨(

 

________________________ 
   .١٠/٣٦٩العلل :  ينظر −٥٥٥٤الالل
 . وما بعده ٥٥٧٨ يف احلديث )١(الالل
  .ضمرة : يف ص » صخرة«/ عبيس عبيد : يف غ » عميس عتبة« . * ١١/٢٢٥العلل :  ينظر −٥٥٥٧الالل
 . وما بعده ٥٧٢٧ يف احلديث )٢(الالل
.   من طريق صبيح , ووافقه ٢٤٣١وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٣/١٤٥٠املؤتلف :  ينظر −٥٥٥٨الالل

 .» ينظر«: فوق الرتمجة يف ص * 



 

 ٣٤٥

  .عنـه −يحِبَص
  :يان عنـهْبَأبو ظ* 

تفرد بـه صالح بن أيب  .احلديث» ...هـماهللا إليـ/ب٣١١/ثالثة ال ينظر« :[حديث  )٥٥٥٩(
  .األسود أخو منصور عن األعمش عنـه

  :اظ عنـهَّرَأبو عبد اهللا الق* 
موسى بن تفرد بـه  .احلديث» ...برش املشائني« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٥٦٠(

َعبيد   . يروه عنـه غري عدي بن الفضلومل , أيب عبد اهللا عنةُ
  :أبو عبيد اهللا عنـه* 

َمسعرعن  ال أعلم رواه. *احلديث »...لْحَّ الرة مثل مؤخر املصيلئجيز« :[حديث  )٥٥٦١( ْ ِ 
ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم  , حفص بن غياثغري اًـه مرفوع عن الوليد بن أيب مالك*عن
َمسعر عن هـموغري ْ َمسعرواه عن فر , وكيعهـم وخالف,اً موقوفِ ْ ن أيب عبيد اهللا عن ع عن الوليد ِ

  . وكيع عنقاله أبو بكر بن أيب شيبة ,كانت تركز له العنزة ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر أن النبي
ْالنهديأبو عثامن *    : عنـهَّ

تفرد بـه احلسن بن عتبة عن احلسن بن  .»ال تنزع الرحـمة إال من شقي« :حديث )٥٥٦٢(
  .اسم عن منصور عنـهاخلليل بن مرة عن أبيـه عن روح بن الق

تفرد بـه عبد  .احلديث» ...اً مل يعمل شيئاًفرأيت فيـها عبد ,نظرت يف اجلنة« :حديث )٥٥٦٣(
  .السالم بن عجالن عن أيب عثامن

  :بو العالية عنـهأ* 
 ,احلديث» ...هل معك يشء }ب١٣٠{ ,يا أبا هريرة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٦٤(

 

________________________ 
   .١٠/١٧٠العلل :  ينظر −٥٥٥٩الالل
  .غري : يف غ » عن«/ من غ » احلديث« . * ٦٤, ٩/٦٣العلل :  ينظر −٥٥٦١الالل
  .٩/٦٧العلل : ر   ينظ−٥٥٦٤الالل



 

 ٣٤٦

ِالسختياين أيوب غريب من حديث .دَوْزِمـوفيـه ذكر ال ْ د موىل َلْخـَد أيب مَلْـخَ عن املهاجر بن مِّ
ْوردانتفرد بـه حاتم بن  ,أيب بكرة   .تفرد بـه املهاجر عن أيب العالية , أيوب عنَ

 

  :أبو علقمة عنـه* 
غريب من حديث منصور  .احلديث» ...اهللا من الناربما من عبد يستجري « :[حديث  )٥٥٦٥(

ومل أجده إال عند إبراهيم بن يوسف  ,وتفرد بـه األشجعي عنـه ,ري عنـهتفرد بـه الثو ,بن املعتمر
  .الصرييف الكندي

 عطاء بن  يعقوب بنتفرد بـه .احلديث» ...دبر كل صالةيف من سبح اهللا « :[حديث  )٥٥٦٦(
وتفرد بـه عباد بن صهيب  ,أيب رباح عن أبيـه عن أيب علقمة موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل

  .هـمعن عطاء بن أيب علقمة فقد و :لومن قا ,عنـه
 

  :أبو العنبس عن أبيه عنه* 
 .IQH عن أيب هريرةكثريحديثه يف ترجـمة 

 

  :أبو الغيث عنـه* 
تفرد بـه عبد اهللا بن جعفر  .احلديث» ...إن هذه األمة بورك هلا يف بكورها« :[حديث  )٥٥٦٧(

ِنجيحبن  ْالدييل ثور بن زيد  عنَ   . عن ساملِّ
تفرد بـه ثور بن زيد عن  .احلديث» ...ذ أموال الناس يريد إتالفهامن أخ« :حديث )٥٥٦٨(

 .ثأيب الغي
تفرد بـه إسحاق بن عبد اهللا بن  .احلديث» ...الساعي عىل األرملة«/أ٣١٢/:حديث )٥٥٦٩(

َصفوان بن سليم عن أيب فروة   . عنـهُ
________________________ 

   .١١/١٩٠العلل :  ينظر −٥٥٦٥الالل
   .١١/٢٢٠العلل :  ينظر −٥٥٦٦الالل
  .٥٣٧٩ يف احلديث )١(الالل
   .٥١٥العلل املتناهية :  ينظر −٥٥٦٧الالل



 

 ٣٤٧

  :أبو مـحـمد عن أيب هريرة* 
تفرد بـه عبد  .احلديث» ...حجوا قبل أن ال حتجوا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٥٧٠(

  . مـحـمد بن أيب مـحـمد عن أبيـه عن أيب هريرة عنريِحَم عن عبد اهللا بن بهـامالرزاق بن 
  :م عنـهِّزَهُمـأبو ال* 

تفرد  .احلديث» ...ّألرجعنأو  بـها ّلترسعن« :لفقا ,جنازة ملسو هيلع هللا ىلص حرض النبي :حديث )٥٥٧١(
ْضمرةبـه  َشوذب عن عبد اهللا بن َ ْ   . عنـهَ
تفرد بـه  .وفيـه ذكر اجلراد ,احلديث.. .ونحن مـحرمون ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي :[حديث  )٥٥٧٢(

ْحـمرانعمرو بن    . عنـهّيِّرَ بن بحر بن ب*يلعوتفرد بـه  , عن حـامد بن زيد عن حـامد بن سلمةُ
 عن أيب جيَُرستفرد بـه حرب بن  .احلديث.. .بثالث ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين خلييل :حديث )٥٥٧٣(
  .م يزيد بن سفيانِّزَهُمـال

  :بو املغرية عنـهأ* 
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ...إذا اكتحل أحدكم« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٧٤(

َمغول مالك بن  عنمصعب ْ   .ـه عنومل أجده إال عند حاجب بن سليامن ,اً مرفوعِ
  : عنـههَّلَدُأبو م* 

ـحاريب تفرد بـه امل .احلديث.. .إنا إذا كنا عندك ,يا رسول اهللا :قال رجل :[حديث  )٥٥٧٥(
  . عمرو بعضه عنان بن متامَّرُوروي عن ق , عمرو بن قيس بطوله عنمـحـمد بن عبد الرحـمن

  :أبو نرضة عنـه* 
 غريب من .»هي فاحتة الكتاب« :لالسبع املثاين قا *يف ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي :[حديث  )٥٥٧٦(

 

________________________ 
  .عمرو : يف ص » عيل«. *  من طريق عيل , ووافقه ٢٠٢٤ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٥٧٢الالل
   .٨/٢٩٣ العلل : ينظر −٥٥٧٤الالل
   .١١/٢٣٥العلل :  ينظر −٥٥٧٥الالل
  .من غ » يف« . * ٩/٣٣العلل :  ينظر −٥٥٧٦الالل



 

 ٣٤٨

شري عن موسى سعيد بن ب IQHوتفرد بـه عنـه ,تفرد بـه قتادة ,حديث أيب نرضة املنذر بن مالك عنـه
 َعوانةروى عنـه أبو  ,ةدْعَوموسى هذا يكنى أبا س ,عن قتادة −وهو عندي ابن السائب−
َهشيمو   .وحكى عنـه شعبة ,ُ

  :ائل عنـهوأبو * 
غريب  .احلديث» ...مواقع الفتن }أ١٣١{ إين ألرى« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٥٧٧(

تفرد بـه  ,من حديث الثوريو ,من حديث عمرو بن قيس و,يب وائلأ عن *عاصم من حديث
َاحلمرييري ِحَمـحـمد بن عبد الرحـمن بن ب ْ   . عن خالد بن نزار عن الثوريِ

  :أبو سلمة بن عبد الرحـمن عن أيب هريرة* 
  :*عىل الرتتيب *الرواة عنه

  :مـحـمد بن سريين عنـه** 
د بـه تفر .احلديث» ...قدموا الشهرتال ت« :قال/ب٣١٢/ ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٥٧٨(

  .ـه عنن عيل عن قيس عن هشام بن حسانبد الواسطي عن عاصم يحـامد بن مـحـمد أبو سع
تفرد بـه مسلمة بن عيل  .احلديث» ...إن الناس يوم القيامة عىل باب اجلنة« :حديث )٥٥٧٩(

ّالرسي عن  ِ   .بن حييى عنـهَ
 ابن قال .احلديث» ...بينام رجل يسوق بقرة« :IRHأليب سلمة عن أيب هريرة[ حديث )٥٥٨٠(

َمسعرما علمت رواه عن  :صاعد ْ  وما سمعناه إال من عبد اجلبار بن  , غري ابن عيينةِ
َمسعرتفرد بـه ابن عيينة عن  :قال الدارقطني ,العالء ْ ِ.  

________________________ 
 .صوابه بحذفها » عنه«: قوله  )١(الالل
  .حديث أيب عاصم : يف ص » حديث عاصم« * −٥٥٧٧الالل
  .من غ » عىل الرتتيب«/ من ص » عنه« * −٥٥٧٨الالل
  . ص هذا احلديث من * −٥٥٨٠الالل
وقد رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق . » ينظر الراوي له عنه , وينقل إن شاء اهللا«:  يف احلاشية )٢(الالل
 . من طريق ابن صاعد من حديث مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة ٤٤/٧٥



 

 ٣٤٩

  :مـحـمد بن مسلم أبو بكر الزهري عنـه** 
 هكذا رواه أبو شعيب عبد اهللا .ناه معأو احلديث» ...املعدة حوض البدن« :[حديث  )٥٥٨١(

َأنيسةيب أاحلسن احلراين عن حييى بن عبد اهللا عن إبراهيم بن جريج عن زيد بن بن   عن ُ
رواه عن ف ,ُّالرهاوي مـحمدوخالفه أبو فروة يزيد بن  ,عن أيب سلمة عن أيب هريرة الزهري

 يف عليـه والكالم ,حييى بن عبد اهللا عن إبراهيم عن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة
إن إبراهيم بن  :ويقال , عن الزهريبتثاغري  IRHهـاموكليـ ,IQHمستوىف عائشة عن عروة ةترجـم

  .وقد اضطرب فيـه ,ومل يسند غري هذا احلديث ,اًببجريج هذا كان متط
بن  غريب من حديث أيوب .احلديث» ...من أدرك من الصالة ركعة« :[حديث  )٥٥٨٢(

تفرد بـه أبو احلسن  , عنـهومن حديث حييى بن أيب كثري , قايض الياممة عن الزهري*ةـعتب
  .املدائني عن عكرمة بن إبراهيم عن هشام عنـه

 .احلديث» ...ال تأتوا النساء ,فإن اهللا ال يستحي من احلق ,استحيوا« :[حديث  )٥٥٨٣(
  تفرد به,الزهريوغريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن  ,غريب من حديث الزهري عنـه

  .بن مـحـمد الصنعاين عنـهك لسليامن بن عبد الرحـمن عن عبد امل
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .فكان يرفع يديـه , ملسو هيلع هللا ىلصصىل بنا رسول اهللا :[حديث  )٥٥٨٤(

  .مصعب عن مالك عن الزهري عنـه
 تفرد بـه إسامعيل بن .احلديث» ...قيل الشيطان بني الشمس والظلم« :حديث )٥٥٨٥(

 

________________________ 
ن حييى ,  من طريق ابن أيب شعيب ع٤٣٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٤٢العلل :  ينظر −٥٥٨١الالل
  . تفرد به إبراهيم : وقال 
  .٦٢٠٦ يف احلديث )١(الالل
 . وكالهـام :ه الوجه في» وكليهام«: قوله  )٢(الالل
مبيض آلخر » عتبة« . * ٤٧٧, ١٢٧ , اللطائف أليب موسى املديني ٩/٢١٤العلل :  ينظر −٥٥٨٢الالل

  .حرف منها يف غ 
   .٤٦) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٥٨٣الالل
   .٩/٢٥٨العلل :  ينظر −٥٥٨٤لالال



 

 ٣٥٠

  . الزهري عنـه عنمسلم املكي
تفرد بـه إبراهيم بن سعد عن الزهري  .احلديث.. . يـهودي ومسلمَّاستب :[حديث  )٥٥٨٦(

  .عنـه وعن عبد الرحـمن األعرج
تفرد بـه أبو  .احلديث.. .كان إذا اهتم أدخل يده يف حليتـه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٥٨٧(

ِحريز   . سهل موىل املغرية عن ابن شهاب عنـهَ
فرد بـه ت .احلديث» ...إذا اشتد احلر« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا/أ٣١٣/ن رسولأ :[حديث  )٥٥٨٨(

  .د اهللا عن الزهري عنـهيسليامن بن بالل عن حييى وعب
 رجل يسوق ابين« :لفقا ,أقبل عىل الناس ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا }ب١٣١{ نأ :[حديث  )٥٥٨٩(

  .يع عن عبيد اهللا بن عمر عنـهَمُتفرد بـه مـحـمد بن عيسى بن س .احلديث» ...بقرة
تفرد بـه  .احلديث »...ةفأخذ شا , إذا ذئب*يبينا أنا يف غنم :رجل قال« :[حديث  )٥٥٩٠(

  .بمثله
تفرد بـه أبو  ,غريب .احلديث» ...إن اهللا ال يأذن ليشء« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[ حديث )٥٥٩١(

  .الزهري عنه عن معمر عن *بيَهُو أبيه عن عن َّالرقايشبن عبد اهللا  مـحـمد بن امللك عبد ِقالبة
 عن ريَعُك بن ستفرد بـه مال .احلديث» ...IQH*اًمن صنع إليـه معروف« :[حديث  )٥٥٩٢(

عن عروة عن عن الزهري وغريه يرويـه  , الزهري عنـه عن أيب هريرة عنرضخصالح بن أيب األ
  .وهو الصواب ,عائشة

________________________ 
   .٨/٦٩العلل :  ينظر −٥٥٨٦الالل
   .٩/٣٩٠العلل :  ينظر −٥٥٨٨الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ٦٧٨٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/٣٦٦العلل :  ينظر −٥٥٨٩الالل
  .غنم : يف ص » غنمي« . * ٩/٣٦٦العلل :  ينظر −٥٥٩٠الالل
  .وهب : يف ص » وهيب« . * ٩/٢٤٣ العلل : ينظر −٥٥٩١الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » ًمعروفا«*  .أ /٥/٢٧, ٩/٢٥٢العلل :  ينظر −٥٥٩٢الالل
 . معروف :الوجه فيه » ًمعروفا«: قوله  )١(الالل



 

 ٣٥١

تفرد بـه حييى بن عبد اهللا بن سامل  .احلديث» ...إن الشيطان يأيت أحدكم« :[حديث  )٥٥٩٣(
  .د اهللا عن الزهري من هذه الروايةيعن عب

َوهيبتفرد بـه  .»رَمَيده غ ويفإذا بات أحدكم « :[حديث )٥٥٩٤(   .الزهري عنه معمر عن  عنُ
يف . *غريب من حديثه .احلديث» ...دوا بالصالةِرْبَأإذا اشتد احلر ف« :[حديث  )٥٥٩٥(

  .IQHترجـمة سعد عن أيب سلمة
 IRH*يزمالد عمرو بن مـحـمتفرد به  .»نعم اليشء اهلدية بني يدي احلاجة« :[حديث  )٥٥٩٦(

  .عن فليح عن الزهري
تفرد بـه عنبسة بن  .احلديث» ... الواحدهـم بالسن اهللا عز وجل ليدخلإ« :[ث حدي )٥٥٩٧(

ْمهران ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن ال ,ومل يروه عنـه غري حييى بن املتوكل , عن الزهري عنـهِ ْ   . عنـهَ
تفرد بـه إبراهيم بن  . ﴾ يوم الدين*مالك﴿  :يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٥٩٨(

  . عنـهَّقاءالسسليامن عن بحر 
غريب  .احلديث» ...ن الرجل معلق بقلبـهْيَإن د« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٥٩٩(

 مسلم بن خالد عن صالح بن * عنَّالرقايشتفرد بـه مـحـمد بن عبد اهللا  ,من حديث الزهري
  .كيسان عنـه

________________________ 
 .  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٣٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٥٩٣الالل
  .١١/٦٦العلل : ينظر  −٥٥٩٤الالل

  .من ص » من حديثه« * −٥٥٩٥اللال
  .٥٦٣٣ يف احلديث )١(الالل
  .الرقى : يف غ » الزمي«. * أ /٤/٢٥العلل :  ينظر −٥٥٩٦الالل
ِ الزمن  :صوابه» الزمي«: قوله  )٢(الالل َّ. 
:  من طريق إسحاق , وقال ٤٩٩٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٦/٣٦٧تاريخ بغداد :  ينظر −٥٥٩٧الالل
  . به حييى تفرد 
  .ملك : يف غ » مالك«) . * أ/٥٢النارصية ( , ٨/٢٨العلل :  ينظر −٥٥٩٨الالل
  .مكررة يف غ » عن« . * ٩/٣٠٤العلل :  ينظر −٥٥٩٩الالل



 

 ٣٥٢

 »...−إىل املسجد :يعني− من بيتـهاملرء من حني خيرج « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٠٠(
  .ـه عن ابن أيب ذئب عنمطرعامر بن تفرد بـه  ,غريب من حديثه عن أيب سلمة .احلديث

 عن *مطر عامر بن تفرد بـه .احلديث» ... رمضان*من اًمن أفطر يوم« :[حديث  )٥٦٠١(
  .د عن الزهريإبراهيم بن سع

امي عن ابن ستفرد بـه عيل بن احلسن ال .»ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني« :حديث )٥٦٠٢(
  . بـهذا اإلسنادأيب ذئب

تفرد بـه القاسم بن أيب شيبة عن  .احلديث» ...من قام ليلة القدر«/ب٣١٣/:حديث )٥٦٠٣(
  .عبيد بن حصن عن عبيد اهللا عن الزهري عنـه

غريب من حديث برد بن سنان عن  .احلديث» ...ما من نبي وال خليفة« :[حديث  )٥٦٠٤(
  }أ١٣٢{ . إسامعيل بـهذا اإلسنادنوتفرد بـه عنـه املؤمل ب ,تفرد بـه حـامد بن سلمة ,الزهري

غريب من حديث معاوية بن  .احلديث» ...ما من وزير إال وله بطانتان« :[حديث  )٥٦٠٥(
  .يلْهُّذوعنـه مـحـمد بن حييى ال ,ر عنـهُمْعَر بن يَّمَعُتفرد بـه م ,م عن الزهري عنـهَّأيب سال

تفرد بـه القاسم  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص امليت أتوا بـه النبيـمكان الناس إذا مات هل :[حديث  )٥٦٠٦(
  . عمرو بن احلارث عن يونس عن الزهري عنعن بكر بن مرض IQHبن عبد الرحـمن

  :مـحـمد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة** 
 .احلديث» ...من أنفق زوجني يف سبيل اهللا عز وجل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٠٧(

  .سلمة أيب عن إبراهيم بن مـحـمد عن كثري يبأ بن ىيحي عن األوزاعي عن ةجويريـ بن عباد هب تفرد
________________________ 

   .٩/٣٠٦العلل :  ينظر −٥٦٠٠الالل
  .سعد : يف ص » مطر«/ يف : يف ص » من« . * ١٠/٢٤٢العلل :  ينظر −٥٦٠١الالل
   .٨/٥٨العلل : ر  ينظ−٥٦٠٤الالل
   .٤/٢٠٢٦ , املؤتلف ٨/٥٧العلل :  ينظر −٥٦٠٥الالل
  .  من طريق عبد الرمحن , ووافقه ٨٨٠٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/٢٤٧العلل :  ينظر −٥٦٠٦الالل
 . عبد الرمحن بن القاسم :صوابه » القاسم بن عبد الرمحن«: قوله  )١(الالل
   .٨/٤٤ العلل:   ينظر −٥٦٠٧الالل



 

 ٣٥٣

  :مـحـمد بن عمرو عن أيب سلمة** 
, غريب من حديثه عنـه. » بالسوطةكفاك للحية رضبـ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٠٨(

  .َبنْعَعلم حدث بـه غري إسامعيل بن مسلمة بن قنوال  ,تفرد بـه أبو األسود حـميد بن األسود
تفرد بـه أسباط بن  .احلديث» ... ختافت بالقراءة*كسمعت« : ملسو هيلع هللا ىلصالنبيقال  :[ث حدي )٥٦٠٩(

  . عنـهوبن عمرعن مـحمد مـحـمد 
 ,ـه عنتفرد بـه عيل بن حرب عن أسباط .احلديث.. .أن صفية حاضت :[حديث  )٥٦١٠(

  .واملـحفوظ عن أيب سلمة عن عائشة ,أسنده عن أيب هريرة
َفضالةبـه تفرد  .احلديث» ...اءإذا عرض عىل أحدكم احللو« :[حديث  )٥٦١١(  بن حصني َ

  .عنـه
تفرد  .»اًرسور« :وفيـه ,احلديث.. .أي العمل أفضل : ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا :حديث )٥٦١٢(

  .بـه عامر بن مـحـمد عن مـحـمد بن عمرو عنـه
تفرد  ,غريب من حديثه عنـه .» اهللا عز وجل يوم القيامةهـمثالثة ال يكلم« :حديث )٥٦١٣(

  .ـه غري مـحـمد بن باللوال أعلم رواه عن ,م بن حييى عنـههـامبـه 
تفرد بـه عبد الرحـمن بن قيس  .احلديث» ...عهِّيَشُمـر لَفْغُكرامة املؤمن أن ي« :حديث )٥٦١٤(

  .أبو معاوية الزعفراين عن مـحـمد بن عمرو
 الثوري وأبيض بن األغر عن  غريب من حديث.»مراء يف القرآن كفر« :حديث )٥٦١٥(

عن  /أ٣١٤/ بن مـحـمد بن حييى الطلحي عن أبيـهتفرد بـه أحـمد ,مـحـمد بن عمرو عن أيب سلمة
  .هـامسعيد بن أيب اهليفاء عنـ

________________________ 
   .٤٨) ٣(األفراد :  ينظر −٥٦٠٨الالل
  .من ص » سمعتك« * −٥٦٠٩الالل
   .٩/٢٩٦العلل :  ينظر −٥٦١٠الالل
 من طريق فضالة , ٧١٢٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥٦٧٠شعب اإليامن للبيهقي :  ينظر −٥٦١١الالل

  . ووافقه 



 

 ٣٥٤

تفرد  .احلديث» ...لون الصفوفِصَون عىل الذين يّلَصُإن اهللا ومالئكتـه ي« :حديث )٥٦١٦(
  .بـه مـحـمد بن إسحاق الضبي عن أيب بدر شجاع بن الوليد عنـه

 *الضبيبـه مـحـمد بن إسحاق تفرد  .احلديث» ...ًإن أقربكم مني منزال« :[حديث  )٥٦١٧(
  .عن أيب بدر عنـه

غريب من  .احلديث.. .اً سيف بينهامرجلني يتعاطيان ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللارأى :حديث )٥٦١٨(
َشوذبحديث عبد اهللا بن  ْ ْضمرةتفرد بـه  , عن مـحـمد بن عمروَ   . بن ربيعةَ

تفرد بـه  .احلديث» ... أخيـه بحديدةإىل عن أحدكم إذا أشارلإن املالئكة لت« :[ حديث )٥٦١٩(
ْضمرة َشوذب عن ابن َ ْ   . عنـهَ

  .احلديث.. .ومسح عىل خفيـه ,توضأ بعد احلدث ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا :[حديث  )٥٦٢٠(
َمـخلدعمر بن ـَُتفرد بـه م }ب١٣٢{ ْ واملـحفوظ  , عن عبدة بن سليامن عن مـحـمد بن عمرو عنـهَ

َّالطباع *ابند بن عيسى ـمتفرد بـه مـح :ع آخر وقال يف موض.عن أيب سلمة عن املغرية بن شعبة َ 
  .واهللا أعلم , بلفظ آخر*هللع و,ةعن عبد

يل نفيجعفر ال IQH بن*تفرد بـه عبد اهللا .» صلة الرحـماًباأكمل الطاعة ثو« :[حديث  )٥٦٢١(
  .رصي عن مـحـمد بن عمروبء الـامْهَّعن أيب الد

رد بـه حفص تف .اً ثالث»آمني« :وفيـه ,احلديث.. .صعد املنرب ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٦٢٢(
  .بن غياث عن مـحـمد بن عمرو عنـه

 تفرد بـه عمرو .احلديث.. .كان إذا خرج أقرع بني نسائه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٦٢٣(
 

________________________ 
  .من غ » الضبي« * −٥٦١٧الالل
  .  من طريق ضمرة , ووافقه ٦٦٧١الطرباين يف األوسط  أخرجه −٥٦١٩الالل
  .ولفظه : يف غ » ولعله«/ من ص » ابن« . * ٧/١١١العلل :  ينظر −٥٦٢٠الالل
  .من ص » عبد اهللا«. *  من طريق النفييل , ووافقه ١٠٩٢ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٦٢١الالل
 . أبو :صوابه » بن«: قوله  )١(الالل
 .  من طريق حفص , ووافقه ٨١٣١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٦٢٢الالل
 .هارون : يف ص » هوذة«*  −٥٦٢٣الالل



 

 ٣٥٥

َوذةَهوهو أخو  ,وراوي عن مـحـمد بن عمرْكَبن خليفة الب   . بن خليفة*ْ
 

بن شعيب ن ْيَتفرد بـه ز .احلديث» ...ًإن هللا عز وجل تسعة وتسعني اسام« :[حديث  )٥٦٢٤(
عبد األعىل بن  IRHومل يروه عنـه غري أيب زيد ,عن مـحـمد بن عمرو عنـه IQH بن عمرهللاعن عبد ا

  .مرة :ويلقب, *عبد الواحد
 

رد بـه مـحـمد بن مرزوق  تف.احلديث» ...فطر يف شهر رمضانأمن « :[حديث  )٥٦٢٥(
  .عنـه ISHاألنصاري

 

تفرد بـه أبو  ,عنه من حديثهغريب  .احلديث» ...عَـمُمن ترك ثالث ج« :[حديث  )٥٦٢٦(
ِنجيحمعرش    . املدين عنـهَ

 

تفرد بـه عيسى  .احلديث.. .ٍةأم أو ٍعبد :ٍةَّرُيف اجلنني بغ ملسو هيلع هللا ىلص قىض رسول اهللا :[حديث  )٥٦٢٧(
  .أو فرس أو بغل :قال فيـه ,بن يونس عن مـحـمد بن عمرو

 

 حديثه غريب من .احلديث.. . يف اجلاهلية*ًرباكان له  أن عمرو بن وقش :[حديث  )٥٦٢٨(
  .شيَقُأ /ب٣١٤/عمرو بن :وأصحاب املغازي يقولون ,تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه ,عنـه

 

 .احلديث.. .فاحتبس عليـه ,إىل رجل من األنصار ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اهللا :[حديث  )٥٦٢٩(
  . بن مـحـمد بن سيار عن مـحـمد بن عمرو*العالء تفرد بـه

________________________ 
 .من ص » بن عبد الواحد«*  −٥٦٢٤الالل
 . عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر :صوابه لعل » عن عبد اهللا بن عمر«: قوله  )١(الالل
 . يزيد :صوابه لعل » زيد«: قوله  )٢(الالل
  .  من طريق حممد , ووافقه ٥٣٥٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/١٧٨السنن :  ينظر −٥٦٢٥الالل
 . حممد بن مرزوق عن حممد بن عبد اهللا األنصاري :صوابه لعل » حممد بن مرزوق األنصاري«: قوله  )٣(الالل
  . , ووافقه  من طريق أيب معرش ٢٨٢٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢٢العلل :  ينظر −٥٦٢٦الالل
   .١١٥, ٣/١١٤ , السنن ٩/٢٩٤العلل :  ينظر −٥٦٢٧الالل
ِرءيا : يف غ » ربا« . * ٢مشيخة اآلبنويس :  ينظر −٥٦٢٨الالل َ.  
 .أبو العالء : يف ص » العالء«*  −٥٦٢٩الالل



 

 ٣٥٦

ٍّيبُبعبد اهللا بن أ ملسو هيلع هللا ىلص مر رسول اهللا :[حديث  )٥٦٣٠( تفرد بـه عمرو بن خليفة  .احلديث.. .َ
  . مـحـمد بن عمرو عنراويْكَة البَذْوَأخو ه

 

  :سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة** 
.. .وهو يقرأ يف الصالة سمع صوت عبد اهللا بن حذافة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٦٣١(

ـه نعلم حدث بوال  ,تفرد بـه إبراهيم بن سعد عن أبيـه ,غريب من حديث سعد عنـه .احلديث
 .IQHغري إسامعيل بن بكر

غريب من حديث سعد  .احلديث» ...*وبرصي متعني بسمعيأ هـمالل« :[حديث  )٥٦٣٢(
َأنيسةتفرد بـه حييى بن أيب  ,عن أيب سلمة ُ.  

 غريب من .احلديث» ...دواِرْبَإذا اشتد احلر فأ« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٣٣(
والزهري  *عن أبيهإبراهيم بن سعد ال أعلم رواه غري حـمزة بن رشيد عن  ,عنـه *سعد حديث

  .عنـه
تفرد بـه خالد بن  .احلديث.. .ذات يوم بني أيب بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلص طلع النبي :[ث حدي )٥٦٣٤(

  .نزار عن إبراهيم بن سعد عن أبيـه
 

  :إسامعيل بن أمية عن أيب سلمة** 
 عن معمر بـه تفرد .احلديث ...يصلون *ناس إىل نظر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن :[حديث  )٥٦٣٥(

   }أ١٣٣{ .هعن إسامعيل

________________________ 
  .٢٢٩٢, ٤/١٩٧٠املؤتلف : ينظر  −٥٦٣٠الالل
   .٨/٢٥العلل :  ينظر −٥٦٣١الالل
 .بكري : يف العلل » بكر«: ه قول )١(الالل
  .من غ » وبرصي« * −٥٦٣٢الالل
  .من غ » عن أبيه«, » سعد« * −٥٦٣٣الالل
  . تفرد به عنه :  من طريق خالد بن يزيد عن إبراهيم , وقال ٨٢٥٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٦٣٤الالل
  .قوم : يف غ » ناس« * −٥٦٣٥الالل



 

 ٣٥٧

َكهيلسلمة بن **    : عن أيب سلمةُ
تفرد بـه النعامن بن عبد  .احلديث.. . لهاًيتقاضاه بعري ملسو هيلع هللا ىلص عرايب النبيأأتى  :[حديث  )٥٦٣٦(

َمسعرالسالم عن الثوري و ْ َكهيل عن سلمة بن ِ   .ً عنـه متصالُ
 

َصفوان بن سليم**    : عن أيب سلمةُ
ومل يروه  , إبراهيم بن أيب حييى عنـهتفرد بـه .احلديث» ...من صام رمضان« :حديث )٥٦٣٧(

  .عنـه غري مـحـمد بن خالد األهوازي
غريب من حديثه  .احلديث» ...انةَّبَ خرج يقاتل يف عرض اجلاًلو أن عبد« :حديث )٥٦٣٨(

 .ينْذَفْسومل يروه عنـه غري عيل بن أيب بكر اإل ,تفرد بـه عمر بن مـحـمد عنـه ,عنـه
 ,غريب من حديثه عنـه عن أيب هريرة .»وهقوم فأكرمكريم إذا جاءكم « :حديث )٥٦٣٩(

  .وعنـه عثامن بن صالح , عنـهَِهليعةوتفرد بـه ابن  ,ني بن أيب حكيمَنُتفرد بـه ح
تفرد بـه عمر  ,غريب من حديثه عنـه .احلديث» ...لف عىل منربيحمن « :حديث )٥٦٤٠(

ْصهبانبن مـحـمد بن  تفرد بـه  ,ين الرازيْذَفْسعلم حدث بـه عنـه غري عيل بن أيب بكر اإلنوال  ,ُ
  .مـحـمد بن حـميد عنـه

  .عن صفوان عنـه/أ٣١٥/تفرد بـه عمر .احلديث» ...كل عني باكية« :حديث )٥٦٤١(
  .مثله .احلديث» ... يقال له الرياناًإن يف اجلنة باب« :حديث )٥٦٤٢(
وعنـه ابن  ,ني بن أيب حكيم عنـهَنُتفرد بـه ح .احلديث» ...اًمن غسل ميت« :حديث )٥٦٤٣(

  .َِهليعة
تفرد بـه حييى بن أيوب  .احلديث» ...إذا خرجت من منزلك إىل الصالة« :حديث )٥٦٤٤(

  .عن بكر بن عمرو عن صفوان عنـه
 تفرد بـه إبراهيم بن أيب .احلديث.. .كيف نصيل عليك ,يا رسول اهللا :انقل :حديث )٥٦٤٥(

  .عنـه حييى

________________________ 
   .٩/٣١٠العلل :  ينظر −٥٦٣٦الالل



 

 ٣٥٨

عنـه تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى  .احلديث» ...من صىل يف مسجدي هذا« :حديث )٥٦٤٦(
  .عن هؤالء اجلـامعة

 تفرد بـه .» يف يشء شفاء من الداء فإن احلجامة تنفع من الداء*كان إن« :[حديث  )٥٦٤٧(
ْصهبان بن مـحـمد بن عمر   . عنـهُ

تفرد بـه عمر عن  .احلديث» ...اطلبوا احلجامة صبيحة سبع عرشة« :[حديث  )٥٦٤٨(
  .صفوان

  :عبد اهللا بن أيب يزيد عن أيب سلمة** 
تفرد بـه أبو قرة عن نافع بن أيب نعيم عن عبد اهللا  .»ل يف القرآن كفرااجلد« :حديث )٥٦٤٩(

  .بن أيب يزيد عن أيب سلمة
  :عبد امللك بن عمري عنـه** 

تفرد بـه مؤمل بن . *قَلِق حَلِ جلوس حهـمعىل أصحابـه و ملسو هيلع هللا ىلص خرج النبي :[حديث  )٥٦٥٠(
  .إسامعيل عن الثوري عن عبد امللك

رد بـه هارون بن حـميد عن احلسن بن قتيبة عن تف .»املستشار مؤمتن« :[حديث  )٥٦٥١(
َمسعر ْ   .هانِّيَّالتاهليثم بن أيب وفيـه ذكر  , عبد امللك عنِ

تفرد بـه حصني بن  .احلديث» ...أال كل يشء :أصدق كلمة قاهلا الشاعر« :[حديث  )٥٦٥٢(
َمسعرمـخارق عن  ْ   . عن عبد امللك عنـهِ

  :يع عنـهَفُعبد العزيز بن ر** 

________________________ 
.  من طريق عمر , ووافقه ٢٣٦وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٣٤٨, ٢٤/٣٤٧التمهيد :  ينظر −٥٦٤٧الالل

  .من ص » إن كان«* 
  .  من طريق عمر , ووافقه ٢٣٦ أخرجه الطرباين يف الصغري −٥٦٤٨الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » حلق حلق« . * ٤/١٧٥٩املؤتلف :  ينظر −٥٦٥٠الالل
 .ب /٤/١٣٥, ٨/١٨العلل : ينظر  −٥٦٥١الالل
  .١١/٢٢٩العلل : ينظر  −٥٦٥٢الالل



 

 ٣٥٩

تفرد بـه عمرو بن  .» ما أسفروا بصالة الفجر* يزال الناس عىل الفطرةال« :[حديث  )٥٦٥٣(
  .بن سليامن املقرئ عن عبد العزيزحفص عون عن 

   }ب١٣٣{ :بد الرحـمن بن عوف عن أيب سلمةعبد املـجيد بن سهيل بن ع** 
غريب من حديثه  .احلديث» ...عةْرُمنربي عىل ت« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٥٤(

  .بـه عبد اهللا بن سعيد بن أيب هندتفرد  ,عنـه
  :عمر بن أيب سلمة عن أبيـه** 

َكريبتفرد بـه أبو  .»الرؤيا من اهللا عز وجل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٦٥٥(  مـحـمد ُ
َمسعر عن IQHبن العالء ْ  .عن وكيع , وغريهنمريووقفه عنـه مـحـمد بن  ,اً عنـه عن أبيـه مرفوعِ

 /ب٣١٥/
تفرد بـه عباس بن طالب عن عبد  .» كان عليـه دينماعلقة نفس املؤمن م« :[حديث  )٥٦٥٦(

  . عنـهIRHالوارث عن أيوب
  :عنـه ISHعمرو بن شعيب** 

غريب من حديثه  .احلديث» ...املتم الصالة يف السفر كاملقرص يف احلرض« :[حديث  )٥٦٥٧(
  .تفرد بـه بقية بن الوليد عن أيب حييى املدين عنـه ,عنـه

  :عمرو بن دينار عنـه** 
 تفرد بـه روح بن .احلديث» ...ذنـهإيشء كلما أذن اهللا « :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن نبي اهللا :[حديث  )٥٦٥٨(

 

________________________ 
  .بخري : يف غ » عىل الفطرة«. *  من طريق عمرو , ووافقه ٣٦١٨ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٦٥٣الالل
  .  من طريق عبد اهللا , وسكت عنه ٩١١٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٦٥٤الالل
 .عن وكيع :  أي )١(الالل
 .  من طريق عباس , ووافقه ١١٤٤وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٩/٣٠٤العلل : ينظر  −٥٦٥٦الالل
 .عن سعد بن إبراهيم :  أي )٢(الالل
 . عمر بن سعيد , فلعل أحدمها مصحف عن اآلخر  :قيل فيه» عمرو بن شعيب«: قوله  )٣(الالل
   .١/٤٩٥بن اجلوزي  , التحقيق ال٧٥٧العلل املتناهية :  ينظر −٥٦٥٧الالل
   .٩/٢٤١, ٤/٢٧٨العلل :  ينظر −٥٦٥٨الالل



 

 ٣٦٠

  . عن مـحـمد بن أيب حفصة عن عمرو بن دينارُعبادة
  :عروة بن الزبري عنـه** 

تفرد بـه شعيب بن  ,غريب من حديث عروة عنـه .»املراء يف القرآن كفر« :[حديث  )٥٦٥٩(
  .َريْـمِومل يروه عنـه غري مـحـمد بن ح ,أيب األشعث عن هشام بن عروة

  :عنهاين بْتِعياش بن عباس الق** 
  .تفرد بـه عياش عنـه .احلديث» ...إذا أقيمت الصالة« :[حديث  )٥٦٦٠(

  :مكحول عن أيب سلمة** 
غريب من حديث الزهري  .احلديث» ...جـامعةصالة الرجل يف « :[حديث  )٥٦٦١(

ْغصنتفرد بـه  ,ومل يروه عنـه غري ابنـه ,هـامبان عنـتفرد بـه ثابت بن ثو ,ومكحول الشامي عنـه  بن ُ
ِّالرقي لإسامعي َّ.  

 ,غريب من حديث مكحول عنـه .احلديث» ...من أدرك من الصالة ركعة« :حديث )٥٦٦٢(
  .تفرد بـه ابنـه عبد الرحـمن عنـه ,مل يروه عنـه غري ثابت بن ثوبان

  :أبو حازم سلمة عن أيب سلمة** 
غريب  .احلديث» ...نزل القرآن عىل سبعة أحرف« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٦٦٣(

ْضمرةتفرد بـه أبو  ,من حديثه عنـه   . عنـهَ
  : عنـهِّالزنادأبو ** 

تفرد بـه ابنـه  ,غريب من حديثه عنـه .احلديث» ...اهلرة ال تقطع الصالة« :حديث )٥٦٦٤(
  . عن أبيـه عنـهِّالزنادعبد الرحـمن بن أيب 

  :نصاري عن أيب سلمةحييى بن سعيد األ** 
________________________ 

 من طريق ٥٧٤ والصغري ٤٢١٢وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/١٣٦تاريخ بغداد :  ينظر −٥٦٥٩الالل
  . حممد , ووافقه 

  .  من طريق عياش , ووافقه ٨٦٥٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١/٩٣العلل :  ينظر −٥٦٦٠الالل
  .٨/٥٤العلل : ينظر  −٥٦٦١الالل



 

 ٣٦١

 تفرد بـه مـحـمد بن فضيل .احلديث» ...اً واحتساباًمن صام رمضان إيامن« :[حديث  )٥٦٦٥(
  . حييى عنـهعن

 

تفرد بـه عيل بن حرب عن مـحـمد بن فضيل  .احلديث» ...الرؤيا ثالثة« :حديث )٥٦٦٦(
  .واملـحفوظ عن أيب سلمة عن أيب قتادة ,عنـه

 

 اغفر ألمة هـمالل: *دالعب  عز وجل من أن يقولما من دعاء أحب إىل اهللا« :[حديث  )٥٦٦٧(
َاألعسمبن مـحـمد /أ٣١٦/شكاب عن عمروإتفرد بـه عيل بن  .»مـحـمد رحـمة عامة عن عبد  ْ

  .الرحـمن بن حييى بن سعيد عن أبيـه عنـه
 

تفرد بـه  .احلديث.. .فبال ,فقعد ,ٍلَـمَ جِأقبل من بئر ملسو هيلع هللا ىلص *ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٦٦٨(
ورواه الدارقطني عن مـحـمد بن  ,ي حييى األنصار عن بن صبيح عن حـامد بن زيدعبد احلـميد
ِّبيلُامعيل األعيل بن إس   .بن شعيب احلرضمي عنـه }أ١٣٤{  عن شعيب بن مـحـمدُ

 

  :حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة** 
ـه تفرد ب .»يوم خـميسها« :وزاد ,» بارك ألمتي يف بكورها هـمالل« :مثل قوله :حديث )٥٦٦٩(

  .مـحـمد بن أيوب بن سويد الرميل عن أبيـه عن األوزاعي عنـه
 

تفرد بـه  ,غريب من حديث األوزاعي .احلديث» ...من صىل صالة الغداة« :حديث )٥٦٧٠(
  .أيب داود عنـهسليامن بن مـحـمد بن 

 

 إال امومل نكتبـه ,مثله .احلديث» ...خيار أمتي من شهد أن ال إله إال اهللا« :[حديث  )٥٦٧١(
 عن عبد الرحـمن بن عبد اهللا بن مسلم عن مـحـمد بن سليامن ُّالرهاوين بن أحـمد عن احلس

  .عن األوزاعي

________________________ 
  .٩/٢٣٠العلل : ينظر  −٥٦٦٥الالل
  .احلمد : يف ص » العبد« * −٥٦٦٧الالل
 .النبي : يف غ » رسول اهللا«*  −٥٦٦٨الالل
  .١٣١٩العلل املتناهية : ينظر  −٥٦٧١الالل



 

 ٣٦٢

 .احلديث» ... والشطرنج*األزالمهذه ـإذا مررتم بـهؤالء الذين يلعبون ب« :[حديث  )٥٦٧٢(
  . الياممي عن حييى*داودبن  سليامن تفرد بـه

 بن عثامن عن موسى *وعمرتفرد بـه  .نـهى عن كل ذي ناب ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٦٧٣(
  .األوزاعي عنـهعن بن أعني 

 »...خلقك نِّحس ,يا خلييل :أوحى اهللا عز وجل إىل إبراهيم عليـه السالم« :[حديث  )٥٦٧٤(
كتبـه إال عن نومل  , عن األوزاعي عنـهُعالثةاغ عن ابن َّبَّتفرد بـه عثامن بن عمرو الد .احلديث

  .يرصب ال*شيخنا احلسن بن عيل بن زكريا أيب سعيد
بن أيب  IQHفرد بـه عثامنت .احلديث» ...من صىل ست ركعات بعد املغرب« :[حديث  )٥٦٧٥(
  . عن حييى*مَعْثَخ
ام مست ـتوضؤوا م« :وفيـه ,احلديث.. .اجتمع أبو هريرة وابن عباس :حديث )٥٦٧٦(

  .ـهوتفرد بـه أبو عمر الرضير عن , عن عبيد اهللا بن األخنس عن حييىَعوانةتفرد بـه أبو  .»النار
 .» احلـمراء* من الذهبةهـماملوت أحب إىل أحد ;يأيت عىل العلامء زمان« :[حديث  )٥٦٧٧(

  .اين عن حييىِيتْخِّبن عثامن عن أيوب الستفرد بـه حييى 
تفرد بـه معىل بن عبد  .مسح عىل اخلفني واخلـامر ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٦٧٨(

  .بن جعفر عن حييى/ب٣١٦/الرحـمن عن عبد احلـميد
 تفرد بـه زياد بن الربيع .احلديث» ...إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينـه« :[حديث  )٥٦٧٩(

 

________________________ 
  .د بن سليامن حمم: يف ص » سليامن بن داود«/ باألزالم : يف ص » بـهذه األزالم« * −٥٦٧٢الالل
 .عمر : يف ص » عمرو«*  −٥٦٧٣الالل
 .من ص » أيب سعيد«*  −٥٦٧٤الالل
  .خثيم : يف ص » خثعم«. *  من طريق عمر , ووافقه ٨١٩ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٦٧٥الالل
  .−٥٧٠١ كام يف األوسط واحلديث – عمر :صوابه » عثامن«: قوله  )١(الالل
  .الذهب : يف غ » الذهبة« * −٥٦٧٧الالل
 .  من طريق معىل , ووافقه ١٤٧٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢٧٥العلل : ينظر  −٥٦٧٨الالل
 .  من طريق زياد , ووافقه ٨٤٩٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٩/٢٦٩العلل : ينظر  −٥٦٧٩الالل



 

 ٣٦٣

َالدستوائيدي عن هشام ِـمْحُالي ْهقل عن يروو , عن حييىَّْ   . بن زياد عن هشامِ
امن بن الربيع عن يتفرد بـه سل .احلديث» ... عن الطريقاًمن رفع كتاب« :[حديث  )٥٦٨٠(

  .م عن حييىَعْثَ خيبأم بن حييى عن عمر بن عبد اهللا بن هـام
 عن متيمتفرد بـه يونس بن  .احلديث» ...ةنعمعز وجل من ألبسه اهللا « :[حديث  )٥٦٨١(

  .وتفرد بـه عنـه مـحـمد بن سلمة املرادي ,األوزاعي عنـه
تفرد بـه عمر بن راشد عن  .احلديث.. .أنـه كان يقنت يف الركعة األخرية :حديث )٥٦٨٢(

  .حييى
غريب من حديث حييى  .احلديث.. .هو يبولو ملسو هيلع هللا ىلص مر رجل برسول اهللا :[حديث  )٥٦٨٣(

  . بن عيل عنـهةتفرد بـه مسلم ,ومن حديث األوزاعي عنـه ,عنـه
تفرد بـه برش بن رافع أبو األسباط  .»السالم اسم من أسامء اهللا عز وجل« :[حديث  )٥٦٨٤(

  .عن حييى عنـه
 بن تفرد بـه يعىل .احلديث» ...صيام يوم وال يومنيبال يتقدمن أحدكم « :[حديث  )٥٦٨٥(

ُعروبةاحلارث عن بكر بن وائل عن ابن أيب  غريب من  :ع آخر وقال يف موض. عن حييىَ
  }ب١٣٤{ .ال عنـهَّحَّني بن الرَكُتفرد بـه مـحـمد بن س ,حديث اخلليل بن مرة عن حييى

ومل يروه  ,تفرد بـه صدقة بن يزيد عن حييى . احلديث...ى الناس اهلاللاءتر :حديث )٥٦٨٦(
  .ن مسلمعنـه غري الوليد ب

 ...فسبحوا ,عرايب بني يديـهأفمر  ,كان يصيل بالناس ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٦٨٧(
 

________________________ 
  .١٠١العلل املتناهية : ينظر  −٥٦٨٠الالل
 من طريق حممد , ٩٦٥ والصغري ٦٥٥٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . ١٥) ٨٣(د األفرا: ينظر  −٥٦٨١الالل

 . ووافقه 
 .  من طريق مسلمة , ووافقه ٣٦٤١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٦٨٣الالل
 .  من طريق برش , ووافقه ٣٠٠٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٦٨٤الالل
 . ريق يعىل , ووافقه  من ط٣٣٠٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٦٨٥الالل
 .رشيك بن عبد اهللا : يف غ » سويد بن عبد العزيز«/ هذا : يف ص » وهذا«*  −٥٦٨٧الالل



 

 ٣٦٤

ًفقهاله م« :وفيـه ,احلديث ْ  تفرد بـه كثري بن عبيد , حديث منكر*هذاو :قال ابن أيب داود .»IQHاِ
  .عن األوزاعي عن حييى *زعبد العزي سويد بن عن

تفرد بـه األوزاعي  .احلديث.. .متى وجبت لك النبوة : ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا :حديث )٥٦٨٨(
  .وعنـه الوليد بن مسلم ,عن حييى

  أفادنيه:قال ابن صاعد .احلديث» ...إن اهللا عز وجل يبغض الفاحش« :[حديث  )٥٦٨٩(
مـحـمود بن مـحـمد  :يعني , وبغريه*هبفحدثنا  , إليـهنامضيو ,وكتبـه يل بخطه ,عمر بن إبراهيم

 . *تفرد بـه مـحـمود عن أيوب عن حييى , قايض الياممةعتبةري عن أيوب بن َفَّالظ IRHأبو زيد
تفرد بـه مـحـمود عن  .احلديث» ...لتأمرن باملعروف« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٦٩٠(

 /أ٣١٧/.عنـه ISHأيوب
 .بمثله .احلديث» ... اهللاهـمثالثة ال يكلم« :حديث )٥٦٩١(
  .بمثله .احلديث» ...ما توضأ من مل يذكر اسم اهللا عليـه« :[حديث  )٥٦٩٢(
غريب من حديث اخلليل بن مرة  .احلديث» ...ال تنكح املرأة عىل عمتـها« :حديث )٥٦٩٣(

  .تفرد بـه سليامن بن عمر عن أبيـه عن اخلليل ,عن حييى
 . تفرد بـه عمر بن خالد عن اخلليل عن حييى. احلديث» ...اًمن أمسك كلب« :حديث )٥٦٩٤(
 ,د بـه اخلليل عن حييىتفر .احلديث» ...*اًمن أراد أن ينفس اهللا عنـه كرب« :[حديث  )٥٦٩٥(

 عن −حييى بن زياد :واسمه−ري بن زياد َهُوتفرد بـه عنـه ف ,ورواه طلحة بن زيد عن اخلليل
  .طلحة

________________________ 
  .−١٥٦١ كام يف األوسط – فقه :ه الوجه في» ًفقها«: قوله  )١(الالل
 .» صح«: فوقها يف غ » حييى«/ من ص » به« . * ١٢٩اللطائف أليب موسى املديني : ينظر  −٥٦٨٩الالل
 . يزيد :صوابه » زيد«: قوله  )٢(الالل
  .١٣/٩٢تاريخ بغداد : ينظر  −٥٦٩٠الالل
 . هو ابن النجار )٣(الالل
  .١/٢٢٥ , نتائج األفكار ١/٧١السنن : ينظر  −٥٦٩٢الالل

 .كربة : يف غ » ًكربا«*  −٥٦٩٥الالل



 

 ٣٦٥

بن زيد  تفرد بـه طلحة .احلديث.. .إذا أفطر عند قوم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٦٩٦(
  .ري بن زيادَهُوعنـه ف ,بـهذا اإلسناد عن اخلليل

  .احلديث» ...اليس منفمن غشنا « :حديث )٥٦٩٧(
  .احلديث» ... أحدكم النار*ليتق« :[حديث و )٥٦٩٨(

  . إال من هذا الوجهامومل نكتبه , حييى عنـه عن اخلليل بن مرةهـامتفرد بـ      
 *ليحلمو« :وفيـه ,احلديث» ...*اًمن أراد أن يرشف اهللا له بنيان« :لقا :[حديث  )٥٦٩٩(

  .ن حييىعليل اخلتفرد بـه  .»*عمن جهل عنـه
  . تفرد بـه اخلليل عنـه.»...الشهداء :أول ثالثة يدخلون اجلنة« :[حديث  )٥٧٠٠(
تفرد بـه  .احلديث» ...ثم صىل بعدها ست ركعات ,من صىل املغرب« :[ IQHحديث )٥٧٠١(

  .م عن حييىَعْثَ بن أيب خ*عمر
  .بمثله .احلديث» ...من قرأ الدخان« :[حديث  )٥٧٠٢(
  .عنه حييى عن رافع بن برش باطاألس أبو به تفرد .احلديث »...أنسابكم تعلموا« :حديث )٥٧٠٣(
  .بمثله .احلديث» ...ب الرجال ريح ال لون لهْيِط« :حديث )٥٧٠٤(
تفرد بـه  .احلديث.. . الصالة يف السفرُرصْقَأ ,يا رسول اهللا : قالًن رجالأ :حديث )٥٧٠٥(

  . حييى عنمَعْثَبن أيب خ IRHعمر
________________________ 

  .٨/٣٧العلل : ينظر  −٥٦٩٦الالل
 .ليتقي : يف ص » ليتق«*  −٥٦٩٨الالل

 .» كذا«:  يف حاشية غ »جهل عنه«/ ليحلم : يف ص » وليحلم«/ ًبيتا : يف غ » ًبنيانا«*  −٥٦٩٩اللال
  .− لعله سقط اخلليل– ٩/٢٦٩العلل :  ينظر  −٥٧٠٠الالل
َمعاد«:  فوقها يف ص )١(الالل   .٥٦٧٥, يعني يف احلديث » ُ
 .عثامن : يف غ » عمر«. * قه  من طريق عمر , وواف٨١٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧٠١الالل
  .−عمر بن راشد:  فيهام – ١/٢٣٤ , الآللئ املصنوعة ٤٨٥املوضوعات : ينظر  −٥٧٠٢الالل
, وتقدم أن » عثامن «٥٧٠١, ويف احلديث » عمر«, يعني أنه عنده هنا » كذا فيهام«:  يف حاشية غ )٢(الالل

 .عمر : الصواب 



 

 ٣٦٦

ومل  ,وزاعي عنـه عن األُعالثةتفرد بـه ابن  .احلديث» ...إذا رأيتم احلريق« :حديث )٥٧٠٦(
اغ َّبَّعثامن بن عمرو الد }أ١٣٥{ احلسن بن عيل بن زكريا البرصي عننكتبـه إال عن أيب سعيد 

  .عنـه
تفرد بـه عثامن  .احلديث» ...ل عن شعرهاأإذا تزوج أحدكم املرأة فليس« :[حديث  )٥٧٠٧(

 *يل بن زكرياومل نكتبـه إال عن أيب سعيد احلسن بن ع , عن األوزاعيُعالثةبن عمرو عن ابن 
  .البرصي

 /ب٣١٧/.بمثله .احلديث» ...قْرُّتزوجوا الز« :حديث )٥٧٠٨(
 . IQH عن األوزاعي عنـهُعالثةتفرد بـه ابن  .احلديث» ...ال حسد وال ملق« :حديث )٥٧٠٩(
زيد بن  يتفرد بـه إبراهيم بن .احلديث» ...ثالث دعوات مستجابات« :[حديث  )٥٧١٠(
  . بن عبد احلـميد ومل يروه عنـه غري سعد,يد عن األوزاعيَدُق
  .بمثله .احلديث» ...ركعتني يركع حتى جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا« :حديث )٥٧١١(
تفرد بـه  .احلديث.. .ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينـهن ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٥٧١٢(

 .الوليد بن مسلم عن األوزاعي عنـه
بـها سلمة بن تفرد  ,فيـه سنن .احلديث.. .عىل جنازة ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا :[حديث  )٥٧١٣(

  . األوزاعي عنـه عنكلثوم
عن  IRHتفرد بـه جابر بن صبيح .بطولهاحلديث » ...من حال دون حد« :حديث )٥٧١٤(

  .حييى
________________________ 

 .»كذا«: زياد, وفوقها : يف غ » زكريا«. * ٢/١٦٤لآللئ املصنوعة , ا١٢٦١املوضوعات : ينظر  −٥٧٠٧الالل
 . كذا , ولعل صوابه أنه من رواية األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة )١(الالل
 . تفرد به عنه :  من طريق أيب املغرية عن األوزاعي , وقال ٢٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧١٠الالل
 من طريق ٤٦٧٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٧٤, ٩/٣٢٢, ٤/٢٧٠العلل  : ينظر −٥٧١٣الالل

 . سلمة , ووافقه 
ْ صبح :صوابه » صبيح«: قوله  )٢(الالل ُ. 



 

 ٣٦٧

تفرد بـه يوسف بن  .»ل ووجع العنيَّمُّالرضس والد :ثالث ال يعاد منـهن« :حديث )٥٧١٥(
َالسفر  . عن األوزاعي عنـهَّ

تفرد  .»دين بكامَّيَاحلـمد هللا الذي أ« : ملسو هيلع هللا ىلص*فقال النبي ,أقبل أبو بكر وعمر :[حديث  )٥٧١٦(
ْهقل عن دبـه عمرو بن زيا   . عن األوزاعي عنـهِ

 عن *اغَّبَّتفرد بـه عثامن الد .»إن اهللا عز وجل جتاوز للسخي عن مساوئه« :[حديث  )٥٧١٧(
  .عن حييى IQHُعالثةابن 

 بن تفرد بـه معتمر .احلديث.. .إن العزل :لإن اليـهود تقو : ملسو هيلع هللا ىلصقيل للنبي :[حديث  )٥٧١٨(
 ,عة عن اخلدريرفا مطيع بن *وإنام رواه حييى عن أيب ,سليامن عن أيب عامر عن حييى عنـه

  .واختلف عن حييى فيمن بينـه وبني أيب سعيد
تفرد بـه عيل بن  .احلديث.. .ة بالعربانيةارون التوؤكان أهل الكتاب يقر :حديث )٥٧١٩(

دار عن عثامن بن عمر عن عيل ْنُ بعن IRHأخرجه البخاري ,وهو صحيح ,املبارك عن حييى عنـه
  .بن املبارك

. احلديث» ...قرأ أحدهل « :لفلام قضاها قا ,صالة ملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهللا :[حديث  )٥٧٢٠(
  .ار عن برش بن بكر عن األوزاعي عنـهَقَتفرد بـه زكريا بن حييى الو

تفرد بـه عيل بن ربيعة عن األوزاعي  .»ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار« :[حديث  )٥٧٢١(
  .عن حييى عنـه

________________________ 
 .رسول اهللا : يف غ » النبي«*  −٥٧١٦الالل
 .عثامن بن الدباغ : يف ص » عثامن الدباغ«*  −٥٧١٧الالل
 .عن األوزاعي :  أي )١(الالل
 .ابن : يف غ » أيب« . * ٨/٤١العلل : ينظر  −٥٧١٨الالل
  .٧٥٤٢, ٧٣٦٢, ٤٤٨٥ يف األحاديث )٢(الالل
  .١/٣٣٣السنن : ينظر  −٥٧٢٠الالل
  .١١/٧١العلل : ينظر  −٥٧٢١الالل



 

 ٣٦٨

 بن ميمون عن حييى *سيَبُ عتفرد بـه .احلديث» ...من ادعى إىل غري أبيـه« :[حديث  )٥٧٢٢(
  .عنـه

 .بمثله .احلديث/أ٣١٨/»...الولد للفراش« :حديث )٥٧٢٣(
روي عن معاذ بن هشام و. * بمثله.احلديث» ...يقطع الصالة الكلب «:[حديث  )٥٧٢٤(

  .عن أبيـه بعض هذه األلفاظ
بن حييى عن أبيـه عن أيب  IQHتفرد بـه عبيد اهللا .احلديث» ...رؤيا املؤمن« :حديث )٥٧٢٥(

  .سلمة
مل يروه عن حييى بن أيب كثري  .احلديث» ...ما خيشى أحدكم إذا رفع رأسهأ« :حديث )٥٧٢٦(

  .ي واحلسن بن دينارِزَ أيب جغري
   }ب١٣٥{ :أبو صالح عن أيب هريرة* 

  : عىل الرتتيب*الرواة عنـه
  :نة عنـهإبراهيم بن أيب ميمو** 

تفرد بـه يونس بن  .احلديث.. .﴾n m ﴿ :نزلت هذه اآلية يف أهل قباء :[حديث  )٥٧٢٧(
  .وتفرد بـه معاوية بن هشام عنـه ,احلارث الطائفي عن إبراهيم

  :إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عنـه** 
غريب من حديث أيب  .احلديث.. . كان يبيع اخلـمر يف سفينةًن رجالأ :[حديث  )٥٧٢٨(

  .وتفرد بـه عنـه حـامد بن سلمة ,تفرد بـه إسحاق عنـه ,نـهصالح ع
  :حبيب بن أيب ثابت عنـه** 
________________________ 

َعبيس«*  −٥٧٢٢الالل  .عنبس : يف ص , و» صح«: فوقها يف غ » ُ
 .من غ » بمثله... حديث «*  −٥٧٢٤الالل
 . عبد اهللا :صوابه » عبيد اهللا«: قوله  )١(الالل
 .من ص » عنه«*  −٥٧٢٧الالل
  .  من طريق محاد , ووافقه ٢٥٠٧ أخرجه الطرباين يف األوسط −٥٧٢٨الالل



 

 ٣٦٩

تفرد  .احلديث.. .فزودها كلامت , ملسو هيلع هللا ىلصزارت فاطمة عليـها السالم النبي :[حديث  )٥٧٢٩(
  .وتفرد بـه أبو غسان مالك بن إسامعيل عنـه , املقدام عن حبيب*بـه عمرو بن أيب

غريب من حديثه  .احلديث.. .عن صوم يوم اجلـمعة ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٧٣٠(
قايض  ومل يروه عنـه غري عنبسة بن سعيد , بن عبد الرحـمن بن أيب ليىل عنـهمـحمدتفرد بـه  ,عنـه
  .الري

 عن األعمش عن خالد أبو بـه تفرد .احلديث» ...ة أحدكمَمَإذا زنت أ« :[حديث  )٥٧٣١(
  .عنـه حبيب

غريب من حديثه عن  .احلديث.. .ل أرسهإين أعمل العم :قال رجل :[حديث  )٥٧٣٢(
 عبد الواحد بن زياد عن األعمش  عنتفرد بـه عيل بن عثامن الالحقي ,األعمش عن حبيب

تفرد بـه  ,تفرد بـه مـحـمد بن جابر عن األعمش عنـه بـهذه األلفاظ :ع آخر وقال يف موض.عنـه
  .قيس بن مـحـمد عنـه

ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن  .احلديث» ...َقـَِبَ ثم أَقـَِبَ العبد ثم أَقـَِبَإذا أ« :[حديث  )٥٧٣٣( ْ  عن َ
 .أبيـه عن قيس بن الربيع عن أيب بكر التميمي عن حبيب

  :حصني عنـه** 
  .»من رآين يف املنام« :[حديث  )٥٧٣٤(
  .»تسموا باسمي« :حديثو )٥٧٣٥(
  .»اًمن كذب عيل متعمد« :ثحديو )٥٧٣٦(

________________________ 
 .من ص » أيب«*  −٥٧٢٩الالل
  .١٠/١٦٨العلل : ينظر  −٥٧٣٠الالل
  .− فيه سقط– ١٠/٩٤, ٨/٢١١العلل : ينظر  −٥٧٣١الالل
  .٨/١٨٤, ٦/١٩٩لل الع: ينظر  −٥٧٣٢الالل
  .٨/٢١١العلل : ينظر  −٥٧٣٣الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » عن« *  .١٠/١٣٠العلل : ينظر  −٥٧٣٦, ٥٧٣٥, ٥٧٣٤الالل



 

 ٣٧٠

َهبريةتفرد بـها سعيد بن        وغريه يرويـها عنـه عن حصني  ,حصني عنـهن ع َعوانة عن أيب ُ
  .IQH*نع

  :عنهجبري /ب٣١٨/حكيم بن **
 .وتفرد بـه ابن عيينة عنـه ,حكيم عنـهتفرد به  .احلديث» ...لكل يشء سنام« :حديث )٥٧٣٧(

  .وال يصح ,وروي عن الثوري
  :−إن شاء اهللا−خالد بن الوضاح عنـه ** 

 . وينظر,IRHازم عنـهيف ترجـمة أيب ح .»ألفماملؤمن « :[حديث  )٥٧٣٨(
ُالـمقربيزيد بن أسلم عنـه وعن **  ْ َ:  

 تفرد بـه أبو بكر بن .احلديث» ...ال تفضحوا موتاكم بسيئات أعاملكم« :[حديث  )٥٧٣٩(
  .هـامسلم عنـأ عن زيد بن فر عن عمه مـحـمد بن جعإسامعيل عن فليح بن *شيبة
  :ليامن األعمش عن أيب صالحس** 

 اًلو كان الدين معلق« :وفيـه ,احلديث» ... املوايلتقربوا يا معرش« :[حديث  )٥٧٤٠(
 .اً تفرد بـه مـختار بن غسان عن حفص بن عمران عن األعمش مرفوع.احلديث »...بالثريا

» ... بالثريا لناله رجال من أبناء فارس*اًمعلقلو كان الدين « :بلفظ وقال يف موضع آخر
األعمش واجلـامعة معه عن أيب  ISHعن ,ـه حصني بن مـخارق عنُجنادةتفرد بـه أبو  :احلديث
   }أ١٣٦{ .صالح

 تفرد بـه سلمة بن عبد امللك .احلديث» ...دة أحدكميإذا زنت ول« :[حديث  )٥٧٤١(
 

________________________ 
ِعن أيب حصني عن أيب صالح : صوابه » عن حصني عن«:  قوله )١(الالل َ. 
 .الرتمجة وحديثها من ص *  −٥٧٣٨الالل
  .٥٥١٩ يف احلديث )٢(الالل
 .بن أيب شيبة : يف غ » بن شيبة«*  −٥٧٣٩لالال

 .معلق : يف ص » ًمعلقا« . * ١٠/١٠٤العلل : ينظر  −٥٧٤٠الالل
 ...عن األعمش : رواية حصني :  أي )٣(الالل
  .١٠/٩٤العلل : ينظر  −٥٧٤١الالل



 

 ٣٧١

وقد تقدم من رواية األعمش عن حبيب  ,يص عن عبد الرحـمن بن حـميد عن األعمشْوَالع
  .IQHعن أيب صالح

غريب من حديث األعمش  .ثاحلدي» ...ليس منا من رضب اخلدود« :[حديث  )٥٧٤٢(
ْعبمل يروه عنـه غري عبد املؤمن بن عبد اهللا ال ,عنـه   .وتابعه عبد اهللا بن عبد القدوس, *يسَ

» ...صةََلات النساء حول ذي اخلَيَلَال تقوم الساعة حتى تضطرب أ« :حديث )٥٧٤٣(
ـه عيل بن وتفرد ب ,تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد عنـه ,غريب من حديث األعمش عنـه .احلديث

  . بـهذا اإلسنادربح
 ,غريب من حديث الثوري عنـه .احلديث» ... جلد الكافرظإن غل« :[حديث  )٥٧٤٤(

  .واملـحفوظ عن عبيد اهللا بن موسى عن شيبان
تفرد بـه موسى بن أعني  .»نْرَ قد التقم الق*كيف أنعم وصاحب الصور« :[حديث  )٥٧٤٥(

  .ن اخلدري عطية عذكروفيـه  ,ينجـمع بني اإلسناد ,عن األعمش
عن أيب سعيد « :مل يقل فيـه .احلديث» ...ما من مأل اجتمعوا قلوا أو كثروا« :حديث )٥٧٤٦(

  . غري مـحـمد بن يزيد الواسطي عن رشيك عن األعمش»وأيب هريرة
 ,غريب من حديث األعمش عنـه .احلديث» ...اًمن كذب عيل متعمد« :[حديث  )٥٧٤٧(

  .تفرد بـه مـحـمد بن مهاجر عن أيب معاوية عنـه
إسامعيل /أ٣١٩/تفرد بـه مـحـمد بن .احلديث» ...من دخل عىل مريض« :[حديث  )٥٧٤٨(
 يل حييى بن حبيب بنِقَغري أيب ع *عنه وال أعلم حدث بـه , عن جرير عن األعمشييبِبَاحل

 

________________________ 
  .٥٧٣١ يف احلديث )١(الالل
 من طريق عبد اهللا , ٣٩٦٧ األوسط وأخرجه الطرباين يف . ١٠/١٦١, ٥/٢٤٧العلل : ينظر  −٥٧٤٢الالل
 .القييس : يف غ » العبيس«. * تفرد به عن األعمش : وقال 
  .١٠/١٥٠العلل : ينظر  −٥٧٤٤الالل
 .السور : يف غ » الصور«*  −٥٧٤٥الالل
  .٢/٦٠٤املؤتلف : ينظر  −٥٧٤٧الالل
 .من غ » عنه« . * ١٠/٩٦العلل : ينظر  −٥٧٤٨الالل



 

 ٣٧٢

  .يبيِبَثابت عن عمه مـحـمد بن إسامعيل احلأيب إسامعيل بن عبد اهللا بن حبيب بن 
تفرد بـه  ,غريب من حديث األعمش عنه .احلديث» ...ًمن كتم علام« :حديث )٥٧٤٩(

  . أيب معاوية عن األعمش عنباينْوَّثبن ثوبان ال IQHعمرو بن زياد بن مـحـمد
تفرد بـه عبد احلـميد بن صالح عن أيب  .احلديث» ...عجب ربنا عز وجل« :[حديث  )٥٧٥٠(

  .بكر بن عياش عن األعمش
ـه حييى بن معىل عن عبد احلـميد تفرد ب .احلديث» ...املؤمن ليس بطعان« :[حديث  )٥٧٥١(

فرواه عن عبد  ,ي عباد بن الوليدَربُغوخالفه أبو بدر ال ,بن بحر عن رشيك عن األعمش عنـه
تفرد بـه عبد احلـميد عن و ,احلـميد عن رشيك عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا

 بن يونس عن األعمش عن من رواية إرسائيل *هذا وإنام يعرف ,اًرشيك من هذا الوجه أيض
 .وتفرد بـه مـحـمد بن سابق عن إرسائيل عن األعمش ,مة عن عبد اهللاقإبراهيم عن عل

م عن عبد اهللا بن هـامرواه أبو  .احلديث» ...كان عىل الطريق غصن شوك« :حديث )٥٧٥٢(
  . عنـه غريههـمومل جيـمع بينـ ,مشعـحارض عن األُيدة ومِبَنمري وع

غريب من حديث األعمش  .احلديث» ...ق شبابكمسفإذا بكم كيف « :[حديث  )٥٧٥٣(
 ,يد بن عبد العزيز بن أيب روادجوتفرد بـه عبد امل ,تفرد بـه ياسني بن معاذ الزيات عنـه ,عنـه

  .يدجوتفرد بـه راشد بن سعيد الرميل عن عبد امل
غريب من حديث  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصرت ليلة القدر عند رسول اهللاِكُذ :[حديث  )٥٧٥٤(

  .تفرد بـه حسني بن مـحـمد املروزي عنـه , األعمش عنمْرَسليامن بن ق

________________________ 
 . عبد الرمحن :صوابه » دحمم«: قوله  )١(الالل
 ) .ب/٧٣النارصية (العلل : ينظر  −٥٧٥٠الالل
 .من غ » هذا«*  −٥٧٥١الالل
:  من طريق حريز بن املسلم الصنعاين عن عبد املجيد , وقال ٩٣٢٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧٥٣الالل

 . تفرد به عنه 
  .١٠/٢٠٠العلل : ينظر  −٥٧٥٤الالل



 

 ٣٧٣

د يتفرد بـه أبو مسلم عب .احلديث» ...من استمع إىل حديث قوم« }ب١٣٦{ :حديث )٥٧٥٥(
  .قائد األعمش عنـه IQHاهللا بن سعد

 تفرد بـه حييى بن عيسى الرميل .احلديث.. .الفجر ملسو هيلع هللا ىلص صىل بنا رسول اهللا :[حديث  )٥٧٥٦(
  .»اًعْمَ شُذُآخ« :يثـه بقوله يف هذا احلدعن
 صحيح من حديث األعمش .احلديث» ...إن أثقل الصالة عىل املنافقني« :حديث )٥٧٥٧(
  .تفرد بـه شاذان إسحاق بن إبراهيم ,وغريب من حديث سعد بن الصلت عنـه ,ـهعن
بن غريب من حديث عيسى  .احلديث» ... اهللا عز وجلهـمثالثة ال يكلم« :[حديث  )٥٧٥٨(

  .تفرد بـه النعامن بن عبد السالم عنـه ,اح عن األعمشأخي اجلر الضحاك الكندي
غريب من حديث هارون بن سعد /ب٣١٩/.احلديث» ...ال يزين الزاين« :[حديث  )٥٧٥٩(

  . بن هارون عنـه*يمالرحـتفرد بـه عبد  ,العجيل عن األعمش
 عن ِّرشَجـُتفرد بـه إبراهيم بن م .احلديث »...الرهن مـحلوب ومركوب« :[حديث  )٥٧٦٠(
  .اًوية عنـه مرفوعيب معاأ
غريب من حديثه  .احلديث» ...فعمل بـها ,ن اهللا عز وجل رغبةعتاه أمن « :حديث )٥٧٦١(

ومل نكتبـه إال عن أيب عبد  ,تفرد بـه زياد بن مغيث ,ومن حديث األعمش عنـه ,IRHعن أيب صالح
 عن أبيـه عن يسُْود اهللا سعيد بن يوسف اجلي عن أيب عبِّيلُُباهللا مـحـمد بن عيل بن إسامعيل األ

  .زياد

________________________ 
 . سعيد :صوابه » سعد«: قوله  )١(الالل
  .٨/١٧٧العلل : ينظر  −٥٧٥٦الالل
  .١٠/١٧٠العلل : ينظر  −٥٧٥٨الالل
: يف ص » عبد الرحيم«. *  من طريق عبد الرحيم , ووافقه ٥٦٤٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧٥٩الالل

 .عبد الرمحن 
  .٣/٣٤ , السنن ١٠/١١٣العلل : ينظر  −٥٧٦٠الالل
 . أيب هريرة :صوابه لعل » الحأيب ص«: قوله  )٢(الالل



 

 ٣٧٤

تفرد بـه  .احلديث.. .اً شديداًوكان حيبـه حب , ملسو هيلع هللا ىلصكان احلسن عند النبي :[حديث  )٥٧٦٢(
  .وال نعلم حدث بـه غري عبد الرحـمن بن صالح األزدي ,موسى بن عثامن احلرضمي عنـه

تفرد بـه حـامد بن شعيب عن منصور بن  .احلديث» ...التسبيح للرجال« :[حديث  )٥٧٦٣(
  .يب صالحاملعتمر عن أ

تفرد بـه مـحـمود  . اآلية﴾.. .{ ~ � ¡ ﴿ :يف قوله عز وجل :حديث )٥٧٦٤(
َأنيسةاش عن سيف بن مـحـمد عن زيد بن أيب َدِبن خ   . عن األعمش عنـهُ

 :وفيـه ,احلديث.. .عن رجل من األنصار يشء تكلم بـه ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَبلغ رسول :[حديث  )٥٧٦٥(
مل يروه  , من حديثه عنـه عن أيب هريرةغريب .احلديث... *اًكنت خادم : يقولونًن رجاالإ

َشبابةبـهذه األلفاظ غري    . عن قيس عن األعمشَ
ل بن َوْرَتفرد بـه ج .عىل بعض أزواجه بقدر من هريسة ملسو هيلع هللا ىلص م النبيـأول :[حديث  )٥٧٦٦(

َجنف ْ   .ل عن أيب عبد الرحـمن عن األعمشَ
قال أبو  .احلديث» ...ال يؤذن لكم من يدغم اهلاء« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٧٦٧(

ال  :قالف , األعمش برجل يؤذن ويدغم اهلاءرم :وإنام هو ,هذا حديث منكر : داودبكر بن أيب
تفرد بـه عيل بن جـميل عن عيسى بن يونس عن  :قال الدارقطني ,يؤذن لكم من يدغم اهلاء

  .اًاألعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة مرفوع
 ,يب من حديث األعمش عنـهغر .احلديث» ...إن اهللا عز وجل رفيق« :حديث )٥٧٦٨(

  .تفرد بـه أبو بكر بن عياش عنـه
________________________ 

  .−...كان احلسني :  فيهام – ٤١٥ , العلل املتناهية ١٦٠, ١٤/١٥٩تاريخ دمشق : ينظر  −٥٧٦٢الالل
  .٥٨٤٢, وسيأيت يف مكانه يف احلديث » ال     إىل«هذا احلديث من ص , ورضب عليه بــ*  −٥٧٦٣الالل
 .ًصادقا : يف غ » ًخادما«*  −٥٧٦٥الالل
 من طريق جرول , وسكت ٢٩٢٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/١٧٩تاريخ دمشق : ينظر  −٥٧٦٦الالل

 . عنه 
 , ١٨٣ , تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص ٨/١٧٤العلل : ينظر  −٥٧٦٧الالل

  .٢/١١ , الآللئ املصنوعة ٩٤٦املوضوعات 



 

 ٣٧٥

غريب من حديث أيب  . ﴾مالك يوم الدين﴿  :هاؤكان يقر ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٧٦٩(
ِالنصيبيتفرد بـه موسى بن أيوب  ,اًن بن كيسان عن األعمش عنـه مرفوعامنوفل عيل بن سلي َّ 

  .عن الوليد بن مسلم عنـه
 /أ٣٢٠/,من حديث األعمش صحيح .احلديث» ...ال يزين الزاين« :[حديث  )٥٧٧٠(
اد َّوَتفرد بـه ر ,− حفظههوياإن كان ر− د اهللا عن األعمشيبن عب IQHغريب من حديث مفضلو

اد عن مـحـمد بن عبيد ووالصحيح عن ر ,ادَّوَ عن رجعفرتفرد بـه مهدي بن و ,بن اجلراح عنـه
َالعرزمياهللا  ْ   }أ١٣٧{ . عن األعمشَ

 : *عن أيب هريرة IRH*بكرىل أيب  موّيَمُس** 
 .احلديث» ... إال اجلنةجزاءاحلج املربور ليس له « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٧٧١(

مـحـمد بن عبد  :يعني ,وما سمعناه إال من ابن عبد احلكم ,غريب اإلسناد: *قال ابن صاعد
بن سعيد أيوب عن حييى  اهللا بن عبد احلكم عن إسحاق بن الفرات قايض مرص عن حييى بن

ّ سميعن سهيل عن َ تفرد بـه  ,غريب من حديث حييى األنصاري عن سهيل :قال الدارقطني ,ُ
  .وهو مـحفوظ عن سهيل ,وتفرد بـه إسحاق بن الفرات عنـه ,حييى بن أيوب عنـه

ّ سمي غريب من حديث .احلديث.. .كان يقول يف سجوده ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٥٧٧٢( َ ُ
َّغزي بن ُعامرةتفرد بـه  ,عنـه ِ   .ُعامرةوتفرد بـه حييى بن أيوب عن  , عنـهةَ

غريب من حديثه  .احلديث» ...أقرب ما يكون العبد «:قال ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٧٧٣(
 . *وتفرد بـه الليث بن سعد عن حييى بن أيوب من طريق آخر ,بمثله عنـه
________________________ 

  .٨/١٧٦العلل : ينظر  −٥٧٦٩الالل
  .٢/١٤٢تاريخ بغداد : ر ينظ −٥٧٧٠الالل
 . معقل  :يف تاريخ بغداد» مفضل«: قوله  )١(الالل
 .عن أيب صالح :  أي )٢(الالل
» قال ابن صاعد«/ من غ » عن أيب هريرة«/ صالح : يف ص » بكر« . * ١٠/١٧٤العلل : ينظر  −٥٧٧١الالل

 .من ص 
 .» كذا«: فوقها يف ص  »آخر«*  −٥٧٧٣الالل



 

 ٣٧٦

ّ سميغريب من حديث سهيل عن .»رَمَ غ*من بات ويف يده ريح« :[حديث  )٥٧٧٤( َ تفرد  ,ُ
ورواه غريه  ,يى بن معىل الرازي عن مـحـمد بن الصلت عن زهري بن معاوية عن سهيلبـه حي

ّ سمي ذكرُمل ي ,بيـهأعن زهري عن سهيل عن  َ   .اإلسناد *هذايف ُ
تفرد بـه املعتمر عن عبيد اهللا بن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصجاء الفقراء إىل رسول اهللا :حديث )٥٧٧٥(

ّ سميعمر عن َ ُ.  
د اهللا يغريب من حديث عب .احلديث» ... املالئكة تأمنيهمن وافق تأمين« :حديث )٥٧٧٦(

ّسمي عن َ   .ري عن عبد اهللا بن رجاء عنـهِصَتفرد بـه إبراهيم بن إسامعيل بن الب ,ُ
ْالفرويتفرد بـه إسحاق بن مـحـمد  .احلديث» ...حفت اجلنة باملكاره« :[حديث  )٥٧٧٧(  عن َ

ّ سمي مالك عن َ   .عن أيب صالحُ
غريب من  .احلديث.. .خاتم من ذهبوعليه   ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبيًأن رجال :حديث )٥٧٧٨(

ّ سمي حديث َ َّغزية بن ُعامرةتفرد بـه  ,عنـهُ ِ   . عنـهَِهليعةوتفرد بـه عبد اهللا بن  ,َ
مل  :قال ابن أيب داود .احلديث» ... بعد اجلـمعةاًمن كان منكم مصلي« :[حديث  )٥٧٧٩(

ّ سميعن«/ب٣٢٠/:يف هذا اإلسناد IQHأجد َ عيسى عن به تفرد  :لقا ,غري عيسى بن يونس »ُ
ّ سميالثوري عن َ ُ.  

ّ سمي تفرد بـه مـحـمد بن عجالن عن .احلديث» ...الدين النصيحة« :[حديث  )٥٧٨٠( َ وعبيد ُ
َمقسم اهللا بن  ْ   .والقعقاع عن أيب صالحِ

  :سهيل عن أبيـه** 
________________________ 

 .من غ » هذا«/ من ص » ريح« . * ١٠/٢٠٣العلل : ينظر  −٥٧٧٤الالل
  .١/٣٣٢مسند الشهاب : ينظر  −٥٧٧٧الالل
  .٨/١٩١العلل : ينظر  −٥٧٧٩الالل
 . يقل :صوابه » أجد«: قوله  )١(الالل
 , − دون سمي– من طريق حممد ٣٧٦٩وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٠/١١٧العلل : ينظر  −٥٧٨٠الالل
 . مد عن عبيد اهللا وحده تفرد به حم: وقال 



 

 ٣٧٧

غريب من  .احلديث» ...وفد اهللا عز وجل ثالثة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٧٨١(
وال نعلم حدث بـه غري عبد  ,IQHوعنـه ابنـه ,فرد بـه بكري بن عبد اهللا بن األشجت ,حديثه عن أبيـه
  .اهللا بن وهب

 سهيل عن لربيعتفرد بـه قيس بن ا .احلديث» ...من تعلم الرمي ثم تركه« :[حديث  )٥٧٨٢(
  .أبيـه عن

 IRHتفرد بـه الربيع بن حييى عن سعيد .احلديث» ...من اطلع يف دار قوم« :حديث )٥٧٨٣(
  .عن سهيل

غريب من حديث سليامن  .احلديث.. .قالول ينـهى عن ق: *قوله *يف :[حديث  )٥٧٨٤(
ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب  ,يدةِبَبيد بن عُوعنـه ع ,تفرد بـه عنـه ابنـه معتمر ,التيمي عن سهيل

  .الفضل العباس بن موسى األنصاري
» ...تي يشرتي رؤيهـم من أمتي يأتون من بعدي يود أحداًإن ناس« :[حديث  )٥٧٨٥(

 وغريب من حديث عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب ,غريب من حديثه عن أبيـه .احلديث
  . أيب عيل احلنفي*غري *عنهومل يروه  , عنـهِّالزناديب أبـه عبد الرحـمن بن  }ب١٣٧{ تفرد ,عنـه

 غريب من حديث سهيل عن .»الدين النصيحةإنام « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٧٨٦(
 

________________________ 
  .١٠/١٢٦ , العلل ١٥) ٣(األفراد : ينظر  −٥٧٨١الالل
 .» وعنه ابنه مـخرمة«:  يف األفراد )١(الالل
 من طريق قيس , وسكت عنه يف األوسط , ٥٤٣ والصغري ٤١٧٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧٨٢الالل

 .ووافقه يف الصغري 
 .عبة  ش:صوابه » سعيد«: قوله  )٢(الالل
فوقها ضبب عليها يف ص , و» قوله«/  من غ »يف«. * ١٠/٢٩١ , العلل ١٠) ٢(األفراد : ينظر  −٥٧٨٤الالل
 .»كذا«: يف غ 
» عنه«. * تفرد به عبد الرمحن :  من طريق احلنفي , وقال ٦٩٣٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٧٨٥الالل
 .من ص » غري«/ من غ 

  .١٠/١١٨العلل : ينظر  −٥٧٨٦الالل



 

 ٣٧٨

ومل  ,تفرد بـه برش بن منصور عنـه ,وغريب من حديث الثوري عن سهيل ,هريرةأبيـه عن أيب 
واملـحفوظ عن الثوري عن سهيل عن عطاء بن يزيد  ,يسْرَّيروه عنـه غري العباس بن الوليد الن

  .الليثي عن متيم الداري
 

 ومل ,سحاق عن سهيلإتفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ...ال تسبوا الديك« :حديث )٥٧٨٧(
  . عنـه غري إبراهيم بن عيينةيروه

 

تفرد بـه زهري بن معاوية عن  .احلديث» ...من سئل عن علم فكتمه« :حديث )٥٧٨٨(
  .ومل يروه عنـه غري عيسى بن عبد الرحـمن ,سهيل

 

تفرد بـه  .احلديث» ...بسم اهللا« :لإذا خرج من بيتـه قا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٥٧٨٩(
  . سهيل عن عطاء بن يسارحاتم بن إسامعيل عن عبد اهللا بن حسني بن

 

غريب من  .»فيكم النبوة واخلالفة «:للعباسل قا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٧٩٠(
 ,أيب ذئب عنـهبن وغريب من حديث مـحـمد بن عبد الرحـمن  ,حديث سهيل عن أبيـه عنـه

عن مـحـمد بن عبد الرحـمن  IQHعن مـحـمد بن إسامعيلبن شبيب عبد اهللا  بـه/أ٣٢١/تفرد
  .عن سهيل −هو ابن أيب ذئب−ي العامر

 

تفرد بـه ابن عيينة عن حـمزة بن املغرية  .احلديث» ...ًاال تتخذوا قربي وثن« :حديث )٥٧٩١(
  .عنـه

 

, بيـهأغريب من حديثه عن  .احلديث» ... فال تلعنوهاًإذا أتى أحدكم حد« :حديث )٥٧٩٢(
  .ي عنـهيطَعُمـه مـحـمد بن عمر الوتفرد بـ ,تفرد بـه ابن عيينة عنـهو ,ـه عنتفرد بـه حـمزة بن املغرية

 

تفرد بـه  .احلديث» ...إن اهللا ومالئكتـه يصلون عىل الصفوف األول« :حديث )٥٧٩٣(
  .وال أعلم رواه عنـه غري املـحاريب ,إسامعيل بن عياش عن سهيل

________________________ 
  .٤٦٨العلل املتناهية : ينظر  −٥٧٩٠الالل
 أن بينهام إسامعيل بن أيب أويس وأبا بكر :صوابه » عبد اهللا بن شبيب عن حممد بن إسامعيل«: قوله  )١(الالل

  .− كام يف العلل املتناهية–بن شيبة 



 

 ٣٧٩

َّهياجتفرد بـه  .احلديث» ...ما اجتمع قوم« :حديث )٥٧٩٤( بن  IQH عن مـحـمد بن عمرَ
  .يلسهعلقمة عن 

ْقطبةتفرد بـه  .احلديث» ...إذا أحب اهللا العبد« :[ حديث )٥٧٩٥(  , الثوري عن بن العالءُ
  .IRH سهيل عن القعقاع عن أبيـه:ٍوهو يف رواية

بن حصني  ISHتفرد بـه أبو عباد .احلديث» ...ام مست النارـتوضؤوا م« :حديث )٥٧٩٦(
  .مـخارق عن الثوري عنـه

تفرد بـه عيل  .احلديث» ...ملكني إذا مرض العبد بعث اهللا عز وجل إليـه« :[حديث  )٥٧٩٧(
  .ITHاذي عن معن بن عيسى عن مالك عنـهَباَادَيِّبن مـحـمد الز

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ... يف يوم ثنتي عرشة ركعةصىلمن « :[حديث  )٥٧٩٨(
  .األصبـهاين عن سهيل عنـهبن سليامن 

  .بمثله سواء .» مدمن خـمر كعابد الالت والعزى« :[حديث  )٥٧٩٩(
تفرد بـه الربيع بن النعامن عن  .احلديث» ...إن مثل أحدكم عند موتـه« :حديث )٥٨٠٠(

  .سهيل
   د امللك النوفيل عن ــــــد بن عبـــــتفرد بـه يزي. احلديث» ...هُمِّدَقُ أٌطْقِسَل« :حديث )٥٨٠١(

 . سهيل
________________________ 

 . عمرو :صوابه » عمر«: قوله  )١(الالل
  .٨/٢١١العلل : ينظر  −٥٧٩٥الالل
  .−٥٨٢٥ كام يف احلديث –أيب سهيل , وهو أبو صالح : أي » أبيه«: قوله  )٢(الالل
 .ُ جنادة :صوابه » عباد«: قوله  )٣(الالل
  .٧ , مشيخة اآلبنويس ١٠/٩٧العلل : ينظر  −٥٧٩٧الالل
 .» وما كتبناه إال عن ابن أيب داود«:  يف مشيخة اآلبنويس )٤(الالل
َ , املشيخة البغدادية للسلفي ٥أ , مشيخة اآلبنويس /٥/١٨٦ ,٨/١٨٤العلل : ينظر  −٥٧٩٨الالل . أ /٦١ِ

 .  من طريق حممد , ووافقه ٥٢٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط 
  .٦ , مشيخة اآلبنويس ١٠/١١٤العلل : ينظر  −٥٧٩٩الالل



 

 ٣٨٠

غريب من حديث عبد الرحـمن  .احلديث» ... بعد اجلـمعةاًمن كان مصلي« :[ديث ح )٥٨٠٢(
عن احلسن بن  IQHبَّقَمي امللِّرَخُمـال *عطارالتفرد بـه مـحـمد بن جعفر  ,العمري عنـهبن عبد اهللا 
بن متام عن  ISHعن عبد اهللا IRHتفرد بـه احلسني بن أيب يزيد :ع آخر وقال يف موض.عرفة عنـه
ع  وقال يف موض.تفرد بـه أبو جابر عن شعبة عن سهيل :ثالثع يف موض }أ١٣٨{  وقال.سهيل
ِّاملصييصفرد بـه مـحـمد بن كثري ت :رابع   . سهيلعن عن معمر ِ

سمعه إال من نمل  :»*اً حلقوالسفال جت «.احلديث» ...إذا أتيتم الغائط« :[حديث  )٥٨٠٣(
 العباس بن عبيد اهللا عن عامر بن مطر عن أيب هالل  عنُّالرهاوياحلسن بن أحـمد بن سعيد 

  .الراسبي عن سهيل
 غريب من حديث أيب هالل .احلديث» ...هللاؤمن بات أةال حيل المر« :حديث )٥٨٠٤(
  .تفرد بـه عامر بن مطر عنـه , سهيل عنالراسبي/ب٣٢١/
ِنجيحتفرد بـه عبد اهللا بن جعفر بن  .احلديث» ...أعطوا األجري أجره« :حديث )٥٨٠٥( َ 

  . سهيل عننيياملد
تفرد بـه اهليثم بن سهل عن  .احلديث» ...من قام من مـجلس ثم رجع« :حديث )٥٨٠٦(

َهشيم   .نـه عُ
  .بمثله .احلديث» ...إذا سافرتم يف الريف« :حديث )٥٨٠٧(
  .مثله .احلديث» ...ضمن اهللا عز وجل ملن خرج يف سبيلهت« :حديث )٥٨٠٨(
 انَّبِح  بـه   تفرد  .احلديث» ...−الغيب بظهر   يعني−ألخيـه  الرجل  دعا  إذا « :[ حديث  )٥٨٠٩(

________________________ 
 طريق  من٧٥٥٨وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/١٣٨ , تاريخ بغداد ٢/١٣السنن : ينظر  −٥٨٠٢الالل

 .القطان : يف غ » العطار«. * أيب جابر , ووافقه 
 .» خرتك: امللقب «:  كذا , ويف تاريخ بغداد )١(الالل
 . زيد :صوابه » يزيد«: قوله  )٢(الالل
 . عبيد اهللا :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )٣(الالل
 .من غ » ًحلقا«*  −٥٨٠٣الالل
  .١٠/١٤٣, ٦/٢٢٧العلل : ينظر  −٥٨٠٩الالل



 

 ٣٨١

  .زي عن سهيلَنَبن عيل الع
  :سامك بن حرب عن أيب صالح** 

تفرد بـه مـحـمد  ,غريب من حديث سامك عنـه .احلديث» ...حجة مربورة« :[ديث ح )٥٨١٠(
َالعرزميبن عبيد اهللا  ْ   .عبد الكبري بن عبد املـجيد :واسمه ,وتفرد بـه أبو بكر احلنفي عنـه , عنـهَ

  :ار بن مرة أبو سنان عن أيب صالحَِرض** 
 الشيباين َِرضارد بـه تفر .احلديث» ...أهل اجلنة عرشون ومائة صف «:[*حديث )٥٨١١(

  .عنـه
  :عبد اهللا بن دينار عن أيب صالح** 

تفرد بـه عبد الرحـمن بن عبد  . احلديث... يأكل الثرىاً رأى كلبًن رجالأ :حديث )٥٨١٢(
  .IQHأخرجه البخاري ,وهو صحيح ,اهللا بن دينار عن أبيـه عنـه

 طارق عن تفرد بـه عمرو بن الربيع بن .احلديث» ...إذا عطس أحدكم« :حديث )٥٨١٣(
  .سليامن بن فليح عن عبد اهللا بن دينار عنـه

تفرد  ,غريب من حديثه عن أيب صالح .احلديث» ... اهللاهـمثالثة ال يكلم« :حديث )٥٨١٤(
  . وال يصح مثله, عن الثوري من وجه ضعيفيورو ,بـه سفيان بن عيينة عنـه

يى عن تفرد بـه إبراهيم بن أيب حي .احلديث» ...اإليامن سبعون شعبة« :حديث )٥٨١٥(
َصفوان بن سليم   . عن عبد اهللا عنـهُ

غريب من حديث عبد اهللا  .احلديث» ...اًإن اهللا عز وجل إذا أحب عبد« :[حديث  )٥٨١٦(
 . *ه عنتفرد بـه عنـه ابنـه عبد الرحـمن بن عبد اهللا ,بن دينار عنـه

  :−*اًمطلق−وابن أيب صالح  ,عبد اهللا بن أيب صالح** 
________________________ 

 .  من طريق احلنفي , ووافقه ١٢١٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨١٠الالل
 .من غ » حديث«*  −٥٨١١الالل
  .١٧٣ يف احلديث )١(الالل
 .من ص » عنه« . * ٨/٢١٣العلل : ينظر  −٥٨١٦الالل



 

 ٣٨٢

َهشيمتفرد بـه  .احلديث» ... صاحبك*قك عليـهيمينك عىل ما يصد« :[حديث  )٥٨١٧(  عن ُ
عبد اهللا بن أيب صالح أخ  :لسمعت أحـمد بن حنبل يقو :قال البغوي .عبد اهللا بن أيب صالح
  .لسهيل بن أيب صالح

 :قال :وفيـه .احلديث» ...سبحان اهللا :إن اهللا عز وجل اصطفى من الكالم« :حديث )٥٨١٨(
ؤمل بن املتفرد بـه  ,هيل عن أخيـه عن أبيـهغريب من حديث س .أخي/أ٣٢٢/ينخربوأ

  .إسامعيل عن حـامد بن سلمة عن سهيل
حديث الضحاك  }ب١٣٨{ غريب من .احلديث» ...يفرح الصائم مرتني« :حديث )٥٨١٩(

أيب عياش بن تفرد بـه طلحة بن حييى بن النعامن  ,عن ابن أيب صالح عن أبيـه IQHبن عمر
َالزرقي ُّ.  

 

  : عن أيب صالحعُز بن رفيعبد العزي** 
تفرد بـه أبو بالل األشعري عن أيب بكر  .احلديث.. .اجتمع عيدان يف يوم :[حديث  )٥٨٢٠(

  .ً عنـه متصالُز بن رفيعبن عياش عن عبد العزي
 

  :عبيد اهللا بن عمر عن أيب صالح **
د اهللا بن يتفرد بـه حـامد بن سلمة عن عب .احلديث» ...عةْرُمنربي عىل ت« :[حديث  )٥٨٢١(

  .د اهللا وسهيل عن أيب صالحيحـامد يرويـه عن عب ,عمر عنـه
 

َمقسمعبيد اهللا بن **  ْ ِ:  
  .IRHّيَمُتقدم حديثه يف ترجـمة س

 

 :عبيدة عنـه** 
________________________ 

 .به : يف غ » عليه«/ مطلق : يف ص » ًمطلقا« . * ١٥٨, ٤/١٥٧السنن : ينظر  −٥٨١٧الالل
 . عثامن :صوابه » عمر«: قوله  )١(الالل
  .١٠/٢١٦العلل : ينظر  −٥٨٢٠الالل
 .جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد الرتمجة التالية  . * ١٠/٢٧٤العلل : ينظر  −٥٨٢١الالل
  .٥٧٨٠ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٣٨٣

  .تفرد بـه منصور بن أيب األسود عنـه .احلديث» ...من نفس عن مسلم« :حديث )٥٨٢٢(
 

  :عاصم عنـه** 
 عكرمة بن إبراهيم عن عاصم تفرد بـه .احلديث.. .أوصاين خلييل بثالث :[*حديث )٥٨٢٣(

َبـهدلةفرواه عن عاصم بن  ,وخالفه أبو حـمزة السكري ,عنـه ْ  عن األسود بن هالل عن أيب َ
  .هريرة

تفرد بـه أبو جعفر الرازي  .احلديث» ...اًألن يمتلئ جوف أحدكم قيح« :[حديث  )٥٨٢٤(
ُالنجودعن عاصم بن أيب    . عنـهَّ

 

  :القعقاع بن حكيم عن أيب صالح** 
غريب من حديث سهيل  .احلديث» ...اًإن اهللا عز وجل إذا أحب عبد« :[ديث ح )٥٨٢٥(

ْبسطامتفرد بـه أمية بن و ,, تفرد بـه روح بن القاسم عن سهيل*القعقاع عنـهعن   عن يزيد بن ِ
َزريع   .روح  عنُ

تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عن  .IQHاحلديث» ...أول زمرة يدخلون اجلنة« :[حديث  )٥٨٢٦(
  .عقاع عنـه بن القُعامرة

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ...اً خلقهـم أحسنـاًأكمل املؤمنني إيامن« :حديث )٥٨٢٧(
  .عجالن عنـه

َ سمتقدم يف ترجـمة .»الدين النصيحة« :حديث )٥٨٢٨(   .IRHّيُ

________________________ 
 .من غ » حديث« . * ١٠/٣١٣العلل : ينظر  −٥٨٢٣الالل
 .  من طريق الرازي , ووافقه ٥٠٩٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٢٤الالل
. *  من طريق أمية , وسكت عنه ٢٨٠٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٢١٢العلل : ينظر  −٥٨٢٥الالل

 .من ص » عنه«
 .  من طريق حممد , ووافقه ٣٢٧٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٢٦الالل
  . هذا احلديث من ترمجة عامرة بن القعقاع عن أيب صالح)١(الالل
  .٥٧٨٠ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٣٨٤

  :قدامة بن موسى عن أيب صالح** 
تفرد بـه  .احلديث» ...نيي أصلح يل دهـمالل« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٨٢٩(

ُاملاجشون وتفرد بـه عبد العزيز ,مة عنـهقدا َقطن *ال أعلم حدث بـه غري أيب , عنـه*ِ َ.  
  :كامل بن العالء عن أيب صالح** 

د بن عبيتفرد بـه /ب٣٢٢/.احلديث.. .بثالث خالل ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين خلييل :حديث )٥٨٣٠(
  .إسحاق عنـه

  :مـحـمد بن مسلم الزهري عن أيب صالح** 
أعلم  اًعامل الناس اخليل واإلبل فال جيدون يرضب« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٨٣١(

عن ابن جريج عن الزهري عن  :بن عيينة بقولهعن اتفرد بـه نعيم بن حـامد  .»من عامل املدينة
 عن ابن جريج عن ُسفيان :*عن ابن جريجواملـحفوظ  ,ذكر الزهريبه بوالتفرد  ,أيب صالح
 .أيب صالح

  :همـحـمد بن إبراهيم بن احلارث عنـ** 
رأيت عمرو بن  ,يا أكثم« :يقول ألكثم بن اجلون ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي :حديث )٥٨٣٢(
َحل   .تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عنـه .احلديث» ...ٍّيُ

  :مـحـمد بن واسع عنـه** 
مل جيـمع يف هذا  .احلديث» ...اهللا تعاىل يف حاجة العبد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٨٣٣(

 حييى بن غري مـحـمد بن واسع عن أيب صالح عن IQHن يامنبني اخلليل بن مرة وجعفر باإلسناد 
  .سالم

________________________ 
 من طريق حسني املروزي عن املاجشون , ٩٠١ والصغري ٧٢٦٣أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٢٩الالل

عبد العزيز بن : يف ص » عبد العزيز املاجشون«. * تفرد به عنه : وقال يف الصغري , وسكت عنه يف األوسط , 
 .ابن : يف غ » أيب«/ املاجشون 

 .من غ » عن ابن جريج«*  −٥٨٣١الالل
  .١٠/١٨٦العلل : ينظر  −٥٨٣٣الالل
َ وهو الضبعي– سليامن :صوابه لعل » يامن«: قوله  )١(الالل ُّ−.  



 

 ٣٨٥

» اًقال نادمأمن « :أما قوله .احلديث» ... يف بيعتـهاًقال نادمأمن « }أ١٣٩{ :حديث )٥٨٣٤(
 تفرد بـه معمر بن راشد الصنعاين عن مـحـمد بن واسع عن أيب ,فهو غريب بـهذا اإلسناد

  .صالح
َجحادةمـحـمد بن **    : عن أيب صالحُ

تفرد  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصلو كنا نعلم أي األعامل أحب إىل رسول اهللا :قالوا :حديث )٥٨٣٥(
ِالزبرقانبـه كثري بن حييى أبو مالك عن داود بن  ْ   . عنـهِّ

تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر . *احلديث» ...ى غن*خري الصدقة ما أبقت« :[حديث  )٥٨٣٦(
  .عنـه

  :مصعب بن مـحـمد بن رشحبيل عنـه** 
غريب من حديثه عن أيب  .نا يرى ربـه عز وجلُّلُأك ,يا رسول اهللا :لناق :[حديث  )٥٨٣٧(

َوهيبتفرد بـه  ,صالح   . بن خالد عنـهُ
  :ف بن واصل عنـهِّرَعُم** 

.. . املساءهـامحتى أدرك ملسو هيلع هللا ىلص ى احلسن واحلسني عند رسول اهللاَّمسـت :حديث )٥٨٣٨(
د بـه عن عيل أبو بالل وتفر ,تفرد بـه عيل بن مسهر عنـه ,غريب من حديثه عنـه .احلديث
  .األشعري

  :منصور بن املعتمر عن أيب صالح** 
 عن عياض بن فضيل بـه تفرد .احلديث» ...بدأ باليمنىاإذا انتعلت ف« :حديث )٥٨٣٩(

  .عنـه منصور
ار فخالد بن مسلم الص/أ٣٢٣/تفرد بـه .احلديث» ...ال يبيع حارض لباد« :حديث )٥٨٤٠(

  .عن منصور عنـه
________________________ 

 من طريق احلسن , ووافقه يف املوضع األول , ٩٤٨٧, ٧٤٠٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٣٦الالل
 .من ص » ثاحلدي«/ انعت : يف غ » أبقت«. * وسكت عنه يف الثاين 

  .١٦الرؤية للدارقطني : ينظر  −٥٨٣٧الالل



 

 ٣٨٦

تفرد بـه احلسن بن قتيبة عن  .احلديث» ... بحسن خلقهإن الرجل ليدرك« :حديث )٥٨٤١(
 .رشيك عن منصور عنـه

  .تفرد بـه حـامد بن شعيب عن منصور عنـه .»التسبيح للرجال« :حديث )٥٨٤٢(
  :اهليثم بن حبيب الرصاف عنـه** 

  .عنـه حبيب بن اهليثم عن حنيفة أبو هب تفرد .احلديث »...يصبح حني قال من« :[حديث )٥٨٤٣(
  :عيد األنصاري عنـهحييى بن س** 

تفرد بـه مروان بن معاوية عن حييى بن  .احلديث» ...لغدوة أو روحة« :ثحدي )٥٨٤٤(
  .سعيد عنـه

تفرد بـه أبو عمري  .احلديث» ...قريش واألنصار« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٨٤٥(
  .ابن مسعود عنـه IQHوتفرد بـه أبو حذيفة موىل ,احلارث بن عمري عن حييى بن سعيد

  :بالكنى وروى عن أيب صالحمن اشتـهر 
  :أبو إسحاق عنـه** 

  IRH   عنتفرد بـه عبد اهللا بن برش .احلديث» ...من قال يف يوم مائة مرة« :[حديث  )٥٨٤٦(
  .وغريه يرويـه عن أيب إسحاق عن األغر عن أيب هريرة ,عن أيب صالح

  : عنـهِّالزنادأبو ** 
تفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث» ...يف عون العبدعز وجل ال يزال اهللا « :[حديث  )٥٨٤٧(

  . عنـهِّالزنادإسامعيل عن أيب 
________________________ 

  .١٠/١٨٠العلل : ينظر  −٥٨٤٣الالل
 . موسى :صوابه » موىل«: قوله  )١(الالل
  .٥٨٦املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي : ينظر  −٥٨٤٦الالل
عبد اهللا بن : ا غري واحد حدثن«: , ويف املتفق واملفرتق » كذا«:  بيض هنا يف النسختني , وفوقه يف غ )٢(الالل

 .» ...برش وغريه عن أيب إسحاق اهلمداين عن أيب صالح 
 .  من طريق إبراهيم , ووافقه ٥٦٦٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٤٧الالل



 

 ٣٨٧

  : بن مرةَِرضارأبو سنان ** 
 .IQH*تقدم حديثه يف األسامء عن أيب صالح

َّالرماينم شأبو ها**    : عنـهُّ
  .احلديث »...*الطريق كان غصن شوك عىل« :[حديث  )٥٨٤٨(
  .»يف اجلنة شجرة« )٥٨٤٩(
  .»وجل اهللا عز هـمثالثة ال يكلم« :[حديث و )٥٨٥٠(
  .»اشتكت النار« :حديثو )٥٨٥١(
  .»اإلمام ضامن« :[حديث و )٥٨٥٢(
َّالرماين هاشم أيب عن العزيز عبد بن الغفور عبد احَّالصب أبو األحاديث ذهبـه تفرد      أيب عن ُّ

  .صالح
  :ني عن أيب صالحِصَأبو ح** 

ني ِصَغريب من حديث أيب ح .»كل ما سمعب *حيدث أن ًكفى باملرء إثام« :[حديث  )٥٨٥٣(
  .تفرد بـه حـامد بن مـحـمد أبو سعيد الواسطي عن عبد الرحـمن بن رشيك عن أبيـه عنـه ,نـهع
  ومل حيدث ,صحيح .احلديث» ...من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر« :[حديث  )٥٨٥٤(

  .ني بحديث غريهِصَاألحوص عن أيب ح أبو }ب١٣٩{
  IRH*هريرة رحـمة اهللا عليـه/ب٣٢٣/آخر مسند أيب

 *يد النساء وأول مسان,الرجالآخر مسانيد 
________________________ 

  .٥٨١١ يف احلديث )١(الالل
 .من غ » الطريق«/ من ص » عن أيب صالح«*  −٥٨٤٨الالل
  .١٠/١٧١العلل : ينظر  −٥٨٥٠الالل

  .١٠/١٩٧العلل : ينظر  −٥٨٥٢اللال
 .يضيع : يف ص » حيدث«*  −٥٨٥٣الالل
 .من غ » النساء... آخر مسانيد «/ من ص » عليه... آخر مسند «*  −٥٨٥٤الالل
 .» آخر السادس من أصل املصنف بخطه«:  يف حاشية ص )٢(الالل



 

 ٣٨٨

 *باب مسانيد النساء
بدأ باألسامء عىل نف, *والكنى األسامء : عىل نوعني*وهذا الفصل

 *حروف املعجـم
 باب األلف

 مسند أسامء بنت أيب بكر
  :عباد بن عبد اهللا بن الزبري عنـها* 

تفرد بـه  .احلديث.. .وزاملة أيب بكر يف احلج واحدة ملسو هيلع هللا ىلص كانت زاملة النبي :[حديث  )٥٨٥٥(
  .ن عبد اهللا بن الزبري عن أبيـهبمـحـمد بن إسحاق عن حييى بن عباد 

تفرد بـه مـحـمد . *احلديث.. .وذكر سدرة املنتـهى ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٥٨٥٦(
 . *بن إسحاق عن حييى بن عباد عن أبيـه

  :عنـها@*عروة بن الزبري* 
[حديث )٥٨٥٧(

IQH: 
  :فاطمة بنت املنذر عنـها* 

غريب من حديث عروة  .احلديث.. .فنحرناه ,فرس ملسو هيلع هللا ىلص كان للنبي :قالت :[حديث  )٥٨٥٨(
ّالبهيتفرد بـه عبد اهللا  ,عن فاطمة ِ ّالبهيوتفرد بـه خالد بن سلمة عن  , عنـهَ ِ َ.  

________________________ 
» والكنى«/ وهي : يف غ » ذا الفصلوه«/ من ص » املعجم... فنبدأ «, » باب مسانيد النساء«*  −٥٨٥٥الالل
 .من غ 
 .بمثله : يف غ » أبيه... عن حييى «/ من غ » احلديث«*  −٥٨٥٦الالل
  .  »ـقدمتـ«: فوقها يف ص » عروة بن الزبري«/ الرتمجة وحديثها من ص , وضبب عليها *  −٥٨٥٧الالل
 .عن أسامء  كذا , وبيض بعده , ولعله احلديث بعده , إذ روي عن عروة )١(الالل
 .ب /٥/١٩٢العلل : ينظر  −٥٨٥٨الالل



 

 ٣٨٩

 *ة بن يزيديغريب من حديث عاف .» من اهللاغريإنـه ال يشء أ ,يا عباد اهللا« :[حديث  )٥٨٥٩(
  . القاسم بن قيس عنـهتفرد بـه ,القايض عن هشام بن عروة عنـها

تفرد بـه عبد العزيز بن عمران  .احلديث» ...ما من نبي تقوم أمتـه عىل دفنـه« :حديث )٥٨٦٠(
  . بن طلحة عن أبيـه عنـهاشعيبالزهري عن 

 

 يسَمُمسند أسامء بنت ع
ْكلامت نقوهلن يف الأل ملسو هيلع هللا ىلص علمنا رسول اهللا :حديث )٥٨٦١( غريب من  .اء والكربَوَ
ِعميلةتفرد بـه الربيع بن سهل بن الربيع بن  ,ه عنـهاديث هشام بن عروة عن أبيـح َفزارال َ ي َ
  .عنـه

تفرد بـه عيل بن حرب عن أبيـه عن  .احلديث.. .محمد بن أيب بكرب ُتْسِفُن :حديث )٥٨٦٢(
َهشيم   . عن حييى بن سعيد عن ابن املسيبُ

تفرد بـه  .» موسى*أنت مني بمنزلة هارون من« :قال لعيل ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٨٦٣(
 عن أيب حـمزة السكري عن موسى اجلهني عن فاطمة بنت عيل  *بن موسى جار عيسىْنُغ

عبد اجلبار بن العباس و العجيلغريب من حديث هارون بن سعد  :ع آخر وقال يف موض.عنـها
ّالرسي و بن ْلُحي وماَبِّالش ِ ْاألوديَ و عن ْلُحوغريب من حديث  ,عن موسى اجلهني/أ٣٢٤/َ
  .ومل نكتبـه إال عن ابن عقدة ,نيسجعفر احل تفرد بـه احلسن بن ,IQHاهللا عبد عروة بن ٍلَهَمأيب 

 

 سامء بنت يزيدأمسند 
َبديل حديث  من  غريب   .غْسُّالر إىل  كان   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول   َّمُك ن إ  :[حديث  )٥٨٦٤(  ةيرسم بن   ُ

________________________ 
 .زيد : يف غ » يزيد«*  −٥٨٥٩الالل
عيسى بن : يف ص » عيسى بن موسى«/ بن : يف ص » من« . * ٤٢/١٨٣تاريخ دمشق : ينظر  −٥٨٦٣الالل

 .يونس بن موسى 
 .عن موسى اجلهني :  أي )١(الالل
  .١٦/٥٤لكامل  , تـهذيب ا٤/١٩٦تاريخ دمشق : ينظر  −٥٨٦٤الالل



 

 ٣٩٠

َالدستوائيتفرد بـه هشام  , شهر عنـها عنييلَقُالع   .غري ابنـه معاذومل يروه عنـه  , عنـهَّْ
تفرد بـه مـحـمد بن ربيعة عن  . يصافح النساء*ال ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٨٦٥(

تفرد بـه عيسى  :ع آخر وقال يف موض.عن شهر −وهو عزيز احلديث−املستقيم بن عبد امللك 
  . عمرو بن ثابت*وهو أخو ,بن يونس عن مقدام بن ثابت

تفرد بـه  .احلديث» ...لناس يوم القيامةإذا جـمع اهللا ا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٥٨٦٦(
  .اعة بن الزبري عن شهر عنـهاَّـجُم
 

 ة امرأة الزبريَمَمسند أ
   }أ١٤٠{ .IQHتعاىل يف الكنى إن شاء اهللا *أحاديثها *نذكر ,هي أم خالد

 
 باب الباء

 ة بنت صفوانْرسُمسند ب
 مثل َواملرأة ,مر الرجل من مس الذكر بالوضوءأي ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٥٨٦٧(

  بن احلصني عن الزهري عن عروة *العزيزتفرد بـه عبد  ,غريب عنـها يف مس املرأة .ذلك
َسورِة بن عمرو عن املمَامِتفرد بـه ع :بـهذا املعنىآخر ع  وقال يف موض.عنـها   عن بن عبد امللكْ

 تفرد بـه :ع آخر باللفظ املعروف وقال يف موض.عثامن بن عطاء عن سليامن بن يسار عنـها
 

________________________ 
 .من ص » أخو«, » ال« . * ٦٩/٣٥ , تاريخ دمشق ١٢/٢٤٤التمهيد : ينظر  −٥٨٦٥الالل
 . وما بعده ٥٩١٩ يف احلديث )١(الالل
وأخرجه الطرباين يف . ب /٢٠٩ب , /٢٠٧أ , /٥/١٩٩, ) ب/٩١النارصية (العلل : ينظر  −٥٨٦٧الالل

/ تذكر : يف غ » نذكر«. * تفرد به عنه :  شعيب , وقال  من طريق ثابت بن ثوبان عن عمرو بن٣٥١٨األوسط 
: يف ص » الفرخ«/ عمر بن حفص : يف غ » حفص«/ عبد اهللا : يف ص » عبد العزيز«/ من ص » أحاديثها«

 .الفرج 



 

 ٣٩١

 وقال يف .عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنـها −*خْرَيعرف بالف−  بن عمر الصنعاين*حفص
وفيـه  ,ةْرسُتفرد بـه عبد اهللا بن املؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده عن ب :ع آخرموض

  .اًيضأذكر املرأة 
 

 *باب اجليم
 هدمة امرأة بشريمسند اجل

 .IQH الالم*ا يف بابذكر أحاديثهن , ليىل*وهي
 

 باب احلاء
 ننيمسند حفصة أم املؤم

غريب من حديث سامل عن أبيـه  .احلديث.. .سئل عن اللقطة ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٨٦٨(
وتفرد  ,أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص تفرد بـه ,بـهذا اللفظ ملسو هيلع هللا ىلص عنـها عن النبي
  .عدبن عبد الوهاب عن الليث بن س/ب٣٢٤/بـه عبد الرحـمن

أيوب و تفرد بـه أب. *احلديث.. .كان جيعل يمينـه لطعامه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٨٦٩(
ْمهران عبد اهللا بن عيل بن فريقياأل  حارثة عن هـام عن عاصم عن املسيب بن رافع ومعبد كليـِ

  .بن وهب عنـها
 غريب من حديث .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٨٧٠(

 

________________________ 
  . ٥٩٠٠, ٥٨٩٩ يف احلديثني )١(الالل
يأيت ذكرها يف : يف غ » بابنذكر أحاديثها يف «/ اسمها : يف غ » وهي«/ من ص » باب اجليم«*  −٥٨٦٨الالل

 .حرف 
 .من غ » احلديث«. * أ /٥/١٦٥العلل : ينظر  −٥٨٦٩الالل
 .ب /١٦٤أ , /٥/١٤٠, ٣/٢٤١العلل :  ينظر  −٥٨٧٠الالل



 

 ٣٩٢

ر بن َّمَعُتفرد بـه م ,لَكَري بن شَتُيح عن شَبُ برش عن األعمش عن مسلم بن صاهللا بنعبد 
ِّالرقيسليامن    . عنـهَّ

تفرد بـه الفضل بن  .»ما لقي الشيطان عمر منذ أسلم إال خر لوجهه« :[حديث  )٥٨٧١(
  . عن حفصةةموفق عن إرسائيل عن األوزاعي عن سامل عن سديس

 
 باب اخلاء

 مسند خدجية بنت خويلد
غريب من حديث  .احلديث.. .أين أطفايل منك : ملسو هيلع هللا ىلصنـها سألت رسول اهللاأ :ديثح )٥٨٧٢(

وتفرد بـه سهل بن زياد  ,تفرد بـه األزرق بن قيس , خدجية عناحلارث بن نوفلبن عبد اهللا 
  .الطحان عن األزرق

 
  IQHامَذِمسند خنساء بنت خ

 ,ـها يوم بدرفقتل عن , حتت أسري بن حذافة*ن خنساء بنت خذام وكانتأ :[حديث  )٥٨٧٣(
غريب من  .فجاءت بالسائب بن أيب لبابة :وفيـه, *احلديث ... من مزينةًأبوها رجال فزوجها

عمه عن عبد تفرد بـه الواقدي مـحـمد بن عمر عن ابن أخي الزهري عن  ,حديث الزهري
  .ع بن جاريةِّـمَـجُبن جارية عن عمه م IRHالرحـمن بن زيد

 

________________________ 
 من طريق الفضل عن ٣٩٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤٤/٨٦تاريخ دمشق : ينظر  −٥٨٧١الالل

 . تفرد به الفضل , وروي عنه بإسقاط أيب حنيفة : ال إرسائيل عن أيب حنيفة عن األوزاعي , وق
َ خدام :ًأيضا ه يقال في» خذام«: قوله  )١(الالل ِ. 
 .من غ » احلديث«/ كانت : يف غ » وكانت«*  −٥٨٧٣الالل
 . يزيد :صوابه » زيد«: قوله  )٢(الالل



 

 ٣٩٣

 باب الراء
 ذّوَعُبنت مع ِّيَبُّمسند الر

 حصني ُجنادةتفرد بـه أبو  .احلديث.. .اً ثالثاًتوضأ ثالث ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٨٧٤(
ِم بن الرباشبن مـخارق عن ه ومـحـمد بن خالد الضبي وهارون بن سعد ومـحـمد بن عبد @*ديَ

  .عيل بن احلسنيبن اهللا بن عقيل ومـحـمد بن زيد 
 

 باب الزاي
  *اهللا عنها ريض مسند زينب أم املؤمنني

تفرد بـه نافع بن  , ملسو هيلع هللا ىلصغريب من حديث زينب عن النبي .»لوا الكرامةبقا« :[حديث  )٥٨٧٥(
  .IQHوال نعلم حدث بـه غري برش بن عيسى }ب١٤٠{ ,خارجة بـهذا اإلسناد

إن اهللا عز وجل « وفيـه ,احلديث.. .لُضُوأنا ف ملسو هيلع هللا ىلص  النبيّدخل عيل :[حديث  )٥٨٧٦(
 بن زيد األسدي الشاعر عن ت عن الكميئقرتفرد بـه حفص بن سليامن امل .»أنكحنيك
 . بنت جحش عن زينببموىل زين/أ٣٢٥/مذكور

 , يف إسناده*اختلفا .احلديث.. .بي هذاَضْـخِيف م ملسو هيلع هللا ىلص توضأ رسول اهللا :[حديث  )٥٨٧٧(
عن عبد العزيز بن مـحـمد عن عبيد اهللا بن عمر عن  ورعفقال مـحـمد بن عمرو بن أيب مذ
عن  وقال مـحـمد بن عمرو بن سليامن األنصاري ,ن زينبإبراهيم بن عبد اهللا بن جحش ع

ْالدراوردي ََ  *وهو حديث , عن عبيد اهللا بن عمر عن إبراهيم بن مـحـمد عن أبيـه عن زينبَّ
ْالدراورديتفرد بـه عبد العزيز  ,غريب ََ َّ.  

________________________ 
ِالربيد« . * ١٠٦, ٩٦, ١/٨٧السنن : ينظر  −٥٨٧٤الالل  .الربند : , ويف ص » صح«: فوقها يف غ » َ
 .من غ » ريض اهللا عنها«. *  من طريق برش , ووافقه ٦٢٨٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٨٧٥الالل
َ عبيس :صوابه » عيسى«: قوله  )١(الالل ُ. 
  .٣/٣٠١السنن : ينظر  −٥٨٧٦الالل
  .من ص» حديث«/ اختلف : يف غ » اختلفا«. * أ, ب /٥/٢١٦العلل : ينظر  −٥٨٧٧الالل



 

 ٣٩٤

 مسند زينب الثقفية
 .احلديث. ..بيّيَطَ إىل املسجد فال تِإذا خرجت« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٨٧٨(

وغريب من حديث زياد بن سعد عن  , بن سعيد عنـهارس ب عنغريب من حديث الزهري
وهو غريب عن  ,ومل يروه عنـه غري احلجاج بن مـحـمد ,تفرد بـه ابن جريج عنـه ,الزهري
  .داود واهليثم بن خالد بن يدَنُمل يروه عنـه بـهذا اإلسناد غري س ,احلجاج

 
 *السني

 املؤمننيدة أم ْوَمسند س
هكذا رواه سليامن  .احلديث.. .نبذوها قد ـممر بشاة هل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٨٧٩(

ورواه إسامعيل بن أيب خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن  ,الشيباين عن الشعبي
تفرد بـه  ,وهو غريب من حديث الشيباين عن الشعبي ,مثله ملسو هيلع هللا ىلص سودة بنت زمعة عن النبي

  .ـهعن رصينال سعد عمر بن
 

 يعةَبُمسند س
 .احلديث» ...من استطاع أن يموت باملدينة «:يقول ملسو هيلع هللا ىلص نـها سمعت النبيأ :[حديث  )٥٨٨٠(

تفرد بـه عنـه ابنـه عبد  ,ـها عنمن حديث ابن عمر * وغريب, ملسو هيلع هللا ىلصغريب من حديثها عن النبي
وال  , زيدوتفرد بـه عنـه أسامة بن , بن عكرمة*وتفرد بـه عنـه عبد اهللا ,اهللا بن عبد اهللا بن عمر

ْالدراورديأعلم رواه عنـه غري  ََ   . عنـهَّ

________________________ 
  .٩/٨٦العلل : ينظر  −٥٨٧٨الالل
 .من ص » السني«. * ب /٥/١٨٩العلل : ينظر  −٥٨٧٩الالل
 .عبيد اهللا : يف غ » عبد اهللا«/ غريب : يف غ » وغريب«*  −٥٨٨٠الالل



 

 ٣٩٥

 *ض
 اعةَبُمسند ض

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .عادها وهي مريضة ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٨٨١(
  . هشام عن أبيـه عنـها عنحرب عن أيب مروان حييى بن أيب زكريا

ن أيب داود عن تفرد بـه سليامن ب .احلديث.. .ةاعَبُن ابن عباس سأل ضأ :[حديث  )٥٨٨٢(
 . *مةكرععن /ب٣٢٥/عبد الكريم

 
 *ع

  *ريض اهللا عنها *ني عائشةنمسند أم املؤم
 . من النساء*تاملقالفى مسانيد خت *اليلك ;IQHعز وجل فيام بعد إن شاء اهللا *نذكره

 
ْعمرةمسند   َِرضار بنت احلارث بن أيب َ

غريب  .احلديث» ...رضةخا حلوة نيإن الد« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا: *قالت :[حديث  )٥٨٨٣(
  .تفرد بـه مـحـمد بن خالد بن سلمة , ملسو هيلع هللا ىلصمن حديثها عن النبي

 
 

________________________ 
 .من ص » ض«*  −٥٨٨١الالل
 .علقمة : يف ص » عكرمة«*  −٥٨٨٢الالل
 . وما بعده ٥٩٨٥ يف احلديث )١(الالل
/ من غ » ريض اهللا عنها«/ عائشة أم املؤمنني : يف غ » أم املؤمنني عائشة«/من ص » ع«*  −٥٨٨٣الالل

 .من غ » قالت«/ املقلني : يف ص » املقالت«/ لئال : يف غ » لكيال«/ يأيت : يف غ » نذكره«



 

 ٣٩٦

 *ف
 * وريض عنهاملسو هيلع هللا ىلصمسند فاطمة بنت رسول اهللا 

غريب من  .احلديث.. .أمرها أن حتل ملسو هيلع هللا ىلص خربتـه أن النبيأأن فاطمة  :[حديث  )٥٨٨٤(
 ,هبين أتفرد بـه يونس ع ,أيب إسحاق عن الرباء عن عيل بن أيب طالب عنـها }أ١٤١{ حديث

يش عند أ :لقال يل أحـمد بن حنب :قال جعفر الطياليس .وتفرد بـه عنـه حجاج بن مـحـمد
سمعتـه من حجاج  أين تددو :قالف ,فذكرت له هذا احلديث ?عن حجاج IQHصاحبك

  .بأربعامئة حديث من حديثه
 .احلديث» ... خري للمرأةءأي يش«: *ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللالنا قال  :[حديث  )٥٨٨٥(

تفرد بـه أبو بالل األشعري عن  , من حديث احلسن البرصي عن أمري املؤمنني عيل عنـهاغريب
  .قيس بـهذا اإلسناد

 ريَعُغريب من حديث س .احلديث.. .إذا دخل املسجد ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٨٨٦(
 , عبد اهللا بن احلسن بن احلسن عن أمه فاطمة بنت احلسني عن جدتـه فاطمة عنسْـمِبن اخل

  .ًبـه إبراهيم بن يوسف الصرييف متصالتفرد 
 

 مسند فاطمة بنت قيس
  :عبيد اهللا بن عبد اهللا عنـها* 

  .عنـهاعنه تفرد بـه عبد الرحـمن بن يزيد عن الزهري  .اسةَّاجلس حديث )٥٨٨٧(
________________________ 

 . ١٨٣٩ , اجلامع يف أخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ٤٢) ٢(األفراد : ينظر  −٥٨٨٤الالل
 .من غ » وريض عنها«/ من ص » ف«* 

 .حييى بن معني :  أي )١(الالل
  .من غ » ذات يوم« . * ٣٥) ٨٣(األفراد :  ينظر −٥٨٨٥الالل
وأخرجه  . ٣/١١٧٦ , املؤتلف − وفيهام تصحيف–ب /١٦٢أ, /٥/١٦٠العلل : ينظر  −٥٨٨٦الالل

 .  من طريق إبراهيم , ووافقه ٥٦٧٥الطرباين يف األوسط 



 

 ٣٩٧

َغفلةسويد بن *    : عنـهاَ
تفرد بـه  .اسة بطولهَّيف اجلس احلديث.. .خرج جير ثوبـه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٥٨٨٨(
َغفلةط عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن ْوُخيوب بن أ   . عنـهاَ

 

  :أبو بكر بن أيب اجلهـم عنـها* 
غريب من حديث أيب بكر  .احلديث.. .خرج زوجي يف بعث الياممة :حديث )٥٨٨٩(

ورواه مـحـمد بن جابر  ,بـهذا اإلسناد IQHتفرد بـه مسعود بن سليامن عنـه ,وعامر الشعبي عنـها
  .عبي وحدهعن حبيب عن الش

 

  :عامر الشعبي عنـها* 
قال أبو بكر  ,سامعيل بن أيب خالد عن الشعبيإمن رواية  .اسةَّاجلس/أ٣٢٦/[حديث )٥٨٩٠(

 املقديس عن وهب بن *األصم IRHبـه غري شيخنا احلسن بن أيب حييىما حدث  :بن أيب داود
رده من طرق وأو .تفرد بـه املقديس عن وهب :قال الدارقطني ,جرير عن شعبة عن إسامعيل

تفرد بـه حييى بن سلمة بن  :ع ثالث وقال يف موض. إال عن ابن عقدةاما كتبناه :وقال ,عدة
َكهيل  :ع رابع وقال يف موض.غرب يف آخره بألفاظ مل يأت بـها غريهأو , عن أبيـه عن الشعبيُ

  .ما كتبناه إال عن ابن عقدة ,غريب من حديث سليامن الشيباين عن الشعبي
ب عن حبيتفرد بـه مـحـمد بن جابر عن  .احلديث.. .لقني زوجيط :[حديث  )٥٨٩١(

 وعامر هـمورواه مسعود بن سليامن عن حبيب عن أيب بكر بن أيب اجل ,الشعبي بـهذه األلفاظ
تفرد بـه مـحـمد  :ع آخر وقال يف موض.هـاموتفرد بـه مسعود عن حبيب عنـ , حدثاههـامالشعبي أنـ

َالركنين عيل بن الربيع بن  بن سوقة ع*بن يوسف بن مـحـمد  عن أبيـه عن عبد اهللا بن أيب ُّ

________________________ 
  .−٥٨٩١ كام سيأيت يف احلديث –عن حبيب عنهام :  أي »عنه«:  قوله )١(اللال

  .األمحر : يف غ » األصم« * −٥٨٩٠الالل
 . بن حييى :ًأيضا ه قيل في» بن أيب حييى«: قوله  )٢(الالل
 .من ص » بن حممد« . * ٢٤, ٤/٢٣السنن : ينظر  −٥٨٩١الالل



 

 ٣٩٨

َالسفر َكهيلسلمة بن  وَّ الواسطي وحصني بن عبد الرحـمن ومـجالد بن  IQH ويزيد بن زاذانُ
وتفرد بـه مـحـمد بن  ,م هالل عن الشعبيِّلَـحُورواه شعبة عن أيب م . عن الشعبيهـمسعيد كل

تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.بن الربيع عن أبيـه عن شعبةيوسف بن مـحـمد بن سوقة عن عيل 
  .أبو داود عن شعبة عن مـجالد بـهذه األلفاظ

 .احلديث» ...ال تسبقيني بنفسك« :قال هلا يف عدتـها ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي }ب١٤١{ :[حديث  )٥٨٩٢(
  .تفرد بـه حييى بن زكريا بن أيب زائدة عن مـجالد

 عن *َكنيُر بن الربيعتفرد بـه عيل بن  .» طابةإن اهللا عز وجل سمى املدينة« :[حديث  )٥٨٩٣(
  .بيهأ
... * عن خاتم: يقولهـموبعض ,عن حيل الذهب ملسو هيلع هللا ىلص نـهى رسول اهللا :[حديث  )٥٨٩٤(
َحريث وهو − يب مطرأيث بن َرُتفرد بـه ح .ديثاحل وتفرد بـه عنـه عبيد  ,عن الشعبي −بن عمروُ

  .اهللا بن موسى
غريب  .−يعني الدجال− » ما هو*لعراقيف بحر ا« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٨٩٥(

  . سليامن الشيباين عن الشعبي*من حديث سليامن التيمي عن
 

  :األسود بن يزيد عن فاطمة* 
 IRHتفرد بـه مـجالد .احلديث.. .فلم جيعل يل سكنى , ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي :حديث )٥٨٩٦(
 بن فضيل عن وتفرد بـه مـحـمد , عنـهُليث بن أيب سليمتفرد بـه  ,بن جرب عن األسود/ب٣٢٦/

 .ليث
________________________ 

  .− وهو األكثر–ي زاذ: يقال فيه » زاذان«: قوله  )١(الالل
  .٢٤, ٤/٢٣السنن : ينظر  −٥٨٩٢الالل
 .الركني بن الربيع : يف ص » الربيع بن ركني«*  −٥٨٩٣الالل
 .جاء يف غ بعد الكالم عىل احلديث » خاتم... وبعضهم « . * ٦٩) ٨٣(األفراد : ينظر  −٥٨٩٤الالل
 .مكررة يف غ » عن«/ احلجاز : يف غ » العراق«*  −٥٨٩٥الالل

 . مـجاهد :صوابه » مـجالد«: قوله  )٢(اللال



 

 ٣٩٩

َحبيشمسند فاطمة بنت أيب  ُ 
تفرد بـه عنبسة  .احلديث.. .حاضَتْسُأإين امرأة  ,يا رسول اهللا :أنـها قالت :[حديث  )٥٨٩٧(

غريب من  :ع آخر وقال يف موض.بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيـه عن عائشة عنـها
ِكنيزحديث بحر بن   *ما كتبناه إال عن ,فاطمة :ة يقال هلا عن هشام عن أبيـه عن امرأَّالسقاء َ

تفرد بـه إسحاق  :ع ثالث وقال يف موض.إبراهيم اخلالل أبا عيل احلسني بن :يعني ,هذا الشيخ
َمسعراألزرق عن  ْ   . عن هشام عن أبيـه عنـهاِ

 

 يعةَرُمسند الف
غريب من  .احلديث.. .هلها أىلإ أن ترجع *هنتستأذ ملسو هيلع هللا ىلص أنـها أتت النبي :[حديث  )٥٨٩٨(

تفرد بـه عبد اهللا بن  ,ث حييى بن سامل عن سعد بن إسحاق عن عمتـه زينب بنت كعبحدي
  .وهب عنـه

 

 ةَيِاصَصَمسند ليىل امرأة بشري بن اخل
 .احلديث.. .ليىل ملسو هيلع هللا ىلص فسامها رسول اهللا ,تدعى اجلهدمة *كانتنـها أ :[حديث  )٥٨٩٩(

ط وسامك بن حرب بن لقي IQHعبد اهللا بن شربمة الضبي عن زيادغريب من حديث عثامن بن 
  .اله عنـهجمل أكتبـه إال عن أيب العباس بن عقدة عن ر ,عنـها

غريب من حديث . *احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهللا ,انطلقت أنا وبشري :[حديث  )٥٩٠٠(
َّمقدمأيب بكر بن عيل بن  َ  عيل بن عطاء هـم بنوو ,وهو أخو عمر ومـحـمد ,وهو عزيز احلديث ,ُ

________________________ 
 .من : يف غ » عن« . * ١/٢٠٦ب , السنن /٥/٣١العلل : ينظر  −٥٨٩٧الالل
 .تستأذن : يف غ » تستأذنه« . * ٤/١٩٣٤ب , املؤتلف /٥/٢٢٥العلل : ينظر  −٥٨٩٨الالل
 .من غ » كانت«*  −٥٨٩٩الالل
 . إياد :صوابه » زياد«: قوله  )١(الالل
 .سيغنم : يف ص » ستغنم«/ من غ » احلديث«*  −٥٩٠٠الالل



 

 ٤٠٠

َّمقدمبن  َ َكهمسه غري عون بن ال نعلم حدث بـ ,ُ ْ ِّالرقيورواه مـحـمد بن جابر وسابق  .َ َّ 
 .»اً كثرياً خري*غنمتس« :وفيـه, اًاب مـخترصَنَج عن أيب هـمومنصور بن أيب األسود وغري

 
 *م

 * ريض اهللا عنهامسند ميمونة أم املؤمنني
أو نحو هذا  »أقل من سبع أو خـمسبال توتروا « :لقا ملسو هيلع هللا ىلص *ن النبيأ :[حديث  )٥٩٠١(
َمقسم شيبة عن احلكم عن أبو تفرد بـه  .فظالل ْ   .عن ابن عباس عنـهاِ
 .احلديث» ...من استدان وهو يريد األداء« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :*قالت :[حديث  )٥٩٠٢(

  .بن عبد اهللا بن عتبة عنـها/أ٣٢٧/د اهللاين عبعتفرد بـه األعمش عن حصني بن عبد الرحـمن 
 .»يأكل يف سبعة أمعاء *والكافر «:هوفيـ .احلديث.. .أجدب الناس سنة :[حديث  )٥٩٠٣(

ورواه عبد  ,اً أحدهـام مل يذكر بينـ,رواه جرير عن األعمش عن عبيد اهللا بن عبد اهللا }أ١٠٢{ كذا
َالرؤايسالرحـمن بن حـميد  تفرد بـه و ,IQHعن األعمش عن حصني عن عبد اهللا :فجوده , عنـهُّ

  .عبد الرحـمن عن األعمش
تفرد بـه حـمزة بن زياد عن  .احلديث.. .رةْـمُيل عىل اخليص ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٥٩٠٤(

  .شعبة عن حـامد بن أيب سليامن عن عبد اهللا بن شداد عنـها

________________________ 
: يف غ » النبي«/ من غ » ريض اهللا عنها«/ من ص » م«. * أ /١٦٧ب , /٥/١٨العلل : ينظر  −٥٩٠١الالل

 .رسول اهللا 
تفرد :  من طريق األعمش , وقال ٨٢٩وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٨٤العلل : ينظر  −٥٩٠٢الالل

 .من ص » قالت«. * جرير به عنه حممد و
 .من غ » والكافر«. * أ /٥/١٨٤العلل : ينظر  −٥٩٠٣الالل
 . عبيد اهللا :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
 .أ, ب /٥/١٨٥العلل : ينظر  −٥٩٠٤الالل



 

 ٤٠١

 مسند مارية
غريب من حديث  . ألني من يدهاًت شيئسفام مس , ملسو هيلع هللا ىلص*بايعت رسول اهللا :[حديث  )٥٩٠٥(

  .ريةتفرد بـه أبو بكر بن عياش عن املثنى بن صالح عن ما , ملسو هيلع هللا ىلصمارية عن النبي
 

 مسند هند
 عنمل يسنده  .احلديث.. .ل بخيلجإن أبا سفيان ر ,يا رسول اهللا :قلت :حديث )٥٩٠٦(

 معمر عن الزهري  عنغري إبراهيم بن شامس عن حييى بن يامن ملسو هيلع هللا ىلص هند بنت عتبة عن النبي
  .هند عن عروة عن

 
 باب من اشتـهر منـهن بالكنى عىل الرتتيب

 يةِزْـهَمسند أم أوس الب
تفرد بـه خلف بن  .احلديث.. .ةَّكُفجعلتـه يف ع , يلًات سمنكبس :قالت :حديث )٥٩٠٧(

َّالرماينخليفة عن أيب هاشم  ْعصمةوال أعلم رواه عنـه غري  ,ـه عنُّ   . بن سليامنِ
 

 مسند أم أيوب
نزل القرآن عىل سبعة « :فسمعتـه يقول , ملسو هيلع هللا ىلصنزل علينا رسول اهللا :حديث )٥٩٠٨(

حدث بـه عنـه سفيان بن عيينة  ,أيب يزيد عن أبيـه عنـهاتفرد بـه عبيد اهللا بن  .احلديث» ...أحرف
  .وأبو الربيع السامن

 

________________________ 
 .النبي : يف غ » رسول اهللا«*  −٥٩٠٥الالل



 

 ٤٠٢

 مسند أم أيمن
تفرد بـه أبو مالك  .احلديث.. .ارةَّخَمن الليل إىل ف ملسو هيلع هللا ىلص قام رسول اهللا :[حديث  )٥٩٠٩(

َالنخعي   .يحَبُ عبد امللك بن حسني عن األسود بن قيس عن نَّ
 

 *عنها ريض اهللا مسند أم حبيبة أم املؤمنني
غريب من حديث عبد  .احلديث» ...من صىل ثنتي عرشة ركعة«/ب٣٢٧/:[حديث  )٥٩١٠(

تفرد بـه جرير بن حازم  ,ـها عن عن عمرو بن أوس عن عنبسة*منقذامللك بن عمري عن سامل بن 
َمسعرغريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.عنـه ْ تفرد بـه خالد الصفار  , عن أيب إسحاقِ
َمسعرعن  ْ   .اق عن املسيب بن رافع عن أيب إسحِ

غريب من حديث أيب أمامة  .احلديث.. .فدخل عليـه ناس ,مرض عنبسة :[حديث  )٥٩١١(
أيب عبد امللك   خالد بن أيب يزيد عن عيل بن يزيد*تفرد بـه أبو عبد الرحيم ,عن عنبسة عنـها

  .عن القاسم عن أيب أمامة
ْ سلمتفرد بـه .احلديث» ...اًمن بنى هللا مسجد« :[حديث  )٥٩١٢( عن خالد  IQHبن توبة َ

  .األحدب عن شهر عن عنبسة
  :أبو اجلراح موىل أم حبيبة عنـها* 

تفرد  .»إن املالئكة ال تصاحب الرفقة التي فيـها جرس« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩١٣(
  .اك بن مالك عن سامل بن عبد اهللا عن أيب اجلراحَرِجعفر بن ربيعة عن ع بـه

________________________ 
 .ب /٥/٢٢٦العلل : ينظر  −٥٩٠٩الالل
 .سعد : يف ص » منقذ«/ من غ » ريض اهللا عنها«. * أ, ب /٥/١٨٧, ٨/١٨٥ العل: ينظر  −٥٩١٠الالل
 .عبد الرمحن : يف غ » عبد الرحيم«. * ب /٥/١٨٦العلل : ينظر  −٥٩١١الالل
 .أ /٥/١٨٧العلل : ينظر  −٥٩١٢الالل
َزرير : كذا يف ص , ومطموس يف غ , وصوابه » توبة«: قوله  )١(الالل ُ. 
 .  من طريق جعفر , ووافقه ٥١٧٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٨٨لل الع: ينظر  −٥٩١٣الالل



 

 ٤٠٣

  :زينب عنـها* 
ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن  .احلديث.. . هلا ماتً أو حـميامن أخاهاأ :حديث )٥٩١٤( ْ  عن َ

  .بن طلحة عن حـميد بن نافع عن زينب IQHأبيـه عن شعبة عن الفضل
 

 مسند أم احلصني
تفرد بـه  .احلديث.. .وهو خيطب , بثوبـه ملتأبطوإنـه , ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا :[حديث  )٥٩١٥(

 .IRHعنـها@*سامعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاقعبد احلـميد بن احلسن اهلاليل عن األعمش وإ
  }ب١٠٢{ .ISHغريب من حديث ورقاء بن عمر عن أيب إسحاق حييى :ع آخروقال يف موض

.. . ﴾ملك يوم الدين﴿  :قرأيفسمعتـه  , ملسو هيلع هللا ىلصنـها صلت خلف رسول اهللاأ :[حديث  )٥٩١٦(
فرد بـه ت ,تـهجدعن حييى بن احلصني عن   إسحاق*أيب ITHغريب من حديث حييى .احلديث

  .ومل يروه عنـه غري هارون بن موسى النحوي ,املكي إسامعيل بن مسلم
تفرد بـه عبيد اهللا بن  .احلديث.. .حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص حججت مع رسول اهللا :[حديث  )٥٩١٧(

َأنيسةعمرو عن زيد بن أيب  ورواه أبو عبد الرحيم عن زيد بن أيب  , بـهذه األلفاظ كلهاى عن حييُ
َأنيسة عن أحـمد بن حنبل عن مـحمد بن سلمة عن أيب  IUHمسلم/أ٣٢٨/جه وأخر,اً مـخترصُ

 .عبد الرحيم

________________________ 
 . الفضيل :صوابه » الفضل«: قوله  )١(الالل
 .ضبب عليها يف ص » أيب إسحاق«. * أ /٥/٢١٢العلل : ينظر  −٥٩١٥الالل
 .ته أم احلصني عن أيب إسحاق عن حييى بن احلصني عن جد: صوابه »  عن أيب إسحاق عنها«:  قوله )٢(الالل
 . أيب إسحاق عن حييى :صوابه » أيب إسحاق حييى«: قوله  )٣(الالل
 .ابن : يف ص » أيب« . * ١) ٢(األفراد : ينظر  −٥٩١٦الالل
 .بحذفها صوابه » حييى«: قوله  )٤(الالل
 . نهمن طريق عبيد اهللا, وسكت ع١١٦٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ/٥/٢١٢العلل: ينظر  −٥٩١٧الالل
  .١٢٩٨ يف احلديث )٥(الالل



 

 ٤٠٤

 تفرد به شعبة عن حييى .دعا للمحلقني ثالث مرارملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا  :حديث )٥٩١٨(
 .عن جدته

 
 مسند أم خالد بنت خالد

َكريب*    : بن سليم الكندي عنهاُ
امرأة  *ةَمَديث أغريب من ح ... الزبريَّمُإذا ح ملسو هيلع هللا ىلص *النبي كان :قالت: [ حديث )٥٩١٩(

َكريب تفرد به ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  −وهي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص−الزبري    ومل, عنهاُ
 ., تفرد به إسحاق بن سليامن الرازي عنه*الكندييروه عنه غري اجلراح بن الضحاك 

 :موسى بن عقبة عنها* 
 أبو عاصم رد به تف.يتعوذ من عذاب القربملسو هيلع هللا ىلص أنـها سمعت رسول اهللا  :[حديث  )٥٩٢٠(

ُاع الـخمر َّبي IQH بكر*بنالنبيل عن منصور   .عن موسى −برصي−ُ
 IRH*غريب من حديث مـحمد. احلديث.. .اًأول الناس إسالم*أيب: قالت :[حديث  )٥٩٢١(

ْالفروي تفرد به إسحاق ,عنهابن عقبة   أبيه عن بن جعفر بن أيب كثري عن ISHعن إسحاق َ
 قال لنا إبراهيم بن : وقال يف موضع آخر.بن شبيب وال نعلم رواه عنه غري عبد اهللا ,موسى
وهو الذي انتقى لنا هذا احلديث عىل عبد اهللا بن − سمعت إبراهيم األصبهاين يقول :حـامد

________________________ 
: فوقها يف غ» أمة«/رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ١/٤٧٠موضح أوهام اجلمع والتفريق : ينظر  −٥٩١٩الالل

 .العبدي : يف غ » الكندي«/ » صح«
 .أيب : يف غ » بن«*  −٥٩٢٠الالل
 . دينار :صوابه » بكر«: قوله  )١(الالل
 يف حاشية »حممد«/ إين : يف غ » أيب« . * ٢/٢٠٣ , اإلصابة ٦٨, ١٦/٦٧شق تاريخ دم: ينظر  −٥٩٢١الالل

 .يرو له : يف غ » يرويه«/ » كذا«: غ 
 .موسى :  صوابه »حممد«:  قوله )٢(الالل
 . إسامعيل :صوابه لعل » إسحاق«: قوله  )٣(الالل



 

 ٤٠٥

 غريب من : قال الدارقطني, مـحمد بن أيب شملة هو مـحمد بن عمر الواقدي:فقال ,−شبيب
غري مـحمد بن أيب  IQH*هيروي ومل ,ة تفرد به إسامعيل بن إبراهيم بن عقب,حديث موسى عنها

 . تفرد به يعقوب بن مـحمد الزهري عنه,وهو الواقدي ,شملة
 

 مسند أم الدرداء
@*إبراهيم بن أيب عبلة غريب من حديث .احلديث» ...ركعتان بسواك« :[حديث  )٥٩٢٢(

َّالعكايش تفرد به مـحمد بن إسحاق ,عنها  . نكتبه إال من هذا الوجه* ومل, عنهُ
 

 ُرومانمسند أم 
إن صوتك يف اجلنة مثل صوت  ,ُرومانيا أم  «:قال هلا ملسو هيلع هللا ىلص *أن رسول اهللا :[حديث  )٥٩٢٣(

 وغريب من حديث أم عيل زينب بنت ,ملسو هيلع هللا ىلص غريب من حديثها عن النبي .احلديث» ...النحل
حسن بن  /ب٣٢٨/ سليامن بن عيل بن عبد اهللا بن عباس عن أمها أم احلسن بنت جعفر بن

 ما كتبته إال عن يعقوب بن ,ُرومان أخربوها عن أم ن أجدادها بن عيل بن أيب طالب عحسن
 .ادي عنهاَمَّبن سيار بن معارك الرعن أحـمد بن منصور  IRHراهيم البزارإب
 

 *مسند أم سلمة أم املؤمنني ريض اهللا عنها
  :*الرواة عنها

  :عبد اهللا بن عباس عنها* 

________________________ 
 . يروه :ه الوجه في» يرويه«: قوله  )١(الالل
 .مل : يف ص » ومل«/ ليها يف النسختني ضبب ع» عبلة«*  −٥٩٢٢الالل
 .النبي : يف غ » رسول اهللا«*  −٥٩٢٣الالل
 . البزاز :صوابه » البزار«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤٠٦

كيف  «:فقال , سلمة وهو مريض*أيبعىل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا * دخل:[حديث  )٥٩٢٤(
 }أ١٠٣{  تفرد به,رباح عن ابن عباس عنها غريب من حديث عطاء بن أيب .احلديث» ...جتدك

 . ومل يروه عنه غري يزيد بن سنان, الزهريَّعطافعبد الرحيم بن 
  :عبد اهللا بن شداد عنها* 

ُيف الكنفاحلديث .. .إىل الصالةملسو هيلع هللا ىلص النبي خرج  :حديث )٥٩٢٥( حمد بن عبد ـفرد به م ت.ُ
ْاجلرمياملوصيل عن زيد بن أيب الزرقاء وقاسم  IQHبن عفاناهللا   . عن شعبة عن أيب إسحاقَ

َالـهذه أبو بكر  تفرد ب.احلديث. ..كان إذا خرج من بيتهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :[حديث  )٥٩٢٦( يل عن ُ
 .الشعبي عنه

  :عبد اهللا بن عمر عنها* 
.. .عال يزال يصيبك يف كل عام وج , يا رسول اهللا:قالت أم سلمة :[حديث  )٥٩٢٧(

عن يزيد  *قية بن الوليد عن أيب بكر العنيس تفرد به ب, غريب عن نافع عن ابن عمر.احلديث
ْبن أيب حبيب ومـحمد بن يزيد املرصيني عن نافع عنه َّ. 

َمليكةعبد اهللا بن أيب *    : عنهاُ
 لقد كانت أحب الناس إىل : وفيه,احلديث.. . الرصخة عىل عائشةِسمعت :[حديث  )٥٩٢٨(

َمليكة غريب من حديث ابن أيب .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا   . بن صالح*زمعة تفرد به , عنهاُ
  :عبد اهللا بن زمعة عنها* 

 احلديث.. .مساء يوم النحرملسو هيلع هللا ىلص ّكانت ليلتي التي يصري إيل فيها رسول اهللا  :[حديث  )٥٩٢٩(
 

________________________ 
 .أم : يف غ » أيب«/ من ص » الرواة عنها«/ من غ » دخل«, » ريض اهللا عنها«*  −٥٩٢٤الالل
 . عامر :صوابه » عفان«: قوله  )١(الالل
 .ب /٥/١٧١العلل : ينظر  −٥٩٢٦الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » العنيس«/ جاءت هذه الرتمجة يف غ بعد الرتمجة التالية *  −٥٩٢٧الالل
 .معاوية : يف غ » زمعة« . * ٣٤) ٨٣(األفراد : ينظر  −٥٩٢٨الالل
 .ريان : يف ص » رومان«*  −٥٩٢٩الالل



 

 ٤٠٧

 ومـحمد بن جعفر بن الزبري وأيب عبيدة بن عبد اهللا *ُرومان غريب من حديث يزيد بن .بطوله
 .فرد به عنهم مـحمد بن إسحاق ت,بن زمعة

 

َموهبعثامن بن عبد اهللا بن *  ْ َ:  
 غريب . باحلناءاًمـخضوبملسو هيلع هللا ىلص  من شعر النبي اًأخرجت إلينا أم سلمة شعر :حديث )٥٩٣٠(

 /أ٣٢٩/−وهو أخو حييى بن سعيد األموي−من حديث أيب حنيفة ومـحمد بن سعيد بن أبان 
  .ْنيَ مـجتمعهـامعنـ IQHيه مـحـمد بن خالد بن سعيد األموتفرد بـ ,عن عثامن

 

  :أم سلمة عنـها IRHعامر أخي* 
تفرد بـه هذا الشيخ موسى بن  .احلديث.. .اًكان يصبح جنب ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩٣١(

ِّاجلديمـحـمد عن    . عبد امللك بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرةُ
 

  :عامر الشعبي عنـها* 
غريب  .احلديث» ... إين أعوذ بكهـملال« :لكان إذا خرج قا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩٣٢(

َمسعرمن حديث  ْ  وقال .وتابعه شعيب بن إسحاق , بـه عنـه أحـمد بن بشريحدث , عن منصورِ
  .منصور وعاصم عنـه *عنتفرد بـه مؤمل بن إسامعيل عن شعبة  :ع آخريف موض

a  ﴿ :وفيـه ,احلديث.. .ال يقوم وال يقعد *يف آخر عمره ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٥٩٣٣(

e d c b﴾. تفرد بـه حفص بن غياث عن عاصم األحول عنـه.  
 

  :عاصم بن أيب عبيد عنـها* 
________________________ 

 . عيل بن حممد بن خالد عن سعيد األموي  :صوابهلعل » حممد بن خالد بن سعيد األموي«: قوله  )١(الالل
 . أخو :ه الوجه في» أخي«: قوله  )٢(الالل
 . تفرد به اجلدي :  من طريق موسى , وقال ٨٤٥٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٣١الالل
 .و : يف ص » عن«. * ب /٥/١٧١العلل : ينظر  −٥٩٣٢الالل

يف آخر «. *  من طريق حفص , ووافقه ٦٧٧صغري  وال٤٧٣٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٣٣الالل
 . من غ » عمره



 

 ٤٠٨

تفرد بـه عبد  .بطوله احلديث.. . بـهذه الكلامتكان يدعو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩٣٤(
  .العزيز بن أيب حازم عن سهيل بن أيب صالح عن موسى بن عقبة عنـه

  :عطاء بن أيب رباح عنـها* 
ليث بن تفرد بـه  .احلديث.. . شعريات من ذهبّوعيل ملسو هيلع هللا ىلص  النبيّدخل عيل :حديث )٥٩٣٥(

  . عن عطاء عنـهاُأيب سليم
  :مـحـمد بن عيل بن احلسني عنـها* 

 :لقا ملسو هيلع هللا ىلص *فإن النبي , ال تتنازعوا وال ختتلفوا,يا أيـها الناس :نـها قالتأ :[حديث  )٥٩٣٦(
ـمد بن كثري الكويف عن تفرد بـه مـح .احلديث» ... أفضل من عامة الصالة*صالح ذات البني«

   }ب١٠٣{ . جابر عنـه عنريةِصَاحلارث بن ح
ُاملعرور*  ْ   : بن سويد عنـهاَ

 ُليث بن أيب سليمتفرد بـه  .» اهللا بعذابهـمإذا كثرت املعايص يف أمتي عم« :[حديث  )٥٩٣٧(
َمرثدعن علقمة بن  ْ   .ومل يروه عنـه غري خلف بن خليفة ,َ

  :ونة عنـهاُعَمالك بن ج* 
غريب من حديث شعيب بن خالد عن  . عىل احلقاًواهللا إن علي :قالت :[حديث  )٥٩٣٨(

َكهيلسلمة بن    .تفرد بـه عمرو بن أيب قيس عنـه ,ُ
  :نبـهان عنـها* 

غريب  .احلديث.. .نلبلا/ب٣٢٩/ ملسو هيلع هللا ىلصكان عيشنا مع رسول اهللا :قالت :[*حديث )٥٩٣٩(
  .مل عنـهتفرد بـه مـحـمد بن عمر الواقدي عن مـحـمد بن سا ,من حديثه عنـها

________________________ 
 . من طريق عبدالعزيز,وسكت عنه٦٢١٨وأخرجه الطرباين يف األوسط.أ/٥/١٧١العلل: ينظر  −٥٩٣٤الالل
 .من ص » البني«/ رسول اهللا : يف غ » النبي«*  −٥٩٣٦الالل
  .− بيض ملتنه–ب /٥/١٧٤العلل : ينظر  −٥٩٣٧الالل
  .٤٢/٤٤٩تاريخ دمشق : ينظر  −٥٩٣٨الالل
 .من غ » حديث«*  −٥٩٣٩الالل



 

 ٤٠٩

  :اح عنـهاَِصن* 
تفرد بـه عيل بن أيب عيل عن  .احلديث» ...من أدرك من الصالة ركعة« :حديث )٥٩٤٠(
  .وتفرد بـه الواقدي عنـه ,اح املقرئ عن أبيـهَِص بن نةبشي
  :حسان بن مـخارق عنـها* 

تفرد بـه جرير بن عبد احلـميد  .احلديث.. .فنبذت يف كوز ,ن ابنتي اشتكتإ :حديث )٥٩٤١(
  .أيب إسحاق عن حسانعن 
  :سعيد بن املسيب عنـها* 

تفرد بـه يزيد بن عياض  .احلديث» ...إذا رأى أحدكم هالل ذي احلجة« :[حديث  )٥٩٤٢(
  . بن حييى*انئهعنه وتفرد بـه  ,عن الثالثة

غريب من حديث  .احلديث... *جير ثوبهالذي  ملسو هيلع هللا ىلص ملا ذكر رسول اهللا :[حديث  )٥٩٤٣(
ْصهبانـمد بن تفرد بـه عمر بن مـح ,سعيد عنـها  . *وعنـه سعيد بن سالم بن سعيد العطار , عنـهُ

  :سعيد بن مرجانة عنـها* 
غريب من حديث نافع عن  .احلديث.. .ن امرأة كانت تـهراق الدماءأ :حديث )٥٩٤٤(

ومل يروه عنـه غري إبراهيم بن  ,تفرد بـه موسى بن عقبة عنـه بـهذا اإلسناد , بن يسار عنـهنسليام
ْطهامن َ.  

َحوشب بن شهر*  ْ  :ا عنـهَ
غريب من حديث مقاتل  .احلديث» ...يا مقلب القلوب «:قبله ٍنحو حديث[ حديث )٥٩٤٥(

تفرد بـه حاجب بن الوليد  , عنـههـموغريب من حديث إبراهيم بن أد ,بن حيان عن شهر عنـها
  .عن بقية عنـه

________________________ 
 .هـامم : يف ص » هانئ«*  −٥٩٤٢الالل
 .القطان : يف غ » العطار«/ نحر بدنه : يف ص » جير ثوبه«*  −٥٩٤٣الالل
 .  من طريق حاجب , ووافقه ٩٤٣٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٤٥الالل



 

 ٤١٠

  :هشام بن حييى عنـها* 
اذ عن سعيد بن َزَّرُن بن ختفرد بـه عثام .عن سب األموات ملسو هيلع هللا ىلص نـهى النبي :حديث )٥٩٤٦(

  .سليامن عن عباد عن داود بن أيب هند عن هشام عنـها
  :أبو سلمة بن عبد الرحـمن عنـها* 

تفرد بـه أبو بكر  . منـه يف شعباناً أكثر صيام*شهريف  ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن رسول اهللا :[حديث  )٥٩٤٧(
ِّمرصفبن  َ َمسعر عن زيد بن احلباب عن ُ ْ  أيب سلمة  عنعد عن منصور عن سامل بن أيب اجلِ
  .عنـها

تفرد بـه عيل بن  .»ما نقص مال من صدقة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :قالت :[حديث  )٥٩٤٨(
 عن مـحـمد بن اًوحدث بـه عيل بن حرب أيض ,IQHعن الثوري*ميْرَحرب عن القاسم اجل

 :فقال ,ورواه وكيع عن الثوري , عنـهاًتفرد بـه أيضو/أ٣٣٠/, القريش عن الثوري مثلهُعامرة
  .ًمرسال ملسو هيلع هللا ىلص أيب سلمة عن النبيعن 

تفرد بـه حـامد  .اًحتى كانت عامة صالتـه قاعد ملسو هيلع هللا ىلص بض رسول اهللاُما ق :[حديث  )٥٩٤٩(
  . عن ورقاء عن أيب إسحاق عنـه*اخلياط

تفرد بـه عيل بن  .احلديث.. .من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أنا والنبي :حديث )٥٩٥٠(
ْالدهني ومن ذكر معه عن عامر الربيع عن أبيـه   .اهنأيب سلمة ع عن ُّ

َاجلديلأبو عبد اهللا *    : عنـهاَ
 يب من حديثغر .احلديث» ...استأذن ربـه عز وجل }أ١٠٤{ اًن ملكإ« :[حديث  )٥٩٥١(

 

________________________ 
 .ًشهرا : يف ص » يف شهر«. * ب /٥/١٦٨العلل : ينظر  −٥٩٤٧الالل
 والصغري ٢٢٧٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٦٨, ٢٦٧, ٤/٢٦٦العلل : ينظر  −٥٩٤٨الالل
 . احلزمي : يف ص » اجلرمي«. * تفرد به زكريا والقاسم :  من طريق زكريا بن دويد عن الثوري , وقال ١٤٢
 .سلمة عن منصور عن يونس بن خباب عن أيب :  أي )١(الالل
 .احلياط : يف غ » اخلياط« * .أ /١٦٨ب , /٥/٧٥العلل : ينظر  −٥٩٤٩الالل
 .من ص » بن عيل«*  −٥٩٥١الالل



 

 ٤١١

ْطعمةأيب  َهشيموتفرد بـه  ,ـه عنب الضبيِّتَعُ بن مةيدَبُتفرد بـه ع ,ـه عنوقُلْعُري بن ذَسُ نُ وال  , عنـهُ
,  بن مالك*يقع إلينا إال من حديث احلسن بن عيلومل  ,نعلم حدث بـه غري عمرو بن عون

  .وكان من الثقات
إين ألبغض املرأة خترج من بيتـها جتر ذيلها تشكو « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٥٩٥٢(

َكهيلغريب من حديث سلمة بن  .»زوجها  سعد أيب  عنتفرد بـه حييى بن يعىل األسلمي , عنـهُ
 IQH عباد بن يعقوب وحييى*ورواه ,ن عن سلمةسكاف عن عبد امللك بن أيب سلياماحلسن اإل
  .وتابعه حسني بن أيب بردة عن حييى , صادق*ابأ :وزاد فيـه ,اًفلم يذكر فيـه سعد ,بن يعىل

  :زينب عن أمها* 
 ...ن اهللا ال يستحي من احلقإ :فقالت , ملسو هيلع هللا ىلصيم عىل رسول اهللاَلُدخلت أم س :[حديث  )٥٩٥٣(

وهو غريب من  ,وة عن أبيـه عن زينبمن حديث هشام بن عر غريب صحيح .احلديث
  .تفرد بـه مكي بن إبراهيم البلخي عنـه ,حديث حييى بن عبد اهللا بن سامل عنـه

تفرد بـه  .احلديث.. .هل يل من أجر يف بني أيب سلمة ,يا رسول اهللا :قلت :حديث )٥٩٥٤(
  . عن أبيـه عن عروة عنـهاِّالزنادابن أيب 

  :فاطمة عنـها* 
ْال حي« :[حديث  )٥٩٥٥( بن أبان عن أيب  IRHتفرد بـه السكن .احلديث» ...م من الرضاعُرَ

  . عن هشام عن فاطمة امرأتـه بنت املنذر عنـهاَعوانة

________________________ 
 من طريق ٦٠٠٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . − وفيه تصحيف–ب /٥/١٧٥العلل : ينظر  −٥٩٥٢الالل

 .أنا : يف ص » أبا«/ رواه : يف غ » ورواه«. * حييى عن سعد , ووافقه 
 . عن حييى :صوابه » وحييى«: قوله  )١(الالل
 .أ /١٧٧ب , /٥/٣٠العلل : ينظر  −٥٩٥٣الالل
 من طريق أيب كامل ٧٥١٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٨٠العلل : ينظر  −٥٩٥٥الالل

 . تفرد به عنه : اجلحدري عن أيب عوانة , وقال 
 . حممد :صوابه لعل » السكن«: قوله  )٢(الالل



 

 ٤١٢

  :ة األزدية عنـهاَّسُم* 
غريب من  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصكانت النفساء جتلس عىل عهد رسول اهللا :حديث )٥٩٥٦(

َالعرزميأرقم عن تفرد بـه يونس بن  ,ةَّسُزيد بن عيل بن احلسني عن م/ب٣٣٠/حديث ْ   . عنـهَ
  :ة أم احلسن عنـهاْريَخ* 

عن @*ةَرْمـُتفرد بـه الضحاك بن ح .احلديث.. .اً تطوعاًنـها صامت يومأ :[حديث  )٥٩٥٧(
َد بن حـمريوتفرد بـه مـحـم , احلسن عن أمه عنمنصور بن زاذان ْ ِ.  

ـمد بن أحـمد تفرد بـه شيخنا مـح .احلديث» ... الفئة الباغية*اًتقتل عامر« :[حديث  )٥٩٥٨(
بن أسد اهلروي عن عيسى بن أيب حرب الصفار عن حييى بن أيب بكري عن سهل الرساج عن 

ْجدعانغريب من حديث عيل بن زيد بن  :ع آخر وقال يف موض.احلسن  , عن احلسن عن أمهُ
 *أسدبن مـحمد ومل يروه عنـه غري  ,تفرد بـه أبو سعيد موىل بني هاشم عن حـامد بن سلمة عنـه

  .وهو من الثقات ,نيَُشاخل
وما سمعنا  :قال ابن صاعد .نغتسل من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلص كنت ورسول اهللا :[حديث  )٥٩٥٩(

يب من حديث غر :لقا ,مـحـمد بن عبد اهللا بن حفص األنصاري :يعني ,هذا احلديث إال منـه
 *ِيسََنوتفرد بـه األ ,تفرد بـه سامل بن نوح , عن أم سلمة*هعن أم يونس الرساج عن احلسن

  .عنـه −مـحـمد بن عبد اهللا :يعني−
.. .﴾ حور عني﴿  :أخربين عن قول اهللا عز وجل ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٥٩٦٠(

 عن سليامن بن IQH بن هشاموتفرد بـه عمر ,غريب من حديث احلسن عن أمه عنـها .احلديث
 

________________________ 
 .» صح«: فوقها يف غ » ُْمحرة« . * ٢/١٠٣ , التحقيق البن اجلوزي ٨٩٤العلل املتناهية : ينظر  −٥٩٥٧اللال

 .سلمة : يف ص » أسد«/ عامر : يف ص » ًعامرا« . * ٥/٩٨العلل : ينظر  −٥٩٥٨الالل
يف » أمهعن «. *  من طريق حممد , ووافقه ٤٩٢ والصغري ٣٦٥٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٥٩الالل

 .» كذا«: فوقها يف غ » األنيس«/ تفرد به : ص 
 . من طريق عمرو , ووافقه ٣١٤١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٦٠الالل
 . هاشم :صوابه لعل » هشام«: قوله  )١(الالل



 

 ٤١٣

  .وتفرد بـه هشام بن حسان عن احلسن ,IQHأيب كريمة عنـه
 *هذاو :قال ابن صاعد .احلديث.. . عندهاًكان نائام ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٩٦١(

َفضالةحديث غريب من حديث مبارك بن   ,ما سمعناه إال من زياد بن أيوب , عن احلسنَ
  . املبارك*نعتفرد بـه حجاج  :قال الدارقطني ,عن حجاج بن مـحـمد عن املبارك :يعني

ْجدعانورواه عيل بن زيد بن  }ب١٠٤{  . بن سعيد عن عيل*رد بـه عبد الوارثوتف,  عن احلسنُ
تفرد بـه  ,وهو غريب من حديثه عن احلسن ,دام عن احلسنْقِمـورواه هشام بن زياد أبو ال

  .صالح بن بيان عنـه
 

  :أم أم سعيد بنت األسود عنـها* 
غريب من  . احلديث...*ةغيبالفسألتـها عن  ,نـها دخلت عىل أم سلمةأ :[حديث  )٥٩٦٢(

 ,عن أمهاIRHعن أمه عن أم سعيد −وال نعلمه أسند غري هذا احلديث− مَثْلَحديث عامر بن ع
  .ومل يروه عنـه غري أزهر السامن

 

  :بن عبد الرحـمن بن عوف عنـها ISHإلبراهيم/أ٣٣١/أم ولد* 
عن @*يمَْز احلُعامرةتفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .كنت أطيل ذييل :[حديث  )٥٩٦٣(

  .ITHوكذلك رواه مالك بن أنس ,لتيميمـحـمد بن إبراهيم بن احلارث ا
 
 

________________________ 
 .عن هشام بن حسان :  أي »عنه«:  قوله )١(الالل
 .مبيض هلا يف غ » بد الوارثع«/ بن : يف ص » عن«/ هذا : يف غ » وهذا«*  −٥٩٦١الالل
 .الفتنة : يف ص » الغيبة« . * ٣/١٧٣٧املؤتلف : ينظر  −٥٩٦٢الالل
 . عن أمه أم سعيد :صوابه » عن أمه عن أم سعيد«: قوله  )٢(الالل
 ...هلود بن إبراهيم : يف املؤتلف » إلبراهيم«: قوله  )٣(الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » احلزمي« *  .٤/٢٣٢٣املؤتلف : ينظر  −٥٩٦٣الالل
  .١/٢٤ يف املوطأ برواية حييى بن حييى الليثي )٤(الالل



 

 ٤١٤

 حانْلِيم بنت مَلُمسند أم س
 إن اهللا ال يستحي , اهللانبييا  :فقالت , عائشة*وعنده ملسو هيلع هللا ىلص نـها أتت النبيأ :[حديث  )٥٩٦٤(

وتفرد بـه عنـه ابنـه  ,تفرد بـه رشيك عن عبد امللك بن عمري عن مصعب .احلديث.. .من احلق
  .عبد الرحـمن بن رشيك

 

 عطيةمسند أم 
غريب من حديث ابن  .احلديث.. .عن اتباع اجلنائز ملسو هيلع هللا ىلص نـهانا رسول اهللا :حديث )٥٩٦٥(

تفرد بـه عبد املـجيد بن أيب  ,فصة بنت سريين عنـهاحجريج عن خالد احلذاء عن أم اهلذيل 
  .داور
تفرد بـه  .احلديث.. .كان يرخص للنساء يف اخلروج يف العيدين :قالت :[حديث  )٥٩٦٦(

ْلجالجالأحـمد بن عبد اهللا    .IQHوينظر عمن, * عن عيل بن معبد عن أيب حنيفةَ
تفرد بـه رشدين بن سعد عن عمرو بن  . ملسو هيلع هللا ىلصة بنت رسول اهللاَّيَقُتوفيت ر :[حديث  )٥٩٦٧(

  .احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن هشام بن حسان عن مـحـمد بن سريين عنـها
 

 مسند أم الفضل
تفرد بـه نعيم بن حييى  .احلديث ...اآلن يقرأ بالطور ملسو هيلع هللا ىلص كأين أسمع النبي :[حديث  )٥٩٦٨(

 .د اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن أمهي عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن عب عنيديِعَّالس
 عمرو د بنتفرد بـه مـحـم ,وهو غريب من حديثه عنـه ,ورواه الزهري عن متام بن العباس عنـها

 

________________________ 
 .عند : يف غ » وعنده«*  −٥٩٦٤الالل
 .» كذا«: ضبب عليها يف النسختني , ويف حاشية غ » أيب حنيفة«*  −٥٩٦٦الالل
 .يب أمية عن أم عطية  رواه أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عمن سمع أم عطية , وعن عبد الكريم أ)١(الالل
 .أ /٥/٢١٤العلل :  ينظر  −٥٩٦٧الالل
 .ب /٥/٢١٨العلل : ينظر  −٥٩٦٨الالل



 

 ٤١٥

 وقال يف . عبد الرحـمن عنـهتفرد بـه معىل بن ,حديث الثوري وهو غريب من ,الزهري عن
ْ برقانالب عن جعفر بنْقِتفرد بـه املغرية بن س :»تاملرسال« موضع آخر بلفظ  عن الزهري ُ

  .ن ابن عباس عن أمهعد اهللا يعن عب
 غريب من حديث طاوس .احلديث.. .IQHوهو يف احلج ملسو هيلع هللا ىلص مررت بالنبي :[حديث  )٥٩٦٩(

د َشَوتفرد بـه أحـمد بن ر ,نظلةحيم عن َثُ ختفرد بـه سعيد بن , ابن عباس عن أمه وعن أبيـهعن
  .IRHعن عمه

 

 مسند أم الفضل بنت حـمزة
 غريب من حديثها عن النبي .احلديث.. .مات موىل لنا/ب٣٣١/:قالت :[حديث  )٥٩٧٠(

ْاجلعفيغري جابر بن يزيد  ملسو هيلع هللا ىلص مل يسنده عنـها عن النبي ,ملسو هيلع هللا ىلص  , عن احلكم عن عبد اهللا بن شدادُ
  . عنـه بـهذه األلفاظْهامنَط بـه إبراهيم بن *وتفرد

غريب من حديث عبد اهللا  .احلديث.. . هلااًملوكـعتقت مأ حـمزة *أن بنت :[حديث  )٥٩٧١(
َعتيبةكم بن بن عون عن احل   .تفرد بـه حـامد بن سلمة عنـه ,شدادبن  عن عبد اهللا ُ

 
 مسند أم فروة

 غريب من حديث .احلديث.. .عن أفضل األعامل ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول اهللا :[حديث  )٥٩٧٢(
َالعتكي ميمون  بن  حييى  بن  مـحـمد  بـه  تفرد   }أ١٠٥{ ,القاسم د اهللا بن عمر عن يعب  معتمر عن   *َ

________________________ 
 .  من طريق أمحد , ووافقه ٩٢٥٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٦٩الالل
ْ احلجر :صوابه » احلج«: قوله  )١(الالل ِ. 
 . هو سعيد بن خثيم )٢(الالل
 .تفرد : يف غ » وتفرد«. * أ /٥/٢١٩العلل : ينظر  −٥٩٧٠الالل
 .ابنة : يف غ » بنت«. * أ /٥/٢١٩العلل : ينظر  −٥٩٧١الالل
: يف غ » العتكي« . * ٤/١٧٦٤ , املؤتلف ٢٤٨, ١/٢٤٧أ , السنن /٥/٢٣٠العلل : ينظر  −٥٩٧٢الالل

 .العقييل 



 

 ٤١٦

  .وغريه يرويـه عن معتمر عن عبد اهللا بن عمر ,عنـه
 

 نَصْـحِمسند أم قيس بنت م
تفرد بـه حييى بن عبد اهللا بن سامل عن  .احلديث.. .بابن يل ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )٥٩٧٣(

  .د اهللا بن عبد اهللا عنـهاياهللا بن عمر عن الزهري عن عبعبيد 
تفرد بـه  .احلديث.. .خذ بيدي يف سكة املدينةآ ملسو هيلع هللا ىلص  رأيتني ورسول اهللا*لو :[حديث  )٥٩٧٤(

  .سعد بن زياد أبو عاصم عن مواله نافع موىل سعد عنـها
 

 مسند أم كلثوم
غريب  .يثاحلد» ...ليس بالكذاب« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص نـها سمعت رسول اهللاأ :[حديث  )٥٩٧٥(

  أبو املغرية العباس بن عبد اهللاتفرد بـه ,من حديث عبد الرحـمن بن يزيد بن متيم عن الزهري
ُالرتقفي ْ َّIQHيد عن عبد الرحـمن بن يزIRH غريب عن  :ع آخر وقال يف موض.عن حـميد عن أمه
 ,غريب من حديث أيوب عن الزهري :ع ثالث وقال يف موض.تفرد بـه عيل بن حـميد ,شعبة

َوهيبتفرد بـه    . بن خالد عنـهُ
 

________________________ 
 . ى , ووافقه  من طريق حيي٢٢٣٧وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٢٢٨العلل : ينظر  −٥٩٧٣الالل
 .لقد : يف غ » لو«*  −٥٩٧٤الالل
, ٣٠٢٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢١١أ , مسند الشهاب /٥/٢١١العلل : ينظر  −٥٩٧٥الالل
 .  من طريق وهيب , وسكت عنه يف املوضع األول من األوسط , ووافقه يف الباقي ٢٨٢ والصغري ٨٠٥٨
 العباس بن عبد اهللا الرتقفي عن أيب :صوابه لعل » بن عبد اهللا الرتقفيأبو املغرية العباس «: قوله  )١(الالل

 .املغرية عبد القدوس بن احلجاج 
 .عن الزهري :  أي )٢(الالل



 

 ٤١٧

 مسند أم الوليد بنت عمر
 .احلديث» ...أيـها الناس« : فقال,ذات عشية ملسو هيلع هللا ىلص اطلع رسول اهللا :قالت :[حديث  )٥٩٧٦(

ه عثامن بن عبد وتفرد بـ ,تفرد بـه الوازع بن نافع عن سامل عن عمتـه أم الوليد بنت عمر
  .عنـه الرحـمن الطرائفي

 
 لِقْعَمسند أم م

 وأنا إال حيج ال أن وعدين كان لِقْعَم إن أبا :فقالت , ملسو هيلع هللا ىلصأنـها أتت النبي :حديث )٥٩٧٧(
األسدي  IQH عن مـحـمد بن راشد أيب إسامعيلبن نمري/أ٣٣٢/تفرد بـه عبد اهللا .احلديث.. .معه

  .وكذلك رواه الثوري عن إبراهيم بن مهاجر ,مهاجراهيم بن عن إبر
 

 مسند أم هانئ
  :ـهاعبد اهللا بن احلارث عن* 

تفرد بـه  .احلديث.. .الضحى ثامن ركعات *صىل  ملسو هيلع هللا ىلصنـها رأت رسول اهللاأ :[حديث  )٥٩٧٨(
وغريه يرويـه عن ابن عيينة عن يزيد  ,د اهللا بن أيب يزيدي ابن عيينة عن عبعن IRHمـحـمد بن فضاء

  .بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث
وهو طرف من الذي  ,احلديث.. .وهو يقيض بني الناس ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي :[حديث  )٥٩٧٩(

  . ابن ثوبان عن مكحول عن عبد اهللا بن احلارث*نعتفرد بـه زيد بن حييى بن عبيد  .قبله

________________________ 
  .٦٨, ٦٢اإلخوة واألخوات للدارقطني ص : ينظر  −٥٩٧٦الالل
 . أبو إسامعيل كنية راشد والد حممد )١(الالل
 .يصيل : يف غ » صىل«* . ب /٥/٢١٢العلل : ينظر  −٥٩٧٨الالل
 . مصفى :صوابه » فضاء«: قوله  )٢(الالل
 .عم : يف ص » عن«*  −٥٩٧٩الالل



 

 ٤١٨

  :دة عنـهاْعَى بن جيحي* 
غريب من حديث عمرو بن دينار  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصكنت أسمع قراءة النبي :[حديث  )٥٩٨٠(

َمسعرن حديث موغريب  ,عن حييى عنـها ْ ب عن سفيان بن تفرد بـه عيل بن حر , عن عمروِ
َمسعرعيينة عن  ْ ِ.  

 

  :ابن أم هانئ عنـها* 
غريب من حديث شعبة  .احلديث.. .اًفناولتـه رشاب , ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند النبي :[حديث  )٥٩٨١(

 ,ليس لشعبة عن جعدة غريه: * الطياليسقال أبو داود ,عن سامك بن حرب عن ابن أم هانئ
غريب من  ,احلديث.. . جعدةIQH*حدثني أبا : يقولاًكنت أسمع سامك :قال شعبة :وفيـه

  .تفرد بـه أبو داود عنـه ,حديث شعبة
 

  :عكرمة بن خالد عنـها* 
تفرد بـه عبد  .يف صالة الضحى احلديث.. .عام الفتح ملسو هيلع هللا ىلص قدم رسول اهللا :حديث )٥٩٨٢(

ْطهامناهللا بن اجلراح عن عبد اخلالق بن إبراهيم بن    . عن أبيـه عن أيب الزبري عن عكرمة عنـهاَ
 

َكري*    : عنـهابُ
َمـخرمةغريب من حديث  .احلديث.. .صىل يوم الفتح ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩٨٣(  بن َْ

َكريبسليامن عن  ْفهريتفرد بـه عياض بن عبد اهللا ال, *ُ    }ب١٠٥{ .وعنـه عبد اهللا بن وهب ,ِ
 

  :أبو صالح عنـها* 
________________________ 

 .ب /٥/٢١٣العلل : ينظر  −٥٩٨٠الالل
 , تـهذيب ١٧٥−٢/١٧٣أ , السنن /٢١٣ب , /٥/٢١٢ , العلل ٣١, ٣٠) ٢(األفراد : ينظر  −٥٩٨١الالل

 .أبو : غ يف » أبا«/ من غ » الطياليس« . * ٤/٥٦٩الكامل 
, ثم » ابنا جعدة , وهو وهم: كذا قال بندار يف حديثه «: ويف األفراد .  ابنا :صوابه » أبا«: قوله  )١(الالل

 .ابنا أم هانئ : صوب 
 .من ص » عن كريب«*  −٥٩٨٣الالل



 

 ٤١٩

ْيوم فتح مكة وضع أل ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٥٩٨٤(  أبو تفرد بـه .احلديث.. .ـهَتَمَ
 /ب٣٣٢/.حنيفة عن احلارث بن عبد الرحـمن عن أيب صالح

 

 * ريض اهللا عنهاننيمسند عائشة أم املؤم
 . من النساء*تاملقالفى مسانيد  خت*اليلك ;هنااهه ذكرنا

  :الرواة عنـها عىل الرتتيب
  :أنس بن مالك عن عائشة* 

تفرد بـه  .يثاحلد» ...من أكل سبع مترات« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :قالت :[حديث  )٥٩٨٥(
َطوالة أيب  عناتَّات بن صالح بن خوَّصالح بن خو   . عبد اهللا بن عبد الرحـمن عن أنسُ

  :إبراهيم عن عائشة* 
َمسعرتفرد بـه عبد اهللا بن املغرية عن  .كره أن يأكل الضب ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٥٩٨٦( ْ ِ 

 الرصاف عن غريب من حديث اهليثم :ع آخر وقال يف موض.حـامد عن إبراهيم عنـهاعن 
  .ومل يروه عنـه غري عقبة بن علقمة ,تفرد بـه عباد بن كثري ,إبراهيم

  :IQHإسامعيل عنـها* 
 وفيـه ذكر ,ِكَّلِمُإين أكره أن أ :وفيـه ,نـه دخل مع عبيد بن عمري عىل عائشةأ :[حديث  )٥٩٨٧(

 صخر عنمرو بن العالء عن تفرد بـه هشام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن أيب ع .IRHاآلية
 

________________________ 
  .١٣/٢٩٠تاريخ بغداد : ينظر  −٥٩٨٤الالل
تفرد به القطعي عن عبد اهللا بن :  , وقال  من طريق صالح٦٠٠٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٥٩٨٥الالل

 . املقلني : يف ص » املقالت«/ لئال : يف غ » لكيال«/ من غ » ريض اهللا عنها«. * إسحاق عن صالح 
 .ب /٥/٦٢العلل : ينظر  −٥٩٨٦الالل
 . إسامعيل عن أيب خلف عنها :صوابه لعل » إسامعيل عنها«: قوله  )١(الالل
 .من غ » أنه«/ ضبب عليها يف ص » إسامعيل«/ ضبب عليه يف النسختني » أيب خلف«*  −٥٩٨٧الالل
  .﴾D C B A ﴿:  هي قوله تعاىل )٢(الالل



 

 ٤٢٠

 . ..*أنه IQH*عن إسامعيل@*أيب خلف
 

  :األسود بن يزيد عنـها* 
 بن عمران عن تفرد بـه املعاىف .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصكنا نحيض عند رسول اهللا :[حديث  )٥٩٨٨(

غريب من حديث  :ع آخر وقال يف موض.عن إبراهيم عنـه بِّتَعُيدة بن مَبُأيب سعد البقال عن ع
َ بن رصَِرضارـه تفرد ب ,األعمش عن إبراهيم عنـه   .د عن حفص عنـهُ

 

تفرد بـه  .احلديث.. . نومه بنفخه*عرفنحتى  ,ينام ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٥٩٨٩(
  .عبد القاهر بن شعيب عن ورقاء بن عمر عن منصور عن إبراهيم عنـه

 

تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عن عبد الرحـمن  . التشهد*من السنة أن ختفي :[حديث  )٥٩٩٠(
  .بيـهبن األسود عن أ

 

أجرك عىل قدر نفقتك يف « :قال هلا يف عمرتـها من التنعيم ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٥٩٩١(
وال أعلم حدث بـه عنـه غري الوليد  ,تفرد بـه عدي بن الفضل عن إسامعيل بن أمية .»كريسم

  .بن مسلم
 

تفرد بـه  .احلديث.. .ثم يأخذ مضجعه ,يصيب من أهله ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٥٩٩٢(
َالعرزمي ْ   .ن عبيد اهللا عن أيب إسحاق عن األسود وأيب سلمة عنـهامـحمد ب/أ٣٣٣/َ

 

تفرد بـه أبو مسعود الرازي عن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصكنت أطيب رسول اهللا :[حديث  )٥٩٩٣(
  .عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عنـهعن الثوري حييى بن آدم 

________________________ 
 .عن إسامعيل عن أيب خلف : لعل صوابه » عن أيب خلف عن إسامعيل«:  قوله )١(الالل
 .أ /١٤٠ب , /٥/١٣٩العلل : ينظر  −٥٩٨٨الالل
 .يعرف : يف غ » نعرف« . * ب/٥/٦٣, ٥/١٦٧العلل : ينظر  −٥٩٨٩الالل
 .خيفي : يف غ » ختفي«*  −٥٩٩٠الالل
  .٢/٢٨٦ب , السنن /٥/١٣٠العلل : ينظر  −٥٩٩١الالل
 .ب /٥/١٣١العلل : ينظر  −٥٩٩٣الالل



 

 ٤٢١

ومل  ,*عنهتفرد بـه شيبان عن ليث عن مـجاهد  .»الكلب األسود شيطان« :[حديث  )٥٩٩٤(
  .بَيَْشيروه بـهذا اإلسناد غري احلسن بن موسى األ

تفرد بـه مـحـمد بن بكري  .احلديث.. . قدماهَمِرَيقوم حتى ت ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٥٩٩٥(
  .عن أيب حفص األبار عن منصور عن إبراهيم عنـه

غريب من حديث أيب  .نتنازع اإلناء ملسو هيلع هللا ىلص أين أراين ورسول اهللاك :قالت :حديث )٥٩٩٦(
  .تفرد بـه عنـه يزيد بن هارون , احلارثاألشهب جعفر بن

تفرد بـه حـميد بن حـامد  .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٥٩٩٧(
َمسعر عن راَُوبن أيب اخل ْ   .وفيـه ذكر علقمة واألسود عن عائشة ,ِ

 املوت أين ّن عيلِّوَـهُيَإنـه ل «:فيه يف مرضه الذي مات ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٥٩٩٨(
ـه  عنتفرد بـه أبو معاوية عن أيب حنيفة عن حـامد عن إبراهيم .»أريتك زوجتي يف اجلنة *قد

َمسعرورواه سفيان بن عيينة عن أيب معاوية عن  ,ً متصالاًمـجود ْ وتابعه احلسن بن  , عن حـامدِ
َمسعرأيب معاوية عن  }أ١٠٦{ فرواه عن ,زياد الكويف ْ   . مثلهاً أيضِ

تفرد بـه معاذ  .احلديث.. .ثم يعود وال يتوضأ, *جيامع  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا :[حديث  )٥٩٩٩(
َفضالةبن  ْاهلمداينوأيب حنيفة عن أيب إسحاق  IQHعن حييى بن أيوب عن موسى بن أيوب َ  عن َ

  .األسود
غريب من حديث احلسن بن  .احلديث.. .ن صفية أفاضت يوم النحرأ :[حديث  )٦٠٠٠(

َعتيبةكم بن  عن احل*احلر  .وتفرد بـه احلسن بن برش عن زهري ,اوية عنـهتفرد بـه زهري بن مع ,ُ
________________________ 

وأخرجه الطرباين يف  . ٢١من مل يكن عنده إال حديث واحد للحسن بن حممد اخلالل : ينظر  −٥٩٩٤الالل
 .من غ » عنه«. * تفرد به شيبان :  النرض عن شيبان , وقال  من طريق أيب٣٠١٣األوسط 
 من طريق أيب معاوية عن أيب ٣١٦١وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٣٠العلل : ينظر  −٥٩٩٨الالل

 .من ص » قد«. * حنيفة , ووافقه 
 .ثم جيامع : يف ص » جيامع«*  −٥٩٩٩الالل
 . عقبة :صوابه » أيوب«: قوله  )١(الالل
  .أبجر : يف غ » احلر« * −٦٠٠٠الالل



 

 ٤٢٢

َمغولتفرد بـه حفص بن عمر عن مالك بن  :ع آخروقال يف موض ْ  عن ن عن منصور وسليامِ
  .إبراهيم عنـه

تفرد بـه خالد بن نزار عن جرير  .احلديث» ...ما من مسلم يشاك بشوكة« :حديث )٦٠٠١(
 .عن إبراهيم عنهالضبي عن منصور واملغرية 

تفرد بـه خلف بن ياسني  .يمس ماء/ب٣٣٣/ال  اًينام جنب ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيكا :[حديث  )٦٠٠٢(
َمسعرعن أبيـه و ْ   . وسفيان عن أيب إسحاق عنـهِ

َمسعرتفرد بـه عبد اهللا بن  .احلديث.. .ؤذنوايما كنت أوتر حتى  :حديث )٦٠٠٣( ْ  عن أبيـه ِ
َّسواروأشعث بن    . عن أيب إسحاق عنـههـام كليـَ

غريب من  .احلديث.. .رهنـه درعهو ,اًـهودي طعاممن ي ملسو هيلع هللا ىلص اشرتى النبي :[حديث  )٦٠٠٤(
 ,وغريب من حديث أيب حنيفة عن حـامد ,حديث حـامد بن أيب سليامن عن إبراهيم عنـه عنـها

ع  وقال يف موض. عبد اهللا الكندي عن إبراهيم بن اجلراح عن أيب يوسف عنـه أحـمد بنتفرد بـه
َزفتفرد بـه النعامن بن عبد السالم عن  :آخر   . بن اهلذيل عن األعمش عن إبراهيم عنـهرُ

تفرد بـه أيوب بن سويد  .احلديث.. .IQH للفطرً أشد تعجيالاًما رأيت أحد :[حديث  )٦٠٠٥(
  .عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عنـه

ما كتبناه إال عن عيل بن  :قال . ﴾فبذلك فلتفرحوا﴿  :أقر ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٦٠٠٦(
ْمهرانمـحـمد بن حييى بن    .وال أعرف له علة ,مـحفوظبوليس  ,قا السوِ

تفرد بـه  .أو نحوه احلديث» ...فغلبتـه عيناه , صالة من الليل*لهمن كان « :[حديث  )٦٠٠٧(
 عن أيب جعفر الرازي عن مـحـمد بن املنكدر عن سعيد بن *مـحـمد بن سليامن بن أيب داود

________________________ 
  .٣/١٦٤العلل : ينظر  −٦٠٠٢الالل
 .ب /٥/٦٠العلل : ينظر  −٦٠٠٤الالل
 .أ /٥/١٣١العلل : ينظر  −٦٠٠٥الالل
 . للظهر :صوابه » للفطر«: قوله  )١(الالل
يامن ,  من طريق حممد بن سل٦١٧٢وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٧٩العلل :  ينظر −٦٠٠٧الالل
  .رواد : يف غ » داود«/ يف : يف ص » له«. * تفرد به الرازي : وقال 



 

 ٤٢٣

هذا وروى مالك  ,IRHبني سعيد وعائشة أحد IQHيى بن بكريومل يذكر حي ,جبري عن األسود
  .عائشةعن ا ضعن ابن املنكدر عن سعيد بن جبري عن رجل عنده ر ISHاحلديث يف املوطأ

َكهيلتفرد بـه حييى بن سلمة بن  .احلديث.. .كنت أحك اجلنابة :[حديث  )٦٠٠٨(  , عن أبيـهُ
َكهيلومل يروه عنـه غري ابنـه إبراهيم بن إسامعيل بن حييى بن سلمة بن  ُITH.  

تفرد بـه عبد  .يف العرش قط IUHًنائام ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا −أو ما رؤي− رأيت ما :[حديث  )٦٠٠٩(
َزريعيزيد بن اهللا بن مـحـمد بن النعامن األصبـهاين عن مـحـمد بن املنـهال عن   عن الثوري عن ُ

  .عن إبراهيم عنـه IVHصفوان
غريب  .احلديث» ...سبحانك« : قالهلسمـج *منإذا قام  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٠١٠(

  .وتفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عنـه ,تفرد بـه عمرو بن قيس ,ديث أيب إسحاق عنـهمن ح
يم بن َلُتفرد بـه س .احلديث.. .قائم يصيل ملسو هيلع هللا ىلص استفتحت الباب ورسول اهللا :حديث )٦٠١١(

  .الثقفي IWH يروه عنـه غري عبد اهللا بن عونومل ,عون/أ٣٣٤/ ابن عنأخرض
 ...اًت عليائ :فقالت , املسح عىل اخلفنيفسأهلا عن ,جاء رجل إىل عائشة :حديث )٦٠١٢(

  .سليامن بن مَّسال غري هعن يروه ومل ,عنه إبراهيم عن حـامد عن طلحة بن مـحـمد به تفرد .احلديث

________________________ 
 .−٦١٣١ كام سيأيت يف احلديث – بن أيب بكري:صوابه » بن بكري«:وقوله. عن أيب جعفر الرازي:  أي )١(الالل
 .ً أحدا :ه الوجه في» أحد«: قوله  )٢(الالل
  .١/١١٧ برواية حييى بن حييى الليثي )٣(الالل
 .  من طريق إبراهيم , ووافقه ١١٨٢وأخرجه الطرباين يف الصغري . أ /٥/٨٥العلل : ينظر  −٦٠٠٨الالل
: , ولعل صوابه ... حدثني أيب عن أبيه عن جده عن سلمة :  كذا , ويف الصغري قال حييى بن إبراهيم )٤(الالل

 .عن جده سلمة 
 .ب /٥/١٣١العلل : ينظر  −٦٠٠٩الالل
 .ً صائام :صوابه لعل » ًنائام«: قوله  )٥(الالل
 . منصور  :يف العلل» صفوان«: قوله  )٦(الالل
 .من غ » من«*  −٦٠١٠الالل
 . حييى :صوابه » عون«: قوله  )٧(الالل



 

 ٤٢٤

  تفرد بـه عبد اجلبار بن مـحـمد .احلديث.. .يص الطيبِبَكأين أنظر إىل و :[حديث  )٦٠١٣(

ِالعطاردي }ب١٠٦{ َ   .اًدين جـميع عن أنس بن مالك الكويف باإلسناُ
تفرد بـه حصني بن مـخارق أبو  .ال يتوضأ بعد الغسل ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٠١٤(

  . عن موسى اجلهني عن أيب إسحاق عنـهُجنادة
تفرد بـه حجاج بن مـحـمد األعور عن رشيك عن  .»دباغ امليتة ذكاتـها« :[حديث  )٦٠١٥(

 بن ُعامرة عن األعمش فرواه عن رشيك عن , وخالفه حسني املروزي, عن إبراهيماألعمش
  .عمري عن األسود عن عائشة

َجحادةتفرد بـه عبد الوارث عن مـحـمد بن  .احلديث... *ءالشاكنا نقلد  :[حديث  )٦٠١٦( ُ 
  .عن احلكم عن إبراهيم عنـه

َرزيقتفرد بـه عامر بن  .اًجَالِْدليلة النفر من البطحاء إ ملسو هيلع هللا ىلص ج رسول اهللاَلْدَأ :حديث )٦٠١٧( ُ 
  .ـهعن األعمش عن إبراهيم عن

تفرد بـه إرسائيل  .أو نحو هذا اللفظ ,يغتسل بالصاع ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠١٨(
  .عن مسلم األعور عن إبراهيم عن األسود

  :أسلم عن عائشة* 
غريب من حديث زيد بن أسلم عن  .احلديث» ... نـهرانهـامسقيـيتان مدين« :حديث )٦٠١٩(

  . عن أبيـهتفرد بـه صالح بن بيان عن أسامة بن زيد ,أبيـه عنـها
  :جابر بن عبد اهللا عن عائشة* 
________________________ 

 من طريق سعيد بن منصور ٦٢٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/١٣١العلل : ينظر  −٦٠١٣الالل
 . ه مل يرو أنس عنه غري: عن أنس , وقال 

  .٤٥, ١/٤٤أ , السنن /٥/٦٣العلل : ينظر  −٦٠١٥الالل
. من طريق عبد الوارث, ووافقه٤٢٨٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٣٠العلل : ينظر  −٦٠١٦الالل

 .الشاة : يف ص » الشاء«* 
 .ب /٥/٥٨العلل : ينظر  −٦٠١٨الالل



 

 ٤٢٥

تفرد بـه  .احلديث» ...من خيش منكم أن ال يستيقظ« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٠٢٠(
  .فأسنده عن عائشة ,عمرو بن أيب رزين عن الثوري

  :يع بن عمري عن عائشةَـمُج* 
 غريب من حديث .احلديث.. .اًيفيض عىل رأسه ثالث ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٢١(

َجـميععن  −فضل بن صدقةوهو والد أيب حـامد امل−الثوري عن صدقة بن سعيد احلنفي  ُ, 
  .وكان من الثقات , البلخين احلسني بن سلياموتفرد بـه

 ما طمعت اًموضع ملسو هيلع هللا ىلص  عليـه السالم يده من النبيٌّ عيلَعَضَ و*ولقد :قالت :[ حديث )٦٠٢٢(
  .فوداود بن أيب عو/ب٣٣٤/باين الشي عنتفرد بـه حسني األشقر عن رشيك .قط فيـهمنه 
 : *عنـها احلسن البرصي* 

غريب  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصفسألتـها عن صالة رسول اهللا ,دخلت عىل عائشة :[حديث  )٦٠٢٣(
َالعنربيمن حديث حصني بن نافع  ْ   . عنـههـمتفرد بـه حييى بن كثري بن در , احلسن البرصي عنَ

َجحادة*    : أبو مـحـمد عنـهاُ
تفرد بـه فيض بن الفضل  .احلديث.. . ومعها ولدانٌائلة سَأتت عائشة :حديث )٦٠٢٤(

َمسعرعن  IQHالبلخي ْ   . عن مـحـمد عن أبيـهِ
ق ْوَتفرد بـه أبو ر . ﴾ صالحَ غريَلِمَنـه ع﴿ إ :يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٦٠٢٥(

ِالزبرقانوتفرد بـه عنـه إبراهيم بن  ,عطية بن احلارث عن مـحـمد عن أبيـه ْ   . أبو إسحاقِّ
ما  ,غريب فرد بـهذا اإلسناد .﴾O N M ﴿ :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :يثحد )٦٠٢٦(

 عن أيبازم بن ح بن مـحـمد بن عبيد احلافظ من أصل كتابـه عن أحـمد سمعتـه إال من عيل
 

________________________ 
 .أ /٥/١٩العلل : ينظر  −٦٠٢٠الالل
  .١/١١٤ب , السنن /٥/٧٧ , العلل ٣٢) ٣(األفراد : ينظر  −٦٠٢١الالل
 .لقد : يف غ » ولقد«. * ب /٥/٧٧العلل : ينظر  −٦٠٢٢الالل
 .» ينظر«: فوق الرتمجة يف النسختني *  −٦٠٢٣الالل
 . البجيل :صوابه » البلخي«: قوله  )١(الالل



 

 ٤٢٦

ِالزبرقانغسان عن إبراهيم بن  ْ   .ـه عنقْوَ عن أيب رِّ
تفرد بـه أحـمد  .من املـجيء ,ًمقصورة  ﴾واَتَون ما أُتْأَي﴿  :قرأملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :حديث )٦٠٢٧(

ِالزبرقانعن إبراهيم بن  IQHريالـمنقبن يزيد احللواين عن خالد  ْ َجحادة عن مـحـمد بن ِّ ُIRH  عن
  .أبيـه عنـها

  : بن أوىف عن عائشةُزرارة* 
تفرد بـه  .احلديث» ...ركعتي الفجربما أحب أن يل « :لقا ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[حديث  )٦٠٢٨(

امر عن أيب بكر بن عياش عن سليامن التيمي عن  عن أسود بن عُّالطويسمـحـمد بن منصور 
  .قتادة عنـه

ّزر *  َحبيشبن ِ    }أ١٠٧{ : عنـهاُ
أعن مرياث  :قالت , ملسو هيلع هللا ىلصما ترك رسول اهللا :سمعت أم املؤمنني قال هلا قائل :حديث )٦٠٢٩(

ّزرتفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة عن عاصم عن  .احلديث.. .تسألني ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ِ.  
  :سعد بن هشام عنـها* 

وكذلك رواه حييى  ...يف شأن الركعتني عند طلوع الفجرل قا ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦٠٣٠(
, معتمر عن أبيـه :ويف األصل ,ة عن سعدرراُ التيمي عن قتادة عن ز عنبن سعيد القطان

  . عن أبيـهاًأن القطان تابع معتمر :يعني
  :سعيد بن املسيب عنـها* 

 حصني بن مـخارق عن ُجنادةتفرد بـه أبو  .احلديث» ...إذا التقى اخلتانان« :حديث )٦٠٣١(
 /أ٣٣٥/.داود بن أيب هند عن سعيد

________________________ 
 . املقرئ :صوابه » املنقري«: قوله  )١(الالل
 . إبراهيم عن أيب روق عن حممد :صوابه لعل » يم عن حممدإبراه«: قوله  )٢(الالل
 .أ /٥/٧٦العلل : ينظر  −٦٠٢٨الالل
 .أ /٥/٧٦العلل : ينظر  −٦٠٣٠الالل



 

 ٤٢٧

َالنخعيتفرد بـه أبو مالك  .اجلنابة *بعديب يستدفئ  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٣٢( َّ 
  .وتفرد بـه عنـه نرص بن حـامد ,عبد امللك بن احلسني عن أيب سعد البقال

غريب من حديث عبد  .وأنا حائضيأمرين أن أحتضنـه  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٠٣٣(
وعنـه عبد اهللا بن إبراهيم بن أيب  , بن خالدَّعطافتفرد بـه ال ,الرحـمن بن حرملة عن سعيد

َغفارعمرو ال   .يِ
تفرد بـه زهري  .احلديث.. .ما اليشء الذي ال حيل منعه ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٦٠٣٤(

  .ُغرابن ومل يروه عنـه غري عيل ب ,عيل بن زيدعن بن مرزوق 
 .احلديث» ...حجي واشرتطي« :اعة بنت الزبريَبُلض ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٦٠٣٥(

ِنجيحري عن عبد الرحـمن بن خالد بن َكُزتفرد بـه أحـمد بن حييى بن   عن عبد الغفار بن احلسن َ
  .د اهللا بن عمر عن الزهري عنـهيعن الثوري عن عب

تفرد بـه  .احلديث» ...ك كلامتأال أعلم ,يا عائشة« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٦٠٣٦(
  .م بن حييى عن احلسن بن أيب جعفر عن عيل بن زيد عنـههـامسليامن بن الربيع عن 

 يعىل بن احلارث عن بكر تفرد بـه .احلديث.. .خـمس فواسق :نـها قالتأ :[حديث  )٦٠٣٧(
ُعروبةبن داود عن سعيد بن أيب  بن وائل   . عن قتادة عنـهَ

  :سعيد بن جبري عنـها* 
تفرد بـه  .احلديث» ... صالة*ما من امرئ تكون له« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٠٣٨(

ْالزنجيإبراهيم بن سليامن البلخي عن   بن خالد عن زياد بن سعد عن مـحـمد بن املنكدر عن َّ
  .سعيد

________________________ 
 .ضبب عليها يف غ » بعد«*  −٦٠٣٢الالل
 .  من طريق ابن غراب , ووافقه ٦٥٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٠٣٤الالل
  .أ/٥/١١٩العلل : ينظر  −٦٠٣٧الالل
 من طريق عيل بن هارون عن ١٣٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٧٩العلل : ينظر  −٦٠٣٨الالل

 .من ص » له«. * تفرد به عنه : الزنجي , وقال 



 

 ٤٢٨

تفرد بـه نعيم بن ميرسة عن أيب إسحاق  . احلديث...اًال تسبوا حسان :حديث )٦٠٣٩(
ْاهلمداين   . عنـهَ

 : *د بن عمرو بن سعيد بن العاص عنـهاسعي* 
غريب من حديث  . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عناحلديث َتْرَثْكَأ :قالت أليب هريرة :[حديث  )٦٠٤٠(

  . أبيـه عنتفرد بـه إسحاق بن سعيد ,سعيد بن عمرو عن أيب هريرة وعائشة
  :سليامن بن يسار عنـها* 

من حديث  صحيح .احلديث.. .كان إذا أصاب ثوبـه املني ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦٠٤١(
ْ برقانبن/ب٣٣٥/وغريب من حديث عبد العزيز بن أيب رواد عن جعفر ,عمرو بن ميمون ُ, 
  .وتفرد بـه حاجب بن سليامن عن عبد املـجيد , عنـه ابنهتفرد بـه عبد املـجيد

  :سليامن بن بريدة عنـها* 
عن  عن الثوري تفرد بـه األشجعي .احلديث.. .إن أدركت ليلة القدر :[حديث  )٦٠٤٢(

  .واهللا أعلم ,وأظنـه سليامن ,عن ابن بريدة *علقمة
  :رشيح عنـها* 

هذا هو  :قال ابن صاعد .احلديث.. .ناقة سوداء ملسو هيلع هللا ىلص أعطاين رسول اهللا :حديث )٦٠٤٣(
  .وتفرد بـه عبدان عن أيب حـمزة ,تفرد بـه أبو حـمزة عن رقبة ,املقدام بن رشيح بن هانئ

   }ب١٠٧{
تفرد بـه بدر بن  .يف املسح احلديث.. . نسافر يف الربدإنا :أنـه قال لعائشة :[حديث  )٦٠٤٤(

ِمـخيمرةكيسان عن احلكم عن القاسم بن  اخلطاب عن عيل بن أيب املغرية عن صائد بن ْ َ  عن ُ
تفرد بـه مـحـمد بن سامل عن أيب  ,غريب :اًت عليائ :وفيـه ,ع آخر وقال يف موض.رشيح

________________________ 
 .عنه : يف غ » عنها«*  −٦٠٤٠الالل
  .٢/١٨ , موضح أوهام اجلمع والتفريق ١/١٢٥السنن : ينظر  −٦٠٤١الالل
 .عقبة :  غ يف» علقمة«*  −٦٠٤٢الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » إسحاق« . * ٣/١٣٧٦املؤتلف : ينظر  −٦٠٤٤الالل



 

 ٤٢٩

ابة عن طلحة َيَستفرد بـه العالء بن  :ع ثالث وقال يف موض.تفرد بـه سعد بن الصلت, *إسحاق
ِّمرصفبن  َ ِمـخيمرة عن القاسم بن ُ ْ َ ُIQH عن رشيح.  

ي القاسم بن َرشْعَمـتفرد بـه ال .احلديث.. .كان إذا أمطروا ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٦٠٤٥(
َمسعرالعباس عن عيل بن املديني عن سفيان عن  ْ   . عن املقدام عن أبيـهِ

تفرد بـه حفص بن غياث عن  .يل بعد العرص ركعتنييص ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٠٤٦(
َمغولمالك بن  ْ   . عن املقدام عن أبيـهِ

 زيد عن رشيك عن املقدام عن يد بنِسَ تفرد به أ.»إن من الشعر حكمة« :[حديث  )٦٠٤٧(
 .أبيه

غريب من حديث أيب  .احلديث» ...رةْـمُناوليني اخل« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٠٤٨(
ِالسبيعإسحاق  ِمـخيمرةقاسم بن ي عن الَّ ْ َ   .تفرد بـه إرسائيل بن يونس عنـه , عنـهُ

تفرد بـه جابر  .احلديث.. . بعد الوتراًيصنع شيئ ملسو هيلع هللا ىلص ما كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٤٩(
  .وتفرد بـه أبو حـمزة السكري عن جابر , يزيد بن مرة عن رشيح*نع

  :صالح بن ربيعة عنـها* 
تفرد بـه عبدة بن سليامن عن  .ديثاحل.. . ملسو هيلع هللا ىلصأوحي إىل رسول اهللا :تقال :حديث )٦٠٥٠(

  .هشام بن عروة عن صالح
  :طاوس عنـها* 

دخلت العمرة يف « :عليه وسلم/أ٣٣٦/صىل اهللا قال رسول اهللا :قالت :حديث )٦٠٥١(
  .طاوس عن ميرسة بن إبراهيم عن عيينة بن سفيان عن وكيع بن سفيان به تفرد .احلديث »...احلج

________________________ 
 . طلحة عن احلكم عن القاسم :صوابه لعل » طلحة عن القاسم«: قوله  )١(الالل
 .ب /٥/٦٤العلل : ينظر  −٦٠٤٦الالل
 .ديث من ص هذا احل. *  من طريق أسيد , ووافقه ١٤٧٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٠٤٧الالل
 .أ /٥/٨٨العلل : ينظر  −٦٠٤٨الالل
 .بن : يف ص » عن«*  −٦٠٤٩الالل



 

 ٤٣٠

  :عبد اهللا بن عباس عنـها* 
تفرد  .احلديث.. .كل نسائك قد دخل البيت غريي ,يا رسول اهللا :قالت :[حديث  )٦٠٥٢(

  . بن صفوان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عنـهابعيشبـه 
تفرد بـه موسى بن عبد  .احلديث.. . عرش خصالُعطيتُأ :قالت عائشة :حديث )٦٠٥٣(

  .الرحـمن الصنعاين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
  :عبد اهللا بن الزبري عنـها* 

.. .﴾k j i h ﴿ :ما قول اهللا عز وجل : ملسو هيلع هللا ىلصسألت رسول اهللا :[حديث  )٦٠٥٤(
َمليكةتفرد بـه عمر بن قيس عن ابن أيب  .احلديث َمليكةعن ابن أيب  وقيل ,عنـها  عن ابن الزبريُ ُ 

َمليكةواملـحفوظ عن ابن أيب  ,عن عائشة ّ األبح دحـام IQHهكذا رواه , عن القاسم عن عائشةُ َ َ
َمليكةعن ابن أيب  ة ويزيد بن ريِغَورواه أبو يونس حاتم بن أيب ص , عنـه*علوبوهو عندنا  , عنـهاُ
َمليكةي وحـامد بن سلمة عن ابن أيب َرتْسُإبراهيم الت   . عن القاسم بن مـحـمد عن عائشةُ

 ّكَصِن معن حسام ب تفرد بـه أبو زيد النحوي .احلديث» ...ال حترم املصة« :[حديث  )٦٠٥٥(
َمليكةعن ابن أيب    . عن عبد اهللا بن الزبريُ

غريب  .احلديث» ...ةبمن اجلنا :ل من خـمسغسال« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٠٥٦(
َالسفرمن حديث عبد اهللا بن أيب  تفرد بـه أبو  ,طلق بن حبيب عنـه  عن مصعب بن شيبة عنَّ

  .َعوانة
________________________ 

جاء هذا احلديث . *  من طريق شعيب , ووافقه ٧٠٩٨, ٥١٥١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٠٥٢الالل
 .يف غ بعد احلديث التايل 

 من طريق حجاج بن ٨٥٩٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٨٧ب , /٥/٨٦العلل : ينظر  −٦٠٥٤الالل
 .يعلو : يف غ » بعلو«* . تفرد به عنه : أرطأة عن ابن أيب مليكة عن ابن الزبري , وقال 

 .ابن أيب مليكة عن عائشة : الوجه الثاين :  أي )١(الالل
  .١٧٢, ٤/١٧١أ, ب , السنن /٥/١١٢, ٤/٢٢٦العلل : ينظر  −٦٠٥٥الالل
  .٦٣٠املتناهية  , العلل ١/١٣٤السنن : ينظر  −٦٠٥٦الالل



 

 ٤٣١

 .احلديث.. .فجر ويصيل ركعتني اهللا بن الزبري يطوف بعد العبد *كان :[حديث  )٦٠٥٧(
  . عبد العزيز عن ابن الزبري عن عائشة عنيدة بن حـميدِبَتفرد بـه ع

 

غريب من حديث عبد  .احلديث» ...قومك بالكفر }أ١٠٨{ ثانْدِلوال ح« :[حديث  )٦٠٥٨(
وتفرد بـه سليامن بن بالل  ,تفرد بـه حييى بن سعيد األنصاري عنـه ,الرحـمن بن القاسم عن أبيـه

 القاسم بن  عنوروي عن سامل بن عبد اهللا بن عمر .وتفرد بـه أبو بكر بن أيب أويس , حييىعن
ر الكعبة ْجِ عن حاً ساملتسأل :ل األوزاعي عن عمرو بن الوليد قاىرو ,وهو غريب ,مـحـمد
وهو غريب من حديث سامل عن القاسم عن ابن الزبري عن  ,...حدثني القاسم :فقال ,ما هو
عن /ب٣٣٦/رواه ,وخالفه الزهري , بن الوليد عن سامل*وبـه األوزاعي عن عمرتفرد  ,عائشة

 ورواه مـجاهد عن .أخي القاسم بن مـحـمد عن عائشة سامل عن عبد اهللا بن مـحـمد بن أيب بكر
  .تفرد بـه يزيد بن أيب زياد عنـه ,وهو غريب من حديثه عنـه , الزبريابن

 

َمليكةبد اهللا بن أيب ع*    :*عنها ُ
 

تفرد بـه سفيان بن وكيع عن سفيان بن عيينة  .»من أسلم عىل يشء فهو له« :[حديث  )٦٠٥٩(
 . *عن ابن جريج

 

ال  «:وفيـه ,احلديث.. . يف قريشاًأراد ابن مسعود أن يبني دار :قالت :[حديث  )٦٠٦٠(
َمليكةاح عن ابن أيب َّبتفرد بـه املثنى بن الص .احلديث »...أمة قدس اهللاي   . عن عائشةُ

 

ون عن م بن مي*الدختفرد بـه  .احلديث» ...بيت بالشام ال حيل للمؤمن« :[ حديث )٦٠٦١(
  .حْبُومل يروه عنـه غري عمر بن ص ,مطر

________________________ 
 .من غ » كان«*  −٦٠٥٧الالل
 .عمر : يف ص » عمرو« . * ٤٤٩, ٤٦/٤٤٨أ , تاريخ دمشق /٥/١١١العلل : ينظر  −٦٠٥٨الالل
 .» كذا«: فوقها يف غ » جريج«/ من غ » عنها«*  −٦٠٥٩الالل
 .  من طريق املثنى , ووافقه ٧٢٠٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٠٦٠الالل
 .خلف : يف ص » خالد« . * ٥٦٤العلل املتناهية : ينظر  −٦٠٦١الالل



 

 ٤٣٢

تفرد بـه عطاء بن عجالن عن ابن  .احلديث.. .سئلت عائشة عن النفساء :[حديث  )٦٠٦٢(
َمليكةأيب    . عنـهاُ

  .هبمثل .ليس يف البيت ملسو هيلع هللا ىلص فإذا رسول اهللا, *ليلةاستيقظت  :[حديث  )٦٠٦٣(
  .ط عن أيوب عنـهْوُختفرد بـه أيوب بن  .»ليس منا من مل يتغن بالقرآن« :[حديث  )٦٠٦٤(
اجلدل يف « :قال ,احلديث.. . زيغهـم الذين يف قلوبـِنَ م,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٦٠٦٥(

َعفريوتفرد بـه سعيد بن  ,د اهللا بن عمريتفرد بـه حييى بن عبد اهللا بن سامل عن عب .»القرآن  عن ُ
  .ن عنـهرشدي

 IQHتفرد بـه أبو زياد .احلديث.. .فأمرت بقتله , يظهر لعائشةٌّكان جان :حديث )٦٠٦٦(
َمليكةد اهللا بن عمر عن ابن أيب يواقد عن عب اهلروي عبد اهللا بن ُ.  

 ,غريب من حديث عيل بن زيد عنـه عنـها .احلديث» ...يا مقلب القلوب« :[حديث  )٦٠٦٧(
َفضالةوهو غريب عن املبارك بن    .تفرد بـه أشعث بن أشعث عنـه , عنـهَ

 غريب من .احلديث.. .فضمه إليـه ,جيء باحلسني بن عيل وهو صغري :حديث )٦٠٦٨(
  . اخلزاعي املكي عنـهاتَّنَالك تفرد بـه عبد اهللا بن أيب , عنـهاهحديث

. احلديث.. .إنـه مؤمن كإيامن جربيل :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص أكان رسول اهللا :سألتـها :[حديث  )٦٠٦٩(
َمليكةن ابن أيب غريب من حديث أيوب ع   .تفرد بـه احلسن بن أيب جعفر عنـه , عنـهاُ

 ,غريب من حديثه عنـها .احلديث» ...نتظر أصحايبأإين عىل احلوض « :[حديث  )٦٠٧٠(
 

________________________ 
  .٢٢٣, ٢٢٢, ١/٢٢٠السنن : ينظر  −٦٠٦٢الالل
 .من غ » ليلة« . * ٩١٩ب , العلل املتناهية /٥/٨٧العلل : ينظر  −٦٠٦٣الالل
  .٤/٣٩١العلل : ينظر  −٦٠٦٤الالل
 .أ /٥/٥٥العلل : ينظر  −٦٠٦٥الالل
 . رجاء :صوابه  لعل» زياد«: قوله  )١(الالل
 . تفرد به عنه :  من طريق معىل بن الفضل عن املبارك , وقال ١٥٣٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٠٦٧الالل
 .  من طريق احلسن , ووافقه ٦٥٣٨وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٨٦العلل : ينظر  −٦٠٦٩الالل
 .سليامن : يف غ » سليم«*  −٦٠٧٠الالل



 

 ٤٣٣

قال  .يمَثُ عن ابن خ*يمَلُ حييى بن سوتفرد بـه ,عنهيم َثُبن خ IQHتفرد بـه عبد اهللا بن عبد الرحـمن
  .أبو بكر الصديق/أ٣٣٧/هـمين قاتل أهل الردة الذيفهذا  :الدارقطني

ـه عطاء بن عجالن عن ابن تفرد ب . وهو يف الصالةاًقتل عقرب ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٦٠٧١(
َمليكةأيب    .وتفرد بـه سعد بن الصلت عنـه ,ُ

 .احلديث.. .بصورتـها يف خرقة ملسو هيلع هللا ىلص  جاء إىل النبي*ن جربيل عليـه السالمأ :[حديث  )٦٠٧٢(
َمليكة عن ابن أيب ينانقمة الك بن عل* عبد اهللا بن عمرو*هتفرد ب عن عبيد اهللا  :وقيل .ُ
   }ب١٠٨{ .وال يصح ,العمري

ِشقيقعبد اهللا بن *    : عنـهاَ
غريب من حديث احلسن  .احلديث.. .ناِفُحـُيصيل يف ل ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٧٣(

َشـميلعن النرض بن  ىَّجَرُتفرد بـه رجاء بن م ,البرصي عنـه عنـها  , عنـهْمراينـُ احلشعث عن أُ
َغندروخالفه  ْ ِشقيق عن ابن سريين عن عبد اهللا بن شعثوغريه يرويـه عن أ ,ُ ر َْدنُوتفرد بـه غ ,َ
  .وهو أشبـه بالصواب , عن ابن سريينشعثعن أ

غريب من  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصمن أحب الناس إىل رسول اهللا :قلت هلا :[حديث  )٦٠٧٤(
بن  IRHعبد الرحـمن *بهوتفرد  ,ن شعيبتفرد بـه عبد القاهر ب ,يريَرُ عن اجل*رةقحديث 

  .مزأخ
  :عبد اهللا بن رباح عنـها* 

 .احلديث.. . عن يشء*إين أريد أن أسأل :فقال ,أنـه دخل عىل عائشة :[حديث  )٦٠٧٥(
 

________________________ 
 . عثامن :صوابه » عبد الرمحن«: قوله  )١(الالل
 .يرويه : يف ص » تفرد به«/ من ص » بن عمرو«, » عليه السالم«*  −٦٠٧٢الالل
 .أ /٥/٩٠العلل : ينظر  −٦٠٧٣الالل
 .من غ » به«/ مرة : يف ص » قرة«*  −٦٠٧٤الالل
 . زيد :صوابه » عبد الرمحن«: قوله  )٢(الالل
 .أسألك : يف غ » أسأل«. * أ /٥/١٧العلل :  ينظر  −٦٠٧٥الالل



 

 ٤٣٤

ُعروبةغريب من حديث اخلليل بن مرة عن سعيد بن أيب  تفرد بـه هالل  ,ت عن قتادة عن ثابَ
  .يلبن العالء عن أبيـه عن جده عن اخلل

  : عنـهاّيِهَ البعبد اهللا* 
» ...القرن الذي أنا فيـه« :قال ,أي الناس خري : ملسو هيلع هللا ىلصسأل رجل النبي :حديث )٦٠٧٦(

ِّالسديتفرد بـه زائدة عن  .احلديث ْاجلعفيوتفرد بـه حسني  ,ُّ   . عنـهُ
  : عنـهاج بن جري*لعزيزاعبد * 

تفرد بـه  .ثاحلدي.. . ملسو هيلع هللا ىلص كان يوتر رسول اهللاء بأي يش:سألنا عائشة :[حديث  )٦٠٧٧(
َاجلزرييف بن عبد الرحـمن َصُخ   . عن عبد العزيز عنـهاَ

  :عبد الرحـمن بن احلارث بن هشام عنـها* 
غريب من  .احلديث.. .فيؤذنـه بالصالة ,كان يأتيـه بالل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٠٧٨(

 تفرد بـه مـحـمد بن زكريا عن ,حديث شعبة عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعبي عنـه
 /ب٣٣٧/.احلكم بن أسلم عنـه

  :عبد الرحـمن بن كعب بن مالك عنـها* 
تفرد بـه يعقوب بن أيب سلمة  .من أزواجك يف اجلنة ,يا رسول اهللا :قالت :حديث )٦٠٧٩(

ُاملاجشون   .ومل يروه عنـه غري ابنـه يوسف , عن عبد الرحـمنِ
  : عنـهابسعبد الرحـمن بن عا* 

تفرد بـه عيل بن  .احلديث.. .من خبز بر بيته وأهل ملسو هيلع هللا ىلص ما شبع رسول اهللا :[حديث  )٦٠٨٠(
  .عابس عن جابر بن احلر عنـه

  : بن عتبة عنـها*د اهللا بن عبد اهللايعب* 
________________________ 

 .عبد اهللا : يف ص » عبد العزيز«*  −٦٠٧٧الالل
 .الرتمجة من ص . * أ /٥/١٣٨العلل : ينظر  −٦٠٧٨الالل
  .٤/١٠٧ب , تاريخ دمشق /٥/٩٤العلل : ينظر  −٦٠٨٠الالل



 

 ٤٣٥

غريب من  .احلديث.. .ذات يوم من جنازة بالبقيع ملسو هيلع هللا ىلص رجع رسول اهللا :[حديث  )٦٠٨١(
حاق تفرد بـه مـحـمد بن إس ,األخنس عن الزهري *بنبن املغرية  IQHحديث يعقوب بن عبيد

  .عنـه
تفرد بـه أبو أحـمد  .احلديث.. .اًأي الناس أعظم حق : ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول اهللا :[حديث  )٦٠٨٢(

َمسعرالزبريي عن  ْ ِ* . 
تفرد بـه  .احلديث.. .مرض :فقالت , ملسو هيلع هللا ىلصسألت عائشة عن وفاة رسول اهللا :حديث )٦٠٨٣(

  . عن عبيد اهللاعائشةأبو حـمزة السكري عن رقبة عن موسى بن أيب 
َمسعرغريب من حديث  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّدُل :حديث )٦٠٨٤( ْ تفرد بـه أبو حـمزة  ,ِ

حدث بـه  ,وقد رواه الثوري عن موسى بن أيب عائشة عن عبيد اهللا عن عائشة ,السكري عنـه
  .حييى القطان عن الثوري

تفرد بـه عيل بن الربيع  .احلديث.. .استأذن أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص ملا ثقل رسول اهللا :حديث )٦٠٨٥(
َالركنيبن    .د اهللا عن الزهري عنـهين أبيـه عن عب بن الربيع عُّ
  :عباد بن حـمزة عنـها* 

من حديث  صحيح .احلديث.. .أال تكنيني ,ي اهللا نبيا }أ١٠٩{ :أنـها قالت :[حديث  )٦٠٨٦(
تفرد بـه احلسن بن  , عن هشاميفِرااخل ُزرعةوغريب من حديث عمر بن  ,هشام بن عروة عنـه

  .عرفة عنـه
  :عيل بن احلسني عنـها* 

 .احلديث» ...أعوذ برضاك من غضبك« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :ديثح )٦٠٨٧(
ْ سلم  بنُجنادةتفرد بـه    .عن عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزبري موىل حكيم عن عيلَ

________________________ 
 .من غ » بن« / عبد اهللا بن عبيد اهللا: يف ص » عبيد اهللا بن عبد اهللا«. * ب /٥/٩٤العلل : ينظر  −٦٠٨١الالل
 . عتبة :صوابه » عبيد«: قوله  )١(الالل
 .» كذا«: ضبب عليها يف النسختني , وفوقها يف غ » مسعر«*  −٦٠٨٢الالل
 .أ /٥/١٢٤العلل : ينظر  −٦٠٨٦الالل



 

 ٤٣٦

 /أ٣٣٨/:عنـها IQHعمري* 
@AIRH  ﴿,احلديث.. .يقرأ هذا احلرف ملسو هيلع هللا ىلص كيف كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٨٨(

B. ..﴾ ري بن عمغريب من حديث عبد اهللا .اآليةISH حديثوغريب من  ,عن أبيـه عنـها* 
َّالرب ITHتفرد بـه حييى بن أسد ,خالد احلذاء عنـه   .اء عن احلذاءَ

 

  :بي عنـهاععامر الش* 
رواه إسحاق بن يوسف األزرق عن أيب  . احلديث...خصال* تسعَّإن يف :[حديث  )٦٠٨٩(

ِبزيع بن وخالفه عبد اهللا ,حنيفة عن عون بن عبد اهللا عن الشعبي عنـها عن أيب حنيفة فرواه  ,َ
وتفرد  ,وتفرد بـه أبو حنيفة عن الشيباين ,عن عامر عن مرسوق عنـهاعن أيب إسحاق الشيباين 

ِبزيع اهللا بن بـه عبد   .عنـه *بن عبد اهللاأبو حنيفة عن عون  *والطريق املتقدم تفرد بـه, *ـهعن َ
 

تفرد بـه  .احلديث.. . من بناتـهاًنتكان إذا أراد أن يزوج ب ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٦٠٩٠(
ِحريزأبو  وتفرد بـه عنـه الفضيل بن ميرسة  ,عبد اهللا بن احلسني قايض سجستان عن الشعبي *َ

  .أبو معاذ
 

 ...قد نرش ستامئة جناح ,رأى جربيل عليـه ثياب سندس ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٦٠٩١(
  .ويض عن عاصم عنـهُرَ عن اخلليل بن أحـمد العُعامرةتفرد بـه عون بن  .احلديث

 

  :عامر بن عبد اهللا عنـها* 
________________________ 

 . عبيد بن عمري :صوابه » عمري«: قوله  )١(الالل
 . من غ »حديث«. * أ /٥/٩٣ , العلل ٤) ٢(األفراد : ينظر  −٦٠٨٨الالل
 .الذين :  يف النسختني )٢(الالل
 . عبد اهللا بن عبيد بن عمري :صوابه » عبد اهللا بن عمري«: قوله  )٣(الالل
 . راشد :صوابه » أسد«: قوله  )٤(الالل
 .من غ » بن عبد اهللا«/ من ص » به«/ مكررة يف ص » عنه«/ سبع : يف غ » تسع«*  −٦٠٨٩الالل
ِحريز«*  −٦٠٩٠الالل  .» صح«: ا يف غ فوقه» َ



 

 ٤٣٧

 اًورواه أيض ,احلديث ...إذا انرصف من العرص ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٠٩٢(
 .مثله ملسو هيلع هللا ىلص مصعب عن عامر بن عبد اهللا عن أيب بكر بن عبد الرحـمن عن أم سلمة عن النبي

  .تفرد بـه مصعب عن عمه عامر بن عبد اهللا بن الزبري بالطريقني
 

  :طاء عن عائشة ع*
تفرد بـه رشيك بن عبد اهللا  .احلديث.. .كان خيرج إىل البقيع ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٦٠٩٣(

  .ر عن عطاء بن يسار عنـهاِمَبن أيب ن
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث» ...ال يريد اهللا عز وجل بأهل بيت الرفق« :[حديث  )٦٠٩٤(

َطوالةعن أيب  IQHربحعبد الرحـمن بن مـ   .د الرحـمن عن عطاء بن يسار عبد اهللا بن عبُ
فيقول  , مـحـمدَكيف أصبحتم آل :فيقولون , ملسو هيلع هللا ىلصكانوا يأتون رسول اهللا :[حديث  )٦٠٩٥(

غريب من حديث حبيب بن أيب ثابت عن  .احلديث» ...أصبحنا صاحلني« : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
  .IRHوتفرد بـه سيف ابن أخت سفيان عنـه ,تفرد بـه الثوري ,عطاء

تفرد بـه يوسف بن ميمون الصباغ عن  .احلديث» ...الطاعون شهادة« :حديث )٦٠٩٦(
  .عطاء

تفرد بـه يوسف  .احلديث.. .ةريِرَ ب:يعني ,ق عليـها بلحـمِّدُصُت/ب٣٣٨/أنـه :[حديث  )٦٠٩٧(
سمعه إال من عيل بن نومل , *ابن عطية الصفار عن روح بن القاسم عن عطاء بن أيب رباح عنـه

  .األزرق عن يوسف }ب١٠٩{  إسحاقةبنا عن جعفر بن مـحـمد املـخزومي ابن *مبرش
________________________ 

  .٦٦٧ب , سؤاالت الربقاين /٦٥ب , /٥/٦٤العلل : ينظر  −٦٠٩٢الالل
تفرد :  من طريق حممد , وقال ٥٢٢١وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٩٣العلل : ينظر  −٦٠٩٤الالل

 . به أبو طوالة 
 .ّ مـجرب :صوابه » مـحرب«: قوله  )١(الالل
  .٤٧٩رتق للخطيب البغدادي املتفق واملف: ينظر  −٦٠٩٥الالل
 .» وما كتبته إال من هذا الوجه«:  يف املتفق واملفرتق )٢(الالل
 .ميرس : يف غ » مبرش«/ عنه : يف ص » عنها«*  −٦٠٩٧الالل



 

 ٤٣٨

تفرد بـه هشام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن  .﴾D C B A ﴿ :حديث )٦٠٩٨(
  .اح عن عطاء بن أيب رباحَّأيب عمرو بن العالء عن املثنى بن الصب

تفرد بـه عبد الرحـمن بن  . له النساءّلِحُحتى أ ملسو هيلع هللا ىلص ما مات رسول اهللا :[حديث  )٦٠٩٩(
ِنجيح وابن أيب رناي عن عمرو بن دبن عيينةاياطي عن ْمِّجعفر الد   . عن عطاءَ

ن عن امتفرد بـه قرة بن سلي .احلديث.. .اًكان يصبح جنب ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٦١٠٠(
  .هشام بن حسان عن مطر عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة وأم سلمة

غريب من حديث عبد اهللا بن  .احلديث.. .كان يتوضأ باملد ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦١٠١(
 عن وغريه يرويـه ,− رواه عن ابن أيب ليىلْنَه مَظِفَإن كان ح−يح عن عطاء بن أيب رباح ِجَنأيب 

ِنجيحال يذكر فيـه ابن أيب  ,ابن أيب ليىل عن عطاء َ.  
تفرد بـه عبد الرحـمن بن رشيك  .احلديث.. .فقالت ,سألت عائشة عن عيل :حديث )٦١٠٢(

  .بيـه عن األعمش عنـهأعن 
تفرد بـه رشيك عن  .احلديث.. . إىل البيتًغنام  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاىأهد :[حديث  )٦١٠٣(

 : موضع*يفو− وتفرد بـه حاتم بن إسامعيل ,العالء بن املسيب عن عطاء بن أيب رباح
  .ج بن الفرغصبأومل يروه عنـه غري  ,عنـه −رشيك

تفرد  .احلديث.. .للنساء أن يصلني عىل الدواب ملسو هيلع هللا ىلص هل رخص رسول اهللا :حديث )٦١٠٤(
  . عن سليامن بن موسى عن عطاءبـه النعامن بن املنذر

تفرد بـه سفيان بن وكيع عن ابن عيينة عن  .احلديث» ...طوافك بالبيت« :حديث )٦١٠٥(
ِنجيحابن أيب    . عن عطاءَ

 غريب من حديث حبيب بن .احلديث.. .وحش ملسو هيلع هللا ىلص كان آلل رسول اهللا :[حديث  )٦١٠٦(
 

________________________ 
  .− وفيه سقط–أ /٥/١٣٩العلل : ينظر  −٦٠٩٩الالل
 .أ /٥/٩٤العلل : ينظر  −٦١٠١الالل
 .يف : يف ص » ويف«*  −٦١٠٣الالل
  .٤/٣٨٦تاريخ دمشق : ينظر  −٦١٠٦الالل



 

 ٤٣٩

َسياهتفرد بـه عبد العزيز بن  ,أيب ثابت عن عطاء  بن يوسف اجلوهري عن وعنـه مـحـمد , عنـهِ
ومل يكن إال عند أيب عبيد اهللا أحـمد بن عمرو بن عثامن  ,د اهللا بن موسى عن عبد العزيزيعب

  .وكان من الثقات احلفاظ ,املعدل بواسط
تفرد بـه عبد /أ٣٣٩/.احلديث.. .يصيل وأنا معرتضة ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦١٠٧(

َخراشاهللا بن    . عن واسط بن احلارث عن عطاءِ
غريب من  .احلديث» ...برش املشائني يف الظلم :يقول اهللا عز وجل« :[حديث  )٦١٠٨(

  . عن احلسن بن عيل عنـهُّالرهاويتفرد بـه قتادة بن الفضيل  ,حديث عطاء بن أيب رباح عنـها
 

  :علقمة عنـها* 
غريب من حديث أيوب  .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦١٠٩(

  .وتفرد بـه املنذر بن الوليد عن أبيـه عنـه ,IQHرياحلففرد بـه عنـه احلسن ت ,عن عطاء عنـه
.. .عملب من األيام اًخيص شيئ ملسو هيلع هللا ىلص أكان رسول اهللا :سألت عائشة :[حديث  )٦١١٠(

  .يم بن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمةَرُ عن هريتفرد بـه حييى بن أيب بك .احلديث
فدعوا له أبا  ,»ادعوا يل حبيبي« :ملوتملا حرضه ا ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :[حديث  )٦١١١(

َالنخعيمن حديث إبراهيم  }أ١١٠{ غريب .احلديث ...بكر تفرد بـه مسلم بن  ,IRHهـام عنـَّ
وتفرد بـه إسامعيل بن أبان  ,وهو غريب من حديث ابنـه عبد اهللا بن مسلم ,كيسان األعور عنـه

  .الوراق
________________________ 

 .ب /٥/٤٩العلل : ينظر  −٦١٠٧الالل
 .  من طريق قتادة , ووافقه ١٢٧٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٠٨الالل
 .أ /٥/١٤٢العلل : ينظر  −٦١٠٩الالل
ْ الـجفري :صوابه » احلفري«: قوله  )١(الالل ُ. 
 .أ /٥/٨٩العلل : ينظر  −٦١١٠الالل
  .١/٣٧٤ , الآللئ املصنوعة ٧٣٤ , املوضوعات ٣٩٤, ٤٢/٣٩٣تاريخ دمشق : نظر ي −٦١١١الالل
 .علقمة واألسود :  أي )٢(الالل



 

 ٤٤٠

  :عكرمة عنـها* 
. احلديث» ...أما شعرت« :لفقا ,فبكيت ,رجلعىل  ملسو هيلع هللا ىلص دعا رسول اهللا :حديث )٦١١٢(

  . عن عكرمة عنـهاُز بن رفيعيدة بن حـميد عن عبد العزيِبَتفرد بـه ع
 

تفرد بـه زائدة عن عبد  .احلديث.. .IQHكان يأمر بالنذر ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٦١١٣(
َمليكةوابن أيب  * عن عكرمةُز بن رفيعالعزي  . اًعن زائدة أيضوكذلك رواه حييى بن يعىل ,  عنـهاُ

 

ٍّيبُجاء سلمة بن أ :حديث )٦١١٤( تفرد بـه  .احلديث.. .بسارق قد رسق ملسو هيلع هللا ىلص  إىل رسول اهللاَ
ْاجلعفيأبو حـمزة السكري مـحـمد بن ميمون عن جابر    . عن عكرمةُ

 

تفرد بـه مـحـمد بن جابر  .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦١١٥(
 العبدي عن شعبة عن تفرد بـه املنذر بن الوليد :ع آخرموض وقال يف .عن عبد العزيز عنـه

  .ورواه حييى بن سعيد األنصاري عن حبيب ,عنـه يدِهَّشالحبيب بن 
 

ْاجلعفيتفرد بـه إرسائيل عن جابر  .احلديث.. .مْقَ فيـها رةَلَجَحنصبت  :حديث )٦١١٦( ُ 
  .عنـه

 

ِبريرةيف كان  :قالت :[حديث  )٦١١٧( َمسعدةـه حـامد بن تفرد ب .احلديث.. . أربع سننَ ْ  عن َ
وال أعلم حدث بـه عنـه غري حبيب بن برش بن أيب  ,عكرمة/ب٣٣٩/ عنيرَدُحعمران بن 

َخداش َالعتكي ِ َ.  
 

تفرد بـه  ,غريب من حديث عكرمة عنـها .حيضة ملقاة :﴾ Á À﴿ :حديث )٦١١٨(
  .ومل نكتبـه إال من هذا الوجه ,النرض بن عريب

________________________ 
 .ساقط من غ » عكرمة«آخر احلديث السابق إىل » عنها«من *  −٦١١٣الالل
ْيمر بالقدر : صوابه » يأمر بالنذر«: قوله  )١(الالل ِ. 
 . تفرد به حممد وعبيدة بن محيد :  من طريق حممد , وقال ٩٤٧١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١١٥الالل
تفرد :  من طريق حبيب , وقال ٢١٠٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/١٣٣العلل : ينظر  −٦١١٧الالل

 . به محاد 



 

 ٤٤١

 IQH*تفرد بـه احلكم بن أبان عن أبيـه .احلديث ...ما شبعنا من األسودين :[حديث  )٦١١٩(
  .عن عكرمة

 .يف البكاء عىل امليت احلديث.. .رحـم اهللا عبد اهللا بن عمر :قالت عائشة :حديث )٦١٢٠(
  . إبراهيمهومل يروه عنـه غري ابن ,تفرد بـه احلكم بن أبان عنـه ,غريب من حديثه عنـها

 .احلديث» ...ٓقرأت سورة صرأيت كأين « : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :قالت :[حديث  )٦١٢١(
 , عنـهُليث بن أيب سليمتفرد بـه  ,ابن عباس عن عائشة: *يعني ,غريب من حديث عكرمة

  .م بن سليامن املدائني عنـهَّوتفرد بـه سال ,ني عنـهَصُاحلارث بن غ IRHوتفرد بـه أبو مالك
غريب من حديث  .احلديث.. .سألت عائشة عن غسل الرجل واملرأة :حديث )٦١٢٢(

  .يع عن سامك عنـه بـهذا اإلسنادَـمُمل يروه غري حفص بن ج ,امة عنـهعكر
 

َّحطانعمران بن *   : عنـهاِ
تفرد بـه زهري  .احلديث.. .يصيل الركعتني بعد العرص ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦١٢٣(

  .يج عن مـحارب عن عمرانَدُحبن معاوية عن أبيـه معاوية بن 
 

 :عمرو بن ميمون عنـها* 
غريب من حديث أيب إسحاق عن  .احلديث.. .وأنا حائض ِزرَّتَنت أك :[حديث  )٦١٢٤(

  .عن احلسن بن صالح@*يلِصَتفرد بـه حييى بن ف ,عمرو
 

 :عروة بن عياض عن عائشة* 

________________________ 
 .ضبب عليه يف النسختني » عن أبيه«*  −٦١١٩الالل
 .−كام يف احلديث التايل–راهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه إب: صوابه » احلكم بن أبان عن أبيه«:  قوله )١(الالل
 .ضبب عليها يف النسختني » يعني«*  −٦١٢١الالل
 . وهب :صوابه لعل » مالك«: قوله  )٢(الالل
  .٢/٦١٧املؤتلف : ينظر  −٦١٢٣الالل
ِفصيل« * .أ /٥/٨٨العلل : ينظر  −٦١٢٤الالل  .» صح«: فوقها يف غ » َ



 

 ٤٤٢

.. . مضت من رمضانةيف ثامن عرش ملسو هيلع هللا ىلص مر يب رسول اهللا :نحو قوله[حديث  )٦١٢٥(
ليث بن أيب تفرد بـه  ,اغريب من حديث عطاء بن أيب رباح عن عروة بن عياض عنـه .احلديث
  .اًعن عيل أيض :يف اإلسناد ,فجـمع بني اإلسنادين ,وتفرد بـه مـحـمد بن سعيد عنـه ,ُسليم

   }ب١١٠{ :عروة بن الزبري عنـها* 
 .فى أحاديث املقلني يف باب العنيال ختلكي ; العنيآخر بابوإنام أخرناه إىل 

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 : عن عروةعهواجلـامعة مبكري بن األشج ** 

 /أ٣٤٠/.IQHيف آخر الرواة عن عروة ,يف ترجـمة أيب األسود
 :متيم بن سلمة عنه** 

ه فيو ,احلديث.. .ّ عيلىبعض كالمها خيفو , ملسو هيلع هللا ىلصنـها لتشكو إىل النبيإ :حديث )٦١٢٦(
تفرد بـه احلسن بن زياد عن حـمزة الزيات عن األعمش عن متيم عن  .﴾C B A ﴿ :اآلية
  .عروة
 :كم عن عروةاحل** 

عبد −*ابن إدريستفرد بـه  .احلديث.. .فأمرت له بيشء , أتاهاًن سائالأ :[حديث  )٦١٢٧(
  .عن األعمش عن احلكم عنـه −اهللا بن إدريس

تفرد بـه أبو شيبة عن احلكم  .احلديث» ...ال وتر بأقل من سبع أو خـمس« :حديث )٦١٢٨(
  .عن عروة عن عائشة وميمونة

 :حـميد بن هالل عن عروة** 
َّالوزانيثه يف ترجـمة هالل حد  .IRH عن عروة*َ
________________________ 

 .ب /٥/١٤١, ١١/١٠٧العلل : ينظر  −٦١٢٥الالل
  .٦٣٤٤ يف احلديث )١(الالل
 .من غ » ابن إدريس«/ جاءت هذه الرتمجة يف ص بعد الرتمجة التالية *  −٦١٢٧الالل
  .٦٢٣٢, ٦٢٣١ يف احلديثني )٢(الالل



 

 ٤٤٣

 :اك عن عروةَرِ عنيم بَثُخ** 
غريب من  .احلديث.. .من اإلناء الواحد ملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أنا والنبي :[حديث  )٦١٢٩(

  .تفرد بـه القاسم بن مالك عنـه ,حديثه عن عروة
َاحلواريبن زيد **   : عنـهَ

ومل  ,تفرد بـه زيد عنـه عنـها .ديثاحل» ... قرأهٍالمن قرأ القرآن عىل أي ح« :[حديث  )٦١٣٠(
  . عبد الرحيمابنهيروه عنـه غري 

 :سعيد بن جبري عنـه** 
تفرد بـه أيوب بن  .احلديث» ...فغلبتـه عيناه ,من كانت له صالة من الليل« :[حديث  )٦١٣١(

فرواه  ,واختلف عنـه ,وخالفه أبو جعفر الرازي ,سيار عن ابن املنكدر عن سعيد بـهذا اإلسناد
ـمد بن سليامن بن أيب داود عن أيب جعفر عن مـحـمد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن مـح

ومل  ,سود األذكر فيـه ,وتفرد بـه مـحـمد بن سليامن عن أيب جعفر ,األسود بن يزيد عن عائشة
وروى هذا احلديث مالك بن أنس يف  ,اًكري بني سعيد بن جبري وعائشة أحدبيذكر حييى بن أيب 

  . مـحـمد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن رجل عند رضا عن عائشةعن IQHاملوطأ
َصفوان بن سليم**   :* عنـهُ

 عن زيد بن أسامة بـه تفرد .احلديث »...بتـهاْطِن املرأة تيسري خْمُمن ي« :[حديث  )٦١٣٢(
 .عنـه صفوان

 :عبد اهللا بن عروة عن أبيـه** 
________________________ 

 .الرازي : يف غ » الوزان«*  −٦١٢٩الالل
 . م , ووافقه  من طريق عبد الرحي٤٩٢٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٣٠الالل
 من طريق حممد بن سليامن , ٦١٧٢وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ, ب /٥/٧٩العلل : ينظر  −٦١٣١الالل
 . تفرد به الرازي : وقال 
  .١/١١٧ برواية حييى بن حييى الليثي )١(الالل
: يف غ » عنه«. *  من طريق أسامة , ووافقه ٤٦٩ والصغري ٣٦١٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٣٢الالل
 .عنها 



 

 ٤٤٤

تفرد بـه مـحـمد  .IQHجالس ثقل وهو حني ملسو هيلع هللا ىلص كانت أكثر صالة رسول اهللا :حديث )٦١٣٣(
َفديكبن أيب    .عن الضحاك عن عبد اهللا بن عروة عن أبيـه/ب٣٤٠/ُ

, *يـهخغريب من حديث هشام عن أ .يف شوال ملسو هيلع هللا ىلص تزوجني رسول اهللا :[حديث  )٦١٣٤(
  .تفرد بـه املبارك بن مـجاهد عنـه

 :عبد اهللا بن مـحـمد بن عقيل** 
تفرد بـه  .احلديث.. . غسل رأسهرمإذا أراد أن حيكان  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٦١٣٥(

  .وتابعه عبيد اهللا بن عمرو ,وتفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عنـه ,عبد اهللا عنـه عنـها
ّالبهيعبد اهللا **  ِ  : عنـهَ

  }أ١١١{ .احلديث» ...رةْـمُاخل *ّإيل يألق «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاقال :*قالت: [حديث  )٦١٣٦(

َعتيبةكم بن حل عن اعثامنتفرد بـه أبو شيبة إبراهيم بن  ّالبهي عن ُ ِ وتفرد بـه إسحاق  , عروة عنَ
ُبـهلولبن  ْ   . عن أبيـه عنـهَ

 :بن حزم عن عروة *بن عمروعبد اهللا بن أيب بكر ** 
غريب من حديث ربيعة  .احلديث.. . امرأة معها ابنتان هلاني جاءت:قالت :[حديث  )٦١٣٧(

عيل بن أيب وتفرد بـه إسام , بالل عنـهتفرد بـه سليامن بن ,بن أيب عبد الرحـمن عن الزهري عنـه
  .ISHوله طريق يف ترجـمة الزهري عن عروة نفسه ,IRHأويس عن أخيـه سليامن

________________________ 
قاله شيخنا ابن . م عن احللواين وحممد بن حاتم عن زيد بن احلباب عن الضحاك «:  يف حاشية غ )١(الالل

  .٧٣٢وأخرجه مسلم كذلك يف احلديث . » عبد الواحد
 .أبيه : يف ص » أخيه«*  −٦١٣٤الالل
 .  من طريق عبيد اهللا , وسكت عنه١١٥٠وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٢٦السنن : ينظر  −٦١٣٥الالل
تفرد :  من طريق إبراهيم بن أيب سويد عن أيب شيبة , وقال ٣٧١٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٣٦الالل

 .من غ » إيل«, » قالت«. * به أبو شيبة 
 .من غ » بن عمرو«. * ب /٥/٢٧العلل : ينظر  −٦١٣٧الالل
 . أخيه عن سليامن :ه صوابلعل » أخيه سليامن«: قوله  )٢(الالل
  .٦٢١٣ يف احلديث )٣(الالل



 

 ٤٤٥

 :عمر بن عبد العزيز عنـه** 
حدثني عروة أن عائشة  :IQH*فقلت , عمر بن عبد العزيزعند *كنت :[حديث  )٦١٣٨(

يد األنصاري عن سليامن غريب من حديث حييى بن سع .ISHاًيف السفر أربع IRH*كانت تصوم
َمقسم تفرد بـه عثامن بن  ,بن يسار عن عمر بن عبد العزيز عن عروة ْ وعنـه حييى بن  ,عنـهِ

  .وعنـه ابنـه مـحـمد بن حييى ,سالم
 :ITHعمر بن عبد اهللا بن عروة عن أبيـه** 

 فقال النبي ,− أوقيةِ ألفِ ألفَرْدَوكان ق−فخرت بامل أيب يف اجلاهلية  :[حديث  )٦١٣٩(
ْزرع فإين كنت لك كأيب  ,اسكتي يا عائشة« :ملسو هيلع هللا ىلص تفرد بـه عبد  .بطوله احلديث وذكر ,»عْرَألم زَ

د الواحد بن أيمن ي عن مـحـمد بن مـحـمد الطائفي عن القاسم بن عبُِّدامللك بن إبراهيم اجل
  .هعن عمر عن أبيـ

 :عثامن بن عروة عن أبيـه** 
 العزيز بن عبد اهللا  عبد امللك بن عبدتفرد بـه . ﴾§﴿  :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٦١٤٠(

  .ومل يروه عنـه غري إسحاق بن مـحـمد ,عن عثامن بن عروة عن أبيـه IUHبن أيب بردة
  .تفرد بـه منصور بن سعد عن عثامن بن عروة/أ٣٤١/.»لعن اهللا اليـهود« :[حديث  )٦١٤١(

________________________ 
 ٣٦٤وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٣٧٧ , اللطائف أليب موسى املديني ٣٣) ٢(األفراد : ينظر  −٦١٣٨الالل

ضبب عليهام يف غ , وفوق » تصوم«, » فقلت«/ من غ » كنت«. * تفرد به عثامن : من طريق حممد , وقال 
 .» كذا«: الثانية 

 . القائل هو سليامن بن يسار )١(اللال
 . تصيل :صوابه » تصوم«: قوله  )٢(الالل
 ...ًفواهللا ما خرج عروة من عندي إال آنفا , فأخربين أن عائشة ... ما تقول : فقال عمر :  وتـاممه )٣(الالل
 .ة , واألول أصحهو عمر بن عرو: , وقيل −وكذا ما بعده– عن عروة :صوابه لعل » عن أبيه«: قوله  )٤(الالل
 .ب /٥/٣٤العلل : ينظر  −٦١٣٩الالل
 . فروة :صوابه لعل » بردة«: قوله  )٥(الالل
 .  من طريق منصور , ووافقه ٧٧٣٤أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٤١الالل



 

 ٤٤٦

 :عيل بن زيد عن عروة** 
تفرد بـه أبو حـمزة  .احلديث.. .يصيل وأنا معرتضة بني يديـه ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٦١٤٢(

  .عن عيل بن زيد عنـه
 :عمرو بن أوس عنـه** 

تفرد بـه وكيع  .»اً يف النار صبهـمالذين يقطعون السدر يصبون عىل وجوه« :[حديث  )٦١٤٣(
عن عمرو بن دينار عن عمرو بن  IQHعن أبيـه  مليح*وتفرد بـه عنـه ابنـه ,عن مـحـمد بن رشيك

  .أوس عنـه
 : عبد اهللا بن الزبري عنـهعامر بن** 

غريب من حديث عامر  .»هي سجنـه وعذابـه ,إن الدنيا ال تصفو للمؤمن« :حديث )٦١٤٤(
  .تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عن صالح بن قيس عن عامر ,عنـها عنـه

غريب من حديث  .احلديث» ... الفقر*ياننف يٌقَسَ نٌرَمُى وعْرتَ تٌجَجِح« :[حديث  )٦١٤٥(
  .تفرد بـه مـحـمد بن أيب حـميد األنصاري عنـه ,عامر عنـه عنـها

 :عطاء عن عروة** 
 .احلديث.. .يصيل وأنا معرتضة بينـه وبني القبلة ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :قالت :[حديث  )٦١٤٦(

ْاجلعفيغريب من حديث جابر بن يزيد  ومل يروه عنـه  ,َعوانةتفرد بـه أبو  , عن عطاء عنـه عنـهاُ
  .غري إسحاق بن هشام التامر

َاجلحدريعاصم * * ْ  : عن عروةَ
 غريب من .احلديث.. . ﴾ صالحَ غريَلِمَع﴿  :يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٦١٤٧(

 

________________________ 
 من ٥٦١٥وأخرجه الطرباين يف األوسط  . − وسقط ابن رشيك–ب /٥/٥٠العلل : ينظر  −٦١٤٣الالل

 .عبد اهللا بن : يف غ » عنه ابنه«. * افقه طريق مليح , وو
 .عن مـحمد بن رشيك :  أي )١(الالل
 .تشق تنفيان : يف غ » نسق ينفيان«*  −٦١٤٥الالل
 .ب /٥/٤٩العلل : ينظر  −٦١٤٦الالل



 

 ٤٤٧

ومل أجده إال  ,تفرد بـه سليامن بن أرقم عنـه ,ومن حديث عاصم عن عروة ,حديث عروة عنـها
  .عند يزيد بن هارون

 :اك بن مالك عنـهَرِع** 
تفرد بـه أبو حـمزة  .احلديث.. .يسَعُ الق أفلح بن أيب دخل عيل:قالت :[حديث  )٦١٤٨(

َعراكالسكري عن رقبة عن احلكم عن     }ب١١١{ . عن عروةِ
 :قتادة عن عروة** 

تفرد بـه املـختار بن منيح  .احلديث» ...ختريوا لنطفكم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٦١٤٩(
  .ومل يروه عنـه غري أيب معاوية ,عن قتادة عنـه عنـها

تفرد بـه عمرو بن  .احلديث.. .وعدها أن تصيل يف البيت ملسو هيلع هللا ىلص هللاأن رسول ا :[حديث  )٦١٥٠(
  .وهب عن عمروبن وتفرد بـه عبد اهللا  ,قتادة/ب٣٤١/احلارث عن

 :مـحـمد بن املنكدر عن عروة** 
 .احلديث» ...ما من مؤمن وال مؤمنة يصيبـه نصب« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦١٥١(

  .ـحـمد بن املنكدر عن عروةتفرد بـه مـحـمد بن أيب حـميد األنصاري عن م
تفرد بـه عثامن بن واقد  .احلديث» ...من التمس رضا اهللا بسخط الناس« :[حديث  )٦١٥٢(

  .عن ابن املنكدر عن عروة IQHعن زيد
 :الزهري مـحـمد بن مسلم بن شهاب عن عروة** 

تفرد بـه مـحـمد بن ميمون املكي عن  .احلديث» ...خـمس يقتلهن املـحرم« :[حديث  )٦١٥٣(
  .وحديث سامل مشهور ,ن بن عيينة عن الزهري عنـهسفيا
________________________ 

  .− وفيه سقط–أ /٥/١٢٩العلل : ينظر  −٦١٤٨الالل
 . تفرد به عمرو : ن وهب , وقال  من طريق اب٦٢٥١, ٥١٨٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٥٠الالل
 .أ /٥/٣٤العلل : ينظر  −٦١٥١الالل
 .ب /٥/٤٠العلل : ينظر  −٦١٥٢الالل
 . أبيه :صوابه » زيد«: قوله  )١(الالل
 .أ /٥/١١٩العلل : ينظر  −٦١٥٣الالل



 

 ٤٤٨

 عبد ِقالبةتفرد بـه أبو  .احلديث» ...ما نفعني مال «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦١٥٤(
عن  وقال حييى بن معني , الوليد عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة*امللك بن مـحـمد عن أيب

مل يأت بـه  ,ريب من حديث الزهريوبقية احلديث غ ,ابن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري
  هري عن عروةورواه أبو عبيد اهللا املـخزومي عن سفيان عن الز , بـهذا اإلسنادِقالبةإال أبو 

ورواه عبد اجلبار بن  ,مل يذكر عائشة ,»...ما نفعني «:قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا −إن شاء اهللا−
 .هري عن عروة عن عائشة بن سليامن عن ابن عيينة عن الز*دييدي وسعالعالء واحلـم

ورواه حييى  ,ـهابن عن ابن عيينة عن وائل عن *اربش إبراهيم بن *ورواه : آخرضع يف مو*قالو
 ,وجعله عن وائل عن الزهري عن عروة ,فلم يذكر فيـه بكر بن وائل , عن ابن عيينةنيبن مع

  .وتفرد بـه حييى بن معني
وفيـه طرف من حديث  ,ا الدين يدينان هذهـام إال وَّيَما أدركت أبو :حديث )٦١٥٥(

قال  , حديثنيهـاموابن عيينة قطع ,حديث واحد IQHهذين احلدثني :قال ابن معني .اهلجرة
  .تفرد بـهذين احلديثني حييى بن معني عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري :الدارقطني

.. .دنا منـهاف , ملسو هيلع هللا ىلصة ملا دخلت عىل رسول اهللاِالكالبين ْوَجـ الةن ابنـأ :[حديث  )٦١٥٦(
  .تفرد بـه الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عنـه .احلديث

تفرد بـه أبو سعيد حييى  .احللو البارد ملسو هيلع هللا ىلص كان أحب الرشاب إىل رسول اهللا :[حديث  )٦١٥٧(
ورواه عيسى بن يونس عن  , عن يونس بن يزيد عن الزهري عنـهIRH*وكيع /أ٣٤٢/بن سليامن

 ورواه معمر .مثله سواء... *ب إىلا الرش*كان أحب :ل عن الزهري قا*يونس بن يزيد
 

________________________ 
: ص يف » وقال«/ وسعد : يف غ » وسعيد«/ بن : يف غ » عن أيب«. * ب /٥/٢٦العلل : ينظر  −٦١٥٤الالل

 .يسار , ومهملة يف ص : يف غ » بشار«/ رواه : يف غ » ورواه«/ قال 
 .هذا احلديث والذي قبله : واملراد بـهام .  هذان احلديثان :ه الوجه في» هذين احلديثني«: قوله  )١(الالل
  .٤/٢٩السنن : ينظر  −٦١٥٦الالل
 : يف غ » يزيد«/ » كذا«: يف حاشية غ   »حييى بن سليامن وكيع«. * أ /٥/٢٧العلل : ينظر  −٦١٥٧الالل
 .ساقط من ص » الزهري... عن عروة «/ من ص » إىل«, » أحب«/ عبيد 
 .حييى بن سليامن عن وكيع :  صوابه »حييى بن سليامن وكيع«:  قوله )٢(الالل



 

 ٤٤٩

 وخالفه عبد ,ً وتفرد به ابن عيينة عن معمر متصال,اً مرفوعًعن عروة عنها متصالعن الزهري 
  .ًمرسال *عمر عن الزهريمرواه عن  ,الرزاق

تفرد بـه سفيان بن عيينة عن  .﴾m l k ﴿ :أول يشء نزل من القرآن :حديث )٦١٥٨(
  . عن الزهري عن عروةمـحـمد بن إسحاق

أسنده عبد  .احلديث.. .سأل عن الساعةُيملسو هيلع هللا ىلص  }أ١٤٢{ مل يزل رسول اهللا :[حديث  )٦١٥٩(
َالدورقين العالء ويعقوب  باجلبار ْ وأرسله حييى بن زكريا , *عنه عن ابن عيينة عن الزهري َّ

  .بن أيب زائدة وعيل بن املديني وأبو عبيد اهللا املـخزومي عن ابن عيينة
 ,حوهِكْنَأ« :وفيـه ,احلديث.. .اًاضة كان حجامَيَن أبا هند موىل بني بأ :[حديث  )٦١٦٠(
تفرد بـه إسامعيل بن عياش  ,IQHغريب من حديث الزهري عن أبيـه .احلديث» ...إليـه حواِكْنَأو

ْسمعانيدي وابن َبُّعن الز ْضمرةوتفرد بـه  ,ِ   . عن ابن عياشَ
وتفرد بـه بقية  ,يدي عن الزهريَبُّـه الزتفرد ب .ل مص اللسانَّأنـه كان إذا قب :حديث )٦١٦١(

  .عنـه
 .يف عذاب القرب احلديث.. .وعندي امرأة من اليـهود ملسو هيلع هللا ىلص النبي *َّعيلدخل  :[حديث  )٦١٦٢(

ْاخلواليند بن حرب تفرد بـه مـحـم   .يدي عن الزهري عنـهَبُّ عن الزَ
بد اهللا بن تفرد بـه القاسم بن ع .ً عيل ليال*هانفدأن فاطمة عليـها السالم  :[حديث  )٦١٦٣(

  .عمر عن عمه عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن عروة
 غريب من حديث ابن .احلديث.. .كان ال يصافح النساء ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦١٦٤(

 

________________________ 
 .من غ » عنه«. * ب /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦١٥٩الالل
  من طريق ضمرة ٦٥٤٤رجه الطرباين يف األوسط وأخ . ٣٠١, ٣/٣٠٠السنن : ينظر  −٦١٦٠الالل

 . تفرد به الزبيدي :  , وقال − الزبيدي وحده−
 . عروة :صوابه » أبيه«: قوله  )١(الالل
 .من غ » عيل«*  −٦١٦٢الالل
 .زفها : يف ص » دفنها«*  −٦١٦٣الالل
 .أ /٥/٢٩العلل : ينظر  −٦١٦٤الالل



 

 ٤٥٠

  .هعنعيينة عن الزهري 
تفرد بـه معاوية بن  .احلديث» ...فضل الذكر اخلفي «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :حديث )٦١٦٥(

  .حييى عن الزهري عنـه
تفرد بـه إبراهيم بن سعد عن ابن  .احلديث» ...ٍ بسواكٍالةفضل ص« :[حديث  )٦١٦٦(

  .إسحاق عن الزهري عنـه
تفرد بـه  .احلديث» ... التي يستاك هلا*صالةالتفضل  «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦١٦٧(

وقد تقدم  ,ذكر الزهري نحو هذا :لورواه مـحـمد بن إسحاق قا ,معاوية بن حييى عن الزهري
 ,وكانا يف صحابة املهدي ,ألنـه كان زميله إىل الري ;يفَدَّ عن معاوية الصإنـه أخذه :وقيل ,قبله

  .واهللا أعلم
ْضمرةتفرد بـه  .احلديث.. .إلحرامهملسو هيلع هللا ىلص /ب٣٤٢/ رسول اهللاتطيب :[حديث  )٦١٦٨(  عن َ

  .األوزاعي عن الزهري
تفرد بـه سهل بن سوادة عن عمرو  .احلديث» ...ام مست النارـتوضؤوا م« :حديث )٦١٦٩(

عي عن سليامن َالَالك IQHن صدقة عن عبيد اهللا بن عبد اهللابـهذا اإلسناد واملتن عبن أيب سلمة 
  .بن موسى عن الزهري

 هذا أشبـه .»توضؤوا من مس الذكر« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٦١٧٠(
تفرد بـه أبو  ,وهو غريب من حديث سليامن بن موسى عن الزهري ,بالصواب من الذي قبله

  .نيمس غري صدقة بن عبد اهللا ال يروه عنـه*ملو ,بيد عنـهوهب عبيد اهللا بن ع
 غريب من حديث الزهري .احلديث» ...رَمَال يبيتن أحدكم ويف يده غ« :[حديث  )٦١٧١(

 

________________________ 
 .أ /٥/٢٠العلل : ينظر  −٦١٦٦الالل
 .صالة : يف ص » الصالة« . * ٥٥٠أ , العلل املتناهية /٥/٢٠العلل : ينظر  −٦١٦٧الالل
 .أ /٥/١٢٦العلل : ينظر  −٦١٦٨الالل
 . عبيد :صوابه » عبد اهللا«: قوله  )١(الالل
 .مل : يف ص » ومل«. * ب /١٩٩ب , /٥/٢١العلل : ينظر  −٦١٧٠الالل
  .١١/٦٦العلل : ينظر  −٦١٧١الالل



 

 ٤٥١

تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.تفرد بـه بقية عنـه , عنـهييدَبُّوغريب من حديث الز ,عنـه عنـها
ْضمرة   .هري عنـهقيل عن الزُ بن ربيعة عن رشدين عن عَ

تفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث.. .أرسل أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص ملا مات النبي :[حديث  )٦١٧٢(
وتفرد بـه عنـه  ,القاسم عن بكر بن مرض عن عمرو بن احلارث عن يونس عن الزهري عنـه

  .سعيد بن عيسى
ى بن عبد اهللا بن سامل عن عبيد اهللا يتفرد بـه حي .احلديث» ...الوزغ فويسق« :[حديث  )٦١٧٣(
  .نـهع
 .احلديث. .. وكثر حلـمهنَّدَ حتى باًقاعد }ب١٤٢{  ملسو هيلع هللا ىلصما صىل رسول اهللا :حديث )٦١٧٤(

  .د اهللا بن عمر عن الزهري عنـهي عب عنتفرد بـه عدي بن الفضل
تفرد بـه حييى بن سعيد  .احلديث.. .أال تكنيني ,يا رسول اهللا :قلت :حديث )٦١٧٥(

  .الفاريس عن الزهري
تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى  .احلديث.. .املغرمكان يتعوذ من  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٦١٧٦(

َصفوان بن سليمعن    . عنـهُ
ْطهامنتفرد بـه إبراهيم بن  .احلديث» ...كل مسكر حرام« :[حديث  )٦١٧٧(  , عن مالك عنـهَ

  .وغريه يرويـه عن الزهري عن أيب سلمة
ن تفرد بـه يزيد بن هارون عن حـامد ب .يعتكف الغوابر ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦١٧٨(

 /أ٣٤٣/.وما وجدناه إال عند أيب مسعود الرازي ,سلمة عن برد عن الزهري
تفرد بـه عبد اهللا بن عيل  .احلديث.. . إىل سعدَدِهَكان عتبة بن أيب وقاص ع :[حديث  )٦١٧٩(

َصفوان بن سليم عن فريقياألأبو أيوب    . عنـهُ
________________________ 

 .  من طريق سعيد , ووافقه ٨٨٠٩خرجه الطرباين يف األوسط أ −٦١٧٢الالل
 .  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٤١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦١٧٣الالل
 .أ /٥/٧٣العلل : ينظر  −٦١٧٧الالل
  .٣١٤, ٣/٣١٣السنن : ينظر  −٦١٧٩الالل



 

 ٤٥٢

اس بن الوليد تفرد بـه عب .احلديث» ...ف يف حياتـهيا من صدقة احلّدَرُي« :[حديث  )٦١٨٠(
عن الزهري − احلديث.. .ل األوزاعي عن الرجل جيعل ألم ولده يف حياتـهئس :عن أبيـه قال
  .عن عروة

تفرد بـه عبد  .احلديث.. .فكان يقرأ باملعوذات , ملسو هيلع هللا ىلصاشتكى رسول اهللا :[حديث  )٦١٨١(
  .د اهللا بن عمر عن الزهري عنـهيالوهاب الثقفي عن عب

تفرد بـه  ,غريب من حديث الزهري عنـه عنـها .»لهبيت ال متر فيـه جياع أه« :حديث )٦١٨٢(
وتفرد بـه عبد الرحـمن بن قيس أبو معاوية الضبي الزعفراين عن ابن  ,مَدْرَبن ك IQHعبد الكريم

  .مَدْرَك
تفرد بـه سليامن بن عبد  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصرة لرسول اهللاْـمُكانت تضع اخل :حديث )٦١٨٣(

  .عنـه ISHبيع بن حيطانبن ميمون عن الر IRHد اهللايالرحـمن عن عب
تفرد بـه عبد الرزاق عن معمر  .احلديث.. .ن امرأة كانت تستعري احليلأ :[حديث  )٦١٨٤(

  .عن أيوب عن الزهري
 بن قريش عن برش بن ن سليامتفرد بـه .احلديث» ...ال طالق قبل نكاح« :[حديث  )٦١٨٥(

ّالرسي  ِ   .عن هشام بن سعد عنـهَ
تفرد بـه  , بن سنان عنـهدب من حديث برغري .»ام مست النارـتوضؤوا م« :[حديث  )٦١٨٦(

  .ـه عنقدامة بن شهاب
________________________ 

 .ب /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦١٨٠الالل
 .ب /٢٩ب , /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦١٨١الالل
 . عبد الرحيم :صوابه » عبد الكريم«: قوله  )١(الالل
 . عبد ربه :صوابه » عبيد اهللا«: قوله  )٢(الالل
َ حيظان , ويقال :صوابه » حيطان«: قوله  )٣(الالل ْ َحظيان : ِ ْ ِ. 
 .ب /٥/٢٦العلل : ينظر  −٦١٨٤الالل
  .١٠٦٢أ , العلل املتناهية /٥/١٢١العلل : ينظر  −٦١٨٥الالل

 .ب /٥/٢٣, ٨/٣٠٣العلل :  ينظر  −٦١٨٦اللال



 

 ٤٥٣

تفرد بـه حـامد بن سلمة عن برد بن  .احلديث» ... ميتةاًمن أحيا أرض« :[حديث  )٦١٨٧(
  .سنان عن الزهري

تفرد بـه عباس بن طالب عن  .احلديث» ...ال تقوم الساعة حتى خترج نار« :[حديث  )٦١٨٨(
  .قيل عنـهُالليث عن ع

تفرد بـه خالد بن نزار عن ابن عيينة  .احلديث» ...من الشعر حكمةإن « :[حديث  )٦١٨٩(
  .عن الزهري وهشام عن عروة

غريب من حديث  .»املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منـه« :[حديث  )٦١٩٠(
وهو  , ابن جريجغريومل يروه عنـه  ,تفرد بـه سليامن بن موسى الدمشقي ,الزهري عنـه عنـها

  .تفرد بـه عصام بن يوسف عنـه , اهللا بن املبارك عنـهغريب من حديث عبد
تفرد  .احلديث.. .بني نسائه/ب٣٤٣/ أقرعاًإذا أراد سفر ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦١٩١(

  .زياد عن حييى بن أيب السكن عن الزهري عنـه بـه إسامعيل بن أيب
.. .قإن اهللا ال يستحي من احل ,يا رسول اهللا :أن أم سليم قالت }أ١٤٣{ :[حديث  )٦١٩٢(

 ابن أخي الزهري عن  عنغريب من حديث أيب مودود عبد العزيز بن أيب سليامن .احلديث
قد سمع من السائب بن  ,وأبو مودود هذا من التابعني ,تفرد بـه عيسى بن املغرية عنـه ,عنه عمه
  . رواية األكابر عن األصاغريفوأحاديثه هذه خترج  ,وروى عنـه ,يزيد

بمثله  .احلديث.. .عليـها وعندها جاريتان ترضبان بدفن أبا بكر دخل أ :حديث )٦١٩٣(
  .سواء

________________________ 
  .٤/٢١٧أ , السنن /٥/٢٥, ٤/٤١٥العلل : ينظر  −٦١٨٧الالل
  .٩/١٩٢ , العلل ٤٥) ٨٣(األفراد : ينظر  −٦١٨٨الالل
 .أ /٣٣ب , /٥/٣٢العلل : ينظر  −٦١٨٩الالل
 , التحقيق البن ٥٥٣ناهية  , العلل املت١/٨٤ب , السنن /٥/٢٣ , العلل ٣) ٢(األفراد : ينظر  −٦١٩٠الالل

  .١/١٤٤اجلوزي 
  .٥٥أ , ما خولف فيه مالك للدارقطني ص /٥/٣٠العلل : ينظر  −٦١٩٢الالل



 

 ٤٥٤

هذه  و,تفرد بـه عيسى بن املغرية عن أيب مودود . ملسو هيلع هللا ىلصما خري رسول اهللا :[ *حديثو )٦١٩٤(
ِالـمحاميلسمعها إال من نمل  , إبراهيم بن املنذر عن عيسى عننسخة عند عبد اهللا بن شبيب َ َ, 
  .لينا من األصلفأمالها ع ,وسأله أبو طالب احلافظ عنـها

عبد الرحـمن بن  :واسمه−ر َدْحَتفرد بـه ج .»اجلنة دار األسخياء« :[حديث  )٦١٩٥(
  .عن بقية عن األوزاعي عنـه −احلارث

 » ...مكارم األخالق عرش تكون يف الرجل« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦١٩٦(
 . *عن األوزاعي −بالنون− *ابت بن يزيدنالوليد بن الوليد عن  .احلديث

تفرد بـه بقية عن األوزاعي  .» ويل اهللا عز وجل إال عىل السخاءَِلبُما ج« :[حديث  )٦١٩٧(
فرواه مـحـمد بن عبد العزيز الرميل عنـه عن األوزاعي عن الزهري عن , *واختلف فيـه ,عنـه

ورواه حييى بن عثامن احلـميص عنـه عن األوزاعي عن الزهري عن عروة  ,اًعروة عنـها مسند
َالسفرد عن بقية عن يوسف بن يورواه كثري بن عب ,ائشةمل يذكر ع ,ًمرسال  عن األوزاعي عن َّ

تفرد بـه عمرو بن خليف بن  :ع آخر وقال يف موض.ًمرسال ملسو هيلع هللا ىلص الزهري عن عروة عن النبي
  .إسحاق بن مرسال عن أبيـه عن عمه إسامعيل بن مرسال عن الزهري

عروة عن  :وله طريق آخر ,يثاحلد» ... معروف فليكافئ بـهه إليَـيِتُمن أ« :[حديث  )٦١٩٨(
صالح بن أيب  وهو حديث معروف برواية ,عن عروة عن أبيـه :كذا قال . ملسو هيلع هللا ىلصأبيـه عن النبي

والرجل الذي مل يسمه أبو عمرو بن العالء هو صالح بن أيب  ,عن الزهري/أ٣٤٤/األخرض
________________________ 

 .حديث : يف ص » وحديث«. * ب /٥/٣٣العلل : ينظر  −٦١٩٤الالل
وأخرجه الطرباين يف  . ١٧, ١٦ − بواسطة–أ , األسخياء للدارقطني /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦١٩٥الالل
 .  من طريق جحدر , ووافقه ٥٧٤٢وسط األ

... الوليد «/ زيد : يف غ » يزيد« . * ٦١/٣٧١ , تاريخ دمشق ١/٣٢١املؤتلف : ينظر  −٦١٩٦الالل
ْ يف حاشيتي غ »األوزاعي  .»كذا«: َ

 , ٢٥−٢٢ – بواسطة – , األسخياء للدارقطني − وفيه سقط–أ, ب /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦١٩٧الالل
 .عنه : يف غ » فيه« . * ٥٤/٤٧٣تاريخ دمشق 

 .أ /٥/٢٧العلل : ينظر  −٦١٩٨الالل



 

 ٤٥٥

ومل  ,ـهتفرد بـه عبد الوارث بن سعيد عن ,عمرو عنـه وهو غريب من حديث أيب ,هذا األخرض
  .عمرو يروه عنـه غري أيب معمر عبد اهللا بن

تفرد . *احلديث »...ما من مصيبة يصاب بـها املؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦١٩٩(
  .د اهللا بن عمر عن الزهري عنـهي بن سامل عن عب*بـه حييى بن عبد اهللا

غريب من حديث  .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص *كان رسول اهللا :[حديث  )٦٢٠٠(
  .تفرد بـه يزيد بن عطاء عنـه ,يد بن قيس األعرج عن الزهريحـم

غريب من  .احلديث.. .فيشهدها معه نساء ,يصيل الغداة ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٢٠١(
  .َريْـمِتفرد بـه مـحـمد بن ح ,حديث إبراهيم بن أيب عبلة عن الزهري

ن غريب م .احلديث» ...أي مسلم يموت يف واحدة منـهن ,خصال ست« :[حديث  )٦٢٠٢(
َالزرقي ُ عبادةوهو أبو−تفرد بـه عيسى بن عبد الرحـمن  ,حديث الزهري عنـه عنـها وهو , عنـه −ُّ

  .تفرد بـه احلكم بن بشري بن سلامن عنـه ,عمرو بن قيس عن عيسى }ب١٤٣{ غريب من حديث
غريب من حديث  .احلديث.. .قط ملسو هيلع هللا ىلص ما نظرت إىل فرج رسول اهللا :حديث )٦٢٠٣(

ي رص زيد بن احلسن املتفرد بـه ,ب من حديث مالك عن الزهريوغري ,الزهري عنـه عنـها
  .ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن كامل بن ميمون ,عنـه

غريب من حديثه  .احلديث.. . عن الرجل جيامع وال ينزل*سألت عروة :[حديث  )٦٢٠٤(
  .ومل يروه عنـه غري أيب حـمزة السكري ,تفرد بـه احلسني بن عمران عنـه ,عنـه عنـها

َالقداميتفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن ربيعة  .»ال نكاح إال بويل« :ثحدي )٦٢٠٥(   عنُ
 

________________________ 
. *  من طريق حييى , ووافقه ٢٢٤٠وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٣٤العلل : ينظر  −٦١٩٩الالل

 .عبيد اهللا : يف ص » عبد اهللا«/  من غ »احلديث«
 .النبي  : يف غ» رسول اهللا«. * ب /١٤٨ب , /٥/١٢٨العلل : ينظر  −٦٢٠٠الالل
  .١٢٤مشيخة ابن اجلوزي ص : ينظر  −٦٢٠١الالل
 .  من طريق احلكم , ووافقه ٣٨٢٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٠٢الالل
 .عمرة : يف غ » عروة« . * ١٢٧, ١/١٢٦السنن : ينظر  −٦٢٠٤الالل



 

 ٤٥٦

َالقداميوما كتبنا أحاديث  ,إبراهيم بن سعد عنـه  هذه عن إبراهيم بن سعد إال عن مـحـمد بن ُ
  .إسامعيل الفاريس عن إسحاق بن إبراهيم بن سعد عنـه

تفرد بـه إبراهيم  .احلديث» ...ةدوالعروق إليـها وار ,املعدة حوض البدن« :[حديث  )٦٢٠٦(
َأنيسةعن زيد بن أيب  −اًوكان طبيب− ُّالرهاويجريج  *بن وتفرد بـه أبو فروة  , عن الزهريُ

وخالفه أبو شعيب  ,عن إبراهيم/ب٣٤٤/ يزيد بن مـحـمد عن حييى بن عبد اهللاُّالرهاوي
يج عن زيد عن الزهري عن فرواه عن حييى بن عبد اهللا عن إبراهيم بن جر ,احلراين يف إسناده

إن إبراهيم مل يسند غري  :ويقال , غري ثابت عن الزهري*هـاموكال ,أيب سلمة عن أيب هريرة
  .وقد اضطرب فيـه ,هذا احلديث

غريب من حديث  .احلديث.. .كان حني يتبني له الفجر يركع ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦٢٠٧(
وتفرد بـه عنـه أبو بكر بن  ,امن بن باللتفرد بـه سلي ,حييى بن سعيد األنصاري عن الزهري عنـه

  .أيب أويس
وتفرد  ,اًم عن قتادة عن الزهري مرفوعهـامتفرد بـه  .» ربع ديناريفالقطع « :[حديث  )٦٢٠٨(

  .مهـامبـه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيـه عن 
 ,تفرد بـه بقية عن األوزاعي عنـه .»إن اهللا عز وجل حيب امللحني يف الدعاء« :حديث )٦٢٠٩(
  .تفرد بـه كثري بن عبيد عنـهو
غريب من  .احلديث.. .ون ملناةّلِـهُ غسان واألنصار ي*كانت :قالت :[حديث  )٦٢١٠(

ل بن َّوَـخُومل يروه عنـه غري م ,تفرد بـه قيس بن الربيع عنـه ,حديث زكريا بن خالد عن الزهري
  .إبراهيم

________________________ 
يب شعيب عن حييى ,  من طريق ابن أ٤٣٤٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٨/٤٢العلل : ينظر  −٦٢٠٦الالل
 .وكليهام : يف ص » وكالمها«/ من غ » بن«. * تفرد به إبراهيم : وقال 
 .أ /٥/٩٧العلل : ينظر  −٦٢٠٧الالل
  .−»عن أبيه« سقط –أ /٥/٩٩العلل : ينظر  −٦٢٠٨الالل
 .كان : يف غ » كانت«*  −٦٢١٠الالل



 

 ٤٥٧

 عبد الواحد تفرد بـه جعفر بن .احلديث» ... صدقةما تركنا ,ال نورث« :حديث )٦٢١١(
حاتم عن قتادة عن الزهري  IQHواري عن سويد بنُْساهلاشمي عن إسحاق بن إدريس األ

  .وروايتـه عن مالك بن أوس عن عمر ,هذا :باإلسنادين
 .احلديث.. .ن فاطمة عليـها السالم أرسلت إىل أيب بكر تطلب مرياثهاأ :[حديث  )٦٢١٢(

 العلوي عن * بن مـحـمد بن عمرغريب من حديث عبيد اهللا بن عمر العمري وعبيد اهللا
مل نكتبـه إال عن أيب العباس بن عقدة عن أحـمد بن يوسف بن يعقوب عن أيب  ,الزهري عنـه

 . ومالك واجلـامعة IRHمه مـحـمد بن عبيد اهللا عن أبيـهطاهر العلوي أحـمد بن عيسى عن ابن عال
فرد بـه عامر بن صالح ت .احلديث.. .دخلت عليـها ومعها ابنتان أن مسكينة :[حديث  )٦٢١٣(

ْاألييلعن يونس بن يزيد  −ويكنى أبا احلارث− الزبريي وقد تقدم يف  ,عن ابن شهاب }أ١٤٤{ َ
  .ISHالزهري عنـه ,ترجـمة عبد اهللا بن أيب بكر عن عروة

غريب من  .احلديث» ...هـمالل« :لإذا سلم من صالتـه قا ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٦٢١٤(
  . عنـهحسني/أ٣٤٥/ بن عاصم عن سفيان بنتفرد بـه عيل ,حديثه عنـه عنـها

 ,من حديثه عن عروة صحيح .احلديث.. .بالعتمة ملسو هيلع هللا ىلص عتم رسول اهللاأ :حديث )٦٢١٥(
 .  عبد احلـميدايكنى أبو, َريْـمِتفرد بـه مـحـمد بن ح ,وغريب من حديث إبراهيم بن أيب عبلة عنـه

ه طاهر بن تفرد بـ .يصيل الضحى يف سفر وال حرض ملسو هيلع هللا ىلص ما كان رسول اهللا :حديث )٦٢١٦(
  .فضل احللبي عن ابن عيينة عن الزهري عنـه عنـهاال
ْالفروي *دمـحـم بن إسحاقتفرد بـه  .اإلفك[ حديث )٦٢١٧(  عن مالك عن حييى بن سعيد َ

  .وعبيد اهللا بن عمر عن الزهري عنـه وعن سعيد وعلقمة وعبيد اهللا عنـها
________________________ 

 . أيب :صوابه » بن«: قوله  )١(الالل
 . من ص »بن عمر«*  −٦٢١٢الالل
 .حممد بن عيل بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده عبيد اهللا: لعل صوابه » حممد بن عبيد اهللا عن أبيه«: قوله  )٢(الالل
 .ب /٥/٢٧العلل : ينظر  −٦٢١٣الالل
  .٦١٣٧ يف احلديث )٣(الالل
 .حممد بن إسحاق : يف ص » إسحاق بن حممد«*  −٦٢١٧الالل



 

 ٤٥٨

 ثعبن :فقلت ,»لو كان عندنا من حيدثنا« :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند رسول اهللا :حديث )٦٢١٨(
َفضالةوتفرد بـه الفرج بن  ,يدي عنـهَبُّتفرد بـه الز .احلديث.. . أيبىلإ   .يديَبُّ عن الزَ

 

تفرد بـه  .وأكثر ما كان يعمل اخلياطة ,يعمل يف البيت ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٢١٩(
َالقداميعبد اهللا بن مـحـمد بن ربيعة    . عن إبراهيم بن سعد عنـهُ

 

  .بمثله .احلديث» ...املؤمننيأنا أوىل ب« :حديث )٦٢٢٠(
 

» ...حسنـه حسن ,هو كالم« :لفقا ,عرِّسئل عن الش ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦٢٢١(
  . عن يونس بن يزيد عنـه عن عروةَِهليعةتفرد بـه حسان بن غالب عن ابن  .احلديث

 

تفرد بـه  ,غريب من حديثه عنـه عنـها .احلديث» ...ىالزنجي إذا شبع زن« :[حديث  )٦٢٢٢(
  .رصي عن عمرو بن ميمون عنـهعنبسة الب

 

تفرد بـه خالد بن إسامعيل أبو  .احلديث.. .عِْتسئل عن الب ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٢٢٣(
  .الوليد املـخزومي عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عنـه وعن أيب سلمة عنـها

 

تفرد بـه  .احلديث.. .تطيب عند إحرامه وقبل أن يفيض ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :[حديث  )٦٢٢٤(
 ,يث بن سعد عن أبيـه عن الزهري وعبد الرحـمن بن القاسم وهشام بن عروةشعيب بن الل

عن ابن شهاب عن عروة  IRH*املكي عن الليث بن سعد IQHرواه مـحـمد بن سليم , فيـههـموو
ْعمرةو أنـه  :عن عائشة ,هشام بن عروة عن عروةو ,وعبد الرحـمن بن القاسم عن القاسم ,َ

ْعمرةون حرب عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وتفرد بـه مـحـمد ب ,...تطيب َ* . 
________________________ 

  .١٩٨هية العلل املتنا: ينظر  −٦٢٢١الالل
 .هذا احلديث من ص *  −٦٢٢٢الالل
 .أ /٥/٧٣العلل :  ينظر  −٦٢٢٣الالل
بعد جاء هذا احلديث والذي بعده يف غ  * .أ /١٤٤أ, /١٢٦ب , /٥/١٢٥العلل : ينظر  −٦٢٢٤الالل

 .وغريه : يف ص » وعمرة«/ ساقط من غ » سعد... عن أبيه « / ٦٢١٣احلديث 
 .سليم  هو مـحمد بن حرب بن )١(الالل
 .بثالثة طرق :  أي )٢(الالل



 

 ٤٥٩

غريب من حديث  .احلديث.. .اسمعي يا ربة احلجرة :لن أبا هريرة قاأ :حديث )٦٢٢٥(
أعلم حدث بـه عنـه غري حجاج /ب٣٤٥/ال ,ابن جريج عن صالح بن أيب األخرض عن الزهري

  .من حديث الزهري وهو صحيح ,بن مـحـمد
 :ةاف عن عروَفُد بن خَلْـخَم** 

وغريب  ,غريب من حديث عروة عنـها .»صاحب السلعة أوىل بالسوم« :حديث )٦٢٢٦(
َ بن رشيدتفرد بـه عبد اهللا , عنـهIQHمن حديث مـحـمد بن أيب ذئب   .د اهللا بن عبد اهللا عنـهي عن عبُ

غريب من حديث ياسني بن  .اخلراج بالضامنأن  ىضق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٦٢٢٧(
َمـخلد  عنمعاذ الزيات ْ   .وقزومل يروه عنـه غري إبراهيم بن مر ,د بـه أبو عاصم عنـهتفر ,َ

 : عن عروةينَزَيد بن عبد اهللا أبو اخلري الَثْرَم** 
 حديثه من غريب .»مثلها الداء من عنـه اهللا من أكل فولة بقرشها أخرج« :[حديث  )٦٢٢٨(

 بن أيب تفرد بـه بكر بن عبد اهللا أبو عاصم عن الليث بن سعد عن يزيد }ب١٤٤{ ,عروة عن
  .حبيب عن أيب اخلري عنـه

 :مكحول عن عروة** 
تفرد بـه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيـه  .احلديث» ...ال حترم املصة« :[حديث  )٦٢٢٩(

ومل نكتبـه إال  ,مخز يسنده عنـه غري زيد بن أ*ومل , عن مكحول عنـهِّاملعلم بن ذكوان نيعن حس
  .عن إبراهيم بن حـامد

ِمسافع**  َ  :بي عنـهَجَاحل IRHد بن عبُ
 غريب صحيح .احلديث.. .هل تغتسل املرأة : ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة قالت للنبي :[حديث  )٦٢٣٠(

 

________________________ 
 .عن مـخلد :  أي )١(الالل
  .٢/٢١٨ , الآللئ املصنوعة ١٣٢٣املوضوعات : ينظر  −٦٢٢٨الالل
 .مل : يف غ » ومل« *  .٤/١٧٥ , السنن − فيه قلب مضبب عليه–ب /٥/١١٢العلل : ينظر  −٦٢٢٩الالل
 . عبد اهللا :صوابه لعل » عبد«: قوله  )٢(الالل
 .ب /٥/٣٠العلل : ينظر  −٦٢٣٠لالال



 

 ٤٦٠

ال  و,وتفرد بـه زكريا عن مصعب ,تفرد بـه مصعب بن شيبة عنـه ,بي عنـه عنـهاََجمن حديث احل
  . جـامعة عن حييىعن IQHوأخرجه مسلم ,أعلم رواه عنـه غري ابنـه حييى

 :حـميد عن عروةهالل بن أيب ** 
 كذا قال عبد .احلديث.. .بيـهوديني قد فجرا *أيتملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  *أن :[حديث  )٦٢٣١(

َّالوزانهالل بن أيب حـميد  :والصواب, *عن عروةعن حـميد بن هالل  :امللك بن حسني  أبو َ
  .IRHعمر

وهو آخر  ,احلديث» ...لعن اهللا اليـهود «:يف مرضه ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :حديث )٦٢٣٢(
َّالوزانعمرو  ISHحاق األزرق عن الثوري عن هالل بنتفرد بـه إس .ي قبلهاحلديث الذ ذ ِبْهِ اجلَ
  .عن عروة

 :هشام بن عروة عن أبيـه** 
غريب من حديث حييى بن سعيد  .احلديث.. . عىل أحدُتْرِما غ :قالت :حديث )٦٢٣٣(

ن وإنام يعرف هذا من حديث زكريا ب ,بيان عنـهبن /أ٣٤٦/وغريب من حديث صالح ,عنـه
  .املبارك عن حييى بن سعيد

هكذا رواه صالح بن بيان عن  .احلديث.. . بكر يف يوم عيدودخل عيل أب :حديث )٦٢٣٤(
  .وإنام يعرف هذا من رواية زكريا بن املبارك عن حييى ,حييى بن سعيد

 ITHمهـامرواه أبو  .احلديث.. .إن أبا سفيان رجل شحيح : قالت*اًن هندأ :[حديث  )٦٢٣٥(
  . عنـه غريههـمنـبيمل جيـمع  , عن هشامُعن أبيـه وستة أخر

________________________ 
  .٣١٤ يف احلديث )١(الالل
 .من غ » عن عروة«, » أيت«, » أن«*  −٦٢٣١الالل
 . عمرو :صوابه لعل » عمر«: قوله  )٢(الالل
 . أيب :صوابه لعل » بن«: قوله  )٣(الالل
 .هند : يف ص » ًهندا« . * ٢٣٥, ٤/٢٣٤السنن : ينظر  −٦٢٣٥الالل
  .−٦٢٤٠ وكذا فيام بعده ويف احلديث –لوليد بن شجاع بن الوليد السكوين ا:  لعله )٤(الالل



 

 ٤٦١

خر عن ُم عن أبيـه وثالثة أهـامرواه أبو  .احلديث» ...إن يوم عاشوراء« :حديث )٦٢٣٦(
  . عنـه غريههـمنـبيومل جيـمع  ,هشام

َحبيشجاءت فاطمة بنت أيب  :[حديث  )٦٢٣٧(  . االستحاضةيف احلديث... * ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي ُ
  . غريههـمومل جيـمع بينـ ,نـهخر عُأم عن أبيـه وخـمسة هـامرواه أبو 

  :ل حني يقواًيدِبَرحـم اهللا ل :قالت :[حديث  )٦٢٣٨(
 ...ِد األجربْلِ كجٍفْلَ يف خُيتِقَوب   هـمنافْكَعاش يف أُذهب الذين ي

ومل  ,ان بن سعيد عنـهْحيَتفرد بـه ر ,غريب من حديث عباد بن منصور عنـه .احلديث املسلسل
َالـمنقريرة بن مـحـمد َثْوَح عن أكتبـه إال عن أيب عيل املالكي ْ  :ع آخر وقال يف موض.انْحيَ عن رِ

  .تفرد بـه يزيد بن هارون ,غريب من حديث هشام بن حسان عنـه
تفرد بـه معاوية بن هشام عن  .يخ والرطبِّبِّطكان جيـمع بني ال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٢٣٩(

كان  :أسامة عن هشام عن أبيـه عنـهاورواه أبو  .*ارصفومل يروه عنـه غري عبدة ال ,الثوري عنـه
أسامة أيب رة بن مـحمد أبو األزهر عن َثْوَ وتفرد به ح,الرطببيخ ِّبِّطيعجبـه ال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

َوهيب ورواه .عنه  ,يخ والرطبِّبِّطجيمع بني الملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا : عن هشام عن أبيه عنهاُ
َوهيب تفرد بـه سهل بن بكار عنو  باللفظ اً بن الربيع عن هشام أيضورواه قيس }أ١٤٥{ .ُ

ورواه عباد بن كثري عن هشام عن أبيـه عنـها  .وتفرد بـه عبيد اهللا بن موسى عن قيس ,املعروف
 ,وهو غريب من حديث عباد بن كثري عنـه ,يخ بالرطبِِّطيأكل الب ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :قالت

ِشقيقورواه  ِشقيقوتفرد بـه  ,آخر اهيم البلخي الزاهد عن عباد بلفظ بن إبرَ ورواه  . بـهذا اللفظَ
ال من حديث أيب بكر بن إ/ب٣٤٦/مل نكتبـه من حديث عباد :وقال ,عباد بن صهيب عن هشام

 .ورواه اهليثم بن عدي عن هشام بزيادة ألفاظ .ريوز عن أحـمد بن حييى بن عبد اهللا عن عبادن
  سعد وعبد اهللا حديث سهل بنوله طرق من  .ً عن هشام عن أبيـه مرسالُغرابورواه عيل بن 

________________________ 
 .من ص » ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي « . * ١/٢٠٦أ, ب , السنن /٥/٣١العلل : ينظر  −٦٢٣٧الالل
  .٥٨) ٣(األفراد : ينظر  −٦٢٣٨الالل
 .العقار : يف ص » الصفار«. * أ, ب /٥/٣٨العلل : ينظر  −٦٢٣٩الالل



 

 ٤٦٢

  .IRHوأنس بن مالك IQHبن عمر
. احلديث.. . خلروجهَـحَمْسَكان أ *ألنه ; ملسو هيلع هللا ىلصإنام هو منزل نزله رسول اهللا :[حديث  )٦٢٤٠(

 ,تفرد بـه مـحـمد بن أيب عبد الرحـمن املقرئ عن سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيـه عن عائشة
تفرد بـه مـحـمد بن مسلم الطائفي عن إسامعيل  :خرع آ وقال يف موض.أبيـه عن ابن عباس وعن

  . غريههـمومل جيـمع بينـ ,عةأربم عن عيل بن مسهر وهـامرواه أبو  :وقال .بن أمية عنـه
تفرد بـه خالد  .احلديث» ...إن من الشعر حكمة« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاأن : [حديث  )٦٢٤١(

اهر بن طورواه  . عن عروةالزهريو ,عن هشام عن أبيـه :يعني ,جـمع بني اإلسنادين ,بن نزار
عن  *عن ابن عيينةوتابعه هيثم بن جـميل , *روةعالفضل عن ابن عيينة عن الزهري عن 

  .ITH*اًأيض يف آخر الرتجـمة  و,ISHيف الورقة الثانية أخروله طرق  .الزهري
 ,غريب من حديث هشام عن أبيـه عنـها .احلديث» ...إذا التقى اخلتانان« :[حديث  )٦٢٤٢(

ْعصمةد بـه تفر َفضالة بن مـحـمد بن ِ َ.  
ْم من الرضاع ما حيُرَْحي «:[حديث  )٦٢٤٣(  عنه رشيك به  تفرد.احلديث »...م من الوالدةُرَ

 .أبيه عن
 عنها,غريب من حديث هشام عنـه  . ملسو هيلع هللا ىلصاح النبيَِق عىل لروا أغااًأن قوم :[ *حديثو )٦٢٤٤(

________________________ 
 . بن جعفر :صوابه لعل » بن عمر«: قوله  )١(الالل
 ) .أنس (١٠٤٦, ) عبداهللا بن جعفر (٣٥٢٥−٣٥٢٣, ) سهل (٢١٦٨ يف األحاديث )٢(الالل
 .من غ » ألنه«*  −٦٢٤٠الالل
وله «/ من غ » عن ابن عيينة«/ عمرو : يف ص » عروة«. * أ /٣٣ب , /٥/٣٢العلل : ينظر  −٦٢٤١الالل
 .يت فيام بعد يف آخر الرتمجة وله طرق تأ: يف ص » ًأيضا... طرق 
  .٦٢٧٣ يف احلديث )٣(الالل
  .٦٣٣٢ يف احلديث )٤(الالل
  .١٢/٢٨٦تاريخ بغداد : ينظر  −٦٢٤٢الالل
 .هذا احلديث من غ . * أ /٥/١٢٩العلل : ينظر  −٦٢٤٣الالل
»  أعلمواهللا«/ أعلن : يف ص » أغار«/ حديث : يف ص » وحديث«. * أ /٥/٤٦العلل : ينظر  −٦٢٤٤الالل
 .من غ 



 

 ٤٦٣

ْالدراورديغريب من حديث و ََ ه جدومل أ ,عنـه IQHاهيم بن الوزيرتفرد بـه إبر , عبد العزيز عنـهَّ
وتفرد بـه  ,ورواه مـحـمد بن فضيل عن هشام .إال من حديث أيب موسى مـحـمد بن املثنى عنـه

ورواه عبد اهللا بن وهب عن حييى بن عبد اهللا بن سامل  .ً متصالعيل بن حرب الطائي عنـه
ْسمعانوسعيد بن عبد الرحـمن وابن  وهو غريب من  ,... ناس*ارغأ :قال  عن هشام عن أبيـهِ

وهو الصحيح  , غري ابن وهبهـممل جيـمع بينـ ,ومن ذكر معه حديث حييى بن عبد اهللا بن سامل
 . * واهللا أعلم,مرسل ,عن هشام

.. .رأيت عائشة يف املنام :لأيب فروة يزيد بن مـحـمد بن يزيد بن سنان قا حديث )٦٢٤٥(
  .عن هشام IRHبن سنان عن أبيـهرد بـه يزيد تف .عرضها عليـها وذكر فيـه أحاديث عدة ,احلديث

 تفرد .احلديث» ...ال يبقى بعدي إال املبرشات« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٦٢٤٦(
  .عن هشامعبد الرحـمن بـه سعيد بن /أ٣٤٧/
 .احلديث.. .بالغاليةملسو هيلع هللا ىلص  حلية رسول اهللا *لِّلَغُلقد رأيتني وأنا أ :قالت :[حديث  )٦٢٤٧(

َفضالةتفرد بـه فرج بن    .ه عنـَ
وغريب من  ,غريب من حديثه عنـه عنـها .»دخل اجلنة@*من متسك بالسنة« :[حديث  )٦٢٤٨(

 :يعني ,مل نكتبـه إال عن هذا الشيخ بـهذا اإلسناد }ب١٤٥{ ,رة عن هشامْفُحديث عمر موىل غ
  .ميَحْلُمـ بكر أحـمد بن إسحاق بن إبراهيم ال*أبا
تفرد بـه  ,ريب من حديث هشامغ .» إال أهلكتـهًما خالطت الصدقة ماال« :[حديث  )٦٢٤٩(

َبن عثامن اجلمحيمـحـمد    . عنـهُ
 حييى    ديث ــح  ن ــم   غريب     .ثــاحلدي .. .انــاريتــج    يدـــعن و   بكر  أبو    دخل   : حديث )٦٢٥٠(

________________________ 
 . بن أيب الوزير :صوابه » بن الوزير«: قوله  )١(الالل
 . أبوه هو مـحمد بن يزيد بن سنان )٢(الالل
 . أغلف : يف غ » أغلل«. *  من طريق فرج , ووافقه ٨٤٣٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٤٧الالل
, ٢/٢٤٢ التدوين يف أخبار قزوين  ,٣١٣ , العلل املتناهية ٣٠/١٤٥تاريخ دمشق : ينظر  −٦٢٤٨الالل
 .عن أيب : يف غ » أبا«/ ضبب عليها يف النسختني » بالسنة« . * ٨٦٠٣, فيض القدير ٢٤٣
  .٢/١٠مسند الشهاب : ينظر  −٦٢٤٩الالل



 

 ٤٦٤

, ور عن أبيـهدوال نعلم حدث بـه عنـه غري ابن امل ,تفرد بـه زكريا بن املبارك عنـه ,األنصاري عنـه
ه عنحدث  ,روديعرف بابن امل ,د اهللا بن مـحـمد بن سليامن بن إبراهيمي أبو القاسم عبوهو

  .القايض أبو عبد اهللا احلسني بن احلسني بن عبد الرحـمن األنطاكي شيخ الدارقطني
غريب من حديث  .يف إناء واحد من اجلنابة ملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أنا والنبي :[حديث  )٦٢٥١(

  .ه معتمر بن سليامنتفرد بـ ,عبيد اهللا بن عمر عنـه
غريب من حديث هشام  .احلديث» ...*اًثنة يأكل منـها ثالَدَصاحب الب« :[حديث  )٦٢٥٢(

ِقبيصةتفرد بـه عبد اهللا بن  ,عنـه عنـها َفزار الَ   .يَ
غريب من حديث هشام  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصعهد النبييف  مل يقطع اًأن سارق :[حديث  )٦٢٥٣(

ِقبيصة وغريب من حديث عبد اهللا بن ,عن أبيـه عنـها  وقال يف .م عنـههـامتفرد بـه أبو  , عنـهَ
َّالعكايشتفرد بـه مـحـمد بن إسحاق  :ع آخرموض   . عن مـحـمد بن عجالن عن هشامُ

غريب من  .احلديث.. .ستفتحأف ,يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص  ورسول اهللايءكنت أج :[حديث  )٦٢٥٤(
َزريعبن بن مـحـمد بن شعبة عن يزيد  IQHتفرد بـه بكر ,ـه عنحديث برد بن سنان وإنام يعرف  ,ُ

  .هذا من حديث برد بن سنان عن الزهري
تفرد بـه عبد  .احلديث» ...من مل يعرف نعمة اهللا عليـه إال يف مطعمه« :حديث )٦٢٥٥(

  .الرحيم بن هارون عن هشام بن حسان عنـه
ْمن صرب عىل أل« :[حديث  )٦٢٥٦( غريب من حديث هشام عن أبيـه  .احلديث» ...ائهاَوَ

موسى /ب٣٤٧/ومل يروه عنـه غري ,IRHزهيمةويعرف بابن  , عبد اهللا*لزبري بنتفرد بـه ا ,عنـها
________________________ 

 .  من طريق معتمر , ووافقه ٤٥٥٤, ١٢٢٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٥١الالل
 .ثالث : يف ص » ًثالثا«*  −٦٢٥٢الالل
 .أ /٥/٤٧العلل : ينظر  −٦٢٥٣الالل
  .٢/٨٠ب , السنن /٥/٢٤العلل : ينظر  −٦٢٥٤الالل
 . بكار :صوابه » بكر«: قوله  )١(الالل
 .الزبريي : يف غ » الزبري بن«*  −٦٢٥٦الالل
َ رهيمة :صوابه » زهيمة«: قوله  )٢(الالل ُ. 



 

 ٤٦٥

 −عبد امللك IQHعبد الرحـمن بن عبد احلـميد أبو :واسمه− تفرد بـه أبو بكر بن شيبة ,بن يعقوب
َفديكعن ابن أيب  ُ.  

 »... بـهذه الكلامتإن اهللا يأمرك أن تدعو« :فقال ,جربيل ملسو هيلع هللا ىلص َّأتى النبي :[حديث  )٦٢٥٧(
ِّالتنييستفرد بـه أبو حفص  .ديثاحل   . عن زهري بن مـحـمد عنـهِّ

تفرد بـه املنـهال بن  .احلديث.. .فبعث إىل عثامن ,ًـامأل ملسو هيلع هللا ىلص وجد رسول اهللا :[حديث  )٦٢٥٨(
ْبحر   .عن حـامد بن سلمة عنـه*َ

غريب من حديث حسام بن  .احلديث... *هَ رأسّدخل إيلُي ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٢٥٩(
ومل يروه عنـه غري مـحـمد بن  ,رد بـه عنـه أبو زيد سعيد بن أوس النحويتف , عن هشامّكَصِم

  .سنان
غريب من  .احلديث.. .الشهر وما خيتبزون *ملسو هيلع هللا ىلص كان يأيت عىل آل مـحـمد :[حديث  )٦٢٦٠(

كان  :لفقا , يف لفظهُ عبادةوخالفه روح بن ,حديث فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عنـه
  .خيتبزونثالث وما  ملسو هيلع هللا ىلص يأيت عىل آل مـحـمد

غريب من حديث زيد بن  .احلديث.. .يف شوال ملسو هيلع هللا ىلص تزوجني رسول اهللا :حديث )٦٢٦١(
َخنيسبكر بن  َخنيستفرد بـه أخوه عنـه  }أ١٤٦{ , عن هشامُ  تقدم يف ترجـمة عبد وقد , بن بكرُ

  .IRHةاهللا بن عرو
َّما رض« :[حديث  )٦٢٦٢( بن تفرد بـه هشام  .احلديث» ... نزلت بني بيتني من األنصارً امرأةَ

 عمر بن به  تفرد  :آخر ع يف موض  وقال . عنـهُ عبادةروح بن تفرد بـه و ,اًمرفوع حسان عن هشام 
________________________ 

َ الرمحن بن عبد امللك بن شيبة أبو بكر احلزامي عبد:  أو , وصواب اسمه :صوابه لعل » أبو«: قوله  )١(الالل ِ. 
 .  من طريق التنييس , ووافقه ٩٦٩أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٥٧الالل
 .حييى : يف غ » بحر«. *  من طريق املنهال , ووافقه ٣٧٥١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٥٨الالل
 .مبيض له يف غ » يدخل إيل رأسه«*  −٦٢٥٩الالل
 .من غ » ملسو هيلع هللا ىلص«*  −٦٢٦٠الالل
  .٦١٣٤ يف احلديث )٢(الالل
 .أ /٥/١٢٧العلل : ينظر  −٦٢٦٢الالل



 

 ٤٦٦

ِّالرقيخالد    . عن اخلليل بن مرة عنـهَّ
تفرد بـه رباح بن  .احلديث.. .ريْحَري ونْحَبني س ملسو هيلع هللا ىلص بض رسول اهللاُق :[حديث  )٦٢٦٣(

  .زيد عن معمر عن هشام
 تفرد بـه حفص بن غياث .احلديث.. .فيكرمها , ملسو هيلع هللا ىلصكانت امرأة تأيت النبي :حديث )٦٢٦٤(
  .ـهعن
 ,غريب من حديث الثوري عن هشام .احلديث.. .كنت ألعب بالبنات :[حديث  )٦٢٦٥(

  .تفرد بـه أحـمد بن بكر الباليس , الثوري عنوغريب من حديث زيد بن احلباب
ن  عن مـحـمد بزهريتفرد بـه  .احلديث.. .طركان إذا رأى امل ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٦٢٦٦(

  .إسحاق عنـه
  .ع عنـهرتفرد بـه نعيم بن مو .احلديث.. .بقدح فيـه لبن ملسو هيلع هللا ىلص  النبييتُأ :[حديث  )٦٢٦٧(
  .مثله. *احلديث» ...فتنظفوا ,اإلسالم نظيف« :[حديث  )٦٢٦٨(
تفرد بـه إبراهيم بن سعيد  .احلديث» ...إذا سلمت اجلـمعة سلمت األيام« :[حديث  )٦٢٦٩(

  .بان عن الثوري عن هشامأالعزيز بن /أ٣٤٨/اجلوهري عن أيب خالد عبد
تفرد بـه موسى بن  .»بةْيــــــــــــــَأو ط بةّيطتربتـها « :لفقا ,ةنذكر املدي ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأ :حديث )٦٢٧٠(

ْالزمعييعقوب    .عن هشام IQHمةبن زهيا عن الزبري بن عبد اهللا َّ
________________________ 

 ٦٨٨٧وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١٠٣١, ٢/١٠٣٠ب , املؤتلف /٥/٩١العلل : ينظر  −٦٢٦٣الالل
 . من طريق رباح , ووافقه 

َ من طريق حممد بن حـمري ٦٦٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٦٥الالل ْ  . تفرد به عنه : عن الثوري , وقال ِ
 ٤٨٩٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٢/٢٣٧ , الآللئ املصنوعة ١٣٧٦املوضوعات : ينظر  −٦٢٦٧الالل

 .من طريق نعيم , ووافقه 
.  من طريق نعيم , ووافقه ٤٨٩٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١١٨٧العلل املتناهية : ينظر  −٦٢٦٨الالل

 .ن غ م» احلديث«* 
  .٦٨٥ , فيض القدير ٢/١٠٤ , الآللئ املصنوعة ١١٢٨املوضوعات : ينظر  −٦٢٦٩الالل
َ رهيمة :صوابه » زهيمة«: قوله  )١(الالل ُ. 



 

 ٤٦٧

تفرد بـه حسني بن عياش عن جعفر  .احلديث» ...ليأتني عىل الناس زمان« :حديث )٦٢٧١(
ْ بربن   . عن كعب بن عبيد اهللا عنـهقانُ

كنت لك  ,يا عائشة« :لفقا ,نسائهبعض وعندي  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاّدخل عيل :[حديث  )٦٢٧٢(
ْزرع يب أك ْزرعألم َ غريب من حديث عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد  .بطولهاحلديث » ...َ

ورواه  .عن أبيـهعن عمه مصعب  تفرد بـه الزبري بن بكار ,اهللا بن الزبري بن العوام عن هشام
ْالدراوردي ََ وتفرد بـه عنـه مـحـمد بن الضحاك بن عثامن بن الضحاك بن عثامن  ,مثله  عن هشامَّ

غريب من حديث عباد بن  :ع آخر وقال يف موض.اًوتفرد بـه الزبري بن بكار عنـه أيض ,اميَزِاحل
غريب من حديث  :قالو .ان عن عبادْحيَتفرد بـه ر ,اجي قايض البرصة عن هشامنمنصور ال

تفرد بـه حييى بن يعىل عن عبد الكريم بن اجلراح الدمشقي  ,يونس بن أيب إسحاق عن هشام
  . منصورIQH*ق أبوْوَوال نعلم حدث بـه غري نرص بن داود بن ط ,أيب بكر

غريب من حديث سعيد بن خالد العثامين عن  .»ةحكم إن من الشعر« :[حديث  )٦٢٧٣(
تفرد بـه  :»ًحكام« :ع آخر بلفظ وقال يف موض. أوالده عنـهما كتبناه إال من حديث ,هشام
ْعصمة  وقال يف .وتفرد بـه الفضل بن موسى عنـه , بن عبد اهللا األسدي عنـه بـهذه األلفاظِ
َحوشب تفرد بـه حييى بن :»ةحكم« :ع آخر بلفظموض ْ ع آخر  وقال يف موض. عن إرسائيل عنـهَ

تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.عن عبيد بن القاسم عنـه بن عبيد *فرجتفرد بـه  :بـهذا اللفظ
غريب  :وقال .عن عكرمة بن إبراهيم عن هشام }ب١٤٦{  عن حفص بن عمرهـممـحـمد بن اجل

َّقدمُورواه خليفة بن خياط عن عمر بن عيل امل ,من حديث عكرمة بن إبراهيم عن هشام ي عن َ
 .عن خليفة  عن إبراهيم بن فهدُّالصويلبن حييى وما كتبناه إال عن أيب بكر مـحـمد  ,هشام مثله
 . *نظر هناك إن شاء اهللات ,IRHه يف آخر الرتجـمةقبقية طر

________________________ 
 من طريق عبيد بن يعيش عن ٥٨٣٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٣٤العلل : ينظر  −٦٢٧٢الالل

 .بن : يف غ » أبو«* .  , وسكت عنه − دون عبد الكريم–حييى بن يعىل 
 .أيب :  الوجه فيه »أبو«:  قوله )١(الالل
 .من ص » تنظر هناك إن شاء اهللا«/ نوح : يف ص » فرج«*  −٦٢٧٣الالل
  .٦٣٣٢ يف احلديث )٢(الالل



 

 ٤٦٨

تفرد بـه ابن أيب  .احلديث.. .من يأكل الغرابـإين ألعجب م :*نـها قالتأ :[حديث  )٦٢٧٤(
ْعمرةحييى بن سعيد عن /ب٣٤٨/أويس عن أبيـه عن ورواه  ,عنـها ,وعن هشام عن أبيـه, *َ

ورواه حنيفة بن مرزوق عن  ,هليثم بن جـميل عن رشيك عن هشام عن أبيـه عن ابن عمرا
  .IQHاًوتفرد بـه ابن أيب أويس باإلسنادين جـميع ,رشيك عن هشام عن أبيـه عن جده الزبري

ِنجيحتفرد بـه عبيد بن  .احلديث» ...ـمكم عىل قدر عقوهلَءاَّقِرَعاقبوا أ« :[حديث  )٦٢٧٥(  عن َ
  .IRHابن عبد امللك :ويف موضع ,بـهذا اإلسناد سليامن بن عبد الرحـمنوتفرد  ,هشام

 فمر رسول اهللا , ترضب بني يديـه بالدفٌةأرش حسان باب قرصه وامر :حديث )٦٢٧٦(
ْعصمةتفرد بـه  .هـمفلم يعب ذلك عليـ ,ملسو هيلع هللا ىلص  بن عبد اهللا األسدي أبو عاصم الرضير الكويف عن ِ

  .هشام
 تفرد به سامل بن نوح عن هشام .احلديث.. .م أهدي لنا ثوب من ثياب الشا:حديث )٦٢٧٧(

 .بـهذه األلفاظ
غريب من حديثه عن أبيـه  .احلديث» ...إذا نزل الضيف بالقوم نزل برزقه« :حديث )٦٢٧٨(

تفرد بـه نرص بن حـامد  ,مَدْرَمل يروه عنـه بـهذه األلفاظ غري عيسى بن يونس وموسى بن ك ,عنـها
  .ن هشام غري هذاوال نعلم حدث موسى بن كردم ع ,هـامعنـ
غريب من حديث هشام عن أبيـه  .احلديث» ... الرزقباكروا طلب« :[حديث  )٦٢٧٩(

  .ISHتفرد بـه إسامعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عنـه, *عنـها

________________________ 
ضبب عليها يف » عمرة«/ من ص » أنـها قالت«. * ب /٥/١٢٦, ٢٤٢, ٤/٢٤١العلل : ينظر  −٦٢٧٤الالل

 .النسختني 
 .عمرة عن عائشة , وهشام عن أبيه عن عائشة :  أي )١(الالل
  .٣٨ , الدرر املنتثرة للسيوطي ١٧٥, ٣٧/١٧٤تاريخ دمشق : ينظر  −٦٢٧٥الالل
 .سليامن بن عبد الرمحن عن عبد امللك بن مهران عن عبيد :  كذا , وصوابه )٢(الالل
  .عنهام: يف غ » عنها« . * ٥٢٧العلل املتناهية : ينظر  −٦٢٧٩الالل
ِ يف حاشية ص بخط الزبيدي )٣(الالل  .» ًوإسامعيل بن قيس منكر احلديث جدا(...) «: َّ



 

 ٤٦٩

تفرد بـه إسحاق بن برش بن مقاتل عن  .»*املؤمن يف ضامن اهللا تعاىل« :[حديث  )٦٢٨٠(
  .مالك بن أنس عن هشام

» ...فإنـه يصفر اللون ,ال تأكيل الطني ,رياءَمـُيا ح «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاقال رسول :[حديث  )٦٢٨١(
  .عن هشام IQHتفرد بـه حييى بن هاشم .احلديث

غريب من حديث أيب  .ام ييل األيمن كبيضة احلـاممةـكان خاتم النبوة م :حديث )٦٢٨٢(
َّالرماينهاشم    . عن هشامُّ

وفيـه  ,احلديث.. .فأمر بالركب أن يتقدموا , سفريف ملسو هيلع هللا ىلص خرجت مع النبي :[حديث  )٦٢٨٣(
وتفرد بـه إسامعيل بن  ,تفرد بـه عمران بن أيب الفضل عن هشام بـهذه األلفاظ .*ذكر السباق
  .عياش عنـه

  .ابن الزبري ملسو هيلع هللا ىلص حنك رسول اهللا :حديث )٦٢٨٤(
  .»وا الشيبِّغري« :[حديث و )٦٢٨٥(

  . الغساين عن هشامياكرز مـحـمد بن حرب عن أيب مروان حييى بن أيب هـامتفرد بـ      
غريب من حديث مالك  .احلديث... *ة قطأامر ملسو هيلع هللا ىلص مل يصافح رسول اهللا :[حديث  )٦٢٨٦(

  .وإنام يعرف من رواية معن عن مالك ,يف املوطأ/أ٣٤٩/وليس هو ,عنـه
  غريب من حديث الثوري عن .احلديث» ...خريكم خريكم ألهله« :حديث )٦٢٨٧(

ْالفريايب يوسفتفرد بـه مـحـمد بن  ,هشام }أ١٤٧{   . عنـهِ
 بن مـحـمد  تفرد بـه  .احلديث.. .الركعتني بعد العرص ملسو هيلع هللا ىلص ما ترك رسول اهللا :[حديث  )٦٢٨٨(

________________________ 
 .عز وجل : يف غ » تعاىل«*  −٦٢٨٠الالل
 .ب /٥/٣٨العلل : ينظر  −٦٢٨١الالل
 .اهليثم بن عدي :  يف العلل »حييى بن هاشم«: قوله  )١(الالل
 .السياق : يف غ » السباق«. * ب /٥/١٢٣العلل : ينظر  −٦٢٨٣الالل
 .  من طريق حممد , ووافقه ١٢٣٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٢٨٥الالل
 .قط امرأة : يف غ » امرأة قط«. * أ /٥/٢٩العلل : ينظر  −٦٢٨٦الالل
 .ب /٥/٦٣العلل : ينظر  −٦٢٨٨الالل



 

 ٤٧٠

  .حرب عن أيب مروان حييى بن أيب زكريا الغساين عنـه
, غريب من حديث هشام. احلديث.. .اًفطاف بالبيت سبع,  ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبي :حديث )٦٢٨٩(

  . عنـهُعامرة بن َّوارَستفرد بـه  ,وهو غريب من حديث زهري بن مـحـمد أيب املنذر التميمي عنـه
 بن أيب وتفرد بـه أبو حفص عمر .احلديث... *دخل بعمرةمن ـمأنا كنت  :[حديث  )٦٢٩٠(

ِّالتنييسسلمة    . عن زهري بن مـحـمد عنـهِّ
غريب من حديث مـحـمد بن  .احلديث» ...تغتسل املستحاضة ثم تصيل« :[حديث  )٦٢٩١(

وعنـه  ,عنـه IQH* أبو معاذ البجيلتفرد بـه, *عنه وغريب من حديث الثوري ,عجالن عن هشام
  .إسامعيل بن رجاء

غريب من حديث يزيد بن عبد  .احلديث» ...ما بال أقوام يشرتطون« :[حديث  )٦٢٩٢(
َسياهالعزيز بن  مـحمد بن تفرد بـه  :ع آخر وقال يف موض.تفرد بـه حييى بن آدم عنـه , عن هشامِ

  .مفضل بن إبراهيم األشعري عن اخلليل بن مرة عنـه
تفرد بـه موسى بن يعقوب  .احلديث» ...سمى اهللا عز وجل املدينة طيبة« :ديثح )٦٢٩٣(

َفديكعن ابن أيب  IRHيب شيبةأوتفرد بـه أبو بكر بن  ,عن الزبري بن عبد اهللا   . عنـهُ
  .»ال طالق إال بعد نكاح« :حديث )٦٢٩٤(
  . ملسو هيلع هللا ىلص حلية رسول اهللا*لِّلَغُكنت أ :[حديث و )٦٢٩٥(
  .هشام عن خلف بن أمية بن صفوان بن عثامن بن مـحـمد عن ميَشُاجل الفرج بن أحـمد بـهـام تفرد   

________________________ 
 .رحل بعريه : يف ص » دخل بعمرة«*  −٦٢٩٠الالل
 من طريق هشام بن عبيد اهللا ٧٦٢٣وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٣١العلل : ينظر  −٦٢٩١الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » البجيل«/ من غ » عنه«. * تفرد به عنه : السني عن أيب معاذ البلخي , وقال 
 . البلخي  :كذا يف ص , ومهمل يف غ , والصواب» البجيل«:  قوله )١(الالل
 .ب /٥/١١٢العلل :  ينظر  −٦٢٩٢الالل
 . بن شيبة :صوابه » بن أيب شيبة«: قوله  )٢(الالل
 .أغلف : يف غ » أغلل«*  −٦٢٩٥الالل



 

 ٤٧١

مل جيـمع بني هؤالء غري  .احلديث.. .ن يف ثالثة أثوابِّفُك ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٦٢٩٦(
عبد اهللا بن املبارك وأبو يوسف القايض وحـامد بن سلمة وجرير  :هـم و,ةسليامن بن أيب هوذ

  .بن عبد احلـميد وأبو أويس عن هشام
تفرد بـه مـحـمد بن عبد النور  .»ب بالضغائنَهْذَفإن اهلدية ت ,واَتـهاد« :[حديث  )٦٢٩٧(
وهذا  ,يعقوب بن خليفة املقرئ :واسم أيب يوسف , عن أيب يوسف األعشى عن هشامزازاخل
  .عمرو بن خالد *ديث عند غريه عن أيب حفص األعشىاحل

وفيـه ذكر  ,احلديث.. . مع رجال من وجوه قريشاًجالس ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٢٩٨(
 ُّالطويسوتفرد بـه عبد اهللا بن هاشم  , هشام عنالرضير/ب٣٤٩/تفرد بـه أبو معاوية .IQHاآلية

  .ًعن أيب معاوية متصال
غريب من حديث هشام عن أبيـه  .»التمسوا الرزق يف خبايا األرض« :[حديث  )٦٢٩٩(

 .يبريغري مصعب بن عبد اهللا الزومل يروه عنـه  ,تفرد بـه هشام بن عبد اهللا املـخزومي ,عنـها
 من *وإنام يعرف هذا ,تفرد بـه سليامن بن الربيع عن كادح عن هشام :ع آخروقال يف موض

  .رواية هشام بن عبد اهللا عن هشام
تفرد بـه عيسى بن يونس عن  .يقبل اهلدية ويثيب عليـها ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٣٠٠(

  . عنهتوال يثب ,ربيع عن قيس بن اليورو .وهو صحيح عنـه ,هشام
تفرد بـه سليامن بن  .احلديث» ...وال جيوع أهل بيت ,نعم اإلدام اخلل« :حديث )٦٣٠١(

 :ع آخر وقال يف موض.ومل يروه عنـه غري حييى بن حسان ومروان بن معاوية ,بالل عن هشام
 

________________________ 
 .ب /٥/٤٦العلل : ينظر  −٦٢٩٦الالل
 .ضبب عليها يف ص » األعشى«*  −٦٢٩٧الالل
 .ب /٥/٣٩العلل : ينظر  −٦٢٩٨الالل
  .﴾... B A﴿:  هي قوله تعاىل )١(الالل
تفرد به :  من طريق مصعب , وقال يف املوضع األول ٨٠٩٧, ٨٩٥وسط  أخرجه الطرباين يف األ−٦٢٩٩الالل

 .مكرر يف غ » وإنام يعرف هذا«. * املخزومي , ووافقه يف الثاين 
 .  من طريق عيسى , ووافقه ٨٠٣١أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٣٠٠الالل



 

 ٤٧٢

 .زيومل يروه عنـه غري معىل بن منصور الرا ,بـهذه األلفاظ }ب١٤٧{ تفرد بـه أبو أويس عنـه
 

تفرد  .احلديث.. .ة الرضاعَّمَذَب عني مِهْذُما ي ,يا رسول اهللا :لقال رج :[حديث  )٦٣٠٢(
  .أسنده عن عائشة ,بـه حييى بن راشد عن هشام

 

 :ويف آخره ,احلديث» ...يا أم سلمة «: ملسو هيلع هللا ىلصملا تويف أبو سلمة قال رسول اهللا :حديث )٦٣٠٣(
وتفرد بـه عبد اهللا بن  ,ي عن هشامتفرد بـه جعفر بن مـحـمد بن خالد الزبري .»أبيـها IQHبيت«

ومل نكتبـه إال عن ابن صاعد عن مـحـمد بن عبد اهللا بن جعفر بن  ,مـحـمد بن حييى بن عروة
  .مـحـمد بن خالد بن الزبري

 

غريب من حديث  .IRHاحلديث.. .إين أراك تدخل اخلالء :قالت عائشة :[حديث  )٦٣٠٤(
ومل نكتبـه إال عن شيخنا أيب  , بن سليامنةدتفرد بـه مـحـمد بن حسان األموي عن عب ,هشام

  .وكان من الثقات ,جعفر مـحـمد بن سليامن النعامين
 

تفرد  .احلديث.. .فلام سمع استئذانـه قال , ملسو هيلع هللا ىلصستأذن عىل النبيا ًأن رجال :[حديث  )٦٣٠٥(
  . عن إسامعيل بن أمية عن هشام*د بن يوسف عن حييى بن سليمبـه أبو يوسف أحـم

 

تفرد بـه مـحـمد بن عبد  .احلديث.. .لصالة أول ما فرضت ركعتنيكانت ا :[حديث  )٦٣٠٦(
 ان عن زهري عن أيب إسحاق عن خ احلراين عبد اهللا بن مروْيَجي عن أيب شَلْعَّالوهاب الد

  .خ عن زهري عن حييى بن سعيد عن هشامْيَوغريه يرويـه عن أيب ش ,هشام
 

غريب  .احلديث.. .وليةُحُ أثواب سةيف ثالث/أ٣٥٠/ ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللاِّفُك :حديث )٦٣٠٧(
  .تفرد بـه مـحـمد بن سليامن بن أيب داود عنـه ,من حديث صدقة السمني عنـه

________________________ 
 .أ /٥/١٢٧العلل : ينظر  −٦٣٠٢الالل
 .بنت : طموس يف غ , وصوابه كذا يف ص , وم» بيت«: قوله  )١(الالل
  .١/٧١ , اخلصائص الكربى للسيوطي ٧/٥٩ , لسان امليزان ٢٨٩العلل املتناهية : ينظر  −٦٣٠٤الالل
 .» احلديث... يا عائشة , أما علمت أن اهللا أمر األرض : متنه «:  يف حاشية غ )٢(الالل
 .سليامن : يف ص » سليم«*  −٦٣٠٥الالل
  .− وفيه سقط–أ /٥/٦٦لل الع: ينظر  −٦٣٠٦الالل



 

 ٤٧٣

 غريب من حديثه .احلديث» ... بـه أنفسهاْتَثَّدَإن اهللا جتاوز ألمتي ما ح« :حديث )٦٣٠٨(
  .عن عيل بن مسهر IQH عن أيوب بن ميمونَّالرقايش ِقالبةتفرد بـه أبو  ,عن أبيـه عنـها

غريب من حديث  .احلديث.. .وهو معتكف ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول اهللاِّجَرُكنت أ :[يث حد )٦٣٠٩(
  .هشام بن حسان عن هشام بن عروة

تفرد بـه يزيد بن هارون عن  .احلديث.. . من احلـمىاًكنت إذا وجدت وعك :حديث )٦٣١٠(
  .إسامعيل بن مسلم املكي عنـه

 عبد العزيز تفرد بـه عبد امللك بن .» أعز اإلسالم بعمر خاصةهـمالل« :حديث )٦٣١١(
ُاملاجشون   .جي عنـهْنَّ عن مسلم بن خالد الزِ

تفرد بـه منصور بن سلمة عن  .احلديث.. .يقرأ املعوذتني ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[ث حدي )٦٣١٢(
ْاألييلسليامن بن بالل عن يونس  وال أعلم حدث بـه غري مـحـمد بن إسامعيل  , عن هشامَ

  .يبالْوُّالد
 .يف الصوماحلديث .. .يا رسول اهللا :لاق ن حـمزة بن عمرو األسلميأ :[حديث  )٦٣١٣(

 ورواه مـحـمد بن عجالن .ًمتصال  عنـهيتفرد بـه سليامن بن بالل عن حييى بن سعيد األنصار
  . مـحـمد بن سلمة*هنوتفرد بـه ع ,عن هشام

ري مـحـمد بن َكُتفرد بـه أبو ز .احلديث.. .يأكل البلح بالتمر ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٣١٤(
  .عنـهبن قيس  IRHحييى

 غريب من .احلديث.. .عاجلوين بغري يشء ملسو هيلع هللا ىلص ملا تزوجني رسول اهللا :[حديث  )٦٣١٥(
 

________________________ 
 . منصور :صوابه » ميمون«: قوله  )١(الالل
 . تفرد به عنه الثقفي :  من طريق ابن حسان , وقال ٧٧٥٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٣٠٩الالل
 .ب /٥/٢٨العلل : ينظر  −٦٣١٢الالل
 .من ص » عنه«. * أ /٥/١٢١العلل : ينظر  −٦٣١٣الالل
  .١٣٩٤وضوعات امل: ينظر  −٦٣١٤الالل
 . حييى بن مـحمد :صوابه » مـحمد بن حييى«: قوله  )٢(الالل
 .ب /٥/١٢٩العلل : ينظر  −٦٣١٥الالل



 

 ٤٧٤

  .وتابعه يونس بن بكري ,مل يروه عنـه غري مـحـمد بن إسحاق ,حديثه عن أبيـه عنـها
غريب من حديثها  .احلديث.. .إذا افتتح الصالة رفع يديـه ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٣١٦(

ْعصمة *بـه تفرد ,بيـهأ عن هشام حديث ومن ,ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن َفضالة بن مـحـمد بن ِ   .عنـه  األنصاريَ
غريب من حديث  .احلديث.. .باحلـمري والكالب }أ١٤٨{ موناُتْـهَّبَام شبئس :حديث )٦٣١٧(

َفضالةاملبارك بن    .ـه عنع بن واهبَدْيَمَّتفرد بـه الس , عن هشامَ
د يمـحـمد بن عبغريب من حديث  .احلديث.. .اًيف رجل طلق امرأتـه ثالث :حديث )٦٣١٨(

َالعرزمياهللا  ْ   .ين عنـهَرُتفرد بـه القاسم بن احلكم الع , عن هشام عن أبيـهَ
 تفرد بـه عبد .احلديث.. .نَكْرِـمهذا الملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا وكان يوضع يل  :حديث )٦٣١٩(
  .األعىل عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة/ب٣٥٠/
تفرد بـه أبو غسان  .احلديث.. .ّلَهَفمنا من أ , ملسو هيلع هللا ىلصكنا يف حجة رسول اهللا :حديث )٦٣٢٠(
  .عي مالك بن عبد الواحد عن معاذ عن أبيـه عن مطر عن هشام عن أبيـهَمِْسامل
  .عروة الوليد عن هشام بن بن يعقوب هب تفرد .»مبارك فإنـه ,بالعقيق ختتموا« :حديث )٦٣٢١(
ـه موسى بن عبد الرحـمن تفرد ب .احلديث» ... فريضةّثالثة هي عيل« :[حديث  )٦٣٢٢(

  .عنـه الصنعاين
تفرد بـه عبد  .احلديث.. .إذا اشتكى قرأ باملعوذات ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٣٢٣(

  .IQHد اهللا بن عمر عن الزهري عنـهيالوهاب الثقفي عن عب
َكريبتفرد بـه أبو  .احلديث.. .مل ماء زمزمأنـها كانت حت :حديث )٦٣٢٤(  عن خالد بن ُ

ْاجلعفييزيد    . عن زهري بن معاوية عنـهُ
 حديثغريب من  .احلديث.. . أهل اجلاهلية* يصومهاًعاشوراء يومكان  :[حديث  )٦٣٢٥(

 

________________________ 
 .ضبب عليه يف النسختني » تفرد به«*  −٦٣١٦الالل
 .  من طريق موسى , ووافقه ٣٢٦٦أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٣٢٢الالل
  .٦١٨١سبق يف احلديث  رواه الزهري عن عروة مبارشة كام )١(الالل
 .تصومه : يف غ » يصومه«*  −٦٣٢٥الالل



 

 ٤٧٥

َّعليةمل يروه غري إسامعيل بن  , عنـهاIQHأيوب عنـه َ ُ.  
تفرد بـه نوح بن أيب  .فيـه ثم يصيل , ملسو هيلع هللا ىلص*كنت أفركه من ثوب رسول اهللا :[حديث  )٦٣٢٦(

  .مريم عن احلسن بن عمرو عنـه
تفرد بـه مـحـمد بن عبد الرحـمن  .احلديث» ...اًقومك أول الناس هالك« :[حديث  )٦٣٢٧(

  . عن هشام*ادَّدبن ر
غريب من  .احلديث.. .عىل سعد بن معاذ خيمة ملسو هيلع هللا ىلص رضب رسول اهللا :[حديث  )٦٣٢٨(

َكدينةأيب حديث    . حييى بن املهلب عن هشامُ
تفرد بـه عبيد بن القاسم  .احلديث.. .يتختم يف يمينـه ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٣٢٩(

  .عن هشام عن أبيـه
تفرد بـه عبد اهللا بن عاصم عن  .احلديث.. .يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلص  النبي*كان مع :[ يثحد )٦٣٣٠(

  .مـحـمد بن داب عنـه
تفرد بـه حييى بن عبد اهللا احلراين  .احلديث.. .ثفين وييرق ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٦٣٣١(

  .عن سليامن بن أرقم عن هشام
 ن بن يونس ع*عيسىوغريب من حديث زهري  .»ًإن من الشعر حكام« :[حديث  )٦٣٣٢(

 مـحـمد  عن * بن داود البوابحدقةتفرد بـه أبو القاسم بن   :ع آخر وقال يف موض.ًهشام متصال
________________________ 

 .عن أبيه :  أي )١(الالل
 .النبي : يف غ » رسول اهللا«*  −٦٣٢٦الالل
 .رواد : يف ص » رداد«*  −٦٣٢٧الالل
  .١/٤١٦املؤتلف : ينظر  −٦٣٢٨الالل
  .١١٥٩العلل املتناهية : ينظر  −٦٣٢٩الالل
  .−لواء:  لعلها –وا ت: يف غ » مع«*  −٦٣٣٠الالل
 , الوايف بالوفيات ٢٤٩, ٥٤/٢٤٨أ, ب , تاريخ دمشق /٥/٣٥, العلل ٣٢) ٢(األفراد : ينظر  −٦٣٣٢الالل

: يف غ » كليهام«/من غ » بـهذا اإلسناد«/ املؤدب : يف غ » البواب«/ بن عيسى : يف ص » وعيسى« . * ١/١٣٨
 .كتبناه : يف غ » كتبته«/ كالمها 



 

 ٤٧٦

 تفرد بـه شيخنا عيل بن احلسن احلراين عن عبد الرحـمن بن :ل وقا.ًبن يزيد بن سنان متصال
وهو غريب من حديث شعبة  ,حييى احلراين عن أيب قتادة عبد اهللا بن واقد عن شعبة عن هشام

وال نعلم رواه , شعيب تفرد بـه مـحـمد بن ,اح عنـهَنَغريب من حديث مروان بن ج :وقال .نـهع
ُبـهلولتفرد بـه إسحاق بن ال :وقال. *بـهذا اإلسناد/أ٣٥١/غري أحـمد بن املعىل ْ  عن أبيـه عن أيب َ

ْن رسد بن سنان بتفرد بـه مـحـم :وقال .»العرب وأصدق بيت قالتـه« :وفيـه ,شيبة عن هشام  جَ
ي عن املسيب بن رشيك وسعيد بن عبد الرحـمن رَزْيَّن الشي عن عيسى بن سليامرَزْيَّشال

َاجلمحي تفرد بـه عبد املؤمن بن عيل عن مـحـمد بن فضيل  :وقال }ب١٤٨{ . عن هشام*هـام كليـُ
 هشام  عنغريب من حديث أيب الوليد خالد بن إسامعيل املـخزومي :لوقا .عن هشام
َمـخلد عن ابن إال *وما كتبتـه, اهـيـموقوف عل ْ  . عنـه بن سامل IQH عن العباسَ

عن  IRHتفرد بـه عمر بن شيبة .احلديث.. .فلم آذن له ,يستأذن عيل *أتاين :[حديث  )٦٣٣٣(
  .كتاب أبيـه عن يونس بن عبيد عن هشام

 :حييى بن عروة عن أبيـه** 
ْزرعأم [ حديث )٦٣٣٤( وخالفه  , غري اهليثم بن عدي»عن حييى بن عروة« :مل يقل فيـه : قال.َ

اه عن هشام عن أخيـه عبد اهللا عن يفرو ,ام وعيسى بن يونسَسُ بن أيب احل*مةسلسعيد بن 
 , عن عروة عنـهاُرومانعن هشام عن يزيد بن  *رَّدَـجُـمالوقال عقبة بن خالد  ,عروة عنـها

  . يرويـه عن هشام عن أبيـه عنـهاهـموغري
 هتفرد ب ,هاغريب من حديث عروة عن .﴾ بظنني﴿  :يقرأ كان ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٣٣٥(

 

________________________ 
 . العالء :صوابه » العباس«: له قو )١(الالل
تفرد به :  من طريق عمر , وقال ٢٤٣وأخرجه الطرباين يف الصغري . أ /٥/١٢٩العلل : ينظر  −٦٣٣٣الالل

 .ضبب عليها يف النسختني » أتاين«* . أبوه 
َّ شبة :صوابه » شيبة«: قوله  )٢(الالل َ. 
: يف ص » سلمة« . * ٦٤/٣٣٣اريخ دمشق ب , ت/٥/٣٤ , العلل ٢٤) ٢(األفراد : ينظر  −٦٣٣٤الالل

 .املجدي : يف ص » املجدر«/ سليامن 
  .٩/٤٤٤تاريخ بغداد : ينظر  −٦٣٣٥الالل



 

 ٤٧٧

  .تفرد بـه إبراهيم بن أيب حييى عنـه ,يب فروةأومل يروه عنـه غري إسحاق بن عبد اهللا بن  ,ابنـه حييى
بن  تفرد بـه عبد الوارث .احلديث.. .مهُْرحل ملسو هيلع هللا ىلص كنت أطيب رسول اهللا :حديث )٦٣٣٦(

  .سعيد عن أيوب عن حييى بن عروة
 :بن سعيد األنصاري عن عروةحييى ** 

 ,غريب من حديثه عنـه .احلديث.. .إذا أوى إىل فراشه ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٣٣٧(
ْ سلم تفرد بـه   . بـهذا اإلسناد*بن قادمَ

د راشتفرد بـه برش بن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصل رأس رسول اهللاِّنـها كانت ترجأ :حديث )٦٣٣٨(
 .عنـه

 :حييى بن أيب كثري عن عروة** 
 ,تفرد بـه حييى عن عروة .احلديث» ...لرشك أخفى من دبيب النملا« :[حديث  )٦٣٣٩(

  .ومل يروه عنـه غري عبيد اهللا بن موسى ,وتفرد بـه عبد األعىل بن أعني عنـه
 : عن عروةُرومانيزيد بن ** 

تفرد بـه  .احلديث... *فسمع صوت ,اًسلجا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا/ب٣٥١/كان رسول :[حديث  )٦٣٤٠(
  .وتفرد بـه زيد بن احلباب عنـه , زيد بن ثابت عن يزيدخارجة بن عبد اهللا بن سليامن بن

وتفرد بـه  ,تفرد بـه خارجة بن عبد اهللا عن يزيد .»ة من النارَّنُالصوم ج« :[حديث  )٦٣٤١(
  .معن بن عيسى عنـه

تفرد بـه مـحـمد بن عبد  .يخ بالرطبِِّطكان يأكل الب ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :[حديث  )٦٣٤٢(
  .د بن الصلت عن مـحـمد بن إسحاق عن يزيد عن عروةالعزيز الرميل عن عبد اهللا بن يزي

________________________ 
 .قادح : يف غ » قادم«*  −٦٣٣٧الالل
  .١٣٧٨ب , العلل املتناهية /٥/٤٤العلل : ينظر  −٦٣٣٩الالل
 . بيض بعدها يف غ »صوت«*  −٦٣٤٠الالل
 .  من طريق معن , ووافقه ٤١٧٩ين يف األوسط أخرجه الطربا −٦٣٤١الالل
 .أ /٥/١٣٨العلل : ينظر  −٦٣٤٢الالل



 

 ٤٧٨

 :يط عنـهَسُيزيد بن ق** 
تفرد بـه أبو صخر حـميد بن  .احلديث.. .حتى تورمت قدماه ملسو هيلع هللا ىلص قام النبي :حديث )٦٣٤٣(

  . يزيد عنـه عنزياد
 :أبو األسود واجلـامعة معه عن عروة** 

غريب من  .ديثاحل.. .فيصيل حيثام أدرك ,ّيدخل عيل ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٣٤٤(
ْغيالنحديث بكري بن األشج وأيب األسود وسامل بن  تفرد بـه  , وزهري بن معبد عن عروةَ

ِمـجاشع َ  ئاملقر IQHلسمعه إال من شيخنا أيب مـحـمد احلـامنومل  ,هـم عنـَِهليعة ابن  عن بن عمروُ
ِمـجاشعاين عن ذـمعن مـحـمد بن عمران اهل َ ُ.  

 يفأنـه قرأ  :وفيـه ,احلديث.. . بالناس يوم الفطرصىل ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٦٣٤٥(
 *عن أيبو عن أيب األسود عن عروة عن عائشة َِهليعةتفرد بـه ابن . *احلديث.. .الركعة األوىل
  }أ١٤٩{ . ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا*هـامواقد الليثي كليـ

 :فروة بن نوفل عن عائشة* 
تفرد بـه إبراهيم بن يزيد  .احلديث» ...احلية فاسقة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٣٤٦(
ْمر ْانبهَذَ   .عن رقبة عن عبد امللك بن عمري عن رشيك بن طارق عن فروة@*َ
 :القاسم بن مـحـمد عن عائشة* 

 :الرواة عنـه عىل الرتتيب
 :إسامعيل بن أيب حكيم عن القاسم** 

تفرد بـه أبو  ,غريب من حديث إسامعيل عنـه عنـها .احلديث.. .وارأساه :حديث )٦٣٤٧(
 ومل أجده إال من حديث , عنـهَِهليعةوتفرد بـه ابن  ,سود مـحـمد بن عبد الرحـمن بن نوفل عنـهاأل

 

________________________ 
 . اجلامل :صوابه » احلامل«: قوله  )١(الالل
يف » وعن أيب«/ مبيض هلا يف غ » احلديث«. * أ /٥/٢٥ , العلل ٢٨, ٢٧) ٨٣(األفراد : ينظر  −٦٣٤٥الالل

 .كالمها : يف غ » كليهام«/ وأيب : غ 
 .» كذا«: فوقها يف غ » مرذانبه« * .أ /٥/١٤٢العلل : ينظر  −٦٣٤٦الالل



 

 ٤٧٩

  .عبد اهللا بن يوسف عنـه
 

 :ثابت بن عبيد عنـه** 
أبو  IQHِّيلِقِّتفرد بـه موسى بن احلسن الس .احلديث» ...رةْـمُناوليني اخل« :[حديث  )٦٣٤٨(

 عبد العزيز بن مسلم عن حييى بن سعيد عن *نبن املبارك ع/أ٣٥٢/عمران عن عبد الرحـمن
َعتيبةكم بن غريب من حديث احل :ع آخر وقال يف موض.ثابت تفرد بـه أبو  , عن ثابت بن عبيدُ
َكريب  عن ةَِّينَغوغريه يرويـه عن ابن أيب  ,ة عن احلكمَِّينَ عن معاوية بن هشام عن ابن أيب غُ
  .ثابت

 

َالبناينثابت **   : عن القاسمُ
غريب من حديثه عن القاسم بن  .احلديث.. .ةيدِدَن جارية هلا شوت قأ :ثحدي )٦٣٤٩(

  . هذاد عىلزمل ي ,مـحـمد عن عائشة
 

 :اق عنـهَّنَاحلسن بن مسلم بن ي** 
 .احلديث.. .أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأتـه ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٦٣٥٠(

  .تفرد بـه ابن جريج عنـه ,غريب من حديثه عنـه
 

 :ليل بن مرة عن القاسماخل** 
 بـه أبو صالح كاتب الليث عن تفرد .احلديث» ...السواك مطهرة« :[حديث  )٦٣٥١(
  . بن اخلليل بن مرة عن أبيـه عن القاسم*نـساحل

 

 :ربيعة بن أيب عبد الرحـمن عن القاسم** 
تفرد بـه املنكدر بن مـحـمد  ,غريب من حديثه عنـه .أفرد احلج ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٦٣٥٢(

َّالطباعبن اوعنـه إسحاق  ,عنـه َ.  
________________________ 

 .و    و  , وضبب بينهام : يف غ » عن« * .أ, ب /٥/٥٥العلل : ينظر  −٦٣٤٨الالل
  .− بالصاد–الصقيل : املشهور فيه » السقيل«: قوله  )١(الالل
 .وبيض آلخرها » احلســــــ«: كتب منها يف غ » احلسن«*  −٦٣٥١الالل



 

 ٤٨٠

ِبريرةن أ :[حديث  )٦٣٥٣( غريب من حديث حييى بن سعيد  .احلديث.. .وهلا زوج ,عتقتُ أَ
 غري عبد اهللا بن وال نعلم حدث بـه عنـه ,شايتفرد بـه إسامعيل بن ع ,األنصاري عن ربيعة عنـه

 . *يقَرُز :ولقبـه ,ريئابعبد اجلبار اخل
 :سليامن بن موسى عنـه** 

 .احلديث» ... اإلناء لفي خـمر يرشبونـهاأَفْكُ الدين كام يأَفْكُإن أول ما ي« :حديث )٦٣٥٤(
  .تفرد بـه عتبة بن أيب حكيم عن سليامن عنـه

 : بن إبراهيم عنـه*سعد** 
غريب من حديثه  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصخال النبي استأذن األسود بن وهب :[حديث  )٦٣٥٥(

َالقداميعة تفرد بـه عبد اهللا بن مـحـمد بن ربي ,عن القاسم ُIQH عنـه.  
َمليكةعبد اهللا بن أيب **   :* عن القاسمُ

تفرد بـه  ,غريب من حديثه عنـه عنـها .»مَِص اخلّدََلإن اهللا عز وجل يكره األ« :[حديث  )٦٣٥٦(
  .حـميد بن زنجويـه عن أيب عاصم عن ابن جريج عنـه

 .من الكذب ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يف الناس خلق أبغض إىل رسول اهللا :قالت :[حديث  )٦٣٥٧(
د ئتفرد بـه القاسم بن حييى عن احلسن بن دينار وعمرو بن فا ,حديثه عنـها/ب٣٥٢/غريب من

َمليكةعن أيوب عن ابن أيب  واملـحفوظ  ,عنـه عن عائشة }ب١٤٩{ ورواه معمر عن أيوب , عنـهُ
  . عن عائشةًعن أيوب عن إبراهيم بن ميرسة مرسال

 .احلديث .. .اًكان حي إذ  إليـه  كم َّأحب *كنت :قالت كلموها  أنـها كانت إذا  :[حديث  )٦٣٥٨(
________________________ 

 من طريق خطاب بن عثامن عن ٤٨١وأخرجه الطرباين يف الصغري  . ٣/٢٩١السنن : ينظر  −٦٣٥٣الالل
 .رزيق : يف غ » زريق«. * تفرد به عنه : إسامعيل , وقال 

 .سعيد : يف ص » سعد«*  −٦٣٥٥الالل
 .عن إبراهيم بن سعد :  أي )١(الالل
 .عنه :  غ يف» عن القاسم«. * أ /٥/٤٠العلل : ينظر  −٦٣٥٦الالل
 .ب /٥/٨٦العلل : ينظر  −٦٣٥٧الالل
 .من غ » كنت« . * − بلفظ آخر–ب /٥/٧٨العلل : ينظر  −٦٣٥٨الالل



 

 ٤٨١

َمليكة ابن أيب  عنلَْدنَتفرد بـه عمر بن قيس س   . عنـهُ
تفرد بـه أبو زيد النحوي عن  .احلديث» ... من شوكةَما أصاب املؤمن« :[حديث  )٦٣٥٩(

َمليكة عن ابن أيب ّكَصِحسام بن م   . عنـهُ
 :عن القاسم −غري منسوب−عبد اهللا ** 

ِّالتنييستفرد بـه عمرو بن أيب سلمة  .من أفرد احلجـأنا م :قالت :[حديث  )٦٣٦٠(  زهري  عنِّ
  .عن القاسم IQHد عن عبد اهللابن مـحـم

 :عبد الرحـمن بن القاسم عن أبيـه** 
تفرد بـه شعيب بن الليث بن سعد  .حرامه وقبل أن يفيضإنـه تطيب عند أ :[حديث  )٦٣٦١(

رواه مـحـمد بن  , فيـههـموو ,هشام بن عروةعن أبيـه عن الزهري وعبد الرحـمن بن القاسم و
ْعمرة عن ابن شهاب عن عروة وIRH املكي عن الليث بن سعد*حرب بن سليم وعبد  ,َ

أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة عن رسول اهللا ,هشام بن عروة عن عروةو ,الرحـمن بن القاسم عن القاسم
ْعمروتفرد بـه ابن حرب عن الليث عن ابن شهاب عن عروة و ,...تطيب ع  وقال يف موض.ةَ
 بن حييى عن الليث عن هشام بن عروة عن عبد الرحـمن بن القاسم عن شعيب *تفرد بـه :آخر
 عن هشام عن عثامن بن *عنه اًسناد آخر من رواية شعيب بن حييى أيضإوعند الليث فيـه  ,أبيـه

  .وهو صحيح من حديث هشام عن أخيـه, *هبيعن أ ISHعمرة
  .الرحـمن عبد عن ليث به تفرد .احلديث ...ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عْسِش انقطع *ربام :[حديث )٦٣٦٢(

________________________ 
 .ب /٥/٥٢العلل : ينظر  −٦٣٥٩الالل
  − بنحوه–ب /٥/١٣٠العلل : ينظر  −٦٣٦٠الالل
 .ابن عون :  يف العلل )١(الالل
» عنه«/ من غ » به«/ سليامن : يف غ » سليم« . * أ/١٤٤أ, /١٢٦ب , /٥/١٢٥العلل : ينظر  −٦٣٦١الالل

 .أمه : يف غ » أبيه«/ غريب : يف ص 
 .بثالثة طرق :  أي )٢(الالل
 . عروة :صوابه » عمرة«: قوله  )٣(الالل
 .إنام : يف غ » ربام«*  −٦٣٦٢الالل



 

 ٤٨٢

تفرد بـه مـحـمد بن إبراهيم بن  .احلديث.. .يصيل من الليل ملسو هيلع هللا ىلص *كان النبي :[حديث  )٦٣٦٣(
  .دينار عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرحـمن

غريب من حديثه  .احلديث.. .من آخر يوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص أفاض رسول اهللا :[حديث  )٦٣٦٤(
  . أيب خالد األحـمرغري *عنهوال نعلم حدث بـه  ,تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق ,عن أبيـه عنـها

سلمة متفرد بـه سعيد بن  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصي رسول اهللاْدَإين ألفتل قالئد ه :حديث )٦٣٦٥(
  .عن عبد الرحـمن بن القاسم عن أبيـه/أ٣٥٣/عن إسامعيل بن أمية

 ,من حديثه عن أبيـه عنـهاغريب  .وفيـه ذكر ابن عمر ,»...إن امليت يعذب« :حديث )٦٣٦٦(
وتفرد بـه مـحـمد بن راشد عن  ,تفرد بـه حبيب بن أيب حبيب الدمشقي عن عبد الرحـمن

  .حبيب
غريب من حديثه  .احلديث.. .اِهتَبَ هلا دخل عليـها يف بقية مكاتاًأن مكاتب :[حديث  )٦٣٦٧(

  .اشومل يروه عنـه غري إسامعيل بن عي ,تفرد بـه األوزاعي عنـه ,عنـه عنـها
... *ضهولو نزل باجلبال الراسيات ما نزل بأيب هلا , ملسو هيلع هللا ىلصبض رسول اهللاُق :[حديث  )٦٣٦٨(

  . عبد الرحـمن عنتفرد بـه أيوب بن سيار .احلديث
تفرد بـه مـحـمد بن إبراهيم بن  .احلديث» ...ما من أحد يصاب بمصيبة« :[حديث  )٦٣٦٩(

  .دينار عن حييى بن سعيد األنصاري عن عبد الرحـمن
  تفرد بـه .احلديث.. .متلفعات ملسو هيلع هللا ىلص يصلني مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُ نساءّنُك :[حديث  )٦٣٧٠(
  .املديني عن حييى األنصاري عنـه −لَْدنَيعرف بص−مـحـمد بن إبراهيم بن دينار  }أ١٥٠{

________________________ 
 .رسول اهللا : يف غ » النبي«*  −٦٣٦٣الالل
  .من غ » هعن« . * ٢/٢٧٤السنن :  ينظر −٦٣٦٤الالل
 .أ /٥/٤٤العلل : ينظر  −٦٣٦٧الالل
 .يب هلاضها : يف غ » بأيب هلاضه«. * ب /٥/٥٤العلل : ينظر  −٦٣٦٨الالل
 .ب /٥/٥٢العلل : ينظر  −٦٣٦٩الالل
 .أ /٥/١٢٠العلل : ينظر  −٦٣٧٠الالل



 

 ٤٨٣

 .احلديث» ...جعل له وزير صدق اًإذا أراد اهللا عز وجل بالوايل خري« :حديث )٦٣٧١(
  .ن مسلم عن زهري بن مـحـمد عنـهتفرد بـه الوليد ب ,غريب من حديثه عن أبيـه

 ,غريب من حديثه عن أبيـه عنـها .احلديث» ...فأعرب فيـه ,من قرأ القرآن« :حديث )٦٣٧٢(
وتفرد بـه عنـه عيل بن  ,ريْذُتفرد بـه عبد الرحـمن بن حييى الع ,وغريب من حديث مالك عنـه

  .حرب الطائي
بـه مـحـمد بن إبراهيم بن تفرد  .احلديث.. .كان يغتسل بالصاع ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :حديث )٦٣٧٣(

  .دينار عن عبيد اهللا عنـه
تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .لقد نزلت آية الرجـم ورضاعة الكبري :[حديث  )٦٣٧٤(

  .إسحاق عن عبد الرحـمن عن أبيـه
غريب من  .احلديث.. .من إناء واحد ملسو هيلع هللا ىلص كنت أغتسل أنا ورسول اهللا :[حديث  )٦٣٧٥(

َّيرسُحديث عيل بن م   .فضيل *ابن *عنهتفرد بـه  ,ن عن عبد الرحـمَ
غريب من حديث  .» اهللا عز وجلَضاهون خلقُ الذين ياًأشد الناس عذاب« :[حديث  )٦٣٧٦(

 .وتفرد بـه عمرو بن عيل عنـه ,تفرد بـه أبو عاصم النبيل عنـه ,قرة عن عبد الرحـمن عن أبيـه
ْالفريايبتفرد بـه مـحـمد بن يوسف  :ع آخروقال يف موض وال أعلم رواه عنـه  ,IQH عن إرسائيلِ

ُالرتقفيغري عباس بن عبد اهللا  ْ   /ب٣٥٣/.َّ
 :عبيد اهللا بن عمر عن القاسم** 

غريب من حديثه عنـه  .احلديث» ...وكل مسكر خـمر ,كل مسكر حرام« :[حديث  )٦٣٧٧(
  .تفرد بـه عيل بن عاصم عنـه ,عنـها
________________________ 

  .٤/١٧٩أ , السنن /٥/١٥١العلل : ينظر  −٦٣٧٤الالل
 .» كذا«: , ويف حاشية غ ضبب عليها يف النسختني » ابن«/ من غ » عنه«*  −٦٣٧٥الالل
 .ب /٥/٥١العلل : ينظر  −٦٣٧٦الالل
 .سامك :  بينه وبني القاسم يف العلل )١(الالل
 .  من طريق عيل , ووافقه ١٦٣٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٤/٢٤٩السنن : ينظر  −٦٣٧٧الالل



 

 ٤٨٤

تفرد بـه عدي  .»راممنـه حية ِقُْوفاأل ;قَرَفسكر الأما  «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٣٧٨(
 IQH:وهذا إنام يروى عن غري عبيد اهللا بن عمر :وقال ابن صاعد ,د اهللا عنـهيبن الفضل عن عب

  .عن أيب عثامن عن القاسم عنـها
 ,غريب من حديثه عنـه عنـها .احلديث» ...يكون يف آخر هذه األمة خسف« :حديث )٦٣٧٩(

َكريبتفرد بـه أبو  ِصيفي عن ُ ْ ّربعي بن َ ِ ْ   .ري عنـه األنصاِ
رشس عن أتفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث» ...ليلب ينادي ًإن بالال« :[حديث  )٦٣٨٠(

 . *د اهللا عن القاسميعبد اهللا بن عمر عن أخيـه عب
بمثله  .احلديث.. .فوثب إليـه , رجل*سمع صوت ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :[حديث  )٦٣٨١(

  .سواء
 :القعقاع بن حكيم عنـه** 

تفرد بـه مـحـمد بن عجالن  .احلديث.. .لينا الشهر كان ليمر عنإ :قالت :[حديث  )٦٣٨٢(
 . *هعن

 :مـحـمد بن مسلم الزهري عنـه** 
تفرد بـه عيسى بن يونس  .احلديث.. .إذا رأى املطر قال ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٣٨٣(

  .عن األوزاعي عن الزهري عنـه
ْبدن قالئد ْتَلَتَأنـها ف :[حديث  )٦٣٨٤(  أسامة بن زيدتفرد بـه  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ُ

 

________________________ 
  .٤/٢٥٥أ , السنن /٥/٥٢العلل : ينظر  −٦٣٧٨الالل
 ...إنام يروى :  أي )١(الالل
 .مبيض له يف غ » القاسم... أخيه «*  −٦٣٨٠الالل
:  من طريق ابن أرشس , وقال ٨٨١٨وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٨٠العلل : ينظر  −٦٣٨١الالل

 . ص من» صوت« . * −يف رؤيتها جربيل عليه السالم:  متنه فيهام –. تفرد به ابن أرشس وروح بن عبادة 
 .مبيض هلا يف غ » عنه« . * − وفيه سقط−ب /٥/٥٣العلل : ينظر  −٦٣٨٢الالل
 .  من طريق عيسى , ووافقه ٨٢٠٢وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ /٥/٥٧العلل : ينظر  −٦٣٨٣الالل
 .أ /٥/١٤٣العلل : ينظر  −٦٣٨٤الالل



 

 ٤٨٥

  .الليثي عن الزهري عنـه
 :منصور عن القاسم** 

تفرد بـه عمر بن يزيد عن  .احلديث.. .هِّلِعند ح ملسو هيلع هللا ىلص كنت أطيب رسول اهللا :حديث )٦٣٨٥(
وإنام رواه عبد العزيز عن عباد بن  ,هـموهو و ,عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عنـه

  .منصور عن القاسم
 :نافع عنـه** 

تفرد بـه ابن جريج عن إسامعيل بن  .احلديث.. .وسادة ملسو هيلع هللا ىلص للنبيحشوت  :حديث )٦٣٨٦(
  .أمية عن نافع

تفرد بـه  .احلديث.. . منصوب*فإذا بسرت }ب١٥٠{ , ملسو هيلع هللا ىلصدخل النبي :[حديث  )٦٣٨٧(
ُاملاجشونمنصور بن سلمة عن عبد العزيز    .اًوغريه ال يذكر فيـه نافع , عن عبيد اهللا عن نافعِ

 :قاسمحييى بن سعيد األنصاري عن ال** 
تفرد بـه عبد اهللا العمري عن  .احلديث» ...ذن بليليؤ ًإن بالال«/أ٣٥٤/:حديث )٦٣٨٨(

ْعمرةحييى عن القاسم و تفرد بـه عبد الرحـمن بن أرشس عن  :ع آخر وقال يف موض. عن عائشةَ
  .عبد اهللا بن عمر عن حييى عنـه

تفرد بـه حـامد  .احلديث.. .ل يف بيتـهميع ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاما كان  :أنـها سئلت :[حديث  )٦٣٨٩(
ْعمرةبن خالد عن الليث عن معاوية بن صالح عن حييى و وخالفه أبو صالح عبد اهللا  ,IQH عنـهاَ

 ...قلت لعائشة :رواه عن الليث عن حييى بن سعيد عن مـجاهد بن جرب قال ,بن صالح
  بـه تفرد  .فقبل ما بني عينيـه , ملسو هيلع هللا ىلصملا قدم جعفر وأصحابـه استقبله رسول اهللا :[حديث  )٦٣٩٠(

________________________ 
 . السرت: يف غ » بسرت«. * ب /٥١أ, /٥/٢٠العلل : ينظر  −٦٣٨٧الالل
 .ب /٥/٥٢العلل : ينظر  −٦٣٨٩الالل
 حييى عنه , ورواه خالد بن القاسم عن الليث عن معاوية :صوابه لعل » حييى وعمرة عنها«: قوله  )١(الالل

 كام يف املسند − , ورواية محاد إنام هي عن حييى عن القاسم وحده− كام يف العلل–عن حييى عن عمرة عنها 
  .− وغريه٦/٢٥٦

 .أ, ب /٥/١٠٢العلل : ينظر  −٦٣٩٠الالل



 

 ٤٨٦

  .د عن القاسميمـحـمد بن عبد اهللا بن عبيد عن حييى بن سع
  .بمثله .احلديث.. .إىل عثامن بن مظعون ملسو هيلع هللا ىلص جاء النبي :حديث )٦٣٩١(
تفرد بـه مـحـمد بن حسان األزرق عن  .احلديث» ...السواك مطهرة للفم« :حديث )٦٣٩٢(

  .يزيد بن هارون عنـه
 سلمة عن األوزاعي عن تفرد بـه عمرو بن أيب .احلديث.. .كنت أفرك املني :حديث )٦٣٩٣(

  .حييى بن سعيد عنـه
 :أبو حازم عنـه** 

 بن به موسىتفرد  .احلديث... *مل يشبع شبعتني ملسو هيلع هللا ىلص *أن رسول اهللا :[حديث  )٦٣٩٤(
ْالزمعييعقوب    .عنـه َّ

 :رجل من آل أيب بكر عن القاسم** 
 بن إسامعيل عن IQH*نوفلتفرد بـه  .احلديث» ...السواك مطهرة للفم« :[حديث  )٦٣٩٥(
  .إسحاق عن رجل عنـه IRHأيبوري عن الث

 :مـحـمد بن عيل بن احلسني عن عائشة* 
» ...سالمال تقتل النفس املقرة باإل« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :حديث )٦٣٩٦(

  .رية عن جابر عنـهِصَتفرد بـه مـحـمد بن كثري الكويف عن احلارث بن ح .احلديث
 :ظي عنـهاَرُمـحـمد بن كعب الق* 

تفرد  ,غريب .احلديث» ... القرآن يف الصالة*قراءة« : ملسو هيلع هللا ىلصل اهللاقال رسو :[حديث  )٦٣٩٧(
  .بـه إسامعيل بن إبراهيم املـخزومي عن مـحـمد عنـها

________________________ 
 .يبلغ سبعني : يف غ » يشبع شبعتني«/ النبي : يف غ » رسول اهللا«. * أ /٥/٣٨العلل : ينظر  −٦٣٩٤الالل
 .أبو بكر : يف ص » نوفل«. * ب /٥/١٠٣العلل : ينظر  −٦٣٩٥الالل
 . مؤمل :صوابه لعل » نوفل«: قوله  )١(الالل
 . ابن  :صوابهلعل » أيب«: قوله  )٢(الالل
 .من قرأ : يف غ » قراءة«. *  من طريق إسامعيل , ووافقه ٤٢٣٢أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٣٩٧الالل



 

 ٤٨٧

 :مـحـمد بن سريين عنـها* 
تفرد بـه عبد الرحـمن بن  .احلديث.. .يطيل الصالة ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :حديث )٦٣٩٨(

َمغولمالك بن  ْ تفرد بـه حييى األموي عن مالك  :آخر/ب٣٥٤/ع وقال يف موض. عن أبيـه عنـهِ
َمغولبن  ْ   . عن ثابت بن زياد عنـهِ
 :مـحـمد بن أشعث بن قيس عنـها* 

تفرد بـه  . من يشء من وجهي وهو مـحرم*يمتنع ملسو هيلع هللا ىلص ما كان رسول اهللا :[حديث  )٦٣٩٩(
فقيل عنـه عن عباس  ,واختلف عن زكريا ,زكريا بن أيب زائدة عن صالح األسدي عن الشعبي

  .يحِرَبن ذ
َسورِامل*  َمـخرمة بن ْ  : عنـهاَْ

تفرد بـه عبد اهللا بن جعفر  .احلديث.. . لهاًباع عبد الرحـمن بن عوف أرض :[حديث  )٦٤٠٠(
َسورِمي عن عمتـه أم بكر بنت املَرْخـَمـال   .وهو غريب من حديثه عن عائشة , عن أبيـهاْ

   }أ١٥١{ :موسى بن طلحة عنـها* 
 يف  عىل عثامن*نكم عتبتم إ: له*ونامتحدثكم عام جئن :قالت عائشة :[حديث  )٦٤٠١(

َمسعرعن بن برش تفرد بـه مـحـمد  .احلديث ...ثالث ْ   . عن عبد امللك بن عمري عنـهِ
 :مرسوق بن األجدع عن عائشة* 

 تفرد بـه املعاىف .»فإن ولد أحدكم من كسبـه ,اكتسبوا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٤٠٢(
  .ضحى عنـهبن عمران عن إرسائيل عن جابر عن أيب ال

تفرد بـه حييى بن معىل عن خالد  .احلديث.. .يص الطيبِبَنظر إىل وأكأين  :حديث )٦٤٠٣(
َمصقلة عن رقبة بن َعوانةاش عن أيب َدِبن خ ْ   .ني عن الشعبي عنـهِصَ عن أيب حِ

________________________ 
 .من ص » يمتنع«. * أ /٥/١٤١العلل : ينظر  −٦٣٩٩الالل
  .٣٩األسخياء للدارقطني : ينظر  −٦٤٠٠الالل
 .عبتم : يف غ » عتبتم«/ جئتونا : يف ص » جئتمونا«*  −٦٤٠١الالل
 .ب /٥/٥٩العلل : ينظر  −٦٤٠٢الالل



 

 ٤٨٨

تفرد بـه مسلمة بن علقمة عن  .احلديث.. .من نسائه ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاآىل :حديث )٦٤٠٤(
 .نـهداود بن أيب هند عن الشعبي ع

هكذا  .الصالة بعد العرصيف  احلديث.. .حدثتني الصديقة بنت الصديق :[حديث  )٦٤٠٥(
َمسعررواه إسحاق بن يوسف األزرق عن  ْ وتابعه زياد  , عن عمرو بن مرة عن أيب الضحى عنـهِ

َّالبكائي َمسعررواه عن  , جعفر بن عونهـموخالف , وخالد بن سلمة وأبو أسامةَ ْ  عن حبيب عن ِ
َمسعرعن جعفر بن عون عن  قاينِرْهِمـ الحفصقال و ,يب الضحىأ ْ ني عن الشعبي ِصَ عن أيب حِ

ورواه أبو إسحاق  .احلديث.. .بعد العرص ملسو هيلع هللا ىلص ما دخل عيل رسول اهللا :قالت ,عن مرسوق
وتفرد بـه روح بن مسافر عن أيب إسحاق  ,عن مرسوق واألسود وعمرو بن ميمون عنـها

  .عنـه/أ٣٥٥/يفْوَلعوتفرد بـه سعد بن مـحـمد ا ,هـمعنـ
تفرد بـه إسامعيل بن أيب  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصنـه سأهلا عن خلق رسول اهللاأ :حديث )٦٤٠٦(

  .زكريا عن أيب حنيفة عن إبراهيم بن مـحـمد بن املنترش عن أبيـه عن مرسوق
 *نعتفرد بـه خالد بن احلارث  .اًفلم يكن طالق ,هءنسا ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّخري :[حديث  )٦٤٠٧(

غريب من حديث أشعث بن عبد  :ع آخر وقال يف موض.عبي عنـهاألشعث عن عاصم عن الش
مل  :ع آخر وقال يف موض.−عن الشعبي عنـه−تفرد بـه خالد بن احلارث  ,امللك عن عاصم عنـه

 *لرميل عن إسامعيل بن أيب خالد عن ا*عزيزالجيـمع بني هؤالء الثالثة غري مـحـمد بن عبد 
مد بن يوسف بن مـحـمد بن سوقة فرد بـه مـحـت :ع آخر وقال يف موض.لشعبي عن مرسوقا

َالركنيعيل بن الربيع بن @*عن ّالرسي  عن أبيـه عن إسامعيل بن أيب خالد وُّ ِ بن إسامعيل عن َ
ْاألوديعن الربيع عن داود  IQH مـحـمد بن سوقةاًوتفرد بـه أيض .الشعبي  , عن أيب الضحىَ

 

________________________ 
 .أ /٦٤ب , /٥/٦٣ , العلل ٢٣) ٨٣(األفراد : ينظر  −٦٤٠٥الالل
 من طريق خالد , ٦٠٠٤, ١٢١٤وأخرجه الطرباين يف األوسط . أ, ب /٥/١٤٦العلل : ينظر  −٦٤٠٧الالل

 نية والثالثة بيض بعدهـام  الثا»عن«/ عبد اهللا : يف ص » عبد العزيز«/ بن : األوىل يف ص » عن«. * ووافقه 
 .من ص » مرسوق... عن الشعبي وتفرد «/ يف غ 
 .عن عيل بن الربيع عن أبيه :  أي )١(الالل



 

 ٤٨٩

 . *وعن األعمش عن أيب الضحى عن مرسوق
 بن علقمة عن ةتفرد بـه مسلم .احلديث.. .يكنت أفتل قالئد خيوط اهلد :[حديث  )٦٤٠٨(

  .بـهذه األلفاظ *عن عامر عنهداود بن أيب هند 
ه تفرد ب .احلديث.. .فقطرت دموعي ,يف حجري ملسو هيلع هللا ىلص كان رأس رسول اهللا :[حديث  )٦٤٠٩(

ِطليق بن عصام  حلسنا بن مـحـمد غري عنـه يروه ومل ,عنـه الشعبي عن هند أيب بن داود عن َ
  .األسدي

تفرد بـه  .احلديث» ...إذا أراد أحدكم أن يضع خشبة عىل حائط جاره« :حديث )٦٤١٠(
ْغصنالقاسم بن    .وهو غريب , عن أيب حنيفةُ

غريب من حديث الثوري  .احلديث.. .ذ بعض أهلهِّكان يعو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٤١١(
ن أيب بكر بن أيب ع IQHرجه مسلمأخ ,وهو صحيح ,تفرد بـه حييى القطان عنـه ,عن منصور

  .وأيب بكر بن خالد عن حييى عن الثوري بـهذين اإلسنادين }ب١٥١{ شيبة
تفرد بـه داود بن  .احلديث.. .ملا نزلت سورة البقرة نزل فيـها حتريم اخلـمر :[حديث  )٦٤١٢(

ِالزبرقان ْ   . بن أرطأة عن أيب الضحى*احلجاجو عن عبد األعىل ِّ
ْشمر بن وتفرد بـه عمر .احلديث.. .يبارش يف رمضان ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :حديث )٦٤١٣( عن  ِ

  . ذكر أنـه سمع الشعبي عن مرسوقهـمكل مطرف والقاسم بن الوليد وجابر
 رةْـمُحديث اخل وفيـه ,...وأنا حائض ملسو هيلع هللا ىلص  إنام بارشين رسول اهللا:قالت :حديث )٦٤١٤(

  .سعيد األموي عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعبي عنـه/ب٣٥٥/تفرد بـه حييى بن .اًأيض
 .احلديث .. .ركبتيـه بني  يديـه  مسعود  بن  اهللا  عبد  إطباق  عن  عائشة  سألت  :[يث حد )٦٤١٥(

________________________ 
 .من غ » عن عامر عنه«*  −٦٤٠٨الالل
  .٢٠٣, ٢٠٢تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان ص : ينظر  −٦٤٠٩الالل
 .أ /٥/٦٨ , العلل ٣) ٣(األفراد : ينظر  −٦٤١١الالل
  .٢١٩١ يف احلديث )١(الالل
 .عن احلجاج : يف ص » واحلجاج«*  −٦٤١٢الالل
 .مبيض له يف غ » شبيب بن عمر«*  −٦٤١٥الالل



 

 ٤٩٠

  .عنه مـحـمد بن عمرو عن *رعم بن IQHشبيب به تفرد ,عن عائشة من حديث الشعبي عنـه غريب
تفرد بـه  .احلديث.. .﴾d c b ﴿:ما قوله عز وجل :لعائشة *قلت :[حديث  )٦٤١٦(

ورواه أبو  ,وتفرد بـه أبو أسامة عن زكريا ,عَوْشَيد بن عمرو بن أزكريا بن أيب زائدة عن سع
 عَوْشَغريب من حديث ابن أ :ع آخر وقال يف موض.اًبكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة مـخترص

 قوله طر , سفيان عنينِزَن عبد اهللا بن ر بوتفرد بـه مبرش ,تفرد بـه سفيان بن حسني عنـه ,ـهعن
  .IRH*أيت فيام بعدت
غريب من حديث حبيب بن أيب ثابت عن  . ملسو هيلع هللا ىلصقد أوتر رسول اهللا :قالت :ديثح )٦٤١٧(

 عن عبد ُّالطويستفرد بـه عبد اهللا بن هاشم  ,ومن حديث الثوري عن حبيب ,ابَّثَحييى بن و
  .نيِصَعن أيب ح :واملـحفوظ عن الثوري ,مهدي الرحـمن بن

يث أيب إسحاق غريب من حد .احلديث» ...ًما من عبد أصبح صائام« :[حديث  )٦٤١٨(
ِالسبيع ومل يروه عنـه غري جرير  ,عبد الرحـمن بن أيب ليىل تفرد بـه مـحـمد بن ,ي عن مرسوق عنـهاَّ

  .بن أيوب البجيل
ْيسريتفرد بـه سليامن بن  .احلديث.. .يقبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤١٩( َ ُ 

َالنخعياهيم وهو غريب من حديث إبر ,عن إبراهيم عن علقمة واألسود ومرسوق  عن َّ
  .مرسوق

غريب من  .احلديث.. .ا وهو صائمنهوينال من وج ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤٢٠(
 وكذلك ,تفرد بـه أبو حنيفة عنـه, *م بن حبيب الصرييف عن الشعبي عن مرسوقيثحديث اهل

 

________________________ 
 . سيف :صوابه لعل » شبيب«: قوله  )١(الالل
 .من ص » بعد... وله «/ من غ » قلت«*  −٦٤١٦الالل
  .٦٤٢٦, ٦٤٢٥ يف احلديثني )٢(الالل
  .٨٩٧ب , العلل املتناهية /٥/١٤٧العلل  : ينظر −٦٤١٨الالل
 .ب /٥/١٣٩العلل : ينظر  −٦٤١٩الالل
, » حييى احلامين والنرض«/ عنه : يف غ » عن مرسوق«. * أ /١٤٧ب , /٥/١٣٩العلل : ينظر  −٦٤٢٠الالل

 .أيوب : يف غ » ثور«/ مبيض له يف غ » الشعبي عنه عن عائشة«, » عن أيب حنيفة و«



 

 ٤٩١

َّاحلـامينرواه حييى   .حنيفةبن احلسن بن عطية عن أيب  IQH بن مـحـمد املروزي واحلسن* والنرضِ
  .وهو غريب, *الشعبي عنـه عن عائشة  عن أيب حنيفة عن حـامد عنIRH*ثور *و
تفرد بـه حييى بن عبد اهللا  .احلديث.. .سألتني عائشة عن أصحاب النـهر :حديث )٦٤٢١(

  . عن مرسوقيدةَفُال بن رَبِعن ح اجلابر ISHعنالتيمي 
ِمنيعفرد بـه ت .احلديث.. .كان إذا دخل شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٦٤٢٢(  بن َ

  . عنهأيب الضحى/أ٣٥٦/عبد الرحـمن عن أيب حـمزة ميمون األعور عن
غريب من حديث الشعبي  .احلديث.. .أول ما فرضت الصالة ركعتني :[حديث  )٦٤٢٣(

 بن رجاء ىَّجَرُموهو غريب من حديث  ,واختلف عنـه ,}أ١٥٢{ *بـه داود بن أيب هند تفرد ,عنـه
ْاحلويضر تفرد بـه أبو عم ,عن داود تفرد بـه عيل بن  : وقال يف موضع آخر. حفص بن عمر عنـهَ

 . *عاصم عن داود عنـه بـهذا اللفظ
َاألرحبيما فعل يزيد بن قيس  :فقالت ,عائشة *عىلدخلت  :[حديث  )٦٤٢٤( ْ  ,لعنـه اهللا *َ

ة بن اعَّـجُتفرد بـه م .احلديث.. .ستغفر اهللاأ ,رحـمه اهللا :قالت, * مات,يا أم املؤمنني: *قلت
  . بن قيس األشعري عن مرسوق*عياش عن سليمأيب الزبري عن أبان بن 

تفرد بـه  .رأى ربـه عز وجل فقد كذب *ملسو هيلع هللا ىلص اًمن زعم أن مـحـمد :تقال :[حديث  )٦٤٢٥(
ِّمرصفطلحة بن  َ   . عن موسى بن أعني عن أيوبراَّرَاجل ITHوتفرد بـه عروة بن موسى , عنـهُ

________________________ 
 . احلسني :صوابه » احلسن« : قوله )١(الالل
 . وروي :صوابه » وثور«: قوله  )٢(الالل
 .بحذفها صوابه » عن«: قوله  )٣(الالل
/ مبيض له يف غ » به داود بن أيب هند«. * أ /٦٦ب , /٥/٦٥ , العلل ١٣) ٨٣(األفراد : ينظر  −٦٤٢٣الالل

 .من ص » اللفظ... وقال «
» سليم«/ من ص » مات«/ فقلت : يف غ » قلت«/ األزدي : يف غ » األرحبي«/ من غ » عىل«*  −٦٤٢٤الالل
 .سليامن : يف غ 
 .من غ » ملسو هيلع هللا ىلص«*  −٦٤٢٥الالل
 . مروان :صوابه » موسى«: قوله  )٤(الالل



 

 ٤٩٢

تفرد بـه عبد اهللا  . ثالثة*ة عىل اهللا عز وجليرفأعظم ال :لأنـه سمعها تقو :[حديث  )٦٤٢٦(
 بن سعيد عن داود بن أيب هند عن الشعبي عن *هرببن وهب عن عمرو بن احلارث عن عبد 

  .مرسوق
 :مـجاهد بن جرب عن عائشة* 

هكذا رواه أبو  .احلديث.. . ملسو هيلع هللا ىلصما كان عمل رسول اهللا :قلت لعائشة :[حديث  )٦٤٢٧(
وتفرد بـه حييى  ,وتابعه ابن جريج عن حييى , مـجاهدصالح عن الليث عن حييى بن سعيد عن

 *اهورو .IQHيف ترجـمة القاسم عنـها *فيهوقد تقدم اخلالف  ,بن سعيد األموي عن ابن جريج
 وتفرد بـه حييى بن ,بن سعيد عن حـميد األعرج عن مـجاهد عنـهاحييى حييى بن أيوب عن 

  .حـميد عن سعيد بن حييى عن أيوب
 :وفيـه ,احلديث.. .قربـه وأدنى مـجلسهف ,رجل ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللادخل  :[حديث  )٦٤٢٨(
تفرد بـه  ,وغريب من حديث األعمش عنـه ,غريب من حديث مـجاهد عنـها .»هـمرش *اتقاء«

  .رشيك بن عبد اهللا عنـه
غريب من  .احلديث» ...ويل لألمراء« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٦٤٢٩(

وال نعلم حدث بـه غري عمر بن سعد  , عنـهُيث بن أيب سليملتفرد بـه , *احديث مـجاهد عنـه
  .رصينال
تفرد بـه يونس بن  ,غريب من حديثه عنـها .غسل املرأة زوجها من السنة :حديث )٦٤٣٠(

  .بـه غري القاسم بن مالك/ب٣٥٦/وال نعلم حدث ,وتفرد بـه ليث عنـه ,خباب عن مـجاهد
________________________ 

 .عبد اهللا : يف ص » عبد ربه«/ من ص » عز وجل«*  −٦٤٢٦الالل
يف » ورواه«/ من غ » فيه«. * قه  من طريق األموي , وواف٦٤٨٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٤٢٧الالل

 .وروى : ص 
  .٦٣٨٩ يف احلديث )١(الالل
 .ابــنــا : يف غ » اتقاء«. *  من طريق رشيك , ووافقه ٤٠٢٨أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٤٢٨الالل
 .عنه : يف ص » عنها«. *  من طريق عمر , ووافقه ٣٨٨٠أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٤٢٩الالل



 

 ٤٩٣

 :ب بن سعد عن عائشةعمص* 
تفرد بـه  .احلديث» ...فضل عائشة عىل النساء« :لقاملسو هيلع هللا ىلص  ن رسول اهللاأ :حديث )٦٤٣١(

  .وغريب من حديث أيب إسحاق عن مصعب ,يعقوب بن سالم عن شعبة عن أيب إسحاق
 

ْمهرانميمون بن *   : عنـهاِ
غريب من حديث إسحاق بن راشد عن  .احلديث.. .انَّدَكانت عائشة ت :حديث )٦٤٣٢(

  . زياد عنـهدام هشام بنِْقتفرد بـه أبو امل ,ميمون عنـها
 

 :مضاء أبو إبراهيم عنـها* 
 .يصيل بعد كل فريضة ركعتني إال الفجر والعرص ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤٣٣(

تفرد بـه عبد اجلبار بن  ,إسحاق عن مضاءأيب  عن *اح بن حييى املزينَّغريب من حديث الصب
  .ي والد أحـمد عنـهدِارَطُمـحـمد الع

 

 :هـامم بن احلارث عنـها* 
ِبزيعتفرد بـه عبد اهللا بن  .احلديث.. .فاحتلمت ,نزلت عىل عائشة :ثحدي )٦٤٣٤(  عن أيب َ

  .اًمهـام فيـه وامل يذكر ,ًورواه جـامعة عن أيب حنيفة مرسال ,اًحنيفة مـجود
 

 :ار عنـهاَّزَحييى بن اجل* 
تفرد بـه عمرو  .احلديث» ... أدنى أهله منـهَيغسل امليت« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[حديث  )٦٤٣٥(

ْاجلعفيم عن حسني الكويف عن جابر هـام }ب١٥٢{ صم عنبن عا ورواه  , عن الشعبي عنـهُ
  . عن جابراًم بن أيب مطيع أيضَّسال

________________________ 
 .املدين : يف غ » املزين«. * ب /٥/٦٥العلل : ينظر  −٦٤٣٣الالل
 من طريق سالم , ٧٥٤٥, ٣٥٧٥وأخرجه الطرباين يف األوسط . ب /٥/٨٥العلل : ينظر  −٦٤٣٥الالل

 من طريق ٧٥٤٥تفرد به سالم وحسني عن جابر , ويف : تفرد به عن جابر , ويف الثاين : وقال يف املوضع األول 
 . تفرد به عنه : , وقال روح بن عطاء عن حسني 



 

 ٤٩٤

تفرد بـه يونس بن  .احلديث» ...من ويل غسل ميت «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٤٣٦(
هو  :لقاي−م عن حسني هـام عن يورو ,IQHم بن أيب مطيع عن حسنيَّمـحـمد عن سال

  .عن الشعبي عن حييى −قاينُْلاخل
 

 :يزيد بن أمية عنـها* 
تفرد بـه عمر بن ذر عن  .احلديث.. .عن أوالد املرشكني ملسو هيلع هللا ىلص سألت النبي :[حديث  )٦٤٣٧(

  .يزيد بن أمية عنـها
 

 : عن عائشةىباب من اشتـهر بالكنى ورو
 

 :*أبو هريرة عن عائشة* 
رد بـه عبد اهللا بن فريوز تف .احلديث.. .يف الرجل يطلق امرأتـه ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي[ حديث )٦٤٣٨(
  .وتفرد بـه عنـه عبد العزيز بن املـختار , أيب رافع عنـه عناجَانَّالد

 

  /أ٣٥٧/:أبو بكر بن عبد الرحـمن بن احلارث بن هشام عنـها* 
غريب من حديث  .احلديث.. .اًمن أصبح جنب :أن أبا هريرة قال :[حديث  )٦٤٣٩(

 :ضع آخرقال يف موو .املعتمر بن سليامن عنـهتفرد بـه  , مـجالد عنإسامعيل بن أيب خالد
 ,ناجية بن بكر عنـهبه تفرد  , عن أيب بكر بن عبد الرحـمنِّالزنادغريب من حديث ابن أيب 
 عن *تفرد بـه عباد بن منصور :ع آخر وقال يف موض. ناجية عنوتفرد بـه عبد اهللا بن وهب

ِالسختياينأيوب  ْ   .هـ عنان بن سعيدْحيَتفرد بـه رو ,ِّ
________________________ 

 .ب /٥/٨٥العلل : ينظر  −٦٤٣٦الالل
  .− وكذا ما بعده–عن جابر اجلعفي عن الشعبي :  أي )١(الالل
  .١٥٤٢العلل املتناهية : ينظر  −٦٤٣٧الالل
 .عنها : يف غ » عن عائشة«*  −٦٤٣٨الالل
» د به عباد بن منصوروقال يف موضع آخر تفر«. * ب /١٣٨−ب/٥/١٣٦العلل : ينظر  −٦٤٣٩الالل

 .مبيض له يف غ 



 

 ٤٩٥

غريب  .احلديث» ... املوتّ عيل*نِّوَـهُيَلإنـه  : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللاق :*قالت:[حديث  )٦٤٤٠(
عىل بن عبد املتفرد بـه و ,تفرد بـه عبد احلـميد بن جعفر عنـه ,من حديث الزهري عنـه عنـها

  .عن عبد احلـميد IQHاحلـميد
 : عنهاأبو بردة األشعري* 

 .»الفأل احلسن «:وفيـه ,اًحدثيني شيئ, *يا أماه :فقلت ,أتيت عائشة :[حديث  )٦٤٤١(
وتفرد بـه  ,تفرد بـه سعيد بن مرسوق عنـه ,غريب من حديث يوسف بن أيب بردة عن أبيـه عنـها

  .حسان بن إبراهيم عن سعيد
تفرد بـه يوسف عن  .»غفرانك« :قال إذا خرج من اخلالء ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :[حديث  )٦٤٤٢(

  .وتفرد بـه عنـه إرسائيل ,عنـها أبيـه
َالبخرتيأبو  * ْ  : عنـهاَ
غريب من حديث أيب سعد سعيد بن  .احلديث» ...ة املسلمني واحدةَّمِذ« :[حديث  )٦٤٤٣(

ُاملرزبان ْ  *يسْلُرابَْطوغريب من حديث أيب مطيع معاوية بن حييى األ , البقال عن عمرو بن مرةَ
َفزار عن أيب إسحاق اليورو , عنـهَريْـمِتفرد بـه مـحـمد بن ح ,عنـه   .يب سعدي عن أَ
 :أبو حذيفة عنـها* 

َاألرحبيغريب من حديث أيب حذيفة  .احلديث.. .اًحكيت إنسان :[حديث  )٦٤٤٤( ْ  , عنـهاَ
 وأبو  ,ـه عنعلوبوهو عندنا  ,غري سفيان *عنهوال نعلم حدث بـه  ,تفرد بـه عيل بن األقمر عنـه

________________________ 
 .مبيض له يف غ » إنه ليهون«/ من غ » قالت« . * − بنحوه–ب /٥/٩٤العلل : ينظر  −٦٤٤٠الالل
 . عبد الرحـمن :صوابه » عبد احلميد«: قوله  )١(الالل
 .أمتاه : يف غ » أماه«*  −٦٤٤١الالل
  .١/٢١٥نتائج األفكار : ينظر  −٦٤٤٢الالل
 .الطرابليس : يف غ » األطرابليس«*  −٦٤٤٣الالل
 , ١١/٢٩٤ , تـهذيب الكامل ٦٦معجم أصحاب أيب عيل الصديف البن األبار ص : ينظر  −٦٤٤٤الالل

 .من غ » عنه« . * ٤٣املعجم املختص للذهبي ص 



 

 ٤٩٦

و إسحاق روى عنـه أب ,حذيفة روى عن عيل بن أيب طالب وابن مسعود وحذيفة وعائشة
ْاجلعفيوخيثمة بن عبد الرحـمن  أخربت عن أحـمد بن حنبل  :قال البغوي , وعيل بن األقمرُ

من  وكان ,يبةَهُ حذيفة سلمة بن صاسم أيب :IQHقال −هـام أو كليـهـامِأحد−وحييى بن معني 
  .أصحاب عبد اهللا بن مسعود

 :*عنهاأبو حسان * 
تفرد بـه  .»من أصابع الرحـمن عز وجلصبعني أما من قلب إال وهو بني « :[حديث  )٦٤٤٥(

  .سعيد بن بشري عن قتادة عنـه
  /ب٣٥٧/:أبو سلمة بن عبد الرحـمن عنـها* 

 بن حييىحديث  :قال ابن صاعد .احلديث.. .إن كان ليكون عيل الصيام :[حديث  )٦٤٤٦(
  ,قي عن ابن عيينةيِرَّسمعه إال من عيل بن املنذر الطأمل  IRHوحديث عمرو ,سعيد مشهور

  .وتفرد بـه عيل بن املنذر عنـه ,تفرد بـه سفيان :قال الدارقطني }أ١٥٣{
تفرد بـه عتاب بن بشري عن  .احلديث.. .يِّجُملا تويف س ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٤٤٧(

  .إسحاق بن راشد عن الزهري عنـه
غريب من حديث األوزاعي عن موسى  .احلديث» ...سددوا وقاربوا« :[حديث  )٦٤٤٨(

  .اد بن اجلراح عنـهَّوَـه رتفرد ب ,بن عقبة عنـه
 عن أيب َِهليعةتفرد بـه ابن  .احلديث» ...اً كان صاحلًلو أن احلياء كان رجال« :[حديث  )٦٤٤٩(

  .النرض عنـه
________________________ 

  .٥٥, ٤/١٥, ٣/٣٠٩ , وقول ابن معني يف تاريخ الدوري ٣/٧٨ قول أحـمد يف العلل البنه )١(الالل
 .من غ » عنها«*  −٦٤٤٥لالال

 .أ, ب /٥/١٤٩العلل : ينظر  −٦٤٤٦الالل
 . هو ابن دينار )٢(الالل
  .− بيض متنه–ب /٥/٧٥العلل : ينظر  −٦٤٤٧الالل
 .أ /٥/٧٢العلل : ينظر  −٦٤٤٨الالل
ِ من طريق ابن هليعة ٦٧٤أخرجه الطرباين يف الصغري  −٦٤٤٩الالل  .  , ووافقه − بزيادة رجال–َ



 

 ٤٩٧

غريب من  .احلديث» ...مون ليسوا بأنبياءَّلَكُكان يف بني إرسائيل رجال ي« :[حديث  )٦٤٥٠(
ادة حفظه عن إسحاق َّجَإن كان احلسن بن حـامد س−حديث الثوري عن سعد بن إبراهيم 

  .−ام تفرد بـه إسحاق عن الثوريـنـه م فإ;األزرق
غريب من حديث عيل بن مصعب عن أخيـه خارجة  .»كل مسكر حرام« :[حديث  )٦٤٥١(

  .بن مصعب عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري
تفرد بـه خالد  .احلديث.. .IQHفة فرسَرْعَ يده عىل ماًواضع ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي :[حديث  )٦٤٥٢(

  .ال عن الشعبي عنـهَّزَر عن ابن عيينة عن مطيع الغبن نزا
تفرد بـه عبد الرحـمن  .اًحتى كان أكثر صالتـه قاعد ملسو هيلع هللا ىلص ما مات رسول اهللا :حديث )٦٤٥٣(

  .بن شيبان عن جعفر بن عون عن سعد بن إبراهيم عنـه
 

 :أبو صالح عنـها* 
 ... ملسو هيلع هللا ىلصأي العمل كان أحب إىل رسول اهللا :سألت عائشة وأم سلمة :[حديث  )٦٤٥٤(

  .تفرد بـه مـحـمد بن فضيل عنـه, *امغريب من حديث األعمش عنـه عنـه .احلديث
 

 :أبو صالح احلنفي عنـها* 
ّاجلر  عائشة عن *ئلتُس:[حديث  )٦٤٥٥( غريب من حديث ميرسة بن  .احلديث.. .األخرضَ

ْالنهديحبيب    .تفرد بـه حييى بن اليامن عن املنـهال عنـه , عن أيب صالح*َّ
 

 : عنـهاأبو العالية* 

________________________ 
 .أ /٥/٧٥العلل : ينظر  −٦٤٥٠الالل
  .٤/٢٥١أ , السنن /٥/٧٣ب , /٤/٢٥, ٢/٧٦العلل : ينظر  −٦٤٥١الالل
 .أ, ب /٥/٧٥العلل : ينظر  −٦٤٥٢الالل
ْموضع عرفه :  أي )١(الالل ُ. 
 .عنها : يف ص » عنهام«*  −٦٤٥٤الالل
 .البهزي : يف غ » النهدي«/ سألت : يف غ » سئلت«*  −٦٤٥٥الالل



 

 ٤٩٨

 د موىل أيبَلْـخَد أبو مَلْخـَمتفرد بـه املهاجر بن  .»اتقوا النار ولو بشق مترة« :حديث )٦٤٥٦(
  /أ٣٥٨/.ومل يروه عنـه غري عبد الوهاب الثقفي ,بكرة عنـه عنـها

 :أبو عثامن عنـها* 
تفرد بـه أبو واصل عبد احلـميد بن  .احلديث.. .ملا حرض رمضان قلت :[حديث  )٦٤٥٧(

ْالنهدييري عن أيب عثامن َرُواصل عن اجل مل و ,يري عن عبد اهللا بن بريدةَرُ عن اجلغريهوقال  ,َّ
  .يروه عن أيب واصل غري مـحـمد بن سلمة

 :أبو وائل عنـها* 
تفرد بـه هشام بن  .احلديث.. .﴾_ ` ﴿ :قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا :حديث )٦٤٥٨(

َبديلخالد عن شعيب بن إسحاق عن أيب عمرو بن العالء عن  ِشقيق  عنة بن ميرسُ َ.  
 : عن عائشة* روينيتباب النسوة الال

 :أسامء بنت عبد الرحـمن عن عائشة* 
تفرد بـه أسامة بن زيد الليثي عن عبد  .احلديث.. .من سفر ملسو هيلع هللا ىلص قدم النبي :[حديث  )٦٤٥٩(

 . *م عن أمه أسامءساالقالرحـمن بن 
 :عنـها IQHرةيبر* 

 .»*الباغية قتله الفئةحان تْوُزيد بن ص« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :[حديث  )٦٤٦٠(
ومل  ,ةعن برير *مَثْيِي عن صالح بن مريَبُّوالد أيب أحـمد الز رييَبُّتفرد بـه عبد اهللا بن الزبري الز
 . *يروه عنـه غري عباد بن يعقوب

 :ة عن عائشةْريَخ* 
________________________ 

 .أ /٥/١٣٥العلل : ينظر  −٦٤٥٧الالل
 .مبيض له يف غ » أسامء... أسامة «/ من ص » الاليت روين«*  −٦٤٥٩الالل
  .− وهو األسلمي الصحايب , وكذا ما بعده– بريدة :صوابه » بريرة«: قوله  )١(الالل
 .ة ميرس: يف غ » ميثم«/ مبيض له يف غ » يعقوب... عن بريرة «, » الباغية... زيد «*  −٦٤٦٠الالل



 

 ٤٩٩

غريب من حديث احلسن . *احلديث.. .كان يغتسل بالصاع ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٤٦١(
 . *ان بن عبد الرحـمنشيبتفرد بـه  ,وغريب من حديث قتادة , بـه قتادةتفرد ,عن أمه عنـها

 :يثة بنت حكيم عنـهاَمُر* 
 عمرو *غريب من حديث .احلديث.. .حةْبُّ السكيف تصلني :نـها سألتـهاأ :[حديث  )٦٤٦٢(

 ,...يثةَمُأن جدتـه ر  يعقوب عن القعقاعأخيهبن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن 
  }ب١٥٣{ .*ـه عبد اهللا بن وهب عنـهتفرد ب

 :صفية بنت شيبة عنـها* 
تفرد بـه  .احلديث... *لَّحَرُم ذات غداة وعليـه مرط ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا :[حديث  )٦٤٦٣(

 عن IQHوأخرجه مسلم ,وتفرد بـه عنـه زكريا بن أيب زائدة , عن صفية عنـها*مصعب بن شيبة
وعن إبراهيم بن , *عن أبيـه هكذا *أيب زائدةبن زكريا بن  عن حييى *َُرسيجأحـمد بن حنبل و

  .اًموسى عن حييى مـخترص
تفرد بـه أبو مريم عن . *احلديث» ...ال يقطع صالة الرجل إال املرأة« :[حديث  )٦٤٦٤(

  .إبراهيم بن مهاجر عنـها
تفرد بـه مالك  .احلديث.. . ملا نزلت اآلية,*نعم النساء نساء األنصار :[حديث  )٦٤٦٥(
 . *األعمش عن إبراهيم بن مهاجر عنـهاعن  ريَعُس/ب٣٥٨/بن

________________________ 
  من طريق شيبان ٩٣١٦وأخرجه الطرباين يف األوسط ) . ب/٤٤النارصية (العلل : ينظر  −٦٤٦١الالل

 .مبيض له يف غ » تفرد به شيبان بن عبد الرحـمن«, » احلديث... كان «. *  , ووافقه − بذكر الوضوء−
 . مبيض له يف غ »عنه... أن جدته «, » حديث... كيف «. * ب /٥/١٠٦العلل : ينظر  −٦٤٦٢الالل
/ مبيض له يف غ » تفرد به مصعب بن شيبة«/ من غ » بن زكريا بن أيب زائدة«, » مرحل«*  −٦٤٦٣الالل

 .من ص » عن أبيه هكذا«, » ورسيج«
 . عن شيوخه الثالثة بلفظ واحد ٢٠٨١ يف احلديث )١(الالل
 .مبيض له يف غ » احلديث... ال «*  −٦٤٦٤الالل
 .مبيض له يف غ » عنها«, » األنصار... نعم «. * أ /٥/١٥٣علل ال: ينظر  −٦٤٦٥الالل



 

 ٥٠٠

تفرد بـه احلجاج  .احلديث» ...هـمة قريش مواليـَّوماد ,ةَّن لكل قوم مادإ« :[حديث  )٦٤٦٦(
 . *وأنا أشك فيـها ,−IQHـهابومل ينس− عن صفية *بن أرطأة عن قتادة

 :يدَبُصفية بنت أيب ع* 
مـحـمد بن حرب عن أيب تفرد بـه  .احلديث» ...ال حيل المرأة تؤمن باهللا« :[حديث  )٦٤٦٧(

  .مروان حييى بن أيب زكريا عن هشام بن عروة عن نافع عنـها
 :*ريض اهللا عنها عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني* 

تفرد بـه  .احلديث.. .أي العمل أفضل :لفقا , ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي :[حديث  )٦٤٦٨(
  طلحة عن أختـه عائشة غري ومل يسند موسى بن ,بن أيب ثور عن عبد امللك بن عمريالوليد 
  .هذا

تفرد بـه عبد  .احلديث.. .عْـمَأمر إحدى نسائه أن تنفر من ج ملسو هيلع هللا ىلص *أن النبي :[حديث  )٦٤٦٩(
  .اهللا بن عبد الرحـمن بن يعىل عن عطاء عنـها

تفرد بـه شيخنا أبو بكر  .احلديث.. .عىل النساء جهاد ,يا رسول اهللا :قلت :[حديث  )٦٤٧٠(
ْعمرةي بن ثابت بني حبيب بن أيب فذكر فيـه عد ,األصم الرساج ,  وبني عائشة بنت طلحةَ

 ومل يتابع ,اًديفلم يذكر ع ,ورواه أبو بكر أحـمد بن مـحـمد بن أيب شيبة عن أيب هشام الرفاعي
  .وقول أيب بكر بن أيب شيبة أشبـه بالصواب , عىل روايتـهجالرسا

ْعمرة*   : عن عائشةَ
________________________ 

عن «/ عباد : يف غ » قتادة«. *  من طريق احلجاج , ووافقه ٨٤٣٥أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٤٦٦الالل
 .مبيض له يف غ » فيها... صفية 
 .بنت شيبة :  يف األوسط وغريه )١(الالل
  .− وفيه سقط–ب /١٦٦ب , /٥/١٥٣العلل : ينظر  −٦٤٦٧الالل
 .من غ » ريض اهللا عنها«*  −٦٤٦٨الالل
 .رسول اهللا : يف غ » النبي« . * ٢/٢٧٣السنن : ينظر  −٦٤٦٩الالل
  .٢/٢٨٤ , السنن ٧/٧٢العلل : ينظر  −٦٤٧٠الالل



 

 ٥٠١

تفرد بـه ابن جريج عن حييى بن سعيد  .احلديث» ...يعق عن الغالم« :[حديث  )٦٤٧١(
  . عنـه بـهذه األلفاظ*اديد بن أيب روتفرد بـه عبد املـجو ,عنـها

 *تفرد بـه عبد اهللا بن وهب .احلديث.. .أصبحت أنا وحفصة صائمتني :[حديث  )٦٤٧٢(
َفضالة عن فرج بن يورو ,عن جرير بن حازم عن حييى بن سعيد عنـها  . IQH عن حييى نحو هذاَ

تفرد بـه أهل مرص عن حييى  .احلديث.. .يوتر بثالث ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤٧٣(
ْعمرةبن أيوب والليث بن سعد عن حييى بن سعيد عن  َ.  

تفرد بـه حجاج بن  .احلديث» ...إذا رميتم وذبحتم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :[حديث  )٦٤٧٤(
 ,ألحـمر هكذاومل يروه عنـه غري أيب خالد ا , عن أيب بكر بن عمرو بن حزم عنـها*أرطأة
 هـم عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب اجل*فرواه عن حجاج ,أبو معاوية الرضير/أ٣٥٩/وخالفه

ْعمرةعن  , * عبد الواحد بن زيادهـاموخالف ,سنادذا اإلوتفرد بـه أبو معاوية عن حجاج بـه ,َ
  .فرواه عن احلجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة

غريب من  .احلديث.. .من النساء ما نرى ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا*لو رأى :قالت :[حديث  )٦٤٧٥(
ْعمرةد اهللا بن عمر بن حفص عن يحديث عب   . حـامد بن سلمة عنـه*تفرد بـه ,َ

 تفرد بـه عبد اهللا. *احلديث.. .وارياجلّإيل ب ّيرسل ملسو هيلع هللا ىلص ن كان رسول اهللاإ :[حديث  )٦٤٧٦(
 

________________________ 
 .مبيض له يف غ » عبد املجيد بن أيب رواد«. * أ, ب /٢٢٤أ, /٥/١٥١العلل : ينظر  −٦٤٧١الالل
 من طريق ابن ٦٤٣٣وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ٥٦أ , املزكيات /٥/١٢٣العلل : ينظر  −٦٤٧٢الالل

 .مبيض له يف غ » وهب... تفرد «. * وهب , ووافقه 
  .− كام يف املزكيات–... أصبحنا : عن عائشة وحفصة قالتا :  لفظه )١(الالل
:  حييى عن حييى بن أيوب وحده, وقال  من طريق شعيب بن٣١٤٧أخرجه الطرباين يف األوسط  −٦٤٧٣الالل

 . تفرد به ابن أيوب 
يف احلديث السابق إىل » أهل مرص«من  . * ٢/٢٧٦ب , السنن /٥/١٥٠العلل : ينظر  −٦٤٧٤الالل

 .مبيض له يف غ » زياد... عن حجاج «, » حجاج... هكذا «, » أرطأة«
  .مبيض له يف غ » به... ن حديث م«, » رأى... حديث «. * ب /٥/١٠٣العلل :  ينظر −٦٤٧٥الالل
 .مبيض له يف غ » احلديث... ليرسب «*  −٦٤٧٦الالل



 

 ٥٠٢

ْالفروين مـحـمد إسحاق ب }أ١٥٤{ وتفرد بـه عنـه ,بن عمر العمري عن حييى بن سعيد عنـها َ.  
 :قال البغوي .احلديث.. .يقرأ وهو قاعد ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :قالت :حديث )٦٤٧٧(

 : قال البغوي,اًاحلديث جد  ثقةشامالوليد بن أيب ه :سمعت أبا عبد اهللا أحـمد بن حنبل يقول
وقد  ,والوليد أوثق من هشام ,نياني مدهـامو , الوليد بن أيب هشامأخووهشام بن أيب هشام 

  .األكابر IQHى عن هشام بن هشامرو
تفرد بـه  .احلديث.. .هـميـِضَرَ يعاجلون أاًقوم ملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب رسول اهللا :[حديث  )٦٤٧٨(

ِّالرقي عن أبيـه عن سابق ُّالرهاويأبو فروة   عن أيب حنيفة عن حييى بن سعيد األنصاري عن َّ
ْعمرة ْعمورواه حييى بن نرص بن حاجب عن أيب حنيفة عن حييى عن  ,َ  عن عائشة أن رةَ

وتفرد بـه أبو حنيفة عن حييى بـهذه  ,احلديث.. .هـميـِضَرَكانوا يعاجلون أ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب مـحـمد
  . ملسو هيلع هللا ىلصورفعه إىل النبي ,األلفاظ

ْم من الرضاع ما حيُرَْحي« :[حديث  )٦٤٧٩( تفرد بـه رشيك عن  .احلديث» ...م من الوالدةُرَ
ْعمرةن عهشام بن عروة  ورواه إسامعيل بن أيب احلارث  ,ن رشيكتفرد بـه يزيد بن هارون ع ,َ

  . عن عائشة موقوفبيهعن يزيد بن هارون عن رشيك عن هشام عن أ
 ترجـمة يف فطر له تقدم .احلديث ...تطيب عند إحرامه : ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا[ حديث )٦٤٨٠(

ْعمرةوتفرد بـه مـحـمد بن حرب عن الليث عن ابن شهاب عن عروة و ,IRHالقاسم   . عنـهاَ
غريب من حديث حييى بن سعيد  .احلديث.. .ه كان إذا أراد أن يعتكفأنـ :[حديث  )٦٤٨١(

ِّالرقيتفرد بـه عبيد اهللا بن عمرو  ,ISHطة عنـهْيَعن ر األنصاري  وال نعلم حدث بـه هكذا غري ,َّ
 

________________________ 
 . بن أيب هشام :صوابه » بن هشام«: قوله  )١(الالل
 .أ /٥/١٠٣العلل : ينظر  −٦٤٧٨الالل
 .أ /١٢٩أ, /٥/١٢٧العلل : ينظر  −٦٤٧٩الالل
 .أ /١٢٦ب , /٥/١٢٥العلل : ينظر  −٦٤٨٠الالل
  .٦٣٦١حلديث  يف ا)٢(الالل
 .أ /٥/١٥٢ , العلل ١) ٣(األفراد : ينظر  −٦٤٨١الالل
 . عنها :صوابه » عنه«: قوله  )٣(الالل



 

 ٥٠٣

  .عيسى بن سامل
بي ّيَسُمـهكذا رواه دواد بن عمرو ال .»بيت ال متر فيـه جياع أهله«/ب٣٥٩/:[حديث  )٦٤٨٢(

ْعمرةال عن َجِّالء عن أيب الرْحَن مـحـمد بن طعن يعقوب ب ورواه الثوري وعبد  , عنـهاَ
تفرد بـه عبد الرحـمن بن  ,الءْحَ من األكابر عن يعقوب بن طهـامال وغريَجِّالرحـمن بن أيب الر
ورواه احلكم بن موسى  ,اًوتابعه عبد الرحـمن بن مهدي عن يعقوب أيض ,مهدي عن الثوري
 . *ال عن يعقوبَجِّبن أيب الرعن عبد الرحـمن 

تفرد بـه حييى بن آدم  .احلديث.. . بعضديـهجاىف ملسو هيلع هللا ىلص ملا سجد رسول اهللا :[حديث  )٦٤٨٣(
  . بن مـحـمد عنـها*حارثةعن مـحـمد بن عيينة عن 

  .بمثله .ع له طهوره سمىِضُإذا و ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤٨٤(
تفرد بـه عبد  . احلديث»... ينادي بليلًإن بالال« :لقا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاأ :حديث )٦٤٨٥(

ْعمرةالرحـمن بن أرشس عن حييى بن سعيد عن  َ.  
تفرد بـه خالد بن نزار عن عبد  .احلديث» ...إن الشمس والقمر آيتان« :[حديث  )٦٤٨٦(

  .يل عن حييى بن سعيد عنـهاَْياجلبار بن عمر األ
 :وفيـه ,احلديث.. .بطعام ملسو هيلع هللا ىلص دخلت زينب بنت جحش عىل رسول اهللا :حديث )٦٤٨٧(
ومل  ,تفرد بـه عبد اهللا بن عمر عن حييى بن سعيد األنصاري عنـها .احلديث» ...مكمغارت أ«

  .اتةَبُبن نيروه عنـه غري يونس بن حييى 
غريب من حديث الزهري  .احلديث» ...إذا رمى الرجل جـمرة العقبة« :حديث )٦٤٨٨(

  . يف إسنادهواختلف عىل احلجاج ,تفرد بـه احلجاج بن أرطأة عنـه من هذه الرواية ,IQHعنـها
________________________ 

 .مبيض له يف غ » يعقوب« إىل ٦٤٧٦يف احلديث » إسحاق«من *  −٦٤٨٢الالل
 .جارية : يف ص » حارثة« . * ١/٣٤٤السنن : ينظر  −٦٤٨٣الالل
  .١/٧٢السنن : ينظر  −٦٤٨٤الالل

 .ب /٥/٣٧العلل : ينظر  −٦٤٨٦اللال
 .الزهري عن عروة  : ٦٤٧٤ يف احلديث »الزهري عنها«:  قوله )١(الالل



 

 ٥٠٤

َوفيـه ذكر الرت ,احلديث.. .اًمعتكف ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٤٨٩(  *تفرد بـه أزهر .لُّجَّ
  .جي عن زياد بن سعد عن حييى بن سعيد عنـهاْنَّبن سليامن البلخي عن مسلم بن خالد الز

 

تفرد بـه مـحـمد بن  .احلديث.. .كان يصيل ركعتي الفجر ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٤٩٠(
َطوالة عن أيب *املـختار عن الثوريبن ازي عن إبراهيم حـميد الر  عبد اهللا بن عبد الرحـمن ُ

  .وحييى بن سعيد عنـها
 

تفرد بـه عيل بن  .احلديث.. .نسانفدخلت البيت حلاجة اإل ,ا اعتكفتأنـه :[حديث  )٦٤٩١(
ْضمرةاملديني عن أيب  ْعمرة بن عمر عن الزهري عن عروة و*د اهللاي عب* عنَ َIQH.  

 

تفرد بـه أبو صالح عن . *احلديث/أ٣٦٠/...أنـها قالت يف حلوم الضحايا :[حديث  )٦٤٩٢(
ْعمرة عن أيب األسود عن هشام بن عروة عن حييى بن سعيد عن َِهليعةابن  َ.  

 

تفرد بـه مـحـمد بن إسحاق عن عبد اهللا  .احلديث.. . آية الرجـم*لقد نزلت :[حديث  )٦٤٩٣(
ْعمرةبن أيب بكر عن     }ب١٥٤{ .َ

 

.. .فيدعو ألهله ,دَقْرَ يأيت بقيع الغ*حتى ,كان خيرج *ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :[حديث  )٦٤٩٤(
عبد اهللا بن أيب بكر *تفرد بـه إسامعيل بن أيب أويس عن أبيـه عن حييى بن سعيد و .احلديث
  .عنـها

________________________ 
 .مبيض هلا يف غ » أزهر«*  −٦٤٨٩الالل
 .مبيض له يف غ » املختار عن الثوري«. * أ /٥/٩٧العلل : ينظر  −٦٤٩٠الالل
» أيب ضمرة عن« . * ٤٥رقطني ص ب , ما خولف فيه مالك للدا/٥/١٥١العلل : ينظر  −٦٤٩١الالل

 .عبد اهللا : يف غ » عبيد اهللا«/ مبيض له يف غ 
 . عروة عن عمرة :صوابه لعل » عروة وعمرة«: قوله  )١(الالل
 .مبيض له يف غ » الضحايا احلديث«*  −٦٤٩٢الالل
 .مبيض له يف غ » لقد نزلت« . * ٤/١٧٩السنن : ينظر  −٦٤٩٣الالل
... بن أيب أويس «/ من ص » خيرج حتى«/ من غ » ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي «. أ /٥/٥٤لل الع: ينظر  −٦٤٩٤الالل

 .مبيض له يف غ » سعيد و



 

 ٥٠٥

تفرد بـه  . عن يساره*إىل حجرة عائشةملسو هيلع هللا ىلص أكثر انرصاف النبي  IQHتكان :[حديث  )٦٤٩٥(
 . * أيب بكر عنـها عن عبد اهللا بنُعامرةاحلسن بن 

َر أن خيِمُنسائه أ IRH مناالنزل ملا  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :[حديث  )٦٤٩٦( تفرد بـه مـحـمد بن  .هنَِّريُ
 . *إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عنـها

تفرد بـه أبو قتادة احلراين عبد اهللا بن  .احلديث.. .ملا قدم جعفر من احلبشة :[حديث  )٦٤٩٧(
ْعمرة عن حييى بن سعيد عن *واقد عن الثوري َ.  

 :ري امرأة مرسوق عن عائشةَمُق* 
َحبيشأن فاطمة بنت أيب  :[حديث  )٦٤٩٨( غريب من حديث  .يف املستحاضةاحلديث  ...ُ

وتفرد بـه عامر بن مطر عن  ,تفرد بـه أبو يوسف القايض, *إسامعيل بن أيب خالد عن الشعبي
 . *أيب يوسف

 :يس بنت سلمة عن عائشةِمـَل* 
 .احلديث.. . املسجديف ISHبتسع قرب ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللاكنت أغسل رأس رس :[حديث  )٦٤٩٩(

  .وتفرد بـه أبو حـمزة عن جابر , يزيد بن مرةعن *تفرد بـه جابر
 :أم كلثوم عنـها* 
________________________ 

 .مبيض له يف غ » أيب بكر عنها«, » عائشة... انرصاف « . * ٣٠) ٨٣(األفراد : ينظر  −٦٤٩٥الالل
 . كان :صوابه » كانت«: قوله  )١(الالل
 .غ مبيض له يف » عنها... تفرد «*  −٦٤٩٦الالل
 . إىل :صوابه » اال من«: قوله  )٢(الالل
 .مبيض له يف غ » الثوري... تفرد « . * ١٢٧أ , املزكيات /٥/١٠٢العلل : ينظر  −٦٤٩٧الالل
» عن أيب يوسف«, » الشعبي... غريب « . * ٢١١, ١/٢١٠أ , السنن /٥/١٠٧العلل : ينظر  −٦٤٩٨الالل

 .مبيض له يف غ 
 .مبيض له يف غ » برجا... بتسع «*  −٦٤٩٩الالل
  .−٥٤, ٣٢/٥٣ كام يف تاريخ دمشق –ً فسمع صوتا :صوابه » بتسع قرب«: قوله  )٣(الالل



 

 ٥٠٦

ُالقاسم بن عبد اهللا بن بلبل الزعفراين عن أحـمد  أصل يفكذا  :قال .اإلفك[ حديث )٦٥٠٠( ُْ
َالعرينالقاسم بن احلكم عي عن َّبُّبن مـحمد بن سعيد الت َالعرزميعن مـحـمد بن عبيد اهللا  ُ ْ  عن َ

  .سنادذا اإلوما كتبتـه إال بـه ,أم كلثوم
غريب من  .احلديث.. .يصيل وأنا بينـه وبني القبلة ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :[حديث  )٦٥٠١(

َوداعة كثري بن كثري بن املطلب بن أيب *حديث تفرد بـه عنـه ابن أخيـه إبراهيم بن سعيد بن  ,َ
 . *كثري بن املطلب

  /ب٣٦٠/:*عنـها −IQHهُّمُك أَوماه− كَأم يوسف بن ماه *
تفرد بـه  .احلديث.. . تستظل بـهاًأال نتخذ لك بيت ,يا رسول اهللا :قلنا :[حديث  )٦٥٠٢(

  .»اخ من سبقَنُى مَنِم« :وفيـه , عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف عن أمه*إرسائيل
 :ر عنـهاَّأم داود بن صالح بن دينار التام* 

اهلرة ليست « :وفيـه ,*احلديث.. . بـهريسةن موالتـها أرسلتـها إىل عائشةأ :[حديث  )٦٥٠٣(
ْالدراورديتفرد بـه عبد العزيز بن مـحـمد  .»سََجبن ََ  عن داود بن صالح عن أمه بـهذه َّ

 }أ١٥٥{ /أ٣٦١/. IRHاأللفاظ
________________________ 

 .هذا احلديث من ص *  −٦٥٠٠الالل
 .مبيض له يف غ » املطلب... إبراهيم «, » حديث... احلديث «*  −٦٥٠١الالل
 .مسيكة : أن ماهك أبوه , واسم أمه صوابه » وماهك أمه«: قوله  )١(الالل
 .مبيض له يف غ » تفرد به إرسائيل«/ من ص » وماهك أمه عنها«*  −٦٥٠٢الالل
 ٣٦٤وأخرجه الطرباين يف األوسط  . ١/٧٠ , السنن − وفيه سقط–ب /٥/١٠٦العلل :  ينظر −٦٥٠٣الالل

  . من غ »احلديث«. * من طريق الدراوردي , وسكت عنه 
 ,وهو آخر كتاب األطراف ألفراد الدارقطني ,  من أصل املصنف آخر اجلزء السابع«: يف آخر ص  )٢(الالل

الذي ألفه عىل حروف املعجـم احلافظ أبو الفضل مـحـمد بن طاهر املقديس رحـمه اهللا , واتفق الفراغ من هذه 
وصلواتـه , واحلـمد هللا وحده , امئة وخـمس مـحرم من سنة إحدى وثامنني ينالنسخة يف يوم اخلـميس ثاين عرش

 . وعىل آله وأصحابـه وأزواجه والتابعني هلـم بإحسان إىل يوم الدين, مـحـمد النبي األمي , تـه من خلقه َْريِعىل خ
         =      .» اللهم ارحم من كتبه ومن صنفه ومجيع املسلمني



 

 ٥٠٧

___________________________________________ 
ا رسوله األمني , وعىل آله آخر األطراف , واحلمد هللا رب العاملني , وصىل اهللا عىل سيدن «: ويف آخر غ               =

َفرغ من تعليقها لنفسه ثم ملن شاء اهللا بعده , عبيد اهللا الفقري إليه الغني به . ًوسلم تسليام  عيسى بن سليامن بن : ََ
ِعبد اهللا بن عبد امللك بن عبد اهللا بن مـحمد الرعيني األندليس املالقي عفا اهللا عنه , وذلك يف العرش الوسط من  َ ُّ

, واحلمد هللا , وسالم عىل عباده الذين ع األول سنة ثالثني وستامئة , بثغر اإلسكندرية املحروس شهر ربي
  .»ًكل ما تركته بياضا كان قد ذهب من األصل . اصطفى 



 ٥٠٨

 
 

 ملحق فيه 
 الثالث والثالث والثامنون واألجزاء الثاين 
 » األفراد«كتاب من 

 الدارقطني عيل بن عمر لإلمام احلافظ أيب احلسن 
 تعاىلرحـمه اهللا



 ٥٠٩

 
 
 
 
 
 
 

 اجلزء الثاين من أفراد الدارقطني
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 ن الرحيمحـمبسم اهللا الر
 نا اهللاتدي لوال أن هدانـهوما كنا ل; د هللا الذي هدانا هلذا ـماحل

د بن احلسن بن الفضل بن املأمون مـحـمم عبد الصمد بن عيل بن ئأخربنا الرشيف أبو الغنا
 أخربنا أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني احلافظ فيام قرئ عليه وأنا : قال,(...)بقراءيت 
  :أسمع

أبو خالد بة بن خالد ْدُ ثنا ه,د بن عبد العزيز البغويمـحـمأبو القاسم عبد اهللا بن ثنا  )١(
 عن ابن , عن أيب إسحاق, ثنا إسامعيل املكي, ثنا هارون بن موسى األعور النحوي,القييس

 ,﴾P O N  ﴿ :فسمعته يقرأ ,ملسو هيلع هللا ىلصا صلت خلف رسول اهللا نـهأ  عن جدته,أم احلصني
هذا حديث غريب من  .»آمني« :قال ,﴾_ ` c b a ﴿ :فقرأ حتى بلغ

ِالسبيعحديث أيب إسحاق   إسامعيل بن بـه تفرد ,صني عن جدته أم احلصنيي عن حييى بن احلَ
 . غري هارون بن موسى النحوينـه ومل يروه ع,نـهمسلم املكي ع

نا إبراهيم  ث,حـم ثنا منصور بن أيب مزا,د بن عبد العزيزمـحـمحدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن  )٢(
َعتيبة عن احلكم بن ,IQHبن عثامن بن أيب شيبة َمقسم عن ,ُ ْ  كان رسول : قال,اس عن ابن عب,ِ

هذا حديث غريب من حديث احلكم بن  . يقرأ عىل اجلنازة بفاحتة الكتابصىل اهللا عليهاهللا 
َعتيبة َمقسم عن ُ ْ  .نـه أبو شيبة إبراهيم بن عثامن عبـه تفرد , عن ابن عباسِ

 ثنا عصام بن ,رانْهِ ثنا احلسني بن عيل بن م,حدثنا عبد اهللا بن سليامن بن األشعث )٣(
 عن , عن الزهري, عن سليامن بن موسى, عن ابن جريج, ثنا عبد اهللا بن املبارك,يوسف
املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد  «:قالملسو هيلع هللا ىلص  عن عائشة أن رسول اهللا ,عروة

 سليامن بن بـهتفرد /ب١/, حديث الزهري عن عروة عن عائشةهذا حديث غريب من. »نـهم
 وهو غريب من حديث عبد اهللا بن املبارك , غري ابن جريجنـه ومل يروه ع,نـهموسى الدمشقي ع

 .نـه عصام بن يوسف عبـه تفرد ,عن ابن جريج

___________________ 
  .» أبو شيبة:خ «:يف احلاشية» بن أيب شيبة« : قوله)١(الالل



 ٥١١

 ثنا , ثنا حييى بن راشد,عيَطُد بن حييى القمـحـم ثنا ,د بن هارونمـحـمحدثنا أبو حامد  )٤(
يف كان  ك: قلت لعائشة أم املؤمنني: عن أبيه قال, عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري,خالد احلذاء

 والذين يأتون ما ﴿و ﴾ أوالذين يؤتون ما آتوا ﴿:يقرأ هذا احلرفملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 : قالت,مََعر النْمحـُام أحب إيل من ـهاحدإ : قلت?هام أحب إليكـ أي: قالت?−ًخفيفة− ﴾أتوا
  :يقرؤهاملسو هيلع هللا ىلص  أشهد لسمعت رسول اهللا : قالت,﴾الذين يأتون ما أتوا ﴿: قلت?هامـأي
 وهو غريب من ,حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن عائشةغريب من  .﴾يأتون﴿

َّ حييى بن راشد الرببـه تفرد ,نـهران احلذاء عْهِحديث خالد بن م  .IQHنـهاء عَ

 ثنا ,د بن عبدة الضبيحـم ثنا أ,د بن سليامن بن عيل املالكي بالبرصةمـحـمحدثنا أبو عيل  )٥(
َحفص بن مج َسامك ثنا ,يعُ بعث ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس أن رسول اهللا ,عكرمةعن  , بن حربِ

h ﴿ ,ت بمناخرهاَحَبَ﴾ ضf e ﴿: فنزلت,اً فلم يأته خربها شهر,ًخيال

iاًرت نارْوَفأ;   احلجارة﴾ قدحت بحوافرها, ﴿l kحت القوم بغارةَّ﴾ صب, 
﴿p o n ﴾أثارت بحوافرها الرتاب, ﴿t s rاًحت القوم مجيعَّ صب:﴾ قال. 

َسامكغريب من حديث  َ حفص بن مجبـه تفرد , حرب عن عكرمة عن ابن عباس بنِ  ,نـهيع عُ
 .د بن عبدةحـم غري أنـهومل يروه ع

 ثنا احلارث ,ور املكيُبْنُد بن زمـحـم ثنا ,د بن صاعدمـحـمد حييى بن مـحـمحدثنا أبو  )٦(
 فإن الصدقة فكاككم ,تصدقوا «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أنس قال,يدحـم عن ,عمري/أ٢/بن

 .يد عن أنسحـمعن  أبو عمري احلارث بن عمري بـهتفرد  .»رمن النا

 عن ,يدحـم عن , ثنا احلارث بن عمري,ورُبْنُد بن زمـحـم ثنا ,د بن صاعدمـحـمحدثنا أبو  )٧(
 من وراء املسلمني اًمن رابط ليلة حارس «: فقال,عن أمر الرباطملسو هيلع هللا ىلص نا رسول اهللا ْ سأل:أنس قال

 .يدحـم احلارث بن عمري عن بـهتفرد  .» وصاممن صىلـفه مْلَكان له مثل أجر من خ

___________________ 
 .»عن خالد: خ«: يف احلاشية» عنـه«: قوله )١(الالل
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ثنا حييى بن  ,بـهًد بن موسى بن إسحاق األنصاري إمالء من كتاحـمحدثنا أبو عبد اهللا أ )٨(
ْسلم د بن حـم أ: واسمه− ثنا أبو سمرة ,يونس بن حييى الشريازي د بن حـام ثنا ,−ائي َوُالسَ

ِسختياين عن أيوب ال,زيد ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلص  أخذ رسول اهللا :مر قال عن ابن ع,اهدمـج عن ,ِْ
 واعدد ,وكأنك عابر سبيل , كن يف الدنيا كأنك غريب,يا عبد اهللا «: فقال,ببعض جسدي

 إذا أمسيت فال ,اهدمـج يا : فقال,ّ ثم أقبل عيل ابن عمر:اهدمـج قال ,»نفسك من أهل القبور
 ,صحتك لسقمك وخذ من , وإذا أصبحت فال حتدث نفسك باملساء,حتدث نفسك بالصباح

 قال لنا :د بن موسىحـم قال أبو عبد اهللا أ.اً فإنك ال تدري ما اسمك غد,ومن حياتك ملوتك
ِسختياينعن أيوب ال «: هكذا يف كتايب:IQHموسىحييى بن  وهذا حديث غريب  .»اهدمـج عن ِْ

ِسختياينميمة الـر أيوب بن أيب تمن حديث أيب بك اهد بن مـج عن − كيسان:ميمةـواسم أيب ت− ِْ
ْسلم د بن حـم أبو سمرة أبـه تفرد ,مر عن ابن عْربَج  عن − بن سلمُجنادةوهو أخو −ائيَوُالسَ

 .نـهد بن زيد عحـام

د مـحـم ثنا جعفر بن ,إسحاق األنصاري/ب٢/حدثنا أبو األسود عبيد اهللا بن موسى بن )٩(
 أيب  عن, عن أبيه, عن هشام بن عروة, ثنا قيس, ثنا بكر بن بكار,بن أيب عبد اهللا الشريازي

 .» فيعتقهاً إال أن يكون عبد,زي ولد والدهُال جي «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه:هريرة قال
 ومل يروه ,نـه قيس بن الربيع عبـه تفرد ,غريب من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة

 . إال عن شيخنا أيب األسودبـه ومل نكت, غري بكر بن بكارنـهع
د بن مـحـمثنا عبد اهللا بن  ,أبو الفضل العباس بن موسى بن إسحاق األنصاريحدثنا  )١٠(

 عن أيب هريرة أن رسول اهللا , عن أبيه, عن سهيل, عن أبيه, ثنا معتمر,يدةِبَبيد بن عُ ثنا ع,سنان
غريب من حديث سليامن التيمي عن  . املالِوإضاعة , السؤالِ وكثرة,َ وقالَى عن قيلنـهملسو هيلع هللا ىلص 

بيد بن ُ غري عنـه ومل يروه ع, معتمرنـه ابنـه عبـه تفرد ,صالح عن أبيه عن أيب هريرةسهيل بن أيب 
 . إال عن شيخنابـه ومل نكت,يدةِبَع

___________________ 
 . يونس :صوابه » موسى«: قوله ) ١(لالال



 ٥١٣

 ثنا سهل بن ,بـهحدثنا أبو الفضل عباس بن موسى بن إسحاق األنصاري من كتا )١١(
, عيبن ش عن عمرو ب, األحولوعامرر مطد وداود وحـام IQHن ع,دحـامثنا  ,ثنا حجاج ,بحر

 هذا ينزع , وهم يتنازعون يف القرآنبـهخرج عىل أصحاملسو هيلع هللا ىلص  عن جده أن رسول اهللا ,عن أبيه
 ,لتمِّكُذا وبـه أ,ذا أمرتمبـهأ «: فقال, الرمانُّبَح يف وجهه قئُف فكأنام , وهذا ينزع آية,آية

كذا  .»تنبوه فاجنـهيتم عنـه وما , فاتبعوههب فانظروا ما أمرتم ,ترضبون كتاب اهللا بعضه ببعض
د بن أيب سليامن حـامه فهو حديث غريب من حديث َظِفَ فإن كان ح,»دحـامد عن حـام «:قال

يد حـمد عن حـامهذا من حديث /أ٣/ وإنام يعرف,نـه إال عبـه مل نكت,عن عمرو بن شعيب
 .الطويل وداود بن أيب هند ومن ذكر معهام

ْبهد بن إسحاق بن الحـمحدثنا القايض أبو جعفر أ )١٢(  ثنا عيل بن سعيد بن مرسوق ,ُلولَ
 عن , عن جابر بن عبد اهللا, عن أيب الزبري, عن عطاء بن عجالن, ثنا املعىل بن هالل,الكندي

 عن احلسن بن أيب ,IRH عن بحر,ليمُ عن ليث بن أيب س,املعىل بن هاللثنا و :قال ح ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
رشب ُآلخر فال يقعد عىل مائدة يمن كان يؤمن باهللا واليوم ا «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :احلسن قال
 املعىل بن بـه تفرد ,غريب من حديث عطاء بن عجالن عن أيب الزبري عن جابر .»مرـعليها خ
 .نـههالل ع

ُبهلولد بن إسحاق بن الحـمحدثنا القايض أبو جعفر أ )١٣( ْ  ثنا إبراهيم بن سعيد ,َ
 : عن ابن عباس قال,هدامـج عن ,ذْوَ عن أيب سعيد بن ع,د الزبرييحـم ثنا أبو أ,اجلوهري

غريب من حديث  .− العشاء اآلخرة:يعني−واحلديث بعدها  ,عن النوم قبلهاملسو هيلع هللا ىلص ى النبي نـه
د حـم غري أيب أنـه عبـهعلم حدث ن وال ,ذ املكيْوَ أبو سعيد بن عبـه تفرد ,اهد عن ابن عباسمـج

 .الزبريي

 ثنا حفص بن عبد ,براهيمن بن إَطَ ثنا ق,د بن أيب شيبةمـحـمد بن حـمحدثنا أبو بكر أ )١٤(
ْطهامن حدثني إبراهيم بن :اهللا قال  ,عن عمر بن سيف , عن قتادة, عن احلجاج بن احلجاج,َ

___________________ 
 . ضبب عليها)١(الالل
 . ضبب عليها)٢(الالل



 ٥١٤

بعث نار عىل أهل ُي «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال,رةْفُعن املهلب بن أيب ص
 يكون هلا ما ,الوا وتقيل معهم حيث ق, تبيت معهم حيث باتوا, فتحرشهم إىل املغرب,املرشق
هذا حديث غريب من حديث املهلب بن  .»ريِسَمل الكق اجلْوَ تسوقهم س,فَّختلم ونـهسقط م
 وهو , غري قتادةنـه ومل يروه ع,نـه عمر بن سيف عبـه تفرد ,رة عن عبد اهللا بن عمروْفُأيب ص

ْطهامن إبراهيم بن بـه تفرد ,غريب من حديث احلجاج بن احلجاج عن قتادة  .ـهن عَ
د بن حـامد بن يوسف بن يعقوب بن إسامعيل بن مـحـم عمر أبو/ب٣/حدثنا القايض )١٥(

زكريا عباد بن ثنا  ,ويس يعقوب بن إسحاقُلُ ثنا أبو يوسف الق,زيد بن درهم األزدي
 عن ابن عباس , عن عكرمة, ثنا هشام بن حسان,− غري هذا احلديثنـهومل أسمع م−الرصيمي 

 ومن , وغلبة العدو,نْيَّمن غلبة الداللهم إين أعوذ بك من  «:ليقوملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :قال
غريب من حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن  .» ومن فتنة املسيح الدجال,مَِّيار األَوَب

 .ويسُلُ غري أيب يوسف القنـه ومل يروه ع, عباد بن زكريابـه تفرد ,عباس

إبراهيم بن حكيم الساجي  حدثكم :بن صاعد وأنا أسمعد مـحـمقرئ عىل أيب  )١٦(
 ,ذد بن غالب بن حرب ببغدامـحـم و, بالبرصةاً مجيعفاطيَْسألبن أخت ااوالعباس بن الفضل 

 , ثنا ابن جريج,صفوان ثنا عبد اهللا بن سعيد أبو ,زيَّوَد بن الصلت التمـحـم ثنا أبو يعىل :قالوا
َالبناين حدثني ثابت :عن عطاء قال خيرج قبل أن ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا  كا: عن أنس بن مالك قال,ُ

غريب من حديث عطاء بن أيب رباح  .اهمنـهفال يأمرهم وال ي ,فرياهم يصلون ,ب باملغربَّوَثُي
َالبناينن ثابت ع  وهو غريب من حديث ابن ,نـه عبد امللك بن جريج عبـه تفرد , عن أنسُ

 .زيَّوَ غري أيب يعىل التنـهع ومل يروه ,نـهاألموي ععبد اهللا بن سعيد  أبو صفوان بـه تفرد ,جريج

 ثنا حييى ,د بن املثنىمـحـم ثنا أبو موسى , األنامطينريوزد بن إبراهيم بن مـحـمحدثنا  )١٧(
َكهيل عن سلمة بن , عن سفيان,بن سعيد  عن ,زىْبَن بن أحـم عن سعيد بن عبد الر, عن ذر,ُ

َيت ِسَ ن, يا رسول اهللا: فقال,َّيبُأنيس آية من كتاب اهللا ويف القوم ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا َّيبُ عن أ,أبيه
َكهيلالثوري عن سلمة بن /أ٤/غريب من حديث .»يتهاِسَبل ن« : قال?هاَيتّسُآية كذا أو ن  مل ,ُ



 ٥١٥

 وروي عن إسحاق األزرق عن الثوري ,يسنده عن أيب بن كعب غري حييى بن سعيد القطان
  .اً ومسندًمرسال

ري بن َهُ ثنا ف, ثنا سعدان بن نرص,ربت البزاد بن ثاحـمحدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن أ )١٨(
ْهللا بن رس عن عبد ا, عن عمرو بن دينار,زيُْو عن إبراهيم بن يزيد اخل,زياد وكان −س ِجَ
غريب من  .»بح كل نون يف البحر لبني آدمُقد ذ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : قال−ً قدياماًشيخ

ْحديث عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن رس  وال ,نـهزي عُْو إبراهيم بن يزيد اخلبـه تفرد ,سِجَ
 .− حييى:واسمه−ري بن زياد َهُ غري فنـهنعلم رواه ع

 ثنا , ثنا عبدوس بن برش الرازي,د بن ثابت أبو القاسم البزارحـمحدثنا عبد اهللا بن أ )١٩(
ُرزبانَ ثنا أبو سعد البقال سعيد بن امل,ن الكويفحـمسلمة بن رجاء أبو عبد الر  عن ابن أيب ,ْ

 فكيف ,منا كيف السالم عليكِلَ قد ع, يا رسول اهللا: قلنا:رة قالْجُ عن كعب بن ع,ليىل
 كام صليت عىل إبراهيم ,دمـحـمد وعىل آل مـحـم اللهم صل عىل :قولوا «: قال?الصالة عليك

 كام باركت عىل ,دمـحـمد وعىل آل مـحـم وبارك عىل ,جيدـيد محـم إنك ,وعىل آل إبراهيم
ُرزبانَغريب من حديث سعيد بن امل .»جيدـيد محـم إنك ,ميل إبراهإبراهيم وعىل آ  عن عبد ْ

 .نـه سلمة بن رجاء عبـه تفرد ,ن بن أيب ليىلحـمالر

د بن احلجاج بن مـحـم ثنا ,د بن زياد النيسابوريمـحـمحدثنا أبو بكر عبد اهللا بن  )٢٠(
 عن أيب , عن ابن سريين,ة عن قتاد,د بن سلمةحـام ثنا ,يب بن ناصحَِص ثنا اخل,سليامن بمرص

احلر من فيح /ب٤/ فإن شدة,دوا بالظهرِرْبَإذا كان احلر فأ «:قالملسو هيلع هللا ىلص هريرة أن رسول اهللا 
د بن سلمة حـام بـه تفرد ,د بن سريين عن أيب هريرةمـحـمغريب من حديث قتادة عن  .»جهنم

 .يب بن ناصحَِص غري اخلنـه ومل يروه ع,نـهع

د بن مـحـمد بن حـم ثنا أ,اقَّران السوْهِد بن حييى بن مـممـححدثنا أبو احلسن عيل بن  )٢١(
 من ًدنا رجالُ ع: عن أنس قال, عن ثابت,يدحـم عن , ثنا أبو بكر بن عياش,وينُكَعيسى الس
 , عجوز عند رأسهٌّ وله أم,بـه وبسطنا عليه ثو, فامت,فإذا هو مريض شديد املرض ,األنصار

 :ل? قاا تقولونٌّ? أحق م أمات ابني: قالت,ك عىل اهللا احتسبي مصيبت:فقال هلا بعض أصحابنا



 ٥١٦

 وهاجرت إىل , إين أسلمت لك اللهم: فقالت,ها إىل اهللا عز وجل فبسطت يد: قال, نعم:قلنا
 فكشف عن وجهه : قال أنس,لني هذه املصيبةِّـمَحـُ فال ت, أن تعينني يف كل شدةَرجاء ,IQHبيتك
َالبناينيد الطويل عن ثابت حـميث غريب من حد . وطعمنا معه, وقعد,الثوب  عن أنس بن ُ
د بن مـحـمد بن حـم أبـه تفرد ,يدحـم وهو غريب من حديث أيب بكر بن عياش عن ,مالك

 . إال عن شيخنا أيب احلسنبـه ومل نكت,نـهوين عُكَعيسى الس

ْد بن موسى بن سهل الربمـحـمحدثنا أبو بكر  )٢٢(  ابَوَد بن ثمـحـم ثنا سعيد بن ,اريـهَبَ
 عن حذيفة أن النبي ,مرسوق IRH عن,مسلم  عن, عن األعمش, ثنا يعىل بن عبيد,يْرصُاحل

غريب من حديث األعمش عن أيب  .− النامم:اتَّتَوالق−» اتَّتَال يدخل اجلنة ق «:قالملسو هيلع هللا ىلص 
اب عن يعىل َوَد بن ثمـحـم سعيد بن بـه تفرد ,يح عن مرسوق عن حذيفةَبُالضحى مسلم بن ص

 . بن احلارث عن حذيفةاممـفوظ عن األعمش عن إبراهيم عن هـحوامل ,نـهبن عبيد ع

 حدثني صالح بن مقاتل بن صالح موىل :يس قالِنَالَد بن الفتح القمـحـمثنا أبو بكر  )٢٣(
د بن زيد حـامد بن سلمة وحـام, عن /أ٥/ن بن قيسحـم ثنا عبد الر, حدثني أيب:املهدي قال

 عن كنانة بن ,ابَئِ ثنا هارون بن ر:سن العنربي قالواوأيب الربيع السامن وعبيد اهللا بن احل
وذكر .. . فيهانـهأستعيملسو هيلع هللا ىلص فأتيت النبي  ,ًلةَـامَحلت ـم حت:يصة بن املخارق قالِبَ عن ق,ISHنعيم

هذا حديث غريب من حديث عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن هارون بن  .ITHهاحلديث بطول
 .مقاتل بن صالح غري نـه ومل يروه ع, بن قيسنحـم أبو معاوية عبد الربـه تفرد ,رئاب

ثنا اهليثم بن عدي  ,د بن عبيد بن ناصححـم ثنا أ,ِيسنَالَالق IUHد بن عيلمـحـمحدثنا  )٢٤(
 عن أم املؤمنني , عن أبيه عروة, عن أخيه حييى بن عروة, أنبأين هشام بن عروة:الطائي قال

___________________ 
 .نبيك: بـهصوالعل » بيتك «:قوله )١(الالل
  . ضبب عىل أوله وآخره »عن مسلم عن«:  قوله)٢(الالل
 .»كنانة بن نوح: نسخة«: يف احلاشية» كنانة بن نعيم«:  قوله)٣(الالل
 .» كتابـهكذا كان يف«:  فوقها)٤(الالل
 .»مـحـمد بن الفتح: نسخة«: يف احلاشية» مـحـمد بن عيل«:  قوله)٥(الالل



 ٥١٧

 :− ليخصني بذلك;جتمع عنده نساؤهوقد ا−ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :ا قالتنـهعائشة ريض اهللا ع
اجتمع  «: فقال? ومن أبو زرع, يا رسول اهللا: قلت,»عْرَع ألم زْرَ أنا لك كأيب ز,يا عائشة«

هذا حديث غريب من  .بطولهوساق احلديث » ...امرأة IQH إحدى عرش, قريش بمكةنسوة من
م بن عدي الطائي عن  اهليثبـه تفرد ,حديث هشام بن عروة عن أخيه حييى بن عروة عن أبيه

 .هشام

 ثنا احلسني بن احلسن ,حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى اهلاشمي )٢٥(
َمسعر أبنا , ثنا حييى بن زكريا بن أيب زائدة,املروزي ْ َكدام بن ِ  عن عمه , عن سعد بن إبراهيم,ِ

 IRHإن من «:ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول ا: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال,نحـميد بن عبد الرحـم
 ,يتعرض للناس «: قال? وكيف يسب الرجل والديه: قيل,» الرجل والديهَّبُسَالكبائر أن ي

ُّفيسب َ َمسعرغريب من حديث  .» والداهُ ْ َكدام بن ِ  نـه, مل يسنده ع/ب٥/ عن سعد بن إبراهيمِ
 .غري حييى بن زكريا بن أيب زائدة

 ثنا ,د بن الوليد القريشمـحـمثنا  ,شميحدثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى اهلا  )٢٦(
 عن سعيد بن , عن قتادة, عن سليامن التيمي,د وصلة بن سليامن الواسطيمـحـمأسباط بن 

املهدي من ولد  «:يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : قالنـه عن عثامن بن عفان ريض اهللا ع,املسيب
 وهو ,ن بن عفانغريب من حديث قتادة عن سعيد بن املسيب عن عثام .»العباس عمي

ذا بـهد بن الوليد موىل بني هاشم مـحـم بـه تفرد ,غريب من حديث سليامن التيمي عن قتادة
 . إال عن شيخنا أيب إسحاقبـه ومل نكت,اإلسناد

قان ْهِد بن دحـم ثنا جعفر بن أ,د بن جعفر الكويفمـحـمحدثني أبو احلسني زيد بن  )٢٧(
ن بن حـم عن عبد الر, عن عمرو بن مرة,ثنا أبو مريم ,ِينْعَمـيد الـم ثنا عيل بن عبد احل,الضبي
 وقال ,»اح لبنَيَدنيا ضآخر زادك من ال «:يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا : عن عامر قال,أيب ليىل

___________________ 
 .إحدى عرشة: هالوجه في» إحدى عرش «:قوله )١(الالل
 . ضبب عليها)٢(الالل



 ٥١٨

عن غريب من حديث عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل  .»تقتلك الفئة الباغية «:ملسو هيلع هللا ىلصيل رسول اهللا 
 .م أبو مريم عبد الغفار بن القاسبـهتفرد  ,عامر بن يارس

 بن  ثنا عيل,حيْرَزاد الباقْريِد بن عبد العزيز بن شمـحـمنرص بن حدثنا أبو القاسم  )٢٨(
د بن صالح موىل مـحـمثنا عبد اهللا بن  , ثنا عمر بن راشد اجلاري,اقَّد بن إبراهيم السوحـمأ

 :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :ال عن جابر بن عبد اهللا ق, عن عمرو بن دينار, عن أبيه,التوأمة
 .»م الدينبـه وجلعز  يعز اهللا ,ون أمر أمتيُلَ يٌ ملوك− ولد العباس:يعني− يف ولده َّنَليكون«

د بن صالح مـحـم غريب من حديث اً وهو أيض,غريب من حديث عمرو بن دينار عن جابر
 إال عن بـه ومل نكت,راشد اجلاري غري عمر بن نـه ومل يروه ع,نـه ابنـه عبـه تفرد ,نـهعموىل التوأمة 
 .هذا الشيخ

  ثنا عمر بن راشد ,اقَّالسود حـم ثنا عيل بن أ,د بن عبد العزيزمـحـمثنا نرص بن  )٢٩(
 عن , عن عمرو بن دينار,عن أبيه, /أ٦/د بن صالح موىل التوأمةمـحـم ثنا عبد اهللا ,اجلاري

 العباس َّمن مل حيب «:يقول عليه  صىل اهللا سمعت رسول اهللا:جابر بن عبد اهللا األنصاري قال
 تكلم عليه كاحلديث −غريب  .»نـه بيته فقد برئ اهللا ورسوله مَ عبد املطلب وأهلَبن

 . هذاإال عن(...)  ومل ,−IQHاألول

بن حييى يل ِقَ ع أبنا,ن بن سعيد بن هارونحـمبد الراين عبـهحدثنا أبو صالح األص )٣٠(
 ,− وهو ابن أم هانئ,رجل من قريش− أخربين جعدة : قال, ثنا شعبة, أبو داودبنا أ,راينِْهالط

َسامك وكان :بو داودأقال   : قال شعبة, أخربنا ابنا أم هانئ: بن حرب حيدث شعبة يقولِ
دخل صىل اهللا عليه  فحدثني عن أم هانئ أن رسول اهللا ,وهو جعدة ,فلقيت أنا أفضلهام

 فقال , كنت صائمة, يا رسول اهللا:قالت ف,فرشبت , ثم ناوهلا,فرشب ,اًفناولته رشاب ,عليها
 وإن شاء ,, إن شاء صام−أمني نفسهو أ− الصائم املتطوع أمري نفسه «:صىل اهللا عليه رسول اهللا

ه أبو صالح موىل أم  أخربني: قال?م هانئأ سمعت أنت من : فقلت جلعدة: قال شعبة,»أفطر

___________________ 
 .ب٦أ وأول ٦ُ لعل هذا اجلملة من كالم الناسخ, واضطر إليها ألنـه أحلق هذا احلديث يف آخر )١(الالل
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هذا حديث غريب من حديث  . غريهنـه ليس لشعبة ع: قال أبو داود, عن أم هانئُهانئ وأهلنا
َسامكشعبة عن   . بن حرب عن ابن أم هانئِ

 ثنا أبو ,وثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ح ,دارْنُ ثنا ب,د بن صاعدمـحـمحدثنا أبو  )٣١(
 ,يت برشابُأملسو هيلع هللا ىلص  عن أم هانئ أن نبي اهللا , عن جعدة, ثنا شعبة, ثنا أبو داود:قاال ,موسى
 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي , أما إين كنت صائمة, يا رسول اهللا:قلتف , فرشبت, ثم سقاين,فرشب

ه من َ سمعت: فقلت: قال شعبة,» وإن شاء أفطر, فإن شاء صام,نفسه − أمريأو−املتطوع أمني «
ًسامك وكنت أسمع : قال شعبة,نا وأبو صالح حدثناه أهل, ال: قال?أم هانئ َ  حدثني : يقولاِ
 ,»ابنا جعدة« : كذا قال بندار يف حديثه.ذا احلديثـهبوحدثني  ,فلقيت أفضلهام, IQHابنا جعدة
َسامك وكان :قال شعبة :يف حديثهأبو موسى /ب٦/ وقال,وهو وهم  , ثنا ابنا أم هانئ: يقولِ

هذا حديث غريب من حديث شعبة عن  . وقول أيب موسى أصح,فرويته أنا عن أفضلهام
َسامك  .نـهاليس ع أبو داود الطيبـه تفرد , بن حرب عن ابن أم هانئِ

 د بن املعىل بن يزيد األسديحـم ثنا أ,ِّيلُُببن عيل بن إسامعيل األد مـحـمحدثنا  )٣٢(
 , عن هشام بن عروة,احَنَ ثنا مروان بن ج,د بن شعيبمـحـم ثنا ,د بن املباركحـام, ثنا بدمشق

شعر إن من ال «:قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن عائشة زوج النبي , عن عروة بن الزبري أخربهنـهأ
 ,د بن شعيبمـحـم بـه تفرد ,اح عن هشام بن عروةَنَغريب من حديث مروان بن ج .»حكمة

 .ذا اإلسنادبـهد بن املعىل حـم غري أبـهوال يعلم حدث 

فوظ بن مـحاظ َفِ ثنا أبو احل,د بن عيل بن إسامعيلمـحـم ِّيلُُببد اهللا األحدثنا أبو ع )٣٣(
َمقسم عن عثامن بن ,أيب ثنا ,سالمد بن حييى بن مـحـم ثنا ,اظ األندليسَفِح ْ بن  عن حييى ,ِ

 حدثني عروة أن : فقلت, كنت عند عمر بن عبد العزيز:عن سليامن بن يسار قال ,سعيد
 : قال, أقول ما تسمع: قلت? ما تقول: فقال عمر,عائشة كانت تصيل يف السفر أربع ركعات
ة أخربته أن الصلوات كانت عىل  فأخربين أن عائش,اًفواهللا ما خرج عروة من عندي إال آنف

 فقال , وأثبتت صالة املسافر كام هي,فزيد يف صالة املقيم ,ركعتني ركعتنيملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول اهللا 
___________________ 

  .ها ضبب علي)١(الالل
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ُّيسَرَح يا : فقال عمر,َتْنا كام سمعَثَّدَ ح:سليامن  أليس حدثتني : فقال,ُ فدعي, ادع يل عروة,ِ
يف /أ٧/ فزيد, ركعتني ركعتنيملسو هيلع هللا ىلصأن عائشة أخربتك أن الصالة كانت عىل عهد رسول اهللا 

 فقد حدثني عنك سليامن أن : قال, بىل: قال? وأثبتت صالة املسافر كام هي,صالة املقيم
 ما : فقال عمر,ذا وتفعل هذابـه قد كانت حتدث : قال,اًعائشة كانت تصيل يف السفر أربع

 حديث غريب من . فهو سعةبـه أي ذلك أخذت ,مل خيتلفواملسو هيلع هللا ىلص د مـحـميرسين أن أصحاب 
 ,حييى بن سعيد األنصاري عن سليامن بن يسار عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة

َمقسم عثامن بن بـهتفرد  ْ َمقسم حييى بن سالم عن عثامن بن بـه وتفرد ,نـه عِ ْ  غري نـه ومل يروه ع,ِ
 .د بن حييىمـحـم نـهاب

م ْلَثنا أبو السائب س ,لكويفري اَمُد بن إبراهيم العمـحـمإبراهيم بن حدثنا أبو إسحاق  )٣٤(
 عن يوسف بن مسعود بن احلكم ,د اهللا بن عمري عن عب: وجدت يف كتاب أيب: قالُجنادةبن 

 اً فرأى من معها قيام, رأى عيل بن أيب طالب بالكوفة مع جنازةنـه حدثني أيب أ:األنصاري قال
 فإن رسول ,ها الناسـوا أي اجلس: ويقول,ّ يشري إليهم بدرة معهٌّ فجعل عيل,ينتظرون أن توضع

غريب من حديث يوسف بن مسعود بن احلكم عن أبيه عن  .قد جلس بعدما كان يقومملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
ْسلم  بن ُجنادة بـه تفرد ,نـهع وهو غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر العمري ,عيل  .نـهعَ

ار بن تمـخ ثنا ,د بن العالءمـحـم ثنا أبو كريب ,د العمريمـحـمحدثنا إبراهيم بن  )٣٥(
 عن ابن مسعود , عن شقيق,فانْرِ عن املعىل بن ع,نحـم عن عنبسة بن عبد الر,غسان التامر

 , دخل اجلنة من قنع بام رزقه اهللا عز وجل, الورعانتهى اإليامن إىل «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال
هذا حديث غريب من حديث أيب  .»يف اهللا لومة الئم@IQHومن أراد اجلنة ال شك فال خياف

 عنبسة بن بـه وتفرد ,نـهفان عْرِ املعىل بن عبـهتفرد  ,شقيق بن سلمة عن ابن مسعود /ب٧/ئلوا
 .ن عن املعىلحـمعبد الر

د بن مسعود مـحـم ثنا ,د بن إبراهيم املارستاينحـمحدثنا أبو العباس عبد اهللا بن أ )٣٦(
 قال :ن أنس قال ع, عن ثابت, جعفر بن سليامن أبنا,اممـ ثنا عبد الرزاق بن ه,ويسُسَرَالط

___________________ 
 . ضبب عليها)١(الالل
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حتى كأنا ننظر إىل  ,فحدثتنا , إنا إذا كنا عندك,سول اهللا ر يا:صىل اهللا عليهأصحاب رسول اهللا 
 فخالطنا األزواج واألوالد واألموال تغريت , فإذا قمنا من عندك,اجلنة والنار رأي عني

 ساعة ,اًكفاحلو تدومون عىل ما تكونون عندي لصافحتكم املالئكة  «:ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي ,قلوبنا
َالبناينغريب من حديث ثابت  .»وساعة  ومل ,نـهعي عَبُ جعفر بن سليامن الضبـه تفرد , عن أنسُ

 .أره عندي إال من حديث عبد الرزاق

 ثنا وهب بن حييى بن زمام ,د بن إبراهيم املارستاينحـمحدثنا أبو العباس عبد اهللا بن أ )٣٧(
 سمعت أنس بن مالك : قالو بن أيب عمروعمرعن  ,د بن قيسمـحـم ثنا حييى بن ,العالف
يقول ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول اهللا :أو قال− »ٌد منيَ وال د,ٍدَلست من د «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :يقول
غريب من  . وال باطل مني, لست من باطل:دمـحـمقال حييى بن  : قال وهب.−IQHذلك

كري حييى بن ُ أيب ز غرينـه مل يروه ع,حديث عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أنس بن مالك
 .د بن قيسمـحـم

 ثنا عبدة بن عبد اهللا ,افَكِْسايف بإَكْسِد بن حييى بن هارون اإلمـحـمحدثنا أبو جعفر  )٣٨(
 عن أيب صخرة ,عن عبد اهللا بن الوليد املزين , ثنا احلسن بن ثابت, ثنا حييى بن آدم,الصفار

 نام َ كان معنا ليلة: عبد اهللا قال عن,ن بن أيب علقمة الثقفيحـم عن عبد الر,جامع بن شداد
غريب من حديث  .عن صالة الصبح يف صبيحتها حتى طلعت الشمس حاديانملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 ,ن بن أيب علقمة الثقفي عن عبد اهللا بن مسعودحـمجامع بن شداد عن عبد الر/أ٨/أيب صخرة

 بـه تفرد ,نـهاملزين عّرن َقُل بن معقوهو غريب من حديث عبد اهللا بن الوليد بن عبد اهللا بن م
 . غري حييى بن آدمبـه وال نعلم حدث ,نـه ع−راَزجْوُويعرف بابن الر−احلسن بن ثابت 

 ثنا خالد بن عبد , ثنا إسحاق بن شاهني,د بن حييى بن هارون اإلسكايفمـحـمحدثنا  )٣٩(
اهللا ُ ذكر عند رسول : قال عن ابن مسعود,ن بن عتبةحـم عن عبد الر, عن يونس بن عبيد,اهللا

 , يا رسول اهللا: فقال رجل,»وتعتق النسمة ,إن من الصدقة أن تفك الرقبة «: فقال,الصدقةملسو هيلع هللا ىلص 
 أرأيت إن مل : قال,»انـه وفكاكها أن تعني يف ثم, عتقها أن تعتقها,ال «: قال?أليستا واحدة

___________________ 
 . ضبب عليها)١(الالل
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تأمر  «: قال? أرأيت إن مل أجد: قال,»اًوتسقي ظمآن ,اًتطعم جائع «: قال?أستطع ذلك
غريب من  .»َّ رشكاًتكف إذ «: قال? أرأيت إن مل أستطع: قال,»ى عن املنكرنـهعروف وتبامل

 خالد بن عبد اهللا بـه تفرد ,ن بن عتبة عن ابن مسعودحـمحديث يونس بن عبيد عن عبد الر
 .نـهالواسطي ع

 م بنَّ ثنا سال, ثنا عبد اهللا بن روح,ن بن سعيدحـماين عبد الربـهحدثنا أبو صالح األص )٤٠(
 عن هالل , كلهم عن حصني,وسويد بن عبد العزيز وورقاءني َصُبن غ ثنا احلارث ,سليامن
 , وابصة بن معبد:عىل شيخ من بني أسد يقال لهفأقامني  , أخذ بيدي زياد:اف قالَسَبن ي
أو رأى − خلف الصف  صىل خلف رسول اهللا صىل اهللا عليهنـهذا الشيخ أ حدثني ه:فقال
غريب من حديث أيب وهب الثقفي  .أن يعيدملسو هيلع هللا ىلص  فأمره رسول اهللا ,−ف صىل خلف الصًرجال

ن حـم وسويد بن عبد العزيز عن حصني بن عبد الروأيب برش ورقاء بن عمرني َصُاحلارث بن غ
 .م بن سليامن املدائنيَّم غري سالنـه مل يروه ع,أيب اهلذيل

د بن مـحـم ثنا ,بن سليامنم َّ ثنا سال, عبد اهللا بن روح أبنا,اينبـهحدثنا أبو صالح األص )٤١(
َزبيدعن /ب٨/,طلحة  الناس هللا عز َرَكْشَإن أ «:ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللا قال رسو: عن عبد اهللا قال, عن مرة,ُ
َزبيدغريب من حديث  .»هم للناسُ أشكروجل احيل َ بن احلارث اليامي عن مرة بن رشُ
ن املدائني عن  بن سلياممَّ سالبـه تفرد ,صىل اهللا عليهب عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي ِّالطي
 .عبد اهللا بن روح غري نـه عبـه, وال نعلم حدث نـهد بن طلحة عمـحـم

 ثنا , ثنا جعفر بن أيب عثامن الطياليس,د بن أسد اهلرويحـمد بن أمـحـمحدثنا أبو بكر  )٤٢(
 عن , عن أيب إسحاق, حدثني يونس بن أيب إسحاق:د قالمـحـم ثنا حجاج بن ,حييى بن معني

 ي صىل اهللا عليهحدثني عيل بن أيب طالب أن فاطمة عليها السالم أخربته أن النب :الاء قربال
  أيش:يلد بن حنبل قال حـم كان أ: قال جعفر.ونضحت البيت بنضوح ,تَّفحل ,أمرها أن حتل

 وددت أين سمعته من حجاج : فقال, فذكرت له هذا احلديث?عند صاحبك عن حجاج
ِالسبيع حديث غريب من حديث أيب إسحاق هذا .امئة حديث من حديثهبأربع ي عن الرباء َ
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 حجاج عن بـه وتفرد , يونس بن أيب إسحاق عن أبيهبـه تفرد ,عن عيل عن فاطمة عليها السالم
 .يونس

د حـام ثنا ,دمـحـم ثنا يونس بن ,يش بن مبرش الفقيهَبُ ثنا ح,د بن أسدحـمد بن أمـحـمثنا  )٤٣(
غريب من حديث أيوب  .أفرد احلجملسو هيلع هللا ىلص عن جابر أن النبي  , عن أيب الزبري, عن أيوب,بن زيد

ِسختياينال د عن مـحـم يونس بن بـه وتفرد ,نـهد بن زيد عحـام بـه تفرد , جابرالزبري عن عن أيب ِْ
 . وكان من الثقات,يش بن مبرشَبُ غري حنـه وال نعلم رواه ع,دحـام

  ثنا عيل بن ,د بن حاتمحـممـ  ثنا العباس بن,د بن أسدحـمد بن أمـحـمحدثنا أبو بكر  )٤٤(
َمسعر  ثنا,قادم ْ  كان أهل اجلاهلية : عن عمر قال, عن عمرو بن ميمون, عن أيب إسحاق,ِ

َمسعرغريب من حديث  .ملسو هيلع هللا ىلص فخالفهم رسول اهللا , كيام نغري,ُِريبَ ثْ أرشق:ويقولون ,يضونِفُي ْ ِ 
َكدامبن  ِالسبيع عن أيب إسحاق ِ  غري نـه عبـه نعلم حدث  وال,نـه عيل بن قادم عبـه تفرد ,يَ

 .الدوريالعباس 

 وسأله أبو طالب احلافظ −يد بن سلامن الوراق ـمن عبد احلحـمحدثنا أبو عبد الر )٤٥(
 , ثنا إبراهيم بن بكر الشيباين,نيثنا عامر بن أيب احلس ,الوراق/أ٩/دمـحـم ثنا جعفر بن ,−نـهع

 .»شهادةموت الغريب  «:ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال رسول : عن ابن عباس قال, عن عكرمة,ّرَثنا عمر بن ذ
 ومل , إبراهيم بن بكر الشيباينبـه تفرد , عن عكرمة عن ابن عباسّرَغريب من حديث عمر بن ذ

 . غري عامر بن أيب احلسنينـهيروه ع

 ثنا أبو ,يزي البرصيَرُ ثنا سعيد بن عيسى الك,د بن يزيد الزعفراينمـحـمد بن حـمثنا أ )٤٦(
 عن أيب , عن ابن سريين, عن يونس بن عبيد,يعَرُد ويزيد بن زد بن زيحـام ثنا ,عمر الرضير

 ,تهحـمفأدخلهم يف ر ,فأهلمهم , عىل قومَّنَإن اهللا عز وجل م« :يقولملسو هيلع هللا ىلص  سمع النبي هريرة
 وذلك عدله ,مبـهفعذ ,بـه ابتالهم  فلم يستطيعوا أن يرحلوا عام−ذكر كلمة− اًوابتىل قوم

 أبو بـه تفرد ,ين عن أيب هريرةريد بن سمـحـمعن يونس بن عبيد غريب من حديث  .»فيهم
 . إال من هذا الوجهبـه ومل نكت,ذا اإلسنادبـهعمر الرضير حفص بن عمر 
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د بن سعيد مـحـم ثنا أبو حييى ,د بن إسحاق املروزيمـحـمحدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن  )٤٧(
 عن عبد امللك بن عمري ,جر املها ثنا إسامعيل بن إبراهيم بن, ثنا عبد اهللا بن نمري,بن غالب

ًحيتكر أحد طعام ال :نـه بن أيب طالب ريض اهللا ع قال عيل:قال ملسو هيلع هللا ىلص  فإين سمعت رسول اهللا ,اٌ
فإن شاء ;  ومن جلب , حيبسه عن معرساً فال يبيعه مورس, إىل املدينةاًمن جلب طعام «:يقول
أو  نـهبـهأ ف, فأرسل إليه,اًمر طعا عند دار جرير احتكً أن رجالا فبلغ علي,» وإن شاء أمسك,باع

 إسامعيل بن بـه تفرد ,غريب من حديث عبد امللك بن عمري عن عيل بن أيب طالب .حرقه
 .نـهإبراهيم بن املهاجر ع

 ثنا ,الكويفز د بن برش بن داود البجيل اخلزامـحـماحلسن بن حدثنا أبو القاسم  )٤٨(
 عن , عن أبيه, عن سامل,IQHلزهري عن ا, ثنا سفيان بن عيينة,د اهلاشميمـحـمإسامعيل بن 

إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حتى جتاوزكم أو  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : قالنـهعمر ريض اهللا ع
 ,عن ابن عيينة−بالطيب /ب٩/ويعرف− دمـحـمذا احلديث إسامعيل بن بـهتفرد  .»توضع

 وهو ,ربيعة ويسنده عن عامر بن , وغريه يرويه عن ابن عيينة,فأسنده عن عمر بن اخلطاب
 .الصواب

د بن عبد الرحيم حـم ثنا أ,زة بن صالح األنطاكيحـمد بن عيل بن مـحـمحدثنا أبو بكر  )٤٩(
 عن , عن احلجاج بن أرطأة, ثنا إسامعيل بن عياش, ثنا الربيع بن روح,بن بكر أبو زيد

  وال,ال تطؤوا السبايا حتى حيضن «: قالنـهأملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,أنس بن مالك IRH عن,الزهري
 تفرد ,غريب من حديث الزهري عن أنس .» عن ولدهاًوا والدِّهلَوُ وال ت,احلوامل حتى يضعن

 . ومل يروه غري إسامعيل بن عياش,نـه احلجاج بن أرطأة عبـه

د أبو عبد اهللا الرازي مـحـمد بن حـامد بن مـحـم ثنا ,زةحـمد بن عيل بن مـحـمحدثنا  )٥٠(
 قال : عن جابر قال,د بن املنكدرمـحـم ثنا ,بن عبد امللكد مـحـم ثنا ,, ثنا عامر بن سياربحبلة

___________________ 
 ., وضبب عليها»ع«:  يف احلاشية)١(الالل
 .ضبب عىل أوله وآخره» عن الزهري عن«:  قوله)٢(الالل
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د بن املنكدر عن مـحـمغريب من حديث  .»اشفع األذان وأوتر اإلقامة «:لباللملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 . غري عامر بن سيارنـه عبـه وال نعلم حدث ,د بن عبد امللك األنصاريمـحـم بـهد  تفر,جابر

 , ثنا الربيع بن روح,د بن عبد الرحيمحـمبو زيد أأ ثنا ,زةحـمد بن عيل بن مـحـمحدثنا  )٥١(
 عن أيب , عن الشعبي, عن داود بن أيب هند, عن احلجاج بن أرطأة,ثنا إسامعيل بن عياش

غريب  .طاس أن يقع الرجل عىل حامل حتى تضعْوَى يف غزوة أنـه نـهأملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,هريرة
 وال ,نـهع احلجاج بن أرطأة بـهرد  تف,من حديث داود بن أيب هند عن الشعبي عن أيب هريرة

 . غري إسامعيل بن عياشنـه عبـهنعلم حدث 

 
 /أ١٠/.د وآلهمـحـم وصىل اهللا عىل نبيه ,آخر اجلزء الثاين من أفراد الدارقطني
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  الرحيمنحـمالربسم اهللا 
 اجلزء الثالث من الفوائد األفراد

 ه اهللاحـمالدارقطني احلافظ ربن مهدي تأليف الشيخ اإلمام أيب احلسن عيل بن عمر 
 نـه بن احلسن بن املأمون عدحـممـرواية الرشيف أيب الغنائم عبد الصمد بن عيل بن 

 نـهوي عَمُْروسف األ بن عمر بن يدحـممـرواية القايض األجل أيب الفضل 
 نـه عمالعب بن دحـممـ بن دحـمأرواية أيب الربكات داود بن 

 /أ١١٠/نـهم البكري التيمي دحـممـ بن دحـممـ بن دحـممـ بن دحـممـسامع احلسن بن 
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  أستعنيبـه و, الرحيمنحـمالربسم اهللا 
 يـهوي قراءة علَمُْر بن عمر بن يوسف األدحـممـأخربنا القايض األجل فخر القضاة أبو الفضل 
 بو الغنائم عبد الصمد بن عيل بننا الرشيف أأ :وأنا أسمع سنة ست وأربعني ومخسامئة قال

أربع  وأنا أسمع يف منتصف شعبان املبارك من سنة يـه بن احلسن بن املأمون قراءة علدحـممـ
 : الدارقطنيدحـمأ أنا أبو احلسن عيل بن عمر بن ,وستني وأربعامئة

 ثنا عيسى بن سامل الشايش أبو , بن عبد العزيز البغويدحـممـالقاسم عبد اهللا بن ثنا أبو  )١(
 عن عائشة أن النبي , عن عمرة,طةْيَ عن ر, عن حييى بن سعيد, ثنا عبيد اهللا بن عمرو,سعيد

هذا حديث غريب  .يـهكان إذا أراد أن يعتكف صىل الفجر ثم دخل املكان الذي يعتكف فملسو هيلع هللا ىلص 
 عبيد اهللا بـه تفرد ,طة عن عمرة عن عائشةْيَعيد بن قيس األنصاري عن رمن حديث حييى بن س

 . هكذا غري عيسى بن ساملنـه عبـه وال نعلم حدث ,نـهي عِّقَبن عمرو الر

َ ثنا رس, بن عبد العزيزدحـممـحدثنا عبد اهللا بن  )٢(  ثنا خالد بن ,يج بن يونس أبو احلارثُ
 , أنشدك اهللا: عن أيب موسى أن معاوية قال له,يـه أب عن, ثنا سعيد بن أيب بردة,نافع األشعري

 IQH فوىف,ً أجالـاماخلصامن رضب هل/ب١١٠/يـهكان إذا اختصم إلملسو هيلع هللا ىلص أتعلم أن رسول اهللا 
 .يفعل ذلكملسو هيلع هللا ىلص  فقد كان رسول اهللا , أما إذ نشدتني: قال?يـه عل ومل يف اآلخر قىضهـامأحد

 أيب موسى وعن معاوية بن أيب يـه أبهذا حديث غريب من حديث أيب بردة بن أيب موسى عن
 خالد بن نافع األشعري عن بـه وتفرد , سعيد بن أيب بردةنـه ابنـه تفرد ع,ملسو هيلع هللا ىلصسفيان عن النبي 

 .سعيد

 ثنا حييى بن , ثنا عمرو بن عيل,ه اهللاحـم بن صاعد ردحـممـ حييى بن دحـممـحدثنا أبو  )٣(
 عن عائشة أن رسول ,ن مرسوق ع, عن أيب الضحى, عن األعمش, عن سفيان,سعيد القطان

 , أذهب البأس, رب الناسهـمالل «: ويقول, فيمسح يده اليمنى, بعض أهلهذِّكان يعوملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 , فذكرته ملنصور: قال سفيان.»ً ال يغادر سقامً شفاء, ال شفاء إال شفاؤك, أنت الشايف,واشف

 حديث سفيان هذا حديث غريب من . عن عائشة بنحوه, عن مرسوق,فحدثني عن إبراهيم
____________________ 

 ...ًأجال, فإن وىف : ضبب عليـهـام, والصواب » ًأجال فوىف«: قوله ) ١(الالل
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 , وهو حديث صحيح,نـه ع حييى بن سعيد القطانبـه تفرد ,الثوري عن منصور بن املعتمر
أخرجه مسلم بن احلجاج يف صحيحه عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب بكر بن خالد عن حييى بن 

 .ذين اإلسنادينبـهسعيد القطان عن الثوري 

/ أ١١١/ بن احلسندحـممـعمر بن  ثنا , بن صاعددحـممـ حييى بن دحـممـحدثنا أبو  )٤(
 عن حذيفة وعبد اهللا بن , عن أيب وائل, عن احلكم, بن عبيد اهللادحـممـ ثنا , ثنا أيب,األسدي

هذا حديث غريب من حديث  .عن آنية الذهب والفضةملسو هيلع هللا ىلص ى رسول اهللا نـه :مسعود قاال
 بن دحـممـ بـه تفرد ,يبة عن أيب وائل عن حذيفة بن اليامن وعبد اهللا بن مسعودَتُاحلكم بن ع

 بن احلسن بن الزبري دحـممـ غري نـه عبـهعلم حدث  وال ن,نـهمي عَزْرَعبيد اهللا بن أيب سليامن الع
 .األسدي

 ثنا عيسى بن , ثنا املسيب بن واضح,حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن األشعث )٥(
 وربام مل ,رةْزَ عن ع:ل املسيب ربام قا:قال أبو بكر− عن قتادة ,َعروبة عن سعيد بن أيب ,يونس
 كان رسول اهللا : عن أيب بن كعب قال,يـه عن أب,زىْبَ بن أنحـمالر عن سعيد بن عبد ,−يقل

﴾ C B A ﴾ و ﴿r q p o ا بـ ﴿يـه يقرأ ف,يوتر بثالث ركعاتملسو هيلع هللا ىلص 
سبحان امللك  «: وكان يقول إذا سلم, وكان يقنت قبل الركوع,﴾D C B A﴿و

هذا حديث غريب من حديث  . ويمد صوته,ابـه والثالثة جيهر ,هـام يرس,مرتني» القدوس
 املسيب بـه تفرد , عن أيب بن كعبيـهزى عن أبْبَ بن أنحـمالررة عن سعيد بن عبد ْزَقتادة عن ع

 .نـه عَعروبةبن واضح عن عيسى بن يونس عن ابن أيب 

 , ثنا عيسى بن يونس,مَْرشَ ثنا عيل بن خ,حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن األشعث )٦(
 عن أيب بن كعب ,يـه عن أب,زىْبَأ/ب١١١/ بننحـمالر عن سعيد بن عبد ,يدَبُ عن ز,رِْطعن ف
﴾ C B A﴾ و ﴿r q p o بـ ﴿:يوتر بثالثملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا :قال
ثالث » سبحان امللك القدوس «: فإذا سلم قال, ويقنت قبل الركوع,﴾D C B A ﴿و

هذا حديث غريب من  .»رب املالئكة والروح «: ويقول,خرةا صوته يف اآلبـه يمد ,مرات
ذا اإلسناد عن أيب بن بـهيد بن احلارث اليامي َبُاط عن زَّنَر بن خليفة احلِْطحديث أيب بكر ف
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 بـه وأتى , القنوت قبل الركوعيـهوذكر ف ,نـه عيسى بن يونس عبـه تفرد ,ملسو هيلع هللا ىلصكعب عن النبي 
 .بتاممه

 بن دحـممـ ثنا , ثنا عيسى بن شاذان, اهللا بن مبرش بواسطحدثنا أبو احلسن عيل بن عبد )٧(
 عن , عن علقمة, عن إبراهيم, عن األعمش, عن احلسن بن صالح, ثنا سعيد بن سامل,الصلت

ا من إخواننا الذين بـه كيف بمن رش, يا رسول اهللا: ملا نزلت حتريم اخلمر قالوا:عبد اهللا قال
z y x w v } | {  ﴿:عاىل? فأنزل اهللا تهـمنـماتوا وهي يف بطو

 عن األعمش عن إبراهيم ٍّيَصالح بن حهذا حديث غريب من حديث احلسن بن  .﴾~
 غري عيسى بن شاذان بـه وال نعلم حدث ,نـه سعيد بن سامل عبـه تفرد ,عن علقمة عن عبد اهللا

 . إال عن أيب احلسن بن مبرشبـه ومل نكت,ذا اإلسنادبـه

 بن سعيد دحـممـ بن دحـمأ ثنا , الوكيلدحـممـ اهللا بن  بن عبددحـمأحدثنا أبو بكر  )٨(
 عن , بن طلحةدحـممـ ثنا شعبة واحلسن بن صالح و,ثنا األسود بن عامر/أ١١٢/الصرييف
 ,−باملدينة: دحـممـقال −اطة قوم َبُ أتى سنـهأملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي , عن حذيفة, عن أيب وائل,األعمش
 حديث غريب من حديث احلسن بن صالح عن هذا . ومسح عىل اخلفني, وتوضأ,ًفبال قائام
 دحـممـ بن دحـمأ غري نـه عبـه وال نعلم حدث ,نـه األسود بن عامر شاذان عبـه تفرد ,األعمش

 .بن سعيد الصرييف

 ثنا عيل بن يزيد ,ائيََش بن حرب الندحـممـ ثنا ,حدثنا أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن مبرش )٩(
 : السالميـه قال عيل عل: عن علقمة قال, عن إبراهيم, جبري عن حكيم بن,رِْط عن ف,ائيَدُالص
هذا حديث غريب من حديث أيب عمران  .»ن األمة ستغدر بك من بعديإ« :ملسو هيلع هللا ىلصَّ إيل النبي َدِهَع

 يـهعي عن عيل بن أيب طالب علََخل علقمة بن قيس النْبِعي عن أيب شََخإبراهيم بن يزيد الن
 بـه وتفرد ,ر بن خليفة عن حكيم بن جبريِْط فبـه وتفرد ,هنـ حكيم بن جبري عبـه تفرد ,السالم

 إال عن بـه ومل نكت, بن حربدحـممـ غري بـه وال نعلم حدث ,رِْطائي عن فَدُعيل بن يزيد الص
 . وكان من الثقات,شيخنا
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 ثنا إسحاق بن , بن حسان الضبي بالبرصةدحـممـ بن دحـمأ بن دحـممـحدثنا أبو عيل  )١٠(
 عن أنس بن مالك , عن مسلم األعور, عن األعمش,بن الصلت IQHنا سعيد ث,إبراهيم شاذان

 األعمش عن مسلم هذا حديث غريب من حديث .يستاك بفضل وضوئهملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي :قال
 سعيد بن بـه تفرد ,ئي أيب عبد اهللا الضبي عن أنس بن مالكَالُمـال/ب١١٢/بن كيسان األعور

 .م شاذان عن سعيد إسحاق بن إبراهيبـه وتفرد ,نـهالصلت ع

 ثنا , ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان, بن حسان الضبي بالبرصةدحـمأ بن دحـممـحدثنا  )١١(
 :قال عباس بنعن اعن سعيد بن جبري,  , عن عمرو بن مرة, عن األعمش,سعيد بن الصلت

 فقيل ,مطر وال سفر غري واملغرب والعشاء باملدينة يف والعرص الظهر بنيملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول معـج
هذا حديث غريب من حديث األعمش  .أمته حترج الأ  أراد:قال? ذلكب  ما أراد:عباس بنال

 . إسحاق شاذان عن سعيدبـه وتفرد ,نـه سعيد بن الصلت عبـه تفرد ,عن عمرو بن مرة

 بن حبيب بن سليامن بن دحـممـ بن عمرو بن دحـممـ بن دحـممـ أبو احلسن حدثني )١٢(
 بن عبد امللك بن دحـممـ ثنا ,ًبالبرصة إمالءملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ِاملنذر بن اجلارود العبدي صاحب

 قال : عن أيب سعيد اخلدري قال,عن أيب صالح عن األعمش, ,َعوانة ثنا أبو ,أيب الشوارب
 لو , فوالذي نفيس بيده, لعن اهللا من سب أصحايب,ال تسبوا أصحايب «: السالميـهرسول اهللا عل

هذا حديث غريب من حديث  .»يفهِصَ وال نهـم أحدَّدُلغ م ما باًد ذهبُحُأأن أحدكم أنفق مثل 
لعن اهللا من سب  «: قوله,ملسو هيلع هللا ىلصاألعمش عن أيب صالح عن أيب سعيد اخلدري عن النبي 

 إال عن شيخنا هذا بـه مل نكت, عن األعمشَعوانة ابن أيب الشوارب عن أيب بـه تفرد :»أصحايب
 .نـهع

 ثنا معىل بن ,ميلـبن ج/أ١١٣/ثنا أزهر , بن هارون احلرضميدحـممـحدثنا أبو حامد  )١٣(
 بعدما ّرَجـ يف نبيذ الَنِذَأملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي يـه عن أب, عن عبد اهللا بن بريدة, ثنا مطر الوراق,ميمون

ن الوراق عن عبد اهللا بن هـامَمطر بن طهذا حديث غريب من حديث أيب رجاء  .نـهى عنـه
 .نـهعي البرصي عِاشَجُ املعىل بن ميمون املبـه تفرد ,يـهبريدة عن أب

____________________ 
  .− وكذا ما بعده يف هذا احلديث والذي يليـه – سعد :وابه ص» سعيد«: قوله ) ١(الالل
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 : ثنا املعتمر بن سليامن قال,ميلـ ثنا أزهر بن ج, بن هاروندحـممـحدثنا أبو حامد  )١٤(
 عن عبد اهللا بن مسعود , عن األسود, أن إبراهيم حدثه,يزِرَ عن أيب ح:IQHالفضلقرأت عىل 

 يرى فيام− »بـهق َّدَّصَ أن يهـامرضني كان له مثل أجر أحدقمن أقرض  «:قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 
عي عن األسود بن يزيد عن عبد ََخهذا حديث غريب من حديث إبراهيم بن يزيد الن .−معتمر
 غري الفضل بن نـه ومل يروه ع,قايض سجستان IRHيز عبد اهللا بن احلسنِرَ أبو حبـه تفرد ,اهللا

 .نـه املعتمر بن سليامن عبـه تفرد ,ميرسة أيب معاذ

 ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ,ن زياد النيسابوري بدحـممـحدثنا أبو بكر عبد اهللا بن  )١٥(
 ثنا عبد اهللا بن : بن وهب وإبراهيم بن منقذ بن عبد اهللا اخلوالين قالوانحـمالر بن عبد دحـمأو

 سمعت أيب : سمعت سهيل بن أيب صالح يقول: قاليـه عن أب,رمة بن بكريمـخ عن ,وهب
 الغازي واحلاج :وفد اهللا عز وجل ثالثة« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : سمعت أبا هريرة يقول:يقول

 بـه تفرد ,هريرة عن أيب يـهسهيل بن أيب صالح عن أبهذا حديث غريب من حديث  .»واملعتمر
 وال نعلم حدث ,رمة بن بكريمـخ نـهاب/ب١١٣/نـه عبـهوتفرد  ,نـهاألشج عبن بكري بن عبد اهللا 

 .وهب  غري عبد اهللا بننـه عبـه

 بن نحـمالر بن عبد دحـمأ ثنا , بن زياد النيسابوريدحـممـهللا بن حدثنا أبو بكر عبد ا )١٦(
 عن موسى بن أيب , عن النعامن, عن يعقوب, حدثني الليث بن سعد: ثنا عمي قال,وهب
 ,﴾r q p o  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلص قرأ خلف النبي ً عن جابر أن رجال, عن عبد اهللا بن شداد,عائشة

 ـم فسأهل, فسكت القوم,»﴾ p or q  ﴿منكم بـمن قرأ  «:قالملسو هيلع هللا ىلص فلام انرصف النبي 
 قال عبد .»ايـهِنَجـَإن بعضكم قد خال «: قال, أنا: ثم قال رجل, كل ذلك يسكتون,ثالث مرات

يف الظهر أو ملسو هيلع هللا ىلص  قرأ خلف النبي ً عن جابر أن رجال, عن أيب الوليد:− ابن شداد:يعني−اهللا 
? ملسو هيلع هللا ىلصين أن أقرأ خلف النبي انـه أت: فلام انرصف قال, فأبى,اهنـه ف, رجليـه فأومأ إل,العرص

____________________ 
  .− وكذا ما بعده – الفضيل :صوابه » الفضل«: قوله ) ١(الالل
 . احلسني :صوابه » احلسن«: قوله ) ٢(الالل
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من صىل خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام له  «:ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي ,ملسو هيلع هللا ىلص حتى سمع النبي ,فتذاكرا ذلك
وهو ابن إبراهيم أبو −من حديث الليث بن سعد عن يعقوب هذا حديث غريب  .»قراءة

 بـه تفرد , عن موسى بن أيب عائشة−وهو ابن ثابت أبو حنيفة− عن النعامن −يوسف القايض
 بن دحـمأ أيب عبيد اهللا يـهغري ابن أخذا اإلسناد بـه نـه عبـه وال نعلم حدث ,نـهعبد اهللا بن وهب ع

 عن , فرواه عن ابن وهب, وخالفه عبد امللك بن شعيب بن الليث, بن وهبنحـمالرعبد 
 وقول أيب عبيد اهللا عن ,جهولـ وطلحة هذا م, عن موسى بن أيب عائشة, عن طلحة,الليث
 . بالصواببـه أشعمه

 ثنا عبد امللك بن , من لفظهً أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن األشعث قراءةبـهحدثنا  )١٧(
 عن , عن طلحة,ثني الليث حد: حدثني ابن وهب قال:شعيب بن الليث بن سعد قال

 قرأ ً عن جابر بن عبد اهللا أن رجال, عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد,موسى بن أيب عائشة/أ١١٤/
من صىل منكم  «:قالملسو هيلع هللا ىلص  فلام انرصف النبي ,﴾r q p o بـ ﴿ملسو هيلع هللا ىلص ف رسول اهللا خل
 ثم قال , كل ذلك يسكتون, مرات ثالثـمفسأهل , فسكت القوم,»﴾r q p o﴿بـ

 عن أيب : وقال عبد اهللا بن شداد: قال.»ايـهِنَجـَقد علمت أن بعضكم خال «: قال, أنا:رجل
 يـه فأومأ إل,يف الظهر أو العرصملسو هيلع هللا ىلص أ خلف النبي قر ً عن جابر بن عبد اهللا أن رجال,الوليد
 حتى ,? فتذاكرا ذلكملسو هيلع هللا ىلصاين أن أقرأ خلف النبي نـه ت: فلام انرصف قال, فأبى,اهنـه ف,رجل

قال  .»من صىل خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام له قراءة «:ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ,ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبي 
ى هذا احلديث َوَ وقد ر,الوليد ال يعرف وأبو , طلحة هذا ال يعرف:لنا أبو بكر بن أيب داود

 ومل , فليس بحجة,نـه ويرسلو,نـه ال يسندو,عن موسى بن أيب عائشة سفيان وشعبة والناس
 وما كان هذا , طلحة: فقال, وأحسب أن الليث أخطأ يف اسم أيب حنيفة,يسنده إال أبو حنيفة

 .عند أحد إال عند عبد امللك بن شعيب

 ثنا , ثنا احلسن بن عرفة العبدي,بن إبراهيم بن نريوز األنامطي دحـممـأبو بكر حدثنا  )١٨(
 قال : عن جابر بن عبد اهللا قال, عن عمرو بن دينار, عن ابن جريج,يلهدة بن اليسع الباَعْسَم

 ,ن رشيكهِذْؤُ ليس له أن يبيع حتى ي,أو حائط/ب١١٤/عةْبَالشفعة يف كل ر «:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
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هذا حديث غريب من حديث عمرو بن  .»ترك وإن شاء , أخذ إن شاء,فإن فعل فهو باخليار
دة بن اليسع عن َعْسَ مبـه وتفرد ,نـه عبد امللك بن جريج عبـه تفرد ,دينار عن جابر بن عبد اهللا

 واملحفوظ عن ابن , غري احلسن بن عرفةنـه عبـه وال نعلم حدث ,ذا اإلسنادبـهابن جريج 
 .جريج عن أيب الزبري عن جابر

 فضل بن الدحـممـ ثنا جعفر بن , بن إبراهيم بن نريوز أبو بكر األنامطيدحـممـحدثنا  )١٩(
 : عن ابن عمر قال, عن عمرو بن دينار, ثنا ابن ثوبان,يصـم ثنا الوليد بن الوليد احل,الراسبي

 فإذا ,ف لشهر رمضان من رأس احلول إىل احلول املقبلَرْخَزُإن اجلنة لت «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
ورق اجلنة عن احلور  IQH فسفقت,م من شهر رمضان هبت ريح من حتت العرشكان أول يو

هذا  .» بناهـمنـ أعيّ وتقر,هـمبـ أعيننا ّ تقراً اجعل لنا من عبادك أزواج, يا رب: فقلن,العني
 بن ثابت نحـمالر عبد بـه تفرد ,حديث غريب من حديث عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عمر

 .يصـمروه غري الوليد بن الوليد احل ومل ي,نـهبن ثوبان ع

 بن عبد امللك بن دحـممـ ثنا , الوراقدحـممـحدثنا أبو عيل إسامعيل بن العباس بن  )٢٠(
 عن , بن املنكدردحـممـ عن ,زةحـم أنا شعيب بن أيب ,يصـم ثنا عيل بن عياش احل,يـهزنجو

,  رب هذه الدعوة التامةمهـ الل:من قال إذا سمع النداء «:قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,جابر بن عبد اهللا
 إال وجبت له الشفاعة عىل ; وابعثه املقعد املقرب الذي وعدته, الوسيلةاًدحـممـآت /أ١١٥/

 تفرد , بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللادحـممـهذا حديث غريب من حديث  .»ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 غري عيل بن نـه عـهب  وال نعلم حدث, دينار:زةحـمواسم أيب زة, حـم أبو برش شعيب بن أيب بـه

 .يصـمعياش احل

 ثنا ,ميََد بن يزيد األدحـممـ ثنا ,اطن احلدحـمأ بن دحـممـأبو عثامن سعيد بن حدثنا  )٢١(
 عن ابن عمر أن , عن نافع, عن إسامعيل بن أمية وعبيد اهللا بن عمر,ليم الطائفيُحييى بن س
هذا حديث  . يف الصالةّ ورخص يف التصفيق للنساء,»التسبيح للرجال «:قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 غريب من حديث عبيد اً وهو أيض,غريب من حديث إسامعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
____________________ 

 . فتفتقت :صوابه » فسفقت«: قوله ) ١(الالل
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 ورواه ,ذا اإلسنادبـه هـامنـليم الطائفي عُ حييى بن سبـه تفرد ,اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر
 بن حازم عن سهلعن عبيد اهللا بن عمر عن أيب  د بن زيد وعبد األعىل بن عبد األعىلحـام
 واهللا ,يـه بالصواب فبـه وهذان أش, وروي عن إسامعيل بن أمية عن عطاء عن أيب هريرة,سعد
 .أعلم

 بن عيل بن احلسن بن دحـممـ ثنا , احلناطدحـمأ بن دحـممـحدثنا أبو عثامن سعيد بن  )٢٢(
 عن ,اهللاعن سامل بن عبد  , عن جابر,زةحـم أخربنا أبو : سمعت أيب قال:شقيق املروزي قال

 هـميـ فأغلقوا عل, ومعه شيبة بن عثامن وبالل,الكعبةملسو هيلع هللا ىلص  دخل رسول اهللا :ابن عمر قال
 /ب١١٥/ملسو هيلع هللا ىلص فإذا نبي اهللا ,ت حتى دخلتحـم فزا,اًديدس اً شابً وكنت رجال: قال,الباب
هذا حديث غريب من  . صىل بني هذين العمودين ركعتني:? قالوا ما صنع:هـم فسألت,راجع

 , ساملنـه غري ابنـه ال نعلم رواه ع,وباللبي ََج بن عمر عن شيبة بن عثامن احلحديث عبد اهللا
 . بن ميمون عن جابردحـممـزة السكري حـم أبو بـه وتفرد ,نـه جابر بن يزيد اجلعفي عبـهتفرد 

 بن عبد دحـممـثنا  ,زميِوارُحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر بن إبراهيم اخل )٢٣(
 سألت عبد اهللا بن :ف قالِّ عن طلحة بن مرص,يش بن سليمِرَ ثنا احل, ثنا أبو داود,ميِّرَخُاهللا امل

هذا حديث  . أوىص بكتاب اهللا عز وجل, نعم:? قالملسو هيلع هللا ىلص هل أوىص رسول اهللا :أيب أوىف
 أبو داود بـه تفرد ,فِّيش بن سليم الكويف عن طلحة بن مرصِرَغريب من حديث أيب سعيد احل

 .نـهبن داود عالطياليس سليامن 

 وجدت يف كتايب بخطي عن عيل بن هشام :أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قالحدثنا  )٢٤(
 عن , عن عبد اهللا بن الصامت, بن هالليدحـم عن , ثنا سليامن بن املغرية, ثنا عفان,ماينْرِالك

حديث غريب من حديث  .» بارك ألمتي يف بكورهاهـمالل «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :أيب ذر قال
ماين عن عفان ْرِعيل بن هشام الك, تفرد به  بن هالل عن عبد اهللا بن صامت عن أيب ذريدمحـ

 .نـهعن سليامن بن املغرية ع

 ثنا عيل ,اينَادَّبَثنا أبو عاصم الع , ثنا عمرو بن عيل,حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر )٢٥(
يف /أ١١٦/ يف حلقة اً جلوس كنا: عن ابن عباس قال,رانْهِ عن يوسف بن م,عانْدُبن زيد بن ج
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 وذكرنا إبراهيم , وطول عبادتهاً أفضل? فذكرنا نوحهـميـ أ,املسجد نتذاكر فضائل األنبياء
 فبينا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وذكرنا ,اهللا روح  وذكرنا ابن مريم, وذكرنا موسى كليم اهللا,خليل اهللا

 كنا ,اهللا رسول يا :ناقل ,»بينكم تذكرون كنتم ما «:فقال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خرج إذ كذلك نحن
 خليل إبراهيم وذكرنا ,عبادته وطول اًنوح فذكرنا? أفضل هـميـأ ,األنبياء فضائل نذكر
 ,»فضلتم فمن «:قال ,اهللا رسول يا أنت وذكرناك ,عيسى وذكرنا ,موسى وذكرنا ,نحـمالر
 ,تأخر اوم ذنبك من تقدم ما لك وغفر ,كافة لناسل اهللا بعثك ,اهللا رسول يا فضلناك :قلنا

 بن حييى من اًخري يكون أن ألحد ينبغي ال نـهإ أما «:ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال ,األنبياء خاتم وأنت
 يفعز وجل  اهللا وصفه كيف سمعتم أما «:قال? ذلك أين ومن ,اهللا رسول يا :قلنا ,»زكريا
IQH: ﴿  b إىل قوله,﴾H G F E D C B A  ﴿:فقال ,بـهكتا

f e d c﴾, من غريب حديث هذا .»ابـه هـميـ ملو ,قط سيئة يعمل ومل 
 أبو بـه وتفرد ,نـهن ععاْدُج بن زيد بن عيل بـه تفرد ,عباس ابن عن رانْهِم بن يوسف حديث

  /ب١١٦/.البرصي IRHاين املراديَادَّبَد اهللا الع عبد اهللا بن عبي:واسمه, نـهاين عَادَّبَعاصم الع

 ,يعيِامعيل املروزي املعروف بالش بن منصور بن النرض بن إسدحـممـدثنا أبو بكر ح )٢٦(
ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي , عن ابن عمر, عن نافع, ثنا عبيد اهللا بن عمر, ثنا عبد األعىل,ثنا نرص بن عيل

 .»اش األرضَشَ ومل تدعها تأكل من خ, فلم تطعمها, أوثقتها,عذبت امرأة يف هرة «:قال

 عن ,عبيد اهللا بن عمر ثنا , ثنا عبد األعىل, ثنا نرص بن عيل, بن منصوردحـممـحدثنا  )٢٧(
ُاملقربيسعيد  ْ اهللا  ISHدهذا حديث غريب من حديث عب .مثلهملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي , عن أيب هريرة,َ

ُاملقربيمري عن سعيد بن أيب سعيد ُبن عمر بن حفص الع ْ  عبد األعىل بـه تفرد , عن أيب هريرةَ

____________________ 
 . اهللامع:  أي ﴾Ý Ü Û Ú  ﴿: مع قوله, ومثله قوله تعاىل: أي ) ١(الالل
َ الـمرئي:صوابه » املرادي«: قوله ) ٢(الالل َ. 
, ثم رضب عىل نقطتي الياء, وضبطت بفتح ثم »عبيد« وكانت كتبت –ُ عبيد :صوابه » عبد«: قوله ) ٣(الالل

  .−سكون 
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  وبني حديث, عمر بني حديث نافع عن ابن:اً مجع بني اإلسنادين مجيع,نـهبن عبد األعىل ع
ُاملقربي ْ  . عن أيب هريرةَ

 عن , ثنا املعتمر بن سليامن, ثنا نرص بن عيل,هـم بن منصور بن أيب اجلدحـممـحدثنا  )٢٨(
A   ﴿: فكتب,»ائتوين بالكتف أو اللوح «:قالملسو هيلع هللا ىلص  عن الرباء أن النبي , عن أيب إسحاق,يـهأب

E D C B﴾,هل يل من رخصة? : فقال, وعمرو بن أم مكتوم خلف ظهره 
هذا حديث غريب من حديث أيب املعتمر سليامن بن طرخان  .﴾H G F﴿ :فنزلت

ِالسبيعالتيمي عن أيب إسحاق   . املعتمر بن سليامننـه اببـه تفرد ,ي عن الرباء بن عازبَ
 ثنا ,يلَدُ بن بدحـمأ ثنا , الوكيلدحـممـبن /أ١١٧/ بن عبد اهللادحـمأحدثنا أبو بكر  )٢٩(

 قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال, عن األغر, عن أيب إسحاق, ثنا األعمش,حفص بن غياث
 هـامنـ ماً فمن نازعني واحد, والكربياء ردائي, العظمة إزاري:يقول اهللا تبارك وتعاىل «:ملسو هيلع هللا ىلص

ِالسبيعهذا حديث غريب من حديث األعمش عن أيب إسحاق  .»ألقيته يف النار  ي عن األغرَ
 .نـه حفص بن غياث عبـه تفرد ,عن أيب هريرة

 ثنا عبد ,فْيَّ ثنا إسحاق بن الض, الوكيلدحـممـ بن عبد اهللا بن دحـمأحدثنا أبو بكر  )٣٠(
يم ِرَرية بن يَبُ عن ه, عن أيب إسحاق, عن عمه شعيب بن خالد, ثنا حييى بن العالء,الرزاق
 لقد فارقكم منذ :ل فقا, السالميـه عيل علَِلتُ قَ السالم صبيحةيـه خطبنا احلسن بن عيل عل:قال

 التي الليلة يف بروحه َدِعُص ولقد ,بعلمالليلة رجل مل يسبقه األولون وال يدركه اآلخرون 
 فيكتنفه ,املبعث يبعثهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول وكان , السالميـهعل زكريا بن حييى بروح ايـهف َدِعُص

 بيضاء وال صفراء ترك ما ,يـهعل اهللا يفتح حتى ينثني فال ,يساره عن وميكائيل نـهيمي عن جربيل
 من غريب حديث هذاو .ألهله اًخادم ابـه يبتاع أن أراد ,عطائه نم فضلت هـمدر سبعامئة إال

ِالسبيع إسحاق أيب عن الرازي خالد بن شعيب حديث  عن خالد بن العالء بن حييى بـه تفرد ,يَ
 بن إسحاق بـه وتفرد ,حييى عن مهـام بن/ب١١٧/الرزاق عبد بـه وتفرد ,خالد بن شعيب عمه
 .الرزاق عبد عن فْيَّالض
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 , ثنا زيد بن أيب الزرقاء, بن حييىىَّنَهُ ثنا م, بن أيب شيبةدحـممـ بن دحـمأحدثنا أبو بكر  )٣١(
 قال رسول اهللا :قال  عن جابر بن عبد اهللا, عن سعيد بن املسيب, عن عيل بن زيد,عن سفيان

 يوم إىل ,هذا بلدكم يف ,هذا شهركم يف ,هذا  يومكمإن اهللا عز وجل افرتض اجلمعة يف «:ملسو هيلع هللا ىلص
 وال َالَأ ,له بارك وال ,شملهله  اهللا معـج فال ;اًهاونـت أو ابـه اًاستخفاف تركها فمن َالَأ ,القيامة
 بن عيل عن الثوري سفيان حديث من غريب حديث هذا .»ابر فاجر َّنَّمُؤَي وال َالَأ ,له صالة
 .زيد عن حييى بن ىَّنَهُم بـه وتفرد ,نـهع الزرقاء يبأ بنزيد  بـه تفرد ,عانْدُج بن زيد

 يف سنة ثنتني وعرشين قدم علينا−ن عيل بن الفضل بن طاهر البلخي حدثنا أبو احلس )٣٢(
 ثنا احلسني بن , ثنا خلف بن أيوب, ثنا عبد الصمد بن الفضل أبو حييى البلخي,−وثالثامئة
 كان : عن عائشة قالت,يع بن عمري عن مج, عن صدقة بن سعيد, عن سفيان الثوري,سليامن

غريب من حديث سفيان  .ا نضفرَّ ألن;اًمسـ ونحن نفيض خ,اًيفيض عىل رأسه ثالثملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 عن مجيع بن −د املفضل بن صدقةحـامهو والد أيب و−بن سعيد احلنفي الثوري عن صدقة 

 . احلسني بن سليامن البلخي, وكان من الثقاتبـه تفرد ,عمري عن عائشة

 نا ث,البلخي احلسني بن دَيْح السلمي أدحـممـأبو  نا ث,طاهر بن الفضل بن عيلثنا حد )٣٣(
بن  حصني عن ,−النخعيوهو جعفر بن احلارث − األشهب أبو نا ث,الكاتب سليامن بن زهرأ

 عىل وهو يقول شعبة بن املغرية سمعنا :قاال عبيدة بن وسعد عامر عن/أ١١٨/,نحـمالرعبد 
 ضيقة ةَّبُج يـهوعل ,معي بإداوة تلقيته قبلأ فلام ,حلاجته زَّفترب ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مع كنت :املنرب

هذا حديث غريب من حديث  .يـهوخف رأسه ومسح ,فتوضأ ,ةَّبُاجل من يده خرجأف ,الكمني
 السلمي عن عامر الشعبي نحـمالرأيب األشهب جعفر بن احلارث النخعي عن حصني بن عبد 

 .نـهاح عَّمَ أزهر بن سليامن البلخي كاتب ابن الربـه تفرد ,شعبةوسعد بن عبيدة عن املغرية بن 

احلج سنة ثنتني قدم علينا −ي  بن عيل اجلوهري املروزدحـمأحدثنا أبو حفص عمر بن  )٣٤(
ثنا حييى بن إسحاق  , بن الليث املروزي أبو عبد اهللادحـممـ ثنا : قال−وعرشين وثالثامئة

 عن سليامن ,داينْمـَ عن أيب إسحاق اهل,ار الصائغ ثنا عبد الكبري بن دين,IQHالكاجغوين
____________________ 

  .− وكذا ما بعده –الكاجغري :  الكاشغري, أو:صوابه » الكاجغوين«: قوله ) ١(الالل
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 فلم ,اًخرجـمملسو هيلع هللا ىلص  خرجنا مع رسول اهللا : عن عبد اهللا قال, عن علقمة, عن إبراهيم,األعمش
 ثم , يف إناءبـه فص,ا يشء من ماءيـهإداوة فملسو هيلع هللا ىلص  ومع رسول اهللا ,بـه وال نرشنـه نتوضأ مءنصب ما

 فلقد رأيت ما بني : قال عبد اهللا,» من اهللاِء والربكةعىل الوضوَّهلم  «: ثم قال,يـهوضع كفه عل
 َ إنا كنا معرش: فقال عبد اهللا, ورشب الناس وتوضؤوا,اًر عيونَّجَفَتملسو هيلع هللا ىلص أصابع رسول اهللا 
 ,هـم وكان جابر مع,اًا ختويفنـه وأنتم ترو,ً بركةِنرى اآلياتملسو هيلع هللا ىلص /ب١١٨/أصحاب رسول اهللا

وهذا حديث غريب من حديث أيب إسحاق  .جل ومخسامئة راًلفأوإن القوم بلغوا يومئذ 
ِالسبيع  وال ,نـه عبد الكبري بن دينار أبو عبد الرحيم الصائغ عبـه تفرد ,ي عن سليامن األعمشَ

 . غري حييى بن إسحاق الكاجغويننـه عبـهنعلم حدث 

 ثنا عيل بن احلسن بن , بن سعيد بن اجلامل املقرئدحـممـ عبد اهللا بن دحـممـحدثنا أبو  )٣٥(
 عن عامرة بن , عن األعمش, ثنا أيوب بن جابر, بن بكري احلرضميدحـممـ ثنا ,سافر اخلياطم

ري أن عبد اهللا بن مسعود كان ينرصف عن َهُيث بن ظَرُ بن يزيد وحنحـمالر عن عبد ,عمري
هذا حديث غريب من حديث  .نـهكان ينرصف عن يميملسو هيلع هللا ىلص  وذكر أن رسول اهللا ,نـهيمي

ري عن عبد اهللا بن َهُظيث بن َرُ بن يزيد وحنحـمالر عن عبد األعمش عن عامرة بن عمري
 واملحفوظ عن األعمش عن عامرة عن ,ذا اإلسنادبـه نـه أيوب بن جابر عبـه تفرد ,مسعود

 .األسود بن يزيد عن عبد اهللا

 بن عبدة دحـمأ ثنا ,ا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوريحدثن )٣٦(
 أي الناس أحب , يا رسول اهللا: قالوا: عن أنس قال,يدحـم ثنا ,امن ثنا معتمر بن سلي,الضبي
هذا حديث غريب و .»أبوها«/أ١١٩/: قال, إنام نعني من الرجال: قالوا,»عائشة «: قال?إليك

 . املعتمر بن سليامنبـه تفرد , الطويل عن أنسيدحـممن حديث 

 ثنا املعتمر بن ,ر بن بكادحـمأ ثنا أبو هانئ ,حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب )٣٧(
قوموا صلوا عىل أخيكم  «:بـهقال ألصحاملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس أن النبي ,يدحـم عن ,سليامن
y x  ﴿: فأنزل اهللا عز وجل, من احلبشةٍجْلِأمرنا أن نصيل عىل عت :هـم قال بعض,»النجايش

¢ ¡ � ~ } | { zإىل قوله ﴾:﴿ º ¹ ¸ ¶﴾, 
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 املعتمر بن بـه تفرد , عن أنسيدحـمديث هذا حديث غريب من ح . هذه اآليةيـه فنزلت ف:قال
 . بن بكاردحـمأ غري أيب هانئ نـه وال نعلم رواه ع,سليامن

 بن يوسف بن أيب دحـممـ ثنا , بن أيب بكر الواسطيدحـممـ بن دحـمأحدثنا أبو ذر  )٣٨(
 عن العالء بن عبد ,يدةَبُ عن موسى بن ع, ثنا سعيد بن سامل, ثنا أسد بن موسى,معمر
هذا حديث  .يف شعبانملسو هيلع هللا ىلص  كان أكثر صيام رسول اهللا : عن أيب هريرة قال,يـهن أب ع,نحـمالر

يدة َبُموسى بن ع بـه تفرد , عن أيب هريرةيـه عن أبنحـمالرغريب من حديث العالء بن عبد 
 . غري سعيد بن ساملنـه عبـه وال نعلم حدث ,نـهع

 ثنا إسحاق بن ,خلف العطار بن عيل بن دحـممـ ثنا , بن أيب بكردحـممـ بن دحـمأحدثنا  )٣٩(
من قال  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال, عن نافع,ادَّ ثنا األوزاعي وابن أيب رو,يحِجَن

نافع عن ابن /ب١١٩/ حديث غريب من حديث األوزاعي عنهذا .» فاقتلوهيـهيف ديننا برأ
 .نـهطي عَلَيح املِجَ إسحاق بن نبـه تفرد ,عمر

 ,يـمَهْرِ ثنا عيل بن احلسني الد,−ريةَقُيعرف بابن ب− بن عيل دمحـمـحدثنا إبراهيم بن  )٤٠(
 فذكر عمر , عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض,يـه عن أب,ثنا املعتمر بن سليامن

هذا حديث غريب من حديث سليامن التيمي  .»مره فلرياجعها «: فقال,ملسو هيلع هللا ىلصذلك لرسول اهللا 
 .اًوكان ضعيف,  إال عن شيخنا هذابـه ومل نكت,ر بن سليامن املعتمبـه تفرد ,عن نافع عن ابن عمر

 ثنا , ثنا عبيد اهللا بن موسى,ويَهُ ثنا عيل بن املثنى الط, بن عيلدحـممـحدثنا إبراهيم بن  )٤١(
وهذا حديث غريب من  .»الندم توبة «:قالملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عن أنس بن مالك ,أبو سعد البقال
 بـه وتفرد ,نـهى ع عبيد اهللا بن موسبـه تفرد ,بان عن أنسُزْرَ البقال سعيد بن املحديث أيب سعد

 . بن املثنى عن عبيد اهللا بن موسىعيل

ْغيالن بن عبد اهللا بن دحـممـحدثنا أبو بكر  )٤٢( بن  IQHبيدةُ ثنا ع,يعِنَ بن مدحـمأ ثنا , اخلزازَ
ينة عىل َرُ من ع قدم نفر: عن أنس بن مالك قال,بان أبو سعد البقالُزْرَسعيد بن امل ثنا ,يدحـم

أن ملسو هيلع هللا ىلص لنبي  اهـم فأمر,هـمنـوعظمت بطو ,هـمنـت ألواَّ فاصفر,وا األرضَوَتْ فاج,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
____________________ 

  .− بالفتح –َ عبيدة :صوابه  − بالضم −» ةُعبيد«: قوله ) ١(الالل
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 , فقاموا فقتلوا الراعي, فصحوا ; ففعلوا,انـه فيرشبوا من أبواهلا وألبا,خيرجوا إىل إبل الصدقة
هذا حديث /أ١٢٠/.هـمنـ وسمر أعي,هـميـ فقطع أيد,ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا هـم فأخذ,ردوا اإلبلَّواط

 وأيب يدحـمبيدة بن ُ غري عنـه مل يروه ع,بن مالكغريب من حديث أيب سعد البقال عن أنس 
 .نـهمسعود الزجاج ع

ْغيالن بن عبد اهللا بن دحـممـحدثنا  )٤٣( بو يوسف القايض يعقوب  ثنا أ,يعِنَ بن مدحـمأ ثنا ,َ
 نـهأملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,رباء بن عازبر بن عبد اهللا وال عن جاب, عن عامر,جالدـ ثنا م,بن إبراهيم

 ثم ذبح فقد أصاب ,فصىل معنا ,من أدرك هذا اليوم «: فقال, ثم خطب,صىل يف يوم عيد
 ,انـهأكل ملنا شاة لنَّ عج: فقال رجل من األنصار,»ـم ومن تعجل الذبح فهي شاة حل,السنة

يث غريب من هذا حد .» وال جتزئ عن أحد بعدك,جتزئ عنك «: فقال,عةَذَ جداجنعندنا و
 أبو يوسف بـه وتفرد ,نـهجالد بن سعيد عـ مبـه تفرد ,عامر الشعبي عن جابر بن عبد اهللاحديث 

  .هـامنــمع بي وقد ج,ـحفوظ عن الشعبي عن الرباء وهو م,جالدـالقايض عن م

 ثنا عبد العزيز , بن يونس الرساجنحـمالر ثنا عبد ,حدثنا القايض احلسني بن إسامعيل )٤٤(
يث هذا حد .عن بيع الغررملسو هيلع هللا ىلص  ى رسول اهللانـه : عن سهل بن سعد قال,يـه عن أب,زمبن أيب حا

 بن نحـمالر عبد بـه وتفرد , عبد العزيزنـه ابنـه عبـه تفرد ,غريب من حديث أيب حازم عن سهل
 بـه وقد أتى , واملحفوظ عن أيب حازم عن سعيد بن املسيب,يونس الرساج عن عبد العزيز

 . واهللا أعلم,هـام قد حفظهنـ فدل عىل أ,بعده

 , ثنا عبد العزيز بن أيب حازم, بن يونسنحـمالر ثنا عبد ,ن إسامعيلحدثنا احلسني ب )٤٥(
 .عن بيع الغررملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا /ب١٢٠/ىنـه : عن سعيد بن املسيب قال,يـهعن أب

 بن دحـممـ ثنا أبو كريب , بن إبراهيم العمريدحـممـحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن  )٤٦(
 عن , عن الشعبي,ةَّزَبن أيب ع عن عيسى , عن إرسائيل, ثنا حييى بن زكريا بن أيب زائدة,العالء

بثالث ال أدعهن يف سفر وال ملسو هيلع هللا ىلص ين خلييل رسول اهللا نبأ أ: عن أيب هريرة قال,أيب ثور األزدي
هذا  . وصيام ثالثة أيام من كل شهر, وصالة الضحى, أوصاين أن ال أنام إال عىل وتر:حرض

 عيسى بن أيب بـه تفرد ,يب ثور األزدي عن أيب هريرةب من حديث الشعبي عن أحديث غري



 ٥٤١

ن زكريا بن أيب زائدة عن  حييى ببـه وتفرد , إرسائيل بن يونس عن عيسىبـه وتفرد ,نـهة عَّزَع
 .إرسائيل

 ثنا أبو بكر , ثنا عثامن بن معبد بن نوح, بن خشيشدحـمأحدثنا عبد اهللا بن جعفر بن  )٤٧(
عن ابن  ,ريْذُالعري َعُ ثنا أبو قتادة بن يعقوب بن عبد اهللا بن ثعلبة بن ص,املدين IQHةبن أيب شيب

ن يف لو أن املؤم «:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أنس بن مالك قال, عن ابن شهاب,أخي ابن شهاب
 ابن نـه عبـه تفرد ,حديث غريب من حديث الزهري عن أنس .»يـهض اهللا له من يؤذَّجحر لقي

 أبو بكر عبد نـه تفرد ع,ريْذُ غري أيب قتادة العنـه يروه ع ومل,بن عبد اهللا بن مسلم دحـممـ يـهأخ
 .اميَزِ بن عبد امللك بن شيبة احلنحـمالر

بن سليامن /أ١٢١/ ثنا الربيع, بن نرص الدقاقدحـمأحدثنا أبو احلسني عبد امللك بن  )٤٨(
 عن , بن عمرودحـممـ عن ,سود بن األيدحـم ثنا ,َبنْعَ ثنا إسامعيل بن مسلمة بن ق,املرادي

 أصبتها أم , بالسوطٌ رضبةَكفاك احلية «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال,أيب سلمة
 تفرد ,ن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة بدحـممـهذا حديث غريب من حديث  .»أخطأتـها

ب َنْعَ مسلمة بن قري إسامعيل بن غبـه وال نعلم حدث ,نـه بن األسود عيدحـم أبو األسود بـه
 .نـهع

 بن دحـممـ ثنا أبو فروة يزيد بن , البلدي بن عيسى بن السكنيدحـمأحدثنا أبو العباس  )٤٩(
 أن أباه أخربه , أنا عبد اهللا بن أيب قتادة: ثنا حييى بن أيب كثري قال,يـه عن أب, ثنا أيب,يزيد بن سنان

 : فقال,هـم فلام صىل دعا,ل خلفهبة رجاَلَإذ سمع جملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا  بينام نحن نصيل مع رس:قال
تيتم الصالة  إذا أ,فال تفعلوا «: قال, استعجلنا إىل الصالة, يا رسول اهللا: قالوا,»ما شأنكم«

حديث غريب من حديث  .»مواـ وما سبقتم فأت, فام أدركتم فصلوا,فلتكن عليكم السكينة
اوي َهُ أبو فروة يزيد بن سنان الرهبـ تفرد ,يـهن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبحييى بن أيب كثري ع

 .دحـممـ نـه غري ابنـه ومل يروه ع,نـهع

____________________ 
 . بن شيبة :صوابه » بن أيب شيبة«: قوله ) ١(الالل



 ٥٤٢

 ثنا ,يـه عن أب, ثنا أيب,دحـممـ ثنا أبو فروة يزيد بن , بن عيسى بن السكنيدحـمأحدثنا  )٥٠(
إذا  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : أن أباه أخربه قال, أنا عبد اهللا بن أيب قتادة:قالحييى بن أيب كثري 
هو يف صالة ما دامت الصالة  ف,ذلك حيث يصيلجلسه ـالته ثم جلس يف مقىض الرجل ص

 .»جلسهـم/ب١٢١/ أو يتحول من,حتبسه

 دحـمأ حدثني عمي , بن العالء الكاتبدحـممـ بن عبيد اهللا بن دحـممـحدثنا أبو جعفر  )٥١(
بن  نمحـالر بن عبد دحـممـ ثنا ,−ديْرُيعرف بالك−  ثنا عمر بن إبراهيم, بن العالءدحـممـبن 

 الناس َّنَمَإن أ «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال, عن أيب حازم,املغرية بن أيب ذئب
 عىل واجب وحفظه وشكره بـهفح ,نـهعلينا يف صحبته وذات يده أبو بكر الصديق ريض اهللا ع

 دحـممـ حديث من غريب وهو ,بن سعد سهل عن حازم أيب حديث من غريبحديث  .»أمتي
 .نـهع ديْرُالك إبراهيم بن عمر بـه تفرد ,ذئب أيب بن نحـمرالبن عبد 

 ثنا , بن يوسف بن أيب معمردحـممـ ثنا , بن أيب بكر العطاردحـممـ بن دحـمأحدثنا   )٥٢(
 عن سهل بن , عن أيب حازم, بن سعد وعبد العزيز بن أيب حازم ثنا هشام,حبيب بن أيب حبيب

 وأقرب اخللق ,بعني ألف حجاب وبني اخللق سإن بني اهللا عز وجل «: قالملسو هيلع هللا ىلصسعد أن النبي 
 , حجاب من نار: أربع حجبنـه وبيهـمنـ وإن بي, عز وجل جربيل وميكائيل وإرسافيلإىل اهللا

هذا حديث غريب من حديث  .» وحجاب من املاء, وحجاب من غامم,وحجاب من ظلمة
 بن سعد عن هشام حبيب بن أيب حبيب بـه تفرد ,ازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعدأيب ح

 .وعبد العزيز بن أيب حازم

 ثنا روح بن ,ةَّبَ ثنا عمر بن ش, بن سهل بن الفضيل الكاتبدحـممـحدثنا أبو عبد اهللا  )٥٣(
 أية : فقال, عند سعيد بن جبرياً كنت قاعد: قالنحـمالر عن حصني بن عبد , ثنا شعبة,ُعبادة
غت ِدُ إين ل: فقلت, ظن أين كنت أصيل فظننته, كذا وكذا:? قلت كان كذا وكذاَ البارحةٍساعة

يب َصُحيدث عن بريدة بن ح/أ١٢٢/ إين سمعت الشعبي: اسرتقيت? قلتَالَ أ: قال,البارحة
ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس أن رسول اهللا : فقال سعيد بن جبري,ةَـمُح ال رقية إال من عني أو : قالنـهأ



 ٥٤٣

الذين ال  هـم «:? فقالهـم من : فقلت,» بغري حساباًألف IQHيدخل اجلنة من أمتي سبعني «:قال
هذا حديث غريب من حديث  .» يتوكلونهـمبـ وعىل ر,يعتافون وال , وال يتطريون,يسرتقون

 بـه تفرد ,ملسو هيلع هللا ىلص بن جبري عن ابن عباس عن النبي  عن سعيدنحـمالرشعبة عن حصني بن عبد 
 .نـه عُعبادةروح بن 

 ثنا ميسور بن خالد ,ةَّبَ ثنا عمر بن ش, بن سهل بن الفضيل الكاتبدحـممـحدثنا  )٥٤(
 عن , عن النرض بن أنس, عن قتادة,َعروبة عن سعيد بن أيب ,افَسَ ثنا عامر بن ي,ريُفْصُالع

 ا يموت عىل ذلكبـه اًخلصـ إله إال اهللا من المن شهد أ «:قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي ,أنس بن مالك
وما أمرنا أن نكتب  ,ديث أمرنا أيب أن نكتب هذا احل: قال النرض,»حرمه اهللا عز وجل عىل النار

 تفرد , عن النرض بن أنس عن أنس بن مالكهذا حديث غريب من حديث قتادة .ًحديثا غريه
 .نـهبـه ميسور بن خالد ع تفرد ,افَسَ غري عامر بن ينـه ومل يروه ع,نـه عَعروبةبـه سعيد بن أيب 

ثنا أبو زرعة  ,ذاينَـم اهلل الزعفراينُبْلُبن ب IRHاهللا بن عبد نحـمالرحدثنا القاسم بن عبد  )٥٥(
 عن , عن نافع, عن أيوب, عن سعيد, ثنا عبد األعىل, بن سعيد اخلزاعيدحـممـ ثنا ,الرازي

هذا حديث  . ومنا املكرب,يِّ منا امللب,من منى إىل عرفاتملسو هيلع هللا ىلص ونا مع النبي  غد:ابن عمر قال
 ,نـه عَعروبة د بن أيب سعيبـه تفرد ,ياين عن نافع عن ابن عمرِتْخِوب السغريب من حديث أي

 .بد األعىل بن عبد األعىل عن سعيد عبـهوتفرد 

 ثنا أبو قيص إسامعيل ,يارَجِاحل/ب١٢٢/ بن إسحاقدحـمأ بن دحـممـحدثنا أبو بكر  )٥٦(
 عن ,نحـمالر بن عبد دحـممـ ثنا ,نحـمالر ثنا سليامن بن عبد , بن إسحاق الدمشقيدحـممـبن 
ُقربيَامل عن سعيد ,امَدِر بن كَعْسِم  هل ,عن املرأة حتتلمملسو هيلع هللا ىلص  سئل النبي : هريرة قال عن أيب,ْ
ر عن سعيد َعْسِهذا حديث غريب من حديث م .»إذا رأت املاء فلتغتسل «: قال?ا غسليـهعل
ُاملقربين أيب سعيد ب ْ  بـه وتفرد ,نـه القشريي عنحـمالر بن عبد دحـممـ بـه تفرد , عن أيب هريرةَ

َ بنت رش ابننحـمالرسليامن بن عبد   .نـهحبيل عُ

____________________ 
 . سبعون :ه الوجه في» سبعني«: قوله ) ١(الالل
 . عبد اهللا بن عبد الرحـمن :صوابه » عبد الرحـمن بن عبد اهللا«: قوله ) ٢(الالل



 ٥٤٤

 دحـممـم بن َالَ ثنا س, بن عمرو بن عبد اخلالق البزازدحـمأ بن دحـممـحدثنا أبو العباس  )٥٧(
 ثنا سفيان بن سعيد , ثنا أبو أسامة, اجلعفينحـمالر بن عبد دحـممـ ثنا ,بن ناهض املقديس

ن حنظلة الكاتب  ع,ديْـهَن عن أيب عثامن ال,يريَرُ عن سعيد اجل, حدثني شعبة:الثوري قال
 وساق ... عنيَا رأيَّ حتى كنا كأن,ا العيوننـه فوعظنا موعظة ذرفت م,ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند النبي :قال

جاج عن هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن شعبة بن احل .احلديث بطوله
 ومل ,مة اجلعفي عن أيب أسانحـمالر بن عبد دحـممـ بـه وتفرد ,نـه أبو أسامة عبـه تفرد ,يريَرُاجل
 . إال عن شيخنا هذابـهنكت

 عن , ثنا يزيد بن هارون, بن مسلمةدحـممـ ثنا , بن نوح اجلنديسابوريدحـممـحدثنا  )٥٨(
 : حني يقولاً اهللا لبيدحـم ر: عن عائشة قالت,يـه عن أب, عن هشام بن عروة,هشام بن حسان

 ِربد األجْلِ كجٍفْلَ يف خُيتِقَوب   هـمنافْكَاش يف أَعُذهب الذين ي
 تفرد , عن عائشةيـهن هشام بن عروة عن أبهذا حديث غريب من حديث هشام بن حسان ع

 .نـه يزيد بن هارون عبـه
 

 /أ١٢٣/. وآله وسلمدحـممـ وصىل اهللا عىل ,آخر اجلزء الثالث



 ٥٤٥

  األفراد الفوائدالثالث والثامنون من
 د بن مهدي بن مسعود الدارقطني احلافظحـمختريج أيب احلسن عيل بن عمر بن أ

 نـهاري عَشُد بن الفتح العمـحـمد بن عيل بن الفتح بن مـحـمرواية أيب طالب 
 نـه عد عبد الوهاب بن عيل بن عيل بن سكينةحـمرواية أيب أ
 نـهد األنصاري البزاز عمـحـم عبد الباقي بن د بنمـحـمرواية أيب بكر 

 نـهرواية أيب الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلراين ع
 نـه عةد بن جربيل الدربنديمـحـمد بن مـحـمرواية فاطمة بنت أيب الوليد 
 انـهع د بن املبارك الغزيحـمن بن أحـمرواية أيب الفرج عبد الر

د بن حجر العسقالين وشمس مـحـمد بن مـحـم عيل بن د بنحـمرواية احلافظ أيب الفضل أ
 نـه عهـامكال د بن عمر بن عمر بن حصن امللتويتمـحـمالدين 

 /أ٤٥/هـامنـاسن يوسف بن شاهني سبط ابن حجر عـحرواية أيب امل



 ٥٤٦

 
 ن الرحيمحـمبسم اهللا الر

 رب أعن ويرس يا كريم
 يف أول يـه بقراءيت علن امللتويتد بن عمر بن عمر بن حصمـحـمأخربنا الشيخ شمس الدين 

د بن املبارك الغزي حـمن بن أحـم أخربك املسند أبو الفرج عبد الر:, قلت له٨٦٨رمضان سنة 
د مـحـمنا أم احلسن فاطمة بنت الشيخ أيب الوليد أ , لنصفه األخري وإجازة لسائرهيـها علًسامع

نا الشيخ  أ,٧٣٠ يوم عاشوراء من سنة ا يفيـها علً أبوها سامعُّد بن جربيل الدربنديمـحـمبن 
دث نجم الدين أيب ـحل املسند نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف ابن اإلمام العامل املجاأل

 بقراءة الشيخ اإلمام العالمة قايض القضاة أيب يـها علًد عبد املنعم بن عيل احلراين سامعمـحـم
 من يـهطاعة القشريي علبن أيب ال مطيع م أيب احلسن عيل بن وهب بند بن اإلمامـحـمالفتح 
د عبد الوهاب بن عيل بن عيل بن سكينة قراءة حـما الشيخ اإلمام ضياء الدين أبو أن أ,أصله
د البزاز مـحـمد بن عبد الباقي بن مـحـمنا القايض أبو بكر  أ,٥٩٩ وأنا أسمع يف رجب سنة يـهعل

د مـحـمنا الشيخ أبو طالب  أ,٥٣٣رجب سنة , وذلك يف يوم السبت ثامن بـه, فأقر يـهقراءة عل
 ,, وهو ينظر يف أصل سامعهبـه  فأقر,اريَشُد بن الفتح املعروف بالعمـحـمبن عيل بن الفتح بن 

 وأنا يـهد بن مهدي بن مسعود الدارقطني احلافظ قراءة علحـمنا أبو احلسن عيل بن عمر بن أأ
 :أسمع

د بن سليامن مـحـم ثنا ,ً عبد العزيز البغوي إمالءد بنمـحـم أبو القاسم عبد اهللا بن ثناحد )١(
بية, عن عيل بن أيب طالب َوُ بن رُعامرةد بن جابر, عن عبد امللك بن عمري, عن مـحـم ثنا ,ينَوُل

ع َبَ تهـمع لقريش, صاحلَبَالناس ت« :ملسو هيلع هللا ىلص قلبي من النبي ووعاه ,ه أذنايْ سمعت:قال نـهريض اهللا ع
بية عن عيل َوُ بن رُعامرةهذا حديث غريب من حديث . »هـمارع لرشَبَ تهـم, ورشارهـملصاحل

 عبد عن د بن جابرمـحـم بـه, وتفرد نـه عبد امللك بن عمري ع/ب٤٥/ بـهبن أيب طالب, تفرد 
 .امللك

د مـحـم ثنا ,ور املكي أبو صالحُبْنُد بن زمـحـم ثنا ,د بن عبد العزيزمـحـم عبد اهللا بن ثناحد )٢(



 ٥٤٧

َسامكبن جابر, عن  إن يف اإلنسان « :قال ملسو هيلع هللا ىلصري, عن النبي بن حرب, عن النعامن بن بش ِ
هذا . » وهي القلب,إذا صلحت صلح سائر اجلسد, وإذا فسدت فسد سائر اجلسد; ملضغة

َسامكحديث غريب من حديث  د بن جابر مـحـم بـه بن حرب, عن النعامن بن بشري, تفرد ِ
 .نـهع
 ثنا ,يصـمد بن عوف احلمـحـم ثنا ,ه اهللاحـمرد بن صاعد مـحـمد حييى بن مـحـم أبو ثناحد )٣(

وهو أبو − إسامعيل بن أيب عياش, عن جعفر بن احلارث ثنا ,يصـم احلشعيل بن عيا
 إين لعند :قاليز اخلزاعي ِرَد بن إسحاق, عن عبيد اهللا بن طلحة بن كمـحـم حدثني ,−األشهب
 أين الطاعة, أين :قال الشامي الطاعة الطاعة, ف:قال ف, رجل من أهل الشامه إذ جاء,احلسن

 سمع رسول نـه أ حدثني جندب بن عبد اهللا البجيل,ثِّدَحُ إنكم قد أبيتم إال أن أ:قالالطاعة? 
 , مل قتلته:يؤتى يوم القيامة بالقاتل واملقتول واآلمر, فيقول اهللا عز وجل للقاتل« :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
? تعس واهللا يف النار تعسة ال بـهظنكم  فام : قال احلسن,» تعست:يقول أمرين فالن, ف:يقولف

د بن مـحـم بـههذا حديث غريب من حديث احلسن عن جندب البجيل, تفرد . اًا أبدنـهيرتفع م
د بن سلمة مـحـمذا اإلسناد, وخالفه بـه نـه فرواه أبو األشهب ع,نـهإسحاق, واختلف ع

 .احلراين, فرواه عن ابن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن احلسن
 أبو األصبغ عبد العزيز ثنا , سليامن بن سيف احلراينثنا ,د بن صاعدمـحـم أبو بـه اثنحد )٤(

د بن إسحاق, عن عمرو بن عبيد, عن احلسن, مـحـمد بن سلمة, عن مـحـم ثنا ,بن حييى احلراين
 :يؤتى بالقاتل واملقتول يوم القيامة, فيقول للقاتل« :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :قالعن جندب بن عبد اهللا 

 تعست, فيتعسه واهللا يف النار تعسة : أمرين فالن, فيقول اهللا عز وجل, أي رب:يقول ف,لتهمل قت
 .»اًا أبدنـهل ميستقال 
 , حدثني أيب, سعيد بن حييى بن سعيد األمويثنا ,ه اهللاحـمد بن صاعد رمـحـم أبو ثناحد )٥(
 دخل :قالم ن بن احلارث بن هشاحـم عبيد اهللا بن عمر, عن نافع, عن عمر بن عبد الرثنا

 :ن بن احلارثحـمعبد الر/أ٤٦/ ركعتني خفيفتني, فقال لهيـه فصىل ف,عامر بن يارس املسجد
إن أحدكم يصيل, « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص إين بادرت السهو, إين سمعت رسول اهللا :قال, فهـاملقد خففت



 ٥٤٨

, حتى »ا, وال سبعها, وال سدسهانـهثم ال يكون له من صالته عرشها, وال تسعها, وال ثم
 . حييى األموي عن عبيد اهللا عن نافعبـهتفرد . هى يف العددانت
 إبراهيم بن ثنا , حفص بن عبد اهللاثنا ,ن بن إبراهيمَطَ قثنا ,د بن صاعدمـحـم أبو ثناحد )٦(

ْطهامن  قال :قال, عن احلجاج بن احلجاج, عن قتادة, عن العالء بن زياد, عن أيب هريرة َ
 إبراهيم بن بـهتفرد . »لراكب ثالث ليالا ةنة مسريإن منزل املؤمن يف اجل«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ْطهامن  . عن احلجاج بن احلجاج عن قتادةَ
 ثنا ,ن بن إبراهيمَطَ قثنا ,د بن أيب شيبةمـحـمد بن حـمد بن صاعد وأمـحـم أبو ثناحد )٧(

 عن ,اهد, عن ابن عمرمـجبن السائب, عن د بن سلمة, عن عطاء حـام ثنااحلسني بن الوليد, 
 اهللا هـم احلاج واملعتمر والغازي يف سبيل اهللا, دعا:وفد اهللا عز وجل ثالثة« :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اهد عن مـجهذا حديث غريب من حديث عطاء بن السائب عن . »هـمفأجابوه, وسألوه فأعطا
 .نـهد بن سلمة عحـام احلسني بن الوليد عن بـهابن عمر, تفرد 

د بن حـم أثنا ,د بن املغلسمـحـمد بن حـمهللا أ أبو عبد اثنا ,أخربنا عيل بن عمر الدارقطني )٨(
 عيل بن هاشم, عن األعمش, عن أيب إسحاق, عن وهب بن جابر, عن عبد اهللا بن ثنا ,منيع

هذا حديث . » أن يضيع من يقوتًكفى باملرء إثام« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :قالعمرو 
ِبن هاشم بن الربب من حديث عيل صحيح من حديث األعمش عن أيب إسحاق, وهو غري  يدَ

 .نـهع
 ,لدمـخ خالد بن ثنا , إبراهيم بن عبد اهللا الواسطيثنا ,د بن املغلسمـحـمد بن حـم أثناحد )٩(
املالئكة ال « :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :قال عمر بن قيس, عن نافع, عن ابن عمر ثنا

لفه عبيد اهللا بن  عمر بن قيس عن نافع عن ابن عمر, وخابـهتفرد . »ا اجلرسيـهتصحب العري ف
 . فرووه عن نافع عن سامل عن أيب اجلراح عن أم حبيبة, وهو الصحيح,عمر وغريه

 /ب٤٦/IQH (...)دحـم أثناحد )١٠(
__________________ 

  . سقط يف النسخة هنا)١(الالل



 ٥٤٩

 كان رسول اهللا :قال −وكان ممن بايع حتت الشجرة− رفاعة يـهابن رافع, عن أب(...)  )١١(
 ,غريب. اً ذلك ثالث يقول,»هالل خري ورشد, آمنت بخالقك« :قال إذا رأى اهلالل كرب, ثم ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذا اإلسنادبـه عمر بن سهل املازين عن عبد العزيز بن احلصني بـهتفرد 
 , حاجب بن سليامنثنا ,د بن زيادمـحـمعبد اهللا بن  IQHثنا  أبو بكر النيسابوريثناحد )١٢(
َمندل نا ,د بن مصعبمـحـم ثنا ْ  قال رسول اهللا :قال, عن األعمش, عن أيب سفيان, عن جابر َ
هذا حديث غريب من حديث . −عيعني التطو− »الرجل صالته يف بيته أفضل صالة إن« :ملسو هيلع هللا ىلص

َمندل بـه تفرد ,األعمش عن أيب سفيان عن جابر ْ  غري نـه عبـه, وال نعلم حدث نـه بن عيل عَ
 .د بن مصعبمـحـم

دون بن عباد حـم ثنا , إسامعيل بن العباس الوراقثنا ,أخربنا عيل بن عمر الدارقطني )١٣(
نا داود بن أيب هند, عن الشعبي, عن مرسوق, عن عائشة  أب, عيل بن عاصمثنا ,زين البزاغاْرَالف

 بمكة ركعتني ركعتني, إال ملسو هيلع هللا ىلص افرتض اهللا الصالة عىل النبي :ا أم املؤمنني قالتنـهريض اهللا ع
اد ا, فزبـه وأقام , فاختذها دار هجرته,ار, فلام هاجر قدم املدينةنـها وتر النـه فإ,صالة املغرب

ار, وإال صالة الغداة لطول نـها وتر النـه فإ, يف كل ركعتني ركعتني, إال صالة املغربملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
القراءة, وإال اجلمعة للخطبة, فافرتضها اهللا عىل الناس, فكان إذا سافر صىل الصالة التي 

اصم  عيل بن عبـهتفرد . قام صىل أولئك ركعتني ركعتني, وافرتضها عىل الناسأافرتضها, وإذا 
 .ذا اإلسنادبـهعن داود 

 , إسامعيل بن أميةثنا ,يَرشْعَمـ القاسم بن العباس الثنا , إسامعيل بن العباسثناحد )١٤(
 قال عبد اهللا بن :قال داود بن أيب هند, عن الشعبي, عن مرسوق ثنا ,د بن سلمةحـام ثنا

يالء فأمره بكفارة  آىل من نسائه وحرم, فأما احلرام فأحله اهللا, وأما اإلملسو هيلع هللا ىلص إن النبي :مسعود
 .د, أسنده عن ابن مسعودحـام عن  إسامعيل بن أميةبـهتفرد . اليمني

د بن عياض بن أيب طيبة أبو حـمد بن أمـحـم ثنا ,د الواعظحـمد بن أمـحـم عيل بن ثناحد )١٥(
__________________ 

 . بحذفها بـهصوا» ثنا«: قوله ) ١(الالل



 ٥٥٠

 يونس بن متيم, عن األوزاعي, عن ثنا ,د بن سلمة املراديمـحـم ثنا ,يضَرَالف/أ٣١٩/ ثةَالُع
من ألبسه اهللا عز « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قال أيب كثري, عن أيب سلمة, عن أيب هريرة حييى بن

 الرزق نـهومه فليستغفر اهللا عز وجل, ومن أبطأ عهـمد, ومن كثرت ـموجل نعمة فليكثر من احل
, ومن دخل دار قوم هـمنـفليكثر من ال حول وال قوة إال باهللا, ومن نزل مع قوم فال يصم إال بإذ

 بـه, وإن من الذنب املسخوط عىل صاحهـمس حيث أمروه, فإن القوم أعلم بعورة دارفليجل
 يونس بن متيم عن بـهتفرد . », والكسل عن العبادة, والضنك يف املعيشةIQHسد يف احلاحلرض

 .د بن سلمة املراديمـحـم نـه عبـهاألوزاعي, وتفرد 
 ثنا ,د بن عياضحـمد بن أمـحـمثة َالُ أبو عثنا ,د الواعظحـمد بن أمـحـم عيل بن ثناحد )١٦(

 حدثني سليامن بن اجلنيد, عن إبراهيم بن أيب حييى, عن صالح ,IRHيندإسامعيل بن حييى امل
ب, وناقته ْكَيقال له الس ملسو هيلع هللا ىلص  كان فرس رسول اهللا:قالموىل التوأمة, عن عبد اهللا بن عباس 

 بركة, وغالمه ـهتاشيس, وره يعفور, وبغلته دلدل, وسوطه ملحـامالقصواء, ومجله املدل, و
, وعاممته السحاب, ISHنورننالعصاه نبعة, وقدحه الغمر, ولواؤه يرة, وِرَأنجشة, وخادمه ب

, ITHفعةلناورايته العقاب, وسيفه ذو الفقار, ودرعه ذو الفضول, وقلنسوته الواصلة, ونعله ا
 .ذا اإلسنادبـهذا  أبو إبراهيم املزين عن شيخه هبـهتفرد . امانَمِرصة هلا زمـخوكانت 

نا  أ,دحـم أبو أثنا , زيد بن أخزمثنا ,د بن إسحاقحـام أبو إسحاق إبراهيم بن ثناحد )١٧(
 :قالحبيب بن أيب حبيب, عن عمرو بن هرم, عن عكرمة وسعيد بن جبري, عن ابن عباس 

 .ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول اهللا ن أن تشرتط, ففعلت ذلك عملسو هيلع هللا ىلصاعة احلج, فأمرها رسول اهللا َبُأرادت ض
 . حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرمبـهتفرد 

__________________ 
 . احلقد واحلسد :صوابه لعل » احلرض يف احلسد«: قوله ) ١(الالل
 . املزين  :بـهواص» املدين«: قوله ) ٢(الالل
 . كذا )٣(الالل
 .كذا ) ٤(الالل



 ٥٥١

 ري, عن معمر,َمْعَمـ أبو سفيان الثنا ,يد بن الربيعحـم ثنا ,دحـام إبراهيم بن ثناحد )١٨(
, عن − عن اآلخرهـاميزيد أحد−اعة َدَعن أيوب وكثري بن كثري بن املطلب بن أيب و/ب٣١٩/

 أو −سامعيل, لو تركت زمزم  اهللا أم إحـمر« :قال ملسو هيلع هللا ىلصسعيد بن جبري, عن ابن عباس أن النبي 
 . غري معمرهـامنـمل جيمع بي. »اًا معينً لكانت زمزم عين− مل تغرف من املاء :قال

 أبو داود بن ثنا , إبراهيم بن راشدثنا ,اهدمـجد بن موسى بن العباس بن حـم أثناحد )١٩(
ونافع, عن ماين حسان بن إبراهيم, عن إبراهيم الصائغ, عن عطاء ْرِ أبو هشام الكثنا ,مهران

د ـم لبيك, لبيك ال رشيك لك لبيك, إن احلهـملبيك الل« :ملسو هيلع هللا ىلص كانت تلبية النبي :قالابن عمر 
 . حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغبـهتفرد . »والنعمة لك وامللك, ال رشيك لك

د مـحـم ثنا ,ُّد بن هشام بن عيسى املروذيمـحـم ثنا ,د بن هارونمـحـم أبو حامد ثناحد )٢٠(
ري, عن عيل َهُري, عن عقبة بن ظَدْحَ يزيد بن زياد بن أيب اجلعد, عن عاصم اجلثنا ,يعةبن رب

 وضع اليمني عىل الشامل يف :قال, I | { zH: بن أيب طالب يف قوله عز وجل
 .الصالة

 أبو بالل ثنا , أيبثنا , النرض بن إسامعيلثنا ,هـمد بن منصور بن أيب اجلمـحـم ثناحد )٢١(
ُقربيَري, عن سعيد بن أيب سعيد املِْظنِبن سليامن, عن كثري بن ش حفص ثنا ,األشعري , عن أيب ْ

ال تقوم الساعة حتى يرفع العلم, ويظهر اجلهل, وتكثر « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالهريرة 
 هذا حديث غريب من حديث.  القتل:قال يا أبا هريرة, وما اهلرج? :قيل, »الفواحش واهلرج

 .نـهع IQHيقرب حفص بن سليامن املبـه, تفرد ُربيْقَري عن املِْظنِ شكثري بن
د بن عبد الكبري بن مـحـم عبد القدوس بن ثنا ,د بن نوح اجلنديسابوريمـحـم ثناحد )٢٢(

 عن ابن يم,َحُلة بن سَبَ, عن جهـميف بن درَرُ عبد اهللا بن داود, عن عثنا ,حابْبَشعيب بن احل
هذا . ن للمسافر, ويوم وليلة للمقيميـهة أيام وليالت لنا ثالثِّقُ و:قال عمر يف املسح عىل اخلفني

__________________ 
 . املقرئ  :بـهصوا» يربقامل«: قوله ) ١(الالل



 ٥٥٢

, ويكنى أبا هـميف بن درَرُ عبـه, تفرد عمر عن ابن يمَحُسلة بن َبَحديث غريب من حديث ج
 /أ٣٢٠/ .هريرة

 وجدت :قالد العويف مـحـمد بن سعد بن مـحـم ثنا ,رييِطَمـد بن جعفر المـحـم ثناحد )٢٣(
 أيب إسحاق, عن مرسوق بن األجدع واألسود بن يزيد  عن روح بن مسافر, عن:يف كتاب أيب

 كان يصيل ملسو هيلع هللا ىلص إن رسول اهللا :ا قالتنـه زعموا أن عائشة ريض اهللا عهـمنـوعمرو بن ميمون, أ
 روح بن مسافر عن بـهتفرد . عز وجل  حتى قبضه اهللاهـاميـ كان يصلنـه وإ,بعد العرص ركعتني

 .نـهد العويف عمـحـمسعد بن  بـهأيب إسحاق عن الثالثة عن عائشة, وتفرد 
د بن مـحـم ثنا ,د بن موسى بن عيل بن عيسى الدواليبمـحـم أبو العباس ثناحد )٢٤(

َجحيف أخربناه عن عون بن أيب ,يسَمُ أبو عثنا ,ون جعفر بن عثنا ,إشكاب  :قال يـهة, عن أبُ
 ال جتعل هـملل ا:قال, ثم يـه, ثم رفع يدٍ بأربعيـهجاء قوم إىل عمر يشكون اجلهد, فأرسل عين

 . عن عونيسَمُعأبو بـهتفرد .  بطعامـم عىل يدي, ثم أمر هلهـمَتَكَلَه
 ,د بن إشكابمـحـم ثنا ,د بن موسى بن عيلمـحـم ثنا ,أخربنا عيل بن عمر الدارقطني )٢٥(
َجحيفس, عن عون بن أيب يَمُ أبو عثنا , جعفر بن عونثنا ا ريض اهللا  سمع علينـه أيـهة, عن أبُ
 عن  جعفر بن عونبـهتفرد . لم بخياركم خري هذه األمة أبو بكر وعمر, ثم اهللا أع:ليقو نـهع

 .يسَمُأيب ع
ري, عن َفُ سعيد بن عثنا , يونس بن عبد األعىلثنا ,د الدقاقحـم عبد امللك بن أثناحد )٢٦(
  ابنبـهتفرد . »نعم اإلدام اخلل« :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا , عن أيب الزبري, عن جابرَِهليعةن اب
 .َِهليعةري, عن ابن َفُع
 سعيد بن ثنا ,د بن رشدينمـحـمد بن حـم أثنا ,د الواعظحـمد بن أمـحـم عيل بن ثناحد )٢٧(
 ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا عروة, عن عائشة وأيب واقد الليثي, عن أيب األسود, عن َِهليعة ابن ثنا ,ريَفُع

 .اً مخسا, ويف اآلخرةًصىل بالناس يوم الفطر واألضحى, فكرب يف األوىل سبع
قرأ  وسلم يـهعل/ب٣٢٠/صىل اهللا أن رسول اهللا ذا اإلسناد, عن عروة, عن عائشةبـهو )٢٨(



 ٥٥٣

| { I :, ويف اآلخرةID C B AH :يف الركعة األوىل من صالة العيد

� ~H . عن أيب األسودَِهليعة ابن بـهتفرد . 
 ثنا ,يناذَماهل IQHد بن عمران بن جندبمـحـم ثنا ,د بن مسعدةمـحـمد بن حـم أثناحد )٢٩(

, عن أيب الزبري, عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس, ُعامرة احلسن بن ثنا ,القاسم بن احلكم
 ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهللا ـ ج:قالوعن عمرو بن دينار, عن طاوس وسعيد بن جبري, عن ابن عباس 

قال أبو .  وال مطره باملدينة من غري خوف خافب والعشاءبني الظهر والعرص, وبني املغر
.  لكيال حيرج أمته:قال سألت ابن عباس, ف:قال مل فعل ذلك? ف:ألت سعيد بن جبري س:الزبري
 .سو عن عمرو بن دينار عن طاُعامرة احلسن بن بـهتفرد 

 القاسم بن ثنا ,اينذَـمد بن املغرية اهلمـحـم ثنا ,د بن مسعدةمـحـمد بن حـم أثناحد )٣٠(
 كان أكثر : عن عمرة, عن عائشة قالت, عن عبد اهللا بن أيب بكر,ُعامرة احلسن بن ثنا ,احلكم

 . إىل حجرة عائشة عن يسارهملسو هيلع هللا ىلصانرصاف رسول اهللا 
, عن ُعامرة احلسن بن ثنا , القاسم بن احلكمثنا ,د بن املغريةمـحـم ثنا ,دحـم أثناحد )٣١(

 بارك هـمالل« :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :قال, عن عبد اهللا بن عمرو يـهيعىل بن عطاء, عن أب
فوظ عن ـحسناد, واملذا اإلبـه عن يعىل بن عطاء ُعامرة احلسن بن بـهتفرد . »رهاألمتي يف بكو
 . عن صخر الغامديد بن حديُعامرة عن يعىل بن عطاء

 احلسن بن ثنا , القاسم بن احلكمثنا ,د بن املغريةمـحـم ثنا, IRHدحـمثنا أ د,حـم أثناحد )٣٢(
مل يبق من النبوة « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :لقاعي, عن حذيفة ْبِ, عن نعيم بن أيب هند, عن رُعامرة

 .»األوىل إال إذا مل تستحيي فاصنع ما شئت
 تعجيل اإلفطار, :خالق النبوةأمن « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالوبإسناده عن حذيفة  )٣٣(

__________________ 
 . حبيب :صوابه » جندب«: قوله ) ١(الالل
 . صوابـه بحذفها − الثانية −» ثنا أحـمد«: قوله ) ٢(الالل



 ٥٥٤

 عن نعيم بن أيب ُعامرة احلسن بن هـامبـتفرد . »وتأخري السحور, ووضع األيدي يف الصالة
 /أ٣٢١/.هند

 عقبة بن ثنا ,د بن صاعدمـحـمد حييى بن مـحـم أبو ثنا , عمر الدارقطني عيل بنثناحد )٣٤(
َمليكةعة, عن ابن أيب ْمَ زثنا ,ديَقَ أبو عامر العثنا ,يِّمَمكرم الع  أن أم سلمة سمعت الرصخة ُ
 والذي نفيس بيده, لقد :بضت, فقالتُ ق: اذهبي فانظري, فقالت: فقالت جلاريتها,عىل عائشة

َمليكةهذا حديث غريب من حديث عبد اهللا بن أيب . ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا كانت أحب الناس  عن ُ
 .نـهعة بن صالح عْمَ زبـهأم سلمة, تفرد 

 أيب منصور بن النرض بن إسامعيل ثنا ,عيشي الهـمد بن منصور بن أيب اجلمـحـم ثناحد )٣٥(
عمرو بن عبيد ني, عن ائيس بن الربيع, عن عبد اهللا بن عمران املد قثنا , أبو باللثنا :قال

 : ذات يومملسو هيلع هللا ىلص قال لنا رسول اهللا : قال عيل بن أيب طالب:قالالبرصي, عن احلسن البرصي 
ا يـه فلم يكن عندنا لذلك جواب, فلام رجعت إىل فاطمة عل:قال ,»أي يشء خري للمرأة«

 :, فقالتبـه فلم ندر كيف نجي, سألنا عن مسألةملسو هيلع هللا ىلصد, إن رسول اهللا مـحـم يا بنت :السالم قلت
 فلم تدروا ما اجلواب? : فقالت,»أي يشء خري للمرأة« :قال :عن أي يشء سألكم? فقلتو

 ِّيشَ وال يراها, فلام كان الع,ً ليس خري للمرأة من أن ال ترى رجال: ال, فقالت:فقلت هلا
ا, يـه فلم نجبك ف, يا رسول اهللا, إنك سألتنا عن مسألة:, فقلت لهملسو هيلع هللا ىلصجلسنا إىل رسول اهللا 

 ,»ومن قال ذلك« :قال وال يراها, ف,ً ليس للمرأة يشء خري من أن ال ترى رجال:ه فقلت ل:قال
هذا حديث غريب من حديث . »ا بضعة منينـهت, إَصدق« :قالا السالم, فيـه فاطمة عل:فقلت

ذا بـه  أبو بالل األشعري عن قيسبـهتفرد  السالم, هـاميـاحلسن البرصي عن عيل عن فاطمة عل
 .اإلسناد

ْبهلولد بن إسحاق بن الحـمقايض أبو جعفر أ الثناحد )٣٦(  زيد بن ثنا ,, حدثني أيبَ
 أن ت, عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس كامل بن العالء, عن حبيب بن أيب ثابثنا ,ابَبُاحل

واهدين وعافني /ب٣٢١/نيحـم اغفر يل وارهـمالل« : كان يقول بني السجدتنيملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 



 ٥٥٥

 .IQHمل بن العالء عن حبيب بن ثابت كابـهتفرد . »وارزقني واجربين
ْبهلولد بن إسحاق بن الحـم القايض أثناحد )٣٧(  حدثني أيب, عن عمران بن , حدثني أيب,َ

 : يقول يف دعائهملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :قالأيب عثامن العدوي, عن ثابت, عن أنس بن مالك 
هذا . »تكحـمر بهـم من ورائْطُ خذ بنوايص هذه األمة إىل طاعتك وطاعة رسولك, وحهـمالل«

 غري نـه عمران بن أيب عثامن, ومل يروه عبـهحديث غريب من حديث ثابت عن أنس, تفرد 
ْبهلولال  . بن حسانَ
ْبهلولد بن إسحاق بن الحـم القايض أثناحد )٣٨( , عن ًه اهللا مناولةحـم حدثني أيب ر,َ

َدهثماملسيب بن رشيك, عن  ْ  نـه أيـهدة, عن أب عبد اهللا بن أيب قتا, عن حييى بن أيب كثري, عنَ
ا, وانبذوا ً والرطب مجيعَا, وال البرسًال تنبذوا التمر والزبيب مجيع« :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمع رسول اهللا 

هذا حديث صحيح من حديث حييى بن أيب كثري, وهو غريب من . »ٍةَدِ عىل حهـامنـكل واحد م
َدهثمحديث  ْ َّبن قران َ  .نـه املسيب بن رشيك عبـه, تفرد نـه عُ

 عمر ثنا , العباس بن يزيدثنا ,و شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر اخلوارزمي أبثناحد )٣٩(
َدهثم نا :قالبن عمران  ْ َّبن قران َ  , عن عمرو بن عثامن, عن ابن عباس, عن حييى بن أيب كثريُ

, وقال يف احلج والصيام مثل »نـه فقد أجزأ عنـهيض ديُ فق, دينيـهمن كان عل« :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
َدهثم بـهد تفر. ذلك ْ  .اويَفُّ غري عمر بن عمران الطنـه عن حييى بن أيب كثري, ومل يروه عَ

 ثنا :د بن صالح األزدي وأبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قاالحـمد بن أمـحـم ثناحد )٤٠(
َدهثم ثنا , عمر بن عمرانثنا ,راينْحَالعباس بن يزيد الب ْ َّبن قران َ عن , عن حييى بن أيب كثري, ُ

االستئذان ثالث , فاألوىل « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالعن أيب هريرة ثامن, عمرو بن ع
َدهثم بـه تفرد .»ردونيأذنون أو يستصلحون, والثالثة يمعون, والثانية تسي ْ َّبن قران َ  عن حييى ُ

 .بن أيب كثري
ن حـم عبد اهللا بن عبد الرثنا , عبد األعىلثنا , عمرو بن عيلثنا , أبو شيبةثناحد )٤١(

__________________ 
 . بن أيب ثابت  :بـهصوا» بن ثابت«: قوله ) ١(الالل



 ٥٥٦

 سمعت عثامن بن أيب العاص , بن احلكم, عن عثامن بن برشبـهعن عبد ر/أ٣٢٢/ الطائفي,
 اخرج من ,يا شيطان« :قال و, فرضب صدري, نسيان القرآنملسو هيلع هللا ىلص شكوت إىل رسول اهللا :يقول

ن بن يعىل حـم عبد اهللا بن عبد الربـهتفرد .  فام نسيت شيئا قط بعد:قال. »صدر عثامن
 .الطائفي

 احلكم بن عطية, عن ثابت, عن ثنا , أبو داودثنا , عمرو بن عيلثنا ,أخربنا أبو شيبة )٤٢(
 أحد يرفع رأسه عن هـمنـ واملهاجرون واألنصار ما م, خيرج إىل املسجدملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :قالأنس 
 احلكم بن عطية عن بـهتفرد . يـهسامن إلبت ويهـاميـسم إلبت كان ينـه فإ; إال أبو بكر وعمر,حبوته
 .نسأ IQHبنثابت 

ُقربيَ حييى بن عمري, عن املثنا ,لدمـخ خالد بن ثنا , عيل بن مسلمثنا , أبو شيبةاثنحد )٤٣( ْ ,
 ,−ه َلُبْحَ فأسه وأ أو−ه وفأسه َلُبْحَيأخذ الرجل أ« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالعن أيب هريرة 

 عن  حييى بن عمري املدينبـهتفرد . » خري له من أن يسأل بني آدم, فيحتطب, فيأيت اجلبل,فيذهب
ُقربيَسعيد امل ْ. 

 ثنا , حدثني أيب, عبد الصمدثنا , زيد بن أخزمثنا , أبو عبيد القاسم بن إسامعيلثناحد )٤٤(
 :قال نـهز, عن أيب موسى أِرْـحُم, عن صفوان بن −وهو األحول−داود بن أيب هند, عن عاصم 

هذا . ق برئ ممن حلق وسلق وخرملسو هيلع هللا ىلص, إن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا نـه إليك ممن برئ مأأبر
  عبدبـهحديث غريب من حديث داود بن أيب هند عن عاصم بن سليامن األحول, تفرد 

 .نـهالوارث بن سعيد ع
 عباس بن ثنا , يوسف بن سعيد بن مسلمثنا ,ادَّد بن إبراهيم بن حبيب الزرحـم أثناحد )٤٥(

قال  :قيل, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة قالتُ حدثني ع, الليثثنا ,طالب أبو عمرو
 .»ىْرصُال تقوم الساعة حتى خترج نار من اليمن تيضء هلا أعناق اإلبل بب« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 عباس بن بـههذا حديث غريب من حديث الزهري عن عروة عن عائشة, تفرد /ب٣٢٢/
__________________ 

 . عن  :بـهواص» بن«: قوله ) ١(الالل



 ٥٥٧

 .قيلُطالب عن الليث عن ع
 ,قي احلسن بن عيل بن خلف الدمشثنا , عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللاثناحد )٤٦(
 سعيد بن عبد العزيز, عن ثنا ,د الصنعاينمـحـم عبد امللك بن ثنا ,نحـم سليامن بن عبد الرثنا

 فإن اهللا عز وجل ال ,استحيوا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالالزهري, عن أيب سلمة, عن أيب هريرة 
 غريب من حديث الزهري عن أيب سلمة عن. »يستحيي من احلق, ال تأتوا النساء يف أدبارهن

 سليامن بن عبد بـهأيب هريرة, وهو غريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن الزهري, تفرد 
 .نـهد عمـحـمن عن عبد امللك بن حـمالر
 ثنا , زهري بن عبادثنا , طاهر بن عيسى التميميثنا , عبيد اهللا بن عبد الصمدثناحد )٤٧(

مرو بن علقمة, عن د بن عمـحـم عن ابن أيب ذئب و,مصعب بن ماهان, عن سفيان الثوري
. » إال يف خف أو حافر أو نصلَقـَْبَال س« :قال ملسو هيلع هللا ىلصنافع بن أيب نافع, عن أيب هريرة, عن النبي 

, وتفرد نـه عن نافع بن أيب نافع, تفرد الثوري عد بن عمرومـحـم حديث غريب من حديث هذا
 . مصعب بن ماهان عن الثوريبـه
 إبراهيم ثنا ,ود بن مكرممـحـم بكر بن ناث ,د الصرييفحـمد بن جعفر بن أمـحـم ثناحد )٤٨(

, عن أيوب بن موسى, عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي يـهِجَ عمر بن موسى بن وثنا ,بن نافع
 من نـها مًيئ شIQHنك من مل ي;ور القدمنيني والركبتني وصدة والكفبـهالسجود عىل اجل« :قال ملسو هيلع هللا ىلص

 عمر بن موسى عن أيوب بن موسى بـههذا حديث غريب, تفرد . »األرض أحرقه اهللا بالنار
 .عن نافع

 سعيد ثنا ,د بن عبيد البلخيمـحـم أبو احلسني ثنا ,د بن مسعدةمـحـمد بن حـم أثناحد )٤٩(
, عن أيب هريرة, عن يـه ابن املبارك, عن سفيان, عن حييى بن عبيد اهللا, عن أبثنا ,بن يعقوب

ا حديث غريب من حديث الثوري هذ. »أول ما يرفع عن هذه األمة اخلشوع« :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .نـهعن حييى بن عبيداهللا, ما كتبته إال ع

__________________ 
ِّ يمك :بـهصوا» يكن«: قوله ) ١(الالل َ  .ن ُ



 ٥٥٨

 ثنا ,دمـحـم العباس بن ثنا , احلسن بن إبراهيم بن عبد املجيد املقرئ من أصلهثناحد )٥٠(
هريرة /أ٣٢٣/, عن أيبيـه األشجعي, عن سفيان, عن حييى بن عبيد اهللا, عن أبثنا ,أبو النرض

هذا حديث غريب من حديث . » بقتلهَّـامَهوديان بمسلم إال يـهما خال « :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي :قال
 . الثورييـهالثوري عن حييى بن عبيد اهللا, ما كتبته إال عن هذا الشيخ, وغريه ال يذكر ف

 ثنا ,د بن خلف املروزيمـحـم ثنا ,بـه بن دينار املعدل من كتاشيَبُح إبراهيم بن ثناحد )٥١(
 قال :قال, عن عبد اهللا ّرِبكر بن عياش, عن عاصم, عن ز أبو ثنا ,الكاهيل IQHإسحاق بن بشري

 وما استكرهوا  عن اخلطأ والنسيان: ألمتي عن ثالثاإن اهللا تبارك وتعاىل عف« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 إسحاق بن برش بـه عن عبد اهللا, تفرد ّرِ عن زهذا حديث غريب من حديث عاصم. »يـهعل

 . عن هذا الشيخه إالتالكاهيل عن أيب بكر بن عياش, وما كتب
د مـحـمد بن حـم أبو طالب عبد اهللا بن أثنا ,غاينْرَ عيل بن عبد اهللا بن عبد الرب الفثناحد )٥٢(

َ عبد اهللا بن خبثنا ,ادة القطانَوَبن س  سفيان الثوري, عن عاصم ثنا , يوسف بن أسباطثنا ,يقُ
هذا . » فال دين لهِّصلمن مل ي« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالود, عن زر, عن عبد اهللا َُجبن أيب الن

 .ا إال عن هذا الشيخً عن عاصم, ما كتبته مرفوعحديث غريب من حديث الثوري
  عبد اهللا بنثنا ,دحـم أبو طالب عبد اهللا بن أثنا , عيل بن عبد اهللا بن عبد الربثناحد )٥٣(

َخبيق س, ادة, عن قتادة, عن أنَحُد بن جمـحـم سفيان الثوري, عن ثنا , يوسف بن أسباطثنا ,ُ
, وما كتبته إال »الثوريعن « :كذا قال لنا.  قطملسو هيلع هللا ىلص ما رأيت فرج رسول اهللا :عن عائشة قالت

 .نـهع
 . هذه ثم هذه, كان يطوف عىل نسائهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي وبإسناده عن أنس )٥٤(
 عبد الوهاب ثنا , الفضل بن العباس الصوافثنا , عبد الصمد بن عيل املكرميثناحد )٥٥(

 زكريا بن حكيم, عن الشعبي, عن أنس بن ثنا , أبو اليسع أيوب بن سليامنثنا ,بن إبراهيم

__________________ 
 . برش  :بـهصوا» بشري«: قوله ) ١(الالل



 ٥٥٩

 .»نعم اإلدام اخلل« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالمالك 
باملاء /ب٣٢٣/ال تغسلوا صبيانكم« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالوعن الشعبي, عن أنس  )٥٦(

 .» يورث الربصنـهالذي يسخن بالشمس, فإ
سوها ِبْلَبكم البياض, فأخري ثيا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالوعن الشعبي, عن أنس  )٥٧(

ذه األحاديث زكريا بن حكيم عن الشعبي, ومل يروها بـهتفرد . »ا موتاكمبـه وكفنوا ,أحياءكم
 . غري أيب اليسع أيوب بن سليامننـهع
ْطهامن إبراهيم بن ثنا ,د بن حفص بن عبد اهللاحـم أثنا , أبو بكرثناحد )٥٨( , عن مسلم َ

 إن أخربنا :, فقالواملسو هيلع هللا ىلصود رسول اهللا يـه أتى نفر من ال:قالاهد, عن ابن عباس مـجاألعور, عن 
نطفة « :ملسو هيلع هللا ىلصد? فقال رسول اهللا مـحـم يا بـه من أين يكون الش: نبي, فقالوانـه فإنـه عهعام نسأل

 له, فإن بـهغلبت صاحبتها فالش هـاميـ ونطفة املرأة صفراء رقيقة, فأالرجل بيضاء غليظة,
نود من جنود اهللا, ذلك ج« :قال , فأخربنا عن الروح,دقت ص:, قالوا»نـها ومنـهاجتمعتا كان م
I l k j i h g :, ثم قرأ» وأرجل يأكلون الطعامٍ رؤوس وأيدـم هلليسوا بمالئكة

u t s r q p o n mHبـهتفرد . » وهؤالء جند,هؤالء جند« :قال, و 
ْطهامن غري إبراهيم بن نـهاهد عن ابن عباس, ومل يروه عمـجمسلم األعور عن  َ. 

 أبو ثنا , حييى بن أيب بكريثنا , عيسى بن أيب حربثنا ,زة بن القاسم اهلاشميحـم ثناحد )٥٩(
 كنت أميش مع رسول اهللا :قال يـهاألحوص, عن طلحة بن حييى, عن موسى بن طلحة, عن أب

هذا . » البيضَ أيامَّالَه« :قال , إين صائم:قال, »هلم« :قال, فأتاه أعرايب بأرنب قد شواها, فملسو هيلع هللا ىلص
 أبو األحوص عن طلحة بن بـه, تفرد يـهث غريب من حديث موسى بن طلحة عن أبحدي

 . عيسى بن أيب حرب عن حييى بن أيب بكريبـهحييى, وتفرد 
 عبيد اهللا بن ثنا ,د بن نافعمـحـمد بن حـم أثنا ,د الواعظحـمد بن أمـحـم عيل بن ثناحد )٦٠(

, عن موسى يـهن بن داود بن قيس, عن أبيك, عن سليامَدُ حدثني ابن أيب ف,عبد اهللا بن املنكدر
 خطب القوم ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي سى بن طلحة, عن عبد اهللا بن عمروبن عقبة, عن الزهري, عن عي



 ٥٦٠

هذا . » بعد عاميٍّ غري حاجِّفإين ال أدري لعيل/أ٣٢٤/لتأخذ أمتي مناسكها,« :قال ف,يوم النحر
 سليامن بن داود بـهتفرد , نـهحديث غريب من حديث الزهري, ومن حديث موسى بن عقبة ع

 .يكَدُ املنكدري عن ابن أيب ف عبيد اهللابـه, وتفرد يـهس عن أببن قي
 عمر ثنا , مورع بن عبد اهللا بن صفرة أبو ذهيلثنا ,د بن مسعدةمـحـمد بن حـم أثناحد )٦١(

ام بن َّثَ عثناالقة, عن جرير, وِام بن عيل, عن األعمش, عن زياد بن عَّثَ عثنا ,اريَّيَبن يزيد الس
 عىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة ملسو هيلع هللا ىلص بايعت النبي :قالعيل, عن إسامعيل, عن قيس, عن جرير 

ام َّثَ عبـهالقة, تفرد ِهذا حديث غريب من حديث األعمش عن زياد بن ع. والنصح لكل مسلم
 .نـهبن عيل ع

َد بن شعبة بن جوانمـحـم ثنا ,د الوكيلمـحـمد بن عبد اهللا بن حـم أثناحد )٦٢(  أبو ثنا ,ُ
 والناس ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي , أسامة بن رشيكثنا ,القةِ زياد بن عثنا ,د بن برشمـحـمعاصم, عن 

, فقال »ال حرج« :يقول, وكان »ال حرج« :قال , ذبحت قبل أن أحلق:, فقال رجلنـهيسألو
 :قال أنتداوى? :, قالوا»خلق حسن« :قال الناس? يعطُ ما خري ما أ, يا رسول اهللا:رجل

د مـحـم أبو عاصم عن بـهتفرد . »ِامَ السَ غري;ًفاء إال أنزل له شًن اهللا عز وجل مل ينزل داءنعم, إ«
 .بن برش بن بشري األسلمي

َد بن شعبة بن جوانمـحـم ثنا ,د الوكيلمـحـمد بن عبد اهللا بن حـم أثناحد )٦٣(  أبو ثنا ,ُ
 نـه أ, عن جدهيـهأبجل من بني سليم, عن  سفيان الثوري, عن زيد بن أسلم, عن رثنا ,عاصم

 الثوري بـهتفرد . »ا رشار الناسيـها ستكون معادن يأتنـهإ« :قال بفضة من معدن, فملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي 
 فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن ,سْمِري بن اخلَعُذا اإلسناد, وخالفه سبـهعن زيد بن أسلم 

 .عمر, وقول الثوري أصح
 ثنا :د بن إسحاق املروزي قاالمـحـمبن  القاسم بن إسامعيل أبو عبيد وعبد اهللا ثناحد )٦٤(

 سفيان, عن خالد احلذاء, عن أيب ثنا ,نحـم معىل بن عبد الرثنا ,د بن عيسىمـحـمخلف بن 
 يف دين اهللا عمر, هـم أمتي أبو بكر, وأشدحـمأر« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالالبة, عن ابن عمر ِق

 هـم بن كعب, وأعلمُّ أيبهـمت, وأقرؤ بالفرائض زيد بن ثابهـم عثامن, وأعلمً حياءهـموأصدق



 ٥٦١

 .»ا, وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراحًباحلالل واحلرام معاذ بن جبل, وإن لكل أمة أمين
 /ب٣٢٤/
 سفيان, ثنا , أنا املعىل,دمـحـم خلف بن ثنا : أبو عبيد وأبو القاسم املروزي قاالثناحد )٦٥(

 معىل عن الثوري عن بـهتفرد .  مثلهملسو هيلع هللا ىلصنبي البة, عن أنس, عن الِعن عاصم األحول, عن أيب ق
 وعاصم عن أيب فرواه عن الثوري عن خالد ,يصةِبَالبة عن ابن عمر, وخالفه قِخالد عن أيب ق

 .البة عن أنسِق
يصة, عن الثوري ِبَ قثنا ,دمـحـم عباس بن ثنا , إسامعيل بن العباس الوراقبـه ثناحد )٦٦(

 .بذلك
 ,دمـحـم خلف بن ثنا :د بن إسحاق قاالمـحـم بن  أبو عبيد وأبو القاسم عبد اهللاثناحد )٦٧(
ران, عن عمران بن ْهِذي, عن القاسم بن مَبَبيدة الرُ سفيان, عن موسى بن عثنا , معىلثنا

. »إن اهللا عز وجل حيب عبده املؤمن الفقري املتعفف أبا العيال« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قالحصني 
 .بيدةُعن موسى بن عن عن الثوري حـم معىل بن عبد الربـهتفرد 

د بن احلسني بن حـم أثنا ,بـهدي من كتاْنَاغَد بن أيب بكر البمـحـمد بن حـم أبو ذر أثناحد )٦٨(
هللا  إسامعيل بن عياش, عن عبيد اثنا ,د بن منصور بن إسامعيل احلراينحـم أثنا ,عباد النسائي

ا قبل القراءة, ًوىل سبع كان يكرب يف العيدين يف األملسو هيلع هللا ىلص أن النبي بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر
 إنام يروى ,نحـم يا أبا عبد الر:د اهللاي قلت لعب:قال إسامعيل. ا قبل القراءةًويف اآلخرة مخس

 ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا :قال سألت ابن عمر, ف:قال  حدثني نافع:قال ف,هذا عن ابن عمر من فعله
د بن حـم أبـه, تفرد −اًفوظمـحإن كان −هذا حديث غريب من حديث عبيد اهللا بن عمر . يكرب

ِّتيل منصور ال  .نـهعن إسامعيل بن عياش عَ
 عبيد اهللا بن ثنا ,زةَرَد بن حازم بن أيب غحـم أثنا ,ري القايضْخَطْ أبو سعيد اإلصثناحد )٦٩(

 عن ملسو هيلع هللا ىلصى رسول اهللا نـه :يث بن أيب مطر, عن عامر, عن فاطمة بنت قيس قالتَرُنا حأ ,موسى
ا ً فرأيته بعد ذلك مطروح, من يديبـه فرميت : ذهب, قالت منٌبْلُ ويف يدي ق,خاتم الذهب
 .ذه األلفاظبـهيث بن أيب مطر عن الشعبي َرُ حبـهتفرد .  ال يأخذه أحد,يف املسجد
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أبو /أ٣٢٥/د بن العالء بن هاللحـم أثنا ,زياتد بن أيب الشوك الحـم احلسن بن أثناحد )٧٠(
د بن املنكدر, عن مـحـم يوسف بن ثنا ,ادَّنَ عبيد بن جثنا ,ن أخو هالل بن العالءحـمعبد الر

د هللا ـمد هللا الذي هداين لإلسالم, احلـم احل:يقول سمعت أبا هريرة :قالصالح موىل التوأمة 
د هللا الذي أطعمني اخلبز بعد ـم, احلملسو هيلع هللا ىلصد مـحـمني بحـمد هللا الذي رـمالذي علمني القرآن, احل

. ا, ويل للعرب من رش قد اقرتبًريجكنت هلا أوان بعد أن ْزَجني بنت عتبة بن غَّالشعري, وزو
 . عن صالح بن أيب صالح موىل التوأمةد بن املنكدرمـحـم يوسف بن بـهتفرد 

اد, عن َّنَ عبيد بن جثنا ,د بن العالءحـم أثنا ,د بن أيب الشوكحـم احلسن بن أثناحد )٧١(
عن أيب هريرة, , عن سعيد بن أيب سعيد, IQHإسامعيل بن عياش, عن إسامعيل بن أيب رافع

. »ة اهللا عز وجلحـماضون يف رَّ اخلوهـماملشاؤون يف الظلامت إىل املسجد « :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
ُقربيَ إسامعيل بن أيب رافع عن املبـهتفرد  ْ. 

 ثنا , سعيد بن عبد امللكثنا ,د بن العالءحـم أثنا ,د بن أيب الشوكمـحـم أبو ثناحد )٧٢(
ى رسول نـه :قال, عن جده يـهعن عمرو بن شعيب, عن أبران, عن ابن جريج, ْـمُحد بن مـحـم

 . عن ابن جريجرانْـمُحد بن مـحـم بـهتفرد . بـه صاحنـهص من جرح حتى يربأ مَقتُ أن يملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 ثنا ,ارةَرُ إسامعيل بن عبد اهللا بن زثنا ,د بن العالءحـم أثنا , ابن أيب الشوكثناحد )٧٣(

ل, عن عيل بن أيب َكَري بن شَتُر, عن شَفُب, عن صلة بن زِلْغَ أبان بن تثنا ,زةْبُسالم بن أيب خ
ن للمسافر, ويوم وليلة يـهاملسح عىل اخلفني ثالثة أيام وليال« :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا طالب
ب, تفرد ِلْغَل عن عيل, وغريب من حديث أبان بن تَكَري بن شَتُغريب من حديث ش. »للمقيم

 .نـهزة عْبُ خارة عن سالم بن أيبَرُ إسامعيل بن زبـه
ّأمله عيل−  هالل بن العالء أبو عمر, حدثني أيبثنا ,د بن أيب الشوكمـحـم أبو ثناحد )٧٤( َّ َ َ 

يسة, عن أيب إسحاق, عن عبداهللا َنُ عبيد اهللا بن عمرو, عن زيد بن أيب أثنا ,− من حفظهيوحد
 اهللا عز وجل إن« :قال ملسو هيلع هللا ىلص السالم, عن النبي يـهبن احلارث بن نوفل, عن عيل بن أيب طالب عل

__________________ 
  .− وكذا ما بعده – بن رافع  :بـهصوا» بن أيب رافع«: قوله ) ١(الالل
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 عز بـه عند الفطر, وحني يلقى ر:وللصائم فرحتان/ب٣٢٥/,بـه وأنا أجزي , الصوم يل:يقول
. »د بيده, خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا عز وجل من ريح املسكمـحـموجل, والذي نفس 

 بـه عن عيل, تفرد يعي عن عبد اهللا بن احلارثِبَهذا حديث غريب من حديث أيب إسحاق الس
يسة عن َنُ زيد بن أيب أبـهيسة, وتفرد َنُ عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب ألعالء بن هاللا

 .أيب إسحاق
 عثامن ثنا ,دمـحـمهاوي يزيد بن ُ أبو فروة الرثنا ,د بن أيب الشوكحـم احلسن بن أثناحد )٧٥(

حاق بن كعب د بن هالل, عن سعد بن إسمـحـم ثنا ,ن احلراينحـمن أبو عبد الرحـمبن عبد الر
, فلام »أحرضوا املنرب« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قال  عن كعب بن عجرة, أن أباه حدثه,رةْجُبن ع

, »آمني« :قال ف,, ثم ارتقى الثالثة»آمني« :قال ف,, ثم ارتقى الثانية»آمني« :قالارتقى درجة 
وقد « :قال اليوم, ا مل تفعله قبلً يا رسول اهللا, سمعنا منك اليوم شيئ:فلام نزل عن املنرب قلنا

د يا ُعَ ب:قال ف,إن جربيل عرض يل حني ارتقيت الدرجة األوىل« :قال نعم, : قلنا,»سمعتموه
 عنده IQHد أدركُعَ ب:قال ف, فلم يدخل اجلنة, ثم ارتقيت الثانية, فامت,د من أدرك رمضانمـحـم

 عنده فلم َا ملن ذكرتًدْعُ ب:قال فلم يدخل اجلنة, فلام ارتقيت الثالثة , فامت,هـامأبواه أو أحد
د بن هالل املدين مـحـم بـهرة, تفرد ْجُهذا حديث غريب من حديث كعب بن ع. » عليكِّيصل

 . عن جدهيـهعن سعد بن إسحاق عن أب
 ,د بن يزيد بن سنانمـحـم أبو فروة يزيد بن ثنا ,د بن أيب الشوكحـم احلسن بن أثناحد )٧٦(
 سمعت عبد :قالا حدثه ًثري, حدثني حييى بن سعيد, أن نافع حييى بن أيب كثنا ,يـه أيب, عن أبثنا

 أهل املدينة من ّلَهُم« :قال? ّلِهُ يا رسول اهللا, من أين أ:قال ف, قام رجل:يقولاهللا بن عمر 
هذا حديث غريب من حديث . » أهل نجد قرنّلَهُ أهل الشام من اجلحفة, ومّلَهُالعقيق, وم

 غري نـه, ومل يروه عنـه يزيد بن سنان عبـهد األنصاري, تفرد حييى بن أيب كثري عن حييى بن سعي

__________________ 
ُ بعد من أدرك  :بـهصوا» بعد أدرك«: قوله ) ١(الالل , »بعد يا مـحـمد من أدرك رمضان فامت فلم«: وكتبت . َ

  .»...أدرك عنده «:  وما بعدها , وأكمل »...يا مـحـمد «: ثم رضب عىل



 ٥٦٤

 .د بن يزيدمـحـم نـهاب
  عيل بن احلسنثنا ,IQHدراشأيب د بن منصور بن حـم أثنا , أبو بكر النيسابوريثناحد )٧٧(
َسامك ثنا , احلسني بن واقدثنا ,بن شقيق/أ٣٢٦/  سمعت :قال بن حرب, عن النعامن بن بشري ِ

 احلسني بـهتفرد . »ا فهو كعدل رقبةًقاقُ أو هدى ز,اًا أو ذهبًقِرَمن منح و« :ليقو ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َسامكبن واقد عن  ِ. 

 ثنا , عيل بن احلسنثنا ,د بن منصور بن راشدحـم أثنا , أبو بكر النيسابوريثناحد )٧٨(
َسامك ثنا ,احلسني بن واقد  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :قال بن حرب, عن النعامن بن بشري ِ

 احلسني بن واقد بـهتفرد . »−َولُ الصفوف األأو−  ومالئكته يصلون عىل الصف األول اهللاإن«
َسامكعن  ِ. 

 ا أن, عيل بن احلسنثنا ,د بن منصور بن راشدحـم أثنا , أبو بكر النيسابوريثناحد )٧٩(
َسامك  سمعت,احلسني بن واقد  , النعامن بن بشري خيطب عىل هذا املنرب سمعت, بن حربِ

إنام املؤمنون كرجل واحد, إذا اشتكى عضو من أعضائه « :يقول ملسو هيلع هللا ىلصت رسول اهللا  سمع:قالف
 احلسني بن واقد عن بـهتفرد . »مع, وإذا اشتكى مؤمن اشتكى املؤمنونـاشتكى جسده أج

َسامك ِ. 
 عيل ثنا ,د بن منصور املروزيحـم أثنا ,د بن زياد النيسابوريمـحـم عبد اهللا بن ثناحد )٨٠(

َسامك حدثني , بن واقدنا احلسني أ,بن احلسن  كان :قال حدثني النعامن بن بشري , بن حربِ
 من اًناتئ فرأى صدر رجل :قال, مـح حتى يدعه مثل القدح أو الر, يسوي الصفملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .» صفوفكم يف صالتكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكمَّنُ لتسو, اهللاَعباد« :قالالصف, ف

 ثنا , مروان بن معاويةثنا ,يدَشُ داود بن رثنا , العزيزد بن عبدمـحـمأخربنا عبد اهللا بن  )٨١(
َدهثم ْ َّبن قران َ ا كانت بني ً أن داررَفَر, عن جارية بن ظَفَ جارية بن ظ عقيل بن دينار موىلثنا ,ُ

__________________ 
  .− كام يف األحاديث بعده – بن راشد  :بـهصوا» بن أيب راشد«: قوله ) ١(الالل



 ٥٦٥

ا, فادعى عقب ً عقبهـامنـ وترك كل واحد م, ثم هلكا,IQHاا خطا يف وسطهخطا أخوين, فخطو
 /ب٣٢٦/,ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي هـام, فاختصم عقبابـهظار له من دون صاح أن احلهـامنـكل واحد م

, ثم رجع, فأخرب النبي يـهط تلُمُد معاقد القَجَ فقىض باحلظار ملن و,فأرسل حذيفة بن اليامن
َدهثمقال − »أصبت« :ملسو هيلع هللا ىلص, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ْ َدهثم بـهتفرد . −»أحسنت« :قال أو :َ ْ َّبن قران َ ُ ,

 . يف إسنادهَ فخالف مروان,نـهورواه أبو بكر بن عياش ع
 أبو بكر بن ثنا ,قيَرْوَ يعقوب بن إبراهيم الدثنا ,د بن أيب الثلجحـمد بن أمـحـم ثناحد )٨٢(

َدهثم ثنا ,عياش ْ َّبن قران َ  يف ملسو هيلع هللا ىلصا اختصموا إىل النبي ً أن قوميـهران بن جارية, عن أبِْم, عن نُ
ط, فلام رجع إىل النبي ُمُ القهـميـل, فقىض للذي تهـمنـ, فبعث حذيفة يقيض بيهـمنـ كان بيٍّصُخ
 .»− أحسنتأو− أصبت« :قال أخربه, فملسو هيلع هللا ىلص

َدهثم ثنا , مروانثنا ,يدَشُ داود بن رثنا ,د بن عبد العزيزمـحـمأخربنا عبد اهللا بن  )٨٣( ْ  ثنا ,َ
 حنظلة بن : وبني رجل من بني عمه يقال لهنـه هاج بينـه أيـهر, عن أبَفَران بن جارية بن ظِْمن

ر من وسط ذراعه اليمنى, فاختصام َفَ, وأن حنظلة قطع يد جارية بن ظIRHيف مرسحقيس قتال 
 , يا رسول اهللا:قاليده, فله ب يـه جارية أن ملسو هيلع هللا ىلص وهو باملدينة, فسأل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصا إىل النبي يـهف
 ما :ملسو هيلع هللا ىلص فلام اصطلحا قال جارية للنبي :قال, »ايـه بورك لك ف,خذ ديتها« :قالا يميني, نـهإ

ر من القوم حيث كان بيني َّ ألتكث,ITHهتبأم مل ألتمس العنرب ISHالم ابتعته من سبيترى يف غ
ه َلْحَله وحتسن نَحْنَأرى أن ت« :ملسو هيلع هللا ىلص ابني, فقال رسول اهللا نـهوبني حنظلة الذي كان, فادعيت أ
َدهثم بـهتفرد . هَلَحَ أعتقه ون: ففعل:قال, » ورثكَّوتعتقه, فإن مات ورثته, وإن مت ْ َّبن قر َ , انُ

 .اًترصمـخورواه أبو بكر بن عياش 

__________________ 
ًفخطوا خطا يف وسطها خطا«: قوله ) ١(الالل  .ًارا َظِفحظرا يف وسطها ح:  , والصواب »فخطا«: يف احلاشية » ً
 .غنم : ولعله سقط  . »كذا«: ها فوق) ٢(الالل
 . بني  :بـهصوالعل » سبي«: قوله ) ٣(الالل
  .− كام يف معرفة الصحابة أليب نعيم ?? – مل ألتبس بأمه  :بـهصوالعل » مل ألتمس بأمته«: قوله ) ٤(الالل



 ٥٦٦

 أبو بكر ثنا ,قيَرْوَ يعقوب بن إبراهيم الدثنا ,د بن أيب الثلجحـمد بن أمـحـم بـه ثناحد )٨٤(
َدهثم ثنا ,بن عياش ْ َّبن قران َ  بالسيف ً رضب رجالً أن رجاليـهران بن جارية, عن أبِْم حدثني ن,ُ
 يا :قالفأمر له بالدية, ف, ملسو هيلع هللا ىلص/أ٣٢٧/ َّ النبيـهياستعدى علف فقطعها من غري مفصل, ,عىل ساعده
 ., ومل يقض له بالقصاص»ايـه بارك اهللا لك ف,خذ الدية« :قال إين أريد القصاص, ,رسول اهللا

َدهثم مروان, عن ثنا ,يدَشُ داود بن رثنا ,د بن عبد العزيزمـحـم عبد اهللا بن ثناحد )٨٥( ْ بن  َ
َّقران  ,ً فلقي رجال,ا خرجًملوكـا مً أن عبديـهر, عن أبَفَران بن جارية بن ظِْم الياممي, عن نُ

, فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي ُ واملشجوجُه, فاختصم موىل العبد واملقطوعَّجَ فش,فقطع يده, ثم لقي آخر
 فأخذ النبي , فدفعه إىل املقطوع, ثم استعدى املشجوج, العبدملسو هيلع هللا ىلصاملقطوع فتكلم, فأخذ النبي 

 ورجع املقطوع ال يشء ,ج, فذهب املشجوج بالعبد فدفعه إىل املشجو, العبد من املقطوعملسو هيلع هللا ىلص
َدهثم بـهتفرد . له ْ َّبن قران َ  .ذا اإلسنادبـه ُ
 فضيل بن عياض, عن ليث بن ثنا ,ورُبْنُد بن زمـحـم ثنا ,د بن صاعدمـحـم أبو ثناحد )٨٦(

 . السجدةٓمٓ كان يسجد يف اآلية اآلخرة من حنـه أاهد, عن ابن عباسمـجر, عن ِْطليم وفُأيب س
 

 , وسلمبـهد وآله وصحمـحـم صىل اهللا عىل سيدنا ,د هللا وحدهـماحل, آخر اجلزء
 /ب٣٢٧/.حسبنا اهللا ونعم الوكيل
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  أطراف الغرائب واألفرادكتاب فهارس 
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  .فهرس شيوخ الدارقطني* 
 .ونحوهـام فهرس اجلرح والتعديل * 
فهرس أصحاب األقوال النقدية والفقهية الذين * 

 . ذكرهم الدارقطني
 



 ٥٩٤

فهرس شيوخ الدارقطني
 ٣٦٩٣ إبراهيم بن حبيش بن دينار املعدل −
 ٦٢٢٩, ٥٩٢١ حـامدراهيم بن  إب−
, ١٣٧ إبراهيم بن عبد الصمد اهلاشمي −

٢٤٨٥, ٢٤٨٢, ٢٤٨, ٢١٥, ١٦٣ 
 أبو عبد اهللا ] بن عرفةمـحمدإبراهيم بن  [−

 ٣٦٩٥النحوي نفطويه 
بن بقرية ا بن عيل مـحمد إبراهيم بن −

٣٢٨٥, ١٨٢٠ 
 بن إسحاق بن إبراهيم أبو بكر أحـمد −

 ٦٢٤٨, ٥١٧٧امللحمي 
 بن بـهلول أبو جعفر ]بن إسحاق[ مدأحـ −

 ٥١١١, ٥٠٣٠القايض 
 ٣٧٤٤ بن بكران بن شاذان أحـمد −
, ٢٩٠ بن سلامن أبو بكر النجاد أحـمد −

١٩٩٧, ٩٧٧ 
, ٨٢٥البغوي أبو احلسن  بن العباس أحـمد −

٢٦١٠ 
 ٨٩٧ بن عيل بن حبيش الرازي أحـمد −
 ٥٤٦٩ بن عيل بن العالء أحـمد −
 أحـمد −= عيسى الرازي  بن عيل بن أحـمد −

 بن عيل بن حبيش الرازي
, ٢٣٥٩ بن عيل بن معبد الشعريي أحـمد −

٤٦٣٨ 

 بن عمرو بن عثامن أبو عبيد اهللا املعدل أحـمد −
٦١٠٦ 

أبو الطيب املنادي ]  بن إسامعيلمـحمد بن أحـمد [−
٢٩٥١ 

 أحـمد=  بن أيب اجلراح الرضاب مـحمد بن أحـمد −
  بن اجلراحمـحمدبن 
, ١٦٨٨  بن اجلراح الرضابمـحمد بن أحـمد −

٣٥٦٢ 
, ٤٠٢٥ بن احلسن الدينوري مـحمد بن أحـمد −

٤٤٠٣ 
وله أقوال  (ابن عقدة]  بن سعيدمـحمد بن أحـمد [−

, ١٨٩٩, ١٦٧٣, ١٠٨١, ٨٤٠, ٣٩٨) نقدية
٢٦٧٩, ٢٤٨٤, ٢٤٦٦, ٢٣٨٦, ٢٠٨٧, ١٩٥٦ ,
٤٢٩٣, ٤٢٦٩, ٤١١٧, ٣٨٩١, ٣٨٩٠, ٣٦٤٥ ,
٥٨٦٣, ٤٩٤٨, ٤٧٤٨, ٤٥٢٨, ٤٣٩٩, ٤٣٧٧ ,
٦٢١٢, ٥٨٩٩, ٥٨٩٠ 

 بن سلم أبو احلسن املخرمي مـحمد بن أحـمد −
 ٤٠٤٦, ٣٤٨٠الكاتب 

, ٥٤٨٣ بن أيب شيبة أبو بكر مـحمد بن أحـمد −
٦٤٧٠ 

بن زياد أبو سهل ] بن عبد اهللا [مـحمد بن أحـمد −
 ٥٥٠٨ ,٥٣٢٩القطان 

 ٤٢٧٧ بن عامر مـحمد بن أحـمد −



 ٥٩٥

 بن مـحمد=  بن قطن ـحمدم بن أحـمد −
  بن قطنأحـمد

 بن سليامن مـحمدبن [ مـحمد بن أحـمد −
 ٢٩٥أبو ذر الواسطي ] ابن الباغندي

أبو بكر بن ]  بن موسىمـحمد بن أحـمد [−
 ٩٥٩أيب حامد 

بن مسعدة ] بن يوسف[ مـحمد بن أحـمد −
٥٣٠٦ 

وله  ( بن نرص أبو طالب احلافظأحـمد −
, ٢٩٧٦, ١٧٤٨, ١٣٨٢ )أقوال نقدية

٣٣٥٥ 
 ٣٧٣٣ إسامعيل بن العباس الوراق −
  بن إسامعيل النحويمـحمد إسامعيل بن −
 ٣٥٢٤ ,١٤٩٥] الصفار[
 أبو إسحاق  إسامعيل بن يونس بن ياسني−

 ٤٥١٣, ٢٧٥٧ الكاتب
 ٢٠٨٨ الطحان مـحمد أنس بن −
 ١٧٥٦ البزار −
 مـحمدعبد اهللا بن =  البغوي −
, ٣٢٩٠ جعفر بن عيل بن سهل احلافظ −

٣٥٤٣ 
 بن يعقوب أبو الفضل مـحمد جعفر بن −

 ٣٨٦٨الصنديل 
 احلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد −

 ,٢٣٥٨ ,١٣٦ البزاز املقرئ مـحمداملجيد أبو 

٥١٠٤, ٥٣٠٧ 
, ٣٠٥٢الرهاوي بن سعيد  أحـمد احلسن بن −

٥٨٠٣, ٥٦٧١ 
 ١٤٥٧ احلسن بن رشيق −
, ٧٨٧برصي  احلسن بن عيل بن زكريا أبو سعيد ال−

٥٧٠٧, ٥٧٠٦, ٥٦٧٤, ٢١١٣ 
 ٢١١٩ احلسن بن عيل بن زيد −
 ٣١٥٠ بن أيب الشوك أحـمد بن مـحمد احلسن بن −
 ٥٨٩٧ احلسني بن إبراهيم أبو عيل اخلالل −
 ٢٩٧٥ بن عتاب أحـمد احلسني بن −
 احلسني بن إسامعيل أبو عبد اهللا املحاميل القايض −

٣١٩٧, ٢١٤٣, ١٩٥٨ ,١٧٥٩, ٤٨١ ,١٨٦ ,
٦١٩٤, ٤٧١١, ٤٠٠٢ 

 أبو عبد اهللا الرحـمن احلسني بن احلسني بن عبد −
 ٦٢٥٠, ٣٩٤٠األنطاكي 

أبو عيل الكوكبي ] احلسني بن القاسم بن جعفر [−
٥٤٢٤ 

بن زنجي الدباغ  بن احلسني مـحمد احلسني بن −
٤٠١٥ 

 عبد اهللا بن سليامن=  ابن أيب داود −
 مـحمدحييى بن =  ابن صاعد −
 ٥٧٨٤بن موسى أبو الفضل األنصاري  العباس −
 ٤٩٤٢, ٢٨٧٦, ١٩٦٢ عبد الباقي بن قانع −
 بن سعيد بن هارون أبو صالح الرحـمن عبد −

 ١٨٣٤األصبهاين 



 ٥٩٦

 ٣٧٥٥ عبد العزيز بن موسى اخلوارزمي −
 ٣٣٧٢ عبد الغافر بن سالمة احلميص −
=  بن إبراهيم الشامي أحـمد عبد اهللا بن −

 إبراهيم املارستاين بن أحـمدعبد اهللا بن 
أبو العباس  بن إبراهيم أحـمد عبد اهللا بن −

 ٥٣٦١, ٣٦٠٧, ١٨٧٨, ٢٧١املارستاين 
, ٢٠٢١ ايض بن ربيعة القأحـمد عبد اهللا بن −

٢٤٨٠ 
بن خشيش ] أحـمدبن [ عبد اهللا بن جعفر −

 ٣٤٩١ ,٢٣٢٢أبو العباس 
وله (ابن أيب داود ] عبد اهللا بن سليامن [−

 ٥٧٩٧, ٣٧٦٦, ١٧٥٦) أقوال نقدية
وله أقوال ( البغوي مـحمد عبد اهللا بن −

, ٢٢٩٢, ٧٦٦, ٧٤٦, ٦٥٥, ٤٨٨) نقدية
٤٧٩٧, ٤٠٩٣ 

أبو بكر ]  بن زيادمـحمدعبد اهللا بن  [−
 )له أقوال نقدية(النيسابوري 

 مـحمد بن سعيد أبو مـحمد عبد اهللا بن −
, ٤٣٢٧, ٤٢٠٠, ٤٠٨, ١١٣اجلامل املقرئ 

٦٣٤٤ 
 بن املهتدي أبو مـحمدبن  عبد الواحد −

 ٢٤٨٦ أحـمد
 ٢٩٨٩ عبد الوهاب بن عيسى بن أيب حية −
 مـحمد أبو الرحـمن عبيد اهللا بن عبد −

 ٣٤٢٩السكري 

 عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي اهلاشمي −
٤٨٨٦, ٢١٣٥ 

 عبيد اهللا بن موسى بن إسحاق أبو األسود −
 ٥٣٢٢األنصاري 

 عثامن بن إسامعيل بن بكر أبو القاسم السكري −
٣٥٠٨ 

  بن سعيدمـحمد بن أحـمد=  ابن عقدة −
 أبو احلسني احلراين أحـمد عيل بن احلسن بن −

٦٣٣٢, ٥٣٨٥ 
 ٣٦٩٤عبد اهللا بن عبد الرب الفرغاين  عيل بن −
, ٧٩٥, ٣٩٦بن مبرش الواسطي ] بن عبد اهللا[ عيل −

٦٠٩٧, ٤٦٠٠, ٤٤٥١, ٣٧٧٤, ١٩٢٣ 
 ٢٢١٧أبو احلسن الرومي العسكري  عيل بن الفتح −
 ٦٠٢٦ بن عبيد احلافظ مـحمد عيل بن −
 بن حييى بن مهران أبو احلسن مـحمد عيل بن −

, ٥٤٣١, ٤٦٦٥, ٣٤٩٤, ١٤٤٧, ٦٨٥السواق 
٦٠٠٦ 

 عيل بن معبد بن أحـمد=  عيل بن معبد الشعريي −
, ٢٢٢٤ القاسم بن إسامعيل أبو عبيد املحاميل −

٥٤٦٩, ٢٢٩٤ 
بن بلبل ] الرحـمنبن عبد [ القاسم بن عبد اهللا −

 ٦٥٠٠الزعفراين 
, ٤٠١١أبو بكر بن نريوز ]  بن إبراهيممـحمد [−

٦٢٣٩ 
 ٣٥٦٢ بن إبراهيم بن حفص بن شاهني مـحمد −



 ٥٩٧

=  بن إبراهيم الربمكي أحـمد بن مـحمد −
 بن إبراهيم أبو عبد اهللا أحـمد بن مـحمد

 احلكيمي الكاتب
 أبو عبد اهللا  بن إبراهيمأحـمد بن مدمـح −

, ١٥٤٥, ١٤٧٥, ١٤٥٣الكاتب احلكيمي 
٤٦٣٠, ٣٩٧٧ 

, ٣٨٤٢ بن أسد اهلروي أحـمد بن مـحمد −
٥٩٥٨, ٥٣٣٦, ٤١٣٦ 

اخلالق عبد  بن عمرو بن أحـمد بن مـحمد −
 ٢٠٤٣ زالبزا
 ٤٦٩٦, ٢٠٧٦ بن قطن أحـمد بن مـحمد −
 بن حسان مـحمد بن أحـمد بن مـحمد −
 ١٢٦٨ضبي ال
 بن مـحمد=  بن مطر أحـمد بن مـحمد −

  بن قطنأحـمد
 بن املطلب اهلاشمي أحـمد بن مـحمد −

٣٤٠٩ 
 بن يعقوب بن شيبة أحـمد بن مـحمد −

٢٢٢٧ 
, ٤٤٠٩ بن إسامعيل الفاريس مـحمد −

٦٢٠٥ 
 ٥٣٢٧ بن جعفر مـحمد −
ِ بن جعفر املطريي مـحمد − َ١٤٩٥, ٦٧٤ 
 بن مـحمد = بن جعفر بن حيان مـحمد −

 أحـمدجعفر بن 

 ٣٥٥٤ الصرييفأحـمد بن جعفر بن مـحمد −
 بن جعفر بن رميس أبو بكر القرصي مـحمد −

٤٦٦٤ 
ّ األزهر الدعاء األطروش ]احلسن بن [ بنمـحمد −

٥٠٠٤, ٤٩٨٩ 
 ١٤٥٥ أبو بكر املقرئ مـحمد بن احلسن بن مـحمد −
 ٩٥٧ بن احلسني أبو بكر اهلمداين مـحمد −
 ١٠١٥ بن حاتم مـحمد احلسني بن  بنمـحمد −
 ٨٩٢ بن الرسي التامر املتمتع مـحمد −
النعامين الباهيل أبو جعفر  بن سليامن مـحمد −

٦٣٠٤, ٥٣١٥ 
 ٦٢٣٨أبو عيل املالكي ]  بن سليامن بن عيلمـحمد [−
 ٥٤٦٩ بن صالح بن خلف أبو بكر اجلواريب مـحمد −
, ٤٢١١ بن العباس بن مهران املستميل مـحمد −

٤٤٩٧ 
 ٣٩٥٨ بن عبد اهللا بن احلسني مـحمد −
 ٢٧١ بن عبد اهللا بن غيالن أبو بكر مـحمد −
ِّاألبيل بن إسامعيل أبو عبد اهللا  بن عيل مـحمد − ُ ُ

٥٧٦١, ٥٦٦٨, ٦٤٤ 
, ١٨٥٥ األزدي مـحمدبن  بن القاسم مـحمد −

٥٤٣٣, ٥٣٧٦, ٣٤٦٤ 
 ١٧٧٠ بن القاسم املحاريب مـحمد −
عمرو من ولد اجلارود العبدي  بن مـحمد بن مـحمد −

٤٨٥٤ 
 ٥٩٦ بن حممود أبو بكر املعدل مـحمد −



 ٥٩٨

أبو بكر ] مـحمد بن حممود بن مـحمد [−
 ٦٤٧٠الرساج األصم 

, ٦٦٠, ١٧٧ بن خملد أبو عبد اهللا مـحمد −
١٦٠٦, ١٥٩٣, ١٥١٥, ١٤١٩, ١١٠٠ ,
٣٣٤٢, ٢٥٩٦, ٢٤٤٧, ١٩٢٦, ١٨٧٢ ,
٣٩١٠, ٣٦٩٦, ٣٦٨٤, ٣٦٦٢, ٣٥٨٤ ,
٦٣٣٢, ٥٠٩٥, ٤٨٣٩ ,٤٦١١  

 بن مزيد أبو بكر بن أيب األزهر مـحمد −
١٦٧١ 

 ٣٨٩٨ بن منصور بن أيب اجلهم مـحمد −
 ٥٣٤ بن موسى الرببـهاري مـحمد −
 بن هارون أبو حامد احلرضمي مـحمد −

٢٤٣٥, ١٩٥٦, ١٢٣٦, ٧٧٣, ٥٧٠ ,
٤٨٦٨, ٤٦٥٨, ٣٢٢٢, ٢٨٥٣ 

, ٢٥٥ بن نوح اجلنديسابوري مـحمد −
٤٣٣٥, ٢٦٣٨, ١٨٤٥ 

, ١٢٩, ١١  بن حييى أبو بكر الصويلمـحمد −
٦٢٧٣ 

 مـحمدعبد اهللا بن =  ابن منيع −
  بن عبد العزيز بن شريزادمـحمد نرص بن −

 ١٦١٨الباقرحي 
 ٢٩٠٢ هاشم بن مرسور أبو بكر الكاتب −
 مـحمدأبو  بن صاعد] مـحمدحييى بن [ −
, ٢٣٧٨, ٧٩١, ٥٣٨) وله أقوال نقدية(

٥٥٢١, ٤١١٦, ٣٧٩٢, ٣٠٤١, ٢٥٦١ ,

٦٣٠٣ 
 ٥٩٢٣ يعقوب بن إبراهيم البزاز −
 أبو يوسف أحـمد بن الرحـمن يعقوب بن عبد −

 ٢٧٩١, ١٧٩٠اجلصاص 
 ٣٣٣٠ يعقوب بن يوسف أبو يوسف اخلالل −
 ٢٤٤٤ أبو بكر البزار −
  بن موسىمـحمد بن أحـمد=  أبو بكر بن أيب حامد −
 امنعبد اهللا بن سلي=  أبو بكر بن أيب داود −
 بن حممود بن مـحمد=  أبو بكر الرساج األصم −

 مـحمد
  بن أيب شيبةمـحمد بن أحـمد=  أبو بكر بن أيب شيبة −
  بن إبراهيممـحمد=  أبو بكر بن نريوز −
 )له أقوال نقدية( أبو بكر النيسابوري −
 بن مـحمد بن أحـمد =  أبو سهل بن زياد القطان−

 زياد
  بن إسامعيلمـحمد بن دأحـم = أبو الطيب املنادي −
 عبد اهللا بن جعفر=  أبو العباس بن خشيش −
  بن عرفةمـحمدإبراهيم بن =  أبو عبد اهللا النحوي −
 احلسني بن القاسم بن جعفر=  أبو عيل الكوكبي −
  بن سليامن بن عيلمـحمد=  أبو عيل املالكي −
 مـحمد عبد اهللا بن = أبو القاسم ابن منيع −
 مـحمدعبد اهللا بن = بغوي  أبو القاسم ال−



 ٥٩٩ 

 امـفهرس اجلرح والتعديل ونحوه
 ٤٦٠٣ًكان ضعيفا :  إبراهيم بن الرباء −
ًكان متطببا , اضطرب يف :  إبراهيم بن جريج −

 ٦٢٠٦, ٥٥٨١ٍحديث 
 ٤١٢٦غريب احلديث :  إبراهيم بن رستم −
 ١٦٠٦ًكان ضعيفا :  إبراهيم بن سالم املكي −
مل يكن : د بن عيل ابن بقرية مـحـم إبراهيم بن −

 ٣٢٨٥ً, كان ضعيفا ١٨٢٠افظ باحل
 د بن عبد اهللا املخرميمـحـم= د بن األصفر حـم أ−
 ٣٧٤٤ًكان ضعيفا : د بن بكران بن شاذان حـم أ−
اختلط : د بن حازم بن أيب غرزة أبو عمرو حـم أ−

عليه حديث سهل بن عامر بحديث جعفر بن عون 
٤٨٠٨ 

 ٥٤١٩ًكان ضعيفا : د بن احلسن املرصي حـم أ−
من الثقات األثبات : د بن سنان القطان حـم أ−

٣٣٧٣ 
: د بن عمرو بن عثامن أبو عبيد اهللا املعدل حـم أ−

 ٦١٠٦كان من الثقات احلفاظ 
كان من الثقات : د بن عامر مـحـمد بن حـم أ−

٤٢٧٧ 
عزيز :  إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الثقفي −

 ٤٦١٣احلديث 

ً ضعيفا كان:  إسحاق بن برش أبو حذيفة البخاري −
٢٧٠٦ 

 ٤٣٥ًكان ضعيفا :  إسامعيل بن حييى −
: د بن يعقوب أبو الفضل الصنديل مـحـم جعفر بن −

 ٣٨٦٨كان من الثقات 
 ١٧٦٥كان من الثقات :  حبيش بن مبرش −
د مـحـم احلسن بن إبراهيم بن عبد املجيد أبو −

 ١٣٦كان من الثقات : املفرئ 
 ٥٩٥١ات كان من الثق:  احلسن بن عيل بن مالك −
 ٦٠٢١من الثقات :  احلسني بن سليامن البلخي −
اميل القايض ـح أبو عبد اهللا املإسامعيل احلسني بن −
 ٤٠٠٢كان من الثقات : 
 ٢٩٣٧ضعيف :  سلم بن املغرية أبو حنيفة −
من :  سلمة بن صهيبة أبو حذيفة األرحبي −

) د وابن معنيحـمالقول أل(أصحاب ابن مسعود 
٦٤٤٤ 

 ١٨٦٢ضعيف : د ـحـمم سيف بن −
 ٥٤٣٤كان من العباد :  صالح بن مسامر −
 ٢١٤٦ًكان ضعيفا : د حـم الصلت بن أ−
 ٢٦٩٤ًكان ضعيفا :  عاصم بن سليامن الكواز −
ًكان ضعيفا : ن بن عبد اهللا بن مسلم حـم عبد الر−



 ٦٠٠ 

١١٣٧ 
من :  عبد العزيز بن أيب سليامن أبو مودود −

 ٦١٩٢, ٢٩٨١التابعني 
عزيز :  بن عبد العزيز العمري العابد  عبد اهللا−

 ٣٠٢٥احلديث 
 ٢٥١ًكان ضعيفا :  عبد اهللا بن أيب عالج −
كان من خيار عباد اهللا :  عبد اهللا بن عون اخلراز −
 ١٠٤١) القول للبغوي(
 ٢٩٧١كان ثقة : د الضعيف مـحـم عبد اهللا بن −
ًكان فاضال :  عبيد اهللا بن عبد الصمد اهلاشمي −

٢١٣٥ 
:  عثامن بن إسامعيل بن بكر أبو القاسم السكري −

 ٣٥٠٨كان من الثقات 
 ٣٣٦٨من الثقات :  عيل بن بحر بن بري −
كان : د أبو احلسني احلراين حـم عيل بن احلسن بن أ−

 ٥٣٨٥ًضعيفا 
من الثقات , أثنى عليه :  عيل بن عيل الرفاعي −

 ٤٨٦٩شعبة 
 ٣٩٦كان من الثقات :  عيل بن مبرش الواسطي −
 ١٨٩, ٩٧كان من الثقات :  القاسم بن احلكم −
 ٥٩٥٨من الثقات : د بن أسد اخلشني مـحـم −
 ٤١١٠ضعيف : د بن متيم املصييص مـحـم −

كان من : د بن جعفر بن رميس أبو بكر مـحـم −
 ٤٦٦٤الثقات 

 ٤٠٤٢ضعيف : يد الرازي حـمد بن مـحـم −
 من كان: د بن سليامن أبو جعفر النعامين مـحـم −

 ٦٣٠٤الثقات 
كان : د بن سليامن بن الوليد بن مجاهر مـحـم −

 ٢٧٣٧ًضعيفا 
د بن حـمأوثق من أ: د بن عبد اهللا املخرمي مـحـم −

 ٤٠٥٦األصفر 
كان من : د بن عبد اهللا بن غيالن أبو بكر مـحـم −

 ٢٧١الثقات 
 ٢٧٠٤ًكان ضعيفا : د بن يزيد السلمي مـحـم −
كان من : ر األدمي د بن يزيد أبو جعفمـحـم −

 ١٠٥٩الثقات العباد 
) القول للصاغاين(ثقة :  مرزوق بن أيب اهلذيل −

٤٣١٢ 
 ٥٨٦٥عزيز احلديث :  املستقيم بن عبد امللك −
 ١٧٩٦شيخ ثقة عزيز احلديث :  نوح بن املختار −
القول (ثقة احلديث جدا :  الوليد بن أيب هشام −
) للبغويالقول (, أوثق من أخيه هشام ) دحـمأل

٦٤٧٧ 
 ٤٣٩٥, ٣٤٢٨ًكان ضعيفا :  وهب بن حفص −



 ٦٠١ 

 ٣٠٥ًكان ضعيفا :  حييى بن عنبسة −
, ٢٩٩٧ضعيف احلديث :  يعقوب بن خرة الدباغ −

٤٠٣٥ 
, ٢٣٣٨عزيز احلديث :  أبو بكر بن عيل بن مقدم −

٥٩٠٠ 
 ٢٦١٠كان من الثقات :  أبو احلسن البغوي −
 ٢٣٢٢ كان من الثقات:  أبو العباس بن خشيش −

 
 
 



٦٠٢ 

فهرس أصحاب األقوال النقدية والفقهية الذين ذكرهم الدارقطني
 ٥٩٢١إبراهيم األصبهاين  −
 ٦٤٤٤, ٥٨٨٤, ١٦٩٤د بن حنبل حـم أ−
 ٤٢٨١د بن عبد الرحيم الربقي حـم أ−
 ١٤٥١د بن عيسى القايض مـحـمد بن حـم أ−
 ٤٥٦٥ إسحاق بن أيب إرسائيل −
 ٤٣٣١ األوزاعي −
, ٤٠٢٤, ٢٦١٣, ٢٢٩٦, ١٠٤١ البغوي −

٦٤٧٧, ٦٤٤٤, ٥٨١٧, ٤٤٣٤ 
 ٥٨٨٤ جعفر الطياليس −
 ٥٤٧٨يد بن زنجويه حـم −
 ٤٩٤٨ شعبة −
 ٤٠٥٧, ٣٣٤ شيوخنا −
, ٥٨٦, ٢٩٠, ١٩٠, ١٨٨, ١١١ ابن صاعد −

١٢٤٤, ٩٧٩, ٩٤٤, ٦٦٥, ٦٤٩, ٦٣٢ ,
٢٠٦٥, ٢٠٥٧, ١٩٠٦, ١٤٨٥, ١٤٢٢ ,
٢٣٩٨, ٢٢٩٧, ٢٢٦٥, ٢١٧٠, ٢٠٧١ ,
٢٧٧٥, ٢٧٧١, ٢٥٩٨, ٢٥٩٢, ٢٥٠٧ ,
٣٣٣٩, ٣١٥١, ٣١٤٢, ٣٠٣٤, ٢٨٧٢ ,
٤٠٤١, ٣٩٧٧, ٣٩٧٢, ٣٨٧٥, ٣٧٧٧ ,
٤٧٩٦, ٤٤١٤, ٤٢٢٠, ٤١٥٩, ٤١٥٧ ,
٥٣١٩, ٥١٦٨, ٤٨٤٧, ٤٨١٣, ٤٧٩٧ ,
٥٩٥٩, ٥٧٧١, ٥٦٨٩, ٥٥٤٣, ٥٤١٤ ,
٦٤٤٦, ٦٣٧٨, ٦٠٤٣, ٥٩٦١ 

 ٤٣١٢ الصاغاين −
 ٣٥٤٦, ٢٥٦٦, ١٨٤٨ ابن عقدة −
 ٥٢٩يص ـمد بن عوف احلمـحـم −
 ٦٤٤٤, ٦١٥٥بن معني  ا−
 ٤٩٤٨ عبد اهللا بن إدريس −
 ٣٢٣٣ عيل بن سعيد الرازي −
 ٤٢٩٣ الفضل بن موسى −
 ٢٦٤٩ قتيبة بن سعيد −
 ٤٩٤٨د الوراق حـام نرص بن −
 ٣٣٦٠, ٣٠٦١ موسى بن هارون −
 ٤١٩٧ وهب بن جرير −
, ١٣٥٩, ١٢٧١, ١٠٣٧ أبو بكر بن أيب داود −

٢٦٠١, ٢٥٤١, ١٧٩٩, ١٥٨٩, ١٤٣٥ ,
٤٣١٥, ٤٢٧٠, ٣٤٤٩, ٣١٤٣, ٢٩٧٣ ,
٥٧٦٧, ٥٦٨٧, ٥٢٥٤, ٥١٥٥, ٤٤٦٧ ,
٥٨٩٠, ٥٧٧٩ 

 ٤١٦٤ أبو بكر بن عياش −
 ٣٢٣٩, ٣١٠٥, ١٣٨ أبو بكر النيسابوري −
 ٥٩٨١ الطياليس أبو داود −
 ١١٩٢ أبو زرعة الدمشقي −
 ٨٢٠ أبو طالب احلافظ −
 ١٠٢٧ أبو قتادة احلراين −



٦٠٣ 

 
 
 
 

  اينملجلد الثا فهرس مسانيد
 من كتاب أطراف الغرائب واألفراد

 ًمعزوا إىل أرقام األحاديث



 ٦٠٤

 مسند عبد اهللا بن مسعود
 ٣٦٤٨ األحنف بن قيس* 
 ٣٦٤٩إبراهيم * 
 ٣٦٥٠األسود وعلقمة * 
 ٣٦٥٥األسود * 

 الرحـمنحـميد بن عبد * 
٣٦٦٧ 

َحـميد احلمريي*  ْ ِ ٣٦٦٨ 
ِّحارثة بن مرضب *  َ ُ٣٦٦٩ 
َحنش بن عبد اهللا *  َ٣٦٧١ 
 ٣٦٧٢احلسن البرصي * 

َحريث بن ظهري وعبد *  ُ َ ُ
 ٣٦٧٣ بن يزيد الرحـمن

 ٣٦٧٤خيثمة * 
  ٣٦٧٩ خباب* 
َرياح بن احل*   ٣٦٨٠ارث ِ
ِالربيع بن عميلة *  َ٣٦٨١ 
 ٣٦٨٣زيد بن وهب * 
  ٣٦٩٠ة زيد بن زائد* 
َزر بن حبيش*  ُ ّ ِ ٣٦٩١  
 ٣٧٠٨سعد بن عياض * 
 ٣٧٠٩سامل البزاز * 
 ٣٧١٠شداد بن اهلاد * 

 شداد بن معقل الوالبي* 
٣٧١١ 

ِشقيق بن سلمة أبو وائل *  َ
٣٧١٢ 

 ٣٧١٣طارق بن شهاب * 
  ٣٧١٦ طلحة بن مرصف* 
 عبد اهللا بن يزيد أبو عبد *

ُ احلبيل الرحـمن ُ٣٧١٧ 
ِعبد اهللا بن سلمة *  َ٣٧١٩ 
 ٣٧٢٠عبد اهللا بن احلارث * 
 ٣٧٢١َّعبد اهللا بن حالم * 
َعبد اهللا بن سخربة أبو معمر *  َ َْ َ ْ
= ٣٩٧٤ 

 بن عبد اهللا بن الرحـمنعبد * 
 ٣٧٢٢مسعود 

 ٣٧٣١ بن يزيد الرحـمنعبد * 
ليىل  بن أيب الرحـمنعبد * 

٣٧٤٨ 
 ٣٧٥١ بن عتبة  الرحـمنعبد * 

 بن أيب علقمة الرحـمنعبد * 
 ٣٧٥٢الثقفي 

 ٣٧٥٣عبيد اهللا بن عبد اهللا * 
ِعبيدة السلامين *  َ٣٧٥٤ 
َعبيد بن نسطاس *  ْ ِ٣٧٦١ 
  ٣٧٦٢ عمران بن حصني* 
 ٣٧٦٣عمرو بن حريث * 
 ٣٦٨٨ =عمرو بن رشحبيل * 

َالبكايل  عمرو*  ِ٣٧٦٤ 
هللا بن عتبة عون بن عبد ا* 

٣٧٦٥ 
 ٣٧٦٦علقمة * 

 الرحـمند القاسم بن عب* 
٣٨٢٦ 

 ٣٨٢٧قيس بن أيب حازم * 
ُّقيس بن عبد عم عامر * 

 ٣٨٣١الشعبي 
َقرثع الضبي *  َْ٣٨٣٣ 

ُكردوس بن داود التغلبي *  ْ ُ
٣٨٣٤ 

 ٣٨٣٥مرسوق بن األجدع * 
ْمرة بن رشاحيل اهلمداين *  َ ِ َ

٣٨٤٧ 
 ٣٨٥٧املسيب أبو العالء * 
ُـمعرور بن سويدال*  َْ ٣٨٦٢  
 ٣٨٦٤مالك بن مالك * 
ْالنزال بن سربة *  َ َّ٣٨٦٥ 
 ٣٨٦٧ناجية * 
َهزيل بن رشحبيل *  ُ٣٨٦٨ 
 ٣٨٧٣هـامم بن احلارث * 
َهبرية *  ُ٣٨٧٤ 
 ٣٨٧٥حييى بن اجلزار * 
  ٣٨٧٦ يزيد بن األصم* 



 ٦٠٥

 ٣٨٧٧أبو األحوص * 
ْأبو الزعراء *  َّ٣٩٣٦ 
 ٣٩٣٨أبو الطفيل * 

دة بن عبد اهللا بن أبو عبي* 
 ٣٩٣٩مسعود 

 ٣٩٦٣أبو عمرو الشيباين * 
 ٣٩٦٨ الرحـمنأبو عبد * 
ْأبو عثامن النهدي *  َّ٣٩٧١ 

 ]٤٠٣٩= أبو فزارة * [
 ٣٩٧٤أبو معمر * 
 ٣٩٧٧أبو وائل * 
َمعن اب*   ٤٠٣٨يز ُ

أبو : صوابه  [ةابن خذار* 
 ٤٠٣٩ ]فزارة

أم أيب عبيدة بن عبد اهللا بن * 
 ٤٠٤٠مسعود 
 د عبد اهللا بن أيب أوىفمسن

َإبراهيم السكسكي *  َّْ٤٠٤١ 
 ٤٠٤٤إسامعيل بن أيب خالد * 
 ٤٠٤٩ن احلس* 
 ٤٠٥٠حبيب * 

َاحلكم وسلمة بن كهيل *  ُ
٤٠٥١ 

أبو إسحاق سليامن الشيباين * 
٤٠٥٢ 

 ٤٠٥٦سليامن األعمش * 
  ٤٠٥٩ طلحة بن مرصف* 
 ٤٠٦١طرفة احلرضمي * 
 ٤٠٦٣عبد امللك بن عمري * 
 ٤٠٦٤د اهللا بن معمر عبي* 
 ٤٠٦٥عبيد بن احلسن * 
 ٤٠٦٦عامر الشعبي * 
 ٤٠٦٧العوام بن حوشب * 
 ٤٠٦٨قتادة * 
َمـجزأة األسلمي *  َ ْ َ٤٠٦٩ 
ُأبو يعفور العبدي *  ْ َ٤٠٧٠ 

مسند عبد اهللا بن 
 ٤٠٧٢األرقم

 ٤٠٧٣مسند عبد اهللا الثقفي
َمسند عبد اهللا بن أنيس ُ 

٤٠٧٤ 
َمسند عبد اهللا بن بحينة ُ 

٤٠٧٦ 
 عبد اهللا بن ثابت مسند

ِ أسيدأيباألنصاري  َ ٤٠٧٧ 
َمسند عبد اهللا بن جراد َ 

٤٠٧٨ 

َمسند عبد اهللا بن خبيب ُ 
٤٠٨٤ 

مسند عبد اهللا بن 
 ٤٠٨٥رواحة

 ٤٠٨٦مسند عبد اهللا بن زيد
مسند عبد اهللا بن زيد 

 ٤٠٩١ صاحب النداء
مسند عبد اهللا بن سعد بن 

 ٤٠٩٢ خيثمة
مسند عبد اهللا بن 

َسال  ٤٠٩٣مَ
ِمسند عبد اهللا بن رسجس ْ َ 

٤٠٩٧ 
ِّمسند عبد اهللا بن الشخري ِّ 

٤١٠٠ 
َمسند عبد اهللا بن عكيم ُ 

٤١٠١ 
 َّمسند عبد اهللا بن مغفل

٤١٠٢ 
 مسند عبد اهللا بن يزيد

٤١٠٥ 



 ٦٠٦

 مسند عبد اهللا بن املسور
٤١٠٦ 

 بن أيب الرحـمنمسند عبد 
 ٤١٠٧ بكر

 بن الرحـمنمسند عبد 
 ٤١٠٩ عثامن التيمي

 بن الرحـمنند عبد مس
ُسمرة َ ٤١١٠ 

 بن الرحـمنمسند عبد 
 ٤١١٤ صفوان

 بن الرحـمنمسند عبد 
 ٤١١٦ أزهر

 والد الرحـمنمسند عبد 
 ٤١١٧ خيثمة

ْ الدييلالرحـمنمسند عبد  ِّ 
٤١١٨ 

 بن الرحـمنمسند عبد 
 ٤١١٩ أبزى

َمسند عبيد اهللا بن مـحصن ْ ِ 
٤١٢٣ 

مسند العباس بن عبد 
 املطلب

 ٤١٢٤ن عباس عبد اهللا ب* 
 ٤١٢٧متام بن العباس * 
 ٤١٢٨جابر بن عبد اهللا * 
 ٤١٢٩األحنف * 
َعفيف *  ُ٤١٣١ 
ِعبد اهللا بن عمرية *  َ٤١٣٢ 
 ٤١٣٣عبد اهللا بن احلارث * 
 ٤١٣٤يزيد بن األصم * 
 ٤١٣٥نافع بن جبري * 

 مسند عمر بن أيب سلمة
٤١٣٦ 

 مسند عثامن بن أيب العاص
٤١٣٨ 

 مسند عيسى بن عقيل أيب

 ٤١٤٣ عقيل
 عمران بن حصنيد مسن

 ٤١٤٤احلسن * 
 ٤١٥٥مطرف بن عبد اهللا * 

َبشري بن كعب العدوي*  ُ 
٤١٥٩ 

ْالقاسم بن مهران *  ِ٤١٦٠ 
ِعبد اهللا بن شقيق*  َ ٤١٦١  
 ٤١٦٢عبد اهللا بن بريدة * 

الزبري احلنظيل والد مـحـمد * 
٤١٦٣ 

َطليق بن مـحـمد *  ُ٤١٦٤ 
 ٤١٦٥يونس بن جبري * 
 ٤١٦٦املهلب أبو * 
 ٤١٦٨أبو نرضة * 
َّأبو السوار *  َ٤١٦٩ 
  ٤١٧٠ أبو إسحاق* 
 ٤١٧١صاحب لقتادة * 

 ُمسند عبادة بن الصامت
 ٤١٧٢أنس بن مالك * 
َّحطان بن عبد اهللا *  ِ٤١٧٣ 
 ٤١٧٤ُجنادة بن أيب أمية * 
 ٤١٧٦خالد بن معدان * 
 ٤١٧٧ راشد بن سعد* 
 ٤١٧٨مـحـمود بن الربيع * 
 ٤١٨٠ُ عبادة الوليد بن* 
ْأبو إدريس اخلوالين *  َ٤١٨٢ 
 ٤١٨٥أبو األشعث * 
ِأبو قبيل *  َ٤١٨٦ 

 ُمسند عبادة بن قرص
٤١٨٧ 

 مسند عتبة بن غزوان



 ٦٠٧

, ٤١٨٨احلسن البرصي * 
]٤١٩٢[ 

 ٤١٩٠خالد بن عمري * 
ِّمطرف بن عبد اهللا بن الشخري *  ِّ

٤١٩١ 
 ٤١٩٢ ]عن احلسن [أبو نرص* 

 مسند عتبة بن عبد السلمي
٤١٩٣ 

 مسند عدي بن حاتم
مـحـمد بن عيل أبو جعفر * 

٤١٩٤ 
مـحـمد بن سريين وأبو عبيدة * 

 ٤١٩٥بن حذيفة 
 ٤١٩٦مصعب بن سعد * 
 ٤١٩٧خيثمة * 

عبد اهللا بن عامر بن ربيعة * 
 ٤١٩٨العدوي 

 ٤١٩٩عامر الشعبي * 
َمسلم بن صبيح *  ُ٤٢٠٣ 
 ٤٢٠٤أبو إسحاق * 
 ٤٢٠٥ِّرجل من طيئ * 

ِ عمريةمسند عدي بن َ 
٤٢٠٦ 

 ٤٢٠٧ مسند عامر بن شهر

 ٤٢٠٩ مسند عامر بن ربيعة
 ٤٢١٢ مسند عقبة بن عامر

مسند عقبة بن عمرو أيب 
 ٤٢١٨ مسعود البدري

 مسند عقبة بن احلارث
٤٢١٩ 

ِّمسند عروة بن مرضس َ ُ  
 ٤٢٢٠الشعبي * 

مسند عروة بن اجلعد 
 ٤٢٢١ البارقي

َمسند عروة الفقيمي ُ ٤٢٢٢ 
 ارسمسند عامر بن ي

حـمد بن عيل بن احلسني أبو مـ* 
 ٤٢٢٣جعفر 

 ٤٢٢٤مـحـمد بن احلنفية * 
 ٤٢٢٥عيل بن احلسني * 
َزر بن حبيش *  ُ ّ ِ٤٢٢٦ 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٤٢٢٧ 

 ٤٢٢٨عبد اهللا بن عتبة * 
 بن الرحـمنعمر بن عبد * 

 ٤٢٢٩احلارث بن هشام 
 ٤٢٣٠علقمة * 

 ٤٢٣١سامل بن أيب اجلعد * 
 ٤٢٣٢العامري رشيك * 
َصلة بن زفر *  ُ٤٢٣٣ 
 ٤٢٣٤املـخارق بن سليم * 

ِأبو وائل شقيق بن سلم*  ة َ
٤٢٣٥ 

 ٤٢٣٦رجل * 
 مسند عوف بن مالك

 ٤٢٣٧أبو أيوب األنصاري * 
 ٤٢٣٨كثري بن مرة * 
ْشمر بن يقظان والد إبراهيم *  ِ

٤٢٣٩ 
ة عبد اهللا بن يزيد قاص مسلم* 

٤٢٤٠ 
ْأبو إدريس اخلوالين *  َ٤٢٤١ 

َمسند عبس الغفاري ِ ْ َ ٤٢٤٢ 
 مسند عمرو بن العاص

 ٤٢٤٣عبد اهللا بن عمر * 
رو  بن عمعتبة بن عبد اهللا* 

٤٢٤٤ 
 ٤٢٤٥قيس بن أيب حازم * 

َ بن حسنة الرحـمنعبد *  َ
٤٢٤٦ 

ْأبو عثامن النهدي *  َّ٤٢٤٧ 



 ٦٠٨

مسند عمرو بن سعيد بن 
 ٤٢٤٨ العاص

َمسند عمرو بن عبسة َ 
٤٢٤٩ 

 زينمسند عمرو بن عوف امل
٤٢٥٠ 

 مسند عمرو بن أيب األسد
٤٢٥١ 

مسند عمرو بن خارجة 
 ٤٢٥٢ األنصاري

َمسند عمرو بن حريث ُ 
٤٢٥٤ 

مسند عمرو بن أمية 
ْالضمري َّ ٤٢٥٧ 

ِبن الـحـمقو مسند عمر َ 
٤٢٥٩ 

َمسند عامرة بن رويبة ُ 
 ٤٢٦٠  بن عامرةأبو بكر* 

 الرحـمنحصني بن عبد * 
٤٢٦١ 

 مسند العالء بن احلرضمي
٤٢٦٣ 

ْمسند العرباض ِ ٤٢٦٤ 
 ٤٢٦٥ مسند العرس

َمسند عرفجة بن رضي ُ َ ْ ح َ
٤٢٦٧ 

َمسند عسعس َْ ٤٢٦٨ 
َمسند عطية القرظي ُ 

 ٤٢٦٩عبد امللك بن عمري * 
 ٤٢٧٠مـجاهد * 

ْمسند عتبان بن مالك ِ 
٤٢٧١ 

 مسند الفضل بن عباس
العباس بن عبد املطلب * 

٤٢٧٢ 
 ٤٢٧٣بد اهللا بن عباس ع* 
َاحلسن العرين*  ُ ٤٢٧٥ 
َكريب*  ُ ٤٢٧٦ 

َمسند قيس بن أيب غرزة َ 
 ٤٢٧٧ ازمقيس بن أيب ح* 
 ٤٢٧٨َّعبد امللك الزراد * 

َمسند قيس بن عباد ُ ٤٢٧٩ 
َمسند قيس بن مـخرمة َْ 

٤٢٨٠ 

مسند قيس بن سهل بن 
 ٤٢٨١ ثعلبة

 ٤٢٨٢ مسند قيس بن كعب
عاصم  مسند قيس بن

َالـمنقري ْ ِ ٤٢٨٣ 
 ٤٢٨٥ مسند قرة بن إياس

 ٤٢٨٨ ْطبة بن مالكُمسند ق
 مسند قتادة بن النعامن

 ٤٢٨٩أبو سعيد اخلدري * 
 ٤٢٩٠مـحـمود بن لبيد * 
 ٤٢٩١عمر بن قتادة * 

َمسند قبيصة بن مـخارق ُ ِ َ 
٤٢٩٢ 

مسند قدامة بن عبد اهللا 
 ٤٢٩٣ ِالكاليب

ْمسند كعب بن عجرة ُ 
 ٤٢٩٤عبد اهللا بن عباس * 
 ٤٢٩٥عبد اهللا بن معقل * 
 ٤٢٩٦أبو جحيفة * 
 ٤٢٩٧إسحاق بن كعب * 
 ٤٢٩٨عامر الشعبي * 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٤٣٠١ 
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 ٤٣٠٣احلكم * 
 ٤٣٠٤طارق بن شهاب * 
 ٤٣٠٥علقمة والد نافع * 

 مسند كعب بن مالك
 بن كعب الرحـمنعبد * 

٤٣٠٦ 
 ٤٣١٠عبد اهللا بن كعب * 
  ٤٣١٢ عبيد اهللا بن كعب* 
 ٤٣١٣ابن كعب بن مالك * 

 صممسند كعب بن عا
 ٤٣١٥أم الدرداء * 

 مسند كعب
 ٤٣١٦أبو هريرة * 
 ٤٣١٧ كعب بن زيدد مسن

 ٤٣١٨ مسند كيسان
 ٤٣١٩ مسند كشذ بن مالك

ِليب بن جزمسند ك =  يَ
٤٠٨٢ 

َمسند كليب جد عثيم ُ 
٤٣٢٠ 

َمسند مـحـمد بن مسلمة ْ َ 
 ٤٣٢١زيد بن ثابت * 
 ٤٣٢٢احلسن * 

 ٤٣٢٣ معاوية بن قرة* 
 ٤٣٢٤مهاجر * 
َعباية*  َ ٤٣٢٥ 

ِمسند مـحـمد بن أيب عمرية َ 
٤٣٢٦ 

ِمسند مـحـمد بن صيفي ْ َ 
٤٣٢٧ 

َمسند مـحـمد بن فضالة  َ
َالظفري َّ ٤٣٢٨ 

 نمسند معاوية بن أيب سفيا
 ٤٣٢٩سعيد بن املسيب * 
ّالصنابحي *  ِ َ ُّ٤٣٣١ 

 بن عبد اهللا الرحـمنعبد * 
َاجلديل  َ٤٣٣٢ 

 ٤٣٣٣عروة بن الزبري * 
 ٤٣٣٤ُ عبادة ابن* 

] ميسون: صوابه [ر سومي* 
َبنت بحدل ْ َ ٤٣٣٥ 

ْمسند معاوية بن حيدة َ 
٤٣٣٦ 

 مسند معاذ بن جبل
 ٤٣٤١أنس بن مالك * 
 ٤٣٤٢األسود بن هالل * 
 ٤٣٤٣ُجنادة * 

 ٤٣٤٤خالد بن معدان * 
 ٤٣٤٦سعيد بن املسيب * 
 ٤٣٤٧طاوس * 
ْ بن غنم الرحـمنعبد *  َ٤٣٤٨ 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٤٣٥٤ 

َ بن البيلامين الرحـمنعبد *  ْ َ
٤٣٥٧ 

 ٤٣٥٨قيس بن أيب حازم * 
 ٤٣٥٩ة كثري بن مر* 
َمالك السكسكي *  َّْ٤٣٦٠ 
ِميمون بن أيب شبيب *  َ٤٣٦١ 
 ٤٣٦٣أبو الطفيل * 
ْأبو األسود الدييل *  ِّ٤٣٦٥ 
ُحييى بن يعمر *  َْ٤٣٦٦ 

 ٤٣٦٧ مسند معاذ اجلهني
 مسند املغرية بن شعبة

ْبرس بن سعيد *  ُ٤٣٦٨ 
 ٤٣٦٩ بكر املزين *

بن : صوابه  [ةجبري بن حب* 
 ٤٣٧٠ ]حية

  عبيدة وعامر الشعبيسعد بن* 
٤٣٧١ 

َسعيد بن طهامن *  ْ َ٤٣٧٢ 
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  ٤٣٧٣ عبد اهللا بن بريدة* 
 ٤٣٧٤عروة بن املغرية * 
 ٤٣٧٩عامر الشعبي * 
َّالعقار بن املغرية *  َ٤٣٨١ 
 ٤٣٨٢مرسوق * 
 ٤٣٨٣بن عبد اهللا املغرية * 
 ٤٣٨٥مـجاهد * 
َّوراد كاتب املغرية *  َ٤٣٨٦ 
 ٤٣٨٩هنيدة * 
 ٤٣٩٠أبو السائب * 
 ٤٣٩١أبو سلمة * 
 ٤٣٩٢ة ابن املغري* 

 مسند معقل بن يسار
 ٤٣٩٣ احلسن بن أيب احلسن* 
 ٤٣٩٥معاوية بن قرة * 
 ٤٣٩٨رجل عن أبيـه * 

 مسند مطيع
 ٤٣٩٩الشعبي * 

َمالك بن صعصعةمسند  ْ َ 
٤٤٠١ 

 مالك بن احلويرثمسند 
٤٤٠٢ 

ِلك بن قهطممامسند  ِْ 
٤٤٠٣ 

ْلك بن نضلةمامسند  َ ٤٤٠٥ 
 ٤٤٠٦ ْيدةَمالك بن حمسند 

ْمسند الـمستورد الفهري ِ ِ َ ْ ُ 
٤٤٠٧ 
َمـحجنمسند  ْ ِ ٤٤٠٨ 

ِاملقدام بن معدي مسند  ْ َ
ِكرب َ ٤٤٠٩ 
َمعيقيبمسند  ُ ٤٤١٠ 

 معمر بن عبد اهللامسند 
٤٤١١ 
َالـمسور ومرواند مسن ْ ِ 

٤٤١٢ 
 ٤٤١٤ مسند مروان

َمسند الـمسور بن مـخرمة َ ْْ َ ِ 
٤٤١٥ 

 ٤٤١٧ ملنكدرد امسن 
  املقداد بن عمرودمسن

٤٤١٨ 
 ٤٤٢٠ معبد بن وهبمسند 
 ٤٤٢١ رةمسند م

 مسند النعامن بن بشري
 ٤٤٢٢احلسن * 

 ٤٤٢٣ارث حسني بن احل* 
 ٤٤٢٤حبيب بن سامل * 
 ٤٤٢٨خيثمة * 
بن ] حبيب: صوابه [ بخبي* 

َيساف  َ٤٤٢٩ 
 ٤٤٣٠قة ِزياد بن عال* 
 ٤٤٣١سعيد * 
 ٤٤٣٢سامل بن أيب اجلعد * 
 ٤٤٣٣سامك بن حرب * 
 ٤٤٤٠عبد امللك بن عمري * 
 ٤٤٤١عامر الشعبي * 
 ٤٤٤٩عمرو بن رشحبيل * 
َأبو القاسم اجلديل*   حسني بن َ
 ٤٤٥٠رثاحلا
 ٤٤٥١مـحارب بن دثار * 
 ٤٤٥٢أبو إسحاق * 

 يعبد اهللا الزهري عن ابن* 
 ٤٤٥٣ن النعام ]ابن: صوابه [

ّمسند النعامن بن مقرن َُ 
٤٤٥٤ 

 مسند نعيم بن مسعود
٤٤٥٦ 

َّمسند نعيم بن هـامر َ ٤٤٥٨ 
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 مسند نافع بن عبد احلارث
٤٤٥٩ 

 ملسو هيلع هللا ىلصمسند نافع موىل النبي 
٤٤٦٠ 

ْمسند النواس بن سمعان ِ َّ 
٤٤٦١ 

َمسند نبيشة اخلري ُ ٤٤٦٣ 
ــــــــــــــريم  َمسند نـهيك بن صـُ ِ َ

ُالسكوين َّ ٤٤٦٤ 
  نوفل األشجعيمسند
٤٤٦٥ 

ِمسند نـبيط بن رشيط َ َ ُ ٤٤٦٦ 
ْمسند النزال بن سربة َ َّ ٤٤٦٧ 
ْمسند وائل بن حجر ُ 

 ٤٤٦٨ عبد اجلبار بن وائل* 
 ٤٤٧١كليب * 
 ٤٤٧٣ابن وائل * 
 ٤٤٧٤ل أم عبد اجلبار بن وائ* 

َمسند واثلة بن األسقع ْ َ 
 ٤٤٧٥إبراهيم بن أيب عبلة * 
 ٤٤٧٦شداد بن عبد اهللا * 
  ٤٤٧٧ ارق بن شهابط* 

  يعبد الواحد البرص* 
 ٤٤٧٨ ]النرصي: صوابه [

 ٤٤٧٩مكحول * 
 ٤٤٨١أبو املليح * 

 مسند وابصة بن معبد
َهالل بن يساف *  َ٤٤٨٢ 
 ٤٤٨٣احلسن * 
 ٤٤٨٤الشعبي * 

 ٤٤٨٥ مسند وحيش
 مسند وهب بن حذيفة

٤٤٨٧ 
َمسند وهب بن خنبش ْ َ 

٤٤٨٨ 
 ٤٤٨٩ مسند هشام بن عامر

َمسند هبري  دة بن سعُ
 ]سعدهبرية عن : صوابه [

٤٤٩٠ 
مسند يعىل بن أمية بن 

 فخل
 ٤٤٩١ بن يعىل صفوان* 
 ٤٤٩٣ عكرمة* 
ْحكيمة بنت غيالن *  َ َ ُ٤٤٩٥ 

 ٤٤٩٦ مسند يعىل بن مرة

 ٤٤٩٧ مسند يزيد بن أسد
 مسند يزيد والد السائب

٤٤٩٩ 
ْمسند يزيد الـخيواين َ ٤٥٠٠ 
 ٤٥٠١ مسند يزيد بن سلمة

 ٤٥٠٢د ن معبمسند يزيد ب
 ٤٥٠٣ مسند يسار أيب عزة

 مسند يعمر السعدي[
٤٦٥٦[ 

باب املراسيل *
 *واملجاهيل

أشعث بن أيب الشعثاء عن 
 ٤٥٠٤ رجل من بني كنانة
  عن عمهالرباء بن عازب

٤٥٠٥ 
ْالرباء عن صاحب بدن  ُ

 ٤٥٠٦ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َبشري بن يسار عن بعض  ُ

 ٤٥٠٧ ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
عن  الرحـمند حـميد بن عب
أصحاب النبي رجل من 

 ٤٥٠٨ ملسو هيلع هللا ىلص
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 الرحـمنخيثمة بن عبد 
٤٥١٠ 

 ٤٥١١ زيد بن وهب
زيد بن أسلم عن رجل من 
 بني سليم عن أبيـه عن جده

٤٥١٢ 
َزر بن حبيش ُ ّ ِ ٤٥١٣ 

 ٤٥١٤ سعيد بن املسيب
 ٤٥١٦ سعيد بن جبري

 سعيد بن عمري عن عمه
٤٥١٧ 

َسباع اخلزاعي ِ ٤٥١٨ 
َشيبة احلجبي عن عمه َ 

٤٥١٩ 
ْلب بن حكيم عن ُّالص

 ٤٥٢٠ رجل من األنصار
عبد اهللا بن احلارث بن 

 ٤٥٢١ نوفل
ِعبد اهللا بن سلمة عن رجل  َ

 ٤٥٢٢ من خزاعة
 ٤٥٢٣ عبيد اهللا بن عبد اهللا

  بن أيب ليىلالرحـمنعبد 
٤٥٢٤ 

عبد امللك بن عمري عن 
 ٤٥٢٦ املرادي األعمى

 ٤٥٢٧ عبيد بن عمري الليثي

 ٤٥٢٨ عيل بن احلسني
 ٤٥٢٩ صالحعيل بن 

 ٤٥٣٠ عامر الشعبي
 ٤٥٣١ العالء بن زياد
 ٤٥٣٢ عروة بن الزبري
 ٤٥٣٦ عمرو بن مرة

 ٤٥٣٧ عمرو بن ميمون
 ٤٥٣٨ عمرو بن أوس

قيس بن أيب حازم عن ابن 
 ]سيالن: صوابه [ نسبال
٤٥٣٩  
 ٤٥٤٠ قتادة

 ٤٥٤١ القاسم
 مـحـمد بن عيل بن أيب طالب

٤٥٤٢ 
 ٤٥٤٣ مـحـمد بن سريين

 ٤٥٤٤ ِاحيلَمرة بن رش

 ٤٥٤٥ مطرف بن عبد اهللا
  ٤٥٤٦ي مـحـمد الزهر

ْالـمهلب بن أيب صفرة ُ َّ َ ُ 
٤٥٤٨ 
 ]هود: صوابه [ ةهوذ

َالعرصي عن جده َ ٤٥٤٩ 
حييى بن وهب عن أبيـه عن 

 ٤٥٥٠ جده
 أبو إسحاق عن رجل

٤٥٥١ 
 ٤٥٥٣ أبو متيمة عن رجل
ِأبو رجاء العطاردي َ ُ ٤٥٥٤ 

َعبد اهللا بن املسوأبو جعفر  ْ ر ِ
 ٤٥٥٥ بن عون

 ٤٥٥٦ َّأبو غالب
 ٤٥٥٧ أبو إدريس

َّفنج عن رجل َ ٤٥٥٨ 
 ٤٥٤٤=  مرة عن رجل

من اشتهر  مسانيدباب *
 *الرجالبالكنى من 

 يمسند أيب أيوب األنصار
 ٤٥٥٩الرباء بن عازب * 
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  ٤٥٦٠علقمة واألسود * 
 ٤٥٦١عمر بن ثابت  * 
 ٤٥٦٢ عطاء بن يزيد الليثي* 

  بن بن يزيدالرحـمنعبد * 
 ٤٥٦٥جارية 

 ٤٥٦٦سعيد بن املسيب * 
بن ] حكيم: صوابه [ ماحلك* 
 ٤٥٦٧ بشري

َقرثع  *  َْ٤٥٦٨ 
 ٤٥٦٩امرأة من األنصار * 

 مسند أيب أحـمد بن جحش
٤٥٧٠ 

 ٤٥٧١ مسند أيب إرسائيل
َمسند أيب أسيد ُ ٤٥٧٢ 

ل مسند أيب أمامة بن سه
٤٥٧٣ 

 مسند أيب أمامة الباهيل
 ٤٥٧٤ بن أيب عبلة إبراهيم* 
 ٤٥٧٥سامل بن أيب اجلعد  * 
 ٤٥٧٧شهر  * 
 ٤٥٧٨عبد العزيز  * 
 موىل الرحـمنالقاسم بن عبد * 

 ٤٥٧٩ بن يزيد الرحـمنعبد 
 ٤٥٨٦مـحـمد بن زياد  * 

ْميمون بن مهران *  ِ٤٥٨٧ 
 ٤٥٨٨مكحول * 
   ٤٥٩٢ أبو غالب* 
َّأبو العدبس *  ََ٤٦٠١ 

ِمسند أيب أسيد األنصاري َ = 
٤٠٧٧ 

 ةبكرمسند أيب 
ُث بن ثرملة األشع*  ْ ُ٤٦٠٢ 
 ٤٦٠٣احلسن  * 
 بن أيب بكرة  الرحـمنعبد *

٤٦٠٦ 
 ٤٦١٥مـحـمد بن سريين * 

 مسند أيب برزة
 ٤٦١٦احلسن * 
 ٤٦١٧املغرية بن أيب برزة * 
 ٤٦١٨أبو املنـهال  * 
ْأبو عثامن النهدي  *  َّ٤٦١٩ 
 ٤٦٢٠أبو الوازع * 

ي مسند أيب بشري األنصار
٤٦٢١ 

  بردة بن قيسسند أيبم
٤٦٢٢ 

َمسند أيب بردة بن نيار ِ 
٤٦٢٣ 

َمسند أيب ثعلبة اخلشني ُ 
٤٦٢٤ 

َمسند أيب جحيفة ُ 
  ٤٦٢٧إسامعيل * 
َسلمة بن كهيل  *  ُ٤٦٣٢ 

  بن أيب ليىلالرحـمنعبد * 
٤٦٣٣ 

 ٤٦٣٤ عبد امللك بن عمري* 
 ٤٦٣٦ر عيل بن األقم* 
بن : صوابه  [عون بن عبد اهللا* 

 ]٤٦٥١[, ٤٦٤٠ ]أيب جحيفة
 ٤٦٤٩احلكم * 
 ٤٦٥٠أبو إسحاق  * 
أيب : صوابه  [أيب حجيةد مسن

 ٤٦٥١] جحيفة
ِمسند أيب جبرية بن  َ

 ٤٦٥٢ الضحاك
 مسند أيب حـميد الساعدي

٤٦٥٣ 

: صوابه [ ةأيب خزام مسند
 ٤٦٥٦ ]والد أيب خزامة

 مسند أيب الدرداء
  ٤٦٥٧أنس بن مالك * 



 ٦١٤

 ٤٦٥٨خالد بن معدان * 
َخليد بن عبد *  َاهللا العرصي ُ َ

٤٦٥٩ 
َرجاء بن حيوة  *  َْ٤٦٦٠ 
 ٤٦٦٢سعيد بن املسيب  * 
َسويد بن غفلة *  َ٤٦٦٣ 
 ٤٦٦٤علقمة بن قيس * 

 بن أيب ليىل الرحـمنعبد * 
٤٦٦٥ 

 ٤٦٦٦ بن عائذ  الرحـمنعبد * 
 ٤٦٦٧عنرتة  * 
 ٤٦٦٨ @عمر بن عبيد اهللا* 
 ٤٦٦٩عطاء  * 
َ احلرقي  الرحـمنعبد *  ُ٤٦٧٠ 
َ بن رويبة  ُعامرة*  ُ٤٦٧١ 
 ٤٦٧٢مـحـمد بن أيب عائشة  * 
 ٤٦٧٣معدان  * 
َيوسف بن عبد اهللا بن سالم  *  َ

٤٦٧٥ 
 ٤٦٧٦أبو مرة * 
 ٤٦٧٧ابن أيب الدرداء  * 
 ٤٦٧٩ابن أيب حبيب الطائي  * 
 ٤٦٨٠ أم الدرداء* 

 مسند أيب ذر
 ٤٦٨٤ عبد اهللا بن عمر* 

َجبري بن نفري  *  ُ َ ُ٤٦٨٥ 
 ٤٦٨٦احلسن  * 
َالربيع بن خثيم  *  ُ٤٦٨٧ 
 ٤٦٨٨سعيد بن املسيب  * 
َصعصع*  ْ  ٤٦٨٩ة َ
 ٤٦٩٣زيد بن وهب  * 
 ٤٦٩٧عبد اهللا بن الصامت  * 
 ٤٧٠٣عبد اهللا بن عامر  * 
ْعمرو بن بجدا*   ٤٧٠٤ن ُ
َغضيف  *  ُ٤٧٠٥ 
ُالـمعرور*  َْ ٤٧٠٦  
  ٤٧٠٧مكحول * 
 ٤٧٠٨يزيد التيمي  * 
 ٤٧١٢أبو الطفيل  * 
ْ اجلرسي  أبو عبد اهللا*  َ٤٧١٤ 
ْأبو األسود الدييل  *  ِّ٤٧١٦ 
عم أيب حرب بن أيب األسود  * 

٤٧١٨ 
 مسند أيب رافع 

 ٤٧١٩عبيد اهللا * 
 ٤٧٢٠ عبيد اهللا بن عيل* 

] أبو سلمة: صوابه [ ةسلم* 
 ٤٧٢٢موىل أيب رافع  

 ٤٧٢٣رشحبيل املدين * 

 ]٤٧٢٠= عيل بن عبيد اهللا * [

 ]٤٧٢٢= أبو سلمة * [
ْأيب رمثةمسند  ِ ٤٧٢٤ 

 ٤٧٢٧ مسند أيب رحيانة
ِمسند أيب رجاء العطاردي َ ُ 

٤٧٢٨ 
 مسند أيب زيد األنصاري

٤٧٣٠ 
 ٤٧٣٣ مسند أيب زهري

َمسند أيب رسحية الغفاري ِ ِ َ 
٤٧٣٤ 

َمسند أيب سعيد الغفاري ِ 
٤٧٣٥ 

 مسند أيب سعيد اخلدري
 ٤٧٣٦أنس بن مالك  * 
   ٤٧٣٧ إبراهيم التيمي* 
 ٤٧٣٨ ألغر أبو مسلما* 
 ٤٧٣٩احلسن  * 

 الرحـمن حـميد بن عبد* 
٤٧٤٠ 

َرجاء الزبيدي  *  ُّ٤٧٤٢ 
 ٤٧٤٣سعيد بن املسيب  * 
ِصيفي  *  ْ َ٤٧٤٧ 
 ٤٧٤٨طارق بن شهاب  * 
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 ٤٧٤٩طاوس * 
 ٤٧٥٠عبد اهللا بن عباس  * 
 ٤٧٥١عمر عبد اهللا بن * 
 ٤٧٥٢عبد اهللا بن خباب  * 

 أبو الرحـمنعبد اهللا بن عبد * 
َطوالة   ُ٤٧٥٩ 

ّعبد اهللا البـهي  *  ِ َ٤٧٦٠ 
 ٤٧٦١عبد اهللا بن واقد  * 

 بن أيب سعيد الرحـمنعبد * 
 ٤٧٦٢اخلدري  

 بن يعقوب  الرحـمنعبد * 
٤٧٦٨ 

  بن مسعودالرحـمنعبد * 
٤٧٧٠ 

 بن هضـهاض  الرحـمنعبد * 
٤٧٧١ 

ْ بن أيب نعم  الرحـمنعبد *  ُ
٤٧٧٢ 

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  * 
٤٧٧٣ 

 ٤٧٧٧عدي بن عدي  * 
 ٤٧٧٨عطاء بن يسار  * 
 ٤٧٨٤عطاء بن يزيد الليثي * 
 ٤٧٨٦عروة  * 
 ٤٧٨٧عقبة بن عبد الغافر  * 

َعراك بن مالك  *  ِ٤٧٨٩ 
عياض بن عبد اهللا بن أيب * 

 ٤٧٩٠َْرسح  
 ٤٧٩١عطية العويف  * 

هـامم بن  رالشاع الفرزدق* 
ِالب املـجاشعيغ َ ُ ٤٨٣٤ 

 ٤٨٣٥قيس بن أيب حازم  * 
 ٤٨٣٦قزعة * 
 ٤٨٣٨كثري موىل ابن سمرة  * 
 ٤٨٣٩مـجاهد  * 
 ٤٨٩٣ =مشفعة  * 
 ٤٨٤٠النعامن بن أيب عياش  * 
 ٤٨٤١نافع موىل ابن عمر  * 
هالل أخي بني مرة بن عباد  * 

٤٨٤٢ 
 ٤٨٤٣ُحييى بن عامرة  * 
 ٤٨٤٥أبو أمامة بن سهل  * 
َأبو البخرتي  *  ْ َ٤٨٤٦ 
 ٤٨٤٧أبو سلمة  * 
   ٤٨٥٤ لحأبو صا* 
ِّأبو الصديق  *  ِّ٤٨٦٣ 
َأبو طوالة  *  ُ= ٤٧٥٩ 
 ٤٨٦٥أبو عثامن  * 
   ٤٨٦٦ أبو العالنية* 
  ٤٨٦٧أبو املتوكل * 

 ٤٨٧٠أبو نرضة  * 
  ٤٨٨٠أبو اهليثم * 
 ٤٨٨٣أبو هارون العبدي  * 
 ٤٨٩٣رجل  * 

 مسند أيب طلحة
 ٤٨٩٤ عبد اهللا بن عباس* 
 ٤٨٩٥أنس بن مالك  * 
 ٤٩٠٣ بن أيب طلحة  عبد اهللا* 
 ٤٩٠٤قيس بن أيب حازم  * 

 ٤٩٠٥ مسند أيب الطفيل
مسند أيب طويل شطب 

 ٤٩٠٨ املمدود
 مسند أيب عامر األشعري

٤٩٠٩ 
 ٤٩١٠ مسند أيب الغادية
 ٤٩١١ مسند أيب الفيل
 مسند أيب قتادة

  ٤٩١٢عبد اهللا بن أيب قتادة * 
 ٤٩٢٩عبد اهللا بن رباح * 

َعمرو بن سليم األنصا*  ري ُ
َالزرقي   ُّ٤٩٣٠ 

 ٤٩٣١مـحـمد بن املنكدر * 
 ٤٩٣٢أبو بكر املكي  * 
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 ٤٩٣٣موىل أيب قتادة  * 
 ٤٩٣٤امرأة * 

 ٤٩٣٥ مسند أيب كبشة
 مسند أيب ليىل

بن أيب ليىل  الرحـمن عبد *
٤٩٣٩ 

 ٤٩٤٤ مسند أيب لبابة
 مسند أيب مسعود البدري

 ٤٩٤٥ عبد اهللا بن معقل* 

   ٤٩٤٦ قيس بن أيب حازم* 
َأوس بن ضمعج *  ْ َ٤٩٤٨  
 ٤٩٤٩أبو عمرو الشيباين  * 

 ٤٩٥٠علقمة بن قيس * 
ّربعي  *  ِ ْ ِ٤٩٥١ 

 بن أيب ليىل  الرحـمنعبد * 
٤٩٥٢ 

 ٤٩٥٣ بن يزيد الرحـمنعبد * 
 ٤٩٥٤أبو معمر  * 
ِأبو وائل شقيق  *  َ٤٩٥٥ 

 مسند أيب مالك األشعري
٤٩٥٦ 

 ٤٩٥٧ مسند أيب مـحذورة
 يمسند أيب موسى األشعر

 ٤٩٥٨األسود بن يزيد * 

 ٤٩٥٩حطان  * 
ّربعي  *  ِ ْ ِ٤٩٦١ 
 ٤٩٦٣زيد بن وهب  * 
ْزهدم اجلرمي *  َ َ ْ َ٤٩٦٤  
 ٤٩٦٥سعيد بن أيب هند  * 
   ٤٩٦٧ صفوان بن مـحرز* 
 بن الرحـمنالضحاك بن عبد * 

َعرزب   ْ َ٤٩٦٨ 
 بن أيب ليىل  الرحـمنعبد * 

٤٩٦٩ 
 بن نافع بن الرحـمنعبد * 
] عبد احلارث: ه صواب[ث احلار

 ٤٩٧٠اخلزاعي  
 بن يزيد وأبو الرحـمنعبد * 

 ٤٩٧١بردة  
بن ] غنيم: صوابه [م عثي* 

 ٤٩٧٢قيس  
] أبو عبيد: صوابه [د عبي* 

 ٤٩٧٣النحام  
 ]٤٩٧٢= غنيم بن قيس * [
مـحـمد بن عيل أبو جعفر  * 

٤٩٧٤ 
 ٤٩٧٥مرسوق بن أوس  * 
 ٤٩٧٦مرسوق  * 
 ٤٩٧٧أبو هريرة  * 

 دة  أبو بر*
َ بريد بن عبد اهللا    ** ُ٤٩٧٨ 
َ توبة العنربي     ** َْ٤٩٧٩ 
 ٤٩٨٠ حـميد بن هالل     **
 ٤٩٨١ خالد بن سلمة     **
 ٤٩٨٣ سعيد بن أيب بردة     **
 ٤٩٩٠ سليامن التيمي    **
  ٤٩٩١ سامل أبو النرض    **
 ٤٩٩٢َّ سيار أبو احلكم     **
 ٤٩٩٤ عبد امللك بن عمري     **

 ٤٩٩٥ عباد بن يوسف   **  
 ٤٩٩٦ بن عابس  الرحـمن عبد    **
 ٤٩٩٧ عامر الشعبي     **
 ٤٩٩٩ عاصم بن كليب    **
ْ غيالن بن جرير     ** َ٥٠٠٠ 

 ٥٠٠١ قتادة     **
َ مالك بن مغول     ** ْ ِ٥٠٠٦ 
 ٥٠٠٧ أبو بكر بن أيب بردة     **
ِ أبو إسحاق السبيعي    ** َّ٥٠٠٨ 
ْ النهدي و عثامن أب   ** َّ٥٠١١ 
ِ أبو حريز قايض سجستان    ** َ
٥٠١٢ 

 ٥٠١٢ أبو حنيفة    **
َ أبو مـجلز    ** ْ ِ٥٠١٥ 

 ٥٠١٦أبو األحوص  * 
 ٥٠١٧أبو بكر وأبو بردة * 
 ٥٠١٨أبو احلجاج  * 
 ٥٠١٩ أبو رافع* 
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 الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 
٥٠٢٠ 

 ]٤٩٧٣= أبو عبيد النحام * [
 ٥٠٢١أبو عبيدة  * 
ْعثامن النهدي  أبو *  َّ٥٠٢٣ 
 ٥٠٢٦ أبو املليح البرصي *
 ٥٠٢٧أبو وائل  * 

ِمسند أيب نجيح السلمي َ 
٥٠٢٨ 

 ٥٠٢٩ مسند أيب واقد
 ٥٠٣٠ مسند أيب وائل
 ٥٠٣٥ =  مسند أيب هريرة
أيب : صوابه  [ةمسند أيب هنيد

 ٥٠٣٣ ]هند
َمسند أيب اليرس َ ٥٠٣٤ 

 مسند أيب هريرة الدويس
  ٥٠٣٥ أنس بن مالك* 
 ٥٠٣٧  أنس بن حكيم الضبي*
 ٥٠٣٨األسود بن هالل * 
 ٥٠٣٩األغر أبو مسلم  * 
 ٥٠٤٢أسلم  * 
ِبشري بن نـهيك  *  َ٥٠٤٤ 
 ٥٠٤٧احلسن  * 

 الرحـمنحـميد بن عبد * 
٥٠٧٠ 

 ٥٠٧٥حفص بن عاصم  * 
 ٥٠٧٦حيان  * 
 ٥٠٧٧احلكم بن ميناء  * 
 ٥٠٧٨حنظلة  * 
 ٥٠٧٩س ِخال* 
ْداود بن فراهيج  *  َِ َ٥٠٨١ 
َرميح اجلذامي  *  ُ َ ُ٥٠٨٢ 
 ٥٠٨٣ُزرارة بن أوىف  * 
 سعيد بن املسيب* 

 ٥٠٨٥  الزهري   **
 حييى بن سعيد األنصاري     **
٥١٣١ 

 ٥١٣٩ قتادة     **
 ٥١٤٥ داود بن أيب هند     **
 ٥١٥١ بن حرملة  الرحـمن عبد    **
 ِّ أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان   **
٥١٥٥ 

 ٥١٥٦ سليامن    **
َ بديل   ** ُ ٥١٥٧ 

 ٥١٥٨ عيل    **
 ٥١٥٩ مكحول     **
 ٥١٦٠ أيوب    **
   ٥١٦١  مـحـمد   **
  ٥١٦٢ عمرو    **

 ٥١٦٣ يزيد    **
   ٥١٦٤  بكري   **

 ٥١٦٥ أبو برش     **
 ٥١٦٦ أبو معرش    **
سعيد بن املسيب مع أيب * 

 ٥١٦٧سلمة وغريه  
 ٥١٧٧سعيد بن جبري * 
ُعيد الـمقربي سعيد بن أيب س*  ْ َ

٥١٨٠  

 ٥٢١٥سعيد بن أيب احلسن  * 
 ٥٢١٦سعيد بن يسار  * 
ْسعيد بن سمعان  *  ِ٥٢١٨ 
 ٥٢١٩سليامن بن يسار  * 
 ٥٢٢٣سلامن األغر  * 
َشتري بن نـهار *  ُ٥٢٢٥  
 ٥٢٢٦شهر بن حوشب  * 
   ٥٢٣٣ رشحبيل بن سعد* 
 ٥٢٣٤صالح موىل التوأمة  * 
ْضمضم بن جوس  *  َ َ ْ َ٥٢٣٩ 
َضبة بن مـحصن  *  ْ َِّ َ٥٢٤١ 
 ٥٢٤٢عبد اهللا بن عمر  * 
ْعبد اهللا بن ضمرة  *  َ٥٢٤٤ 
َعبد اهللا بن أيب مليكة *  ُ٥٢٤٥ 

َعبد اهللا بن شقيق العقييل  *  ُ ِ َ
٥٢٤٦ 

 ٥٢٤٧عبد اهللا بن بريدة  * 
  األعرجالرحـمنعبد * 
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ْ أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان   ** َ ِّ 
٥٢٤٨   

 ٥٢٦٩اهلاشمي   احلسن بن عيل    **
 ٥٢٧١ أيوب     **
 ٥٢٧٢ الزهري     **
 ٥٢٧٥ عبد اهللا بن الفضل     **

 ٥٢٧٦ حييى بن سعيد     **
 ٥٢٧٨ األعمش     **
 ٥٢٧٩ عبيد اهللا بن عمر     **
 ٥٢٨١ الليث بن جعفر     **
 ٥٢٨٢ يزيد بن عياض     **
َ صفوان بن سليم     ** ُ٥٢٨٣ 
 بن معمر من ولد عبيد اهللال  رج   **

 ٥٢٨٤عن أبيـه  
  بن يعقوب  الرحـمنعبد * 

 ٥٢٨٥ الرحـمنبن عبد العالء     **
 ٥٢٩٦ مـحـمد بن املنكدر    **

   ٥٢٩٧  بن سعدالرحـمنعبد * 
ِّ السديالرحـمنعبد *  ُّ ٥٢٩٨ 
: صوابه [ يعبد امللك العازط* 

 ٥٢٩٩األعمى ] القارظي
 ٥٣٠٠عبيد بن عمري  * 
 ٥٣٠٢ عيسى بن طلحة * 

  الرحـمنالعباس بن عبد * 
٥٣٠٣ 

 ٥٣٠٤العالء بن زياد  * 
ْالعالء بن اللجالج  *  َ٥٣٠٥ 

: صوابه  [يعبيد اهللا الزنج* 
 ٥٣٠٦  ]أبو حييى

ِعبيدة بن سفيان *  َ٥٣٠٩  
 ٥٣١٠عكرمة  * 
 ٥٣١٤عامر الشعبي  * 
 ٥٣٢٢عروة بن الزبري  * 
 ٥٣٢٧عطاء  * 
 ٥٣٥٧عجالن  * 
َعراك بن مالك*  ِ  ٥٣٦١ 
 ٥٣٦٥عمران بن أيب أنس  * 
 ٥٣٦٦عمرو بن عثامن  * 
َغالب بن شعوذ  *  ْ َ٥٣٦٧ 
   ٥٣٦٨ الفضل بن عثامن* 

هـامم بن  شاعرالفرزدق ال* 
 ٥٣٦٩ غالب

 ٥٣٧٠القاسم بن مـحـمد  * 
  ٥٣٧٦قيس بن أيب حازم * 
 ٥٣٧٧قسامة بن زهري  * 
 ٥٣٧٨كميل بن زياد  * 
 ٥٣٧٩ثري بن عبيد ك* 
 ٥٣٨٠مد بن سريين مـحـ* 
 ٥٤٤٧مـحـمد بن زياد * 

ْمـحـمد بن قيس بن مـخ*  َرمة َ
٥٤٥٦ 

 ٥٤٥٧مـحـمد بن ثابت * 

 بمـحـمد بن عبد اهللا بن املطل* 
مـحمد بن عبد اهللا عن : صوابه [

 ٥٤٦٠] املطلب
 ٥٤٦١موسى بن طلحة  * 
 ٥٤٦٢موسى بن يسار  * 
ْموسى بن وردان*  َ ٥٤٦٣   
 ٥٤٦٥مـجاهد  * 
: صوابه  [ةجر بن علقممها* 
 ٥٤٧٧  ]عكرمةبن 
 ٥٤٧٨َّاملحرر بن أيب هريرة  * 

 مسلم بن شهاب الزهري* 
٥٤٨٠ 

 ٥٤٨١مالك * 
 ٥٤٨٢مطر القريش  * 

 ]٥٤٦٠= املطلب * [
 ٥٤٨٣مكحول  * 
 ٥٤٨٥املليح بن عبد اهللا  * 
 ٥٤٨٦نافع موىل ابن عمر  * 
 ٥٤٨٨نافع بن أيب نافع  * 

ِـمـجـمرنعيم بن عبد اهللا ال*  ْ ُ 
٥٤٨٩ 

 ٥٤٩١الوليد بن رباح  * 
 ٥٤٩٣ هـامم بن منبـه* 
َهزيل  *  ُ٥٤٩٤ 
  ٥٤٩٥هالل * 
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ُحييى بن يعمر  *  َْ٥٤٩٦ 
يزيد بن سفيان التميمي * 

٥٤٩٧ 
ْيزيد األودي  *  َ٥٤٩٨ 
َّيـحنس موىل الزبري  *  َ ُ٥٥٠٠ 
 ٥٥٠١عامر العقييل عن أبيـه * 
 ٥٥٠٢عبد اجلليل عن عم له  * 
ِ وثيمة البرصابن*  : صوابه  [يَ

  ٥٥٠٣ ]النرصي
بن ] احلارث: صوابه [ن احلس* 

  ٥٥٠٤ُأيب ذباب عن عمه 
طلحة بن مرصف عمن * 

 ٥٥٠٥حدثه 
عروة بن الزبري عن صاحب * 

 ٥٥٠٦أليب هريرة  
َ سهل بن حنيف أبو أمامة بن*  ُ

٥٥٠٧ 
ْأبو إدريس اخلوالين  *  َ٥٥٠٨ 
 ٥٥٠٩أبو األحوص  * 
 ]أبو أنس: وابه ص [سأبو أوي* 

٥٥١٠ 
 بن الرحـمنأبو بكر بن عبد * 

 ٥٥١١احلارث بن هشام  
َأبو متيمة الـهجيمي  *  ُ٥٥١٤ 
 ٥٥١٥أبو ثور األزدي  * 

 ٥٥١٦أبو جعفر  * 
 ٥٥١٧أبو حاجب * 
 ٥٥١٨أبو حازم * 
َ خالد األحـميس أبو*  ْ َ٥٥٣٧ 
 ٥٥٣٩أبو رافع  * 
   ٥٥٤٦ ُأبو زرعة* 
ُأبو سعيد الـمقرب*  ْ  ٥٥٥٢ي  َ
  =الرحـمن سلمة بن عبد أبو* 

٥٥٧٨ 
 ٥٥٥٧أبو الشعثاء  * 
 ٥٧٢٧ =أبو صالح السامن * 
 ٥٥٥٨ أبو صالح اخلوزي* 
ْأبو ظبيان  *  َ٥٥٥٩ 
َّأبو عبد اهللا القراظ  *  َ٥٥٦٠ 
 ٥٥٦١أبو عبيد اهللا  * 
ْأبو عثامن النهدي  *  َّ٥٥٦٢ 
 ٥٥٦٤أبو العالية  * 
  ٥٥٦٥أبو علقمة * 
 ٥٣٧٩ =عنبس عن أبيه أبو ال* 
 ٥٥٦٧أبو الغيث  * 
  ٥٥٧٠أبو مـحـمد * 
ِّأبو الـمهزم*  َ ُ ٥٥٧١   
 ٥٥٧٤أبو املغرية  * 
َّأبو مدله  *  َ ُ٥٥٧٥ 
   ٥٥٧٦ أبو نرضة* 

  ٥٥٧٧أبو وائل * 
 الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 

 ٥٥٧٨ مـحـمد بن سريين    **
 مـحـمد بن مسلم أبو بكر    **

 ٥٥٨١الزهري  
بن إبراهيم التيمي  مـحـمد **   

٥٦٠٧ 
 ٥٦٠٨ مـحـمد بن عمرو     **
  ٥٦٣١ سعد بن إبراهيم    **
 ٥٦٣٥ إسامعيل بن أمية     **
َ سلمة بن كهيل     ** ُ٥٦٣٦ 
َ صفوان بن سليم     ** ُ٥٦٣٧ 
 ٥٦٤٩ عبد اهللا بن أيب يزيد     **
  ٥٦٥٠ عبد امللك بن عمري    **
َ عبد العزيز بن رف   **  ٥٦٥٣يع  ُ
 عبد املـجيد بن سهيل بن عبد    **

 ٥٦٥٤ف  بن عوالرحـمن
 ]٥٦٥٧= عمر بن سعيد ** [   
 ٥٦٥٥ عمر بن أيب سلمة  **   
 ٥٦٥٧ب  عمرو بن شعي**   

 ٥٦٥٨ عمرو بن دينار     **
  ٥٦٥٩ عروة بن الزبري    **
ْ عياش بن عباس القتباين     ** ِ٥٦٦٠ 
 ٥٦٦١ مكحول     **
 ٥٦٦٣بو حازم سلمة   أ   **
 ٥٦٦٤ِّ أبو الزناد     **
 حييى بن سعيد األنصاري     **
٥٦٦٥ 

 ٥٦٦٩ حييى بن أيب كثري     **
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 أبو صالح* 
 ٥٧٢٧ إبراهيم بن أيب ميمونة    **
 إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة     **
٥٧٢٨ 

 ٥٧٢٩ حبيب بن أيب ثابت     **

 ٥٧٣٤ حصني     **
 ٥٧٣٧  جبري حكيم بن    **
 ٥٧٣٨ن الوضاح  خالد ب   **
 ٥٧٣٩ بن أسلم  زيد   **
 ٥٧٤٠ سليامن األعمش     **
ّ سمي موىل أيب بك   ** َ  ٥٧٧١ رُ
 ٥٧٨١ سهيل     **
 ٥٨١٠ سامك بن حرب     **
َ رضار بن مرة أبو سنان     ** ِ٥٨١١ 
 ٥٨١٢ عبد اهللا بن دينار     **
 وابن أيب  عبد اهللا بن أيب صالح   **

 ٥٨١٧صالح 
 ٥٨٢٠ُ عبد العزيز بن رفيع     **
 ٥٨٢١ عبيد اهللا بن عمر     **
َاهللا بن مقسم  عبيد    ** ْ ِ= ٥٧٨٠ 
 ٥٨٢٢ عبيدة    **
 ٥٨٢٣ عاصم    **
 ٥٨٢٥ القعقاع بن حكيم     **
 ٥٨٢٩ قدامة بن موسى     **
 ٥٨٣٠ كامل بن العالء    **
 مـحـمد بن مسلم الزهري     **
٥٨٣١ 

 مـحـمد بن إبراهيم بن احلارث  *   *
٥٨٣٢ 

 ٥٨٣٣ مـحـمد بن واسع     **

َ مـحـمد بن جحادة    ** ُ٥٨٣٥ 
 مصعب بن مـحـمد بن رشحبيل     **
٥٨٣٧ 

ِّ معرف بن واصل     ** َُ٥٨٣٨ 
   ٥٨٣٩  منصور بن املعتمر   **
 اهليثم بن حبيب الرصاف     **
٥٨٤٣ 

  حييى بن سعيد األنصاري   **
٥٨٤٤   

 ٥٨٤٦ أبو إسحاق     **
 ٥٨٤٧ِّ أبو الزناد    **

َ أبو سنان رضار بن مرة    ** ِ= 
٥٨١١ 

َّ أبو هاشم الرماين    ** ُّ ٥٨٤٨ 
ِ أبو حصني    ** َ٥٨٥٣ 

 *باب مسانيد النساء*
 مسند أسامء بنت أيب بكر

عباد بن عبد اهللا بن الزبري  * 
٥٨٥٥ 

 ٥٨٥٧ عروة بن الزبري* 
 ٥٨٥٨   فاطمة بنت املنذر*

َمسند أسامء بنت عميس ُ 
٥٨٦١ 

 مسند أسامء بنت يزيد
٥٨٦٤ 

َمسند أمة امرأة الزبري َ = 
٥٩١٩ 

ْمسند برسة بنت صفوان ُ 
٥٨٦٧ 

 = مسند اجلهدمة امرأة بشري
٥٨٩٩ 

 مسند حفصة أم املؤمنني
٥٨٦٨ 

 مسند خدجية بنت خويلد
٥٨٧٢ 

َمسند خنساء بنت خذا  مِ
٥٨٧٣ 

ّمسند الربيع بنت معوذ َ َُ ِّ ُّ 
٥٨٧٤ 

 ٥٨٧٥ مسند زينب
 ٥٨٧٨ مسند زينب الثقفية

ْمسند سودة َ ٥٨٧٩ 
َمسند سبيعة ُ ٥٨٨٠ 
َمسند ضباعة ُ ٥٨٨١ 

 ٥٩٨٥ =  ة عائشمسند
ْمسند عمرة بنت احلارث  َ

َبن أيب رضار ِ ٥٨٨٣ 
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مة بنت رسول مسند فاط
 ٥٨٨٤ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 مسند فاطمة بنت قيس
 ٥٨٨٧عبيد اهللا بن عبد اهللا * 
َسويد بن غفلة  *  َ٥٨٨٨ 
 ٥٨٨٩أبو بكر بن أيب اجلهـم  * 
 ٥٨٩٠عامر الشعبي  * 
 ٥٨٩٦األسود بن يزيد * 

مسند فاطمة بنت أيب 
َحبيش ُ ٥٨٩٧ 

َمسند الفريعة ُ ٥٨٩٨ 
مسند ليىل امرأة بشري بن 

َاخلصاصية ِ َ َ ٥٨٩٩ 
 ٥٩٠١ مسند ميمونة
 ٥٩٠٥ مسند مارية
 ٥٩٠٦ مسند هند

ِمسند أم أوس البـهزية ْ َ 
٥٩٠٧ 

 ٥٩٠٨ وبمسند أم أي
 ٥٩٠٩ مسند أم أيمن
 ٥٩١٠ مسند أم حبيبة

أبو اجلراح موىل أم حبيبة * 
٥٩١٣ 

 ٥٩١٤ب  زين*
 ٥٩١٥ مسند أم احلصني

 مسند أم خالد بنت خالد
َكريب بن سليم الكندي*  ُ 

٥٩١٩   
 ٥٩٢٠موسى بن عقبة * 

 ٥٩٢٢ مسند أم الدرداء
 ٥٩٢٣ ُمسند أم رومان
 مسند أم سلمة

 ٥٩٢٤ عبد اهللا بن عباس* 

 ٥٩٢٥عبد اهللا بن شداد  * 
 ٥٩٢٧عبد اهللا بن عمر  * 
َعبد اهللا بن أيب مليكة  *  ُ٥٩٢٨ 
 ٥٩٢٩عبد اهللا بن زمعة  * 
َعثامن بن عبد اهللا بن موه*  ْ  بَ

٥٩٣٠  
 ٥٩٣١أم سلمة   وعامر أخ* 
 ٥٩٣٢عامر الشعبي  * 
 ٥٩٣٤عاصم بن أيب عبيد  * 
 ٥٩٣٥عطاء بن أيب رباح  * 

 بن احلسني  مـحـمد بن عيل* 
٥٩٣٦ 

ُالـمعرور بن سويد  *  َْ٥٩٣٧ 
ُمالك بن جعونة  *  َ٥٩٣٨ 
 ٥٩٣٩نبـهان  * 
َنصاح*  ِ ٥٩٤٠   
 ٥٩٤١حسان بن مـخارق  * 
 ٥٩٤٢سعيد بن املسيب  * 
  ٥٩٤٤سعيد بن مرجانة * 
  ٥٩٤٥ شهر بن حوشب* 

 ٥٩٤٦هشام بن حييى  * 
  الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 

٥٩٤٧ 
َ اجلديل  أبو عبد اهللا*  َ٥٩٥١ 
 ٥٩٥٣زينب * 
 ٥٩٥٥فاطمة  * 
َّمسة األزدية  *  ُ٥٩٥٦ 
ْخرية أم احلسن  *  َ٥٩٥٧ 

أم أم سعيد بنت األسود  * 
٥٩٦٢ 

 بن عبد مإلبراهي أم ولد* 
 ٥٩٦٣ بن عوف  الرحـمن

ْمسند أم سليم بنت ملحان َِ ُ 
٥٩٦٤ 

 ٥٩٦٥ مسند أم عطية
 ٥٩٦٨ مسند أم الفضل
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 زةمسند أم الفضل بنت حـم
٥٩٧٠ 

 ٥٩٧٢ مسند أم فروة
َمسند أم قيس بنت مـحصن ْ ِ 

٥٩٧٣ 
 ٥٩٧٥ مسند أم كلثوم

 مسند أم الوليد بنت عمر
٥٩٧٦ 

ِمسند أم معقل ْ َ ٥٩٧٧ 
 مسند أم هانئ

   ٥٩٧٨ عبد اهللا بن احلارث* 
ْحييى بن جعدة  *  َ٥٩٨٠ 
 ٥٩٨١ابن أم هانئ  * 
 ٥٩٨٢عكرمة بن خالد  * 
َكريب  *  ُ٥٩٨٣ 
 ٥٩٨٤ أبو صالح * 

 مسند عائشة
 ٥٩٨٥أنس بن مالك  * 
 ٥٩٨٦إبراهيم  * 

 ]عن أيب خلف [إسامعيل* 
٥٩٨٧ 

 ٥٩٨٨األسود بن يزيد  * 
 ٦٠١٩أسلم  * 

 ]٦٤٦٠= بريدة * [
 ٦٠٢٠جابر بن عبد اهللا  * 
َجـميع بن عمري  *  ُ٦٠٢١ 
 ٦٠٢٣ احلسن البرصي* 
َجحادة أبو مـحـمد  *  ُ٦٠٢٤ 
 ٦٠٢٨ُزرارة بن أوىف  * 
َر بن حبيِز*  ُ  ٦٠٢٩ شّ
 ٦٠٣٠سعد بن هشام  * 
 ٦٠٣١سعيد بن املسيب  * 
 ٦٠٣٨سعيد بن جبري  * 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن * 

 ٦٠٤٠العاص 
 ٦٠٤١سليامن بن يسار  * 
  ٦٠٤٢سليامن بن بريدة * 

 ٦٠٤٣رشيح  * 
 ٦٠٥٠صالح بن ربيعة  * 
 ٦٠٥١طاوس  * 
 ٦٠٥٢عبد اهللا بن عباس  * 
 ٦٠٥٤زبري  عبد اهللا بن ال* 
َعبد اهللا بن أيب مليكة*  ُ ٦٠٥٩ 
ِعبد اهللا بن شقيق  *  َ٦٠٧٣ 
 ٦٠٧٥عبد اهللا بن رباح  * 
ّعبد اهللا البـَهي  *  ِ٦٠٧٦ 
 ٦٠٧٧عبد العزيز بن جريج  * 

 بن احلارث بن الرحـمنعبد * 
 ٦٠٧٨هشام  

 بن كعب بن الرحـمنعبد * 
  ٦٠٧٩مالك 

 بن عابس  الرحـمنعبد * 
٦٠٨٠ 

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  عبيد * 
٦٠٨١ 

 ٦٠٨٦عباد بن حـمزة  * 
 ]٦٠٨٨= عبيد بن عمري * [

   ٦٠٨٧ عيل بن احلسني* 
عبيد بن : صوابه  [عمري* 
 ٦٠٨٨ ]عمري

 ٦٠٨٩عامر الشعبي  * 
 ٦٠٩٢عامر بن عبد اهللا  * 
 ٦٠٩٣عطاء  * 
   ٦١٠٩ علقمة* 
   ٦١١٢ عكرمة* 
 ٦١٢٣عمران بن حطان * 

 ٦١٢٤مون عمرو بن مي* 
 ٦١٢٥عروة بن عياض * 
 عروة بن الزبري* 

 = بكري بن األشج واجلـامعة معه    **
٦٣٤٤ 

 ٦١٢٦ متيم بن سلمة    **
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 ٦١٢٧ احلكم    **
 ٦٢٣١ = حـميد بن هالل    **
َ خثيم بن عراك    ** ِ َ ُ٦١٢٩ 
َ زيد بن احلواري    ** َ٦١٣٠ 

 ٦١٣١ سعيد بن جبري    **
َ صفوان بن سليم   ** ُ ٦١٣٢ 
 ٦١٣٣ عبد اهللا بن عروة    **
 اهللا بن مـحـمد بن عقيل عبد    **
٦١٣٥ 

ّ عبد اهللا البهي    ** ِ َ٦١٣٦ 
 عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن    **
 ٦١٣٧ حزم

 ٦١٣٨ عمر بن عبد العزيز    **
 ٦١٣٩  عمر بن عبد اهللا بن عروة   **

 ٦١٤٠  عثامن بن عروة   **

 ٦١٤٢ عيل بن زيد    **
 ٦١٤٣ عمرو بن أوس    **

 عامر بن عبد اهللا بن الزبري    **
٦١٤٤ 

 ٦١٤٦  عطاء   **

َ عاصم اجلحدري    ** ْ َ٦١٤٧ 
َ عراك بن مالك    ** ِ٦١٤٨ 
 ٦١٤٩ قتادة    **
 ٦١٥١ مـحـمد بن املنكدر    **
 الزهري مـحـمد بن مسلم بن    **

 ٦١٥٣شهاب 
َ مـَخلد بن خفاف    ** ُ َْ٦٢٢٦ 
َرثد بن عبد اهللا أبو اخلري اليزين َ م   ** َ َْ
٦٢٢٨ 

 ٦٢٢٩ مكحول    **

ِ مسافع بن عب   ** َ َاحلجبي ] اهللا[د ُ َ
٦٢٣٠ 

 ٦٢٣١ هالل بن أيب حـميد    **
 ٦٢٣٣ هشام بن عروة    **
 ٦٣٣٤  حييى بن عروة   **

 حييى بن سعيد األنصاري    **
٦٣٣٧ 

 ٦٣٣٩ حييى بن أيب كثري    **
 ٦٣٤٠ومان ُ يزيد بن ر   **
َ يزيد بن قسيط    ** ُ٦٣٤٣ 
 أبو األسود واجلـامعة معه    **
٦٣٤٤ 

 ٦٣٤٦فروة بن نوفل * 
 القاسم بن مـحـمد * 

 ٦٣٤٧ إسامعيل بن أيب حكيم    **
 ٦٣٤٨  ثابت بن عبيد   **
َ ثابت البناين   ** ُ ٦٣٤٩ 
َّ احلسن بن مسلم بن يناق    ** َ٦٣٥٠ 
 ٦٣٥١  اخلليل بن مرة   **

 الرحـمن ربيعة بن أيب عبد   ** 
٦٣٥٢ 

 ٦٣٥٤ سليامن بن موسى    **
 ٦٣٥٥ سعد بن إبراهيم    **
َ عبد اهللا بن أيب مليكة    ** ُ٦٣٥٦ 
 ٦٣٦٠ عبد اهللا    **
 ٦٣٦١ بن القاسم الرحـمن عبد    **
 ٦٣٧٧  عبيد اهللا بن عمر   **

 ٦٣٨٢ القعقاع بن حكيم    **
 ٦٣٨٣ي  مـحـمد بن مسلم الزهر   **

 ٦٣٨٥ منصور    **
 ٦٣٨٦ نافع    **
 حييى بن سعيد األنصاري    **
٦٣٨٨ 

 ٦٣٩٤  أبو حازم   **
 ٦٣٩٥ رجل من آل أيب بكر    **

مـحـمد بن عيل بن احلسني * 
٦٣٩٦ 

َمـحـمد بن كعب القرظي *  ُ
٦٣٩٧ 

 ٦٣٩٨مـحـمد بن سريين * 
مـحـمد بن أشعث بن قيس * 

٦٣٩٩ 
َاملسور بن مـخر*  َ ْْ َ  ٦٤٠٠مة ِ
 ٦٤٠١ ةموسى بن طلح* 
 ٦٤٠٢مرسوق بن األجدع * 
 ٦٤٢٧مـجاهد بن جرب * 
 ٦٤٣١مصعب بن سعد * 
ْميمون بن مهران*  ِ ٦٤٣٢  
  ٦٤٣٣ مضاء أبو إبراهيم* 
 ٦٤٣٤هـامم بن احلارث * 
َّحييى بن اجلزار *  َ٦٤٣٥ 
 ٦٤٣٧يزيد بن أمية * 
 ٦٤٣٨أبو هريرة * 
 بن الرحـمنأبو بكر بن عبد * 
 ٦٤٣٩حلارث بن هشام ا
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 ٦٤٤١أبو بردة األشعري * 
َأبو البخرتي *  ْ َ٦٤٤٣ 
 ٦٤٤٤أبو حذيفة * 
  ٦٤٤٥ أبو حسان* 

 ]٥٩٨٧= أبو خلف * [
  الرحـمنأبو سلمة بن عبد * 

٦٤٤٦ 
 ٦٤٥٤أبو صالح * 
 ٦٤٥٥أبو صالح احلنفي * 
 ٦٤٥٦أبو العالية * 
 ٦٤٥٧أبو عثامن * 
 ٦٤٥٨أبو وائل * 

 الرحـمن أسامء بنت عبد* 
٦٤٥٩ 

 ٦٤٦٠]بريدة: صوابه [ ةبرير* 

ْخرية*  َ ٦٤٦١  
َرميثة بنت حكيم *  ُ٦٤٦٢ 
 ٦٤٦٣صفية بنت شيبة * 
َصفية بنت أيب عبيد *  ُ٦٤٦٧ 
 ٦٤٦٨ عائشة بنت طلحة* 

ْعمرة *  َ٦٤٧١ 
َقمري امرأة مرسوق *  ُ٦٤٩٨ 
ِلـميس بنت سلمة *  َ٦٤٩٩ 
 ٦٥٠٠أم كلثوم * 
 ٦٥٠٢ َأم يوسف بن ماهك* 

 داود بن صالح بن دينار  أم*
 ٦٥٠٣ َّالتامر
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