
األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

  الطرباين األوسط باب األلف من امسه أمحد 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا سعيد بن يزيد بن  - ١
أميت أمة مرحومة ال عذاب : موسى قال قال رسول اهللا ذي عصوان عن عبد امللك بن عمري عن أىب بردة عن أيب 

عليها يف اآلخرة فإذا كان يوم القيامة دفع إىل كل رجل من املسلمني رجل من أهل الكتابني فيقال يا مسلم هذا 
فداؤك من النار مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال سعيد بن يزيد وال عن سعيد بن يزيد إال حيىي بن صاحل 

  ظي الوحا

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا الضحاك بن محرة قال حدثنا  - ٢
أن رجلني اختصما إىل النيب يف بعري ادعاه كالمها : قتادة أن أبا جملز أخربه عن أيب بردة بن أيب موسى عن أيب موسى 

مل يرو ] *  ٦ص [ أن البعري له فقضى النيب أنه بينهما نصفني  أنه له فجاء مع كل واحد منهما شاهدان يشهدان
  هذا احلديث عن قتادة عن أيب جملز إال الضحاك تفرد به أبو املغرية 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطاة عن عطاء  - ٣
ال تنكحوا النساء إال األكفاء وال يزوجهن إال األولياء وال مهر دون : لنيب وعمرو بن دينار عن جابر قال قال ا

  عشرة دراهم مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال احلجاج تفرد به مبشر بن عبيد 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا يزيد بن مخري الرحيب  - ٤
ما من أحد إال وأنا أعرفه يوم القيامة قال وكيف تعرفهم يا :  بن بسر املازين عن رسول اهللا أنه قال عن عبد اهللا

رسول اهللا يف كثرة اخلالئق فقال أرأيت لو دخلت صرية وفيها خيل دهم هبم وفيها فرس أغر حمجل ما كنت تعرفه 
  منها قال بلى قال فإن أميت يومئذ غر حمجلون من الوضوء 

ثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا عفري بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن بن حد - ٥
أن رسول اهللا استخلف بن أم مكتوم على املدينة مرتني وكان أعمى يصلي بالناس مل يرو هذا احلديث عن : عباس 

  قتادة إال عفري تفرد به أبو املغرية 

ب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا عفري بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن بن حدثنا أمحد بن عبد الوها - ٦
مل يرو هذا احلديث عن ] *  ٧ص [ صرفت اجلن إىل رسول اهللا مرتني وكان أشراف اجلن بنصيبني : عباس قال 

  قتادة إال عفري تفرد به أبو املغرية 



أن رسول اهللا : ال حدثنا عفري قال حدثين قتادة عن أنس حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية ق - ٧
كان يقول يأتيين جربيل على صورة دحية الكليب قال أنس ودحية كان رجال جسيما مجيال أبيض مل يرو هذا احلديث 

  عن قتادة إال عفري تفرد به أبو املغرية 

ان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عبد حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا صفو - ٨
ملا عرج يب مررت بقوم هلم اظفار من حناس خيمشون : الرمحن بن جبري بن نفري عن أنس بن مالك عن النيب قال 

وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين يأكلون حلم الناس ويقعون يف أعراضهم مل يروه 
  ري إال صفوان تفرد به أبو املغرية عن عبد الرمحن بن جبري بن نف

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا على بن عياش احلمصي قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثري بن  - ٩
طلب العلم فريضة على كل مسلم مل : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا ]  ٨ص [ شنظري عن حممد بن سريين 

   إال حفص بن سليمان يروه عن حممد إال كثري وال عن كثري

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن متيم  - ١٠
عاد رسول اهللا رجال من أصحابه به وجع وأنا معه : عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن أىب صاحل عن أيب هريرة قال 

وكان يرى ذلك من متام عيادة املريض وقال إن اهللا قال ناري أسلطها على  فقبض على يده فوضع يده على جبهته
عبدي املؤمن لتكون حظه من النار يف اآلخرة مل يروه عن أيب صاحل وهو األشعري أال إمساعيل بن عبيد اهللا تفرد به 

  عبد الرمحن 

بن عياش عن حممد بن عجالن عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا أيب قال حدثنا إمساعيل  - ١١
من صلى يف يوم ثنيت عشرة : أيب إسحاق عن أوسط البجلي عن عنبسة بن أىب سفيان عن أم حبيبة عن النيب قال 

ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد املغرب وركعتان 
لفجر مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن عن أيب إسحاق عن أوسط البجلي إال إمساعيل بعد العشاء وركعتان قبل ا

  بن عياش ورواه الليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن أيب إسحاق عن عمرو بن أوس عن عنبسة 

يه حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطاة عن أب - ١٢
  أن رسول اهللا مل يدعنا يف لبس من ديننا هنانا عن النفخ يف الشراب : عن أنس بن مالك 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال حدثنا أىب قال حدثنا خالد بن يزيد القسري عن وائل بن  - ١٣
 فرأيت ما هو خري فات الذي إذا حلفت على ميني: داود عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا 

  هو خري وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن وائل بن داود إال خالد بن يزيد تفرد به احلوطي 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن موسى الالحوين قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد  - ١٤
يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها : قال يل رسول اهللا احلذاء عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال 



عن غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وأن حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فات 
  الذي هو خري وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن خالد إال يزيد تفرد به عبد العزيز 

أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن الوليد بن  حدثنا - ١٥
مثله مل يرو هذا احلديث عن عرفطة إال : عباد عن عرفطة عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا 
  اب بن الضحاك الوليد بن عباد وال عن الوليد إال إمساعيل بن عياش تفرد به عبد الوه

مليح عن أرطاة بن املنذر عن ]  ١٠ص [ حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أيب قال حدثنا اجلراح بن  - ١٦
أن النيب كان يرفع يديه عند التكبري للركوع وعند التكبري حني يهوى ساجدا مل يرو هذا : نافع عن بن عمر 

  احلديث عن أرطاة إال اجلراح 

بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا أبو مهدى سعيد بن سنان قال حدثتين أم حدثنا أمحد  - ١٧
ما من مسلم يعمل ذنبا إال وقف امللك املوكل : الشعثاء عن أم عصمة العوصية امرأة من قيس قالت قال رسول اهللا 

ات مل يوقف عليه يوم القيامة ال باحصاء ذنوبه ثالث ساعات فأن استغفر اهللا من ذنبه ذلك يف شيء من تلك الساع
  يروى هذا احلديث عن أم عصمة إال هبذا إالسناد تفرد به أبو املغرية 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا أىب قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن أىب وهب عبيد اهللا  - ١٨
من أتى منكم اجلمعة فليغتسل مل : النيب فقال بن عبيد الكالعي عن مكحول عن نافع عن بن عمر أسند حديثا إىل 

  يرو هذا احلديث عن مكحول إال أبو وهب وال عن أىب وهب إال سويد تفرد به احلوطي 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا على بن عياش احلمصي قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثين  - ١٩
ما غدا بك يا زر فقلت : ان بن عسال املرادي فقال عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على صفو
فإين مسعت رسول اهللا يقول ما من عبد مسلم ]  ١١ص [ ألتمس العلم فقال اغد عاملا أو متعلما وال تعدين ذلك 

يلتمس علما إال وضعت له املالئكة أجنحتها من رضاها مبا يفعل قال فسألته عن املسح على اخلفني وقلت إين أجد 
من ذلك فقال كنا إذا سافرنا مع النيب أمرنا أن ال خنلع خفافنا ثالث ليال وأيامهن إال من جنابة لكن من  يف نفسي

  غائط وبول ونوم وللمقيم يوم وليلة مل يروه عن حفص بن سليمان إال على بن عياش 

ت الزهري حيدث عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا مبشر بن عبيد قال مسع - ٢٠
اإلحصان إحصانان إحصان عفاف وإحصان نكاح مل يرو هذا : سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن الزهري إال مبشر بن عبيد 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أيب قال حدثنا حممد بن محري عن إبراهيم بن أىب عبلة عن بن أيب  - ٢١
أنه أتى بن عباس فقال يا بن عباس طاملا أضللت الناس قال وما ذاك يا عرية : األعمى عن عروة بن الزبري مليكة 

قال الرجل خيرج حمرما حبج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال 



به ويف أمته فقال عروة مها كانا أعلم بكتاب أمها وحيك آثر عندك أم ما يف كتاب اهللا وما سن رسول اهللا يف أصحا
  هذا احلديث ساقط عند بن خليل ]  ١٢ص [ اهللا وما سن رسول اهللا مين ومنك قال بن أيب مليكة فخصمه عروة 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أيب قال حدثنا اجلراح بن مليح عن أىب عذبة عن نافع عن بن عمر  - ٢٢
  أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن أيب عذبة إال اجلراح تفرد به احلوطي من : عن النيب قال 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أيب قال حدثنا بقية بن الوليد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن  - ٢٣
ادها على شيء فامتنعت عليه أميا امرأة صامت بغري إذن زوجها فأر: أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  كتب اهللا عليها ثالثا من الكبائر مل يروه عن األوزاعي إال بقية تفرد به احلوطي 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أىب كثري عن أيب  - ٢٤
جابات ال شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة الوالد على ولده ثالث دعوات مست: سلمة عن أيب هريرة عن النيب قال 

ودعوة املسافر مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة إال األوزاعي تفرد به أبو املغرية ورواية الناس 
  عن حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر 

الطباع قال حدثنا هشيم عن أيب بشر عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا حممد بن عيسى  - ٢٥
ليس اخلرب كاملعاينة فإن اهللا تعاىل أخرب موسى بن عمران عما : سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  صنع قومه من بعده فلم يلق األلواح فلما عاين ذلك ألقى األلواح 

دثنا األوزاعي عن حيىي بن أىب كثري عن نافع عن بن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال ح - ٢٦
  إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال أبو املغرية : عمر قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن  - ٢٧
أن النيب استربأ صفية حبيضة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلجاج : بن أرطاة عن الزهري عن أنس احلجاج 

  بن أرطاة تفرد به إمساعيل بن عياش 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن عياش احلمصي قال حدثنا معاوية بن حيىي األطرابلسي عن  - ٢٨
الداالين عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول  كثري بن مروان عن يزيد أىب خالد

قيلوا فإن الشيطان ال يقيل مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال كثري وال عن كثري إال معاوية بن حيىي : اهللا 
  تفرد به علي بن عياش 

الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا عبد  - ٢٩
من اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزمت : الوليد بن عباد عن عرفطة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

عن جمازاته فادعوا له حىت يعلم أنكم قد شكرمت فأن اهللا شاكر حيب الشاكرين مل يرو هذا احلديث عن نافع إال 
  الوليد بن عباد ]  ١٤ص [ رد به إمساعيل بن عياش عن عرفطة تف



حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا معاوية بن سالم عن حيىي بن أيب  - ٣٠
من أمسك الكلب فإنه ينقص من : كثري عن السائب بن يزيد أن سفيان بن أيب زهري أخربه أنه مسع رسول اهللا يقول 

  ه كل يوم قرياط مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال معاوية بن سالم عمل

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا على بن حوشب عن أيب قبيل عن سامل عن أبيه أن  - ٣١
بو قبيل املعافري وامسه حيي ال تتخذوا املساجد طرقا إال لذكر أو صالة مل يرو هذا احلديث عن سامل إال أ: النيب قال 

  بن هانئ وال عن أيب قبيل إال على بن حوشب تفرد به حيىي بن صاحل 

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي قال حدثين محيد بن عقبة  - ٣٢
 شيئا يؤذيهم كتب اهللا له به حسنة ومن من أخرج من طريق املسلمني: بن رومان عن أيب الدرداء عن النيب قال 

كتب له عنده حسنة أدخله هبا اجلنة ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو بكر بن أيب 
  مرمي 

 حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال حدثنا أرطاة بن املنذر عن عبد - ٣٣
]  ١٥ص [ ال تأكل متكئا وال ختط رقاب : اهللا بن رزيق عن عمرو بن األسود عن أيب الدرداء قال قال النيب 

  الناس يوم اجلمعة مل يرو هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به أرطاة بن املنذر 

اظي قال حدثنا سليمان بن عطاء عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوح - ٣٤
ذكروا عند رسول اهللا األرحام فقلنا من وصل : مسلمة بن عبد اهللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة عن أيب الدرداء قال 

فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال { رمحه أنسيء يف أجله فقال إنه ليس يزاد يف عمره قال اهللا تعاىل 
تكون له الذرية الصاحلة فيدعون له من بعده فيبلغه ذلك فذاك الذي ينسأ يف أجله ال  ولكنه الرجل} يستقدمون 

  يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن عطاء 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة الدمشقي قال حدثين أيب عن أبيه قال صلى بنا املهدي فجهر ببسم اهللا  - ٣٥
أن رسول اهللا كان جيهر ببسم : لرمحن الرحيم فقلت له يف ذلك فقال حدثين أيب عن أبيه عن جده عن بن عباس ا

  اهللا الرمحن الرحيم 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثين أيب عن أبيه كتب إىل املهدي بعهدي وأمرىن أن أصيب يف احلكم  - ٣٦
وعزيت : عن بن عباس قال قال رسول اهللا قال ربك تبارك وتعاىل وقال يف كتابه حدثين أيب عن أبيه عن جده 

ال ]  ١٦ص [ وجاليل ألنتقمن من الظامل يف عاجله وآجله وألنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل 
  يروى هذان احلديثان عن املهدي إال هبذا اإلسناد تفرد هبما حيىي بن محزة 

ىي بن محزة قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين أبو عمرو األوزاعي عن أيب الزبري حدثنا أمحد بن حممد بن حي - ٣٧
إذا كان ألحدكم خادم قد كفاه املشقة فليطعمه فإن مل يفعل فليناوله اللقمة : عن جابر قال مسعت رسول اهللا يقول 

  مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حيىي بن محزة تفرد به ولده عنه 



أمحد بن حممد قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين داود بن عيسى الكويف عن منصور بن املعتمر قال حدثنا  - ٣٨
أن أباه بعثه إىل رسول اهللا يف حاجة فوجدته جالسا مع أصحابه : حدثين علي بن عبد اهللا بن عباس قال حدثين أيب 

ملؤذن لصالة العشاء وثاب الناس مث صلى يف املسجد فلم أستطع أن أكلمه فلما صلى املغرب قام يركع حىت أذن ا
الصالة فقام يركع حىت انصرف من بقي يف املسجد مث انصرف إىل منزله وتبعته فلما مسع حسى قال من هذا والتفت 
إىل فقلت بن عباس قال بن عم رسول اهللا قلت بن عم رسول اهللا قال مرحبا بابن عم رسول اهللا ما جاء بك فقلت 

ا قال الساعة جئت فقلت ال فقال إذ مل تنصرف إىل ساعتك هذه فلست منصرفا فدخل منزله بعثين أىب بكذا وكذ
ودخلت معه فقلت ألنظرن صالة رسول اهللا الليلة فنام حىت مسعت غطيطه مث استيقظ فرمى ببصره إىل السماء وتال 

انتهى إىل إنك ال ختلف هذه اآليات اليت يف سورة آل عمران إن يف خلق السماوات واألرض اآليات اخلمس حىت 
مث قال اللهم اجعل يف مسعى نورا ويف بصرى نورا ومن فوقى نورا ومن حتىت نورا وعن مييين نورا ]  ١٧ص [ امليعاد 

وعن مشايل نورا واجعل يل عندك نورا وإىل جانبه خمضب من برام مطبو عليه سواك فاسنت مث توضأ مث ركع ركعتني 
يطه مث استيقظ فتال اآليات ودعا بالدعوة مث اسنت مث توضأ مث ركع ركعتني مث نام مث عاد فنام أيضا حىت مسعت غط

حىت مسعت غطيطه مث استيقظ فتال اآليات ودعا بالدعوة مث اسنت مث توضأ مث صلى صالة عرفت أنه يوتر فيها مث قال 
 أذىن فأدارين حىت أقامين إىل أنام الغالم فقلت ال فقمت فتوضأت مث أقبلت فجئت إىل ركنه األيسر فأخذ بأصبعني يف

  ركنه األمين مث ركع ركعيت الفجر مث خرج إىل الصالة 

حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا أبو اجلماهر قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عرفطة عن  - ٣٩
ىن انشقاق القمر وقد مضت مخس آيات وبقى مخس يع: إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال قال بن مسعود 

  رأيناه ومضى الدخان ومضت البطشة الكربى ومضى الروم 

حدثنا أمحد بن حممد قال حدثين أيب عن أبيه عن عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن حممد  - ٤٠
بالنيات وإمنا إمنا األعمال : بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا 

المرىء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه مل يرو هذا احلديث من طريق األوزاعي إال حيىي بن محزة وأبو خليد عتبة بن 

  محاد والوليد بن مسلم 

د قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين النعمان بن املنذر عن عبد الكرمي أىب أمية قال حدثين أبو رافع حدثنا أمح - ٤١
أن النيب هنى عن صيام يوم اجلمعة إال يف أيام قبله مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن املنذر إال حيىي : عن أيب هريرة 

  بن محزة 

قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي عن حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة  - ٤٢
يا : الزهري قال حدثين حممد بن ثابت األنصاري قال حدثين أيب ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري قال قلت 

احلمد رسول اهللا واهللا لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال مل قلت هنى اهللا املرء أن حيمد مبا مل يفعل وأجدين أحب 
وهنى اهللا عن اخليالء وأجدىن أحب اجلمال وهنى اهللا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهري الصوت فقال 

رسول اهللا أال ترضى أن تعيش محيدا وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة محيدا قال بلى يا رسول اهللا فعاش محيدا وقتل 
  حيىي بن محزة تفرد به ولده عنه  شهيدا يوم مسيلمة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال



حدثنا أمحد بن حممد قال حدثين أيب عن أبيه عن عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي قال زعم إبراهيم بن طريف  - ٤٣
كنت مع النيب ليلة صرف إليه النفر : عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن مسعود قال 

جلن بشعلة من نار إىل رسول اهللا فقال جربيل يا حممد أال أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت من اجلن فأتى رجل من ا
شعلته وانكب ملنخره قل أعوذ بوجه اهللا الكرمي وكلمات اهللا التامة اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من 

الليل والنهار ومن شر ]  ١٩ص [  السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها ومن شر فنت
طوارق الليل والنهار إال طارق يطرق خبري يا رمحن مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حيىي بن محزة تفرد به ولده 

  عنه 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة قال حدثين أيب عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عمرو  - ٤٤
ان البيان كل البيان شعبة من الشيطان مل يرو هذا احلديث عن ثور إال حيىي : مسعت رسول اهللا يقول  بن العاص قال

  بن محزة 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة قال حدثنا بن عائذ قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عثمان  - ٤٥
ال تزالون تقاتلون الكفار حىت تقاتلوا قوما : ل اهللا األوقص عن الزهري عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسو

صغار األعني ذلف األنوف كأن وجوههم اجملان املطرقة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبو عثمان األوقص تفرد 
  به الوليد 

دت يف حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين مسلمة بن عمرو القاضي قال وج - ٤٦
من أتى منكم اجلمعة فليغتسل مل يرو : ديوان الزهري خبطه قال حدثين نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 

  هذا احلديث عن الزهري إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثنا أبو اجلماهر قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن  - ٤٧
]  ٢٠ص [ ال تزال طائفة من أميت : حول عن أيب صاحل اخلوالين عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال عامر األ

يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت املقدس وما حوله ال يضرهم خذالن من خذهلم ظاهرين إىل 
  عيل بن عياش أن تقوم الساعة مل يروه عن عامر األحول إال الوليد بن عباد تفرد به إمسا

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثين النعمان بن املنذر عن سليمان بن موسى عن نافع عن  - ٤٨
  من جاء إىل اجلمعة فليغتسل مل يروه عن النعمان إال حيىي : بن عمر أن رسول اهللا قال 

من جاء إىل : عباس أنه مسع رسول اهللا يقول وعن النعمان بن املنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء عن بن  - ٤٩
  اجلمعة فليغتسل 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثين أيب عن أبيه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار أنه مسع بن عمر  - ٥٠
رد به ولده هنى النيب عن بيع الوالء وهبته مل يروه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار إال حيىي بن محزة تف: يقول 

  عنه ورواه الناس عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار 



حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثين أىب عن أبيه قال حدثين حممد بن الوليد الزبيدي أنه مسع النعمان بن  - ٥١
رال فقالت يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غ: املنذر حيدث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا قال 

عائشة فكيف بالسوءات قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مل يدخل بني الزهري والزبيدي أحد ممن روى هذا 
  احلديث عن الزبيدي النعمان إال حيىي بن محزة تفرد به ولده عنه 

قيس عن أيب  حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة قال حدثين أيب عن أبيه عن ثور بن يزيد عن عمرو بن - ٥٢
أن النيب علم رجال أن يقول إذا أخذ مضجعة اللهم وجهت وجهي إليك وأجلأت : إسحاق عن الرباء بن عازب 

ظهري أليك وفوضت أمرى إليك وأسلمت نفسي إليك رهبة ورغبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت 
له مل يروه عن عمرو بن قيس إال ثور بن يزيد  بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات من ليلته غفر

  وال عن ثور إال حيىي بن محزة تفرد به ولده عنه 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثين أيب عن أبيه عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٥٣
   بن محزة الصوم جنة من النار مل يروه عن األوزاعي إال حيىي: قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي قال حدثنا علي بن عياش احلمصي قال حدثنا شعيب بن أىب محزة عن الزهري  - ٥٤
اللهم اشدد وطأتك : عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وأيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  عن الزهري عن أيب بكر إال شعيب  على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف مل يروه

حدثنا أبو زيد أمحد بن عبد الرحيم بن يزيد احلوطي قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا األوزاعي قال حدثين  - ٥٥
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس : هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

اختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم ]  ٢٢ص [ لم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل ولكن يقبض الع
فضلوا وأضلوا كذا حدثنا أبو زيد هبذا احلديث متصل اإلسناد عن عبد اهللا بن عمرو وحدثنا أمحد بن عبد الوهاب 

ة عن أبيه عن النيب ومل يذكر يف اإلسناد عبد بن جندة قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا األوزاعي عن هشام بن عرو
  اهللا بن عمرو 

حدثنا أمحد بن عبد الرحيم بن يزيد أبو زيد احلوطي قال حدثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج قال  - ٥٦
رو هذا من أتى اجلمعة فليغتسل مل ي: حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن األوزاعي إال أبو املغرية 

حدثنا أمحد بن عبد الرحيم قال حدثنا على بن عياش احلمصي قال حدثنا معاوية بن حيىي قال حدثين إبراهيم  - ٥٧
  أنت ومالك ألبيك : بن ذي محاية عن غيالن بن جامع عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أن النيب قال 

أمحد بن إبراهيم أبو عبد امللك القرشي الدمشقي قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال  حدثنا - ٥٨
أتيت النيب وهو يف : حدثنا أىب عبد اهللا بن العالء عن مكحول عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجعي قال 

فإذا رسول اهللا يتوضأ وضوءا مكينا فقلت  خباء له من آدم فسلمت عليه مث قلت أدخل قال أدخل فأدخلت رأسي



يا رسول اهللا أدخل كلي قال كلك فلما دخلت قال يل أعدد ست خصال بني يدي الساعة موت نبيكم قال عوف 
إحدى قلت إحدى قال وفتح بيت املقدس وفتنة تكون ]  ٢٣ص [ فومجت لذلك ومجة ما ومجت مثلها قال قل 

كعقاص الغنم ويفشو املال فيكم حىت يعطي الرجل مائة دينار فيظل ساخطا  فيكم تعم بيوتات العرب وداء يأخذكم
وهدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيغدرون فيأتونكم يف مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا مل يروه عن 

  مكحول إال العالء بن زبر 

د الرمحن الدمشقي قال حدثنا إمساعيل بن حدثنا أمحد بن إبراهيم بن عبد امللك قال حدثنا سليمان بن عب - ٥٩
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن خيامر السكسكي عن عبد الرمحن بن عوف ومعاوية 

اهلجرة هجرتان إحدامها أن هتجر السيئات واألخرى أن هتاجر : بن أيب سفيان وعبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا قال 
قطع اهلجرة ما تقبلت التوبة وال تزال التوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من املغرب فإذا طلعت إىل اهللا ورسوله وال تن

  طبع على كل قلب مبا فيه وكفي الناس العمل ال يروى عن عبد الرمحن بن عوف إال من هذا الوجه 

قي قال حدثنا الوليد حدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم البسري الدمشقي قال حدثنا حممد بن عائذ الدمش - ٦٠
بن مسلم قال حدثنا أبو طرفة عباد بن الريان اللخمي قال مسعت عروة بن رومي اللخمي يقول حدثين عامر بن 

إن أول ما دعاين إىل اإلسالم أنا كنا قوما : كدين األشعري قال مسعت أبا ليلى األشعري يقول حدثين أبو ذر قال 
فلما حللنا هبم ]  ٢٤ص [ ي وكان امسه أنيس إىل أصهار لنا بأعلى جند عربا فأصابتنا السنة فاحتملت أمي وأخ

أكرمونا فلما رأى ذلك رجل من احلي مشى إىل خايل فقال تعلم أن أنيسا خيالفك إىل أهلك فحز يف قلبه فانصرفت 
لك إنا نعاف من رعية إبلي فوجدته كئيبا يبكى فقلت ما بكاؤك يا خال فأعلمين اخلرب فقلت حجز اهللا تعاىل من ذ

الفاحشة وإن كان الزمان قد بنا ولقد كدرت علينا صفو ما ابتدأتنا به وال سبيل إىل اجتماع فاحتملت أمي وأخي 
حىت نزلنا حبضرة مكة فقال أخي إين مدافع رجال على املاء بشعر وكان امرأ شاعرا فقلت ال تفعل فخرج به اللجاج 

وامي اهللا لدريد يومئذ أشعر من أخى فتقاضيا إىل خنساء فقضت ألخي حىت دافع دريد بن الصمة صرمته إىل صرمته 
علي دريد وذلك أن دريدا خطبها إىل أبيها فقالت شيخ كبري ال حاجة يل فيه فحقدت ذلك عليه فضممنا صرمته 

أو  إىل صرمتنا فكانت لنا هجمة مث أتيت مكة فابتدأت بالصفا فإذا عليه رجاالت قريش وقد بلغين أن هبا صابئا
جمنونا أو شاعرا أو ساحرا فقلت أين هذا الذي تزعمونه فقالوا هاهو ذلك حيث ترى فانقلبت إليه فواهللا ما جزت 
عنهم قيس حجر حىت أكبوا على كل عظم وحجر ومدر فضرجوىن بدمي فأتيت البيت فدخلت بني الستور والبناء 

إذا كانت ليلة قمراء إضحيان أقبلت امرأتان من  وصمت فيه ثالثني يوما ال آكل وال أشرب إال من ماء زمزم حىت
خزاعة فطافتا بالبيت مث ذكرتا إسافا ونائلة ومها وثنان كانوا يعبدوهنما فأخرجت رأسي من حتت الستور فقلت امحال 
تا أحدمها على صاحبه فغضبتا مث قالتا وامي اهللا لو كانت رجالنا حضورا ما تكلمت هبذا فخرجتا تقفو آثارمها حىت لقي
رسول اهللا فقال من أنتما وممن أنتما ومن أين جئتما وما جاء بكما فأخربتاه اخلرب فقال أين تركتما الصاىبء فقالتا 

قال لكما شيئا قالتا نعم كلمة متأل الفم فتبسم رسول اهللا مث ]  ٢٥ص [ تركناه بني الستور والبناء فقال هلما هل 
عليه عند ذلك فقال من أنت وممن أنت ومن أين أنت ومن أين  انسلتا وأقبلت حىت جئت رسول اهللا مث سلمت

جئت وما جاء بك فأنشأت أعلمه اخلرب فقال من أين كنت تأكل وتشرب فقلت من ماء زمزم فقال أما إنه طعام 
طعم ومعه أبو بكر فقال يا رسول اهللا ائذن يل أن أعشيه قال نعم مث خرج رسول اهللا ميشى وأخذ أبو بكر بيدي 

قف رسول اهللا بباب أيب بكر مث دخل أبو بكر بيته مث أتى بزبيب من زبيب الطائف فجعل يلقيه لنا قبضا قبضا حىت و



وحنن نأكل منه حىت متالنا منه فقال يل رسول اهللا يا أبا ذر فقلت لبيك فقال إنه قد رفعت يل أرض وهي ذات خنل 
فيه قال فخرجت حىت أتيت أمي وأخي فأعلمتهما اخلرب ال أحسبها إال هتامة فاخرج إىل قومك فادعهم إىل ما دخلت 

فقاال ما بنا رغبة عن الدين الذي دخلت فيه فأسلمنا مث خرجنا حىت أتينا املدينة فأعلمت قومي فقالوا إنا قد صدقناك 
أعلمته وقد ولكنا نلقى حممدا فلما قدم علينا رسول اهللا لقيناه فقالت له غفار يا رسول اهللا إن أبا ذر قد أعلمنا ما 

أسلمنا وشهدنا أنك رسول اهللا مث تقدمت أسلم خزاعة فقالوا يا رسول اهللا أنا قد رغبنا ودخلنا فيما دخل إخواننا 
وحلفاؤنا فقال رسول اهللا أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا مث أخذ أبو بكر بيدي فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا أبا 

يتك قلت نعم لقد رأيتين أقوم عند الشمس فال أزال أصلى حىت يؤذيىن حرها فأخر بكر فقال قد كنت تأله يف جاهل
كأين خفاء فقال يل فأين كنت توجه قلت ال أدري إال حيث وجهين اهللا حىت أدخل اهللا علي اإلسالم مل يروه عن 

  مد بن عائذ الوليد تفرد به حم]  ٢٦ص [ عروة بن رومي إال أبو طرفة عباد بن الريان وال عن عباد إال 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثنا أيب عبد اهللا بن  - ٦١
يا بن آدم إن : العالء أنه مسع القاسم أبا عبد الرمحن حيدث عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال قال ربنا تبارك وتعاىل 

سكه فهو شر لك وابدأ مبن تعول وال يلوم اهللا على الكفاف واليد العليا خري من تعط الفضل فهو خري لك وإن مت
  اليد السفلى مل يروه عن القاسم إال عبد اهللا بن العالء 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثين أيب قال حدثنا الضحاك  - ٦٢
أول ما حياسب به العبد يوم القيامة أن يقال أمل أصح : ن أيب هريرة أن رسول اهللا قال بن عبد الرمحن بن عرزب ع

  جسمك وأروك من املاء البارد مل يروه عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب إال عبد اهللا بن العالء 

أيب عبد اهللا بن العالء عن حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثنا  - ٦٣
الزهري واألوزاعي قال حدثين املطلب بن عبد اهللا بن حنطب قال حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري قال 

كنا مع رسول اهللا يف غزوة غزاها فأصاب الناس خممصة فاستأذن الناس رسول اهللا يف حنر بعض : حدثين أيب قال 
م يف ذلك فقال عمر بن اخلطاب أرأيت يا رسول اهللا إن حنرنا ظهرنا مث لقينا ظهرهم فهم رسول اهللا أن يأذن هل

عدونا غدا وحنن جياع رجاال فقال رسول اهللا فما ترى يا عمر قال تدعو الناس ببقايا أزوادهم مث تدعو لنا فيها 
طاء فكشف فدعا بثوب بالربكة فإن اهللا عز و جل سيبلغنا بدعوتك إن شاء اهللا قال فكأمنا كان على رسول اهللا غ

عندهم فمن الناس من جاء باحلفنة من ]  ٢٧ص [ فأمر به فبسط مث دعا الناس ببقايا أزوادهم فجاؤوا مبا كان 
الطعام أو اجلفنة ومنهم من جاء مبثل البيضة فأمر به رسول اهللا فوضع على ذلك الثوب مث دعا فيه بالربكة وتكلم مبا 

جليش فجاؤوا مث أمرهم فأكلوا وطعموا وملئوا أوعيتهم ومزاودهم مث دعا بركوة شاء اهللا أن يتكلم مث نادى يف ا
فوضعت بني يديه مث دعا مباء فصبه فيها مث مج فيها وتكلم مبا شاء اهللا أن يتكلم مث أدخل خنصره فيها فأقسم باهللا 

ا قرهبم وأداواهم مث ضحك لقد رأيت أصابع رسول اهللا تفجر ينابيع من املاء مث أمر الناس فشربوا وسقوا وملئو
رسول اهللا حىت بدت نواجذه قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ال يلقى اهللا 
هبما أحد يوم القيامة إال دخل اجلنة على ما كان فيه مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد اهللا بن العالء تفرد به 

  ابنه عنه 



ا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي قال حدثنا احلكم بن يعلي بن عطاء حدثن - ٦٤
من ساء : احملاريب قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أىب خلف عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

 يبغون ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرءوا يف أذنيه أفغري دين اهللا
  اإلسناد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا احلكم بن يعلى بن عطاء احملاريب قال  - ٦٥
 أن رسول اهللا هنى عن رضاع: حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد التيمي عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

تفرد به سليمان ]  ٢٨ص [ احلمقاء مل يروه عن سامل بن عبد اهللا إال أبو معمر وال عن أيب معمر إال احلكم بن يعلى 
  بن عبد الرمحن 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثين أيب عن حيىي بن أيب  - ٦٦
قام فينا رسول اهللا ذات غداة فوعظنا موعظة وجفت منها القلوب : لمي قال املطاع عن العرباض بن سارية الس

وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا إنك قد وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا فقال عليكم بتقوى اهللا والسمع 
ملهديني الراشدين والطاعة وإن عبدا حبشيا وسريى من بقي من بعدي اختالفا شديدا فعليكم بسنىت وسنة اخللفاء ا

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم واحملدثات فإن كل بدعة ضاللة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب املطاع إال عبد 
  اهللا بن العالء بن زبر 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثين أيب قال حدثين أبو عبيد  - ٦٧
قلت يا رسول اهللا أخربين مبا حيل يل وما حيرم علي فصعد : مسلم بن مشكم قال مسعت أبا ثعلبة اخلشين يقول اهللا 

يف النظر وصوب فقال نويبتة قلت يا رسول اهللا نويبتة خري أو نويبتة شر قال نويبتة خري ال تأكل حلم احلمار األهلي 
بسر بن عبيد اهللا عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة مثله مل  وال ذا ناب من السبع قال عبد اهللا بن العالء وحدثين

  يروه عن مسلم بن مشكم إال عبد اهللا بن العالء بن زبر 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثين أيب قال حدثين بسر بن  - ٦٨
وفدنا على رسول اهللا : ن بن الضمري عن عبد اهللا بن السعدي قال عبيد اهللا عن أيب إدريس اخلوالين عن حسا

كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخوال على رسول اهللا فقلت يا رسول اهللا إين تركت ]  ٢٩ص [ سبعة أو مثانية 
من خلفي وهم يزعمون أن اهلجرة قد انقطعت فقال رسول اهللا حاجتك من خري حاجتهم لن تنقطع اهلجرة ما قوتل 

  لكفار مل يروه عن حسان إال أبو إدريس ا

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي قال حدثنا الصلت بن عبد الرمحن  - ٦٩
الزبيدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن قتادة عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن 

إذا أشرع أحدكم بالرمح إىل الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة حنره فقال ال إله إال اهللا : ل اهللا مسعود قال قال رسو
  فلريفع عنه الرمح 



حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا الصلت بن عبد الرمحن قال حدثنا  - ٧٠
أن عياض بن محار النهشلي أهدى لرسول اهللا فرسا :  سفيان الثوري عن بن عون عن احلسن عن عمران بن احلصني

فقال إين أكره زبد املشركني مل يرو هذين احلديثني عن سفيان إال الصلت بن عبد الرمحن تفرد هبما سليمان بن عبد 
  الرمحن 

ن حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا مسلمة بن علي عن حممد بن عجال - ٧١
أن رسول اهللا كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كرب وإذا ركع وإذا سجد مل يروه عن بن : عن نافع عن بن عمر 

  عجالن إال مسلمة 

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا احلسن بن حيىي اخلشين قال حدثنا زيد  - ٧٢
إدريس اخلوالين عن أيب الدرداء قال سألت عائشة عن خلق رسول اهللا فقالت بن واقد عن بسر بن عبيد اهللا عن أيب 

كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ال يروى عن أيب الدرداء عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد : 
  بن واقد 

معمر وبن شوذب ومحاد  حدثنا أمحد بن إمساعيل بن مهدي السكوين قال حدثنا حممد بن كثري الصنعاين عن - ٧٣
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن وإذا خلع : بن سلمة كلهم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  فليبدأ باليسرى 

حدثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - ٧٤
  اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صاحل وأيب رزين عن 

حدثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي حبمص قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا محاد بن  - ٧٥
محاد بن أيب سليمان إال محاد بن سلمة  أن النيب طبق مل يروه عن: سلمة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

  وال عن محاد إال إبراهيم بن احلجاج 

حدثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا الفضل بن زياد الطسيت قال حدثنا عباد بن عباد املهليب عن  - ٧٦
الصبح فأوتر بواحدة  صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت: حممد بن عمرو عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  مل يروه عن حممد بن عمرو إال عباد بن عباد تفرد به الفضل بن زياد ]  ٣١ص [ 

حدثنا أمحد بن زياد احلذاء الرقي قال حدثنا حجاج بن حممد األعور قال حدثنا بن جريج قال حدثين موسى  - ٧٧
من جلس يف جملس كثر فيه لغطه فليقل قبل  :بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب قال 

  أن يقوم سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فإنه يغفر له ما كان يف ذلك اجمللس 

حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا اجلمحي املصيصي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين قال حدثنا كثري بن  - ٧٨
ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني مل يروه عن : ف املزين عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا عبد اهللا بن عمرو بن عو

  كثري إال احلنيين 



حدثنا أمحد بن حممد اجلمحي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن  - ٧٩
  ثىن مل يروه عن عبد اهللا بن عمر إال احلنيين صالة الليل والنهار مثىن م: بن عمر قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا حيىي بن عبد  - ٨٠
إذا مل جيد احملرم : امللك بن أيب غنية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباين عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب قال 

فليلبس سراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال حيىي بن عبد امللك بن أيب  إزارا
  غنية وأبو شهاب احلناط 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا أيب حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا أبو املليح احلسن بن عمر الرقي قال  - ٨١
حيشر الناس يوم : بردة بن أيب موسى قال مسعت أبا موسى يقول قال رسول اهللا حدثنا فرات بن سلمان عن أيب 

القيامة فينادي منادي أليس عدال مين أن أويل كل قوم ما كانوا يعبدون مث يرفع هلم آهلتهم فيتبعوهنا حىت ال يبقى 
هلم تبارك وتعاىل مل يرو هذا أحد إال املؤمنون فيقال هلم ما بكم قالوا ما نرى إهلنا الذي كنا نعبد قال فيتجلى 

  احلديث عن فرات بن سلمان إال أبو املليح الرقي 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا مالك بن سعري  - ٨٢
قال يف حجة الوداع أن رسول اهللا : بن اخلمس قال حدثنا فرات بن أحنف قال حدثين أيب عن عبد اهللا بن الزبري 

أي بلد أحرم قيل مكة فقال أي شهر أحرم قال ذو احلجة قال أي يوم أحرم قال يوم النحر يوم احلج األكرب فقال 
رسول اهللا فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم 

 دم مل يرو هذا احلديث عن فرات بن أحنف إال مالك بن سعري تفرد هذا فال أرى من الرأي أن يهراق يف حرم اهللا
  أبو عبيدة وال يروى عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد ]  ٣٣ص [ به 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا عمرو بن بكر بن بكار القعبين قال حدثنا جماشع بن عمرو  - ٨٣
مات بن : ن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن معاذ بن جبل أنه األسدي قال حدثنا الليث بن سعد ع

له فكتب إليه رسول اهللا يعزيه بابنه فكتب إليه بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل معاذ بن جبل سالم 
صرب ورزقنا وإياك الشكر فإن عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد فأعظم اهللا لك األجر وأهلمك ال

أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأوالدنا من مواهب اهللا الفانية وعواريه املستودعة متعك به يف غبطة وسرور وقبضه منك يف 
أجر كثري الصالة والرمحة واهلدى إن احتسبته فاصرب وال حيبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن اجلزع ال يرد ميتا وال 

  نازل فكأن قد والسالم ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به جماشع يدفع حزنا وما هو 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا أبو سعيد  - ٨٤
: اخلدري قال قال رسول اهللا موىل بين هاشم قال حدثنا شعبة عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد 

يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة عام قلنا ومن هم يا رسول اهللا قال هم الذين إذا كان مهلكا 
مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو ]  ٣٤ص [ بعثوا فيه وإذا كان مغنما بعثوا غريهم الذين حيجبون عن األبواب 

  سعيد 



بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال حدثين أيب قال حدثنا  حدثنا أمحد - ٨٥
من أصبح فنسي : الليث بن سعد قال حدثين بن هليعة عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  شعيب  فأكل أو شرب وهو صائم فاهللا أطعمه وسقاه مل يروه عن الليث بن سعد إال ابنه

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا زكريا بن حيىي الوقار قال حدثنا عثمان بن كليب  - ٨٦
يا بين هاشم يا بين عبد : عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

مد ال أعرفن ما جاء الناس غدا حيملون اآلخرة وجئتم حتملون املطلب يا صفية عمة رسول اهللا يا فاطمة بنت حم
الدنيا إمنا أوليائي منكم يوم القيامة املتقون إمنا مثلي فيكم كمثل رجل مستنصح يف قومه أتاهم فقال يا قوم أنتم 

زيد وال عن نافع عشيتم واصباحاه أنا النذير واملوت املغري والساعة املوعد مل يروه عن زهرة بن معبد إال نافع بن ي
  إال عثمان بن كليب تفرد به زكريا بن حيىي الوقار 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  - ٨٧
زيد بن أيب زوروا غبا تزدادوا حبا مل يرو هذا احلديث عن نافع إال ي: عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  تفرد به روح بن صالح ]  ٣٥ص [ حبيب وال عن يزيد إال بن هليعة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن  - ٨٨
يه شيء أعز سيأيت عليكم زمان ال يكون ف: املعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول اهللا قال 

  من ثالث درهم حالل أو أخ يستأنس به أو سنة يعمل هبا مل يروه عن سفيان إال روح بن صالح 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صفوان  - ٨٩
  ال ميلك وال عتاق ملن ال ميلك ال طالق ملن : بن سليم عن طاوس عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا 

أعتق رجل منا عبدا : وقال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن حممد بن املنكدر أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول  - ٩٠
  ليس له مال غريه فرده رسول اهللا يف الرق مث باعه 

أن رسول اهللا : بن عباس وقال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عكرمة عن  - ٩١
  نكح ميمونة وهو حمرم 

وقال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صاحل موىل التوأمة ابنة أمية بن خلف أنه مسع بن عباس يقول قال رسول  - ٩٢
  ال تؤذوا احلي بامليت : اهللا 

املسيب عن عائشة  سعيد بن]  ٣٦ص [ وقال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن  - ٩٣
  أن رسول اهللا كان يقبل وهو صائم مل يرو هذه األحاديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح : 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق احلمصي قال حدثنا  - ٩٤
هليعة عن حيي بن عبد اهللا املعافري عن أيب عبد الرمحن  عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار احلمصي قال حدثنا بن



إذا طلعت الشمس من مغرهبا خير إبليس ساجدا ينادي إهلي مرين أن : احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النيب 
وقت أسجد ملن شئت فتجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع فيقول إمنا سألت ريب أن ينظرين إىل ال

املعلوم وهذا الوقت املعلوم مث خترج دابة األرض من صدع يف الصفا فأول خطوة تضعها بأنطاكية مث تأيت إبليس 
  فتلطمه ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به عثمان بن سعيد 

ل حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد قال حدثنا زهري بن عباد الروأسي قا - ٩٥
سجد رسول اهللا يف يوم طني حىت اين ألنظر أثر ذلك : األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  يف جبهته وأرنبته مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سويد تفرد به زهري بن عباد 

دثنا موسى بن ناصح قال حدثنا جابر بن سليم الزرقي عن عباد حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال ح - ٩٦
ما من رجل يعلم ولده القرآن يف الدنيا إال توج أبوه يوم : بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة يبلغ به النيب قال 

بن أيب صاحل إال ولده القرآن يف الدنيا مل يروه عن عباد ]  ٣٧ص [ القيامة بتاج يف اجلنة يعرفه أهل اجلنة بتعليمه 
  جابر بن سليم تفرد به موسى 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عبد السالم بن  - ٩٧
إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا مل يرو : حرب عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النيب 

  ث عن شعبة إال عبد السالم بن حرب تفرد به حيىي اجلعفي هذا احلدي

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد قال حدثنا جعدي بن جعفر قال حدثنا عبد الرمحن بن أشرس عن عبد اهللا بن  - ٩٨
و ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة مل ير: عمر عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  هذا احلديث عن عبد اهللا إال عبد الرمحن بن أشرس 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا زهري بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد اهللا بن  - ٩٩
إن أناسا من أهل اجلنة : حكيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن الوليد بن عقبة قال قال رسول اهللا 

إىل أناس من أهل النار يقولون مل دخلتم النار فواهللا ما دخلنا اجلنة إال مبا تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول يتطلعون 
  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال أبو بكر الداهري تفرد به زهري ]  ٣٨ص [ وال نفعل 

بيدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا أبو سعيد موىل حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا أبو ع - ١٠٠
إن أيب مات ومل حيج أفأحج عنه : بين هاشم قال حدثنا عباد بن راشد عن ثابت عن أنس أن رجال أتى النيب فقال 

قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أقضي عنه قال نعم قال حج عن أبيك مل يروه عن ثابت إال عباد تفرد به 
   أبو سعيد

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد حدثنا حممد بن احلارث املؤذن حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر عن  - ١٠١
  الندم توبة : النيب قال 



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد قال حدثنا حممد بن سالم املصري قال حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قال  - ١٠٢
إن من الذنوب ذنوبا ال : ن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا حدثنا مالك بن أنس عن حممد ب

يكفرها الصالة وال الصيام وال احلج وال العمرة قالوا فما يكفرها يا رسول اهللا قال اهلموم يف طلب املعيشة مل يروه 
عت هذا من بن بكري ومل يسمعه عن مالك إال حيىي بن بكري تفرد به حممد بن سالم قال أمحد بن حيىي فقلت كيف مس

فقال كنت عند بن بكري جالسا فجاءه رجل فذكر ضعف حاله فقال بن بكري حدثنا مالك ]  ٣٩ص [ أحد غريك 
  وذكر هذا احلديث 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا زهري بن عباد قال حدثنا أبو بكر بن شعيب عن مالك بن  - ١٠٣
من ختتم بالعقيق مل يزل يرى خريا مل يرو : عمرو بن الشريد عن فاطمة عن رسول اهللا قال  أنس عن الزهري عن

  هذا احلديث عن مالك إال أبو بكر بن شعيب تفرد به زهري بن عباد 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا ياسني بن أيب زرارة قال حدثنا فضالة بن املفضل بن  - ١٠٤
ين أيب قال حدثنا حيىي بن أيوب عن أيب سعيد البصري أن شعبة بن احلجاج حدثه عن احلكم بن فضالة قال حدث

كتب رسول اهللا وحنن يف أرض جهينة أين كنت رخصت لكم يف : عتيبة عن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم قال 
إال حيىي بن أيوب تفرد به فضالة بن  جلود امليته فال تنتفعوا من امليتة جبلد وال عصب مل يروه عن أيب سعيد البصري

  املفضل عن أبيه 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب املصري قال  - ١٠٥
حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن جماهد عن خالد بن سعيد عن غالب بن أجبر عن أيب بكر 

ال يروى هذا ]  ٤٠ص [ يف احلبة السوداء شفاء من كل داء اال السام : ئشة عن رسول اهللا قال الصديق عن عا
  احلديث عن أيب بكر عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبيد اهللا بن موسى 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا بكر بن مضر عن يونس بن يزيد عن  - ١٠٦
رأيت النيب وأبا بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة مل يرو هذا احلديث عن بكر بن مضر إال : زهري عن أنس قال ال

  حممد بن سفيان 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن عباد العباداين قال حدثنا إبراهيم بن هليعة قال حدثين أبو صخر  - ١٠٧
جاء رجل إىل النيب يسأله عن الساعة فقال رسول اهللا ماذا : قتادة قال  محيد بن زياد عن حيىي بن النضر عن أيب

أعددت هلا قال حب اهللا ورسوله قال فأنت مع من أحببت مل يرو هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  أبو صخر 

اض قال حدثنا عبد امللك بن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عي - ١٠٨
إذا أتى أحدكم : إبراهيم احلريب قال حدثنا اليسع بن قيس عن احلكم بن عتيبة عن نافع عن بن عمر عن النيب قال 

  اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن اليسع إال عبد امللك 



قال حدثنا حيىي بن سعيد العطار حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا وهب بن بيان املصري  - ١٠٩
أن النيب كان إذا اشتكى تقمح كفا من : عن أنس بن مالك ]  ٤١ص [ قال حدثنا أبو عمران سعيد بن ميسرة 

  شونيز ويشرب عليه ماء وعسال ال يروى هذا احلديث عن النيب إال هبذا اإلسناد 

ليث بن سعد عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا  - ١١٠
ال حيل سبق : بن عبد الرمحن بن نوفل عن سليمان بن يسار عن أيب عبد اهللا اجلندعي عن أيب هريرة عن النيب قال 

إال على خف أو حافر مل يروه عن عبد اهللا اجلندعي إال سليمان بن يسار وال عن بن يسار إال أبو األسود حممد بن 
  لرمحن تفرد به الليث عن عبيد اهللا عبد ا

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين الليث عن عبد اهللا بن أيب جعفر  - ١١١
إذا قال رجل آلخر يا كافر فقد وجب الكفر : عن أيب األسود عن بكري عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا قال 

  ن بكري إال أبو األسود وال عن أيب األسود إال عبيد اهللا بن أيب جعفر تفرد به الليث على أحدمها مل يروه ع

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين الليث عن عبيد اهللا بن أيب  - ١١٢
إن ابنة قرظة أخربتين أن مسعت معاوية ومعه قصة من شعر للنساء فقال : جعفر عن صفوان بن سليم عن فضل قال 

النساء يلبس هذا وإن من رمحة اهللا بكم أن علمت ذلك ملا عندي من العلم به مسعت رسول اهللا يقول من زاد يف 
فيه زورا مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال عبيد اهللا بن أيب ]  ٤٢ص [ شعره شيئا ليس منه فإنه يزيد 

  جعفر تفرد به الليث 

ا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني قال حدثن - ١١٣
إن اخلاصرة عرق الكلية فإذا : حدثين عبد الرمحن بن عمر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النيب قال 

  الرمحن تفرد به مسلم  حتركت آذت صاحبها فداووها باملاء احملرق مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثين عمي عن عمرو بن  - ١١٤
عثمان قال حدثين أبو مسلم قائد األعمش عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة أن 

  نعم قلت ما صالته قال سبوح قدوس سبقت رمحيت غضيب  هل يصلي ربك قال: رسول اهللا قال جلربيل 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن سليمان بن موسى  - ١١٥
ص [ أن النيب هنى عن صالتني صالة بعد العصر حىت : عن مكحول عن عبد اهللا بن حمرييز عن أيب سعيد اخلدري 

ب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم األضحى وقال ال تنكح املرأة تغر]  ٤٣
على عمتها وال على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن حيتيب الرجل يف الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر 

ساجد مسجدي واملسجد احلرام املرأة بعد يومني إال ومعها زوج أو ذو حمرم وأن يرحل الرجل إال إىل ثالثة م
  واملسجد األقصى ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حممد بن حيىي بن إمساعيل الصديف قال حدثنا عبد اهللا بن  - ١١٦
خبت عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا  وهب قال حدثين معاوية بن صاحل عن عبد الوهاب بن

إن اهللا حرم اخلمر ومثنها وحرم اخلنزير ومثنه وحرم امليتة ومثنها مل يروه عن أيب الزناد إال عبد الوهاب بن خبت : قال 
  وال عن عبد الوهاب إال معاوية بن صاحل تفرد به بن وهب 

حيان قال حدثنا حممد بن حيىي بن إمساعيل الصديف قال حدثنا عبد اهللا بن  حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن - ١١٧
وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب السختياين وعبد اهللا بن عون وهشام بن حسان عن حممد بن 

ى اهللا عليه أتى رسول اهللا خيرب فقيل يا رسول اهللا أفنيت احلمر فأمر رسول اهللا صل: سريين عن أنس بن مالك قال 
و سلم أبا طلحة فنادى إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس مل يروه عن بن عون إال جرير 

  تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا القاسم بن عمر أبو سلمة البصري قال حدثنا بشر بن  - ١١٨
حدثين معاذ بن جبل أنه ]  ٤٤ص [ عي عن مكحول عن عروة عن عائشة قالت إبراهيم األنصاري عن األوزا

على األلفة واخلري والطري : شهد إمالك رجل من األنصار مع رسول اهللا فخطب رسول اهللا وأنكح األنصاري وقال 
أمسك امليمون دففوا على رأس صاحبكم فدففوا على رأسه وأقبلت السالل فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم ف

القوم فلم ينتهبوا فقال رسول اهللا ما أزين احللم أال تنتهبون فقالوا يا رسول اهللا إنك هنيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا 
فقال إمنا هنيتكم عن هنبة العساكر ومل أهنكم عن هنبة الوالئم قال معاذ بن جبل فواهللا لقد رأيت رسول اهللا حيبذنا 

  ن األوزاعي إال بشر بن إبراهيم وحنبذه إىل ذلك النهب مل يروه ع

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا  - ١١٩
وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك { أنه كان يرى االستثناء ولو بعد سنة مث قرأ : األعمش عن جماهد عن بن عباس 

يقول إذا ذكرت فقيل لألعمش مسعت هذا من جماهد فقال حدثين به } بك إذا نسيت غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ر
  الليث عن جماهد مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو معاوية تفرد به حيىي 

حدثين عرايب بن معاوية ]  ٤٥ص [ حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال  - ١٢٠
ن هبرية السبئي قال حدثين بالل بن عبد اهللا بن عمر أن أباه عبد اهللا بن عمر قال يوما إن رسول اهللا عن عبد اهللا ب

ال متنعوا النساء حظوظهن من املساجد فقلت أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليمنع أهله فالتفت أيب فقال : قال 
مينعن وتقول ألمنعن أهلي مث بكى وقام مغضبا مل يرو  لعنك اهللا لعنك اهللا لعنك اهللا تسمعين أن رسول اهللا أمر أن ال

  هذا احلديث عن عرايب بن معاوية إال حيىي بن بكري 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال ذكر حفص بن غياث عن  - ١٢١
ن مد صوته مل يرو هذا احلديث عن حفص إال يغفر للمؤذ: األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  حيىي اجلعفي 



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا موسى بن أعني عن مطرف بن  - ١٢٢
يتوىف األنفس حني موهتا قال تلتقي أرواح : طريف عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري عن بن عباس اهللا 

اء واألموات يف املنام فيتساءلون بينهم فيمسك اهللا أرواح املوتى ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها مل يروه األحي
  عن مطرف إال موسى 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن  - ١٢٣
الشهداء على بارق : د بن لبيد عن بن عباس قال قال رسول اهللا حممد بن إسحاق عن احلارث بن فضيل عن حممو

يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا ال يروى هذا احلديث عن بن ]  ٤٦ص [ هنر بباب اجلنة 
  عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن إسحاق 

 قال حدثنا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين - ١٢٤
من طلب فليطلب بعفاف واف أو غري : عن نافع عن بن عمر قال لزم رجل رجال حبقه فأحل عليه فقال رسول اهللا 

  واف 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثين مهدي بن جعفر قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد اهللا بن شوذب عن أيب  - ١٢٥
أتانا النيب ويل أخ صغري فقال أبا عمري ما فعل النغري مل يرو هذا احلديث عن بن : عن أنس بن مالك قال  التياح

  شوذب إال ضمرة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك  - ١٢٦
ال يستقاد من اجلرح حىت يربأ مل يرو هذا احلديث : اهللا قال  عن عنبسة بن سعيد عن الشعيب عن جابر عن رسول

  عن الشعيب إال عنبسة بن سعيد قاضي الري وال عن عنبسة إال بن املبارك تفرد به مهدي بن جعفر 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن  - ١٢٧
أن رسول اهللا أمر برأس احلسن واحلسني ابين علي بن أيب : بيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك غزية عن ر

  طالب يوم سابعهما فحلق مث تصدق بوزنه فضة ومل جيد ذحبا 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن  - ١٢٨
قلب الكبري : سعيد األنصاري عن الشريد رجل من الصدف قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا  حيىي بن

جديد على حب اثنتني حب احلياة وحب املال مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال عمارة بن غزية تفرد به بن 
  هليعة 

بكري عن بن هليعة عن عمارة بن غزية عن عمرو  حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن - ١٢٩
كان رسول اهللا كثريا ما يدعو هبذه الكلمات اللهم إين أعوذ بك من اهلم : بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال 

  واحلزن والبخل واجلنب والعجز والكسل ومن ضلع الدين ومن غلبة الرجال 



ثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن العالء بن عبد حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حد - ١٣٠
أنا أغين الشركاء : الرمحن موىل احلرقة قال مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا يقول اهللا تعاىل 

  عن الشرك فمن أشرك يب فهو له كله فمن أشرك يب فهو له كله 

قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان  - ١٣١
قال جربيل عليه السالم لرسول اهللا كيف : حيىي بن سعيد عن رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي قال مسعت أيب يقول 

  أهل بدر فيكم قال هم أفاضلنا فقال جربيل ومن شهد من املالئكة بدرا فهم أفاضلنا 

حدثنا بن هليعة عن عمارة ]  ٤٨ص [ د بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا أمح - ١٣٢
إذا مشت أميت املطيطاء وخدمتهم : بن غزية عن حيىي بن سعيد عن جملز موىل الزبري عن أيب هريرة أن النيب قال 

  فارس والروم سلط بعضهم على بعض 

حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن حيىي بن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد قال  - ١٣٣
أنه ذبح أضحيته فصنع صحفة منها مث أتى هبا النيب فقال ما هذا قال من : عمارة عن أبيه عن عومير بن أشقر 

  أضحييت فقال مىت ذحبتها قال قبل أن أصلي فأمره أن يعيد 

يان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن ح - ١٣٤
عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد املازين عن نيب اهللا 

يأخذ ما بأسفلها ليحوهلا  أنه حني أمر الناس أن يرفعوا أيديهم يف االستسقاء كانت عليه مخيصة سوداء فأراد أن: 
فاستثقلها وغلبته فأخذ بطرفها من على منكبيه فحول الشقني أحدمها على اآلخر وجعل ما كان إىل الظهر خارجا مل 

  يرو هذه األحاديث عن عمارة بن غزية إال بن هليعة 

ىي بن بكري قاال حدثنا حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين وحي - ١٣٥
كان رسول اهللا : عن أبيه قال ]  ٤٩ص [ عبد اهللا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن بن بريدة 

إذا بعث سرية أو جيشا قال اغزوا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا 
ل ألمريهم إذا أنت حاصرت حصنا أو أهل قرية فادعهم إىل إحدى ثالث إىل أن يدخلوا وال شيخا كبريا يقو

اإلسالم أو يعطوا اجلزية أو تقاتلهم وإذا أنت حاصرت أهل حصن أو أهل قرية فأرادوا أن ينزلوا على حكم اهللا فال 
حكمك وحكم أصحابك وإذا تنزهلم على حكم اهللا فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم اهللا أم ال ولكن أنزهلم على 

أنت حاصرت أهل حصن أو أهل قرية فأرادوك أن تعطيهم ذمة اهللا وذمة رسوله فال تعطهم ذمة اهللا وذمة رسوله 
ولكن أعطهم ذمتك وذمم أصحابك فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم آبائكم خري لكم من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة 

  هالل إال خالد بن يزيد تفرد به بن هليعة رسوله مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب 

حدثنا أمحد بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن موسى بن وردان عن أنس  - ١٣٦
ابتغوا الساعة اليت ترجى يف اجلمعة ما بني صالة العصر إىل غيبوبة الشمس وهي قدر هذا : بن مالك أن النيب قال 

  يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال بن هليعة  يعين قبضته مل



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين بن هليعة قال حدثين عبد العزيز  - ١٣٧
رجم رسول اهللا : أنه مسع عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي يقول ]  ٥٠ص [ بن عبد امللك بن مليك عن أبيه 

يا ويهودية وكنت فيمن رمجهما ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء إال هبذا اإلسناد تفرد به يهود
  بن هليعة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين بن هليعة قال حدثين عطاء بن  - ١٣٨
أن النيب هنى أن ينبذ التمر والزبيب معا والعنب والرطب مجيعا مل : أيب رباح وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا 

  يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال بن هليعة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا هارون بن سعيد األيلي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن  - ١٣٩
كان رسول اهللا يصوم : العالء عن أيب سلمة عن عائشة قالت عمرو بن احلارث عن جعفر بن ربيعة عن األسود بن 

  شعبان كله إال أقله مل يرو هذا احلديث عن األسود بن العالء اال جعفر بن ربيعة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا هارون بن سعيد األيلي قال حدثنا بن وهب قال أخربين  - ١٤٠
رأيت رسول اهللا يصلي : مرو بن سليم الزرقي قال مسعت أبا قتادة األنصاري يقول خمرمة بن بكري عن أبيه عن ع

  للناس وأمامة بنت أيب العاص على عاتقه فإذا سجد وضعها 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا أيب قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن األعمش عن  - ١٤١
إن أيب مات ومل حيج : عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب فقال ]  ٥١ص [  مسلم البطني عن سعيد بن جبري

أفأحج عنه قال لو كان على أبيك دين أكنت قاضية قال نعم قال فدين اهللا أحق مل يرو هذا احلديث عن األعمش 
  إال عبيد اهللا بن عمرو 

ال حدثين عبد اهللا بن هليعة عن خالد بن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن بكري ق - ١٤٢
كنا يوما عند النيب فدخلت عليه : أيب عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس بن مالك قال 

اليهود فرآهم بيض اللحى فقال ما لكم ال تغريون فقيل إهنم يكرهون فقال النيب لكنكم غريوا وإياي والسودا مل 
  إسحاق إال بن هليعة  يرو هذا احلديث عن سعد بن

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا أمحد بن بشري اهلمداين  - ١٤٣
لو كان بكاء داود وبكاء : قال حدثنا مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه قال 

كاء آدم ما عدله مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال أمحد بن بشري تفرد به حيىي بن مجيع أهل األرض مجيعا يعدل بب
  سليمان 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا أبو سعيد التغليب قال  - ١٤٤
: عن حذيفة قال ]  ٥٢ص [ حدثنا عمار بن سيف الضيب عن األعمش عن محيد بن أيب ثابت عن أيب البختري 

قلت للنيب يا رسول اهللا مىت نترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومها سيدا أعمال أهل الرب قال إذا أصابكم ما 



أصاب بين إسرائيل قلت يا رسول اهللا وما أصاب بين إسرائيل قال إذا داهن خياركم فجاركم وصار الفقه يف 
عند ذلك تلبسكم فتنة تكرون ويكر عليكم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شراركم وصار امللك يف صغاركم ف

  عمار بن سيف وال عن عمار إال أبو سعيد التغليب تفرد به حيىي بن سليمان اجلعفي 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد  - ١٤٥
جاء جربيل إىل : أنه مسع سالم بن سلم يذكر عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن حذيفة بن اليمان قال احملاريب 

النيب فقال يا حممد ما بعثت إىل نيب قط أحب أيل منك أال أعلمك أمساء من أمساء اهللا هن من أحب أمسائه إليه أن 
يا جبار السماوات واألرض يا عماد  يدعى هبن قل يا نور السماوات واألرض يا زين السماوات واألرض

السماوات واألرض يا بديع السماوات واألرض يا تاج السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا صريخ 
املستصرخني ويا غياث املستغيثني ومنتهى العابدين املفرج عن املكروبني املروح عن املغمومني وجميب دعاء املضطرين 

املني ويا أرحم الرامحني تزول بك كل حاجة مل يرو هذا احلديث عن منصور إال سالم بن وكاشف الكرب ويا إله الع
  سلم تفرد به احملاريب 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا احلكم بن ظهري عن  - ١٤٦
كا خالد بن الوليد إىل رسول اهللا األرق من الليل عن أبيه قال ش]  ٥٣ص [ علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 

إذا أويت إىل فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب األرضني السبع وما : فقال له رسول اهللا 
  أقلت ورب الرياح وما أذرت كن يل جارا من شر خلقك مل يرو هذا احلديث عن علقمة إال احلكم بن ظهري 

ن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا مسلمة بن علي عن حدثنا أمحد ب - ١٤٧
ما على : زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن مكحول عن جبري بن نفري عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا قال 

ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم األرض من رجل مسلم يدعو اهللا بدعوة إال أتاه اهللا إياها أو كف عنه من الشر مثلها 
ما مل يعجل قالوا يا رسول اهللا وما استعجاله قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب يل فقال رجل من القوم إذا 

  نكثر يا رسول اهللا فقال اهللا أكثر 

 وعن زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن مكحول عن عبد الرمحن بن سالمة عن أيب رهم السباعي عن أيب - ١٤٨
إن نفس املؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرمحة من عباد اهللا كما تلقون البشري : أيوب األنصاري أن رسول اهللا قال 

من أهل الدنيا فيقولون انظروا صاحبكم يستريح فإنه يف كرب شديد مث يسألونه ما فعل فالن وماذا فعلت فالنة هل 
ات قد مات ذاك قبلي فيقولون إنا هللا وإنا إليه راجعون تزوجت فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول هيه

وبئست املربية وقال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم ]  ٥٤ص [ ذهب به إىل أمه اهلاوية بئست األم 
من أهل اآلخرة فإن كان خريا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورمحتك فأمتم نعمتك عليه وأمته عليها 

عليهم عمل املسيء فيقولون اللهم أهلمه عمال صاحلا ترضى به وتقربه إليك مل يرو هذين احلديثني عن  ويعرض
  مكحول إال زيد بن واقد وهشام بن الغاز تفرد هبما مسلمة بن علي 



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا مسلمة بن علي عن  - ١٤٩
أحب عبادي : د بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب قال قال اهللا تبارك وتعاىل حمم

  إيل أعجلهم فطرا مل يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال مسلمة بن علي 

لي بن حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا موسى بن أيب سهل املصري قال حدثنا ع - ١٥٠
من متام الصالة الصالة يف : عاصم عن مغرية عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول اهللا قال 
  النعلني مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال علي بن عاصم تفرد به موسى بن أيب سهل 

املصري قال حدثنا بن ]  ٥٥ص [ حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا موسى بن أيب سهل  - ١٥١
طلق النيب حفصة فاغتم الناس من ذلك ودخل عليها : أيب بكري الكرماين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال 

خاهلا عثمان بن مظعون وأخوه قدامة فبينما مها عندها وهم مغتمون إذ دخل النيب على حفصة فقال يا حفصة أتاين 
سالم ويقول لك راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة وهي زوجتك يف اجلنة مل يرو هذا جربيل آنفا فقال إن اهللا يقرئك ال

  احلديث عن شعبة إال حيىي بن بكري تفرد به موسى بن أيب سهل 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا مسلمة بن علي عن  - ١٥٢
ثالث ال يعاد صاحبهن الرمد وصاحب : عن أيب جعفر عن أيب هريرة عن النيب قال  األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري

  الضرس وصاحب الدمل مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال مسلمة بن علي 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا يوسف بن عدي الكويف قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك  - ١٥٣
العني بالعني : ال حدثين أخي أبو علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب قرأ عن يونس بن يزيد ق

  واألنف باألنف مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبو علي بن يزيد وال عن أيب علي إال يونس تفرد به بن املبارك 

قال حدثنا بن املبارك عن ]  ٥٦ص [ حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا يوسف بن عدي  - ١٥٤
أن النيب حبس رجال يف هتمة فكلم فيه فخلى سبيله مل يرو هذا احلديث : معمر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده 

  عن هبز إال معمر 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا عبد الرمحن بن خالد بن جنيح قال أخربين أيب قال حدثنا  - ١٥٥
من أنعم اهللا عليه بنعمة فأراد بقاءها فليكثر : ة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا بن هليع

من قول ال حول وال قوة إال باهللا مث قرأ رسول اهللا ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا مل يرو 
  هذا احلديث عن بن هليعة إال خالد بن جنيح 

ثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا أيب قال حدثنا إمساعيل بن علية عن يونس عن حد - ١٥٦
أهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة وأهل املنكر يف الدنيا : احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  رد به حيىي بن خالد بن حيان أهل املنكر يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن يونس إال بن علية تف



حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب  - ١٥٧
أمنا املهدي أم من غرينا يا رسول : زرعة عمرو بن جابر عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب أنه قال للنيب 

اهللا كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك وبنا يؤلف اهللا بني قلوهبم بعد عداوة بينة كما بنا اهللا قال بل منا بنا خيتم 
عداوة الشرك قال علي أمؤمنون أم كافرون فقال مفتون وكافر مل يرو هذا ]  ٥٧ص [ ألف بني قلوهبم بعد 

  احلديث عن أيب زرعة عمرو بن جابر إال بن هليعة تفرد به حممد بن سفيان 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا سليمان بن  - ١٥٨
أنه سئل عن أول : حيان أبو خالد األمحر عن محيد الطويل عن أنس بن مالك عن عبد اهللا بن سالم عن رسول اهللا 

ق وحتشرهم إىل املغرب مل يرو هذا احلديث عن أشراط الساعة فقال النيب إن أول أشراط الساعة نار خترج من املشر
  محيد إال أبو خالد األمحر 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال حدثنا جرير بن عبد احلميد  - ١٥٩
ل اهللا عن رجل وهو عمر بن هارون البلخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسو

من صلى ليلة الفطر واألضحى مل ميت قلبه يوم متوت القلوب مل يرو هذا احلديث عن ثور إال عمر بن هارون : قال 
  تفرد به جرير 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا عبدوس بن حممد املصري قال حدثنا منصور بن عمار  - ١٦٠
شعار أميت إذا محلوا على الصراط يا : ن عمرو بن العاص عن رسول اهللا قال عن بن هليعة عن أيب قبيل عن عبد اهللا ب

  ال إله إال أنت 

حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي قال وجدت يف كتاب أيب حيىي بن خالد بن حيان قال حدثنا  - ١٦١
أن اهللا حيب من : رسول اهللا قال  إبراهيم بن أيب حية قال حدثنا بن هليعة عن أيب قبيل عن عبد اهللا بن عمرو عن

  حيب التمر ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن خالد بن حيان 

حدثنا أمحد بن إسحاق بن واضح العسال املصري قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حممد بن جعفر  - ١٦٢
سألت عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر : أيب إسحاق عن عامر الشعيب قال بن أيب بشر عن موسى بن عقبة عن 

كيف كانت صالة رسول اهللا بالليل فقاال ثالث عشرة مثان ويوتر بثالث وركعتني بعد الفجر جوده موسى بن عقبة 
زدي قال فرواه متصال عن بن عمر وبن عباس ورواه شريك عن أيب إسحاق فلم يصله حدثنا حممد بن النضر األ

قال قدمت املدينة فسألت عن * حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن عامر الشعيب 
  صالة رسول اهللا بالليل فأمجعوا على ثالث عشرة منها الوتر وركعتني قبل الفجر 

ص بن سلم قال حدثنا حدثنا أمحد بن إسحاق بن واضح قال حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال حدثنا حف - ١٦٣
كنت أحت املين من ثوب رسول اهللا : عن عائشة قالت ]  ٥٩ص [ مسعر عن أيب العنبس عن القاسم بن حممد 

هكذا رواه مسعر عن أيب العنبس عن القاسم عن عائشة وال نعلم رواه عن مسعر إال حفص بن سلم ورواه أبو نعيم 
ي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العنبس سعيد عن أيب العنبس فخالف مسعرا يف إسناده حدثنا عل



إن كنت ألحت املين وقالت بإصبعها هكذا يف راحتها يعين من ثوب * بن كثري قال حدثين أيب قال قالت عائشة 
  النيب 

ن سعيد حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن عفري قال حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي ب - ١٦٤
آخى رسول اهللا بني قريش واألنصار فآخى بني سعد بن الربيع : األنصاري عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال 

وعبد الرمحن بن عوف فقال له سعد إن يل ماال فهو بيين وبينك شطرين ويل امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا 
ك ومالك دلوين على السوق فلم يرجع حىت رجع بتمر وأقط أطلقها فإذا حلت فتزوجها فقال بارك اهللا لك يف أهل

قد أفضله ورأى رسول اهللا علي أثر صفرة فقال مهيم فقلت تزوجت أمرأة من األنصار فقال ما سقت إليها قلت 
  وزن نواة من ذهب قال أومل ولو بشاة 

بن بالل عن حيىي بن سعيد عن حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن عفري قال حدثنا سليمان  - ١٦٥
أي شيء هو يا أبا محزة قال ]  ٦٠ص [ أكلت لرسول اهللا وليمة ليس فيها خبز وال حلم قلت : محيد عن أنس قال 

  متر وسويق مل يرو هذين احلديثني عن حيىي بن سعيد إال سليمان بن بالل 

ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حد - ١٦٦
بن سوادة عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ عن أيب هريرة قال مسعت رسول 

  توضئوا مما مست النار : اهللا يقول 

بن ربيعة عن بكر  حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر - ١٦٧
بن سوادة عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سفيان بن سعيد بن األخنس عن أم حبيبة زوج النيب 

مسعت رسول اهللا يأمر بالوضوء مما مست النار قال الزهري أبو سفيان بن أخت أم : صلى اهللا عليه و سلم قالت 
  دة إال جعفر بن ربيعة حبيبة مل يرو هذين احلديثني عن بكر بن سوا

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن  - ١٦٨
أن رسول اهللا كان يصبح جنبا مث يصوم مل يرو : عراك بن مالك عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة وأم سلمة 

  ن ربيعة هذا احلديث عن عراك بن مالك إال جعفر ب

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أيب  - ١٦٩
أن النيب كان يصبح جنبا من نسائه مث يصبح صائما ذلك اليوم مل يرو : الزبري عن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عائشة 

إال خالد بن يزيد تفرد به بكر ]  ٦١ص [ الزبري وال عن أيب الزبري  هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب سلمة إال أبو
  بن مضر 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن  - ١٧٠
أنا قائد : قال صاحل بن عطاء بن خباب موىل بن أيب دياب عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 



املرسلني وال فخر وأنا خامت النبيني وال فخر وأنا أول شافع ومشفع وال فخر مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال صاحل 
  بن عطاء وال عن صاحل إال جعفر بن ربيعة تفرد به بكر بن مضر 

اهللا بن حممد التميمي عن  حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا زهري بن عباد الرؤاسي قال حدثنا عبد - ١٧١
: يوسف بن زياد عن نوح بن ذكوان قال حدثين عطاء بن أيب رباح قال حدثين نافع عن بن عمر عن النيب قال 

الصالة يف املسجد اجلامع تعدل الفريضة حجة مربورة والنافلة كحجة متقبلة وفضلت الصالة يف املسجد اجلامع 
ال يروى هذا احلديث عن نافع إال عطاء وال عن عطاء إال نوح بن  على ما سواه من املساجد خبمسمائة صالة

  ذكوان تفرد به زهري بن عباد 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر عن  - ١٧٢
  قتادة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة رأى رسول اهللا يبول مستقبل القبلة ال يروى عن أيب : أيب قتادة أنه 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب قبيل عن عبد اهللا بن  - ١٧٣
أن رسول اهللا استعاذ من سبع موتات من موت الفجأة ومن لدغ احلية ومن أكل السبع ومن الغرق ومن : عمرو 

  خير على شيء أو خير عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف احلرق ومن أن 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب قبيل قال وحدثين أبو  - ١٧٤
{ هبذه اآلية  ما أحب أن يل الدنيا وما فيها: عبد الرمحن احلبلي أنه مسع ثوبان موىل رسول اهللا يقول قال رسول اهللا 

  اآلية } يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة قال حدثين عبد ربه بن  - ١٧٥
الب خلفه على بغلة أردفين علي بن أيب ط: سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق األزدي عن علي بن ربيعة قال 

فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا فلما استوى قال احلمد هللا فلما مت قال احلمد هللا الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون مث محد اهللا ثالث مرات مث كرب ثالثا مث قال اللهم اغفر يل ذنيب إنه ال يغفر 

قلت له مم تضحك قال كنت رديف رسول اهللا فقال مثل ذلك مث ضحك فقلت يا الذنوب إال أنت مث ضحك ف
رسول اهللا مم ضحكت قال ضحكت لعجب اهللا للعبد يقول اللهم اغفر يل ذنيب إنه ال يغفر الذنوب إآل أنت يقول 

]  ٦٣ص [ إال اهللا علم أنه ال يغفر الذنوب غريي مل يرو هذا احلديث عن شقيق األزدي وهو شقيق بن أيب عبد اهللا 
  يونس بن خباب وال عن يونس إال عبد ربه بن سعيد تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن  - ١٧٦
أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا : أيب املنيب عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال 

إذا مل يستتر استحيت املالئكة وخرجت وحضره الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان الشيطان فيه شريك مل يرو هذا 
  احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أبو املنيب اجلرشي وال عن أيب املنيب إال عبيد اهللا بن زحر تفرد به حيىي بن أيوب 



بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر حدثنا أمحد  - ١٧٧
إن اهللا عز و جل يقول إذا أذهبت حبيبيت عبدي : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال 

  فصرب واحتسب أثبته هبما اجلنة 

فرج عن مسلم كربة يف الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم من : وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٧٨
القيامة ومن ستر عورة مسلم ستر اهللا عورته يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر اهللا عليه يوم القيامة واهللا يف 

تفرد هبما حاجة العبد ما كان العبد يف حاجة أخيه مل يرو هذين احلديثني عن عبيد اهللا بن زحر إال حيىي بن أيوب 
  سعيد بن أيب مرمي 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا بن أيب أيوب قال حدثين عبد اهللا بن  - ١٧٩
مثل : أيب اهليثم عن بن حجرية عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال ]  ٦٤ص [ سليمان عن دراج أيب السمح عن 
احللو واملر مث هو حلو كله ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد بالل كمثل حنلة غدت تأكل من 

  تفرد به حيىي بن أيوب 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب عن يزيد بن عبد اهللا  - ١٨٠
أنه بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه : بن حضري بن اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري عن أسيد 

مربوط فجال الفرس يف طوله فرفع رأسه فإذا مثل القنديل مدىل بني السماء واألرض فغدا على رسول اهللا فأخربه 
فقال رسول اهللا اقرأ يا أسيد بن حضري هل تدري ما هي قال ال قال تلك السكينة دنت لصوتك ولو قرأت أصبح 

  إليها ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد عن أسيد بن حضري إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن أيوب  الناس ينظرون

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر  - ١٨١
خرج علينا : هاشم عن عبد اهللا بن عمر قال عن حممد بن أيب أيوب املخزومي قال حدثين أبو علقمة موىل لبين 

مل يرو هذا احلديث عن حممد ]  ٦٥ص [ رسول اهللا وحنن نصلي بعد الفجر فقال ال صالة بعد الفجر إال ركعتني 
  بن أيب أيوب إال عبيد اهللا بن زحر تفرد به حيىي بن أيوب 

ل أخربنا حيىي بن أيوب قال حدثين عياش بن حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قا - ١٨٢
عباس القتباين قال حدثين أبو النضر عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخرب والده سعدا أن رجال جاء إىل رسول 

إين أعزل عن امرأيت قال مل قال شفقا على الولد فقال رسول اهللا إن كان لذاك فال ما كان ذلك ضارا : اهللا فقال 
  م ال يروى هذا احلديث عن أسامة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو النضر فارس والرو

حدثنا أمحد بن محاد قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب قال حدثين ثور بن زيد الديلمي  - ١٨٣
يعاب علينا مل يرو  كنا نفعله على عهد رسول اهللا فال: عن أيب الزبري قال سئل جابر بن عبد اهللا عن العزل فقال 

  هذا احلديث عن ثور بن زيد إال حيىي بن أيوب 



حدثنا أمحد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي  - ١٨٤
أفضل من  ما من الصالة صالة: بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن أيب عبيدة بن اجلراح قال قال رسول اهللا 

صالة الفجر يوم اجلمعة يف اجلماعة وما أحسب شهدها منكم إال مغفور له ال يروى هذا احلديث عن أيب عبيدة إال 
  أيوب ]  ٦٦ص [ هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن 

 حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب عن عمرو بن احلارث - ١٨٥
من توضأ فأحسن الوضوء مث مجع عليه ثيابه مث : أن أبا عشانة حدثه عن عقبة بن عامر اجلهين عن رسول اهللا قال 

خرج إىل املسجد كتب له بكل خطوة عشر حسنات ومل يزل يف صالة ما كان ينتظر الصالة وكتب من املصلني من 
  امر إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن احلارث حني خيرج من بيته حىت يرجع ال يروى هذا احلديث عن عقبة بن ع

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر  - ١٨٦
قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها : عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

ون تعدل ربع القرآن وكان يقرأ هبما يف ركعيت الفجر وقال هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر مل يرو أول الكافر
  هذا احلديث يف قل هو اهللا أحد وقل يا أيها الكافرون عن ليث إال عبيد اهللا بن زحر تفرد به حيىي بن أيوب 

قال أخربنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي  - ١٨٧
مل يرو هذا احلديث ]  ٦٧ص [ أن النيب أمر من كل حائط بقناء للمسجد : عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  عن عبيد اهللا بن عمر إال الدراوردي 

سعيد بن موسى بن وردان حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا بن هليعة عن  - ١٨٨
علي بن أيب طالب صاحب حوضي : عن أبيه موسى بن وردان عن أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا قاال قال رسول اهللا 

يوم القيامة فيه أكواب كعدد النجوم وسعة حوضي ما بني اجلابية إىل صنعاء مل يرو هذا احلديث عن موسى بن 
  بن هليعة تفرد به روح بن صالح وردان إال ابنه سعيد وال عن سعيد إال 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم األحول عن  - ١٨٩
ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي دخل عليها رسول اهللا فجلس عند رأسها فقال : أنس بن مالك قال 

وعني وتشبعيين وتعرين وتكسونين ومتنعني نفسك طيب الطعام وتطعميين رمحك اهللا يا أمي كنت أمي بعد أمي جت
تريدين بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة مث أمر أن تغسل ثالثا وثالثا فلما بلغ املاء الذي فيه الكافور سكبه عليها 

ن زيد وأبا أيوب رسول اهللا بيده مث خلع رسول اهللا قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه مث دعا رسول اهللا أسامة ب
األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالما أسود ليحفروا فحفروا قربها فلما بلغوا اللحد حفره رسول اهللا بيده وأخرج 
ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاضطجع فيه وقال اهللا الذي حييي ومييت وهو حي ال 

عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من ]  ٦٨ص [ ها ووسع ميوت اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجت
قبلي فإنك أرحم الرامحني مث كرب عليها أربعا مث أدخلوها القرب هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنهم مل يرو 

  هذا احلديث عن عاصم األحول إال سفيان الثوري تفرد به روح بن صالح 



ن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب قال حدثين حممد بن حدثنا أمحد بن محاد ب - ١٩٠
أنه سئل عن ضالة الغنم فقال : عجالن قال حدثين القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

ا حىت يأتيها رهبا مل هي لك أو ألخيك أو للذئب وسئل عن ضالة اإلبل فقال مالك وهلا عليها سقاؤها وحذاؤها دعه
  يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال حيىي بن أيوب 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن عفري قال حدثنا حيىي بن راشد الرباء قال حدثنا هشام بن  - ١٩١
ن مسجدنا من أكل من هذه اخلضروات فال يقرب: حسان الفردوسي عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا قال 

الثوم والكراث والبصل والفجل فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان 
  إال حيىي بن راشد تفرد به سعيد بن عفري 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا املغرية بن عبد الرمحن احلزامي قال  - ١٩٢
]  ٦٩ص [ يأيت الرجل العظيم السمني يوم : حدثين أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال 

القيامة ال يزن جناح بعوضة مث قال اقرؤوا فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال املغرية 
  بن عبد الرمحن تفرد به سعيد بن أيب مرمي 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا عبد اهللا بن املنيب املدين قال أخربين  - ١٩٣
من توىل غري مواليه : أيب عن عبد اهللا بن عطية بن عبد اهللا بن أنيس أخربنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول اهللا قال 

ل اهللا منه صرفا وال عدال ومن أحدث يف مدينيت هذه حدثا أو آوى فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقب
حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة بن 

  ثعلبة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن املنيب 

نا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أن حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدث - ١٩٤
من قال حني ينادي املنادي بالصالة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة صل على حممد : رسول اهللا قال 

هليعة وال يروى  وارض عين رضاء ال سخط بعده استجاب اهللا عز و جل له مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن
  عن جابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا خنيس بن عامر عن أيب قبيل عن جنادة  - ١٩٥
إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر : بن أيب أمية عن معاذ بن جبل عن رسول اهللا قال 

وغري الكاتب من املؤمنني معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا يقرؤه الكاتب 
  اإلسناد تفرد به حيىي بن بكري 

حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة وحيىي بن أيوب عن عمارة  - ١٩٦
كنا نعد الرياء على عهد رسول اهللا الشرك األكرب مل يرو هذا : عن أبيه قال بن غزية عن يعلى بن شداد بن أوس 

  احلديث عن يعلى بن شداد إال عمارة بن غزية تفرد به بن هليعة وحيىي بن أيوب 



حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب قال حدثين عمارة بن  - ١٩٧
فقدت رسول اهللا ليلة وكان معي على : مسعت أبا النضر يقول مسعت عروة بن الزبري يقول قالت عائشة غزية قال 

فراشي فوجدته ساجدا مستقبال بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك ومبغفرتك من 
طانك فقلت أما لك عقوبتك وبك منك أثين عليك ال ابلغ كل ما فيك فلما انصرف قال يا عائشة أخذك شي

شيطان قال ما من آدمي إال وله شيطان قلت وأنت يا رسول اهللا قال وأنا ولكن دعوت اهللا فأعانين عليه فأسلم مل 
  به حيىي بن أيوب ]  ٧١ص [ يرو هذا احلديث عن أيب النضر سامل إال عمارة بن غزية تفرد 

مرمي قال أخربنا حيىي بن أيوب قال حدثين عبد اهللا بن  حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن أيب - ١٩٨
الصلوات اخلمس كفارة : قريظ أن عطاء بن يسار حدثه أنه مسع أبا سعيد اخلدري حيدث أنه مسع رسول اهللا يقول 

ه عمل ما بينهما وقال رسول اهللا أرأيتم لو أن رجال كان له معتمل بني منزله ومعتمله مخسة أهنار إذا انطلق إىل معتمل
ما شاء اهللا وأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقى من درنه وكذلك الصلوات كلما 

عمل خطيئة أو ما شاء اهللا مث صلى ودعا واستغفر غفر له ما كان قبله ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا 
  قي اإلسناد تفرد به حيىي بن أيوب أمحد بن املعلى الدمش

حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد بن راشد املقرئ الدمشقي قال حدثنا صدقة بن  - ١٩٩
هنى رسول اهللا أن يبيع املهاجر : عبد اهللا عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال 

  يب عروبة تفرد به صدقة بن عبد اهللا لألعرايب مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن أ

حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي القاضي قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد بن راشد املقرئ الدمشقي قال حدثنا  - ٢٠٠
: صدقة بن عبد اهللا عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا قال 

  ادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر لعب]  ٧٢ص [ أعددت 

حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد البكري عن بن أيب  - ٢٠١
قمعة بن أول من غري دين إبراهيم عمرو بن حلي بن : ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

خندف أبو خزاعة مل يرو هذا احلديث عن صاحل موىل التوأمة إال بن أيب ذئب وال عن بن أيب ذئب إال عبد اهللا بن 
  يزيد البكري تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد املصري قال حدثنا إبراهيم بن محاد بن أيب حازم  - ٢٠٢
مخسة ال مجعة عليهم : نا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا املديين قال حدث

  املرأة واملسافر والعبد والصيب وأهل البادية مل يرو هذا احلديث عن مالك إال إبراهيم بن محاد بن أيب حازم 

أيب حازم قال حدثنا عمران بن حممد بن حدثنا أمحد بن حممد بن رشدين قال حدثنا إبراهيم بن محاد بن  - ٢٠٣
إن هللا عز و جل حرمات ثالثا من : سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال 

حفظهن حفظ اهللا له أمر دينه ودنياه ومن ضيعهن مل حيفظ اهللا له شيئا فقيل وما هن يا رسول اهللا قال حرمة اإلسالم 



ي مل يرو هذا احلديث عن عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب غري إبراهيم بن محاد وال نعلم وحرميت وحرمة رمح
  لعمران بن حممد بن سعيد بن املسيب حديثا مسندا غري هذا 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على عبد اهللا بن نافع قال حدثين مالك بن  - ٢٠٤
ال عدوى وال هام وال صفر وال حيل املمرض على املصح مل يرو هذا :  هريرة عن النيب قال أنس عن املقربي عن أيب

  احلديث عن مالك إال بن نافع تفرد به أمحد بن صاحل 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد املنعم بن بشري قال حدثين بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن  - ٢٠٥
  ال جياوز إميانه تراقيه مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال عبد املنعم : ال الرببري أيب هريرة أن رسول اهللا ق

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا  - ٢٠٦
: ي مسعت رسول اهللا يقول الليث بن سعد قال حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال قال املستورد الفهر

وذكر قريشا فقال إن فيهم خلصاال أربعة إهنم أصلح الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد 
فرة وخريهم ملسكني ويتيم وأمنعهم من ظلم امللوك مل يرو هذا احلديث عن الليث إال بن وهب تفرد به عبد امللك 

  بن شعيب بن الليث 

ا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال حدثين أيب شعيب قال حدثنا الليث حدثن - ٢٠٧
القرشي من أهل دمشق عن عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ]  ٧٤ص [ بن سعد قال حدثين شعيب بن إسحاق 

ال تتقدموا : نه كان يقول وسعيد بن أيب عروبة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول اهللا أ
  الشهر بيوم أو اثنني إال رجال كان يصوم صياما فليصمه مل يرو هذا احلديث عن الليث إال ابنه شعيب 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد امللك بن شعيب قال حدثنا بن وهب قال أخربين الليث قال قال  - ٢٠٨
أن رجال أتى بن عباس فقال إين نذرت : بن أيب رباح حدثه حيىي بن سعيد األنصاري زعم بن جريج أن عطاء 

ألحنرن نفسي فقال بن عباس لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة مث تال وفديناه بذبح عظيم بكبش فذحبه مل يرو 
  هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال الليث وال عن الليث إال بن وهب تفرد به عبد امللك بن شعيب 

أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن منصور اجلواز املكي قال حدثنا يعقوب بن حممد الزهري قال حدثنا  - ٢٠٩
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القارئ قال حدثنا موسى بن عقبة عن الزهري عن أيب بكر بن 

سود بن عبد يغوث عن كعب بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن مروان بن احلكم عن عبد الرمحن بن األ
لكأمنا تنضحوهنم بالنبل مما تقولون هلم من الشعر يعين من هجاء املشركني مل يرو هذا : مالك أن رسول اهللا قال 

  احلديث عن موسى بن عقبة إال حممد بن عبد اهللا تفرد به يعقوب الزهري 

ن أبيه عن جده رشدين عن يونس بن يزيد حدثنا أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين قال حدثين أيب ع - ٢١٠
أن : عن حممد بن إسحاق عن عمارة بن عبد اهللا بن طعمة عن سعيد بن املسيب قال حدثين زيد بن خالد اجلهين 



رسول اهللا قسم يف أصحابه ضحايا فأعطاين عتودا فوجدته جذعا فرجعت إليه فقلت يا رسول اهللا هو جذع قال 
  ضح به 

: مد بن إسحاق عن حممد بن مسلم بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس وعن يونس عن حم - ٢١١
  أن سعد بن عبادة سأل رسول اهللا عن نذر كان على أمه فقال اقضه عنها 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زكريا بن حيىي كاتب العمري قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن  - ٢١٢
وجدت مائة دينار يف : ق عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أيب بن كعب قال يزيد عن حممد بن إسحا

  عهد رسول اهللا فذكر احلديث 

وعن يونس عن حممد بن إسحاق عن حممد بن مسلم بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال اطلع  - ٢١٣
  أعلم أنه ينظرين لفقأت عينه  لو: على رسول اهللا رجل من ستر له ويف يد رسول اهللا مدرى فقال رسول اهللا 

وعن يونس عن حممد بن إسحاق عن خالد بن كثري اهلمداين عن عطاء بن أيب رباح عن صفوان بن يعلى  - ٢١٤
خرجا مع رسول اهللا يف غزوة تبوك فعض رجل رجال فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيته : بن أمية عن أبيه وعمه أهنما 

فقال النيب أفكان يدع يده يف فيك تقضمها كما يقضم الفحل فأطلها ]  ٧٦ص [ فجاء إىل النيب يطلب القصاص 
  رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن  - ٢١٥
حىت أرى منه هلواته ما رأيت رسول اهللا ضاحكا : احلارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت 

إمنا كان يبتسم وكان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال عمرو بن 
  احلارث تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثين عذرة بن مصعب بن الزبري قال حدثين أيب مصعب بن الزبري قال حدثنا  - ٢١٦
املقتول يف سبيل اهللا شهيد والغريق يف سبيل اهللا : ء بن خليفة عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال أبو النضر عن عطا

  شهيد واملبطون يف سبيل اهللا شهيد مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن خليفة إال أبو النضر 

 بن هليعة عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثين - ٢١٧
الورق : يزيد بن أيب حبيب عن أيب النضر عن عبد اهللا بن حنني عن بن عمر قال مسعت عمر يقول قال رسول اهللا 

  بالورق مثال مبثل ال زيادة فيه مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن هليعة 

ن قال حدثين أيب عن أبيه قال حدثنا بن هليعة عن عمر بن حدثنا أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدي - ٢١٨
السائب عن عبد اجلبار عن عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال علمين أيب كلمات زعم أن عمر بن اخلطاب 

املباركات هللا السالم ]  ٧٧ص [ أن رسول اهللا علمه إياهن التحيات الصلوات الطيبات : علمه إياهن وزعم عمر 
لنيب ورمحة اهللا وبركاته والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده على ا

  ورسوله ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 



د أبو صاحل احلراين قال حدثنا حيان بن عبيد اهللا قال حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داو - ٢١٩
كانت راية رسول اهللا سوداء ولواؤه أبيض مكتوب عليه ال إله : حدثنا أبو جملز الحق بن محيد عن بن عباس قال 

  إال اهللا حممد رسول اهللا ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به حيان بن عبيد اهللا 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا بن هليعة عن يزيد بن  - ٢٢٠
إذا باع أحدكم سلعة فال يكتم عيبا إن كان هبا مل : أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا 
  ى عن عقبة إال هبذا اإلسناد يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال بن هليعة وال يرو

[ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صاحل موىل التوأمة  - ٢٢١
كأين أبصر ببياض إبطي رسول اهللا إذا سجد مل يرو هذا احلديث عن صاحل موىل : عن أيب هريرة قال ]  ٧٨ص 

  به روح بن صالح وقال التوأمة إال سعيد بن أيب أيوب تفرد 

حدثنا بن أيب أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن عمري موىل بن عباس  - ٢٢٢
لقيت رسول اهللا وقد خرج من الغائط فسلمت عليه فلم يرد علي حىت : عن بن احلارث بن الصمة عن أبيه قال 

لي مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر إال سعيد بن أيب وضع يده على جدار فمسح وجهه ويده مث سلم ع
  أيوب تفرد به روح بن صالح 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا إبراهيم بن سويد املدين قال حدثين يزيد بن  - ٢٢٣
خيرب رأى رسول اهللا نريانا تتوقد فقال رسول أهنم يوم افتتحوا : أيب عبيد موىل سلمة قال أخربين سلمة بن األكوع 

اهللا ما هذه النريان قالوا على حلوم احلمر األنسية فقال رسول اهللا أهريقوا ما فيها وكسروها يعين القدور فقال رجل 
  من القوم أو نغسلها يا رسول اهللا فقال أو ذاك 

الصديف قال حدثنا ضمام بن إمساعيل عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن يزيد بن إمساعيل  - ٢٢٤
أن رسول اهللا كان يسجد يف إذا السماء انشقت ويف اقرأ باسم ربك مل : واهب بن عبد اهللا املعافري عن أيب هريرة 

  يرو هذا احلديث عن واهب بن عبد اهللا اال ضمام تفرد به حيىي بن يزيد الصديف 

خالد املخزومي قال ]  ٧٩ص [ بكري قال حدثنا عطاف بن  حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن - ٢٢٥
من مات وال بيعة عليه مات : حدثين أمية بن حممد بن عبد اهللا بن مطيع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 

  ميتة جاهلية مل يرو هذا احلديث عن أمية بن حممد إال عطاف بن خالد تفرد به حيىي بن بكري 

رشدين قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا بكر بن مضر عن محزة النصييب عن حدثنا أمحد بن  - ٢٢٦
من قتل يف عمية رميا يكون بينهم حبجر أو عصا أو سوط : عمرو بن دينار عن طاوس عن أيب هريرة عن النيب قال 

يقبل منه صرف وال عدل  فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود من حال دونه فعليه لعنة اهللا وغضبه ال
مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أيب هريرة إال محزة النصييب ورواه غريه عن عمرو عن طاوس 

  عن بن عباس 



حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد املنعم بن بشر األنصاري قال حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن أسلم  - ٢٢٧
يا أبا هريرة ال تدخلن على أمري فإن غلبت على : ر عن أيب هريرة قال قال يل رسول اهللا عن أبيه عن عطاء بن يسا

أمرك فال جتاوز سنيت وال ختافن سيفه وسيفه أن تأمرهم بتقوى اهللا وطاعته مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال 
  ابنه عبد الرمحن تفرد به عبد املنعم بن بشري 

ن قال حدثنا أبو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين قال حدثنا بن هليعة عن أيب األسود حدثنا أمحد بن رشدي - ٢٢٨
حممد بن عبد الرمحن أن عبد الرمحن بن سعد املقعد أخربه عن عمر بن أيب سلمة أنه قرب إىل رسول اهللا طعاما فقال 

عبد الرمحن بن سعد إال أبو األسود  اذكروا اسم اهللا وليأكل كل امرئ مما يليه مل يرو هذا احلديث عن: ألصحابه 
  تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلضرمي قال حدثنا شبيب بن سعيد عن حممد بن عمرو  - ٢٢٩
مر رسول اهللا على عبد اهللا بن أيب بن سلول وهو يف ظل فقال قد غرب : بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

ن أيب كبشة فقال ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت آلتينك برأسه فقال علينا ب
رسول اهللا ال ولكن بر أباك وأحسن صحبته مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال شبيب بن سعيد تفرد به زيد 

  بن بشر 

ال حدثنا بن هليعة عن عقيل بن خالد أنه مسع نافعا حيدث حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن رمح ق - ٢٣٠
مالك من مرياث قسم يف اجلاهلية فهو على قسمته وما كان من مرياث أدركه : عن بن عمر أن رسول اهللا قال 
مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عقيل وال عن عقيل إال بن هليعة تفرد ]  ٨١ص [ اإلسالم فهو على قسم اإلسالم 

  مد بن رمح به حم

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عبد اهللا بن  - ٢٣١
إمنا احلسد يف اثنتني رجل آتاه اهللا القرآن فقام به فأحل حالله وحرم حرامه ورجل آتاه : عمرو قال قال رسول اهللا 

   فيه اهللا ماال فوصل منه أقاربه ورمحه وعمل بطاعة اهللا

أتدرون من املسلم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال من سلم : وعن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا  - ٢٣٢
املسلمون من لسانه ويده قالوا فمن املؤمن قال من أمنه الناس على أنفسهم وأمواهلم قالوا فمن املهاجر قال من هجر 

  بن علي إال روح بن صالح السوء فاجتنبه مل يرو هذين احلديثني عن موسى 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن سعيد بن أيب أيوب قال  - ٢٣٣
أنه كان خيرج مع جده عبد اهللا بن هشام إىل السوق ليشتري الطعام فيلقاه عبد اهللا : حدثين زهرة بن معبد القرشي 
يقوالن أشركنا فإن رسول اهللا قد دعا لك بالربكة ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري ف

  بن عمر وبن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 



حدثنا أمحد بن رشدين املصري قال حدثنا حممد بن زياد العامري قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن  - ٢٣٤
أن امرأة من خثعم استفتته : ري عن سليمان بن يسار عن بن عباس عن النيب احلارث عن أيوب بن موسى عن الزه

فقالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب مسنا كبريا ال ]  ٨٢ص [ يف حجة الوداع 
  يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه فقال هلا النيب نعم 

ن رشدين قال حدثنا هانئ بن املتوكل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن جعفر بن حممد عن حدثنا أمحد ب - ٢٣٥
من قال جزى اهللا عنا حممدا مبا هو أهله أتعب سبعني كاتبا ألف صباح مل : عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

صاحل تفرد به هانئ بن  يرو هذا احلديث عن عكرمة إال جعفر بن حممد وال عن جعفر بن حممد إال معاوية بن
  املتوكل 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن أيب احلواري قال حدثنا حفص بن غياث قال مسعت مسعر بن  - ٢٣٦
: كدام والعوام بن حوشب كليهما حدث عن إبراهيم السكسكي عن أيب بردة عن أيب موسى أن رسول اهللا قال 

ا كان يعمل وهو صحيح مقيم مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حفص من مرض أو سافر كان له من األجر مثل م
  بن غياث تفرد به أمحد بن أيب احلواري 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان قال حدثنا أمحد بن بشري اهلمداين عن مسعر عن إبراهيم  - ٢٣٧
  على نسائه مث أصبح حمرما  طيبت رسول اهللا بيدي فطاف: بن املنتشر عن أبيه عن عائشة قال 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي الكويف قال حدثنا عبد اهللا بن بكري الغنوي عن محاد بن  - ٢٣٨
القبور ]  ٨٣ص [ كنت هنيتكم عن ثالث عن زيارة : أيب سليمان عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا 

حلوم األضاحي فكلوا وادخروا وهنيتكم أن تنتبذوا يف األوعية فاشربوا فيما فزوروها وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن 
  بدا لكم وال تشربوا مسكرا مل يرو هذا احلديث عن محاد بن أيب سليمان إال عبد اهللا بن بكري 

اد حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا محاد بن سلمة عن مح - ٢٣٩
  أن زوجها طلقها ثالثا فلم جيعل هلا النيب سكىن وال نفقة : بن أيب سليمان عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين موسى بن ربيعة بن موسى بن سويد اجلمحي  - ٢٤٠
الصحابة أرسلوين إىل بن عمر يسألونه عن الصالة  أن نفرا من: عن الوليد بن أيب الوليد عن عبد الرمحن بن أفلح 

الوسطى فقال كنا نتحدث أهنا الصالة اليت وجه فيها رسول اهللا إىل القبلة الظهر ال يروى هذا احلديث عن عبد 
  الرمحن بن أفلح عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن ربيعة 

عم بن بشري األنصاري قال حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن أيب حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد املن - ٢٤١
أكثروا الصاله علي يف الليلة الزهراء : سليمان املدين عن حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  واليوم األزهر فإن صالتكم تعرض علي 



ة فليبدأ فليسو موضع سجوده وال يدعه حىت إذا إذا قام أحدكم إىل الصال: وعن أيب هريرة عن النيب قال  - ٢٤٢
  فليسجد أحدكم على مجرة خري من أن يسجد على نفخته ]  ٨٤ص [ أهوى ليسجد نفخ مث سجد 

الصالة خري موضوع فمن استطاع أن استطاع أن يستكثر فليستكثر : وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٢٤٣
  لقرظي عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد هبا أبو مودود ال تروى هذه األحاديث عن حممد بن كعب ا

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية قال  - ٢٤٤
  ذبح رسول اهللا كبشا مث قال هذا عين وعن أميت : حدثين املعتمر بن أيب رافع عن أبيه قال 

رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا موسى بن ربيعة عن موسى بن سويد اجلمحي  حدثنا أمحد بن - ٢٤٥
إن املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم : عن الوليد بن أيب الوليد عن يعقوب احلرمي عن حذيفة بن اليمان عن النيب قال 

ث عن الوليد بن أيب الوليد إال عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطايامها كما يتناثر ورق الشجر مل يرو هذا احلدي
  موسى بن ربيعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا هشام بن سالم البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا  - ٢٤٦
صلينا مع : عن معاذ بن جبل قال ]  ٨٥ص [ إمساعيل بن عبد اهللا السكوين عن إبراهيم بن أيب عبلة عن أبيه 

م يف سفر إىل غري القبلة فلما قضى الصالة وسلم جتلت الشمس فقلنا يا رسول اهللا صلينا إىل رسول اهللا يف يوم غي
غري القبلة فقال قد رفعت صالتكم حبقها إىل اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب عبلة إال إمساعيل 

  بن عبد اهللا وال عن إمساعيل إال أبو داود تفرد به هشام بن سالم 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا السري بن محاد قال حدثنا املعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثين هانئ  - ٢٤٧
إن اهللا : بن عبد الرمحن بن أيب عبلة عن عمه إبراهيم بن أيب عبلة عن أبيه ونافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

عن إبراهيم بن أيب عبلة إال هانئ بن عبد الرمحن تفرد  تعاىل ضرب باحلق على لسان عمر وقلبه مل يرو هذا احلديث
  به املعلى بن الوليد 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن عبد املؤمن املصري قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج املكي قال  - ٢٤٨
إذا لقي : اهللا قال  حدثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن حممد بن سوقه قال أخربين نافع عن بن عمر أن رسول

  أحدكم أخاه يف النهار مرارا فليسلم عليه 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلضرمي قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث  - ٢٤٩
[  من سره أن ينسأ يف أجله ويوسع عليه يف رزقه فليصل رمحه: عن أيب الزبري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عمرو بن احلارث تفرد به رشدين ]  ٨٦ص 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلضرمي قال حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد اهللا  - ٢٥٠
ذا ابتليت عبدي إ: بن اهلاد عن عمرو موىل املطلب عن أنس بن مالك عن رسول اهللا قال يقول اهللا عز و جل 

  حببيبتيه مث صرب عوضته هبما اجلنة مل يرو هذا احلديث عن املطلب إال بن اهلاد تفرد به رشدين 



حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد املنعم بن بشري األنصاري قال حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن أيب  - ٢٥١
دخل رسول اهللا وبالل يقيم : عت زيد بن ثابت يقول سليمان اهلذيل عن أيب صخر محيد بن زياد اخلراط قال مس

للصبح فرأى رجال يصلي ركعيت الفجر فقال له أصالتان معا ال يروى هذا احلديث عن زيد بن ثابت إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به عبد املنعم بن بشري 

مسلم عن عمر بن حممد حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا الوليد بن  - ٢٥٢
  تفرد به الوليد بن مسلم : العمري عن إسحاق بن عبد اهللا الطفاوي إال عمر بن حممد 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زهري بن عباد الرواسي قال حدثنا شهاب بن خراش عن صاحل بن جبلة  - ٢٥٣
بىن اهللا ]  ٨٧ص [ اء واخلميس واجلمعة من صام األربع: عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

له بيتا يف اجلنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال صاحل بن جبلة 
  تفرد به شهاب بن خراش 

ء من صام األربعا: وعن صاحل بن جبلة عن أيب قبيل املصري عن أنس بن مالك أنه مسع النيب يقول  - ٢٥٤
واخلميس واجلمعة بىن اهللا له قصرا يف اجلنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار مل يرو هذا احلديث 

  عن أنس إال أبو قبيل املعافري وامسه حي بن يؤمن 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عمي أبو  - ٢٥٥
إن كان الرجل من أهل العوايل ليدعو رسول اهللا : لم قائد األعمش عن األعمش عن جماهد عن بن عباس قال مس

بنصف الليل على خبز الشعري فيجيب مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو مسلم وال عن أيب مسلم إال عمر بن 
  عثمان تفرد به حيىي بن سليمان 

دثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن معاوية بن حدثنا أمحد بن رشدين قال ح - ٢٥٦
ما من ملب يليب إال لىب ما عن ميينه : صاحل عن عمارة بن غزية عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا 

  إبراهيم بن املنذر ومشاله من حجر وشجر مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال بن وهب تفرد به ]  ٨٨ص [ 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال حدثنا بكر بن صدقة عن عبد اهللا بن سعيد  - ٢٥٧
من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن سعيد : بن أيب هند عن نافع عن بن عمر عن النيب قال 

  حامد بن حيىي بن أيب هند إال بكر بن صدقة تفرد به 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا موسى بن ناصح قال حدثنا العالء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عن  - ٢٥٨
  من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن العالء بن برد إال موسى بن ناصح : بن عمر عن النيب قال 

د بن مالك بن أنس عن إمساعيل بن أيب أويس عن أبيه عن حدثنا أمحد بن رشدين قال ذكر أمحد بن حمم - ٢٥٩
من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن بن أيب أويس إال ابنه تفرد به أمحد : نافع عن بن عمر عن النيب قال 

  بن حممد بن مالك بن أنس 



عن عمرو بن حيىي عن  حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب - ٢٦٠
  ال ختريوا بني األنبياء : أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن خارجة بن عبد اهللا  - ٢٦١
  دينة أن يصاد وحشها أن رسول اهللا حرم ما بني البيت امل: عن جده ]  ٨٩ص [ بن كعب بن مالك عن أبيه 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب بكر بن عبد  - ٢٦٢
أن رسول اهللا وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قبل اخلطبة يف : الرمحن عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر 

  العيدين 

ا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن عمارة بن غزية عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثن - ٢٦٣
إن الوسيلة درجة عند اهللا ليس فوقها درجة فسلوا اهللا أن : موسى بن وردان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال 

  يؤتينيها 

هللا بن حممد بن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبد ا - ٢٦٤
  العمري مبنزلة املرياث : عقيل عن حممد بن علي بن احلنفية عن معاوية عن النيب قال 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب النضر سامل عن  - ٢٦٥
ألن ميكث املار بني يدي املصلي : ال بسر بن سعيد عن أيب جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري عن رسول اهللا ق

  أربعني خري له من أن مير بني يديه 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صاحل بن كيسان عن  - ٢٦٦
  ال مينع نقع بئر : أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن عمرة عن عائشة أن رسول اهللا قال 

نا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن إمساعيل بن حممد بن حدث - ٢٦٧
  احلديث ما تعرفون : عن علي عن رسول اهللا قال ]  ٩٠ص [ سعيد عن سعيد بن املسيب 

اسم حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب سهل عن الق - ٢٦٨
  ال ضرر وال ضرار : بن حممد عن عائشة أن رسول اهللا قال 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صفوان بن سليم عن  - ٢٦٩
  أنه سئل عن اخلط فقال هو أثارة من علم : أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عباس عن رسول اهللا 

بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن صفوان بن سليم عن حدثنا أمحد  - ٢٧٠
لو أن رجال قتل يف : أيب كثري موىل حممد بن عبد اهللا بن جحش عن حممد بن عبد اهللا بن جحش أنه مسع النيب يقول 



مث ذهب وال فضة أي هي احلسنات سبيل اهللا مث أحيي مث قتل يف سبيل اهللا مل يدخل اجلنة حىت يقضي عنه دينه ليس 
  والسيئات 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن حمصن بن علي عن  - ٢٧١
ذاكر اهللا يف الغافلني مبنزلة الصابر : عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن بن مسعود عن رسول اهللا قال 

  يف الفارين 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن زيد بن أيب العتاب  - ٢٧٢
ما من أمري عشرة فصاعدا إال وهو يأيت : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ٩١ص [ عن عبد اهللا بن نافع 

  مغلول يوم القيامة عافاه اهللا مبا شاء أو عاقبه مبا شاء 

أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أسيد بن أيب أسيد  حدثنا - ٢٧٣
من ترك اجلمعة ثالثا من : الرباد املدين عن عبد اهللا بن أيب قتادة األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا قال 

  غري عذر طبع اهللا على قلبه 

روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن داود بن احلصني عن  حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا - ٢٧٤
  ضحى رسول اهللا بكبش أقرن أعني فحيل : عكرمة عن بن عباس قال 

  ال يغل مؤمن : وعن بن عباس عن رسول اهللا قال  - ٢٧٥

بد اهللا بن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن حممد بن ع - ٢٧٦
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مل يرو هذه األحاديث عن سعيد : أيب عتيق عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا قال 

  بن أيب أيوب إال روح بن صالح 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا هانئ بن املتوكل اإلسكندراين قال حدثنا أبو شريح عبد الرمحن بن  - ٢٧٧
صومي احلمريي عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة بن ]  ٩٢ص [ سان الكليب عن حديج بن شريح عن سهيل بن ح

عليكم بالسمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم يف منشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم : الصامت أن رسول اهللا قال 
  وال تنازعوا األمر أهله مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن حسان الكليب إال أبو شريح 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا حممد بن سليمان األصبهاين عن أيب  - ٢٧٨
إن جهنم ملا سيق إليها أهلها تلقتهم : سنان ضرار بن مرة عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب هريرة عن النيب قال 

مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل إآل أبو فلفحتهم لفحة مل تدع حلما على عظم إال ألقته على العرقوب 
  سنان تفرد به حممد بن سليمان األصبهاين 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثين أيب قال حدثين  - ٢٧٩
يقال له داود بن عطاء قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين اهلقل بن زياد عن األوزاعي عن رجل من أهل املدينة 



أن رسول اهللا كان خيرج زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري مل يرو : موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
  هذا احلديث عن الليث بن سعد إال ابنه 

ن بن ثوبان حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عيسى بن محاد بن زغبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن احلس - ٢٨٠
ال جيد أمل : عن أيب قتادة أن رسول اهللا قال الشهيد ]  ٩٣ص [ وبن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رباح 

  القتل إال كما جيد أحدكم مس القرصة ال يروى هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن محاد 

هانئ بن املتوكل اإلسكندراين قال حدثنا خالد بن محيد املهري عن زهرة حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا  - ٢٨١
من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له قصر يف : بن معبد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب قال 

عن زهرة بن معبد اجلنة ومن قرأها عشرين مرة بين له قصران ومن قرأها ثالثني مرة بين له ثالثة مل يرو هذا احلديث 
  متصل اإلسناد إال خالد بن محيد تفرد به هانئ بن املتوكل 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلضرمي قال حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد اهللا  - ٢٨٢
ة أن تصوم وزوجها ال حيل المرأ: بن اهلاد عن مسلم بن الوليد بن رباح عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال 

  شاهد إال بإذنه وال تأذن لرجل يف بيتها وهو كاره وما تصدقت مما كسبت فله نصف أجر صدقتها 

إمنا خلقت املرأة من ضلع أعوج فلن تصاحبها إال وفيها عوج فإن ذهبت : وعن أيب هريرة عن النيب قال  - ٢٨٣
  مسلم بن الوليد بن رباح إال يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد  تقيمها كسرهتا وكسرك هلا طالقها مل يرو هذين احلديثني عن

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سفيان بن بشري الكويف قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن كثري بن زيد عن  - ٢٨٤
هله ال تبكوا على الدين إذا وليتموه أ: املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا 

  ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غري أهله ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به حامت 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب زرعة عمرو بن  - ٢٨٥
خيرج قوم من قبل املشرق فيوطئون للمهدي : هللا جابر عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول ا

  سلطانه ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن احلارث إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن  - ٢٨٦
ما من رجل ويل عشرة إآل أيت به يوم القيامة مغلولة يده : عباس يرفعه قال األعمش عن طريف بن ميمون عن بن 

  إىل عنقه حىت يقضي بينه وبينهم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال احملاريب تفرد به اجلعفي 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا علي بن احلسن بن هارون األنصاري قال حدثين الليث بن ابنة الليث  - ٢٨٧
من زار : أيب سليم قال حدثتين عائشة ابنة يونس امرأة ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن عمر عن النيب قال  بن

  زارين يف حيايت ]  ٩٥ص [ قربي بعد مويت كان كمن 



خلق احلور العني من الزعفران ال يروى هذان : وعن الليث عن جماهد عن أيب أمامة عن النيب قال  - ٢٨٨
  إال هبذا اإلسناد تفرد هبما علي بن احلسن بن هارون األنصاري  احلديثان عن ليث

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن موسى بن جعفر األنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم  - ٢٨٩
رو إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه مل ي: عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  هذا احلديث عن الضحاك بن عثمان إال بن أيب حازم 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا حيىي بن حممد احملاريب قال حدثنا أبو شاكر عبد  - ٢٩٠
د اهللا بن حسان بن سعيد بن أيب مرمي عن أبيه عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش أنه مسع خاله عبد اهللا بن أيب أمح

حفظت من رسول اهللا ستا ال طالق إال من بعد نكاح وال عتاق إال من : بن جحش يقول قال علي بن أيب طالب 
بعد ملك وال وفاء لنذر يف معصية وال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إىل الليل وال وصال يف الصيام قال أمحد بن 

ة قد لقي عمر بن اخلطاب وهو أكرب من سعيد بن املسيب صاحل عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش من كبار تابعي املدين
  أمحد بن صاحل ]  ٩٦ص [ ال يروي هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب أمحد إال هبذا اإلسناد تفرد به 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا بن هليعة عن عياش بن عباس وعبد  - ٢٩١
يكون يف آخر : ارث بن يزيد عن عبد اهللا بن رزين عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا اهللا بن هبرية واحل

الزمان فتنة حيصل الناس فيها كما حيصل الذهب والفضة من املعدن ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد 
  تفرد به بن هليعة 

د الفهمي قال حدثنا عبد اهللا بن هليعة عن يزيد بن عبد حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد اهللا بن حمم - ٢٩٢
: اهللا بن اهلاد عن موسى بن سرجس عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عروة بن الزبري عن عائشة عن رسول اهللا قال 
من أكل بشماله أكل معه شيطان ومن شرب بشماله شرب معه شيطان ال يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب 

  ى بن سرجس وال عن موسى إال يزيد بن اهلاد تفرد به بن هليعة حكيم إال موس

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا إبراهيم بن محاد بن أيب حازم املدين قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد  - ٢٩٣
  رأى رسول اهللا يبول قائما : اهللا بن الزبري عن أيب حازم عن سهل بن سعد أنه 

حيشر الناس يوم القيامة مشاة حفاة غرال فقيل يا رسول اهللا تنظر النساء إىل : قال وبإسناده عن النيب  - ٢٩٤
مل يرو هذين احلديثني عن مصعب بن ثابت إال إبراهيم ]  ٩٧ص [ الرجال فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

  بن محاد وال روامها عن أيب حازم إال مصعب بن ثابت 

حدثنا زهري بن عباد الروأسي قال حدثنا رشدين بن سعد عن أيب صنو عن عبد  حدثنا أمحد بن رشدين قال - ٢٩٥
كان رسول اهللا يصلي حىت تكاد تفطر رجاله مث ثقل : اهللا بن يزيد بن هرمز عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت 

ن عبد اهللا بن يزيد بن بعد ذلك وكان يصلي قاعدا فإذا أراد أن خيتم السورة قام فأمتها مث ركع مل يرو هذا احلديث ع
  هرمز إال رشدين تفرد به زهري بن عباد 



حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أبو يوسف اجليزي قال حدثين حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن حممد بن  - ٢٩٦
احلديث  العمل يف اهلرج كاهلجرة إيل مل يرو هذا: جحادة عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول اهللا 

  عن حممد بن جحادة إال حيىي بن عقبة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي قال حدثنا مسلمة بن علي عن حممد بن الوليد  - ٢٩٧
ما مسخت أمة قط فيكون هلا نسل : الزبيدي عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال قال رسول اهللا 

  حلديث عن الزهري إال الزبيدي مل يرو هذا ا

قال حدثين أيب قال حدثنا ]  ٩٨ص [ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث  - ٢٩٨
الليث قال حدثين اهلقل بن زياد عن األوزاعي قال حدثين عبد الرمحن بن اليمان املدين عن حيىي بن سعيد األنصاري 

مر رسول اهللا برجل يتهادى بني ابنني فسأل عنه فقالوا نذر : مسع أنس بن مالك يقول  أن محيدا الطويل أخربهم أنه
أن حيج ماشيا فقال رسول اهللا إن اهللا عز و جل غين عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب مل يرو هذا احلديث عن 

  الليث بن سعد إال ابنه 

ري قال حدثنا رشدين بن سعد عن األوزاعي عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن راشد املص - ٢٩٩
يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور : حسان بن عطية عن حممد بن أيب عائشة قال حدثين أبو هريرة قال قال أبو ذر 

باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول أموال وليس لنا ما نتصدق به فقال رسول اهللا يا أبا 
ت تدرك من سبقك وال يلحقك من خلفك إال من أخذ مبثل عملك قال بلى يا رسول اهللا قال ذر أال أعلمك كلما

كرب اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني وامحده ثالثا وثالثني وسبحه ثالثا وثالثني وختتمه بال إله إال اهللا وحده ال شريك 
  ألوزاعي إال رشدين له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مل يرو هذا احلديث عن ا

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سفيان الثوري عن ليث بن أيب سليم عن  - ٣٠٠
كنت مع رسول اهللا إذ جاء رجل إىل النيب فصافحه فلم ينزع النيب يده من يد الرجل حىت : جماهد عن بن عمر قال 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ٩٩ص [ عثمان قال امرؤ من أهل اجلنة  انتزع الرجل يده مث قال له يا رسول اهللا جاء
  سفيان إال روح بن صالح 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زهري بن عباد الروأسي قال حدثنا وكيع بن اجلراح قال حدثنا سفيان  - ٣٠١
ر عند قوم قال أفطر عندكم كان النيب إذا أفط: عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك قال 

الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم املالئكة مل يرو هذا احلديث عن وكيع عن سفيان إال زهري بن عباد 
  ورواه الناس عن وكيع عن هشام ومل يذكروا سفيان 

ن حممد بن عجالن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة ع - ٣٠٢
: عن القعقاع بن حكيم عن محدان بن أبان عن عثمان بن عفان أنه توضأ ثالثا ثالثا مث قال مسعت رسول اهللا يقول 

من توضأ مثل وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال سفيان 
  تفرد به حامد بن حيىي 



رشدين قال حدثنا موسى بن عون بن عبد اهللا بن عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال حدثنا أمحد بن  - ٣٠٣
: حدثتين جديت أم أيب أم عبد اهللا بنت محزة بن عبد اهللا بن عتبة قالت مسعت أيب محزة بن عبد اهللا بن عتبة يقول 

ر أنه أخذين وأنا مخاسي أو سداسي سألت أيب عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أي شيء تذكر من رسول اهللا قال إذ أذك
فأجلسين يف حجرة ومسح رأسي بيده ودعا يل ولولدي من بعدي بالربكة ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن 

  عتبة إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن عون 

شعيب  حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد األعلى بن عبد الواحد الكالعي قال حدثنا زبن بن - ٣٠٤
  أن النيب هنى عن بيع الغرر : اإلسكندراين عن أسامة بن زيد عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 

  أن النيب هنى عن بيع احلصاة : وبإسناده  - ٣٠٥

الساعي على : وعن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن أيب الغيث عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال  - ٣٠٦
   كاجملاهد يف سبيل اهللا األرملة واملسكني

: وعن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال  - ٣٠٧
  غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم 

مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقام به : وعن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال  - ٣٠٨
لليل والنهار كمثل اإلبل املعقلة إذا عاهد عليها صاحبها أمسكها وإن أطلق عقلها ذهبت فكذلك صاحب من ا

  القرآن 

هنى رسول اهللا عن كري األرض : وعن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر ملا مسع حديث رافع بن خديج  - ٣٠٩
  ا من التنب قال بن عمر إمنا كنا نكريها على ربيع الساقي وببعض ما خيرج منه

أنه هنى أن حتلب مواشي الناس إال بإذهنم مل يرو : وعن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا  - ٣١٠
  هذه األحاديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب تفرد هبا عبد األعلى بن عبد الواحد الكالعي 

ي قال حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال حدثنا زهري حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن عيسى اللخم - ٣١١
أنه كان إذا رأى اهلالل : بن حممد عن حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن حرملة أحسبه عن أنس بن مالك عن النيب 
  قال هالل خري ورشد آمنت بالذي خلقك فعدلك مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال زهري 

سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن بن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا  - ٣١٢
أن رسول اهللا فرض يف البعل وفيما سقت األهنار العشور وفيما سقي بالنضح نصف : شهاب عن سامل عن أبيه 

  العشر مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال بن هليعة تفرد به بن أيب مرمي 



بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا بن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري قال حدثنا أمحد  - ٣١٣
ال تترك هذه األمة شيئا من سنن األولني حىت : عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن املستورد بن شداد أن رسول اهللا قال 

   تأتيه ال يروى هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة

سليمان بن بالل عن ]  ١٠٢ص [ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد اهللا بن حممد الفهمي قال حدثنا  - ٣١٤
: أيب عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي عن حممد بن أيب حممد عن عوف بن مالك األشجعي قال قال رسول اهللا 

ب ولكن األلف حرف والالم حرف وامليم حرف من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة وال أقول أمل ذلك الكتا
والذال حرف والالم حرف والكاف حرف ال يروى هذا احلديث عن عوف بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  سليمان بن بالل 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد اهللا بن حممد الفهمي قال حدثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن بن  - ٣١٥
  كنت أكتب القرآن احلديث : سعيد بن عبيد بن السباق أنه مسع زيد بن ثابت يقول  شهاب عن

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن  - ٣١٦
ائة وستون صنما دخل رسول اهللا مكة وحول البيت ثالمث: جامع بن أيب راشد عن أيب وائل عن بن مسعود قال 

جاء احلق وما يبدىء الباطل وما } جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا { فجعل يطعنها بعود معه ويقول 
  يعيد مل يرو هذا احلديث عن جامع بن أيب راشد إال سفيان بن عيينة تفرد به أبو صاحل احلراين 

رمي قال حدثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلض - ٣١٧
كنا مع النيب وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال عمر واهللا يا رسول اهللا ألنت : عن جده عبد اهللا بن هشام قال 

فقال ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك قال ]  ١٠٣ص [ أحب إيل من كل شيء إال نفسي 
   من نفسي فقال رسول اهللا اآلن يا عمر عمر فأنت اآلن أحب إيل

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا موسى بن أعني عن  - ٣١٨
خيرج عنق من النار هلا لسان تتكلم به : األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

  إين أمرت بكل جبار عنيد ومبن دعا مع اهللا إهلا آخر ومن قتل نفسا بغري حق  وعينان تبصر هبما فتقول

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا بن هليعة عن يزيد بن  - ٣١٩
إذا كان :  قال أيب حبيب عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا

أحدكم يصلي فال يرفع بصره إىل السماء ال يلتمع مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن عبيد اهللا عن أيب سعيد إال 
  يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عيسى بن محاد بن قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرمحن بن عمر  - ٣٢٠
ما رأيت أحدا أشبه بصالة رسول اهللا من هذا الغالم : ن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك قال موىل ع

  يعين عمر بن عبد العزيز مل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال عبد الرمحن بن عمر تفرد به رشدين 



ربين سليمان بن بالل عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل عن عبد اهللا بن وهب قال أخ - ٣٢١
كان رسول اهللا يصلي من الليل وأنا معترضة بينة وبني القبلة : ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم عن عائشة قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال سليمان بن بالل تفرد به بن وهب 

العي قال حدثنا زبن بن شعيب حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد األعلى بن عبد الواحد الك - ٣٢٢
اإلسكندراين عن أيب معدان عامر بن مرة عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن 

كنا نكري أرضنا فنهانا رسول اهللا عن ذاك قال أمحد بن رشدين أبو معدان كان مبكة جليل القدر مل : خديج قال 
   زبن بن شعيب يرو هذا احلديث عن أيب معدان إال

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن صفوان  - ٣٢٣
إن الرجل ليسأل حىت يأيت يوم القيامة وليس : بن سليم عن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن رسول اهللا قال 

  عن صفوان بن سليم إال عبيد اهللا بن أيب جعفر على وجهه مزعة حلم مل يرو هذا احلديث 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب قرة عن  - ٣٢٤
صفوان بن سليم عن يوسف بن هاشم عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن علي بن أيب طالب قال مسعت رسول 

مل يرو هذا احلديث عن صفوان ]  ١٠٥ص [ د مريضا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه من عا: اهللا يقول 
  بن سليم إال إسحاق بن عبد اهللا تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن  - ٣٢٥
: يد حدثه عن معمر بن عبد اهللا العدوي قال مسعت رسول اهللا يقول احلارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سع

  الطعام بالطعام مثال مبثل مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال عمر بن احلارث تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أيب عن أبيه عن جده رشدين قال حدثين عمرو بن احلارث عن جبري بن  - ٣٢٦
من أكل من هذه الشجرة فال يقربن : عن أيب النضر عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا أنه قال  أيب حكيم

مسجدنا حىت يذهب رحيها منه مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال جبري بن حكيم وال عن جبري إال عمرو بن 
  احلارث تفرد به رشدين 

كاتب العمري قال حدثنا رشدين عن يونس بن يزيد عن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زكريا بن حيىي  - ٣٢٧
حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن احلارث عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري احلضرمي أنه مسع عبد اهللا بن عمرو 

  معصفر فكرهه حني رآه علي وقال إمنا هذه ثياب الكفار ]  ١٠٦ص [ دخلت على رسول اهللا وعلي ثوب : يقول 

أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال حدثنا  - ٣٢٨
أشهد على رسول اهللا لسمعته يقول إن اهللا ال حيب : حدثين حممد بن أفلح موىل بن أيب أيوب عن أسامة بن زيد قال 

  الفاحش املتفحش ال يروى هذا احلديث عن أسامة إال هبذا اإلسناد 



أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري وأبو صاحل احلراين قاال حدثنا بن هليعة عن أيب النضر عن  حدثنا - ٣٢٩
ال يقطع السارق إال يف مثن اجملن فما فوقه ربع دينار فصاعدا مل يرو هذا : عمرة عن عائشة أن رسول اهللا قال 
  احلديث عن أيب النضر إال بن هليعة 

ل حدثنا أمحد بن صاحل وحيىي بن سليمان اجلعفي قاال حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا أمحد بن رشدين قا - ٣٣٠
ال : قال أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا يقول 

  بكري إال خمرمة  تقطع اليد إال يف ربع دينار فما فوقه مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن يسار إال بكري وال عن

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن  - ٣٣١
يا عائشة لو : عن عائشة زوج النيب أن النيب قال هلا ]  ١٠٧ص [ احلارث عن أيوب بن موسى عن بن أيب مليكة 

لكان رجل صدق مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى  كان الفحش رجال كان رجل سوء ولو كان احلياء رجال
  إال عمرو بن احلارث تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن موسى بن جعفر األنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم  - ٣٣٢
طيبت رسول اهللا : الت عن عبد اهللا بن عامر األسلمي عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة ق

  بيدي قبل أن يفيض مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عبد اهللا بن عامر تفرد به بن أيب حازم 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن  - ٣٣٣
يعق عن الغالم وال ميس :  حدثه عن أبيه أن رسول اهللا قال احلارث عن أيوب بن موسى أن يزيد بن عبد اهللا املزين

  رأسه بدم 

يف اإلبل فرع ويف الغنم فرع مل يرو هذين احلديثني عن أيوب بن موسى إال : وبإسناده أن رسول اهللا قال  - ٣٣٤
  عمرو بن احلارث تفرد هبما بن وهب 

هللا بن عبد احلكم قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد ا - ٣٣٥
أن رسول اهللا ملا أتى حمسرا حرك راحلته وقال : قال حدثنا بن هليعة أن أيوب بن موسى حدثه عن نافع عن بن عمر 

  عليكم حبصى اخلذف مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال بن هليعة تفرد به أشهب 

حدثين سعيد بن خالد الربعي املروزي قال حدثنا عيسى بن يونس عن إبراهيم  حدثنا أمحد بن رشدين قال - ٣٣٦
أال هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبة من : بن يزيد عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

  الغنم على رأس ميلني أو ثالثة تأيت اجلمعة فال يشهدها ثالثا فيطبع اهللا على قلبه 

ا أمحد بن رشدين قال حدثين محيد بن علي البجلي قال حدثنا بن هليعة عن أيب عشانة عن عقبة بن حدثن - ٣٣٧
احلسن واحلسني شنفا العرش وليسا مبعلقني وإن النيب قال إذا استقر أهل اجلنة يف : عامر اجلهين أن رسول اهللا قال 

أومل أزينك باحلسن واحلسني مل يرو هذين اجلنة قالت اجلنة يا رب وعدتين أن تزينين بركنني من أركانك قال 
  احلديثني عن بن هليعة إال محيد بن علي 



حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا عيسى بن يونس عن  - ٣٣٨
أنه مر به : لنيب عبد اهللا بن باباه عن عبد اهللا بن عمرو عن ا]  ١٠٩ص [ األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن 

وهو يصلي قاعدا فقال إن للقاعد نصف صالة القائم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عيسى بن يونس تفرد به 
  أبو صاحل احلراين 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا صاحل بن موسى الطلحي عن منصور  - ٣٣٩
جرت السنة من رسول اهللا يف صداق النساء اثنا : األسود بن يزيد عن عائشة قالت بن املعتمر عن إبراهيم عن 

عشر أوقية والوقية أربعون درمها فذلك مثانون وأربعمائة وجرت السنة من رسول اهللا يف الغسل من اجلنابة صاع 
نطة والشعري والوضوء رطلني والصاع مثانية أرطال وجرت السنة من رسول اهللا فيما أخرجت األرض من احل

والزبيب والتمر إذا بلغ مخسة أوسق والوسق ستون صاعا فذلك ثالمثائة صاع هبذا الصاع الذي جرت به السنة مل 
  يرو هذا احلديث عن منصور بن املعتمر إال صاحل بن موسى 

زيد حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن ي - ٣٤٠
  ال يبكي إال أحد رجلني فاجر يكمل فجوره أو بار يكمل بره : األيلي عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثين أيب عن أبيه عن جده رشدين قال حدثين أبو عيسى املؤذن حممد بن عبد  - ٣٤١
من : ن أيب عثمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال الرمحن عن أيب مرزوق التجييب عن سهل بن علقمة النسائي ع

  شرب مخرا أخرج اهللا نور اإلميان من جوفه 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا احلسن بن سليمان قبيطة قال حدثنا احلجاج بن رشدين بن سعد قال  - ٣٤٢
ا اعتم أرخى عمامته بني يديه ومن أن النيب كان إذ: حدثنا معاوية بن صاحل عن أيب عقبة عن ثوبان موىل رسول اهللا 

  خلفه مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال احلجاج بن رشدين وال يروى عن ثوبان إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا هانئ بن املتوكل اإلسكندراين قال حدثنا أبو شريح عبد الرمحن بن  - ٣٤٣
ادفعوها إليهم ما صلوا : ن سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول اهللا يقول شريح قال حدثين موسى بن وردان ع

  اخلمس يعين الصدقات إىل األمراء ال يروى هذا احلديث عن سعد مرفوعا إال هبذا اإلسناد تفرد به هانئ بن املتوكل 

يب املقدام قال حدثنا عمرو بن أ]  ١١١ص [ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي الكويف  - ٣٤٤
دخلت على أم سلمة أم املؤمنني فقالت من أين : عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أخي زيد بن أرقم قال 

أنتم فقلت من أهل الكوفة فقالت أنتم الذين تشتمون النيب قلت ما علمنا أحدا يشتم النيب قالت بلى أليس تلعنون 
مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب زيد بن أرقم إال يزيد بن أيب  عليا وتلعنون من حيبه وكان رسول اهللا حيبه

  زياد وال عن يزيد إال عمرو بن أيب املقدام تفرد به يوسف بن عدي 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا فضالة بن املفضل بن فضالة قال حدثنا أيب قال حدثنا بن هليعة قال  - ٣٤٥
من كان : عن أيب عشانة أنه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا يقول حدثين معروف بن سويد اجلذامي 



منكم من معد فليقم فذهبت ألقوم فقال اقعد مث قال ذلك الثانية فقمت فقال اقعد مث قال الثالثة فقمت فقال اقعد 
ف بن سويد إال بن فقلت من حنن يا رسول اهللا قال أنتم من قضاعة بن مالك بن محري مل يرو هذا احلديث عن معرو

  هليعة تفرد به فضالة بن املفضل عن أبيه 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن أيب السري العسقالين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن  - ٣٤٦
من كنت مواله فعلي مواله مل يرو هذا احلديث عن : عن بريدة أن النيب قال لعلي ]  ١١٢ص [ طاوس عن أبيه 

  إال ابنه وال عن بن طاوس إال معمر وبن عيينة تفرد به عبد الرزاق  طاوس

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا الرباء بن عبد اهللا  - ٣٤٧
نساء قال أن عمر بن اخلطاب ملا استخلف هنى الناس عن متعة ال: الغنوي قال مسعت أبا نضرة حيدث عن بن عباس 

إمنا هذا شيء رخص للناس فيه والناس قليل مث إنه حرم عليهم بعد ذلك فال أقدر على أحد يفعل ذلك اليوم إال 
  أحللت به العقوبة مل يرو هذا احلديث عن أيب نضرة إال الرباء بن عبد اهللا 

ا حممد بن زيد بن املهاجر بن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة قال حدثن - ٣٤٨
أفضل عباد اهللا منزلة يوم القيامة إمام عدل رفيق وشر عباد اهللا : قنفذ عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أن النيب قال 

  منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثين بن هليعة عن خالد بن  حدثنا أمحد بن رشدين قال - ٣٤٩
أن رسول اهللا جلد يف : عن نبيه بن وهب عن حممد بن احلنفية عن أبيه ]  ١١٣ص [ زيد عن سعيد بن أيب هالل 

  اخلمر مثانني ال يروى هذا احلديث عن بن احلنفية إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد اهللا بن حممد الفهمي قال حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن عبد اهللا  - ٣٥٠
أن رسول اهللا كان يصبح جنبا من نسائه مث يتم صيامه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن : بن أيب سلمة عن عائشة 

  أيب سلمة إال أبو الزبري تفرد به بن هليعة 

ثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب قال أخربين جعفر بن ربيعة حد - ٣٥١
أنه هنى أن تنكح املرأة على عمتها أو على : عن عراك بن مالك وعبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

  خالتها 

قال أخربنا حيىي بن أيوب وبن هليعة عن عقيل بن خالد  حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي - ٣٥٢
: عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

  مثله 

فع حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن عفري قال حدثنا حيىي بن أيوب عن إمساعيل بن أمية عن نا - ٣٥٣
  الذهب بالذهب مثال مبثل والورق بالورق مثال مبثل : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال 



عن أيب األسود عن ]  ١١٤ص [ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن عفري قال حدثنا بن هليعة  - ٣٥٤
ن جيعلن هذا يف رؤوسهن أن رسول اهللا خرج بقصة فقال إن نساء بين إسرائيل ك: عروة بن الزبري عن بن عباس 

  فلعن وحرم عليهن املساجد مل يرو هذا احلديث عن عروة عن بن عباس إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 

الفطرة مخس االختتان : وعن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال  - ٣٥٥
رو هذا احلديث عن عروة عن أيب هريرة إال أبو األسود تفرد واالستحداد والسواك وتقليم األظفار ونتف اإلبط مل ي

  به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس عن أيب  - ٣٥٦
س وعشرين صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ وحده خبم: الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

  درجة مل يرو هذا احلديث عن مالك إال الشافعي 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أبو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين قال حدثنا عبد اهللا بن هليعة عن  - ٣٥٧
ع خرج رسول اهللا إىل بقي: سلمة بن عبد اهللا بن احلصني بن األنصاري عن أبيه أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 

]  ١١٥ص [ الغرقد فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وتناول املاء بيده اليمىن فرش على قدميه فغسلهما 
  مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن عبد اهللا بن احلصني إال بن هليعة 

يب األسود حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين قال حدثنا بن هليعة عن أ - ٣٥٨
أن ناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني فيأيت السهم يرمى به : عن عكرمة عن بن عباس 

فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل اهللا عز و جل فيهم إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم 
   يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض اآلية مل

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أبو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر  - ٣٥٩
إن من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه مل يرو هذا احلديث : عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب قال 

  زهري عن أيب سلمة إال عبد الرزاق بن عمر وقرة بن عبد الرمحن عن ال

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أبو صاحل احلراين قال حدثنا بن هليعة عن عمرو بن احلارث عن أيب علي  - ٣٦٠
يهم اللهم من ويل أمر أميت فرفق بأميت فارفق به ومن شق عل: اهلمداين عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا يقول 

  فشق عليه مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث إال بن هليعة واسم أيب علي اهلمداين مثامة بن شفي 

احلراين قال حدثنا بن هليعة ]  ١١٦ص [ حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صاحل  - ٣٦١
: عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا يقول  عن عطاء بن دينار عن أيب يزيد اخلوالين عن فضالة بن عبيد عن

الشهداء ثالثة رجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذاك يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة 
ورجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو فأتاه سهم غرب فقتله فذاك يف الدرجة الثانية ورجل مؤمن أسرف على نفسه 



دق اهللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الثالثة ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن لقي العدو فص
  هليعة 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حممد بن أيب حفصة  - ٣٦٢
الوضوء مما مست النار مل يرو هذا احلديث : قال عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد عن النيب 

  عن الزهري إال حممد بن أيب حفصة تفرد به بن املبارك 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال حدثنا  - ٣٦٣
بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وناسا من أصحاب أن أبا : داود بن صاحل عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

رسول اهللا جلسوا بعد وفاة رسول اهللا فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوين إىل عبد اهللا بن 
عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخربين أن أعظم الكبائر شرب اخلمر فأتيتهم فأخربهتم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه 

هم أن رسول اهللا قال إن ملكا من بين إسرائيل أجرب رجال فخريه بني أن يشرب اخلمر أو يقتل صبيا أو مجيعا فأخرب
إن أىب فاختار أنه يشرب اخلمر وأنه ملا شرب مل ميتنع من شيء ]  ١١٧ص [ يزين أو يأكل حلم اخلنزير أو يقتلوه 

بل له صالة أربعني ليلة وال ميوت ويف مثانته منها أرادوه منه وأن رسول اهللا قال لنا حينئذ ما من أحد يشرهبا فتق
شيء إال حرمت عليه اجلنة وإن مات يف األربعني مات ميتة جاهلية ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر عن 

  عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به الدراوردي 

ال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال حدثنا حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي ق - ٣٦٤
  يف اهلرة إهنا ليست بنجس : داود بن صاحل عن أمه عن عائشة أن رسول اهللا قال 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدثنا حممد بن جعفر قال أخربين محيد بن أيب  - ٣٦٥
حيثما كنتم فصلوا علي فإن صالتكم : لب عن أبيه أن رسول اهللا قال زينب عن حسني بن حسن بن علي بن أيب طا

  تبلغين ال يروى هذا احلديث عن احلسن بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب مرمي 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا أمحد بن عمرو احلمريي املصري قال حدثنا حممد بن احلسن بن عبد اهللا  - ٣٦٦
احلسن واحلسني : ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن احلسني بن علي قال قال رسول اهللا اجلعفري قال حد

شباب أهل اجلنة ال يروى هذا احلديث عن احلسن إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن عمرو ]  ١١٨ص [ سيدا 
  احلمريي 

حفص بن غياث قال حدثنا األعمش حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا  - ٣٦٧
كان رسول اهللا يف مسجد مىن : ومسعر بن كدام وأشعث بن سوار عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال 

فأتاه ناس من األعراب فقالوا يا رسول اهللا ما خري ما أعطي اإلنسان قال اخللق احلسن مل يرو هذا احلديث عن 
  أشعث بن سوار إال حفص بن غياث 



حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زهري بن عباد الرؤاسي قال حدثنا أبو بكر الداهري عن األعمش عن  - ٣٦٨
املؤمن الذي خيالط الناس فيؤذونه فيصرب على أذاهم مل يرو : حبيب بن أيب ثابت عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

   بن عباد هذا احلديث عن األعمش عن حبيب إال أبو بكر الداهري تفرد به زهري

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين بن هليعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري  - ٣٦٩
خرينا رسول اهللا فاخترناه فلم يعد ذلك طالقا مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال عطاء : عن عائشة قالت 

  بن دينار تفرد به بن هليعة 

عبد العزيز بن أبان قال حدثنا ]  ١١٩ص [ د بن رشدين قال حدثنا حامد بن حيىي قال حدثنا حدثنا أمح - ٣٧٠
عمرة يف رمضان تعدل حجة مل يرو : سفيان الثوري عن فراس وبيان عن الشعيب عن وهب بن خنبش عن النيب قال 

  هذا احلديث عن سفيان عن فراس إال عبد العزيز بن أبان تفرد به حامد بن حيىي 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا زيد بن بشر احلضرمي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثتين أم عبد اهللا  - ٣٧١
إذا رأيتم عمودا أمحر قبل املشرق يف : ابنة خالد بن معدان عن أبيها عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا 

ن أم عبد اهللا ابنة خالد إال بشر بن بكر تفرد به رمضان فادخروا طعام سنتكم فإهنا سنة جوع مل يرو هذا احلديث ع
  زيد بن بشر 

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال حدثنا بن هليعة عن عياش بن عباس القتباين  - ٣٧٢
 بينا رسول اهللا وعشرة من أصحابه أبو بكر وعمر: عن اهليثم بن شفي عن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح قال 

وعثمان وعلي والزبري وغريهم على جبل حراء وإذ حترك هبم فقال رسول اهللا أسكن حراء فإنه ليس عليك إال نيب 
  أو صديق أو شهيد ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

مالك املزين عن ]  ١٢٠ص [ ن حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا القاسم ب - ٣٧٣
عمرو بن عثمان بن وهب عن رباح بن عبيدة عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال مسعت رسول اهللا 

إذا مر الرجل بني يدي أحدكم وهو يف الصالة فليدرأه عنه فإن أىب فليجاهده مل يرو هذا احلديث عن رباح : يقول 
   سعيد إال عمرو بن عثمان بن وهب تفرد به القاسم بن مالك بن عبيدة عن عبد الرمحن بن أيب

حدثنا أمحد بن رشدين قال حدثنا حممد بن عيسى بن جابر الصعيدي عن أبيه عيسى بن جابر عن أيوب  - ٣٧٤
  أن رسول اهللا هنى عن الدباء واملزفت أن ينتبذ فيه : بن موسى عن بن شهاب أن أنس بن مالك حدثه 

ن أيوب بن موسى عن بن شهاب أن مالك بن أوس بن احلدثان حدثه أنه مسع عمر بن اخلطاب وبإسناده ع - ٣٧٥
  الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء : يقول قال رسول اهللا 

سول اهللا كان يغتسل يف القدح أن ر: وبإسناده عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة  - ٣٧٦
  وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد 



وبإسناده عن أيوب بن موسى عن حممد بن مسلم أن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن حدثاه أن  - ٣٧٧
  ا جيتنب احملرم كان رسول اهللا يهدي من املدينة فأفتل قالئده مث ال جيتنب شيئا مم: عائشة زوج النيب كانت تقول 

وبإسناده عن أيوب بن موسى عن حممد بن مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري حدثاه أن  - ٣٧٨
حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول اهللا فقال رسول اهللا أحابستنا هي : عائشة قالت 

  وحاضت بعد اإلفاضة فقال رسول اهللا فلتنفر فقلت يا رسول اهللا إهنا كانت أفاضت وطافت بالبيت 

أن امرأة من خثعم استفتت رسول : وبإسناده عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن سليمان بن يسار  - ٣٧٩
اهللا يف حجة الوداع والفضل بن العباس رديف رسول اهللا فقالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده 

   يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يغين عنه أن أحج عنه فقال رسول اهللا نعم أدركت أيب شيخا كبريا ال

وبإسناده عن أيوب بن موسى عن بن شهاب أن محيد بن عبد الرمحن حدثه أن بشري بن سعد جاء بالنعمان  - ٣٨٠
  ال فاردده إين حنلت ابين هذا العبد فقال له رسول اهللا وكل ولدك حنلت قال ال ق: إىل رسول اهللا فقال 

أميا امرئ أبر خنلة مث : وبإسناده عن أيوب بن موسى عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا أنه قال  - ٣٨١
  باع أصلها فهو للذي أبر مثر النخل إال أن يشترط املبتاع 

يف ركب أنه أدرك عمر بن اخلطاب : وبإسناده عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا  - ٣٨٢
  وعمر حيلف بأبيه فنادى رسول اهللا أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا وإال فليصمت 

ليلة القدر يف املنام أهنا : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه أري رجال من أصحاب رسول اهللا  - ٣٨٣
 أمسع رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر فمن كان متحريها يف السبع األواخر من رمضان فقال رسول اهللا

  فليتحرها يف السبع األواخر 

ال يقيمن أحدكم الرجل من جملسه مث : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا أنه قال  - ٣٨٤
  جيلس فيه 

 يبع بعضكم على بيع بعض وال ال: وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا أنه قال  - ٣٨٥
  خيطب بعضكم على خطبة بعض 

إن الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا أنه قال  - ٣٨٦
  أهله وماله 

الفتنة ها أال إن : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه مسع رسول اهللا وهو مستقبل املشرق يقول  - ٣٨٧
  هنا أال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان 



أميا مملوك بني شركاء فأعتق : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول  - ٣٨٨
  أحدهم نصيبه فإنه يقام فيها للذي أعتق عدل فيعتق إن بلغ ماله 

إن الذي يقتين كلبا إال كلبا ضاريا أو : وبإسناده عن أيوب عن نافع أن بن عمر أخربه أن رسول اهللا قال  - ٣٨٩
يأمرنا أن نتبع الكالب فنقتلها حيث وجدناها ]  ١٢٣ص [ كلب ماشية ينقص من أجره كل يوم قرياطني وكان 

  من املدينة 

ما حق امرئ مسلم عنده : عمر أخربه أن رسول اهللا قال وبإسناده عن أيوب عن نافع عن عبد اهللا بن  - ٣٩٠
  شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسه 

إذا رأى : وبإسناده عن أيوب عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عامر بن ربيعة أخربه أن رسول اهللا قال  - ٣٩١
  أو توضع من قبل ذلك  أحدكم اجلنازة فإن مل يكن ماشيا معها فليقم حىت ختلف

وبإسناده عن أيوب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج أنه مسع سعيد بن املسيب يقول مسعت بن عباس يقول  - ٣٩٢
مثل الذي يتصدق مث يعود يف صدقته مثل الكلب يقيء مث يعود يف قيئه مل يرو هذه األحاديث عن أيوب : قال النيب 

  فرد هبا ابنه عنه ومل يكتبها إال بن رشدين بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي ت

حدثنا أمحد بن خليد احلليب قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن معمر عن  - ٣٩٣
الرؤيا الصاحلة من اهللا والتحزين من الشيطان ومن : قتادة وأيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب قال 

ما حيدث به الرجل نفسه فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليقم فليصل ركعتني وأكره الغل يف النوم ويعجبين  الرؤيا
القيد ألنه ثبات يف الدين ورؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن 

معمر عن قتادة إال عبيد اهللا بن عمرو تفرد به عبد  تكذب وأصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا مل يرو هذا احلديث عن
  اهللا بن جعفر 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب  - ٣٩٤
دا قال كان نبيكم إذا كان راكعا أو ساج: أنيسة عن محاد عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود قال 

سبحانك وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك مل يرو هذا احلديث عن محاد إال زيد بن أيب أنيسة وال عن زيد إال عبيد اهللا 
  بن عمرو تفرد به عبد اهللا بن جعفر وال عن بن مسعود إال هبذا اإلسناد 

أيب حصني عن جماهد قال  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن - ٣٩٥
هنى رسول اهللا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول اهللا على الرأس والعني : حدثين بن رافع بن خديج عن أبيه قال 

هنانا أن نتقبل األرض ببعض خراجها أو بورق منقودة وهنانا عن كسب احلجام مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني 
نة تفرد به حممد بن عيسى ورواه أبو بكر بن عياش وغريه عن أيب حصني عن عن جماهد عن بن رافع إال أبو عوا

  جماهد عن رافع نفسه 



حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل  - ٣٩٦
مان البلقاء ماؤه أحلى من العسل حوضي من عدن إىل ع: األسود عن ثوبان موىل رسول اهللا قال قال رسول اهللا 

وأطيب من املسك وأبيض من اللنب أكوابه عدد جنوم السماء من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا أول الناس يرد 
املنعمات وال تفتح هلم السدد مل ]  ١٢٥ص [ عليه فقراء املهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيابا الذين ال ينكحون 

  باس بن سامل إال حممد بن مهاجر يرو هذا احلديث عن الع

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا حممد بن مهاجر عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب عبيد اهللا  - ٣٩٧
ال ألفني ما نوزعت أحدا منكم علي احلوض فأقول هذا من : مسلم بن مشكم عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا 

دري ما أحدثوا بعدك قال أبو الدرداء يا نيب اهللا ادع اهللا أن ال جيعلين منهم قال لست منهم أصحايب فيقال إنك ال ت
  مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن مشكم إال يزيد بن أيب مرمي 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا مسلمة بن علي عن األوزاعي وحممد بن الوليد  - ٤٩٨
إنه سيكون عليكم أمراء يعملون مبا يعلمون ويفعلون : عن سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا الزبيدي عن الزهري 

مبا يؤمرون وسيكون من بعدهم أمراء يعملون مبا ال يعلمون ويفعلون ما ال يؤمرون من أنكر فقد سلم ولكن من 
املعايف بن عمران وغريه عن رضي وتابع مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي عن الزهري عن سامل إال مسلمة وروى 

  األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أيب سلمة 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا اهليثم بن محيد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى  - ٤٩٩
متوت وهلا عند اهللا خري  ما يف األرض من نفس: عن كثري بن مرة قال حدثنا عبادة بن الصامت أن رسول اهللا قال 

ص [ حتب أن ترجع إليكم وأن هلا الدنيا إال الشهيد فإنه حيب أن يرجع فيقتل مرة أخرى ملا يرى من فضل الشهادة 
  مل يرو هذا احلديث عن زيد بن واقد إال اهليثم بن محيد ]  ١٢٦

عروة بن رومي اللخمي عن أيب  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا حممد بن مهاجر عن - ٤٠٠
خرجنا مع رسول اهللا يف غزوة من مغازية فنزلنا منزال فأتيناه فيه فرفع يديه وقال اإلميان : كبشة األمناري قال 

  واحلكمة ها هنا إىل خلم وجذام مل يرو هذا احلديث عن عروة بن رومي عن أيب كبشة إال حممد بن مهاجر 

حدثنا أبو توبة قال حدثنا حممد بن مهاجر عن يزيد بن عبيدة عن حيان أيب حدثنا أمحد بن خليد قال  - ٤٠١
أنا عند ظن عبدي يب إن ظن خريا فخريا وإن ظن : النضر قال لقيت واثلة بن األسقع فقال مسعت رسول اهللا يقول 

  شرا فشرا مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن عبيدة إال حممد بن مهاجر 

قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  حدثنا أمحد بن خليد - ٤٠٢
: يقول حدثين عامر بن زيد البكايل أنه مسع عتبة بن عبد السلمي قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا عليه السالم فقال 

 يدري إنسان ممن خلق أين ما حوضك الذي حتدث عنه قال كما بني البيضاء إىل بصرى ميدين اهللا فيه بكراع ال
أما احلوض فريد عليه فقراء املهاجرين الذين يقاتلون يف سبيل اهللا ]  ١٢٧ص [ طرفاه فكرب عمر بن اخلطاب فقال 

وميوتون يف سبيل اهللا فأرجو أن يورثين الكراع فأشرب منه وقال رسول اهللا إن ريب وعدين أن يدخل اجلنة من أميت 



يشفع كل ألف بسبعني ألف مث حيثي ريب تبارك وتعاىل بكفيه ثالث حثيات فكرب عمر سبعني ألفا بغري حساب مث 
وقال إن السبعني األوىل ليشفعهم اهللا يف آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن جيعلين اهللا يف إحدى احلثيات األواخر 

بق الفردوس فقال أي شجر أرضنا فقال األعرايب يا رسول اهللا فيها فاكهة قال نعم وفيها شجرة تدعى طوىب هي تطا
تشبه قال ليس تشبه من شجر أرضك ولكن أتيت الشام قال ال يا رسول اهللا قال فإهنا تشبه شجرة يف الشام تدعى 
اجلوزة تنبت على ساق واحد مث ينتشر أعالها قال فما عظم أصلها قال لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ملا قطعتها 

فيها عنب قال نعم قال ما عظم العنقود منها قال مسرية شهر للغراب األبقع ال ينثين  حىت تنكسر ترقوهتا هرما قال
وال يفتر قال فما عظم احلبة منه قال هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما قال نعم قال فسلخ إهاهبا فأعطاه أمك 

بة تشبعين وأهل بييت فقال النيب فقال ادبغي هذا مث افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا قال نعم قال فإن تلك احل
وعامة عشريتك ال يروى هذا احلديث عن عتبة بن عبد إال من حديث زيد بن سالم وال رواه عن زيد إال معاوية بن 

  سالم وحيىي بن أيب كثري 

 حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم - ٤٠٣
يا رسول اهللا أنيب كان آدم قال نعم قال كم بينه وبني نوح قال عشرة : يقول حدثين أبو أمامة الباهلي أن رجال قال 

قرون قال كم بني نوح وإبراهيم قال عشرة قرون قال يا رسول اهللا كم كانت الرسل قال ثالمثائة ومخسة عشر ال 
  رد به معاوية بن سالم يروي هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تف

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  - ٤٠٤
إن ريب وعدين : يقول حدثين عبد اهللا بن علية أن قيسا الكندي حدثه أن أبا سعيد األمناري حدثه أن رسول اهللا قال 

ألفا بغري حساب ويشفع كل ألف لسبعني ألفا مث حيثي ريب ثالث حثيات بكفيه قال  أن يدخل اجلنة من أميت سبعني
قيس فقلت أليب سعيد أنت مسعت هذا من رسول اهللا قال نعم بأذين ووعاه قليب قال أبو سعيد وذلك إن شاء اهللا 

ث عن أيب سعيد مهاجري أمته ويويف اهللا عز و جل بقيته من أعرابنا ال يروى هذا احلدي]  ١٢٩ص [ يستوعب 
  األمناري إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  - ٤٠٥
لى ستني خلق كل إنسان من بين آدم ع: يقول حدثنا عبد اهللا بن فروخ أنه مسع عائشة حتدث أن رسول اهللا قال 

  وثالث مائة مفصل 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  - ٤٠٦
لينتهني أقوام عن : يقول حدثين احلكم بن ميناء أن عبد اهللا بن عمر وأبا هريرة حدثاه أهنما مسعا رسول اهللا يقول 

  اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني ودعهم اجلمعات أو ليختم 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  - ٤٠٧
أهنم ساروا مع رسول اهللا يوم حنني فأطنبوا السري حىت كان عشية : يقول حدثين السلويل عن سهل بن احلنظلية 

رسول اهللا فجاء رجل فارس فقال يا رسول اهللا إين انطلقت بني أيديكم حىت طلعت جبل كذا  فحضرت الصالة عند
وكذا فإذا أنا هبوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إىل حنني فتبسم رسول اهللا ]  ١٣٠ص [ 



س بن أيب مرثد الغنوي أنا يا رسول اهللا وقال تلك غنائم املسلمني مجيعا إن شاء اهللا مث قال من فارسنا الليلة فقال أن
فقال اركب فركب فرسا له فجاء إىل رسول اهللا فقال له رسول اهللا استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله وال 
نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول اهللا إىل مصاله فركع ركعتني مث قال هل أحسستم فارسكم فقال 

سسناه فثوب بالصالة فجعل رسول اهللا وهو يف الصالة يلتفت إىل الشعب حىت إذا قضى رجل يا رسول اهللا ما أح
صالته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب فإذا هو قد جاء حىت وقف 

ا أصبحت اطلعت على رسول اهللا فقال إين قد انطلقت حىت كنت يف أعلى هذا الشعب حيث أمرين رسول اهللا فلم
الشعبني كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال رسول اهللا قد أوجبت فال عليك أن ال تعمل بعدها ال يروى هذا احلديث 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا سعيد بن زكريا املدائين قال حدثنا  - ٤٠٨
من لعق العسل ثالث غدوات : لزبري بن سعيد اهلامشي عن عبد احلميد بن سامل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ا

  كل شهر مل يصبه عظيم من البالء 

عبيد اهللا بن عمرو عن ]  ١٣١ص [ حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا  - ٤٠٩
من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا فعلفه وأثره يف : سحاق عن احلارث عن علي أن النيب قال زيد بن أيب أنيسة عن أيب إ

  ميزانه يوم القيامة 

: حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو املليح عن الزهري عن أنس قال  - ٤١٠
ددت هلا قال ما أعددت هلا من خري أمحد عليه نفسي خرج رسول اهللا فعرض له أعرايب وقال مىت الساعة فقال ما أع

  غري أين أحب اهللا ورسوله قال فأنت مع من أحببت مل يرو أبو املليح عن الزهري عن أنس غري هذا 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي  - ٤١١
رأيت ليلة أسري يب رجاال تقطع ألسنتهم مبقاريض من نار فقلت يا جربيل من هؤالء قال : عن أنس أن النيب قال 

  هؤالء خطباء من أمتك يأمرون الناس مبا ال يفعلون مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال عيسى بن يونس 

بن عمرو عن زيد بن أيب  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا - ٤١٢
إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه وال : أنيسة عن العالء بن عبد الرمحن عن نعيم اجملمر عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

مل يرو هذا احلديث عن نعيم اجملمر ]  ١٣٢ص [ جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني وما أسفل من الكعبني يف النار 
  ن تفرد به زيد بن أيب أنيسة إال العالء بن عبد الرمح

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حيىي بن حممد بن قيس أبو زكري عن  - ٤١٣
لست من دد وال دد مين يقول لست من باطل وال : عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  و بن أيب عمرو إال أبو زكري باطل مين مل يرو هذا احلديث عن عمر



حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عمرو بن عثمان الكاليب قال حدثنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن  - ٤١٤
بعثين النيب ومعاذ بن جبل إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا أوصنا فقال تكاتفا وال تعاصيا : أيب بردة عن أبيه قال 

  ا احلديث عن زهري إال عمرو بن عثمان ويسرا وال تعسرا مل يرو هذ

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن عبد  - ٤١٥
رأيت النيب عليه السالم ركع فوضع يديه على ركبتيه مل يرو هذا احلديث عن عاصم : اجلبار بن وائل عن أبيه قال 

  ار بن وائل إال أبو عوانة تفرد به حممد بن عيسى بن كليب عن عبد اجلب

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا قزعة بن سويد عن احلجاج بن احلجاج  - ٤١٦
]  ١٣٣ص [ من قتل حتت راية عمية : قال حدثنا سويد بن حجري قال حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

صر عصبة فقتلته جاهلية مل يرو هذا احلديث عن سويد بن حجري إال احلجاج بن احلجاج الباهلي يقاتل عصبة أو ين
  تفرد به قزعة بن سويد 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا فرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد  - ٤١٧
اة حتلبها ففقدها رسول اهللا فسأل عنها أم سلمة أهنا كانت هلا ش: األنصاري عن عمرة عن أم سلمة زوج النيب 

فقالت أم سلمة ماتت يا رسول اهللا قال أفال انتفعتم بإهاهبا قالوا يا رسول اهللا إهنا ميتة فقال النيب حيلها دباغها كما 
  حيل خل اخلمر مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال فرج بن فضالة 

نا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا مطر بن عبد الرمحن األعنق عن أم أبان حدثنا أمحد بن خليد قال حدث - ٤١٨
ملا قدمنا املدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا : بنت الوازع بن الزارع عن جدها الزارع وكان يف وفد عبد القيس قال 

قال له النيب إن فيك خلتني فنقبل يدي النيب ورجليه وانتظر املنذر األشج حىت أتى عيبته فلبس ثوبه مث أتى النيب ف
حيبهما اهللا عز و جل احللم واألناة فقال املنذر احلمد هللا الذي جبلين على خلتني حيبهما اهللا ورسوله مل يرو هذا 

  احلديث عن أم أبان إال مطر بن عبد الرمحن 

املليح عن ميمون أبو ]  ١٣٤ص [ حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا  - ٤١٩
فقال بن عمر قد قاتلنا } وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة { جاء رجل إىل بن عمر فسأله عن هذه اآلية : بن مهران قال 

مع النيب حىت مل تكن فتنة فاذهب أنت وأصحابك فقاتلوا حىت تكون فتنة مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران 
  إال أبو املليح 

ن خليد قال حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال حدثنا شريك عن عبد اهللا بن حدثنا أمحد ب - ٤٢٠
بارز عقيل بن أيب طالب رجال يوم مؤتة فقتله فنفله رسول اهللا خامته : حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال 

  بن زرارة  وسلبه مل يرو هذا احلديث عن بن عقيل إال شريك تفرد به إمساعيل بن عبد اهللا

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم  - ٤٢١
كنت عند منرب رسول اهللا فقال رجل ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم إال : يقول حدثين النعمان بن بشري قال 



 أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد احلرام وقال آخر اجلهاد يف أن أسقي احلاج وقال اآلخر ما أبايل أن ال
سبيل اهللا أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول اهللا وهو يوم اجلمعة ولكن إذا 

ة املسجد احلرام صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فما اختلفتم فيه فأنزل اهللا عز و جل أجعلتم سقاية احلاج وعمار
  كمن آمن باهللا اآلية ال يروى هذا احلديث عن النعمان إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا حممد بن مهاجر قال حدثين العباس بن سامل عن أيب  - ٤٢٢
ث وهو يومئذ مستخف فقلت ما أتيت رسول اهللا أول ما بع: سالم عن أيب أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال 

أنت قال أنا نيب قلت وما نيب قال رسول اهللا قلت فاهللا أرسلك قال نعم قلت مب أرسلك قال بأن تعبدوا اهللا 
وتكسروا األوثان وتصلوا األرحام قلت نعم أرسلك فمن تبعك على هذا قال حر وعبد يعين أبا بكر وبالال فكان 

م فأسلمت مث قلت أتبعك يا رسول اهللا قال ال ولكن احلق بقومك فإذا مسعت عمرو بن عبسة يقول أنا رابع اإلسال
  أنا قد ظهرنا فأتنا مل يرو هذا احلديث عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن أيب أسامة عن ضمرة بن ربيعة عن سعدان بن سامل عن يزيد بن  - ٤٢٣
  يف اإلزار فهو يف القميص : عت بن عمر يقول ما قال رسول اهللا أيب شيبة قال مس

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن أيب أسامة قال حدثنا بشر بن إمساعيل عن متام بن جنيح عن كعب  - ٤٢٤
بعض ما  كان رسول اهللا إذا قام من جملسه فأراد الرجوع إليه ترك نعليه أو: بن ذهل قال مسعت أبا الدرداء يقول 

  يكون عليه 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه عن أيب  - ٤٢٥
كنا عند النيب فوجه سرية يف بعض الوجوه فجاءه البشري يبشره بأن ويل أمر العدو امرأة فخر ساجدا مث : بكرة قال 

  حني أطاعت النساء  رفع رأسه وهو يقول هلكت الرجال

سلمة بن كلثوم عن ]  ١٣٦ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا بقية بن الوليد عن  - ٤٢٦
املستحاضة تغتسل من قرء إىل قرء مل يرو هذا : األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النيب 

  بقية  احلديث عن األوزاعي إال سلمة بن كلثوم تفرد به

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين أيب عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه  - ٤٢٧
يا رسول اهللا سعر لنا فقال بل أدعو اهللا مث جاءه رجل فقال يا : عن أيب هريرة أن رجال جاء إىل رسول اهللا فقال 
إين ألرجو أن ألقى اهللا وليست ألحد عندي مظلمة ال يروى هذا رسول اهللا سعر لنا فقال بل اهللا يرفع وخيفض و

  احلديث عن أيب هريرة إال من حديث العالء بن عبد الرمحن 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا يوسف بن يونس األفطس قال حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن أيب  - ٤٢٨
انك اللهم وحبمدك مثل قول النيب مل يرو هذا احلديث عن سبح: عبيدة عن عبد اهللا أنه كان إذا افتتح الصالة قال 

  خصيف إال عتاب تفرد به يوسف بن يونس 



حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن السري األنطاكي قال حدثنا هارون أبو الطيب عن عبد اهللا بن  - ٤٢٩
  م فال جتيبوه من بدأ بالسؤال قبل السال: عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

حدثنا سعيد بن زكريا ]  ١٣٧ص [ حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن السري األنطاكي قال  - ٤٣٠
إذا لعن : املدائين عن عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن زاذان عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا 

  هره فإن كامت العلم يومئذ ككامت ما أنزل على حممد آخر هذه األمة أوهلا فمن كان عنده علم فليظ

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن سعيد القرشي قال حدثنا شبيب بن شيبة السعدي قال حدثنا  - ٤٣١
من قتل معاهدا مل جيد رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من : احلسن قال حدثين أبو بكرة قال مسعت رسول اهللا يقول 

  مائة عام مل يرو هذا احلديث عن شبيب بن شيبة إال حممد بن سعيد القرشي مسرية مخس

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن حكيم بن  - ٤٣٢
احلديث عن رأيت رسول اهللا يسجد على جبهته على قصاص الشعر مل يرو هذا : عمري عن جابر بن عبد اهللا قال 

  حكيم بن عمري إال أبو بكر بن أيب مرمي 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن راشد بن  - ٤٣٣
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو { سئل النيب عن هذه اآلية : سعد عن سعد بن أيب وقاص قال 

فقال رسول اهللا إهنا كائنة ومل يأت تأويلها بعد ال يروى هذا احلديث عن سعد إال هبذا اإلسناد } أرجلكم من حتت 
  تفرد به أبو بكر بن أيب مرمي 

 ١٣٨ص [ حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد  - ٤٣٤
يكون يف آخر الزمان قوم إخوان العالنية أعداء السريرة فقيل يا رسول : اهللا  عن معاذ بن جبل قال قال رسول] 

اهللا وكيف يكون ذلك قال يكون برغبة بعضهم إىل بعض ولرهبة بعضهم من بعض ال يروى هذا احلديث عن معاذ 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو بكر بن أيب مرمي 

 بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا - ٤٣٥
لقد مهمت أن آمر بالصالة : أنيسة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول 

فتقام مث آمر رجال يصلي بالناس مث آخذ حزما من حطب مث آيت أقواما يف دورهم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم 
  يوهتم مل يرو هذا احلديث عن عدي بن ثابت إال زيد بن أيب أنيسة ب

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب  - ٤٣٦
اهللا أن رجال من ثقيف يكىن أبا متام أهدى إىل رسول : أنيسة عن أيب بكر بن حفص عن عامر بن ربيعة عن أبيه 

راوية مخر فقال رسول اهللا عليه وسلم إهنا قد حرمت يا أبا متام فقال له يا رسول اهللا فأستنفق مثنها فقال له النيب إن 
الذي حرم شرهبا حرم مثنها مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر بن حفص إال زيد بن أيب أنيسة وال يروى عن عامر بن 

  ربيعة إال هبذا اإلسناد 



محد بن خليد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب حدثنا أ - ٤٣٧
كنا ال منسك حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام فأمرنا رسول اهللا أن : عن جابر قال ]  ١٣٩ص [ أنيسة عن عطاء 

  نأكل ونتزود مل يروه عن زيد إال عبيد اهللا بن عمرو 

ليد قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن محيد بن مالك حدثنا أمحد بن خ - ٤٣٨
رأيت رسول اهللا ميسح على اخلفني بعد نزول املائدة : اللخمي عن إبراهيم بن جرير بن عبد اهللا البجلي عن أبيه قال 

  مل يرو هذا احلديث عن محيد بن مالك إال إمساعيل بن عياش 

ن خليد قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن سليمان بن حدثنا أمحد ب - ٤٣٩
أقرأين أيب بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إىل النيب وقد تقلده : عمري عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال 

نا منه فقال أما ما عمل لك فإنك إن فقال له النيب تقلدها من جهنم قلت يا رسول اهللا إنا رمبا حضرنا طعامهم فأكل
أكلته فأمنا تأكله خبالقك وأما ما عمل لغريك فحضرته فأكلت منه فال بأس به ال يروى هذا احلديث عن الطفيل بن 

  عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش 

وان بن عمرو عن مهاجر بن حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال حدثنا صف - ٤٤٠
قالت للنيب أين أمنا خدجية قال يف بيت من قصب ال لغو فيه وال نصب بني مرمي وآسية : ميمون عن فاطمة أهنا 

ال يروى ]  ١٤٠ص [ امرأة فرعون قالت من هذا القصب قال ال بل من القصب املنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت 
  اد تفرد به صفوان هذا احلديث عن فاطمة إال هبذا اإلسن

حدثنا أمحد بن خليد احلليب قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان السروجي قال حدثنا أيوب بن  - ٤٤١
هنى رسول : أيب هند قال حدثنا أبو مروان الواسطي عن هشام بن حسان عن احلسن عن عمران بن احلصني قال 

عن عمران بن احلصني إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرحيم بن  اهللا عن إجابة طعام الفاسقني ال يروى هذا احلديث
  مطرف 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد احلضرمي يرده  - ٤٤٢
عصر من يوم ملا كان العشر األواخر من رمضان اعتكف النيب يف املسجد فلما صلى النيب صالة ال: إىل أيب ذر قال 

اثنني وعشرين قال إنا قائمون الليلة إن شاء اهللا فمن شاء أن يقوم فليقم فهي ليلة ثالث وعشرين فصلى لنا النيب 
مجاعة بعد العتمة حىت ذهب ثلث الليل مث انصرف فلما كانت ليلة أربع وعشرين مل يقل شيئا ومل يقم فلما كانت 

أربع وعشرين فقال إنا قائمون الليلة إن شاء اهللا يعين ليلة مخس ليلة مخس وعشرين قام بعد صالة العصر يوم 
وعشرين فمن شاء فليقم فصلى النيب حىت ذهب نصف الليل فلما كانت ليلة ست وعشرين قام فقال إنا قائمون إن 

ذهب ثلثا شاء اهللا يعين ليلة سبع وعشرين فمن شاء أن يقوم فليقم قال أبو ذر فتجلدنا للقيام فقام بنا النيب حىت 
الليل مث انصرف إىل قبة يف املسجد فقلت له إن كنا لقد طمعنا يا رسول اهللا تقوم بنا حىت نصبح قال يا أبا ذر إنك 

قنوت ليلتك مل يرو هذا احلديث عن شريح ]  ١٤١ص [ إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف كتب لك 
  بن عبيد إال صفوان بن عمرو 



د قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محيد الكندي عن حدثنا أمحد بن خلي - ٤٤٣
من انتسب إىل تسعة آباء كفار يريد هبم عزا فهو عاشرهم يف : عبادة بن نسي عن أيب رحيانة قال قال رسول اهللا 

  ش النار ال يروى هذا احلديث عن أيب رحيانة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو بكر بن عيا

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب بن كعب  - ٤٤٤
يا أبا املنذر إين أمرت أن أعرض عليك القرآن فقال باهللا : عن أبيه عن جده عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا 

ل فقال يا رسول اهللا وذكرت هناك قال نعم بامسك آمنت وعلى يديك أسلمت ومنك تعلمت قال فرد النيب القو
  ونسبك يف املأل األعلى قال فاقرأ إذا يا رسول اهللا وبإسناده 

يا رسول اهللا ما جزاء احلمى قال جتري احلسنات على صاحبها ما اختلج عليه : عن أيب بن كعب أنه قال  - ٤٤٥
 خروجا يف سبيلك وال خروجا إىل بيتك وال مسجد قدم أو ضرب عليه عرق فقال اللهم إين أسألك محى ال متنعين

  نبيك فلم ميس أيب قط إال وبه محى مل يرو هذين احلديثني عن معاذ بن حممد بن أيب إال حممد بن عيسى الطباع 

عبد احلميد بن سليمان ]  ١٤٢ص [ حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال حدثنا  - ٤٤٦
إذا أتاكم من ترضون دينه : بن عجالن عن أيب وثيمة النصري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  قال حدثنا حممد

وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال عبد احلميد بن 
  سليمان 

دثنا احلسن بن حبيب بن قال حدثنا املثىن حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا حممد بن عيسى الطباع قال ح - ٤٤٧
استكثروا هذه النعال فإن أحدكم ال يزال : بن الصباح عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا يف بعض غزواته 

  راكبا ما كانتا يف رجليه مل يرو هذا احلديث عن املثىن إال احلسن بن حبيب 

يونس األفطس أخو أيب مسلم املستملي قال حدثنا سليمان بن  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا يوسف بن - ٤٤٨
إذا كان يوم القيامة دعا اهللا عبدا من عبيده : بالل عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 

ن بن بالل فيوقف بني يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال سليما
  تفرد به يوسف بن يونس 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إسحاق بن عبد اهللا أبو يعقوب التميمي األذين قال حدثنا شريك عن  - ٤٤٩
ص [ ما منكم من أحد إال وسيسأله : هالل الوزان عن عبد اهللا بن عكيم عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب قال 

عبدي ما غرك يب ماذا أجبت املرسلني مل يرو هذا احلديث عن هالل الوزان إال ربه تبارك وتعاىل فيقول ]  ١٤٣
  شريك تفرد به إسحاق بن عبد اهللا 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبيد بن هشام احلليب قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إمساعيل بن أيب  - ٤٥٠
يقرأ يف العشاء بالتني والزيتون مل يرو هذا احلديث عن  أن النيب كان: خالد عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب 

  إمساعيل بن أيب خالد إال عبيد اهللا بن عمرو تفرد به عبيد بن هشام 



حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إسحاق بن عبد اهللا التميمي األذين قال حدثنا إمساعيل بن علية عن بن  - ٤٥١
أن ال خترج يوم الفطر حىت تطعم وال يوم النحر حىت ترجع مل يرو من السنة : جريج عن عطاء عن بن عباس قال 

  هذا احلديث عن بن جريج إال بن علية تفرد به إسحاق بن عبد اهللا 

أن النيب خلل : حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس  - ٤٥٢
  اعيل بن جعفر تفرد به إسحاق بن عبد اهللا حليته مل يرو هذا احلديث عن محيد إال إمس

حدثنا أمحد احلليب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن حيىي بن أيب كثري  - ٤٥٣
خلفه فلما ]  ١٤٤ص [ بينما حنن نصلي مع رسول اهللا إذ مسع جلبة رجال : عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال 

ته قال ما شأنكم قالوا أسرعنا إىل الصالة قال فال تفعلوا ليصل أحدكم ما أدرك وليقض ما فاته مل يرو قضى صال
  هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال شيبان 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا احلميدي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حممد بن عبد اهللا  - ٤٥٤
وقف رسول اهللا : الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن عبد اهللا بن عدي بن احلمراء قال بن أخي الزهري عن 

على احلزورة فقال واهللا إين ألعلم أنك خري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا ولوال أين أخرجت منك ما خرجت مل 
  يرو هذا احلديث عن بن أخي الزهري إال الدراوردي 

قال حدثنا احلميدي قال حدثنا حممد بن طلحة التيمي قال حدثين عبد الرمحن بن سامل  حدثنا أمحد بن خليد - ٤٥٥
  عليكم باألبكار فإهنن أعذب أفواها وأرحاما وأرضى باليسري : عومي بن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قال 

صحابا فجعل يل منهم وزراء إن اهللا تبارك وتعاىل اختارين واختار يل أ: وعن جده قال قال رسول اهللا  - ٤٥٦
وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يروى هذا احلديثان عن عومي بن ساعدة إال 

  هبذا اإلسناد تفرد هبما حممد بن طلحة التيمي 

قال حدثين سعيد بن  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا احلميدي قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك - ٤٥٧
إن اهللا تبارك وتعاىل مع : سفيان األسلمي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال قال رسول اهللا 

املدين حىت يقضي دينه ما مل يكن دينه فيما يكره اهللا ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن جعفر إال هبذا اإلسناد 
  تفرد به بن أيب فديك 

دثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين أخي عن محاد بن أيب محيد عن موسى بن وردان ح - ٤٥٨
أن رجال قام عند رسول اهللا فرأوا يف قيامه عجزا فقالوا ما أعجز فالنا فقال رسول اهللا أكلتم : عن أيب هريرة 

  أيب محيد  أخاكم واغتبتموه مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال محاد بن

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد بن راشد الدمشقي قال حدثنا صدقة بن يزيد قال حدثين حممد بن  - ٤٥٩
ال طالق ملن ال ميلك وال عتق ملن ال ميلك مل يرو هذا : املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أنه مسع رسول اهللا يقول 

  زيد احلديث عن صدقة بن يزيد إال عبد اهللا بن ي



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد اهللا بن  - ٤٦٠
كنت مع رسول اهللا يف ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزال فجعل : عاصم عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال 

لي إليه فلما أصبحنا إذا حنن على غري القبلة فقلنا يا فيص]  ١٤٦ص [ الرجل يأخذ احلجارة فيجمعها مسجدا 
رسول اهللا صلينا ليلتنا هذه لغري القبلة فأنزل اهللا تعاىل وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا مل يرو هذا 

  احلديث عن عاصم بن عبيد اهللا إال أبو الربيع السمان 

يم بن مهدي املصيصي قال حدثنا أبو جعفر األبار قال حدثنا إمساعيل حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إبراه - ٤٦١
أول من صنعت له النورة ودخل احلمام سليمان : بن عبد الرمحن األودي عن أيب بردة عن أيب موسى عن ألنيب قال 

احلديث عن بن داود فلما دخله ووجد حره وغمه قال أوه من عذاب اهللا أوه أوه قبل أن ال ينفع أوه ال يروى هذا 
  أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن مهدي 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر عن أشعث بن  - ٤٦٢
   وقت للنفساء أربعني يوما مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال أبو خالد: سوار عن أيب الزبري عن جابر قال 

حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا موسى بن عيسى الطباع قال حدثنا يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه  - ٤٦٣
مداراة الناس صدقة مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن حممد إال موسى : عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

  بن عيسى 

اهللا األذين قال حدثنا عمرو بن األزهر الواسطي عن محيد  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا إسحاق بن عبد - ٤٦٤
أن النيب تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة : عن أيب سعيد اخلدري ]  ١٤٧ص [ الطويل عن أيب نضرة 

  دراهم مل يرو هذا احلديث عن محيد إال عمرو بن األزهر 

نافع قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عاصم األحول حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن  - ٤٦٥
سترة اإلمام سترة من خلفه مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال سويد تفرد به : عن أنس بن مالك عن النيب قال 

  الربيع 

ه حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أن - ٤٦٦
لقي بالال مؤذن رسول اهللا يتسوك حبلب قال فقلت يا بالل حدثين : مسع أبا سالم يقول حدثين عبد اهللا اهلوزين أنه 

كيف كان مهنة رسول اهللا فقال ما كان له شيء كنت أنا الذي أيل ذلك منه منذ بعثه اهللا حىت تويف وكان إذا أتاه 
أستقرض فأشتري الربدة فأكسوه وأطعمه حىت اعترضين رجل من اإلنسان املسلم فرآه عاريا يأمرين به فأنطلق ف

املشركني فقال يل يا بالل إن عندي سعة فال تستقرض من أحد إال مين ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت مث قمت 
ألؤذن للصالة فإذا املشرك قد أقبل يف عصابة من التجار فلما رآين قال يا حبشي قلت لبيك فتجهمين وقال قوال 

يظا فقال أتدري كم بينك وبني الشهر قلت قريب قال إمنا بينك وبينه أربع فآخذك بالذي يل عليك فإين مل أعطك غل
الذي أعطيتك من كرامتك وال كرامة صاحبك علي ولكين إمنا أعطيتك آلخذك عبدا فأردك ترعى يل الغنم كما 

س فانطلقت مث أذنت بالصالة حىت إذا فأخذ يف نفسي ما يأخذ يف أنفس النا]  ١٤٨ص [ كنت ترعى قبل ذلك 



صليت العتمة رجع رسول اهللا إىل أهله فاستأذنت عليه فأذن يل فقلت يا رسول اهللا إن املشرك الذي كنت أدنت 
منه قال يل كذا وكذا وليس عندك ما تقضي وليس عندي وهو فاضحي فأذن يل أن آيت إىل بعض هؤالء األحياء 

رسوله ما يقضي عنه فخرجت حىت أتيت منزيل فجعلت سيفي وجرايب ونعلي عند  الذي قد أسلموا حىت يرزق اهللا
رأسي واستقبلت بوجهي األفق فلما منت ساعة انتبهت فإذا رأيت علي ليال منت حىت انشق عمود الصبح األول 

مناخات فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بالل أجب رسول اهللا فانطلقت حىت أتيته فإذا أربع ركائب 
عليهن أمحاهلن فأتيت رسول اهللا فاستأذنت فقال يل رسول اهللا أبشر فقد جاءك اهللا بقضائك فحمدت اهللا فقال امل متر 
على الركائب املناخات األربع قلت بلى فقال إن لك رقاهبن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداه إيل عظيم 

أمحاهلن مث علفتهن مث قمت إىل صالة الصبح حىت إذا صلى فدك فاقبضهن مث اقض دينك ففعلت فحططت عنهن 
رسول اهللا خرجت إىل البقيع فجعلت إصبعي يف أذين فناديت من كان يطلب رسول اهللا بدين فليحضر فما زلت 

أبيع وأقضي حىت مل يبق على رسول اهللا دين يف األرض حىت فضل يف يدي أوقيتان أو أوقية ونصف مث انطلقت إىل 
د ذهب عامة النهار وإذا رسول اهللا قاعد يف املسجد وحده فسلمت عليه فقال يل ما فعل ما قبلك فقلت املسجد وق

قد قضى اهللا كل شيء كان على رسوله فلم يبق شيء فقال أفضل شيء فقلت نعم فقال انظر أن ترحيين منها فإين 
ىت أمسينا فلما صلى رسول اهللا ترحيين منه فلم يأتنا أحد ح]  ١٤٩ص [ لست بداخل على أحد من أهلي حىت 

العتمة دعاين فقال ما فعل ما قبلك قلت هو معي مل يأتنا أحد فبات يف املسجد حىت أصبح وصلى اليوم الثاين حىت 
كان يف آخر النهار جاءه راكبان فانطلقت هبما فأطعمتهما وكسوهتما حىت إذا صلى العتمة دعاين فقال ما فعل الذي 

هللا منه يا رسول اهللا فكرب ومحد اهللا شفقا من أن يدركه املوت وعنده ذلك مث اتبعته حىت قبلك فقلت قد أراحك ا
جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حىت أتى مبيته فهذا الذي سألتين عنه ال يروى هذا احلديث عن بالل إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم 

توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سالم عن يزيد بن سالم أنه  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو - ٤٦٧
كنت قائما عند رسول اهللا فجاء حرب : مسع أبا سالم يقول حدثين أبو أمساء الرحيب أن ثوبان موىل رسول اهللا قال 

ا رسول اهللا فقال من أحبار اليهود فقال السالم عليك يا حممد فدفعته دفعة كاد يسقط منها فقلت له أوال تقول ي
اليهودي إمنا ندعوه بامسه الذي مساه به أهله فقال رسول اهللا إن أمسي حممد الذي مساين به أهلي فقال اليهودي جئت 

أسألك فقال له رسول اهللا ينفعك شيء أن حدثتك قال أمسع بأذين فنكت بعود كان معه فقال سل فقال اليهودي 
والسماوات فقال رسول اهللا هم يف الظلمة دون اجلسر قال فمن أول الناس أين الناس يوم تبدل األرض غري األرض 

إجازة قال فقراء املهاجرين فقال اليهودي فما حتيتهم حني يدخلون اجلنة قال زيادة كبد احلوت قال فما غداؤهم 
[ ى سلسبيال قال على إثرها قال ينحر هلم ثور اجلنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شراهبم عليه قال من عني تسم

صدقت قال وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نيب أو رجل أو رجالن قال ]  ١٥٠ص 
ينفعك إن حدثتك قال أمسع بأذين قال جئت أسألك عن الولد فقال ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا اجتمعا 

 مين املرأة مين الرجل آنثا بإذن اهللا فقال اليهودي لقد صدقت فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا وإذا عال
وإنك نيب مث انصرف فذهب فقال رسول اهللا لقد سألين عما سألين عنه وما يل علم بشيء منه حىت أتاين اهللا به ال 

  يروى هذا احلديث هبذا التمام عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم 



د بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم حدثنا أمح - ٤٦٨
اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرأوا : يقول مسعت أبا أمامة يقول مسعت رسول اهللا يقول 

ما غمامتان أو غيايتان أو كأهنما فرقان من الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهن
طري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة مل يرو 

  هذا احلديث عن زيد إال معاوية بن حيىي 

بن سعيد عن حممد بن علي حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا فرج بن فضالة عن حيىي  - ٤٦٩
إذا عملت أميت مخس عشرة خصلة حل هبا البالء قالوا يا رسول اهللا : عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا 

وما هي قال إذا كان الفيء دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وارتفعت األصوات 
خمافة شره وكان زعيم القوم أرذهلم واختذت ]  ١٥١ص [ أباه وأكرم الرجل يف املساجد وبر الرجل صديقه وجفا 

القيان واملعازف وشربوا اخلمور ولبسوا احلرير فانتظروا مسخا وخسفا مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال فرج بن 
  فضالة 

 عن أيب عثمان النهدي حدثنا أمحد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا يزيد بن ربيعة عن أيب األشعث الصنعاين - ٤٧٠
يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت يف حثالة من الناس وشبك بني أصابعه قلت يا رسول : عن أيب ذر قال قال رسول اهللا 

اهللا ما تأمرين قال صربا صربا خالقوا الناس بأخالقهم وخالفوهم يف أعماهلم ال يروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا 
  ة اإلسناد تفرد به أبو توب

من أصبح ومهه الدنيا فليس من اهللا يف شيء ومن مل يهتم باملسلمني فليس : وبه عن أيب ذر قال قال النيب  - ٤٧١
منهم ومن أعطى الذل من نفسه طائعا غري مكره فليس منا ال يروى هذا احلديث إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن 

  ربيعة 

بن أيوب الشعيثي قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن األزهر حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا موسى  - ٤٧٢
يف قوله عز و جل أو أثارة من علم قال جودة اخلط مل يرو هذا احلديث عن : عن بن عون عن الشعيب عن بن عباس 

  بن عون إال عمرو بن األزهر 

سألت عبد : يزيد بن مخري قال  حدثنا أمحد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن - ٤٧٣
واهللا لو نشروا من القبور ما عرفوكم ]  ١٥٢ص [ اهللا بن بسر أين حالنا من حال من كان قبلنا فقال سبحان اهللا 

  إال أن جيدوكم قياما تصلون مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن بسر إال يزيد بن مخري تفرد به صفوان بن عمرو 

بيل األنطاكي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن حدثنا أمحد بن ق - ٤٧٤
أميا رجل أعمر عمري فهي له ولعقبه من بعده يرثها من : عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري أن رسول اهللا قال 

  الزبري  يرثه من عقب أو أرقب رقىب فهي مبنزلة العمرى هكذا رواه حفص بن ميسرة عن بن



حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل املكي قال حدثنا حممد بن أيب عمر العدين قال حدثنا بشر بن السري قال  - ٤٧٥
أقيموا صفوفكم فإن من حسن الصالة إقامة الصف مل يروه عن : حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا قال 

  عمرو مسعر إال بشر بن السري وال رواه عن بشر إال بن أيب 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن أبيه  - ٤٧٦
إذا كان ثالثة فال يتناجى اثنان دون واحد مل يروه عن بن عجالن إال ابنه : عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  عبد اهللا 

حدثنا فضيل بن عياض ]  ١٥٣ص [ حدثنا عبد اهللا بن عمران العابدي قال  حدثنا أمحد بن عمرو قال - ٤٧٧
يا رسول اهللا واهللا إنك ألحب إيل من نفسي : عن منصور عن األسود عن عائشة قالت جاء رجل إىل النيب فقال 

يك وإنك ألحب إيل من أهلي وأحب إيل من ولدي وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك فأنظر إل
وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني { فلم يرد عليه النيب حىت نزل جربيل هبذه اآلية 
  اآلية } والصديقني 

ثنا عبد اهللا بن عمران قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد حدثنا أمحد بن عمرو حد - ٤٧٨
ليس على األمة حد حىت حتصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على : بن جبري عن بن عباس قال قال النيب 

  احملصنات 

لم عن عكرمة عن حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا عبد اهللا بن عمران قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مس - ٤٧٩
  أن النيب هنى أن توطأ احلامل حىت تضع : بن عباس 

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزائي قال حدثنا أبو علقمة الفروي قال حدثنا  - ٤٨٠
وجب  من مس فرجه فقد: مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن مالك إال أبو علقمة تفرد به إبراهيم بن املنذر ]  ١٥٤ص [ عليه الوضوء 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد الساملي قال حدثنا بن أيب فديك عن رباح بن أيب  - ٤٨١
دخل اجلنة رجل ال يبقى يف اجلنة أهل دار ي: معروف عن قيس بن سعد عن جماهد عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

وال غرفة أال قالوا مرحبا مرحبا إلينا إلينا قال أبو بكر ما ترى هذا الرجل يف ذلك اليوم قال النيب أجل وأنت هو يا 
  أبا بكر 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن منصور اجلماز قال حدثنا يعقوب بن حممد الزهري قال حدثين  - ٤٨٢
براهيم بن حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن أمه أم كلثوم قالت جاءتين بسرة بنت إ

من خيطب أم كلثوم بنت عقبة فقلت فالن وفالن فقال أين أنتم من عبد : صفوان فأخربتين أن رسول اهللا قال هلا 
  الرمحن بن عوف فإنه سيد املرسلني وخيارهم 



ا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا حممد بن ميمون اخلياط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن حدثن - ٤٨٣
أن النيب كان يطوف على نسائه يف غسل واحد مل يرو هذا احلديث عن معمر عن ثابت إال سفيان : ثابت عن أنس 

  بن عيينة ورواه سفيان الثوري وغريه عن معمر عن قتادة 

بن عمرو اخلالل قال حدثنا احلسن بن داود املنكدري قال حدثنا بكر بن صدقة عن حممد بن حدثنا أمحد  - ٤٨٤
ريح ومطر ]  ١٥٥ص [ قد كان رسول اهللا إذا أتاه مؤذنه بالعشاء يف ليلة ذات : عجالن عن نافع عن بن عمر 

  أمره أن يتبع أذانه أن صلوا يف رحالكم 

ا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثن - ٤٨٥
أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار : مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

يم بن جهنم هلي أشد سوادا من دخان ناركم هذه بسبعني ضعفا مل يرو هذا احلديث عن مالك إال معن تفرد به إبراه
  املنذر 

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا حممد بن أيب عمر العدين قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن  - ٤٨٦
إن عبدا أصححت له بدنه : العالء بن املسيب عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال يقول اهللا عز و جل 

  بعة أعوام حملروم مل يرفع هذا احلديث عن سفيان إال عبد الرزاق وأوسعت عليه يف الرزق مل يفد إيل يف كل أر

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا احلسني بن احلسن العدين قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد  - ٤٨٧
  ها إذا سئل رسول اهللا أي الناس أحب إليك قال عائشة قالوا لسنا نعين من النساء قال فأبو: الطويل عن أنس قال 

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال  - ٤٨٨
ص [ يا بين طلحة خالدة : حدثنا عبد اهللا بن املؤمل عن بن أيب مليكة عن بن عباس قال قال رسول اهللا خذوها 

الكعبة مل يرو هذا احلديث عن بن أيب مليكة إال عبد اهللا بن تالدة ال ينزعها منكم إال ظامل يعين حجابة ]  ١٥٦
  املؤمل تفرد به معن بن عيسى 

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عبد اهللا بن موسى التيمي قال  - ٤٨٩
أن : عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري عن جعفر بن

النيب بعث ثالثة نفر إىل قيصر وإىل كسرى وإىل صاحب اإلسكندرية وبعث عمرو بن العاص إىل النجاشي فلما أتى 
عمرو النجاشي وجد من كان عنده يدخلون مكفرين من خوخة فلما رأى عمرو اخلوخة ودخوهلم عليه وىل ظهره 

منها اعتدل ففزعت احلبشة ومهوا بقتله قالوا ما منعك أن تدخل كما دخلنا فقال  مث دخل ميشي القهقري فلما دخل
ال نصنع ذلك بنبينا فهو أحق أن يصنع ذلك به فقال النجاشي اتركوه صدق ال يروى هذا احلديث عن عمرو بن 

  أمية إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

دثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا عبد اهللا بن موسى التيمي عن املنكدر حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال ح - ٤٩٠
رأيت رسول اهللا إذا انصرف من العيدين أتى : بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي قال 



ا احلديث عن وسط املصلى فقام فنظر إىل الناس كيف ينصرفون وكيف مستهم مث يقف ساعة مث ينصرف ال يروى هذ
  عبد الرمحن بن عثمان إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

قال حدثنا عبد اهللا ]  ١٥٧ص [ حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل قال حدثنا مروان بن أيب مروان العثماين  - ٤٩١
باب بين عبد مناف  دخل رسول اهللا ودخلنا معه من: بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال 

وهو الذي يسميه الناس باب بين شيبة وخرجنا معه إىل املدينة من باب احلزورة وهو باب اخلياطني مل يرو هذا 
  احلديث عن مالك إال عبد اهللا بن نافع تفرد به مروان بن أيب مروان 

فص بن غياث عن أيب حدثنا أمحد بن حممد الشافعي قال حدثين عمي إبراهيم بن حممد قال حدثنا ح - ٤٩٢
أنه كان إذا استلم احلجر قال اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك : العميس عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي 

واتباعا سنة نبيك ال نعلم أسند أبو العميس عن أيب إسحاق حديثا غري هذا ومل يروه عن أيب العميس إال حفص وال 
  عن حفص إال إبراهيم الشافعي 

نا أمحد بن زيد بن هارون املكي قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا حيىي بن يزيد بن عبد حدث - ٤٩٣
امللك النوفلي عن أبيه عن عبد اهللا بن نافع موىل بن عمر عن أبيه عن بن عمر قال قال عمر بن اخلطاب قال رسول 

آخرها وشرها أوهلا ال يروى هذا احلديث عن  خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء: اهللا 
  إبراهيم بن املنذر ]  ١٥٨ص [ عمر بن اخلطاب إال هبذا اإلسناد تفرد به 

حدثنا أمحد بن زيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا  - ٤٩٤
إمنا أجلكم فيما خال من األمم كما بني صالة :  قال مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن بن عمران رسول اهللا

  العصر إىل مغرب الشمس مل يروه عن مالك إال معن تفرد به إبراهيم مب املنذر 

حدثنا أمحد بن حممد أبو سليمان القزاز املكي قال حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي قال حدثنا عبد العزيز  - ٤٩٥
: سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا يقول  بن حممد الدراوردي عن صفوان بن

  إن أىب فرده إن أىب فقاتله فإمنا هو شيطان يعين يف املار بني يدي املصلي مل يروه عن صفوان إال الدراوردي 

عن معمر عن قتادة  حدثنا أمحد بن زكريا العابدي قال حدثنا احلسن املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك - ٥٩٦
إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدأوا بالعشاء مل يرو هذا احلديث عن معمر : عن أنس بن مالك أن النيب قال 

  عن قتادة إال بن املبارك 

املكي قال حدثنا سليم بن ]  ١٥٩ص [ حدثنا أمحد بن زكريا العابدي قال حدثنا عبد الوهاب بن فليح  - ٥٩٧
يا بين عبد مناف يا بين عبد املطلب إن : حدثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن النيب قال  مسلم اخلشاب قال

وليتم هذا األمر فال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو هنار مل يرو هذا احلديث عن بن 
  جريج عن عطاء عن بن عباس إال سليم بن مسلم 



ريا قال حدثنا الزبري بن بكار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن حدثنا أمحد بن زك - ٥٩٨
من بات ويف يده غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه مل يرو هذا : عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن النيب قال 

  احلديث عن سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا إال الزبري بن بكار 

د بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن حدثنا أمح - ٥٩٩
هذه مكة حرمها اهللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام حبرام : دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النيب قال 

طتها إال ملنشد فقال العباس يا رسول إىل يوم القيامة ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال حتل لق
  مل يروه عن سفيان إال سعيد بن عبد الرمحن ]  ١٦٠ص [ اهللا إال اإلذخر قال إال اإلذخر 

حدثنا أمحد بن زكريا املكي قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان  - ٥٠٠
أن النيب قدمه من املزدلفة إىل مىن يف ضعفة أهله مل يروه : ن عباس الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن ب

  عن سفيان إال بشر 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلوهري قال حدثنا حممد بن إبراهيم أخو أيب معمر قال حدثنا سفيان بن  - ٥٠١
إن : دعوين إىل السحور وقال عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال أرسل يل عمر بن اخلطاب ي

رسول اهللا مساه الغداء املبارك ال يروى هذا احلديث عن عمر إال من هذا الوجه وال نعلم رواه عن بن عيينة إال حممد 
  بن إبراهيم أخو أيب معمر عيسى بن السري احلجواين كويف 

مسلمة عن هبز بن حكيم عن زرارة حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن  - ٥٠٢
أن رسول اهللا كان إذا قام من الليل وضع له سواكه ووضوءه مل يرو هذا : بن أوىف عن سعيد بن هشام عن عائشة 

  احلديث عن سعد إال زرارة وال عن زرارة إال هبز تفرد به محاد بن سلمة 

قال حدثنا منصور بن أيب األسود عن املختار حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا سعد بن سليمان الواسطي  - ٥٠٣
كنا نصلي الركعتني قبل املغرب على عهد رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن : بن فلفل عن أنس بن مالك قال 

  املختار إال منصور تفرد به سعيد بن سليمان 

أبو حامت قال حدثنا بن جريج حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا حممد بن صاحل بن النطاح قال حدثنا أرطاه  - ٥٠٤
ما أحد أعظم عندي يدا من أيب بكر واساين مباله ونفسه وأنكحين : عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  ابنته مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أرطاة تفرد به حممد بن صاحل 

ال حدثنا هاشم جليس أليب معاوية الضرير حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى ق - ٥٠٥
: عن يزيد بن عبد الرمحن أيب خالد الداالين عن قيس بن مسلم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه أيب ليلى قال 

كنا مع رسول اهللا يف غزاة فغلت القدور من حلوم احلمر األهلية فأمرنا بإكفائها وقسم لكل عشرة منا شاة مل يرو 
  عن أيب خالد إال هاشم هذا الشيخ تفرد به حممد بن عمران  هذا احلديث



حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن  - ٥٠٦
ال يرث املسلم الكافر وال : الزهري عن علي بن احلسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النيب قال 

  سلم مل يرو هذا احلديث عن قيس إال علي بن اجلعد الكافر امل

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان البصري قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي قال حدثنا  - ٥٠٧
بعثتين أم سليم إىل رسول اهللا وقد عملت له وطبة فطلبته فوجدته يف : عن أنس بن مالك قال ]  ١٦٢ص [ مثامة 

ياط وقد عمل له طعاما فيه ذروة وقرع فجعل رسول اهللا يأكل القرع وينحي الذروة بإصبعه السبابة بيت عبد له خ
فقلت يا رسول اهللا إن أم سليم صنعت لك وطبة وهي حتب أن تأكل منها فجاء رسول اهللا فأكل منها فقالت له يا 

  ر له رسول اهللا أنس أدع اهللا له فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغف

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا محاد بن زيد عن معاذ األعور عن احلسن قال  - ٥٠٨
لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هبيم فقال له عمرو من حدثك : قال رسول اهللا 

  حلديث عن معاذ األعور إال محاد بن زيد تفرد به خالد بن خداش قال حدثنيه واهللا عبد اهللا بن مغفل مل يرو هذا ا

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم قال أملى علي عبد اهللا بن وهب  - ٥٠٩
 ليس على منتهب وال خمتلس وال خائن قطع مل: من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب قال 

  يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال بن وهب تفرد به أبو معمر 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا حممد بن يوسف الغضيضي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمر بن  - ٥١٠
عليه وال يبع وال خيطب ]  ١٦٣ص [ ال ينكح احملرم وال خيطب : حممد عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

أحدكم على بيع أخيه وال خيطب على خطبة أخيه حىت يأذن له مل يرو هذا احلديث عن نافع عن بن عمر إال عمر 
  تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا  - ٥١١
ما ترك رسول اهللا يوم تويف : عمرو بن احلارث أخي جويرية عن جويرية قالت إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن 

  إال بغلة بيضاء وسالحه وأرضا جعلها صدقة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال إسرائيل تفرد به مؤمل 

ا البختري حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثن - ٥١٢
يف شهر رمضان الصوت ويف : عن أيب هريرة قال قال النيب ]  ١٦٤ص [ عن عبد احلميد عن شهر بن حوشب 

ذي القعدة متيز القبائل ويف ذي احلجة يسيب احلاج مل يرو هذا احلديث عن شهر بن حوشب إال البختري تفرد به 
  نوح بن قيس 

ن املساور قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حممد بن زيد عن حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عيسى ب - ٥١٣
إن املرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها : عمرو بن دينار عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 



كل ملك يف السماء وكل شيء متر عليه غري اجلن واإلنس حىت ترجع مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال 
  حممد بن زيد تفرد به سويد بن عبد العزيز 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا حممد بن عبد اهللا العصري قال  - ٥١٤
أنه دخل على عائشة ذات غداة فقالت بأيب وأمي يا رسول اهللا : حدثنا غالب القطان عن أنس بن مالك عن النيب 

الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فأعرض النيب بوجهه فقامت فتوضأت فقالت اللهم إين علمين اسم اهللا 
أسألك من اخلري كله ما علمت منه وما مل أعلم وبامسك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت 

ص [ بن عبد اهللا العصري تفرد  فقال واهللا إهنا لفي هذه األمساء مل يرو هذا احلديث عن غالب القطان إال حممد
  به القواريري ]  ١٦٥

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عمرو بن  - ٥١٥
جلست يف عهد رسول اهللا جملسا ما جلست قبله وال بعده أغبط عندي منه خرج : شعيب عن أبيه عن جده قال 

ناس عند حجرته يتجادلون بالقرآن فخرج من البيت كأمنا رضح يف وجهه حب الرمان أو كأمنا يقطر من نيب اهللا وأ
وجهه الدم فقال يا قوم أهبذا أمرمت أن جتادلوا بالقرآن بعضه ببعض إن القرآن مل ينزل يكذب بعضه بعضا وإن كان 

  تفرد به عمرو الناقد متشاهبا فآمنوا به مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال ابنه 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة  - ٥١٦
القمح بالشعري اثنني بواحد يدا بيد : عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين أنه مسع عبادة حيدث عن النيب أنه قال 

  حلديث عن قتادة إال سعيد بن بشري وال يصلح نسيئة مل يرو هذا ا

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عمي عيسى بن مساور قال حدثنا مروان بن معاوية عن أشعث عن أيب  - ٥١٧
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن أشعث : الزبري عن جابر قال قال يعين النيب 

  ن املساور إال مروان تفرد به عيسى ب

حممد بن كثري الكويف ]  ١٦٦ص [ حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا  - ٥١٨
جاء رجل إىل النيب فقال أوصين فقال : عن السري بن إمساعيل عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  احلديث عن الشعيب إال السري بن إمساعيل  دع قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال مل يرو هذا

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أمحد بن مجيل املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال حدثنا سفيان  - ٥١٩
إن بين إسرائيل ملا وقع فيهم : الثوري عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

عل الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه مث يلقاه من الغد فال مينعه ما رأى منه أن يكون خليطه وأكيله النقص ج
لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان { وشريبه فضرب اهللا على قلوب بعضهم على بعض ونزل فيه القرآن 

قال رسول اهللا كال والذي نفسي بيده حىت  مث} كثريا منهم فاسقون { اآلية إىل قوله } داود وعيسى بن مرمي 
تأخذوا على يدي الظامل فتأطروه على احلق أطرا مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد الكبري احلنفي وعبد اهللا بن 

  املبارك واألشجعي 



الرحيل بن حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أمحد بن منيع قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر قال حدثنا  - ٥٢٠
كان النيب إذا توضأ خلل حليته مل يرو هذا احلديث عن الرحيل إال : معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال 

  شجاع بن الوليد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا عبد اهللا بن داود وبشر بن  - ٥٢١
]  ١٦٧ص [ كلهم عن سفيان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري  املفضل وعبد الرمحن بن مهدي

ال نكاح إال بإذن ويل مرشد أو سلطان مل يرو هذا احلديث مسندا عن سفيان إال : عن بن عباس قال قال رسول اهللا 
  بن داود وبشر وبن مهدي تفرد به القواريري 

عمر القطيعي قال حدثنا جرير بن عبد احلميد عن زكريا بن حيىي حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو م - ٥٢٢
من مل يأخذ شاربه فليس منا مل يرو هذا احلديث : البدي عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهللا 

  عن زكريا بن حيىي إال جرير 

حدثنا إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا حممد بن إبراهيم أخو أيب معمر قال  - ٥٢٣
من قال حني يصبح وحني ميسي أعوذ بكلمات اهللا التامات : عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  من شر ما خلق مل يضره شيء 

ن حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عمي عيسى بن مساور قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان ب - ٥٢٤
يف قول اهللا عز و جل إذا جاء نصر اهللا والفتح : حسني عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا عنه 

قال فتح مكة نعيت لرسول اهللا نفسه فاستغفر ربك واعلم أنه قد حضر أجلك مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال 
  سويد 

ور قال حدثنا سويد عن سفيان عن احلكم بن عبد الرمحن حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عيسى بن مسا - ٥٢٥
كثر هوام رأسي فقال ]  ١٦٨ص [ مر يب رسول اهللا يف عمرة احلديبية وقد : بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال 

يا كعب إن هذا ألذى قلت أجل يا رسول اهللا فهل من رخصة فقال رسول اهللا نعم أنسك نسيكة أو صم ثالثة أيام 
  ستة مساكني مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال سويد أو أطعم 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب وعمي عيسى بن مساور قاال حدثنا سويد عن سفيان عن عمرو بن  - ٥٢٦
أن رسول اهللا سئل عن اللقطة توجد يف األرض املسكونة يف املسيل املاء فقال عرفها سنة : شعيب عن أبيه عن جده 

احبها وإال فهي لك وسئل عن اللقطة توجد يف أرض العدو فقال فيها ويف الركاز اخلمس وسئل عن فإن جاء ص
ضالة الغنم فقال خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب وسئل عن ضالة اإلبل فقال دعها فإن معها حذاءها 

يه الغرم فإذا كان من وسقاءها ترد املاء وتأكل الشجر وسئل عن حريسة اجلبل فقال يضرب ضربات ويضعف عل
املراح فبلغ مثن اجملن وهو الدينار ففيها القطع وإذا كان دون ذلك ضرب ضربات وضوعف عليه الغرم مل يرو هذا 

  احلديث عن سفيان إال سويد 



حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرمحن بن يزيد  - ٥٢٧
أخذ رسول : قال حدثين أبو اهلذيل الربعي قال أخذ أبو داود بيدي فقال أخذ الرباء بن عازب بيدي فقال بن جابر 

اهللا بيدي فقال ما من مؤمنني يلتقيان فيأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ال يأخذ هبا حني يأخذ إال املودة يف اهللا 
  فيفترقا حىت يغفر هلما 

حدثنا شعيب بن إسحاق عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد أن بشري بن يسار  وبه حدثنا داود بن رشيد قال - ٥٢٨
أهنا دخلت على رسول اهللا فقال هلا أذات زوج أنت : عن عمته ]  ١٦٩ص [ أخربه أن حصني بن حمصن أخربه 

نارك قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما آلوه إال ما عجزت عنه فقال رسول اهللا انظري أين أنت منه فإنه جنتك و
  مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال شعيب بن إسحاق 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبد اهللا بن داهر الرازي قال حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال  - ٥٢٩
من سره أن ينظر إىل أشبه الناس هديا ومستا ودال برسول اهللا حني خيرج من منزله حىت يعود : مسعت حذيفة يقول 

  ظر إىل عبد اهللا بن مسعود مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن يزيد بن وهب إال داهر الرازي فلين

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن مهران أبو خالد اخلباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب  - ٥٣٠
ا زوجة رسول اهللا يف الدنيا إن أمكم قد جاءت إىل البصرة وإهن: حصني عن أيب مرمي قال قال عمار بن ياسر 

  وزوجته يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني إال أبو بكر بن عياش 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن املغرية  - ٥٣١
[ دخلت امرأة : لى اهللا عليه و سلم أ يقول بن أيب لبيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا ص

النار يف هرة ربطتها فلم تسقها ومل تطعمها ومل ترسلها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت يف رباطها ]  ١٧٠ص 
ودخلت مومسة اجلنة إذ مرت على كلب على طوي يريد املاء فال يقدر عليه فنزعت خفها أو موقها فربطته يف 

  حىت أروته مل يرو هذا احلديث عن املغرية بن أيب لبيد إال حممد بن إسحاق  مخارها فنزعت له فسقته

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب وعمي قاال حدثنا رواد بن اجلراح عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري  - ٥٣٢
ن خلفه يف أهله خبري فقد من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا وم: عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  غزا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة إال رواد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا عبيدة بن األسود عن القاسم بن  - ٥٣٣
بت مع رسول اهللا فقام حلاجته : يه قال الوليد وجمالد عن عامر الشعيب قال حدثين عروة بن املغرية بن شعبة عن أب

وعليه جبة رومية فتمسح فتوضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول اهللا أال أنزعها قال إين لبستهما على طهر مل يرو 
  هذا احلديث عن القاسم بن الوليد وجمالد إال عبيدة بن األسود تفرد به عبد اهللا بن عمر بن أبان 

قال حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى قال حدثين أيب عن بن أيب ليلى عن أيب محزة  حدثنا أمحد بن القاسم - ٥٣٤
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني : عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 



كيف يكون ذلك قال يشرهبا وهو مؤمن قلنا يا رسول اهللا ]  ١٧١ص [ يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني 
  خيرج اإلميان منه فإن تاب رجع إليه مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال بن أيب ليلى تفرد به ولده عنه 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري قال حدثنا بن هليعة عن أيب األسود عن القاسم  - ٥٣٥
الدنيا وال اعجبه منها إال ورعا مل يرو هذا احلديث عن القاسم إال  ما أعجب رسول اهللا شيء من: عن عائشة قالت 

  أبو األسود تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد بن القاسم حدثنا قال عصمة بن سليمان القزاز قال حدثنا سالم الطويل عن زيد العمي عن  - ٥٣٦
لست بناظر يف حق عبدي حىت ينظر : معاوية بن قرة عن بن عباس قال قال رسول اهللا يقول اهللا تبارك وتعاىل 

  عبدي يف حقي ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به سالم الطويل 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا الوليد بن الفضل العنزي قال حدثنا نوح بن أيب مرمي عن زيد العمي عن  - ٥٣٧
من ترك الصف األول خمافة أن يؤذي أحدا أضعف اهللا له أجر : سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  الوليد بن الفضل ]  ١٧٢ص [ الصف األول ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا احلسن بن شبيب املكتب قال حدثنا علي بن هاشم عن إمساعيل بن  - ٥٣٨
إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق واألذنان من الرأس : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا مسلم عن عطاء 

  مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال إمساعيل تفرد به علي بن هاشم 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثين احلارث بن  - ٥٣٩
قال لنا رسول اهللا كيف أنتم وربع :  القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال حصرية قال حدثين

اجلنة لكم ولسائر الناس ثالثة أرباعها قالوا اهللا ورسوله أعلم قال كيف أنتم والشطر لكم قالوا ذاك أكثر فقال 
هذا احلديث عن القاسم بن عبد اهللا إال رسول اهللا أهل اجلنة عشرون ومائة صف لكم منها مثانون صفا مل يرو 

  احلارث تفرد به عبد الواحد بن زياد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثين أيب قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا احلسن بن دينار عن أيوب  - ٥٤٠
ا حتت السقيفة تزوجها رسول اهللا حراما وبىن هبا حالال مث ماتت بسرف وذلك قربه: عن عكرمة عن بن عباس قال 

  مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن دينار إال شعيب بن إسحاق 

العباداين قال مسعت ]  ١٧٣ص [ حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا أبو معاوية  - ٥٤١
وافق يوم اجلمعة يوم غزوت مع رسول اهللا غزاة حنني يف سنة مثان يف رمضان ف: أبا املليح اهلذيل حيدث عن أبيه قال 

  مطري فأمر رسول اهللا بالال فنادى الصالة يف الرحال مل يرو هذا احلديث عن أيب معاوية العباداين إال علي بن اجلعد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن  - ٥٤٢
التيمم ضربة للوجه والكفني مل يرو هذا احلديث عن : عن عمار بن ياسر عن النيب قال عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه 

  أبان إال عفان 



حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثين عمي عيسى بن املساور قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد  - ٥٤٣
إياكم والكرب فإن الكرب يكون يف الرجل :  اهللا بن محيد قال حدثنا طاوس عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا قال

  وإن عليه العباءة مل يرو هذا احلديث عن طاوس إال عبد اهللا بن محيد تفرد به سويد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب قال حدثنا سويد عن قرة بن عبد الرمحن عن بن شهاب عن مسعود  - ٥٤٤
رسول اهللا أمره أن ينادي يف أهل مىن يف بردين ال يصومن هذه األيام  أن: بن احلكم عن عبد اهللا بن حذافة السهمي 

  أحد فإهنا أيام أكل وشرب 

ص [ حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثين أيب وعمي قاال حدثنا سويد عن قرة عن بن شهاب عن عروة  - ٥٤٥
 وقعت باألرض فقال ما طرقتين احليضة وأنا مع رسول اهللا على فراشه فانسللت حىت: عن عائشة قالت ]  ١٧٤

  شأنك فأخربته أين حضت فأمرين أن أشد علي إزاري إىل أنصاف فخذي وأن أرجع 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك : وعن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال  - ٥٤٦
  الصالة 

  من جاء منكم اجلمعة فليغتسل : وعن بن شهاب عن سامل عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول  - ٥٤٧

أن أفلح بن أيب القعيس استأذن عليها فقالت حىت أسأل : وعن بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة  - ٥٤٨
  رسول اهللا فسألته فقال ليلج عليك فإنه عمك وقال حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 

  لي وهي معترضة بني يديه على الفراش أن رسول اهللا كان يص: وعن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٥٤٩

أنه سئل عن الرجل حيدث يف صالته قال ال : وعن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب  - ٥٥٠
  ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 

رسول اهللا أقبلت على اتان وقد قاربت احللم و: وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال  - ٥٥١
  فلم يعد يل رسول اهللا شيئا ]  ١٧٥ص [ يصلي بالناس حىت جاوزت بعض الصف مث سرحتها فرجعت مث صليت 

أن رسول اهللا صام عام الفتح حىت بلغ الكديد مث : وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس  - ٥٥٢
  ل اهللا إن ذلك هو الناسخ احملكم أفطر وأفطر أصحابه فهم يتبعون األحدث فاألحدث من أمر رسو

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه : وعن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب قال  - ٥٥٣
  فأفطروا فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني مل يرو هذه األحاديث عن قرة إال سويد ورشدين 

القطيعي قال حدثنا جرير عن الشيباين عن عدي بن ثابت عن  حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو معمر - ٥٥٤
من صلى على جنازة فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن فله : زر بن حبيش عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا 

  قرياطان ومن أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدنا مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال جرير 



القاسم قال حدثنا يزيد بن مهران أبو خالد اخلباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن جمالد حدثنا أمحد بن  - ٥٥٥
جاء رجل إىل بن عمر فقال ما تقول يف علي فقال هو ذاك بيته قال فما تقول يف عثمان قال ما : عن جماهد قال 

بينه فقتلتموه مل يرو هذا احلديث عن أقول يف رجل أذنب ذنبا فيما بينه وبني اهللا فعفا عنه وأذنب ذنبا فيما بينكم و
  جماهد إال جمالد وال عن جمالد إال أبو بكر بن عياش تفرد به يزيد بن مهران 

حدثنا عبد اهللا بن سلمة ]  ١٧٦ص [ حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال  - ٥٥٦
من بدا جفا : طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا  األفطس قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن

ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان أفتنت مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن أيوب بن موسى إال عبد اهللا بن 
  سلمة تفرد به القواريري ورواه أبو نعيم والناس عن سفيان عن أيب موسى اليماين 

ثنا أمحد بن مجيل املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال حدثنا روح بن حدثنا أمحد بن القاسم قال حد - ٥٥٧
من عال جاريتني حىت تبلغا دخلت : القاسم قال حدثنا عبيد اهللا بن أيب بكر عن جده أنس بن مالك عن النيب قال 

  بارك أنا وهو اجلنة وأشار بأصبعيه اإلهبام واليت تليها مل يرو هذا احلديث عن روح إال بن امل

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب وعمي عيسى بن املساور قاال حدثنا رواد بن اجلراح عن عبد امللك  - ٥٥٨
سبعة من السنة يف الصيب يوم السابع يسمى وخينت ومياط عنه األذى : بن أيب سليمان عن عطاء عن بن عباس قال 

ويتصدق بوزن شعره يف رأسه ذهبا أو فضة مل يرو هذا وتثقب أذنه ويعق عنه وحيلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته 
  احلديث عن عبد امللك إال رواد 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا احلسني بن حبيب بن ندبة قال  - ٥٥٩
فنا على عهد رسول اهللا رأيت أنس بن مالك عليه فرو أمحر فقال كانت حل: حدثنا راشد أبو حممد احلماين قال 

  مل يرو هذا احلديث عن راشد إال احلسن بن حبيب ]  ١٧٧ص [ نلبسها ونصلي فيها 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب قال حدثنا غسان بن عبيد املوصلي قال حدثنا زكريا بن حكيم  - ٥٦٠
أمره أن يراجعها فإن بدا له طلقها وهي أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النيب و: احلبطي عن الشعيب 
  طاهر يف قبل عدهتا 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد اهللا بن عثمان  - ٥٦١
ه لعنة من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعلي: بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  اهللا واملالئكة والناس أمجعني مل يرو هذا احلديث إال وهيب عن بن خثيم 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا إمساعيل بن عيسى القناديلي قال حدثنا صاحل املري عن جعفر بن زيد  - ٥٦٢
رض تنادي بعضها ما من صباح وال رواح إال وبقاع األ: وميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

بعضا يا جارة هل مر بك اليوم عبد صاحل صلى عليك أو ذكر اهللا فإن قالت نعم رأت هلا بذلك عليها فضال ال 
  يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به صاحل املري 



املؤمل قال مسعت حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد اهللا بن  - ٥٦٣
يأيت الركن يوم القيامة أعظم من أيب قبيس له : عطاء بن أيب رباح حيدث عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

مل يرو هذا ]  ١٧٨ص [ لسان وشفتان يشهدان ملن استلمه باحلق وهو ميني اهللا عز و جل اليت يصافح هبا خلقه 
  ال عبد اهللا بن املؤمل احلديث عن عطاء عن عبد اهللا بن عمرو إ

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب وعمي عيسى بن املساور قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن املغرية  - ٥٦٤
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من : بن قيس عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا 

  النساء 

ال تستقيم لك املرأة على خليقة : عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  وعن املغرية بن قيس - ٥٦٥
  واحدة إمنا هي كالضلع إن تقمها تكسرها وأن تتركها تستمتع هبا وفيها عوج 

كان رسول اهللا يصلي يف املسجد الغداة وخلفه نساء : وعن املغرية بن قيس عن عروة عن عائشة قالت  - ٥٦٦
  لم خرجن يف مروطهن ما يعرفن من الغلس املؤمنات فإذا س

أعطيت قوة أربعني يف البطش والنكاح : وعن املغرية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب قال  - ٥٦٧
وما من مؤمن إال أعطي قوة عشرة وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء وجعلت تسعة أجزاء منها يف النساء وواحدة 

  عليهن من احلياء مع شهواهتن لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات يف الرجال ولوال ما ألقي 

ال : عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول ]  ١٧٩ص [ وعن املغرية عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٥٦٨
  متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا ولكن ال يأتينه إال تفالت 

مرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر يوما واحدا إال مع زوج ال حيل ال: وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٥٦٩
  أو ذي حمرم 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب وعمي قاال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا هشام بن حسان  - ٥٧٠
ها الناس ال تغالوا يا أي: واملغرية بن قيس عن حممد بن سريين عن أيب العجفاء السلمي عن عمر بن اخلطاب أنه قال 

بصداق النساء فإهنا لو كانت مكرمة عند الناس أو تقوى عند اهللا لكان أحقهم بذلك رسول اهللا مل ينكح امرأة من 
نسائه وال أنكح امرأة من بناته إال على اثنيت عشرة أوقية ونش وإن أحدكم ليغايل بصداق املرأة حىت يقول أما 

ما مولدا فلم أدر ما علق القربة مل يرو هذه األحاديث عن املغرية إال سويد كلفت إليك علق القربة قال وكنت غال
  بن عبد العزيز 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا أيب وعمي عيسى بن املساور قاال حدثنا مروان بن معاوية  - ٥٧١
كانت اليهود تقول إذا : اهللا يقول  الفزاري عن معاوية بن أيب العباس عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد

  جامع الرجل امرأته من ورائها يف فرجها كان ولده أحول فأنزل اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم 



حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عمي عيسى بن املساور قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا  - ٥٧٢
يد اهللا املخزومي عن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه قال قال رسول اهللا معاوية بن أيب العباس عن إمساعيل بن عب

إىل } ولآلخرة خري لك من األوىل { فسرين فأنزل اهللا تعاىل ]  ١٨٠ص [ عرض علي ما هو مفتوح ألميت بعدي : 
  أعطاه اهللا يف اجلنة ألف قصر من لؤلؤ تراهبا املسك يف كل قصر ما ينبغي له } فترضى { قوله 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أيب قال حدثنا مروان عن معاوية عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن  - ٥٧٣
  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله قال هم من عكل مل يرو هذه األحاديث عن معاوية إال مروان : أنس عن النيب 

شعري قال حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أيب حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو بالل األ - ٥٧٤
من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا مل يدخل النار مل يرو هذا احلديث عن : البختري عن علي قال قال رسول اهللا 

  عطاء إال أبو األحوص 

عبيد عن احلسن عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا إمساعيل بن علية عن يونس بن  - ٥٧٥
قلت لعلي أخربين عن مسريك هذا أعهد عهده إليك رسول اهللا ولكن رأيا رأيته مل يرو هذا : قيس بن عباد قال 

  احلديث عن يونس إال بن علية 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا قيس بن الربيع عن يونس بن عبيد عن احلسن عن  - ٥٧٦
قد طهر اهللا أهل هذه : عن العباس بن عبد املطلب قال نظر رسول اهللا إىل املدينة فقال ]  ١٨١ص [ قيس بن عباد 

املدينة ما مل تضلهم النجوم مل يرو هذا احلديث عن يونس عن احلسن عن قيس بن عباد إال قيس بن الربيع تفرد به 
عن احلسن عن األحنف بن قيس  أبو بالل وقد رواه موسى بن داود الضيب واحلسن بن عطية عن قيس عن يونس

  عن العباس عن النيب مثله 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد  - ٥٧٧
أخر رسول اهللا صالة العشاء ذات ليلة حىت نام القوم مث استيقظوا : وقيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال 

مر فقال الصالة يا رسول اهللا فخرج فصلى هبم ومل يذكر أهنم توضئوا مل يرو هذا احلديث عن يونس إال محاد فجاء ع
  تفرد به يونس بن حممد املودب وبن عائشة 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر املديين عن سعيد بن حممد  - ٥٧٨
من رأى من فضل عليه يف املال واخللق فلينظر إىل من هو : م عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب قال بن جبري بن مطع

  أسفل منه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جبري إال ابنه سعيد تفرد به عبد اهللا بن جعفر 

ا عبيد اهللا بن عمر حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثن - ٥٧٩
ملا طعن أبو لؤلؤة عمر طعنه طعنتني فظن عمر أن له ذنبا يف الناس ال : عن بن عمر قال ]  ١٨٢ص [ عن نافع 

يعلمه فدعا بن عباس وكان حيبه ويدنيه ويستمع منه فقال له أحب أن نعلم عن مأل من الناس كان هذا فخرج بن 
يبكون فرجع إليه فقال يا أمري املؤمنني ما أتيت على مأل من املسلمني إال عباس فجعل ال مير مبأل من الناس إال وهم 



وهم يبكون كأمنا فقدوا اليوم أبكار أوالدهم فقال من قتلين قال أبو لؤلؤة اجملوسي عبد املغرية بن شعبة قال بن 
ه إال اهللا أما إين كنت قد عباس فرأيت البشر يف وجهه فقال احلمد هللا الذي مل يبتلين بقول أحد حياجين بقول ال إل

هنيتكم أن جتلبوا إلينا من العلوج أحدا فعصيتموين مث قال ادعوا يل إخواين قالوا ومن قال عثمان وعلي وطلحة 
والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص فأرسل إليهم مث وضع رأسه يف حجري فلما جاؤوا قلت هؤالء 

ملسلمني فوجدتكم أيها الستة رؤوس الناس وقادهتم وال يكون هذا األمر إال قد حضروا فقال نعم نظرت يف أمر ا
فيكم ما استقمتم يستقيم أمر الناس وإن يكن اختالف يكن فيكم فلما مسعت ذكر االختالف والشقاق ظننت أنه 

فقلت إن أمري كائن ألنه قل ما قال شيئا إال رأيته مث نزف الدم فهمسوا بينهم حىت خشيت أن يبايعوا رجال منهم 
املؤمنني حي بعد وال يكون خليفتان ينظر أحدمها إىل األخر فقال امحلوين فحملناه فقال تشاوروا ثالثا ويصلي 

بالناس صهيب قال من نشاور يا أمري املؤمنني فقال شاوروا املهاجرين واألنصار وسراة من هنا من األجناد مث دعا 
جلرحني فعرف أنه املوت فقال اآلن لو أن يل الدنيا كلها الفتديت هبا بشربة من لنب فشرب فخرج بياض اللنب من ا

فقال بن عباس وأن قلت ذلك فجزاك ]  ١٨٣ص [ من هول املطلع وما ذاك واحلمد هللا إن أكون رأيت إال خريا 
المك عزا اهللا خريا أليس قد دعا رسول اهللا أن يعز اهللا بك الدين واملسلمني إذ خيافون مبكة فلما أسلمت كان إس

وظهر بك اإلسالم ورسول اهللا وأصحابه وهاجرت إىل املدينة فكانت هجرتك فتحا مث مل تغب عن مشهد شهده 
رسول اهللا من قتال املشركني من يوم كذا ويوم كذا مث قبض رسول اهللا وهو عنك راض فوازرت اخلليفة بعده على 

يف اإلسالم طوعا أو كرها مث قبض اخلليفة وهو عنك منهاج رسول اهللا فضربت من أدبر مبن أقبل حىت دخل الناس 
راض مث وليت خبري ما وىل الناس مصر اهللا بك األمصار وجىب بك األموال ونفى بك العدو وأدخل اهللا بك على كل 

أهل بيت من توسعهم يف دينهم وتوسعهم يف أرزاقهم مث ختم لك بالشهادة فهنيئا لك فقال واهللا إن املغرور من 
مث قال أتشهد يل يا عبد اهللا عند اهللا يوم القيامة فقال نعم فقال اللهم لك احلمد ألصق خدي باألرض يا تغررونه 

عبد اهللا بن عمر فوضعته من فخذي على ساقي فقال الصق خدي باألرض فترك حليته وخده حىت وقع باألرض 
قبض أرسلوا إىل عبد اهللا بن عمر فقال ال فقال ويلك وويل أمك يا عمر إن مل يغفر اهللا لك مث قبض رمحه اهللا فلما 

آتيكم إن مل تفعلوا ما آمركم به من مشاورة املهاجرين واألنصار وسراة من ها هنا من األجناد قال احلسن وذكر له 
فعل عمر عند موته وخشيته من ربه فقال هكذا املؤمن مجع إحسانا وشفقة واملنافق مجع إساءة وغرة واهللا ما وجدت 

وال فيما بقي عبدا ازداد إحسانا إال ازداد خمافة وشفقة منه وال وجدت فيما مضى وال فيما بقي عبدا فيما مضى 
  إزداد إساءة إال ازداد غرة مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر إال مبارك بن فضالة 

دثنا عبد اهللا بن عبد حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا حممد بن إبراهيم أخو أيب معمر قال ح - ٥٨٠
التسبيح يف الصالة للرجال والتصفيق : القدوس عن األعمش عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد عن النيب قال 

  للنساء 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا خالد بن خداش املهليب قال حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن  - ٥٨١
هناين رسول اهللا أن : السختياين عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال  عتيق عن حممد بن سريين عن أيوب

  أبيع ما ليس عندي مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال خالد بن خداش 



حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب  - ٥٨٢
ملا بلغين ما تكلم به أهل اإلفك مهمت أن آيت قليبا فأطرح نفسي فيه مل يرو هذا احلديث  :مليكة عن عائشة قالت 

  عن أيوب إال محاد بن زيد وال عن محاد إال خالد بن خداش 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا الوليد بن صاحل النحاس قال حدثنا هشيم عن أيب بشر عن  - ٥٨٣
من أخذت حبيبته فصرب واحتسب مل أرض له ثوابا : س عن النيب قال قال اهللا عز و جل سعيد بن جبري عن بن عبا

  مل يرو هذا احلديث عن أيب بشر إال هشيم وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد ]  ١٨٥ص [ دون اجلنة 

ية الفزاري قال حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور حدثين عمي عيسى بن مساور قال حدثنا مروان بن معاو - ٥٨٤
حدثنا معاوية بن أيب العباس القيسي عن علي بن ربيعة األسدي عن أمساء بنت احلكم الفزاري عن علي بن أيب 

استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر : طالب قال كان الرجل إذا حدثين عن رسول اهللا 
غفر اهللا إال غفر له مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن أيب العباس أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا فيصلي ركعتني مث يست

  إال مروان تفرد به عيسى بن املساور 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن  - ٥٨٥
إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت رسول اهللا على : داود بن أيب هند عن الشعيب عن جرير قال 

  مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال إمساعيل بن زكريا تفرد به سعيد بن سليمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا أيب وعمي عيسى قال حدثنا سويد عن سفيان بن حسني عن احلسن عن عبد الرمحن  - ٥٨٦
لرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن يا عبد ا: بن مسرة قال قال رسول اهللا 

أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك 
  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال سويد تفرد به أبنا املساور ]  ١٨٦ص [ 

اسم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياث عن حبيب بن أيب عمرة عن حدثنا أمحد بن الق - ٥٨٧
يف قول اهللا عز و جل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا : سعيد بن جبري عن بن عباس 

 صدورهم فقال قال اللينة النخلة وليخزي الفاسقني قال استنزلوهم من حصوهنم وأمروا بقطع النخل فحك يف
املسلمون قطعنا بعضها وتركنا بعضها فلنسألن رسول اهللا هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر 

فأنزل اهللا عز و جل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني مل يرو هذا 
  تفرد به عفان  احلديث عن حبيب بن أيب عمرة إال حفص

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عصمة بن سليمان اخلراز قال حدثنا احلسن بن صاحل عن ليث عن  - ٥٨٨
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن : طاوس عن جابر قال قال رسول اهللا 

  ليها اخلمر مل يرو هذا احلديث عن ليث إال احلسن باهللا واليوم اآلخر فال يقعدن على مائدة يدار ع



أن النيب : حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عصمة اخلراز قال حدثنا شريك عن جمزأة بن زاهر عن أبيه  - ٥٨٩
أمر بصيام عاشوراء فقال من كان صائما فليتم صومه ومن مل يكن صائما فليتم بقية يومه مل يرو هذا احلديث عن 

   شريك جمزأة إال

حدثنا حفص بن عبد اهللا ]  ١٨٧ص [ حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا حممد بن صاحل بن النطاح قال  - ٥٩٠
بن الشخري قال دخلنا على إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس داره فحدثنا عن أبيه عن جده عن بن 

للعباس فكان يسر ذلك رسول اهللا فأقبل العباس يوما كان أليب بكر جملس من النيب ال يقوم عنه إال : عباس قال 
فزال له أبو بكر عن جملسه فقال له رسول اهللا مالك فقال يا رسول اهللا عمك قد أقبل فنظر إليه رسول اهللا مث أقبل 
على أيب بكر مبتسما فقال هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد وميلك منهم اثنا 

شر رجال فلما جاء العباس قال يا رسول اهللا ما قلت أليب بكر قال ما قلت إال خريا قال صدقت بأيب وأمي ال 
تقول إال خريا قال قلت قد أقبل عمي وعليه ثياب بياض وسيلبس ولده من بعده السواد وميلك منهم اثنا عشر 

   رجال مل يرو هذا احلديث عن إسحاق إال حفص تفرد به حممد بن صاحل

ع

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثين عمي عيسى بن املساور قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن  - ٥٩١
أن النيب كان خيطب إىل جذع فلما بىن املنرب حن اجلذع : حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا 

  وليد بن مسلم تفرد به عيسى بن املساور فاحتضنه النيب فسكن مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال ال

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن وثابت البناين  - ٥٩٢
أن املطر قحط على عهد رسول اهللا باملدينة حىت غال السعر وخشوا اهلالك على األموال : عن أنس بن مالك 

أن يسقينا فرفع رسول اهللا يديه إىل السماء وال واهللا ما ]  ١٨٨ص [ فقلنا ادع ربك  وخشينا اهلالك على أنفسنا
نرى يف السماء بيضاء وال واهللا ما قبض يده حىت رأيت السماء تشقق من ها هنا وههنا حىت رأيت ركاما فصب 

ع لنا ربك أن حيبسها سبع ليال وأيامهن من اجلمعة إىل اجلمعة األخرى والسماء تسكب فقالوا خشينا الغرق فاد
فرأيت رسول اهللا رافعا يديه وما نرى يف السماء من خضراء فقال اللهم حوالينا وال علينا قال فواهللا ما قبض يده 

  حىت رأيت السماء تصدع مل يرو هذا احلديث عن مبارك عن احلسن وثابت مجيعا إال سعيد بن سليمان 

الل قال حدثنا عدي بن الفضل عن أيوب السختياين عن نافع عن حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا أبو ب - ٥٩٣
الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم : بن عمر عن النيب قال 

  فاقدروا مل يرو هذا احلديث عن عدي بن الفضل إال أبو بالل 

ل حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قا - ٥٩٤
ما زالت قريش كافة عين حىت مات أبو طالب مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة : عائشة قالت قال رسول اهللا 

  إال قيس تفرد به أبو بالل 

ي عن زائدة عن أيب حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا حسني بن عل - ٥٩٥
كان أحب الدعاء إىل رسول اهللا أن يدعوا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن أيب : إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال 



ورواه أصحاب أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن ]  ١٨٩ص [ إسحاق عن أيب عبيدة إال زائدة تفرد به حسني 
  عمرو بن مرة عن عبد اهللا 

قال حدثنا حممد بن إبراهيم أخو أيب معمر قال حدثنا حممد بن عبد امللك الواسطي عن حدثنا أمحد  - ٥٩٦
أن النيب أجاز شهادة القابلة مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حممد بن عبد : األعمش عن أيب وائل عن حذيفة 

  امللك 

إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال ملا  حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حيىي بن - ٥٩٧
ال خترج فأن رسول اهللا خري بني الدنيا واآلخرة فاختار : أراد احلسني بن علي اخلروج إىل العراق قال له بن عمر 

اآلخرة وإنك لن تناهلا أنت وال أحد من ولدك فلما أىب إال اخلروج قال له بن عمر أستودعك اهللا من مقتول مل يرو 
عن الشعيب إال حيىي بن إمساعيل بن سامل وال رواه عن حيىي بن إمساعيل إال سعيد بن سليمان وشبابة بن هذا احلديث 

  سوار 

حدثنا أمحد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي عن سليمان بن مسلم  - ٥٩٨
وء الظن مل يرو هذا احلديث عن أنس إال هبذا احترسوا من الناس بس: عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  اإلسناد تفرد به بقية 

حسان بن إبراهيم عن ]  ١٩٠ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حمرز بن عون والفضل بن غامن قاال حدثنا  - ٥٩٩
هذا أقل احليض ثالث وأكثره عشر مل يرو : عبد امللك عن العالء بن كثري عن مكحول عن أيب أمامة عن النيب قال 

  احلديث عن مكحول إال العالء 

حدثنا أمحد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حممد بن سريين وبكر  - ٦٠٠
يوشك الرجل أن من أن يقبل صدقته منه فال جيده مل يرو هذا : بن عبد اهللا املزين عن عدي بن حامت عن النيب قال 

  عيد احلديث عن مبارك إال س

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب احلارثي قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن هشام بن عروة  - ٦٠١
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق مل يرو هذا : عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

  لم احلديث عن هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو إال مس

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى قال حدثنا أيب عن بن أيب ليلى عن إمساعيل بن أمية عن  - ٦٠٢
مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلل واحلرم : حممد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب قال 

العقور مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أمية إال بن أيب  ويقتلهن احملرم احلدأة واحلية والفأرة والعقرب والكلب
  ليلى تفرد به ولده عنه 



سئل قتادة عن رجل فاتته ركعة من الصبح : حدثنا أمحد قال حدثنا عفان قال حدثنا مهام بن حيىي قال  - ٦٠٣
نيب قال يصلي عمرو عن أيب رافع عن أيب هريرة عن ال]  ١٩١ص [ حىت طلعت الشمس فقال حدثين خالس بن 

  إليها أخرى مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أيب زرعة بن عمرو  - ٦٠٤
و هذا كان رسول اهللا إذا قضى حاجته أتيته مباء فيستنجي به وميسح يده باألرض مل ير: بن جرير عن أيب هريرة قال 

  احلديث عن أيب زرعة إال إبراهيم بن جرير تفرد به شريك 

حدثنا أمحد قال حدثنا الوليد بن الفضل العنزي قال حدثنا أبو هشام عبد الرمحن بن حوشب عن قرة بن  - ٦٠٥
نة اليوم الرهان وغدا السباق والغاية اجل: خالد السدوسي عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

أو النار واهلالك من دخل النار أنا أول وأبو بكر الصديق املصلي وعمر بن اخلطاب الثالث مث الناس بعدي على 
  السبق األول فاألول مل يرو هذا احلديث عن قرة إال عبد الرمحن تفرد به الوليد 

قال مسعت الفرزدق بن  حدثنا أمحد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صاحل املري عن حبيب أيب حممد - ٦٠٦
لقيت أبا هريرة بالشام فقال يل أنت الفرزدق فقلت نعم فقال أنت الشاعر قلت نعم فقال أما إنك : غالب يقول 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٩٢ص [ إن بقيت لقيت قوما يقولون ال توبة لك فإياك أن تقطع رجاءك من اهللا 
  الفرزدق إال حبيب تفرد به صاحل املري 

حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلوهري قال حدثنا عفان قال حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن عكرمة  - ٦٠٧
الوالء ملن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدت منه لعائشة فقال النيب هو عليها : عن بن عباس أن النيب قال 

  صدقة ولنا هدية مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام 

دثنا أمحد بن علي األبار قال حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي قال حدثنا أبو عون التنوخي عن عمرو بن ح - ٦٠٨
من زارين يف املنام فكأمنا زارين يف اليقظة إن الشيطان ال : قيس السكوين عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 
  ا الوجه يتمثل يب ال يعلم يروى عن عبد اهللا بن عمرو إال من هذ

حدثنا أمحد قال حدثنا عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عبد اهللا أبو معاوية أخربين  - ٦٠٩
من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة مل : عبد الكرمي اجلزري عن أنس بن مالك عن النيب عن جربيل عن اهللا تعاىل 

  رد به عمر يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال صدقة تف

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو حصني الرازي قال حدثنا حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن  - ٦١٠
مل يرو هذا ]  ١٩٣ص [ ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة : نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن بن خيثم إال حيىي تفرد به أبو حصني 

ثنا أمحد قال حدثنا عباد بن موسى اخلتلي قال حدثنا أزهر بن سعد عن بن عون عن احلسن قال قال حد - ٦١١
أن رسول اهللا مات يوم مات وهو حيب رجال فيدخله اهللا النار قيل له قد كان : عمرو بن العاص ما كنا نرى 



بن ياسر مل يرو هذا احلديث عن يستعملك فقال اهللا أعلم ولكنه كان حيب رجال قالوا من هو قال كان حيب عمار 
  بن عون إال أزهر تفرد به عباد 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن عثمان الالحقي قال حدثنا محاد بن سلمة عن عبد امللك بن عمري عن سعيد  - ٦١٢
ذا احلديث رأيناه يصلي يف نعلني متقابلتني مل يرو ه: بن فريوز عن أبيه أن وفد ثقيف قدموا على رسول اهللا فقالوا 

  عن عبد امللك إال محاد وال روي عن فريوز الديلمي إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حبر العسكري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن مطرف بن طريف عن أيب  - ٦١٣
الناس يف الثوم  ملا فتح رسول اهللا خيرب وقع: اجلهم عن القاسم موىل أيب بكر الصديق عن أيب بكر الصديق قال 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٩٤ص [ فجعلوا يأكلونه فقال رسول اهللا من أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدنا 
  مطرف إال عبثر تفرد به أمحد بن حبر وال يروى عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد 

د قال حدثنا املطعم بن املقدام عن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حجر املروزي قال حدثنا اهليثم بن محي - ٦١٤
رأيت النيب على راحلته يوم النحر يقول لتأخذ أميت مناسكها فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد : الزبري عن جابر قال 

  عامي هذا 

كان نيب اهللا عليه وسلم يرمي أول يوم ضحى مجرة العقبة واحدة وأما بعد ذلك فعند : وبه عن جابر قال  - ٦١٥
  ل الشمس زوا

رأيت النيب يرمي مبثل حصى اخلذف مل يرو هذه األحاديث عن املطعم إال اهليثم بن : وبه عن جابر قال  - ٦١٦
  محيد تفرد هبا علي بن حجر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن جعفر الوركاين قال حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن حممد بن  - ٦١٧
غسل يوم اجلمعة واجب على من أدرك احللم : عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري املنكدر وصفوان بن سليم عن 

  ممن أتى اجلمعة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن عطاء إال عبد الرمحن تفرد به حممد بن جعفر 

 عن بن عمر حدثنا أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمر بن حممد عن سامل - ٦١٨
  وألباهنا وظهورها مل يرو هذا احلديث عن عمر إال إمساعيل ]  ١٩٥ص [ أن رسول اهللا هنى عن اجلاللة عن حلومها : 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن عبد احلميد بن جعفر عن نافع  - ٦١٩
من أصحابه وقصر بعضهم مل يرو هذا احلديث عن عبد احلميد بن جعفر حلق رسول اهللا وطائفة : عن بن عمر قال 

  إال حامت بن إمساعيل تفرد به حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا خملد بن مالك قال حدثنا حفص بن ميسرة عن صديق بن موسى عن أيب بردة عن  - ٦٢٠
من أمة حممد اليهودي والنصراين فيقال  إذا كان يوم القيامة أعطى اهللا عز و جل الرجل: أيب موسى عن النيب قال 

  افد هبذا نفسك من النار مل يرو هذا احلديث عن صديق إال حفص 



حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن النعمان الشيباين قال حدثنا حفص بن سليمان عن حمارب بن دثار عن  - ٦٢١
  ث عن حمارب إال حفص نعم اإلدام اخلل مل يرو هذا احلدي: جابر قال مسعت رسول اهللا يقول 

حدثنا أمحد قال حدثنا نصر بن احلكم املؤدب قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن أيب خالد عن  - ٦٢٢
يأيت على الناس زمان وإن البعري الضابط واملزادتني أحب إىل الرجل مما : أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ميلك 

أمواهلا بالترسة ]  ١٩٦ص [ إنكم ستفتحون مدينة هرقل أو قيصر وتقتسمون :  وبه قال قال رسول اهللا - ٦٢٣
ويسمعهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم يف أهاليهم فيلقون ما معهم وخيرجون فيقاتلون مل يرو هذين احلديثني عن 

  إمساعيل بن أيب خالد إال إمساعيل بن عياش تفرد هبما نصر 

ن موسى اخلتلي قال حدثنا أبو إمساعيل املؤدب عن عتبة بن أيب عمر املعلم عن حدثنا أمحد حدثنا عباد ب - ٦٢٤
من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن : بكر بن األخنس عن مسروق أنه مسع رجال حيدث عن عائشة اهنا قالت 

كرت ذلك لعائشة كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه قال مسروق فقلت أنت مسعت منها قال نعم فرحلت إىل املدينة فذ
وقلت حنن نكره املوت فقالت ليس ذاك كذلك إمنا ذاك عند املوت يرى املؤمن ماله عند اهللا فيحب لقاءه والكافر 
  يبغض املوت ويبغضه اهللا عند ذلك مل يرو هذا احلديث عن بكر إال عتبة وال عن عتبة إال أبو إمساعيل تفرد به عباد 

ن اجلعد قال حدثنا سلمة بن صاحل األمحر عن عبد الكرمي عن يزيد أيب خالد حدثنا أمحد قال حدثنا علي ب - ٦٢٥
ال خترج من املسجد حىت : عن عبد الكرمي أيب أمية بن أيب املخارق عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا 

 ١٩٧ص [ م أعلمك آية من سورة مل تنزل على أحد قبلي غري سليمان بن داود فخرج النيب صلى اهللا عليه و سل
حىت إذا بلغ أسكفة الباب قال بأي شيء تستفتح صالتك وقراءتك قلت ببسم اهللا الرمحن الرحيم قال هي هي مث ] 

أخرج رجله األخرى مل يرو هذا احلديث عن بن بريدة إال عبد الكرمي وال عن عبد الكرمي إال يزيد أبو خالد تفرد به 
  سلمة بن صاحل 

مسروق بن املرزبان قال حدثنا أبو عبد الرمحن األشجعي عن حممد بن عمرو بن  حدثنا أمحد قال حدثنا - ٦٢٦
كل مسكر مخر وما أسكر كثريه فقليله حرام مل يرو هذا احلديث : علقمة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  عن حممد بن عمرو إال األشجعي تفرد به مسروق 

ال حدثنا عبد اهللا بن ميمون القداح حدثين بن سعيد األنصاري حدثنا أمحد قال حدثنا مؤمل بن إهاب ق - ٦٢٧
مىت كنتم تصلون العصر مع رسول اهللا فقال والشمس بيضاء نقية مل يرو هذا احلديث : قال سألت أنس بن مالك 

  عن حيىي إال عبد اهللا 

ن يزيد عن حفص بن حدثنا أمحد قال حدثنا الوليد بن عبد امللك بن مسرح احلراين قال حدثنا خملد ب - ٦٢٨
ال تذهب األيام والليايل حىت يكون أسعد الناس : ميسرة عن حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  بالدنيا لكع بن لكع مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال حفص تفرد به خملد 



عبد الرمحن بن ]  ١٩٨ص [  حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن نصر النيسابوري قال حدثنا عبد اهللا بن - ٦٢٩
رأيت النيب خيطب على ناقته فقال إياكم واخليانة فإهنا بئست : مليحة عن عكرمة بن عمار عن اهلرماس بن زياد قال 

البطانة وإياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وإياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإمنا أهلك 
 سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ال يروى عن اهلرماس إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن من كان قبلكم الشح حىت

  نصر 

أن : حدثنا أمحد حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك  - ٦٣٠
  النيب خطب فقال أما بعد مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال محاد 

نا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا هارون بن حيان الرقي قال حدثنا خصيف عن سعيد بن حدث - ٦٣١
األمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس مل يرو هذا احلديث عن : جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  خصيف إال هارون 

بن حيىي قال حدثنا خملد بن يزيد عن نصري بن أيب األشعث  حدثنا أمحد قال حدثنا أبو األصبغ عبد العزيز - ٦٣٢
رأيت النيب مشى يف جنازة وركب حني أقبل فرسا عريا ليس عليه إال : عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال 

  جلامه مل يرو هذا احلديث عن نصري إال خملد 

أعني عن بن أيب ]  ١٩٩ص [ نا موسى بن حدثنا أمحد قال حدثنا الوليد بن عبد امللك احلراين قال حدث - ٦٣٣
سلوا اهللا يل الوسيلة فإنه مل يسأهلا يل عبد يف : ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  الدنيا إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال موسى 

براهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي الغساين قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن معاذ حدثنا أمحد قال حدثنا إ - ٦٣٤
دخلت على أيب الدرداء أعوده يف مرضه فقلت يا أبا الدرداء أما حتب أن : بن سهل بن أنس عن أبيه عن جده قال 

دعن عليه من ذنبه مثقال تصح فال مترض فقال مسعت رسول اهللا يقول إن الصداع واملليلة يولعان باملرء حىت ال ي
  حبة من خردل 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن هشام بن مرزوق قال حدثنا أيب قال حدثنا عمرو بن قيس عن بن أيب ليلى  - ٦٣٥
أن النيب دخل البيت فصلى ركعتني عن يسار اإلسطوانة الثانية مل يرو هذا احلديث عن : عن أخيه عن أبيه عن بالل 

  مرو بن أيب ليلى إال ع

حدثنا أمحد قال حدثنا رميح أبو غسان قال حدثنا حجام بن سلم عن عنبسة عن بن أيب ليلى عن نافع عن  - ٦٣٦
  إذا سجدت فضع كفيك على األرض فإن الكفني يسجدان كما يسجد الوجه : بن عمر قال قال النيب 

قال حدثنا سعيد بن عبد ]  ٢٠٠ص  [حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي الغساين  - ٦٣٧
ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر مل يرو هذا احلديث عن سعيد : العزيز عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا 

  إال إبراهيم وال رواه عن أيب الزبري إال سعيد 



ملوقري عن الزهري عن القاسم حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حجر املروزي قال حدثنا الوليد بن حممد ا - ٦٣٨
عليكم بثياب البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم مل يرو هذا احلديث : بن حممد عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  عن الزهري إال املوقري تفرد به علي بن حجر 

 الزبري عن جابر حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن نصري قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن بن جريج عن أيب - ٦٣٩
رمى رسول اهللا مجرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى سائرهن بعد الزوال مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال : قال 

  بن إدريس 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا العالء بن سليمان عن اخلليل بن مرة عن أيب غالب عن  - ٦٤٠
صنفان من أميت ال تناهلما شفاعيت إمام غشوم وغال يف الدين مل يرو هذا احلديث عن : أيب أمامة قال قال رسول اهللا 

  اخلليل إال العالء 

عن جعفر بن سليمان الضبعي ]  ٢٠١ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حمرز بن عون قال حدثنا أخي خمتار  - ٦٤١
  قال هذا خري من جليس السوء رأيت خلف مالك بن دينار كلبا يتبعه فقلت ما هذا يا أبا حيىي : قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا حمرز بن عون قال حدثنا حيىي بن ميان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أيب  - ٦٤٢
قالت بنو إسرائيل يا موسى خيلق ربك عز و جل خلقا مث يعذهبم فأوحى اهللا عز و : املغرية عن سعيد بن جبري قال 

فحصد مث قال ذره فذراه فاجتمع فقال ألي شيء يصلح هذا قال للنار قال  جل إليه أن أزرع فزرع مث قال أحصد
  فكذلك ال أعذب من خلقي إال من استأهل النار 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب ويونس بن  - ٦٤٣
افتخر الرجال والنساء فقال أبو هريرة : أيب هريرة قال  عبيد وحبيب بن الشهيد ومحيد عن حممد بن سريين عن

النساء أكثر يف اجلنة من الرجال فنظر عمر بن اخلطاب إىل القوم فقال أتسمعون ما يقول أبو هريرة فقال مسعت 
رسول اهللا يقول إن أول زمرة تدخل اجلنة وجوههم كالقمر ليلة البدر والثانية وجوههم كأضوأ كوكب يف السماء 

ل رجل منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اجللد وليس يف اجلنة أعزب مل يرو هذا احلديث عن يونس لك
  وحبيب ومحيد إال محاد 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة قال حدثنا أبو هالل الراسيب عن مساور بن سوار عن  - ٦٤٤
و يأكل حلم دجاج فقال هلم فقلت إين رأيته يأكل قذرا دخلت على أيب موسى وه: جده زهدم اجلرمي قال 

مل يرو هذا احلديث عن مساور إال أبو ]  ٢٠٢ص [ فأحببت أن ال آكله فقال اجلس فإين رأيت رسول اهللا يأكله 
  هالل تفرد به بن عائشة 

بن عياش عن هشام حدثنا أمحد قال حدثنا عمار بن نصر أبو ياسر قال حدثنا بقية بن الوليد عن إمساعيل  - ٦٤٥
كان رسول اهللا إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على احلائط : بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

  فتيمم مل يرو هذا احلديث عن هشام إال إمساعيل 



حدثنا أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٦٤٦
  تزوجين رسول اهللا بعد خدجية بثالث سنني مل يرو هذا احلديث عن هشام إال إمساعيل : قالت 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن هشام بن عروة عن  - ٦٤٧
ه سيورثه مل يرو هذا احلديث عن ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أن: أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  هشام إال بن أيب حازم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٦٤٨
  مر النيب بأرض يقال هلا عذرة فسماها خضرة مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عبدة : عن عائشة قالت 

حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام ]  ٢٠٣ص [ أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن عبيد احلليب قال  حدثنا - ٦٤٩
انصر أخاك ظاملا أو مظلوما إن كان ظاملا فرده وإن كان مظلوما : بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  زدي فخذله مل يرو هذا احلديث عن هشام إال إمساعيل وعكرمة بن إبراهيم األ

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا حممد بن ثابت العبدي عن جبلة بن  - ٦٥٠
تضيفت خاليت ميمونة وهي ليلتئذ حائض ال تصلي فألقت يل : عطية عن عبد اهللا بن احلارث عن بن عباس قال 

ول اهللا من املسجد ألقى ثوبه وأخذ خرقة فلبسها مث وجعلت يل وسادة إىل جنبها وفرشت لرسول اهللا فلما جاء رس
  اضطجع إىل جنبها مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن احلارث إال جبلة بن عطية تفرد به حممد بن ثابت 

حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبيد اهللا بن الوليد التجييب عن أيب  - ٦٥١
ال حيق العبد حقيقة اإلميان حىت يغضب هللا ويرضى :  األنصار عن عمرو بن احلمق قال قال رسول اهللا منصور موىل

هللا فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة اإلميان وإن أحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم ال يروى 
  هذا احلديث عن عمرو بن احلمق إال هبذا اإلسناد تفرد به رشدين 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن عثمان الالحقي قال حدثنا عمارة بن راشد عن علي بن زيد بن جدعان  - ٦٥٢
أن : عن سعيد بن املسيب عن خولة بنت حكيم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم تزوجها فأرجأها فيمن أرجأ 

رجل فقال هي مثل الرجل إذا أنزلت رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم سئل عن املرأة ترى يف منامها ما يرى ال
  اغتسلت وإن مل تنزل مل تغتسل مل يرو هذا احلديث عن عمارة إال علي 

رأيت النيب يبزق : حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حكيم األزدي قال حدثنا شريك عن محيد عن أنس قال  - ٦٥٣
  يف ثوبه يف الصالة فيفتله بإصبعه 

 بيتنا وقربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقامت أمي فقطعت فم القربة وعن أنس قال وصل رسول اهللا - ٦٥٤
  ال يشرب منها أحد بعد رسول اهللا مل يرو هذين احلديثني عن شريك إال علي بن حكيم ومنجاب : وقالت 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو مسلمة عمرو بن سعيد بن أركون اجلمحي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن  - ٦٥٥
من ستر فاحشة فكأمنا أحيا موءودة مل : إمساعيل بن عبيد اهللا عن من حدثه عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا 

  يرو هذا احلديث عن سعيد إال عمرو 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو الفتح نصر بن منصور عن بشر بن احلارث احلايف قال حدثين زيد بن أيب الزرقاء  - ٦٥٦
بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرمحن بن أيب عمرية قال حدثنا الوليد 

  اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به مل يرو هذا احلديث عن بشر إال نصر : أنه مسع رسول اهللا وذكر معاوية فقال 

دثنا عطاف بن خالد املخزومي عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو نصر التمار عبد امللك بن عبد العزيز قال ح - ٦٥٧
بايعت رسول اهللا بيدي هذه فقبلناها فلم ينكر ذلك ال يروى هذا : عبد الرمحن بن رزين عن سلمة بن األكوع قال 

  احلديث عن سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به عطاف 

دلة عن أيب صاحل عن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هب - ٦٥٨
أن رجال من األنصار عمي فبعث إىل رسول اهللا اخطط يل يف داري مسجدا ألصلي فيه فجاء رسول اهللا : هريرة 

وقد اجتمع إليه قومه فتغيب رجل منهم فقال رسول اهللا ما فعل فالن فذكره بعض القوم فقال رسول اهللا أليس قد 
قال رسول اهللا فلعل اهللا اطلع إىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت شهد بدرا قالوا نعم ولكنه كذا وكذا ف

  لكم 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي الغساين قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عدي  - ٦٥٩
لقي اهللا مغلولة ]  ٢٠٦ص [ ما من وايل ثالثة إال : بن عدي الكندي عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا يقول 

  ميينه فكه عدله أو غله جوره ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل احلراين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن  - ٦٦٠
ل اهللا برجل قد زىن فسأله فاعترف فأمر به فجرد فإذا هو محش اخللق فقعد أيت رسو: أيب حازم عن أيب أمامة قال 

فقال ما يبقي الضرب من هذا شيئا فدعا بأثكول فيه مائة مشراخ فضربه ضربة واحدة مل يرو هذا احلديث عن زيد 
  إال عبيد اهللا 

شري وخطاب بن القاسم عن حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا حممد بن سلمة وعتاب بن ب - ٦٦١
أيب الواصل عبد احلميد بن واصل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

  ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو الواصل : يا ويلي اإلسالم وأهله ثبتين به حىت ألقاك 

ل قال نا عتاب بن بشري عن أيب الواصل عبد احلميد بن واصل عن أنس بن مالك حدثنا أمحد قال نا معل - ٦٦٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن علم ال 

مل يرو : دي ينفع ومن دعاء ال يسمع اللهم إين أعوذ بك من شر هؤالء األربع اللهم اغفر يل ذنويب وخطئي وعم
  هذا احلديث عن أيب الواصل إال عتاب 



ص [ حدثنا أمحد قال نا معلل بن نفيل قال نا عيسى بن يونس عن عوف األعرايب عن عن حممد بن سريين  - ٦٦٣
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة ]  ٢٠٧

  مل يرو هذا احلديث عن عوف إال عيسى : اجلنة توجد من مسرية مائة عام  اجلنة وإن ريح

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل قال حدثنا موسى بن أعني عن سفيان الثوري عن بن طاووس عن أبيه عن أيب  - ٦٦٤
هواء من هذه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء قال هم أهل البدع واأل: هريرة عن النيب قال 

  األمة مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال موسى تفرد به معلل 

حدثنا أمحد قال حدثنا كثري بن عبيد احلذاء قال حدثنا حممد بن محيد قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام  - ٦٦٥
احلديث عن  كنت ألعب بالبنات يف بيت رسول اهللا تعين اللعب مل يرو هذا: بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

  سفيان إال حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل قال حدثنا عتاب بن بشري عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخربين حيىي  - ٦٦٦
سئل رسول اهللا عن الكهان فقال ليسوا بشيء قالوا يا رسول : بن عروة بن الزبري أنه مسع عروة يقول قالت عائشة 

ون حقا فقال رسول اهللا تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر اهللا فإهنم حيدثون بالشيء فيك
  الدجاجة فيخلطون فيها مائة كذبة 

يقبض اهللا األرض ويطوي السماء : وعن الزهري عن أيب سلمة أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول  - ٦٦٧
  بيمينه مث يقول أنا امللك فأين ملوك األرض 

الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع حسان بن ثابت األنصاري يقول يا أبا هريرة  وعن - ٦٦٨
  اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم : نشدتك باهللا هل مسعت رسول اهللا يقول أجب عن رسول اهللا 

نزل اهللا يف الشعر ما أنزل وعن الزهري قال حدثين عبد اهللا بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك حني أ - ٦٦٩
يا رسول اهللا إن اهللا قد أنزل يف الشعر ما قد علمت فكيف ترى فقال رسول اهللا إن املؤمن : أتى رسول اهللا فقال 

  ليجاهد بسيفه ولسانه مل يرو هذه األحاديث عن إسحاق إال عتاب 

لمة عن أيوب وحبيب ويونس بن حدثنا أمحد قال حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري قال حدثنا محاد بن س - ٦٧٠
أمرنا رسول اهللا أن خنرج العواتق وذوات اخلدور : عبيد وهشام عن حممد بن سريين عن أم عطية األنصارية قالت 

واحليض فيشهدن اخلري ودعوة املسلمني فقالت امرأة يا رسول اهللا إذا مل يكن إلحداهن ثوب فقال لتلبسها أختها 
  عيد مل يرو هذا احلديث عن حبيب ويونس إال محاد طائفة من ثوهبا يعين يوم ال

حدثنا أمحد قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد األنصاري  - ٦٧١
كان أليب قتادة مجة فسأل النيب فيها فقال أكرمها وأدهنها مل يرو هذا احلديث : عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

  إال إمساعيل  عن حيىي



أبو الربيع السمان ]  ٢٠٩ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا  - ٦٧٢
نبات الشعر يف األنف أمان من اجلذام مل يرو هذا : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  احلديث عن هشام إال أبو الربيع 

: أمحد قال حدثنا حممد بن أبان الواسطي قال حدثنا شريك عن حممد بن زيد عن نافع عن بن عمر حدثنا  - ٦٧٣
أن رسول اهللا مر على امرأة مقتولة يف بعض غزواته فقال ما كانت هذه تقاتل مث هنى عن قتل النساء والولدان مل يرو 

  هذا احلديث عن حممد بن زيد إال شريك 

عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق حدثنا أمحد قال حدثنا  - ٦٧٤
يا علي إن لك يف اجلنة كنزا وإنك : عن حممد بن إبراهيم عن سلمة بن أيب الطفيل عن علي أن رسول اهللا قال له 

ث عن علي إال هبذا اإلسناد ذو قرنيها فال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة ال يروى هذا احلدي
  تفرد به محاد 

حدثنا أمحد قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان  - ٦٧٥
كانت للنيب ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور هبا على نسائه فإذا كانت ليلة هذه : عن ثابت عن أنس قال 

  كانت ليلة هذه رشتها باملاء مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال عمارة تفرد به مؤمل رشتها باملاء وإذا 

عن بن هليعة عن األعرج ]  ٢١٠ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا حممد بن حمصن  - ٦٧٦
 يرو هذا احتجموا لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين مل: عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن بن هليعة إال حممد بن حمصن 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل قال حدثنا حممد بن حمصن عن إبراهيم بن أيب عبلة عن أنس بن مالك قال قال  - ٦٧٧
  اختذوا الديك األبيض فإن دارا فيها ديك أبيض ال يقرهبا شيطان وال ساحر وال الدويرات حوهلا : رسول اهللا 

ن إبراهيم بن أيب عبلة عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا يقول وع - ٦٧٨
نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب باحلفر هو سواكي وسواك األنبياء قبلي مل يرو هذين : 

  احلديثني عن إبراهيم إال حممد 

يد قال حدثنا خديج بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول حدثنا أمحد قال حدثنا جعفر بن مح - ٦٧٩
أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما إن كان مظلوما فانصره على من ظلمه وإن كان ظاملا فرده عن الظلم مل يرو هذا : اهللا 

  احلديث عن خديج إال جعفر 

عن سفيان الثوري ]  ٢١١ص [ ن سويد حدثنا أمحد قال حدثنا أبو عمري بن النحاس قال حدثنا أيوب ب - ٦٨٠
ما رأيت أحسن من رسول اهللا يف حلة محراء مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال : عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

  أيوب 



حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال  - ٦٨١
  كاح إال بويل مل يروه عن شريك إال علي ال ن: قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عباد بن موسى اخلتلي قال حدثنا قران بن متام عن عمرو بن قيس املالئي عن زبيد  - ٦٨٢
كان رسول اهللا يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل : اليامي عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال 

  ون وقل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن عمرو غري قران يا أيها الكافر

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن نيزك قال حدثنا حممد بن كثري الكويف عن عمرو بن قيس املالئي  - ٦٨٣
علمنا رسول اهللا التشهد التحيات هللا والصلوات : عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال 

لطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وا
  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال حممد 

ى اجلهين عن جماهد عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا أبو حيىي التيمي عن موس - ٦٨٤
من قدم شيئا من ولده صابرا حمتسبا حجبوه بإذن اهللا من النار مل يرو هذا احلديث عن : عائشة قالت قال رسول اهللا 

  موسى إال أبو حيىي 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثين موسى اجلهين عن زاذان عن  - ٦٨٥
يتخوف على أمته ست خصال إمرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة : ال مسعت رسول اهللا يقول عابس الغفاري ق

يف احلكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامري يقدمون الرجل ليس بأفقههم وال أعلمهم 
  وال بأفضلهم يغنيهم غناء مل يرو هذا احلديث عن موسى إال عيسى 

قال حدثنا املغرية بن عبد الرمحن احلراين قال حدثنا فياض بن حممد الرقي قال حدثنا جعفر بن  حدثنا أمحد - ٦٨٦
أن رسول اهللا هنى عن قتل العوامر ذوات البيوت مل : برقان عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن زيد بن اخلطاب 

  يرو هذا احلديث عن جعفر إال فياض 

مالك قال حدثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة حدثنا أمحد قال حدثنا خملد بن  - ٦٨٧
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق : عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

يرة أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هر
  إال زيد ورواه شعبة وأصحاب األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد 

عثمان بن عبد الرمحن ]  ٢١٣ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية احلراين قال حدثنا  - ٦٨٨
اليوم من كان يؤمن باهللا و: الطرائفي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا 

اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا 
  واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال عثمان 



عبد اهللا بن وهب قال حدثين بن هليعة عن دراج  حدثنا أمحد قال حدثنا يونس بن عبد األعلى قال حدثنا - ٦٨٩
مثل الذي يتعلم العلم مث ال : أيب السمح عن أيب اهليثم وعبد الرمحن بن حجرية عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

  حيدث به كمثل الذي يكنز الكنز فال ينفق منه ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا موسى بن أعني عن عمر بن احلارث عن أيب  - ٦٩٠
خرج علينا رسول اهللا وحنن نأكل على ترس فجلس فأكل معنا ومل ميس ماء مل يرو هذا : الزبري عن جابر قال 

  احلديث عن عمرو إال موسى 

بن أيب بزة قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد - ٦٩١
أكثروا ذكر هادم ]  ٢١٤ص [ مر النيب بقوم من األنصار يضحكون فقال : ثابت البناين عن أنس بن مالك قال 

  اللذات مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال محاد تفرد به مؤمل 

ى أبو موسى األنصاري قال حدثنا أبو غزية حممد بن موسى قاضي حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن موس - ٦٩٢
رأيت رسول اهللا جالسا : املدينة قال حدثنا أبو املثىن الكعيب عن حيىي بن سعيد األنصاري عن نافع عن بن عمر قال 

  د به أبو غزية يف وجه الكعبة حمتبيا بيديه مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال أبو املثىن الكعيب سليمان بن يزيد تفر

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أيب  - ٦٩٣
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيما دون مخس ذود : سليم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  ث عن ليث إال عبد الوارث صدقة وليس فيما دون مخس أواق صدقة مل يرو هذا احلدي

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا حممد بن حمصن العكاشي عن سفيان الثوري عن منصور  - ٦٩٤
هنى رسول اهللا أن يسمي الرجل عبده أو ولده حارثا أو مرة أو وليدا أو : عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

يحا أو يسارا قال أحب األمساء إىل اهللا ما تعبد به وأصدق األمساء مهام مل يرو هذا حكما أو أبو احلكم أو أفلح أو جن
  احلديث عن سفيان إال حممد 

عن بن جريج عن أيب ]  ٢١٥ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا حممد بن حمصن  - ٦٩٥
أنت حرام ما أعظم حرمتك وأطيب رحيك وأعظم  ملا افتتح النيب مكة استقبلها بوجهه وقال: الزبري عن جابر قال 

  حرمة عند اهللا منك املؤمن مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل قال حدثنا حممد بن حمصن عن إبراهيم بن أيب عبلة عن عبد اهللا بن الديلمي  - ٦٩٦
ولو من خلف سبعة أحبر ومن مشت عاطسا ذهب عنه إذا عطس العاطس فشمته : عن حذيفة قال قال رسول اهللا 

  ذات اجلنب ووجع الضرس واألذنني مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب عبلة إال حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن  - ٦٩٧
من أكل برجل مسلم أكلة فإن اهللا يطعمه : د بن شداد قال قال رسول اهللا مكحول عن وقاص بن ربيعة عن املستور



مثلها من جهنم ومن كسي برجل ثوبا فإن اهللا يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء ومسعة فإن اهللا 
  يقيمه مقام رياء ومسعة يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال بقية 

أمحد قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم األحول عن أيب حدثنا  - ٦٩٨
أن رجال أراد أن يبايع النيب فأبصره النيب وعليه أثر صفرة فأىب أن يبايعه : عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري 

مل يرو هذا ]  ٢١٦ص [ في رحيه وقال طيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخ
  احلديث عن سفيان إال الرمادي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اإلصبع عبد العزيز بن حيىي احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - ٦٩٩
دخلت على رسول اهللا أنا وبن عم يل ويف يده : إسحاق عن عبد امللك بن عمري عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

واك يسنت به فقلت يا رسول اهللا استعملنا فإن عندنا غىن فقال رسول اهللا ما نريد أن نستعمل على عملنا من س
  حرص عليه مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال حممد بن إسحاق 

هللا بن عمر حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عبيد ا - ٧٠٠
إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم مل يرو هذا : عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

  احلديث عن روح بن القاسم إال يزيد بن زريع وال عن يزيد إال أمية بن بسطام تفرد به األبار 

بن زريع عن روح بن القاسم عن جعفر بن حممد حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد  - ٧٠١
واختذوا من مقام إبراهيم مصلى مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد وال عن يزيد : عن أبيه عن جابر أن النيب قرأ 

  إال أمية تفرد به األبار 

هشام بن عروة حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن  - ٧٠٢
مخس فواسق يقتلن يف احلرم احلدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب : عن أبيه عن عائشة عن رسول اهللا قال 

  العقور 

القاسم عن ]  ٢١٧ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن  - ٧٠٣
يا رسول اهللا أن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت : النيب فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجال أتى 

تصدقت فهل هلا أجر إن تصدقت عنها قال نعم مل يرو هذين احلديثني عن روح إال يزيد وال عن يزيد إال أمية تفرد 
  هبما األبار 

ل بن أيب صاحل عن أبيه حدثنا أمحد قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهي - ٧٠٤
  الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا : عن أيب هريرة عن النيب قال 

  ال تبدءوهم بالسالم وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقها : وبه أن رسول اهللا قال  - ٧٠٥



تحرق ثيابه حىت تفضي إليه خري له من أن جيلس ألن جيلس أحدكم على مجرة ف: وبه قال قال رسول اهللا  - ٧٠٦
  على قرب 

من صلى على جنازة فله قرياط ومن صلى عليها واتبعها حىت تدفن فله قرياطان : وبه قال قال رسول اهللا  - ٧٠٧
  قيل أليب هريرة وما القرياطان قال أصغرمها مثل أحد 

كسب الطيب فيضعها يف حقها فيقبلها اهللا تبارك إن العبد ليتصدق بالتمرة من ال: وبه عن النيب قال  - ٧٠٨
  وتعاىل بيمينه مث ال يزال يربيها كأحسن ما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل أو أكثر 

  ويل لألعقاب من النار : وبه عن رسول اهللا  - ٧٠٩

  هللا عليه يوم القيامة إآل ستر ا]  ٢١٨ص [ ال يستر اهللا على عبد يف الدنيا : وبه قال قال رسول اهللا  - ٧١٠

حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن إمساعيل بن أمية  - ٧١١
كان رسول اهللا إذا افتتح الصالة رفع يديه إىل منكبيه مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل : عن نافع عن بن عمر قال 

  بن أمية إال مسلم بن خالد 

أتيت : حدثنا أمحد قال حدثنا محيد بن علي الوراق قال حدثين نائلة عن أم عاصم عن السوداء قالت  - ٧١٢
رسول اهللا ألبايعه فقال اذهيب فاختضيب مث تعايل حىت أبايعك ال يروى هذا احلديث عن السوداء إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به نائلة 

أبان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن حممد حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن  - ٧١٣
أن النيب أبصر رجال يدعوا بإصبعيه مجيعا فنهاه وقال ادع بإحدامها باليمىن مل يرو هذا : بن سريين عن أيب هريرة 

  احلديث عن هشام إال حفص 

لقاسم عن زيد بن اسلم عن حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن ا - ٧١٤
أال أريكم كيف وضوء رسول اهللا فأخذ ماء بيده فمضمض : عن بن عباس أنه قال ]  ٢١٩ص [ عطاء بن يسار 

واستنشق مث أخذ املاء بيده فضم إليها يده األخرى فغسل وجهه مث أخذ بيده فغسل يده وذراعيه مث فعل مثل ذلك 
  نضحه على قدميه ومسح هبما قدميه وعليه النعالن باألخرى مث مسح برأسه مث أخذ بيده ماء ف

حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن  - ٧١٥
يا نساء املسلمات ال حتقرن إحداكن جلارهتا ولو فرسن : معاذ بن أيب حواء عن جدته حواء أن رسول اهللا قال 

  حمترق 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عبد  - ٧١٦
  ال تردوا السائل ولو بظلف حمرق : الرمحن بن جبيد عن جدته عن النيب قال 



عن حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن بن أيب جنيح  - ٧١٧
أن عليا أمر عمارا أن يسأل النيب عن املذي فقال يغسل ذكره : عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج 

  ويتوضأ 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع قال حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن هشام بن  - ٧١٨
رسول اهللا نفضي إىل نسائنا يف اجلنة فقال إي والذي نفسي يا : حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قلنا 

  بيده إن الرجل ليفضي يف الغداة الواحدة إىل مائة عذراء مل يرو هذا احلديث عن هشام إال زائدة 

عياش عن برد بن ]  ٢٢٠ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا إمساعيل بن  - ٧١٩
ال يضن أحدكم بقليل من ماله تزوج أم : العبدي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال سنان عن أيب هارون 

  بكثري بعد أن يشهد مل يرو هذا احلديث عن برد إال إمساعيل بن عياش 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثين أيب قال حدثنا زياد بن خيثمة عن  - ٧٢٠
إين فرط لكم على احلوض وإن بعد ما بني طرفيه كما بني : ب عن جابر بن مسرة قال قال رسول اهللا مساك بن حر

  صنعاء وأيلة وإن األباريق فيه بعدد النجوم مل يرو هذا احلديث عن زياد بن خيثمة إال شجاع بن الوليد 

أيب إسحاق اهلمداين عن احلارث حدثنا أمحد قال حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا عبد الكرمي اخلراز عن  - ٧٢١
كل دعاء حمجوب حىت يصلي على حممد وآل حممد مل يرو هذا احلديث عن أيب : وعاصم بن ضمرة عن علي قال 

  إسحاق إال عبد الكرمي اخلراز 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حجر املروزي قال حدثنا عبد العزيز بن احلصني عن أيوب السختياين عن  - ٧٢٢
توضئوا مما غريت النار مل يرو هذا احلديث عن أيوب : أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب قال  حيىي بن

  إال عبد العزيز بن احلصني بن أيب جعفر 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد العزيز بن حيىي احلراين أبو األصبغ قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - ٧٢٣
أن رسول اهللا أراد أن يزوج رجال من امرأة فقال : حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر إسحاق عن يزيد بن أيب 

  يا فالنة أحتبني أن أزوجك فالنا يا فالن أحتب أن أزوجك فالنة 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو األصبغ احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب  - ٧٢٤
خري النكاح أيسره مل يرو هذين احلديثني عن يزيد بن : ري عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا حبيب عن أيب اخل

  أيب حبيب إال حممد بن إسحاق تفرد هبما حممد بن سلمة وال يروى عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد 

القاسم عن سهيل بن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن  - ٧٢٥
من كرب دبر كل صالة ثالثا وثالثني وسبح ثالثا : صاحل عن أيب عبيد عن عطاء بن يزيد عن أيب هريرة عن النيب قال 

وثالثني ومحد ثالثا وثالثني وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير متام 
  كانت أكثر من زبد البحر  املائة غفرت ذنوبه ولو



حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن حممد بن املنكدر  - ٧٢٦
كان على أبيه أوسق من متر فقلنا للرجل خذ مثرة خنلنا فأىب فأتى رسول اهللا ومعه عمر فدعا لنا فيها : عن جابر أنه 

ا الرجل كل شيء كان له وبقي خرص خنلنا كما هو فأتيت رسول اهللا فأخربته فقال أخرب بالربكة فجذذناها فأعطين
  عمر فأخربته فقال قد علمت يا رسول اهللا أنك إذا دعوت هلم فيها بالربكة أنه سيبارك فيها 

 روح بن القاسم عن]  ٢٢٢ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن  - ٧٢٧
  أن النيب دخل عليها يوم الفتح فصلى الضحى أربع ركعات : حممد بن املنكدر أن أم هانئ حدثت 

: حدثنا أمحد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن حممد بن املنكدر قال  - ٧٢٨
  زعمت أم هانئ أنه تعين النيب أكل كتفا ومل يتوضأ 

أن النيب أكل من حلم شاة ومل : ا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن أيب رافع حدثنا أمحد قال حدثن - ٧٢٩
  يتوضأ 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا أن  - ٧٣٠
  إن ناسا خيرجون من النار : رسول اهللا قال 

سفيان بن زياد العقيلي قال حدثنا سعيد بن يزيد بن الصلت قال حدثنا بن جريج حدثنا أمحد قال حدثنا  - ٧٣١
ليس من الرب الصيام يف السفر مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سعيد : عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا 

  بن يزيد تفرد به سفيان بن زياد 

قال حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن نافع درخت  - ٧٣٢
إن لكل شيء نسبة وإن نسبة اهللا قل هو اهللا أحد ال يروى هذا احلديث : سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن نافع 

ثنا حيىي بن سليم قال حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم حدثنا أمحد قال حدثنا أبو حصني الرازي قال حد - ٧٣٣
ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على حوضي مل يرو : عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  هذا احلديث عن بن خثيم إال حيىي بن سليم تفرد به أبو حصني 

بصري قال حدثنا ميمون بن زيد قال حدثنا صاحل صاحب حدثنا أمحد قال حدثنا كثري بن حيىي صاحب ال - ٧٣٤
سباب املسلم فسوق وقتاله كفر مل يرو هذا : القالنس عن احلسن قال حدثين عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن صاحل إال ميمون تفرد به كثري بن حيىي 

نا أمحد بن عيسى التنيسي قال حدثنا عمرو بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إمساعيل الواسطي قال حدث - ٧٣٥
أيب سلمة عن مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن محاد بن سلمة عن عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس بن مالك 



هذا بن آدم ووضع يده حتت ذقنه مث بسط يده فقال هذا أمله مل يرو هذا احلديث عن سفيان : قال قال رسول اهللا 
  ن وال عن مصعب إال عمرو بن أيب سلمة تفرد به أمحد بن عيسى إال مصعب بن ماها

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن وهب العالف قال حدثنا سهل بن سعيد قال حدثنا زياد اجلصاص قال  - ٧٣٦
ص [ يأيت على الناس زمان هم ذئاب فمن مل يكن ذئبا أكله الذئاب : حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن زياد اجلصاص إال سهل بن سعيد تفرد به إسحاق بن وهب ]  ٢٢٤

حدثنا أمحد قال حدثنا هشام بن خالد األزرق الدمشقي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بن جريج عن  - ٧٣٧
إىل الناس كان حقا  من أصيب مبصيبة مباله أو يف نفسه وكتمها ومل يشكها: عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  على اهللا أن يغفر له 

حدثنا أمحد قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال  - ٧٣٨
ملا خلق اهللا جنة عدن خلق فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر مث قال هلا : قال رسول اهللا 

  فلح املؤمنون مل يرو هذين احلديثني عن بن جريج إال بقية تفرد هبما هشام بن خالد تكلمي فقالت قد أ

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حفص قال حدثين أيب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور بن املعتمر  - ٧٣٩
إن : قال رسول اهللا  عن احلكم بن عتيبة عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال

اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول وكان يأتينا إىل الصالة فيمسح مناكبنا وصدورنا ويقول ال ختتلفوا فتختلف 
قلوبكم مل يرو هذا احلديث عن منصور عن احلكم إال إبراهيم بن طهمان ورواه سفيان الثوري عن منصور عن 

  طلحة نفسه 

العالء بن موسى بن عطية أبو اجلهم الباهلي قال حدثنا الليث بن سعد عن أيب  حدثنا أمحد قال حدثنا - ٧٤٠
خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق مل يرو هذا : الزبري عن جابر عن رسول اهللا أنه قال 

  احلديث عن الليث إال العالء بن موسى 

عكرمة بن إبراهيم عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا  - ٧٤١
قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن مل يرو هذا احلديث عن عكرمة بن إبراهيم إال علي بن : مسعود عن النيب قال 

  اجلعد 

حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن النعمان الشيباين قال حدثنا القاسم بن الفضل احلداين عن قتادة عن  - ٧٤٢
إن املؤمن إذا حضر أتته املالئكة حبريرة فيها مسك ومن ضبائر : امة بن زهري عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال قس

الرحيان وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجني ويقال يا أيتها النفس املطمئنة اخرجي راضية مرضية مرضيا عنك 
ذا حضر أتت املالئكة مبسح فيه مجرة فتنزع روحه انتزاعا وطويت عليه احلريرة مث يبعث هبا إىل عليني وإن الكافر إ

شديدا ويقال أيتها النفس اخلبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إىل هوان وعذاب وإذا خرجت روحه ووضعت 



على تلك اجلمرة فإن هلا نشيشا فيطوى عليها املسح ويذهب هبا إىل سجني مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن 
  ان بن النعمان الفضل إال سليم

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن األركون أبو سلمة اجلمحي الدمشقي قال حدثنا خليد بن  - ٧٤٣
أمان أهل األرض من : دعلج أبو عمرو السدوسي عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

ت فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب املواالة لقريش قريش أهل اهللا ثالث مرا]  ٢٢٦ص [ االختالف 
  إبليس مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال خليد بن دعلج 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن يوسف العصيمي قال حدثنا رشدين بن سعد بن مصبح بن هالل املهري  - ٧٤٤
ال ينجس املاء شيء إال :  أنه قال أبو احلجاج عن معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عن أيب أمامة الباهلي عن النيب

  ما غري رحيه أو طعمه مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال رشدين تفرد به حممد بن يوسف 

حدثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان البغدادي قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال حدثنا بن هليعة عن عبد  - ٧٤٥
كان النيب إذا بعث سرية قال : شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد اهللا قال ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن 

بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا الولدان ال يروى هذا احلديث 
  عن جرير إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

طيالسي قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أيب حدثنا أمحد بن بشري أبو أيوب ال - ٧٤٦
صالة : عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

من صالة القائم هكذا رواه جرير بن حازم عن حممد بن إسحاق عن الزهري ]  ٢٢٧ص [ القاعد على النصف 
عن أيب سلمة ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة ورواه بن جريج عن الزهري عن أنس بن 

مالك ورواه صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن سائب بن يزيد عن املطلب بن أيب وداعة ورواه عبد اهللا بن زياد 
عمرو ورواه حممد بن الزبري احلراين عن سامل الرصاصي عن الزهري عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن عبد اهللا بن 

  عن أبيه والصحيح واهللا أعلم ما رواه سفيان بن عيينة 

حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا الفضل بن حبيب السراج قال حدثنا  - ٧٤٧
ى رسول اهللا مترا فأتى بصاع من عجوة فلما اشته: حيان بن عبد اهللا أبو زهري عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

جاؤوا به أنكره وقال من أين لكم هذا قالوا بعثنا بصاعني فأتينا بصاع قال ردوه ردوه ال حاجة لنا به ال يروى هذا 
  احلديث عن بريدة إال هبذا اإلسناد ومل يروه إال حيىي بن معني 

ثنا حيىي بن معني قال حدثنا حجاج بن حممد عن بن جريج حدثنا أبو أيوب أمحد بن بشري الطيالسي قال حد - ٧٤٨
قدم رجل يقال له أبو علقمة حليف يف بين هاشم وكان فيما حدثنا أنه قال : قال أخربين حممد بن احلارث قال 

مسعت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش ويؤمتن اخلائن وخيون األمني ويظهر ثياب 
اء كاسيات عاريات ويعلو التحوت الوعول أكذلك يا عبد اهللا بن مسعود مسعته من حيب قال نعم ورب يلبسها نس



الكعبة قلنا وما التحوت قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صاحليهم والوعول أهل البيوت 
  الصاحلة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حجاج 

 الطيالسي قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين أبو حدثنا أمحد بن بشري - ٧٤٩
أنا فرطكم بني أيديكم فإن مل جتدوين فأنا على : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا يقول 

  ث عن بن جريج إال حجاج احلوض واحلوض ما بني أيلة إىل مكة وسيأيت رجال ونساء بآنية وقرب مل يرو هذا احلدي

حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس  - ٧٥٠
مل يرو هذا احلديث عن ]  ٢٢٩ص [ إذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة فال بأس أن ينظر إليها : قال قال رسول اهللا 

  اق ثابت إال معمر تفرد به عبد الرز

حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضل بن  - ٧٥١
: ميسرة قال حدثين أبو حريز أنه مسع سعيد بن جبري يقول سأل رجل عبد اهللا بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال 

  ن سعيد بن جبري إال أبو حريز كنا وحنن مع رسول اهللا نعدله بصوم سنتني مل يرو هذا احلديث ع

حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا وهب بن جرير قال مسعت أيب يقول مسعت يونس  - ٧٥٢
كان أسامة بن زيد رديف رسول : بن يزيد حيدث عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال 

ردفه الفضل من املزدلفة إىل مىن فكالمها حدث قال مل يزل رسول اهللا يليب حىت رمى اهللا من عرفة إىل املزدلفة مث 
  اجلمرة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس بن يزيد تفرد به جرير بن حازم وال رواه عن جرير إال ابنه وهب 

حدثنا أبو محزة عن إبراهيم حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا عتاب بن زياد قال  - ٧٥٣
كان رسول اهللا يفصل بني الشفع والوتر بتسليمة ويسمعناها مل يرو هذا احلديث : الصائغ عن نافع عن بن عمر قال 

  عن إبراهيم الصائغ إال أبو محزة السكري 

زيد عن أيب  حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن ثور بن - ٧٥٤
بورك ألميت يف بكورها مل يرو هذا احلديث عن ثور إال : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ٢٣٠ص [ الغيث 

  عبد اهللا بن جعفر 

حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري وشباب العصفري قاال حدثنا  - ٧٥٥
رجال من أصحاب النيب يقال له ميمون بن سنباذ يقول مسعت رسول اهللا يقول  هارون بن دينار عن أبيه قال مسعت

  قوام أميت بشرارها ال يروى هذا احلديث عن ميمون بن سنباذ إال هبذا اإلسناد تفرد به هارون بن دينار : 

لبناين عن حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت ا - ٧٥٦
قال إذا } للذين أحسنوا احلسىن وزيادة { يف هذه اآلية : عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب أن رسول اهللا قال 

دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون 



ننا أمل يزحزحنا عن النار ويدخلنا اجلنة فيكشف هلم عن احلجاب فينظرون وما هو أمل يبيض وجوهنا أمل يثقل موازي
  إىل اهللا عز و جل فما شيء أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال محاد بن سلمة 

الل أبو البهلول حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا اهلذيل بن ب - ٧٥٧
جعل رسول اهللا األذان لنا وملوالينا والسقاية لبين هاشم واحلجابة : قال حدثنا عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه قال 

  لبين عبد الدار مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب حمذورة إال اهلذيل بن بالل 

بن شجاع املروزي حممويه قال حدثنا أبو عبيدة احلداد حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا حممد  - ٧٥٨
صالة الليل مثىن مثىن : عبد الواحد بن واصل عن املثىن العطار عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النيب قال 

  فإذا خشيت أن يرهقك الصبح فأوتر بواحدة مل يرو هذا احلديث عن املثىن العطار إال أبو عبيدة احلداد 

حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن  - ٧٥٩
مر النيب يف حجته عند امرأة فأخرجت صبيا بيدها فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر مل : جابر قال 

  يرو هذا احلديث عن يوسف إال عبيد بن جناد 

بن بشري قال حدثنا حممد بن عقبة السدوسي قال حدثنا يونس بن أرقم عن أيب اجلارود عن  حدثنا أمحد - ٧٦٠
كان العباس بن عبد املطلب إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه أن ال : حبيب بن يسار عن بن عباس قال 

شرطه إىل رسول اهللا عليه  يسلك به حبرا وال ينزل به واديا وال يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع
  وسلم فأجازه ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عقبة 

حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا حممد بن عقبة السدوسي قال حدثنا مسكني بن عبد اهللا أبو  - ٧٦١
انطلق يب أهلي إىل النيب وأنا غالم شاب فمسح : ل فاطمة األزدي قال مسعت أبا عطية البكري بكر بن وائل يقو

قال فرأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وكانت قد أتت عليه مائة سنة ال يروى ]  ٢٣٢ص [ يده على رأسي 
  هذا احلديث عن أيب عطية إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عقبة 

عمرو الضيب قال حدثنا املثىن بن زرعة عن حممد بن  حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا داود بن - ٧٦٢
إسحاق قال حدثين األجلح بن عبد اهللا الكندي عن أيب إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون األودي عن عبد اهللا 

بينا رسول اهللا يف املسجد وأبو جهل بن هشام وشيبة وعقبة ابنا ربيعة وعقبة بن أيب معيط وأمية بن : بن مسعود قال 
ف فقال أبو جهل أيكم يأيت جزور بين فالن فيأتينا بفرثها فيلقيه على حممد فانطلق أشقاهم وأسفههم عقبة بن أيب خل

معيط فأتى به فالقاه على كتفيه ورسول اهللا ساجد مل يهتم قال بن مسعود وأنا قائم ال أستطيع أن أتكلم بشيء ليس 
ذلك فأقبلت حىت ألقت ذلك عن أبيها مث استقبلت قريشا عندي عشرية متنعين إذ مسعت فاطمة بنت رسول اهللا ب

تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا ورفع رسول اهللا رأسه كما كان يرفعه عند متام سجوده فلما قضى رسول اهللا صالته 
قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعقبة وعتبة وأمية بن خلف وأيب جهل بن هشام وشيبة 

ول اهللا من املسجد فلقيه أبو البختري ومع أيب البختري سوط خبنصريه فلما رأى رسول اهللا أنكر وجهه وخرج رس
فأخذه فقال تعال مالك فقال النيب خل عين فقال علم اهللا ال أخلي عنك أو ختربين ما شأنك ولقد أصابك سوء فلما 



فقال أبو البختري ]  ٢٣٣ص [ علي فرث  علم رسول اهللا أنه غري خمل عنه أخربه فقال ان أبا جهل أمر فطرح
هلم إىل املسجد فأىب النيب فأخذه أبو البختري فأدخله املسجد مث أقبل إىل أيب جهل فقال يا أبا احلكم أنت أمرت 

مبحمد فطرح عليه الفرث فقال نعم فرفع السوط فضرب به رأسه فتأخرت الرجال بعضها إىل بعض فقال أبو جهل 
اد حممد أن يلقي بيننا العداوة وينجوا هو وأصحابه مل يرو هذا احلديث عن األجلح إال حممد بن وحيكم هي له إمنا أر

  إسحاق تفرد به املثىن بن زرعة 

حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا حممد بن جعفر الوركاين قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل بن  - ٧٦٣
السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه ولذته وطعامه : سول اهللا أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال ر

وشرابه فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره فليسرع الرجوع إىل أهله مل يرو هذا احلديث عن مالك عن سهيل إال 
حممد بن جعفر الوركاين وحممد بن خالد بن عثمة ورواه أصحاب مالك عن مالك عن مسي عن أيب صاحل ورواه 

بن يعقوب الزبريي عن مالك عن أيب النضر عن أيب صاحل ورواه رواد بن اجلراح عن مالك عن ربيعة بن أيب  عتيق
  عبد الرمحن عن القاسم عن عائشة 

حدثنا أمحد بن بشري الطيالسي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هالل الراسيب حممد بن سليم قال  - ٧٦٤
]  ٢٣٤ص [ دخل علينا رسول اهللا املسجد فقال من : بيه عن كعب بن عجرة قال حدثين أبو موسى اهلاليل عن أ

ها هنا هل تسمعون إن بعدي أمراء يعملون بغري طاعة اهللا عز و جل فمن شاركهم يف عملهم وأعاهنم على ظلمهم 
وأنا منه  فليس مين ولست منه ولن يرد علي احلوض ومن مل يشاركهم يف عملهم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين

  وسريد علي احلوض مل يرو هذا احلديث عن أيب موسى اهلاليل إال أبو هالل الراسيب 

حدثنا أمحد بن بشري قال حدثنا عبد اجلبار بن عاصم أبو طالب قال حدثنا أبو املليح الرقي عن عبد اهللا بن  - ٧٦٥
ث رسول اهللا أن امرأة من أهل املدينة كان هلا جاءنا باملدينة مبع: حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال أول خرب 

تابع من اجلن جاء يف صورة طري حىت وقع على جذع هلم فقالت له أال تنزل إلينا فتحدثنا وحندثك وحتذرنا وحنذرك 
فقال ال إنه قد بعث مبكة نيب حرم الزىن ومنع منا القرار مل يرو هذا احلديث عن بن عقيل إال أبو املليح احلسني بن 

  مر ع

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا  - ٧٦٦
جييء : عكرمة بن عبد اهللا البناين عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول اهللا قال 

فيقول يا رب سل هذا فيم قتلين فيقول فيم قتلته قال قتلته املقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة 
لتكون العزة لفالن قيل هي هللا مل يروه عن عاصم إال عكرمة بن عبد اهللا البناين من أهل البصرة تفرد به الفيض بن 

  وثيق الثقفي 

د العزيز بن أيب ثابت عن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عب - ٧٦٧
كان رسول اهللا إذا تكلم رئي : عن بن عباس قال ]  ٢٣٥ص [ بن أيب حبيبة عن موسى بن عقبة عن كريب 

  كالنور خيرج من بني ثناياه ال يروى عن بن عباس إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 



دثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن عتيق حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال ح - ٧٦٨
أن رجال أعتق ستة أعبد له عند املوت مل يكن له مال غريهم : وأيوب عن حممد بن سريين عن عمران بن احلصني 

رد به الفيض بن فأقرع النيب بينهم فاعتق اثنني وأرق أربعة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن عتيق إال محاد بن زيد تف
  وثيق 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا  - ٧٦٩
أن رجال أعتق ستة أعبد له عند املوت مل يكن : عنبسة األعور عن احلسن عن عمران بن احلصني ومسرة بن جندب 

عتق اثنني وأرق أربعة مل يرو هذا احلديث عن عنبسة بن أيب رائطة األعور الغنوي له مال غريهم فأقرع النيب بينهم فأ
  إال عبد الوهاب الثقفي تفرد به الفيض بن وثيق وال قال أحد ممن روى هذا احلديث عن احلسن عن مسرة إال عنبسة 

ر بن عبد احلميد عن حبيب حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا جري - ٧٧٠
لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها : بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن أيب عمرة إال جرير تفرد به الفيض بن وثيق ]  ٢٣٦ص [ وأكلوا أمثاهنا 

ل حدثنا خلف قال حدثنا عبثر بن القاسم عن األعمش عن احلكم عن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قا - ٧٧١
  أن النيب صلى يوم التروية مبىن الظهر والعصر مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبثر : مقسم عن بن عباس 

رمحن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا عبد امللك بن عبد ال - ٧٧٢
ما ذئبان : الذماري قال حدثنا سفيان الثوري عن أيب اجلحاف عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

ضاريان جائعان باتا يف زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكالن بأسرع فيها فسادا من حب املال والشرف يف دين 
  امللك الذماري املرء املسلم مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية  - ٧٧٣
بن مقسم الضيب عن واصل بن حيان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال 

متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا وأنزل صلى اهللا عليه و سلم لو كنت : رسول اهللا 
  القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال جرير 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا إبراهيم بن املهاجر بن مسمار  - ٧٧٤
بعث نيب اهللا بعد مثانية آالف نيب : عن أنس بن مالك قال ]  ٢٣٧ص [ ن بن سليم عن يزيد الرقاشي عن صفوا

منهم أربعة أالف من بين إسرائيل مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم عن يزيد الرقاشي إال إبراهيم بن املهاجر 
  بن سليم عن أنس  بن مسمار تفرد به إبراهيم بن املنذر ورواه زياد بن سعد بن صفوان

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك  - ٧٧٥
جاء النيب وعلي رضي اهللا عنه قائم يف التراب فقال إن أحق : اجلنيب عن عبد اهللا بن عطاء املكي عن أيب الطفيل قال 

  ال يروى هذا احلديث عن أيب الطفيل إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن صاحل أمسائك أبو تراب أنت أبو تراب 



حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن صاحل بن عمر عن مطرف بن طريف عن أيب  - ٧٧٦
اآلية قال } ر البوار الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دا{ يف قوله : إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي 

نزلت يف األفخرين من قريش بين خمزوم وبين أمية فأما بنو خمزوم فقطع اهللا دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إىل 
  حني مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال صاحل بن عمر تفرد به سعيد بن سليمان 

د الناقد قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عمرو بن حمم - ٧٧٧
صلى رسول اهللا مبىن ركعتني وأبو بكر وعمر وعثمان : عن بن عمر قال ]  ٢٣٨ص [ عن هشام بن عروة عن أبيه 

  شطرا من إمارته مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال أبو خالد األمحر وعبدة بن سليمان 

 احللواين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا قزعة بن سويد عن عمرو حدثنا أمحد بن حيىي - ٧٧٨
من قال ال إله إال اهللا موقنا دخل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عمرو : بن دينار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  بن دينار إال قزعة بن سويد تفرد به القواريري 

احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن حدثنا أمحد بن حيىي  - ٧٧٩
قبل التروية بيوم منزلنا غدا إن شاء اهللا باخليف األمين : احلكم بن مقسم وجماهد عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  لعوام حيث استقسم املشركون على الكفر مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن حسني إال عباد بن ا

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن عطية الصفار قال مسعت  - ٧٨٠
ما من ناشيء ينشأ يف العبادة حىت : مرزوقا أبا عبد اهللا الشامي حيدث عن مكحول عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا 

  يقا مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال مرزوق أبو عبد اهللا يدركه املوت إال أعطاه اهللا أجر تسعة وتسعني صد

قال حدثنا داود بن ]  ٢٣٩ص [ حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري  - ٧٨١
بينما رسول اهللا : منصور القاضي قال حدثنا زكريا بن حكيم احلبطي البصري عن احلسن عن سليك الغطفاين قال 

ذ دخلت املسجد فجلست فقال هل ركعت الركعتني قلت ال قال فاركعهما مل يرو هذا احلديث عن زكريا خيطب إ
  بن حكيم إال داود بن منصور القاضي 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن العالء بن املسيب عن أبيه  - ٧٨٢
يا عائشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم فقلت وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته : ا عن عائشة أن رسول اهللا قال هل

فذهبت تزيد فقال النيب إىل هذا انتهى السالم فقال رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت مل يرو هذا احلديث عن 
  العالء بن املسيب إال عباد بن العوام 

دثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أيب األسود عن األعمش عن أيب حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال ح - ٧٨٣
كل بن آدم يبلى إال عجب الذنب وفيه يركب اخللق يوم القيامة مل يرو : صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  هذا احلديث عن منصور بن أيب األسود إال سعيد بن سليمان 



ثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الطائفي عن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حد - ٧٨٤
قام رسول اهللا على املنرب وبيده كتاب فقال ألعطني هذا الكتاب : سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال 

ص [ فعه إليه رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله قم يا عثمان بن أيب العاص فقام عثمان بن أيب العاص فد
  مل يرو هذا احلديث عن املقربي إال أبو أمية بن يعلى تفرد به الفيض بن وثيق ]  ٢٤٠

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق قال حدثنا أبو أمية بن يعلى عن سعيد بن أيب سعيد  - ٧٨٥
اشتريت نعال فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا  إذا: املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا لعمرو بن جدعان 

  فاستجده مل يرو هذا احلديث عن سعيد املقربي إال أبو أمية تفرد به الفيض بن وثيق 
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق قال حدثنا عيسى بن ميمون عن محيد الطويل عن  - ٧٨٦
  رأيت رسول اهللا ميسح على املوقني : أنس بن مالك قال 

دثنا سليم بن قادم قال حدثنا هاشم بن عيسى الربي عن احلارث بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال ح - ٧٨٧
كان رسول اهللا إذا نظر وجهه يف املرآة قال احلمد هللا الذي سوى : مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك قال 

خلقي فعدله وصور صورة وجهي فحسنها وجعلين من املسلمني مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلارث بن 
  ال عن احلارث إال هاشم بن عيسى تفرد به سليم بن قادم مسلم و

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك  - ٧٨٨
مسلم الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة أن ابنة ]  ٢٤١ص [ اجلنيب عن حممد بن إسحاق عن حممد بن 

إين ال أقدر على الطهر أفأترك الصالة فقال ليست تلك باحليضة إمنا ذلك عرق فإذا : النيب فقالت غيالن أتت 
ذهب قرء احليض فارتفعي عن الدم مث أغتسلي وصلي مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن القاسم إال حممد بن 

  إسحاق وال عن بن إسحاق إال عمرو بن هاشم تفرد به عبد الرمحن بن صاحل 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عمرو بن هاشم اجلنيب عن  - ٧٨٩
من قتل دون ماله فهو شهيد مل : حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

  نيب يرو هذا احلديث عن قتادة إال حجاج تفرد به أبو مالك اجل

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا حممد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر املخرمي  - ٧٩٠
ما بني املشرق واملغرب قبلة مل : عن عثمان بن حممد األخنسي عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

   بن جعفر يرو هذا احلديث عن عثمان بن حممد إال عبد اهللا

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا أبو كرز عبد اهللا بن كرز القرشي عن  - ٧٩١
دية الذمي دية املسلم مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أبو كرز تفرد به علي بن : نافع عن بن عمر أن النيب قال 

  اجلعد 

العنقري قال حدثنا أيب ]  ٢٤٢ص [  قال حدثنا احلسني بن حممد بن عمرو حدثنا أمحد بن حيىي احللواين - ٧٩٢
وممن حولكم من األعراب منافقون { يف قوله : قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أيب مالك عن بن عباس 

قال قام  }ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم 
رسول اهللا يوم مجعة خطيبا فقال قم يا فالن فاخرج فإنك منافق اخرج يا فالن فإنك منافق فأخرجهم بأمسائهم 

ففضحهم ومل يكن عمر بن اخلطاب شهد تلك اجلمعة حلاجة كانت له فلقيهم عمر وهم خيرجون من املسجد فاختبأ 
ا واختبئوا هم من عمر فظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل منهم أستحياء أنه مل يشهد اجلمعة وظن الناس قد انصرفو



عمر املسجد فإذا الناس مل ينصرفوا فقال له رجل أبشر يا عمر فقد فضح اهللا املنافقني اليوم فهذا العذاب األول 
  والعذاب الثاين عذاب القرب مل يرو هذا احلديث عن السدي إال أسباط بن نصر 

ين قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال مسعت أيب حدثنا أمحد بن حيىي احللوا - ٧٩٣
إذا حلف أحدكم على ميني فرأى خريا منها فليأت : حيدث عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا 

  الذي هو خري وليكفر عن ميينه مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر 

نا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا حمرز بن عون قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين عن عبد حدث - ٧٩٤
الوضوء من جر جديد خممر أحب إليك أم من : العزيز بن أيب رواد عن نافع عن بن عمر قال قلت قال رسول اهللا 

قال وكان رسول اهللا يبعث إىل املطاهر السمحة ]  ٢٤٣ص [ املطاهر فقال ال بل من املطاهر إن دين اهللا احلنيفية 
  فيؤتى باملاء فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمني مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن أيب رواد إال حسان بن إبراهيم 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال عن  - ٧٩٥
ال تزال هذه : حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا قال قال ثابت األعرج أخربين أنس بن مالك عن النيب قال إسحاق بن 

األمة خبري ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرمحت رمحت مل يرو ثابت األعرج عن أنس حديثا غري 
  ن أيب الرجال هذا وال رواه عن ثابت إال إسحاق بن حيىي بن طلحة تفرد به عبد الرمحن ب

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبد الرمحن بن يونس أبو مسلم املستملي قال حدثنا إبراهيم بن أيب  - ٧٩٦
أمرين جربيل عليه السالم أن : حية قال حدثين جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال قال رسول اهللا 

اللفظة يف هذا احلديث أحد ممن رواه عن جعفر بن حممد أمرين جربيل إال  أقضي باليمني مع الشاهد مل يرو هذه
  إبراهيم بن أيب حية 

يوم األربعاء يوم حنس مستمر مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال إبراهيم بن أيب : وإن النيب قال  - ٧٩٧
  حية 

دثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن احلكم بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا علي بن اجلعد قال ح - ٧٩٨
مل يرو هذا ]  ٢٤٤ص [ أن النيب كان يصلي يف رمضان عشرين ركعة سوى الوتر : عتيبة عن مقسم عن بن عباس 

  احلديث عن احلكم إال أبو شيبة وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

بن وثيق الثقفي قال حدثنا سهل بن أسلم العدوي قال حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض  - ٧٩٩
رأى أبو طلحة رسول اهللا عاصبا بطنه حبجر من اجلوع فقال يا : حدثنا يزيد بن أيب منصور عن أنس بن مالك قال 

أم سليم إين رأيت رسول اهللا عاصبا بطنه حبجر من اجلوع فاختذي له طعاما فاختذت قرصا مثل القطاة فدعا النيب 
رسول اهللا القرص مث أتت أم سليم بعكة فعصرهتا مثل النواة من السمن وآدم هبا القرص مث دعا فيه بالربكة مث فأخذ 

قال أدع أهل املسجد فدعاهم فأكل من ذلك القرص سبعون رجال مث أكل رسول اهللا ومن يف البيت مث بعث إىل 
  أيب منصور إال سهل بن أسلم  أزواجه من ذلك وبقي أكثر ما كان مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن



حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن  - ٨٠٠
أن رسول اهللا كان إذا افتتح الصالة بدأ ببسم اهللا : عمر عن أبيه وعن عمه عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر 

  هذا احلديث عن عبيد اهللا إال بن أخيه عبد الرمحن تفرد به عتيق بن يعقوب الرمحن الرحيم مل يرو 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان عن اخلصيب بن  - ٨٠١
مينك بي]  ٢٤٥ص [ أن رجال شكا إىل رسول اهللا سوء احلفظ فقال استعن : جحدر عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  على حفظك مل يرو هذا احلديث عن أيب صاحل إال اخلصيب بن جحدر 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا حممد بن الصباح الدواليب قال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن  - ٨٠٢
الشيباين  أن النيب صلى على قرب بعد ما دفن بليلتني مل يقل أحد ممن رواه عن: الشيباين عن الشعيب عن بن عباس 

  بليلتني إال إمساعيل بن زكريا تفرد به حممد بن الصباح 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال  - ٨٠٣
ا املال إن هذ: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 
  خضرة حلوة فمن أخذ حبقه فنعم املعونة هو مل يرو هذا احلديث عن مالك بن أنس إال معن بن عيسى 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أيب  - ٨٠٤
النيب أن تنفر مل يرو هذا احلديث عن قتادة أن أم سليم حاضت بعد ما أفاضت فأمرها : عروبة عن قتادة عن أنس 

  إال سعيد تفرد به عباد بن العوام 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدثنا بن منظور عن هشام بن عروة  - ٨٠٥
وها ولو حبوا مل يرو هذا لو يعلم الناس ما يف شهود العتمة ليلة األربعاء ألت: عن أبيه عن عائشة أن النيب قال 

  به عتيق بن يعقوب ]  ٢٤٦ص [ احلديث عن هشام بن عروة إال زكريا بن منظور تفرد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا الفيض بن وثيق قال حدثنا املنذر بن زياد الطائي عن إمساعيل بن  - ٨٠٦
يا خليفة رسول اهللا إن هذا يريد أن : تاه رجل فقال أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال حضرت أبا بكر الصديق أ

يأخذ مايل كله فيجتاحه فقال له أبو بكر ما تقول قال نعم فقال أبو بكر إمنا لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة 
ن رسول اهللا أما قال رسول اهللا أنت ومالك ألبيك فقال أبو بكر إرض مبا رضي اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث ع

  إمساعيل بن أيب خالد إال املنذر بن زياد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم  - ٨٠٧
أن النيب كان إذا سافر صلى ركعتني حىت يرجع مل يرو هذا : عن شعبة عن بن أيب السفر عن الشعيب عن بن عباس 

  عبة إال أبو سعيد تفرد به أبو عبيدة بن فضيل احلديث عن ش

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة عن العالء بن املسيب  - ٨٠٨
والذي نفسي بيده لتدخلن اجلنة كلكم إال من أىب وشرد على : عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 



البعري قيل يا رسول اهللا ومن أىب ان يدخل اجلنة فقال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين دخل النار مل يرو  اهللا شراد
  هذا احلديث عن العالء بن املسيب إال خلف بن خليفة 

قال حدثنا إمساعيل بن ]  ٢٤٧ص [ حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا حممد بن الصباح الدواليب  - ٨٠٩
إن من احلق على : يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا زكريا عن 

املسلمني الغسل يوم اجلمعة وأن يتطيب الرجل من طيب أهله قلت يا رسول اهللا فمن مل جيد طيبا قال فاملاء طيب مل 
  بن أيب زياد يرو هذا احلديث عن الرباء إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا سعيد بن سامل القداح عن منصور بن  - ٨١٠
دينار عن األعمش واحلسن بن عمرو وجامع بن أيب راشد وحممد بن قيس األسدي وأيب حصني عن املنذر الثوري 

عد رسول اهللا فقال أبو بكر قلت مث من قال مث عمر مل يرو هذا قلت أليب أي الناس خري ب: عن حممد بن احلنفية قال 
احلديث عن األعمش واحلسن بن عمرو وحممد بن قيس وأيب حصني إال منصور بن دينار وال عن منصور إال سعيد 

  بن سامل تفرد به أمحد بن يونس 

حدثنا أنس بن عياض عن عبد اهللا بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي قال  - ٨١١
ابسط ثوبك : عبد العزيز الليثي عن عمرو بن عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلندعي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

فبسطته فحدثين رسول اهللا عامة النهار مث تفل يف ثويب مث ضممت ثويب إىل بطين فما نسيت شيئا بعد مل يرو عمرو بن 
  عبد اهللا بن عبد العزيز ]  ٢٤٨ص [ عي عن أيب هريرة حديثا غري هذا وتفرد به عبد اهللا اجلند

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن داود بن عبد اجلبار أنه مسع إبراهيم بن جرير  - ٨١٢
ا احلديث عن إبراهيم بن من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مين مل يرو هذ: حيدث عن أبيه عن النيب قال 
  جرير إال داود بن عبد اجلبار 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد األعلى بن أيب املساور عن زياد  - ٨١٣
 صلى بنا رسول اهللا الفجر مث قال وزن أصحايب الليلة فوزن أبو بكر: بن عالقة عن قطبة بن مالك عن عرفجة قال 

فوزن مث وزن عمر فوزن مث وزن عثمان فوزن ال يروى هذا احلديث عن عرفجة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد 
  األعلى بن أيب املساور 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب  - ٨١٤
كنت رديف أيب طلحة وإن ركبته متس ركبة رسول اهللا : عن أنس قال  السختياين عن أيب قالبة ومحيد بن هالل

  فكانا يصرخان هبما مجيعا باحلج والعمرة مل يرو هذا احلديث عن أيوب عن محيد بن هالل إال عبيد اهللا بن عمرو 

قيس عن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا أمحد بن عبد الصمد األنصاري قال حدثنا إمساعيل بن  - ٨١٥
مسع رسول : عن أيب سعيد اخلدري قال ]  ٢٤٩ص [ حيىي بن سعيد عن أيب سعيد عن أيب احلباب سعيد بن يسار 

اهللا صوتا هاله فأتاه جربيل عليه السالم فقال رسول اهللا ما هذا الصوت يا جربيل فقال هذه صخرة هوت من شفري 



يسمعك صوهتا فما رؤي رسول اهللا بعد ذلك اليوم  جهنم من سبعني عاما فهذا حني بلغت قعرها فأحب اهللا أن
  ضاحكا ملء فيه حىت قبضه اهللا 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا أمحد بن عبد الصمد األنصاري قال حدثنا إمساعيل بن قيس عن  - ٨١٦
كعيت الفجر مل يرو هذين إذا طلع الفجر فال صالة إال ر: حيىي بن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

  احلديثني عن حيىي بن سعيد إال إمساعيل بن قيس تفرد هبما أمحد بن عبد الصمد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا مسلم بن خالد قال مسعت  - ٨١٧
هللا بإخراج بين النضري من املدينة أتاه أناس منهم ملا أمر رسول ا: علي بن حممد يذكر عن عكرمة عن بن عباس قال 

فقالوا إن لنا ديونا مل حتل فقال ضعوا وتعجلوا مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال علي بن حممد بن طلحة بن يزيد 
  بن ركانة تفرد به مسلم بن خالد 

ل حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قا - ٨١٨
]  ٢٥٠ص [ ليس على مسافر مجعة : احلنفي قال حدثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن نافع إال ابنه عبد اهللا تفرد به أبو بكر احلنفي 

علي احللواين قال حدثنا يزيد بن احلباب قال حدثين حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا احلسن بن  - ٨١٩
من صلى بعد : عمر بن عبد اهللا بن أيب خثعم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

املغرب ست ركعات مل يتكلم بينهن بشيء عدلن له عبادة اثنيت عشرة سنة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري 
  ال عمر بن عبد اهللا تفرد به زيد بن احلباب إ

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إسحاق بن املنذر قال حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن  - ٨٢٠
يف قوله وصاحل املؤمنني قال نزلت يف أيب بكر وعمر مل يرو هذا احلديث عن ميمون : مهران عن بن عمر وبن عباس 

  ات بن السائب بن مهران إال فر

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا احلسني بن إدريس احللواين قال حدثنا سليم بن أيب هوذة قال  - ٨٢١
حدثنا عمرو بن أيب قيس عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضيب عن سلمان الفارسي قال قال رسول 

هللا ورسوله أعلم قال مجع أبوكم آدم مث قال لكن أنا أحدثكم يا سلمان أتدري ما اجلمعة ثالث مرات قلت ا: اهللا 
عن اجلمعة من أتى اجلمعة فتطهر كما أمر مث مشى إىل املسجد فأنصت حىت يفرغ من صالته كانت كفارة ملا قبلها 

  مل يرو هذا احلديث عن منصور إال عمرو بن أيب قيس وجرير بن عبد احلميد ]  ٢٥١ص [ من اجلمع 

أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس األودي قال حدثنا  - ٨٢٢
جاءنا كتاب : حدثنا أشعث بن سوار األجلح عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم قال 

هذا احلديث عن أشعث إال عبد اهللا بن رسول اهللا قبل موته بشهر أال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب مل يرو 
  إدريس تفرد به عمرو بن حممد الناقد 



حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا عبد اهللا بن سليم قال حدثنا  - ٨٢٣
ن لكل شيء إ: رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  قمامة وقمامة املسجد ال واهللا وبلى واهللا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عقيل وال عن عقيل إال رشدين 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عبد اهللا بن موسى التيمي عن  - ٨٢٤
أن رسول اهللا أيت بصيب فبال عليه فنضحه وأيت جباريه فبالت : جده  أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

  عليه فغسله مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إال أسامة بن زيد تفرد به عبد اهللا بن موسى 

أيب هوذة حدثنا سليمان بن ]  ٢٥٢ص [ حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا احلسني بن إدريس قال  - ٨٢٥
قال حدثنا عمرو بن أيب قيس عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول 

يوشك أن يقرأ القرآن قوم يشربونه كشرهبم املاء ال جياوز تراقيهم مث وضع يده على حلقه فقال ال جياوز : اهللا قال 
  إال عمرو بن أيب قيس  ها هنا مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا احلسني بن إدريس احللواين قال حدثنا مهران بن أيب عمر الرازي  - ٨٢٦
أن النيب قال هلا يف حجتها أجرك على : قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

  فيان إال مهران قدر نفقتك مل يرو هذا احلديث عن س

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة قال حدثين نعيم  - ٨٢٧
كنت عند علي بن أيب طالب إذ جاء بن طلحة بن : بن أيب هند األشجعي قال حدثين احلارث األعور اهلمداين قال 

أخي إىل ها هنا فأقعده معه مث قال أما واهللا إين ألرجو أن أكون أنا وأبوك ممن  عبيد اهللا فقال له علي مرحبا بك يا بن
  قال اهللا ونزعنا ما يف صدورهم من غل اآلية مل يرو هذا احلديث عن نعيم بن أيب هند إال جابر بن يزيد بن رفاعة 

ثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حد - ٨٢٨
كنا نصنع لرسول اهللا ثالثة : احلريش بن اخلريت أخو الزبري بن اخلريت قال حدثين بن أيب مليكة عن عائشة قالت 

مل يرو هذا احلديث عن بن أيب مليكة إال ]  ٢٥٣ص [ آنية خممرة واحد لوضوئه وواحد لسواكه وواحد لشرابه 
  احلريش تفرد به حرمي 

دثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا حممد بن أيب عبيدة بن معن ح - ٨٢٩
قال حدثنا أيب عن األعمش عن حصني بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال استدانت ميمونة زوج 

ما تقضي فقالت مسعت رسول اهللا يقول من إدان  ثالث مائة درهم فقال هلا أهلها أتستدينني وليس عندك: النيب 
دينا وهو حيدث نفسه بقضائه أعانه اهللا عليه مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حممد بن أيب عبيدة وجرير بن عبد 

  احلميد 

جاء حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا زيد بن احلباب قال أخربين ر - ٨٣٠
قلت لعمر بن : بن أيب سلمة أبو املقدام عن عبادة بن نسي عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب األحبار قال 



اخلطاب إين ألعرف قوما لو نزلت عليهم هذه اآلية لنظروا إىل يوم نزلت فيه فاختذوه عيدا فقال عمر أية آية فقال 
} اليوم أكملت لكم دينكم { إين ألعرف يف أي يوم أنزلت  إىل آخر اآلية فقال عمر} اليوم أكملت لكم دينكم { 

يوم مجعة يوم عرفة ومها لنا عيدان مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن قبيصة إال عبادة بن نسي وال عن عبادة إال 
  رجاء تفرد به زيد بن احلباب 

حدثنا عبد امللك بن عبد الرمحن  حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال - ٨٣١
إذا بنيت : الذماري عن النعمان بن برزخ قال حدثين بن رمانة قال قال وبر بن حينس اخلزاعي قال يل رسول اهللا 

صنعاء فاجعله عن ميني جبل يقال له ضني ال يروي هذا احلديث عن وبر بن حينس إال هبذا ]  ٢٥٤ص [ مسجد 
  ذماري اإلسناد تفرد به عبد امللك ال

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عباد بن موسى اخلتلي قال حدثنا حازم بن جبلة عن أيب سنان  - ٨٣٢
من فضل على أيب بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول : الشيباين عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن عمار بن ياسر قال 

ا من أصحاب حممد ال يروى هذا احلديث عن أيب سنان إال اهللا فقد أزرى على املهاجرين واألنصار واثين عشر ألف
  حازم بن جبلة وال يروى عن عمار إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد احلميد بن سليمان عن حممد بن أيب  - ٨٣٣
حيشر الناس يوم القيامة عراة حفاة فقالت أم : موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت مسعت رسول اهللا يقول 

سلمة فقلت يا رسول اهللا واسوأتاه ينظر بعضنا إىل بعض فقال شغل الناس قلت ما شغلهم قال نشر الصحف فيها 
  مثاقيل الذر ومثاقيل اخلردل ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن سليمان 

ن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن حدثنا أمحد ب - ٨٣٤
كنت يف الوفد الذين وفدوا إىل : جممع قال حدثين عبد الكرمي البصري قال حدثين علقمة بن سفيان الثقفي قال 

رسول اهللا فيقول نعم والذي رسول اهللا فكان بالل يأتينا بفطرنا يف رمضان وحنن مسفرون فنقول أي بالل أفطر 
نفسي بيده ما جئت من عنده حىت أفطر فيضع يده فيأكل ونأكل ويأتينا بسحورنا وإنه ليكشف سجف القبة لنبصر 

  طعامنا ال يروى هذا احلديث عن علقمة الثقفي إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن إمساعيل 

صعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثين أيب عن قدامة بن إبراهيم حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا م - ٨٣٥
حضرت احلجاج بن يوسف يضرب العباس بن سهل بن سعد الساعدي يف أمر : بن حممد بن حاطب اجلمحي قال 

بن الزبري فطلع أبوه سهل يف إزار ورداء فصاح باحلجاج أال حتفظ فينا وصية رسول اهللا فقال وما أوصى رسول اهللا 
قال أوصى أن حيسن إىل حمسن األنصار ويعفى عن مسيئهم فأرسله مل يرو هذا احلديث عن قدامة بن إبراهيم  فيكم

  إال عبد اهللا بن مصعب تفرد به ابنه مصعب 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد  - ٨٣٦
خري اجملالس : ابت عن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال الدراوردي عن مصعب بن ث

  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب طلحة إال مصعب بن ثابت ]  ٢٥٦ص [ أوسعها 



حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثنا أيب عبد اهللا بن مصعب عن  - ٨٣٧
أال أخربكم على من حترم النار غدا على كل هني : ام بن عروة عن حممد بن املنكدر عن جابر أن رسول اهللا قال هش

  لني سهل قريب مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عبد اهللا بن مصعب تفرد به ابنه 

نا عبد العزيز بن الدراوردي عن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدث - ٨٣٨
إذا توضأ أحدكم للصالة فال يشبك بني أصابعه مل يرو : حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

هذا احلديث عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة إال الدراوردي ورواه الناس عن بن عجالن عن سعيد 
  نيب املقربي عن كعب بن عجرة عن ال

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدثنا ابنا منذر عبيد اهللا وحممد عن  - ٨٣٩
من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من : هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري بن العوام أن رسول اهللا قال 

  يعقوب ]  ٢٥٧ص [ إلسناد تفرد به عتيق بن االستغفار ال يروى هذا احلديث عن الزبري إال هبذا ا

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا عبدالعزيزي بن حممد الدراوردي عن  - ٨٤٠
أن رسول اهللا كان يشرب يف ثالثة أنفاس إذا أدىن اإلناء إىل فيه مسى اهللا : حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة 

  محد اهللا يفعل به ثالث مرات مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال الدراوردي تفرد به عتيق بن يعقوب  فإذا أخره

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن  - ٨٤١
ذا افتتح الصالة يبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف أن بن عمر كان إ: عمر عن أبيه وعمه عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

  أم القرآن ويف السورة اليت تليها ويذكر أنه مسع ذلك من رسول اهللا 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي قال حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أيب عبد  - ٨٤٢
  ان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم اجلمعة قبل أن يروح إىل الصالة أن رسول اهللا ك: اهللا األغر عن أيب هريرة 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أيب عبد اهللا األغر  - ٨٤٣
لم بنور ساطع املساجد يف الظ]  ٢٥٨ص [ إن اهللا ليضيء للذين يتخللون إىل : عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

  يوم القيامة 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أيب عبد اهللا األغر  - ٨٤٤
أن رسول اهللا كان إذا جاءهم املطر فسألت امليازيب قال ال حمل عليكم العام أي اجلدب مل يرو هذه : عن أيب هريرة 

  إال إبراهيم بن قدامة تفرد به عتيق  األحاديث عن األغر

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن مؤمل املخزومي عن عبد الرمحن  - ٨٤٥
رحم اهللا احمللقني قلنا يا رسول اهللا واملقصرين فقال رحم : بن حميصن عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

الوا يا رسول اهللا واملقصرين قال يف الثالثة أو يف الرابعة واملقصرين مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن اهللا احمللقني ق
  املؤمل إال سعيد بن سليمان 



حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن املؤمل عن عبد الرمحن بن أيب  - ٨٤٦
يا أبا هريرة أومل ولو بشاة مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب : سول اهللا ذباب عن أيب هريرة قال قال ر

  ذباب إال عبد اهللا بن املؤمل 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن املؤمل قال حدثنا محيد موىل  - ٨٤٧
ذر فأخذ حبلقه باب الكعبة فنادى بصوته األعلى فقال يا  قدم علينا أبو: عفراء عن قيس بن سعيد عن جماهد قال 

الناس إين مسعت رسول اهللا يقول ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال صالة بعد الفجر ]  ٢٥٩ص [ أيها 
حىت تطلع الشمس إال مبكة إال مبكة مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعيد إال محيد بن قيس األعرج تفرد به عبد 

  بن املؤمل املخزومي اهللا 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن املؤمل عن عطاء عن عبد اهللا بن  - ٨٤٨
قيد العلم قلت وما تقييده قال الكتاب مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عبد اهللا بن : عمرو قال قال رسول اهللا 

  املؤمل 

ىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن املؤمل قال حدثنا أبو الزبري عن حدثنا أمحد بن حي - ٨٤٩
  ماء زمزم ملا شرب له مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عبد اهللا بن املؤمل : جابر قال قال رسول اهللا 

سى بن ميمون قال مسعت حممد بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عي - ٨٥٠
اخللق احلسن يذيب اخلطا كما يذيب املاء اجلليد : كعب القرظي يقول مسعت بن عباس يقول قال رسول اهللا 

  واخللق السوء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل 

مسعت حممد بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عيسى بن ميمون قال  - ٨٥١
ما ذئبان ضاريان باتا يف غنم بأفسد هلا من حب بن آدم الشرف : كعب يذكر عن بن عباس أنه قال قال رسول اهللا 

  واملال ال يروى هذان احلديثان عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد هبما عيسى بن ميمون 

ن حممد بن عبد الرمحن بن جمرب عن نافع عن بن حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان ع - ٨٥٢
  إن أمامكم حوضا كما بني جرباء وأذرح مل يرو هذا احلديث عن بن جمرب إال سعيد : عمر أن رسول اهللا قال 

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا سعيد بن سليمان عن حممد بن عبد الرمحن بن جمرب عن زيد بن  - ٨٥٣
ال تضرب املطايا إال إىل : ربي عن أيب هريرة عن محيل الغفاري قال مسعت رسول اهللا يقول أسلم عن سعيد املق

ثالث مساجد مسجد احلرام ومسجدي هذا ومسجد بيت املقدس مل يرو هذا احلديث عن زيد عن املقربي عن أيب 
أيب بصرة محيل بن  ورواه روح بن القاسم وغريه عن زيد عن سعيد املقربي عن]  ٢٦١ص [ هريرة إال بن جمرب 

  بصرة 



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن خالد بن يزيد عن  - ٨٥٤
إن الرجل إذا سقى امرأته املاء أجر قال فقمت إليها فسقيتها من املاء : العرباض بن سارية قال قال رسول اهللا 
  هذا احلديث عن سفيان إال عباد  وأخربهتا ما مسعت من رسول اهللا مل يرو

كان عند رسول : حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عباد عن حصني عن الشعيب عن عاصم بن عدي أنه  - ٨٥٥
فقلت يا رسول اهللا حىت يأتوا بأربعة شهداء قد قضى اخلائب } مث مل يأتوا بأربعة شهداء { اهللا فلما نزلت هذه اآلية 
ء بن عمه أخي أبيه وامرأته معه حتمل صبيا وهي تقول هو منك وهو يقول ليس مين حاجته قال فما قام حىت جا

فأنزلت آية اللعان قال فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عدي إال الشعيب 
  تفرد به حصني 

ب قال أخربنا أبو جعفر األشجعي حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن العوام بن حوش - ٨٥٦
رسول اهللا ما لك فقلت إين ]  ٢٦٢ص [ أن رسول اهللا كان يف سفر فأخذتين وحشة من الليل فقال : عن عائشة 

يف هذا املكان يف ليلة ظلماء فأخاف عليك فقال كال إن اهللا عز و جل يبعث لنا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا 
ا قالت فبينا أنا كذلك إذ رأيت سوادا قد أقبل حنونا فقال رسول اهللا من هذا فقال أنا سعد ورسوله يكلؤنا بقية ليلتن

  بن مالك جئت أكلؤك بقية ليلتك هذه فوضع رسول اهللا رأسه فنام مل يرو هذا احلديث عن أيب جعفر إال العوام 

عن عمرو بن دينار عن عمرو بن  حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة - ٨٥٧
صالة القاعد على النصف من صالة القائم مل يرو هذا احلديث عن عمرو : شعيب عن أبيه عن جده عن النيب قال 

  إال سفيان 

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن إدريس احللواين قال حدثنا سليمان بن أيب هوذة قال حدثنا عمرو بن أيب  - ٨٥٨
عن أيب هريرة قال قال ]  ٢٦٣ص [ بن أيب املهاجر عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ذباب قيس عن إبراهيم 

  ال يدخل ولد الزىن اجلنة وال شيء من نسله إىل سبعة آباء مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال عمرو : رسول اهللا 

زاز عن عبيد اهللا بن عباد عن حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني قال حدثنا سليمان عن عمرو عن فرات الق - ٨٥٩
دخلت أنا وأيب على رسول اهللا فصلى بنا فلما سلم أومأ الناس بأيديهم ميينا ومشاال فابصرهم : جابر بن مسرة قال 

فقال ما شانكم تقلبون أيديكم ميينا ومشاال كأهنا أذناب اخليل الشمس إذا سلم أحدكم فليسلم على من على ميينه 
لوا معه أيضا مل يفعلوا ذلك قال وجلسنا معه فقال ال يزال اإلسالم ظاهرا حىت يكون اثنا وعلى من يساره فلما ص

  عشر أمريا أو خليفة كلهم من قريش مل يرو هذا احلديث عن فرات إال عمرو 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن غنام  - ٨٦٠
أحب األعمال إىل اهللا عز و جل الصالة لوقتها أو قال : ض أمهاته عن أم فروة قالت مسعت رسول اهللا يقول عن بع

  ألول وقتها مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال قزعة 



حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا عبد اهللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد  - ٨٦١
رب أشعث أغرب ذي طمرين مصفح : فص بن عبيد اهللا بن أنس عن جده أنس قال مسعت رسول اهللا يقول عن ح

  عن أبواب الناس لو أقسم على اهللا ألبره مل يرو هذا احلديث عن حفص إال أسامة 

ن أبيه حدثنا أمحد قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثنا ابنا املنذر عبد اهللا وحممد عن هشام بن عروة ع - ٨٦٢
إن يف املسجد لبقعة قبل هذه اإلسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا فيها إال أن يطري هلم : عن عائشة أن رسول اهللا قال 

فيها قرعة وعندها مجاعة من أصحابه وأبناء املهاجرين فقالوا يا أم املؤمنني وأين هي فاستعجمت عليهم فمكثوا 
زبري فقالوا إهنا ستخربه بذلك املكان فأرمقوه يف املسجد حىت ينظروا عندها ساعة مث خرجوا وثبت عبد اهللا بن ال

حيث يصلي فخرج بعد ساعة فصلى عند اإلسطوانة اليت صلى إليها ابنه عامر بن عبد اهللا بن الزبري وقيل هلا 
نتني وبينها وبني إسطوانة القرعة قال عتيق وهي اإلسطوانة اليت واسطة بني القرب واملنرب عن ميينها إىل املنرب أسطوا

املنرب أسطوانتني وبينها وبني الرحبة أسطوانتني وهي واسطة بني ذلك وهي تسمى أسطوانة القرعة مل يرو هذا 
  احلديث عن هشام إال ابنا املنذر تفرد به عتيق بن يعقوب 

ص [ ان حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب سفي - ٨٦٣
اإلميان يف أهل احلجاز والقسوة والغلظة يف ربيعة ومضر مل يرو هذا احلديث : عن جابر قال قال رسول اهللا ]  ٢٦٥

  عن أيب بكر إال أمحد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه  - ٨٦٤
ت الصالة والعشاء فابدأوا بالعشاء ال يروى هذا احلديث عن سلمة إال هبذا اإلسناد إذا حضر: قال قال رسول اهللا 

  تفرد به أيوب 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخربنا أبو عقيل قال أخربنا عمر بن حممد عن عبد اهللا بن  - ٨٦٥
الن بأمثاهلما وعمل بعشرة أمثاله وعمل األعمال سبعة عمالن منجيان وعم: دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

بسبعمائة ضعف وعمل ال يعلم ثواب عامله إال اهللا فأما املنجيان فمن لقي اهللا عز و جل يعبده خملصا ال يشرك به 
شيئا وجبت له اجلنة ومن لقي اهللا يشرك به شيئا وجبت له النار ومن عمل سيئة جزي هبا ومن أراد أن يعمل حسنة 

ي مثلها ومن عمل حسنة جزي عشرا ومن أنفق ماله يف سبيل اهللا ضعفت له نفقة الدرهم بسبعمائة فلم يعملها جز
والدينار بسبعمائة والصيام ال يعلم ثواب عامله إال اهللا عز و جل ال يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال عمر 

  بن حممد تفرد به أبو عقيل 

بن إسحاق قال أخربنا ]  ٢٦٦ص [ سليمان قال حدثنا يونس عن حممد حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن  - ٨٦٦
اجلراح بن منهال عن حبيب بن جنيح عن عبد الرمحن بن غنم عن عبد اهللا بن أرقم الزهري عن عمر بن اخلطاب 

ن إن لكل أمة أمينا وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ال يروى هذا احلديث ع: قال مسعت رسول اهللا يقول 
  عبد اهللا عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن إسحاق 



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن صبيح عن  - ٨٦٧
ما من عبد يسجد هللا عز و : يونس بن ميسرة بن حلبس عن الصناحبي عن عبادة بن الصامت عن رسول اهللا قال 

إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة ال يروى هذا احلديث عن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به جل سجدة 
  خالد 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عبد األعلى بن أيب املساور قال حدثين إبراهيم بن حممد بن حاطب عن  - ٨٦٨
انطلق حىت تأيت أبا بكر فتجده يف داره جالسا : ل عبد الرمحن بن حمرييز عن زيد بن أرقم قال بعثين رسول اهللا فقا

حمتبيا فقل له إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة مث انطلق حىت تأيت الثنية فتلقى عمر فيها على محار 
مان تلوح صلعته فقل له إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة مث انطلق حىت تأيت السوق فتلقى عث

فيها يبيع ويبتاع فقل له إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة بعد بالء شديد فانطلقت فأتيت أبا بكر 
فوجدته يف بيته جالسا حمتبيا كما قال رسول اهللا فقلت إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة قال 

وكذا فقام إليه مث أتيت الثنية فإذا فيها عمر على محار تلوح رسول اهللا قلت يف مكان كذا ]  ٢٦٧ص [ وأين 
صلعته كما قال رسول اهللا فقلت إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة قال وأين رسول اهللا فقلت يف 

هللا مكان كذا وكذا فانطلق إليه مث أنطلقت حىت أتيت السوق فلقيت عثمان فيها يبيع ويبتاع كما قال رسول ا
فقلت إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول أبشر باجلنة بعد بالء شديد فقال وأين رسول اهللا قلت يف مكان كذا 
وكذا فأخذ بيدي فجئنا مجيعا حىت أتينا رسول اهللا فقال له عثمان يا رسول اهللا إن زيدا أتاين فقال إن رسول اهللا يقرأ 

شديد فأي بالء يصيبين يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ما تعنيت وال  عليك السالم ويقول أبشر باجلنة بعد بالء
متنيت وال مسست ذكري بيميين منذ بايعتك فقال هو ذاك ال يروى هذا احلديث عن زيد بن أرقم إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به عبد األعلى بن أيب املساور 

حة عن الوليد بن قيس عن احلر بن الصباح عن حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن حممد بن طل - ٨٦٩
أنه كان معه عاشر عشرة فقال أبو بكر : عبد الرمحن بن األخنس أنه مسع سعيد بن زيد وهو يشهد على رسول اهللا 

يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن بن عوف يف 
سعد بن أيب وقاص يف اجلنة وإن أشأ أخربتكم بالتاسع فقال القوم من هو يا سعيد فقال هو أنا مث بكى مل يرو اجلنة و

هذا احلديث عن الوليد بن قيس السكوين وهو أبو شجاع بن الوليد إال حممد بن طلحة وقد رواه شعبة واحلسن بن 
  احلر بن الصباح عبيد اهللا النخعي وحممد بن جحادة وعمرو بن قيس املالئي عن 

عن األعمش عن جماهد ]  ٢٦٨ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أيب األسود  - ٨٧٠
  صالة القاعد على النصف من صالة القائم : عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

اجلاهلية فلما قدمت املدينة قال كنت شريك النيب يف : وعن جماهد عن مواله عبد اهللا بن السائب قال  - ٨٧١
  تعرفين فقلت نعم كنت شريكي ال متاري وال تداري مل يرو هذا احلديث عن منصور بن أيب األسود إال سعيد 

أن النيب كان ينام يف سجوده فال يعرف نومه إال : وعن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  - ٨٧٢
  احلديث عن األعمش إال منصور  بنفخه مث يقوم يف صالته مل يرو هذا



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن منصور بن أيب األسود عن أيب يعقوب عن بن أيب جنيح عن عطاء عن بن  - ٨٧٣
أميا امرأة تزوجت بغري ويل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها املهر مبا : عباس قال قال رسول اهللا 

   من ال ويل له ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد استحل من فرجها والسلطان ويل

أخربنا أمحد قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال حدثين محيد بن القاسم بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن  - ٨٧٤
وصنا قال أوصيكم ملا حضرت النيب الوفاة قالوا يا رسول اهللا أ: أبيه عن جده عن عبد الرمحن بن عوف قال 

من بعدهم إال تفعلوه ال يقبل منكم صرف وال عدل ال ]  ٢٦٩ص [ بالسابقني األولني من املهاجرين وبأبنائهم 
  يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن إال هبذا اإلسناد 

ملقربي عن حدثنا أمحد قال حدثنا عتيق قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد ا - ٨٧٥
إذا اشتكى عبدي فأظهر املرض من قبل ثالث فقد : أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال قال اهللا عز و جل 

  شكاين مل يرو هذا احلديث عن املقربي إال عبد الرمحن تفرد به عتيق 

عن بن عمر أن رسول  حدثنا أمحد قال حدثنا عتيق الزبريي قال حدثنا علقمة بن علي عن عبد اهللا بن عمر - ٨٧٦
  من غاب عن املدينة ثالثة أيام جاءها وقلبه مشرب جفوة : اهللا قال 

  أن النيب كان إذا اكتحل جيعل يف اليمىن ثالثة مراود ويف األخرى مرودين جيعل ذلك وترا : وبه  - ٨٧٧

وببيت يف وسط اجلنة ملن  أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وهو حمق: وبه قال قال رسول اهللا  - ٨٧٨
وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسنت سريرته مل يرو هذه األحاديث عن عبد اهللا ]  ٢٧٠ص [ ترك الكذب وهو مازح 

  بن عمر إال عقبة تفرد هبا عتيق 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن سليمان عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن  - ٨٧٩
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف ظل عرشه يوم القيامة مل يرو : ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أيب صاحل ع

  هذا احلديث إال داود تفرد به إسحاق بن سليمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن إسحاق عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن عبد  - ٨٨٠
شهدت رسول اهللا حني حرم نبيذ اجلر وشهدته حني أمر بشربه وقال اجتنبوا كل مسكر ال : ل اهللا بن معقل قا

  يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن معقل إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو جعفر 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن إسحاق بن سليمان قال مسعت معاوية بن حيىي حيدث عن الزهري عن  - ٨٨١
أنه افتدى ميينه بعشرة آالف درهم مث قال ورب هذا املسجد لو حلفت حلفت صادقا إمنا : ري عن أبيه حممد بن جب

  هو شيء افتديت به مييين 



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرمحن بن سعيد بن العاص عن حممد  - ٨٨٢
مسعت رسول اهللا يأمر بدفن الدم إذا احتجم ال : بت قالت عن أم سعد امرأة زيد بن ثا]  ٢٧١ص [ بن زاذان 

  يروى هذا احلديث عن أم سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به عنبسة 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا عباد بن العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٨٨٣
فاطمة فقال إنه قد نعيت إيل نفسي فبكت فقال ال تبكي فإنك  ملا نزلت إذا جاء نصر اهللا والفتح دعا رسول اهللا: 

ألول أهلي الحق يب فضحكت فرآها بعض أزواج النيب فقالت هلا رايناك بكيت مث ضحكت فقالت إنه قال يل 
  نعيت إيل نفسي فبكيت فقال ال تبكي فإنك أول أهلي الحق يب فضحكت مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال هالل 

نا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إمساعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه حدث - ٨٨٤
  ليس للقاتل من املرياث شيء مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال إمساعيل : عن جده قال قال رسول اهللا 

عن عبد اهللا بن جنادة عن أيب  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن أيب أيوب - ٨٨٥
مر رسول اهللا برجل حيلب شاة فقال أي فالن إذا حلبت فأبق : عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  لولدها فإهنا من أبر الدواب ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد 

ن املبارك عن معمر عن حممد بن محزة عن عبد اهللا بن سالم قال حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عبد اهللا ب - ٨٨٦
اآلية ال يروى هذا } وامر أهلك بالصالة واصطرب عليها { كان النيب إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصالة مث قرأ : 

  احلديث عن عبد اهللا بن سالم إال هبذا اإلسناد تفرد به معمر 

إسحاق بن سليمان الرازي عن أيب سنان عن عمرو بن مرة عن أيب  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن - ٨٨٧
خرج النيب ذات غداة فقال سعرت النار وجاءت الفنت كقطع الليل املظلم لو : البختري عن بن أم مكتوم قال 

تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا ال يروى هذا احلديث عن بن أم مكتوم إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  إسحاق بن سليمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن أيب إسحاق عن عروة بن نوفل عن جبلة بن حارثة  - ٨٨٨
سألت رسول اهللا فقلت علمين شيئا ينفعين فقال إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإهنا براءة : قال 

  ن عروة عن جبلة إال شريك من الشرك مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق ع

عن أيب شريح قال ]  ٢٧٣ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن شريك عن عبد امللك بن أيب بشر  - ٨٨٩
  من أقال أخاه بيعا أقاله اهللا عثرته يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال شريك : رسول اهللا 

عن حممد بن طلحة بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن هالل  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان - ٨٩٠
يأمروين بسب أصحايب بل صلى اهللا عليهم وغفر هلم وذكر أنه : بن يساف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال 

كان على حراء فتحرك فقال رسول اهللا اسكن حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد فعد أبا بكر وعمر 



عليا وطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد مل يرو هذا احلديث عن طلحة إال وعثمان و
  ابنه حممد ومل يذكر طلحة يف اإلسناد بني هالل بن يساف وبني سعيد بن زيد عبد اهللا بن ظامل 

: ود عن عائشة قالت حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن حممد بن طلحة عن أيب محزة عن إبراهيم عن األس - ٨٩١
  ما رفعت مائدة رسول اهللا من بني يدي رسول اهللا وعليها فضلة من طعام قط 

: حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن منصور بن أيب األسود عن أشعث بن سوار عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٨٩٢
  عن منصور إال سعيد حججنا مع رسول اهللا فكنا نليب عن الصبيان ونرمي عنهم مل يرو هذا احلديث 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن كثري أيب حممد عن الرباء بن عازب عن رسول  - ٨٩٣
الدين مأسور بدينه يشكو إىل اهللا الوحدة ال يروى هذا احلديث عن الرباء إال هبذا اإلسناد تفرد به : اهللا قال صاحب 

  مبارك 

حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع حدثنا أمحد قال  - ٨٩٤
أن جيشا غنموا يف زمان رسول اهللا طعاما وعسال فلم يؤخذ منهم اخلمس مل يرو هذا احلديث عن : عن بن عمر 

  عبيد اهللا إال أنس 

ا هشام بن عبد اهللا بن عكرمة عن هشام بن حدثنا أمحد قال حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثن - ٨٩٥
التمسوا الرزق يف خبايا األرض مل يرو هذا احلديث عن هشام بن : عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا قال 

  عروة إال هشام بن عبد اهللا 

اق عن حدثنا أمحد قال حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسح - ٨٩٦
ثالثة من األنصار مل يكن يف الناس أحد يعتد عليهم فضال بعد رسول اهللا : حيىي بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت 

  سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وعباد بن بشر مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال حممد 

عن هشام بن عروة عن حدثنا أمحد قال حدثنا مصعب قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت  - ٨٩٧
إن اهللا عز و جل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه مل يرو هذا احلديث عن : أبيه عن عائشة أن رسول اهللا قال 

  هشام إال مصعب تفرد به بشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين عن  - ٨٩٨
أن رجال كان يؤم قوما وكان يقرأ قل هو اهللا أحد وسورة أخرى يف كل ركعة فقال له أصحابه : الك أنس بن م

إنك تقرأ هذه السورة يعنون قل هو اهللا أحد مث ال تراها جتزئك وتقرأ معها سورة أخرى فإما اقتصرت عليها وإما 
أمركم وكان من أفضلهم وكرهوا أن قرأت السورة األخرى وتركتها فقال لست أفعل فإن رضيتم وإال فشأنكم ب

فذكروا ذلك لرسول اهللا فقال ما مينعك مما يأمرك به قومك وما يلزمك هذه السورة ]  ٢٧٦ص [ يؤمهم غريه 
  فقال إين أحبها فقال حبها أدخلك اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال عبد العزيز 



خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس أن رسول حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن  - ٨٩٩
  املؤمن يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء مل يرو هذا احلديث عن حفص إال خلف : اهللا قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن خلف بن خليفة قال حدثين حيىي بن يزيد اهلنائي قال كنت مع  - ٩٠٠
جن فقال الفرزدق ال أجناه اهللا من يدي مالك بن املنذر بن اجلارود إن مل أكن انطلقت أمشي مبكة الفرزدق يف الس

إين من أهل املشرق وإن قوما خيرجون علينا فيقتلون من قال : فلقيت أبا هريرة وأبا سعيد اخلدري فسألتهما فقلت 
مالك بن املنذر مسعنا خليلنا يقول من قتلهم فله أجر  ال إله إال اهللا ويأمن من سواهم فقاال يل وإال فال جناين اهللا من

شهيد أو شهيدين ومن قتلوه فله أجر شهيد مل يرو هذا احلديث عن الفرزدق الشاعر إال حيىي بن يزيد تفرد به خلف 
  بن خليفة 

ارث عن حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن أبيه عن الشعيب عن احل - ٩٠١
أشد خلق ربك عشرة اجلبال واحلديد ينحت اجلبال والنار تأكل احلديد واملاء تطفيء النار والسحاب : علي قال 

حيمل املاء والريح تقل السحاب واإلنسان يتقي الريح بيده ويذهب فيها ]  ٢٧٧ص [ املسخر بني السماء واألرض 
  م مينع النوم فأشد خلق ربك اهلم حلاجته والسكر يغلب اإلنسان والنوم يغلب السكر واهل

: حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أيب معشر عن حممد بن قيس عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٩٠٢
كان رسول اهللا إذا كان يف سفر وجد به السري فركب قبل أن يفيء الفيء أخر الظهر حىت يدخل الوقت األول من 

يؤخر املغرب حىت يبدو غيوب الشفق مث ينزل فيصليهما مجيعا املغرب والعشاء مل  العصر فينزل فيصليهما مجيعا مث
  يرو هذا احلديث عن حممد بن قيس إال أبو معشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن أيب معشر قال حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أيب حفص عمر بن  - ٩٠٣
من عاد مريضا خاض يف الرمحة فإن جلس : قال رسول اهللا احلكم بن ثوبان عن كعب بن مالك األنصاري قال 

  عنده استشفع فيها ال يروى يف هذا احلديث عن كعب إال هبذا اإلسناد 

أهدي إىل رسول : حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن أيب معشر عن حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال  - ٩٠٤
يلقيه مل يرو هذا احلديث عن حفص بن عمر بن عبد اهللا بن أيب اهللا رطب فجعل يأكل بيمينه ويتناول النوى بشماله ف

  طلحة إال أبو معشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة  - ٩٠٥
إال اجلنة مل يرو هذا احلديث عن العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء : قال قال رسول اهللا 

  عبد العزيز إال سعيد 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا سعيد بن سليمان وعبد العزيز بن حممد الدراوردي عن احلكم بن سعيد عن  - ٩٠٦
رأيت رسول اهللا صلى على جنازة وما نرى الشمس إال على أطراف احليطان مل : القاسم بن حممد عن عائشة قالت 

  ذا احلديث عن القاسم إال احلكم يرو ه



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال حدثنا عمر بن أيب عمر عن عبد اهللا  - ٩٠٧
رأيت رسول اهللا توضأ فغسل وجهه ثالثا وغسل يديه ثالثا ومسح : بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أيب رافع قال 

ثالثا ورأيته مرة أخرى توضأ مرة مرة ال يروى هذا احلديث عن أيب رافع إال هبذا براسه وأذنيه وغسل رجليه 
  اإلسناد تفرد به الدراوردي 

عن أيب ]  ٢٧٩ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أيوب بن عتبة قال حدثنا أبو كثري  - ٩٠٨
  احلديث عن أيب كثري بن يزيد بن عبد الرمحن إال أيوب  البيعان باخليار ما مل يتفرقا مل يرو هذا: هريرة عن النيب قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن سليمان بن داود اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب  - ٩٠٩
ثالث من كن فيه حاسبه اهللا حسابا يسريا وأدخله اجلنة قلت ما هن يا رسول اهللا قال : هريرة قال قال رسول اهللا 

  من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال سليمان  تصل

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أيوب بن جابر عن مسلم األعور عن جماهد عن قيس بن  - ٩١٠
والشمس  كان رسول اهللا يصلي الصبح إذا تغشى النور السماء والظهر إذا زالت الشمس والعصر: السائب قال 

  بيضاء نقية واملغرب إذا أفطر الصائم ويؤخر العشاء ال يروى هذا احلديث عن قيس إال هبذا اإلسناد تفرد به أيوب 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن زهري عن عبد اهللا بن عيسى عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد  - ٩١١
إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه أن ينظر إليها إذا :  األنصاري عن أىب محيد األنصاري قال قال رسول اهللا

كان أمنا ينظر إليها للخطبة إذ كانت ال تعلم مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عيسى إال زهري وال يروى عن أىب 
  محيد الساعدي إال هبذا اإلسناد 

مسعنا بن : عن علقمة بن قيس قال  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن حديج بن معاوية عن أىب إسحاق - ٩١٢
مسعود يقول يف قول اهللا عز و جل ترمى بشرر كالقصر قال أما إهنا ليست مثل الشجر واجلبل ولكنها مثل املدائن 

  واحلصون 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا قال حدثين املسيب بن رافع ومعبد  - ٩١٣
إن الرجل أحق : بد اهللا بن يزيد اخلطمي عن عبد اهللا بن حنظلة بن الغسيل قال قال رسول اهللا بن خالد عن ع

بصدر دابته وصدر فراشه ولن يؤم يف رحله مل يرو هذا احلديث عن املسيب ومعبد إال إسحاق وال يروى عن عبد 
  اهللا بن حنظلة إال هبذا اإلسناد 

ق بن حيىي بن طلحة قال حدثنا معبد بن خالد قال أتينا عنبسة بن حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن إسحا - ٩١٤
من صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا بىن له : أىب سفيان نعوده فقال حدثتين أخىت أم حبيبة قالت قال رسول اهللا 

  بيت يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن معبد إال إسحاق 

ن مرزوق عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا وفضيل حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن فضيل ب - ٩١٥
أول زمرة تدخل اجلنة : بن مرزوق عن أىب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا قال 



يوم القيامة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والذين يلوهنم كأحسن كوكب درى يف السماء ]  ٢٨١ص [ 
نهم زوجتان على كل زوجة حلة يرى مخ ساقها من وراء اللحم كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة لكل رجل م

  البيضاء مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال الفضيل 

: حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن فضيل بن مرزوق عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال  - ٩١٦
  ر أربعا كان رسول اهللا يصلي قبل العص

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن أيب شهاب احلناط عبد ربه بن نافع عن ليث عن أيب فزارة عن يزيد بن  - ٩١٧
ثالث من مل يكن فيه واحدة منهن فإن اهللا عز و جل يغفر له ما سوى : األصم عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

السحرة ومل حيقد على أخيه مل يرو هذا احلديث عن أيب ذلك من مات ال يشرك به شيئا ومل يكن ساحرا ومل يتبع 
  فزارة إال ليث تفرد به أبو شهاب وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمار بن نصر قال حدثنا حكيم بن زيد عن إبراهيم الصائغ عن عكرمة عن جابر  - ٩١٨
مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم ]  ٢٨٢ص [ محزة بن عبد املطلب  أفضل الشهداء عند اهللا: قال قال رسول اهللا 

  إال حكيم تفرد به عمار 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد اهللا الرقي قال حدثنا مصعب بن  - ٩١٩
بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا  إبراهيم قال حدثنا عمران بن الربيع الكويف عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد

  سئل نيب اهللا فقيل يا رسول اهللا أينام أهل اجلنة فقال رسول اهللا النوم أخو املوت وأهل اجلنة ال ينامون : قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا حفص بن عبد اهللا احللواين قال حدثنا حفص بن غياث عن أيب مالك األشجعي عن  - ٩٢٠
أن رسول اهللا مر بقرب فقال من صاحب هذا القرب فقالوا فالن فقال ركعتان أحب إىل هذا :  أيب حازم عن أيب هريرة

  من بقية دنياكم مل يرو هذا احلديث عن أيب مالك إال حفص بن غياث تفرد به حفص بن عبد اهللا 

 عن سامل عن حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أيب الربيع السمان قال حدثنا عاصم بن عبد اهللا - ٩٢١
أن رسول اهللا أفاض من عرفات وهو يقول إليك تعدو قلقا وضينها خمالفا دين النصارى دينها مل يرو هذا : أبيه 

  احلديث عن عاصم إالأبو الربيع 

حدثنا أمحد قال حدثنا النضر بن وثيق الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن عبد امللك أبو إمساعيل القناد قال  - ٩٢٢
كان رسول اهللا يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع مل يرو هذا : عن أنس بن مالك قال ]  ٢٨٣ص [ دة حدثنا قتا

  احلديث عن قتادة عن أنس إال أبو إمساعيل 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن أيوب السختياين  - ٩٢٣
أبايعكم على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال : ه قال قال رسول اهللا ألصحابه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد

تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال تزنوا وال تسرقوا وال تشربوا فمن فعل شيئا من ذلك فأقيم عليه حده فهو 



ه اجلنة مل يرو هذا احلديث كفارة ومن ستر اهللا عليه فحسابه على اهللا عز و جل ومن مل يفعل شيئا من ذلك ضمنت ل
  عن أيوب إال الطفاوي تفرد به عمرو 

قلت لعبد اهللا بن : حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أيب بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال  - ٩٢٤
 عمر إن املختار يزعم أنه يوحى إليه فقال صدق وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم مل يرو هذا احلديث عن أيب

  إسحاق إال أبو بكر 

أنه كان يسلم عن ميينه وعن مشاله السالم : وبه عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار عن النيب  - ٩٢٥
  عليكم ورمحة اهللا مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال أبو بكر 

 عن أيب هريرة عن أيب صاحل]  ٢٨٤ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن أيب بكر بن عياش عن عاصم  - ٩٢٦
ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال يسوم أحدكم على سوم أخيه وال يبيع مهاجر : قال قال رسول اهللا 

ألعرايب دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض وال تشترط امرأة طالق أختها مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبو 
  بكر 

حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حنظلة السدوسي قال حدثنا عبد اهللا بن  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال - ٩٢٧
أن رسول اهللا كان يصلي قبل العصر ركعتني مل يرو هذا احلديث عن : احلارث قال حدثتين ميمونة زوج النيب 

  حنظلة إال عباد وال يروى عن ميمونة إال هبذا اإلسناد 

بن العوام عن سفيان بن حسني عن احلكم عن مقسم عن بن عباس  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد عن عباد - ٩٢٨
أن رسول اهللا بعث أبا بكر وأمره أن ينادي هبؤالء الكلمات مث أتبعه عليا فبينا أبو بكر يف بعض الطرق إذ مسع : 

على  رغاء ناقة رسول اهللا فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول اهللا فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول اهللا فأمره
املوسم وأمر عليا أن ينادي هبؤالء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة اهللا وذمة رسوله بريئة 
من كل مشرك فسيحوا يف األرض أربعة أشهر وال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل اجلنة 

  أبو هريرة فنادى هبا إال مؤمن وكان علي ينادي هبن فإذا بح حلقه قام 

حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا سعيد عن عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسني عن يعلى بن مسلم  - ٩٢٩
  أن رسول اهللا آخى بني الزبري وبني بن مسعود : عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

وال تقولن لشيء إين فاعل : باس وبه عن سفيان بن حسني عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن بن ع - ٩٣٠
  ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء اهللا 

حدثنا أمحد بن مسعود املقدسي اخلياط قال حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيالن  - ٩٣١
عن رسول اهللا : مامة قال حدثين خالد بن الوليد عن احلكم بن عبد اهللا األيلي عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أ

عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبني صالة الليل فقال رسول اهللا يا خالد بن الوليد ألعلمك كلمات تقوهلن ال 
تقوهلن ثالث مرات حىت يذهب اهللا ذلك عنك قال بلى يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي فإمنا شكوت ذاك إليك رجاء 



قال قل أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون قالت  هذا منك
عائشة فلم ألبث إال ليايل يسرية حىت جاء خالد بن الوليد فقال يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي والذي بعثك باحلق ما 

نت أجد ما أبايل لو دخلت على أسد يف حبسته أمتمت الكلمات اليت علمتين ثالث مرات حىت أذهب اهللا عين ما ك
  بليل 

عن بن ]  ٢٨٦ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع  - ٩٣٢
عمر أنه أتى أبا سعيد اخلدري فقال يا أبا سعيد بلغنا أنك تروي حديثا عن رسول اهللا يف الربا فقال أبو سعيد قال 

الذهب بالذهب مثال مبثل ال زيادة وال نظرة والفضة بالفضة مثال مبثل ال زيادة وال نظرة وال تبيعوا : رسول اهللا 
  غائبا بناجز بصر عيناي ومسع أذناي 

ال ينبغي المرىء مسلم له ما يوصي فيه يأيت عليه ليلتان : وبه عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا قال  - ٩٣٣
  ما أتت علي ليلتان منذ مسعت هذا من رسول اهللا إال وعندي وصية ليست عن وصية قال بن عمر ف

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو معيد عن احلكم بن عبد اهللا األيلي عن القاسم بن حممد عن  - ٩٣٤
ول والقوة كنت أمسع رسول اهللا إذا أدركه املساء يف بييت يقول أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد واحل: عائشة قالت 

والقدرة والسلطان يف السماوات واألرض وكل شيء هللا رب العاملني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك 
  منوت وإليك النشور 

علمنا رسول اهللا االستخارة فقال يقول : عن عبد اهللا بن عمر قال ]  ٢٨٧ص [ وعن القاسم بن حممد  - ٩٣٥
أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم أحدكم اللهم إين أستخريك بعلمك و

وأنت عالم الغيوب فإن كان كذا وكذا يسمى األمر بامسه خريا يل يف ديين ويف معيشيت وخريا يل يف عاقبة أمري 
  كان ورضين به وخريا يل يف األمور كلها فاقدره يل وبارك يل فيه وإن كان غري ذلك خريا يل فاقدر يل اخلريا حيث 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو معيد عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن أيب كبشة  - ٩٣٦
أن رسول اهللا كان حيتجم على هامته وبني كتفيه ويقول من أهراق هذها الدماء فال يضره أن ال يتداوى : األمناري 

  بشيء لشيء 

ا عمرو قال حدثنا أبو معيد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن حدثنا أمحد قال حدثن - ٩٣٧
ال حيل المرأة أن حتد على أحد فوق ثالثة أيام : صفية بنت أيب عبيد عن أم سلمة أو حفصة عن رسول اهللا قال 

يروي حديث سليمان وحتد على زوجها عدهتا حىت تنقضي عدهتا مل يرو هذه األحاديث عن أيب معيد إال عمرو وال 
  بن موسى عن نافع عن بن عمر أن النيب قال ال ينبغي المرىء مسلم له ما يوصي فيه إال أبو معيد 

حدثنا أمحد بن مسعود قال حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد اهللا عن سعيد عن إمساعيل  - ٩٣٨
ص [ خرجنا ومعنا النساء اليت استمتعنا هبن : صاري قال بن أمية عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا األن



حىت أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول اهللا هؤالء النسوة الاليت استمتعنا هبن فقال رسول اهللا هن حرام أىل ]  ٢٨٨
  يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت بذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إال ثنية الركاب 

أمحد قال حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد اهللا عن سعيد بن أيب عروبة عن عبد حدثنا  - ٩٣٩
أن رسول اهللا دخل عليها فأتته بقدح يسع قدر مد : اهللا بن حممد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته 

فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثالثا وثلث أو مد وربع لوضوئه فصببت على يده ثالثا مث أخذ اإلناء مين فوضعه 
ثالثا وغسل يديه ثالثا ثالثا ومسح برأسه مرتني وأذنيه ظاهرمها وباطنهما مث غسل رجليه مل يرو هذا احلديث عن 

  سعيد إال صدقة تفرد به عمرو 

بيه حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا صدقة قال حدثين إبراهيم بن مرة عن الزهري عن سامل عن أ - ٩٤٠
  صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة : عن رسول اهللا قال 

ملا تويف رسول : وبه عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة قال  - ٩٤١
ر كيف تقاتل الناس وقد اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستحلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بك

قال رسول اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال 
حبقه وحسابه على اهللا تعاىل فقال أبو بكر ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا 

لقاتلتهم على منعها قال عمر فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا شرح صدر أيب بكر للقتال ]  ٢٨٩ص [  إىل رسول اهللا
  فعرفت أنه احلق مل يرو هذين احلديثني عن إبراهيم إال صدقة 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا صدقة عن زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن  - ٩٤٢
اجلنة حرمت على األنبياء حىت أدخلها : د بن املسيب عن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا قال الزهري عن سعي

وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن عقيل وال عن بن عقيل إال زهري وال 
  عن زهري إال صدقة تفرد به عمرو 

صدقة عن األصبغ عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا  - ٩٤٣
إن صدقة السر تطفىء غضب الرب وإن صنائع املعروف تقي مصارع السوء وأن صلة الرحم تزيد يف : اهللا قال 

العمر وتقي الفقر وأكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من كنوز اجلنة وإن فيها شفاء من تسعة 
   داء أدناها اهلم مل يرو هذا احلديث عن هبز إال األصبغ وال عن األصبغ إال صدقة تفرد به عمرو وتسعني

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا صدقة عن خارجة بن مصعب عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه  - ٩٤٤
قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن ]  ٢٩٠ص [ أن رجال أتاه فقال يا نيب اهللا إن يل : عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

  إليهم ويسيئون إيل فقال إن كان كما تقول فال يزال معك من اهللا عز و جل ظهري عليهم 



حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا زهري بن حممد عن سامل اخلياط قال مسعت حممد بن سريين يقول  - ٩٤٥
من منامه فال يغمسن يده يف طهوره حىت يفرغ عليها ثالث  إذا استيقظ أحدكم: قال أبو هريرة قال رسول اهللا 

  مرات فإنه ال يدري أين باتت يده 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوهلا : وبه عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال  - ٩٤٦
  بالتراب 

 أيصلى الرجل يف الثوب الواحد قال أو يا رسول اهللا: ومسعت أبا هريرة يقول نادى رجل رسول اهللا قال  - ٩٤٧
  لكلكم ثوبان 

إذا ثوب بالصالة فال يأهتا أحدكم يسعى وليأهتا وعليه السكينة : وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٩٤٨
  والوقار فليصل ما أدرك وليقض ما سبق 

وهو صائم فليتم صيامه فإمنا  من نسي فأكل أو شرب: وبه عن أيب هريرة عن رسول اهللا عليه وسلم قال  - ٩٤٩
  هو اهللا عزوجل أطعمه وسقاه 

احلسنة بعشر أمثاهلا والصوم يل وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم : وقال رسول اهللا يقول اهللا عزوجل  - ٩٥٠
  أطيب عند اهللا من ريح املسك 

إىل أخيه حبديدة وإن كان أخاه  إن املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار: وبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٩٥١
  ألبيه وأمه 

هنى رسول اهللا عن لبستني وعن بيعتني إذا مشى الرجل يف : ومسعت حممد بن سريين يقول قال أبو هريرة  - ٩٥٢
منكبه وعن املالمسة ]  ٢٩١ص [ ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد مث يرفعه على 

  واإللقاء 

ال تلقوا اجللب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه باخليار إذا أتى : أيب هريرة قال قال رسول اهللا  وعن - ٩٥٣
  السوق 

من رآين يف املنام فقد رآين إن الشيطان ال : وبه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٥٤
  يتمثل يب 

إذا تقارب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا : وعن أيب هريرة قال يقول رسول اهللا  - ٩٥٥
أصدقهم حديثا ورؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة والرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا والرؤيا مما حيدث 

  هبا الرجل نفسه واإلحتالم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فال حيدث به 



إن إبراهيم مل يكذب غري ثالث كذبات اثنتان يف ذات اهللا قوله إين سقيم وقوله : اهللا  وبه قال قال رسول - ٩٥٦
ومر بأرض هبا جبار من اجلبابرة ومعه سارة فأرسل إليه فسأله من هذه املرأة منك قال هي } بل فعله كبريهم هذا { 

  أخيت فأرسل إليه أن أبعث أيل هبا 

أبردوا عن الصالة : ين يقوالن مسعنا أبا هريرة يقول قال رسول اهللا وعن سامل قال مسعت احلسن وبن سري - ٩٥٧
  يف احلر فإن شدة احلر من فيح جهنم 

: وعن سامل قال حدثين حممد بن سريين عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال كنا عند رسول اهللا فقال  - ٩٥٨
صنع من أدركهم فقال صلوا الصالة لوقتها ستكون أمراء بعدي يؤخرون الصالة عن وقتها قلت يا رسول اهللا ما ي

  فصلوا ]  ٢٩٢ص [ فإذا حضرمت معهم الصالة 

قال ومسعت حممد بن سريين حيدث عن عبد اهللا بن شقيق قال سألت عائشة كيف كان يصلي النيب فقالت  - ٩٥٩
  كان إذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما : 

كان : دث عن عبد اهللا بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول اهللا فقالت ومسعت حممد بن سريين حي - ٩٦٠
يصوم حىت نقول قد صام ويفطر حىت نقول قد أفطر وما صام رسول اهللا شهرا كامال حىت قدم املدينة إال أن يكون 

  شهر رمضان 

صالة الليل : ول اهللا وعن سامل قال مسعت حممد بن سريين يقول مسعت عبد اهللا بن عمر يقول قال رس - ٩٦١
  مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر الليل 

ما من : وعن سامل قال حدثنا احلسن عن صعصعة بن معاوية عن أىب ذر قال مسعت رسول اهللا يقول  - ٩٦٢
مسلمني ميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهم اهللا بفضل رمحته إياهم اجلنة وما من مسلم أنفق 

  ني من مال يف سبيل اهللا إال إبتدرته حجبة اجلنة زوج

خطبنا رسول اهللا مبىن فقال يف خطبته أي : وعن سامل قال مسعت حممد بن سريين حيدث عن أىب بكرة قال  - ٩٦٣
يوم هذا فسكتنا حىت ظننا أنه يريد أن يسميه سوى امسه فقال أليس هذا يوم النحر قلنا بلى قال فأى شهر هذا 

ظننا أنه يريد أن يسميه سوى امسه قال أليس هذا ذا احلجة قلنا بلى قال أي بلد هذا فسكتنا حىت ظننا  فسكتنا حىت
أنه يريد أن يسميه سوى امسه قال أليس البلد احلرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

ائب فإنه عسى أن يبلغ ذاك من هو أوعى له كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغ
  أو أحفظ له منه أال فال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض ]  ٢٩٣ص [ منه 

مات رجل على عهد رسول اهللا وله ستة : وعن سامل قال مسعت احلسن يقول يا عمران بن احلصني قال  - ٩٦٤
إىل رسول اهللا فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة أعتق  أعبد ليس له مال غريهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك

  بالقرعة 



إذا قعد : وعن سامل قال مسعت احلسن يقول سئلت عائشة عما يوجب الغسل فقالت قال رسول اهللا  - ٩٦٥
  الرجل من املرأة بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 

يا رسول اهللا إين امتشط فأضفر رأسي ضفرا شديدا فكيف : سلمة قال ومسعت احلسن يقول قالت أم  - ٩٦٦
  اغتسل من اجلنابة واحليضة فقال تصبني على رأسك بيديك ثالث غرفات 

يدخل اجلنة من أميت : وبه قال مسعت حممد بن سريين حيدث عن عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا  - ٩٦٧
  وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب ال يكتوون 

املرأة كالضلع األعوج إن : وبه حدثنا زهري بن حممد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب قال  - ٩٦٨
  أقمتها كسرهتا وإن تركتها استمتعت هبا على عوج 

إن اهللا يأمرك أن تدعو هبؤالء : قال وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتى جربيل إىل النيب ف - ٩٦٩
  الكلمات فإنه معطيك إحداهن اللهم إين أسألك تعجيل عافيتك وصربا على بليتك وخروجا من الدنيا إىل رمحتك 

  أن رسول اهللا كان يسلم يف الصالة تسليمة عن ميينه : وبه  - ٩٧٠

أن عبد :  بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع وبه حدثنا زهري بن حممد قال أخربين حيىي بن سعيد وعبيد اهللا - ٩٧١
اهللا بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة على عهد رسول اهللا فسأل عمر النيب عن ذلك فأمره رسول اهللا أن 

يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض عنده حيضة أخرى مث ميسكها حىت تطهر فإن أراد أن يطلق فليطلقها قبل أن 
  تلك العدة اليت أمر هبا اهللا عز و جل هبا جيامعها فإن 

من رزقه اهللا امرأة : وبه حدثنا زهري بن حممد قال أخربين عبد الرمحن عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال  - ٩٧٢
  صاحلة فقد أعانه اهللا على شطر دينه فليتق اهللا يف الشطر الثاين 

ال تنكح املرأة : ألعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال وبه حدثنا زهري قال أخربين موسى بن عقبة عن ا - ٩٧٣
  على عمتها وال على خالتها 

وبه حدثنا زهري بن حممد عن أيب النضر وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب بردة عن أبيه عن رسول اهللا  - ٩٧٤
هللا إىل كل رجل من املسلمني رجال من إن أميت أمة مرحومة جعل اهللا عذاهبا بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع ا: قال 

  أهل األديان فكان فداءة من النار 

يا : وبه حدثنا زهري بن حممد عن بن جريج عن أيب الزبري عن جماهد عن جويرية زوج رسول اهللا أهنا قالت  - ٩٧٥
يرعى عليهن فإنه نيب اهللا أردت أن أعتق هذا الغالم فقال رسول اهللا بل أعطه بعض خاالتك اللوايت يف األعراب 

  أعظم ألجرك 



بن شعيب عن أبيه عن جده ]  ٢٩٥ص [ وحدثنا زهري بن حممد عن عبد الرمحن بن حرملة عن عمرو  - ٩٧٦
  ال يقص على الناس إال أمري أو مأمور أو مرائي : قال قال رسول اهللا 

د الرمحن بن حصني عن هرمي بن وحدثنا زهري بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن عبيد اهللا بن عب - ٩٧٧
إن اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف : عبد اهللا الواقفي عن خزمية بن ثابت اخلطمي أنه مسع رسول اهللا يقول 

  أعجازهن 

أن قوما جاؤوا إىل رسول اهللا فخطبوا فتعجب الناس من : وبه حدثنا زهري عن زيد بن أسلم عن بن عمر  - ٩٧٨
  النيب قولوا بقولكم فإن من البيان سحرا وتشقيق الكالم من الشيطان  كالمهم فقال

ال ينظر اهللا إىل من جر : وبه عن زهري بن حممد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول  - ٩٧٧
  إزاره بطرا 

ال تنكح املرأة : ال وحدثنا زهري بن حممد عن موسى بن عقبة عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا ق - ٩٨٠
  على عمتها وال على خالتها 

  إن هللا تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة : وبه أن رسول اهللا قال  - ٩٨١

أن رسول اهللا هنى أن تنكح املرأة على : وبه حدثنا زهري بن حممد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر  - ٩٨٢
ماء وعن أن ميشي الرجل يف ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم عمتها وعلى خالتها وعن لبستني عن الص

  يوم األضحى ويوم الفطر وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 

إذا جاء : وبه حدثنا زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٩٨٣
  ة فليأت وعليه السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا أحدكم إىل الصال

  أن رسول اهللا لعن املرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة املرأة : وبه  - ٩٨٤

  من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ : وبه عن رسول اهللا قال  - ٩٨٥

  احلديث : ريرة قال رسول اهللا وبه حدثنا زهري بن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب ه - ٩٨٦

وبه حدثنا زهري بن حممد عن حيىي بن سعيد األنصاري عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث  - ٩٨٧
ملا كلم اهللا عز و جل موسى باأللسنة قبل لسانه طفق موسى يقول : بن هشام عن جابر أنه مسع كعب األحبار يقول 

آخر األلسنة قبل لسانه فقال أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كالمك قال ال  أي رب ال أفقه هذا حىت كلمه
  قال وأقرب خلقي شبها بكالمي أشد ما يسمع من الصواعق 



: وبه حدثنا زهري ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا  - ٩٨٨
ينتزعه منهم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ  إن اهللا ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا

  الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

من كان موسرا ألن : وبه حدثنا زهري عن بن جرير عن عمري بن مغلس عن أيب جنيح أن رسول اهللا قال  - ٩٨٩
  ينكح مث مل ينكح فليس مين 

ال ينظر : دثنا زهري عن سهيل بن أيب صاحل عن احلارث بن خملد عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال وبه ح - ٩٩٠
  اهللا عز و جل إىل الرجل يأيت امرأته يف دبرها 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا صدقة عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب  - ٩٩١
جعل اهللا عز و جل الرمحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا وأنزل :  هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول

  يف األرض جزءا واحدا فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق حىت ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه 

 ٢٩٨ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم بن مجيل قال حدثنا فضيل بن فراس عن الشعيب عن أيب جحيفة  - ٩٩٢
  خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر : عن علي قال ] 

وبه عن اهليثم عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن خمراق عن حذيفة قال قال رسول اهللا  - ٩٩٣
  من غشنا فليس منا : 

ق عن نفسه بعد ما بعث أن النيب ع: حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم قال حدثنا عبد اهللا عن مثامة عن أنس  - ٩٩٤
  نبيا 

حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد اهللا املزين عن بن عمر قال قال  - ٩٩٥
  إين ألمزح وال أقول إال حقا مل يرو هذا احلديث عن مبارك إال اهليثم : رسول اهللا 

اللهم : ث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم قال حدثنا اللي - ٩٩٦
بارك ألميت يف بكورها احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد فهذا اجمللد الثاين من املعجم 

  األوسط للحافظ الطرباين نقدمه لألمة اإلسالمية عسى اهللا أن ينفعهم مبا فيه إنه جواد كرمي 

دثنا أمحد بن داود املكي حدثنا أمحد بن داود املكي قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا خليفة عن ح - ٩٩٧
  من أتى اجلمعة فليغتسل : نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مندل بن علي عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  - ٩٩٨
  ابتغوا اليتامى يف أمواهلم ال تأكلها الزكاة : النيب قال جده عن 



بن عقبة عن صفوان عن ]  ٢٩٩ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حامت قال حدثنا فضيل عن موسى  - ٩٩٩
من أحب األنصار فبحيب أحبهم ومن أبغض األنصار فببغضي : سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  أبغضهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حمرز بن عوف قال حدثنا حممد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن  - ١٠٠٠
  إن عم الرجل صنو أبيه وإن النيب تعجل من العباس صدقة عامني يف عام : عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

 قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا عمر بن حصني - ١٠٠١
  العلم ثالثة كتاب ناطق وسنة ماضية وال أدري : عن بن عمر قال 

بروا آباءكم : حدثنا أمحد قال حدثنا علي قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ١٠٠٢
  تربكم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم 

قال حدثين عثمان بن ربيعة ]  ٣٠٠ص [ ن بن بكر قال حدثين حممد حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمح - ١٠٠٣
أن رسول اهللا كان إذا مل يلق العدو من أول النهار أخر حىت هتب الرياح ويكون عند : عن عكرمة عن بن عباس 

  مواقيت الصالة وكان يقول اللهم بك أصول وبك أجول وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

نا أمحد قال حدثنا حممد بن أيب عمر العدين قال حدثنا سفيان بن مسعود عن مساك بن حرب عن حدث - ١٠٠٤
ألغزون قريشا مث قال إن شاء اهللا مث قال واهللا ألغزون قريشا مث قال : عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا واهللا 

  إن شاء اهللا مث قال واهللا ألغزون قريشا مث قال إن شاء اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن احلصني العقيلي قال حدثنا املعتمر بن سليمان عن أسلم بن أيب الدمايل  - ١٠٠٥
ال مساعاة يف اإلسالم ومن ساعي يف اجلاهلية فقد أحلق بعقبته : عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا 
  ومن أدعى ولدا من غري رشده فال يرث وال يورث 

عبد الرمحن بن مغراء ]  ٣٠١ص [ ا أمحد قال حدثنا أمحد بن عمران الرازي قال حدثنا أبو زهري حدثن - ١٠٠٦
يا رسول اهللا أي اإلسالم أفضل قال : عن حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال قيل 

  حنيفية مسحة 

 عن عبد اهللا بن أيب لبيد عن أيب مسلم عن بن حدثنا أمحد قال حدثنا يعقوب بن محيد قال حدثنا عبد اهللا - ١٠٠٧
ليس للنساء يف عقد النكاح شيء جعلت ميمونة أمرها إىل أم الفضل فجعلته إىل العباس فأنكحها : عباس قال 
  رسول اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي قال حدثنا حممد بن احلسن قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن  - ١٠٠٨
  يف سجدة سورة ص سجدها داود النيب توبة ونسجدها شكرا : بن عباس قال قال رسول اهللا جبري عن 



حدثنا أمحد قال حدثنا هرمي بن عثمان أبو املهلب قال حدثنا عبد اهللا بن زياد قال حدثنا علي بن زيد عن  - ١٠٠٩
واحلمد هللا بعد كل أحد واحلمد من قال احلمد هللا قبل كل أحد : مسعان بن ميمون عن بن عباس أن رسول اهللا قال 

  هللا على كل حال أعطى من األجر كعبادة من عبد اهللا عز و جل 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي من بين سامة بن لؤي من قريش قال حدثنا محاد بن  - ١٠١٠
أن رسول اهللا كان إذا حزبه  :عن أيب العالية عن بن عباس ]  ٣٠٢ص [ سلمة عن يوسف بن عبد اهللا بن احلارث 

األمر قال ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا ذو العرش الكرمي ال إله إال اهللا رب السماوات واألرض ورب 
  العرش العظيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا موسى قال حدثين أبو موسى الصفار قال سألت بن عباس أو  - ١٠١١
سئل النيب أي الصدقة أفضل قال املاء فقلت يا نيب اهللا أي الصدقة أفضل قال املاء : دقة أفضل فقال سئل أي الص

  أال ترى أهل النار إذا استغاثوا بأهل اجلنة قالوا أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا 

علي بن عبد اهللا قال  حدثنا أمحد قال حدثنا حفص بن عمر املازين قال حدثنا جعفر بن سليمان بن - ١٠١٢
من أمسك بركاب أخيه املسلم : حدثين أيب سليمان بن علي عن علي بن عبد اهللا عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  ال يرجوه وال خيافه غفر اهللا له 

حدثنا أمحد قال حدثنا حفص بن عمر املازين قال حدثنا حجاج بن حرب التستري قال حدثنا سليمان  - ١٠١٣
اشتروا الرقيق وإياكم والزنج فإهنم قصرية : عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا  بن علي بن

  أعمارهم قليلة أرزاقهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حفص قال حدثنا مرجى بن رجاء عن حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة عن  - ١٠١٤
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت : سيد االستغفار أن تقول  بشري بن كعب العدوي عن شداد بن أوس عن النيب قال

خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنيب 
 ال يغفر الذنوب إال أنت قال من قاهلا بعد ما ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة وإن قاهلا]  ٣٠٣ص [ فاغفر يل فإنه 

  بعد ما يصبح من نومه دخل اجلنة 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج وروح بن عبد املؤمن املقرئ قاال حدثنا قزعة بن سويد عن  - ١٠١٥
إذا حضرمت موتاكم فأغمضوا البصر : محيد عن الزهري عن حممود بن لبيذ عن شداد بن أوس أن رسول اهللا قال 

  خريا فإن املالئكة تؤمن على ما قال أهل البيت فإن البصر يتبع الروح وقولوا 

حدثنا أمحد قال حدثنا موسى بن أيوب القيسي قال حدثنا حيىي بن سعيد العطار احلمصي عن املثين بن  - ١٠١٦
أتيت النيب فدخلت بني قميصه وجلده فقبلت منه موضع : بكر عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال 

  ال حيل منعه قال امللح قلت مث ماذا قال املاء والنار اخلامت فقلت ما الذي 



حدثنا أمحد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن عاصم  - ١٠١٧
التؤدة واالقتصاد والسمت احلسن جزء من أربعة وعشرين : األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال قال رسول اهللا 

  النبوة جزءا من 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو معمر عبد اهللا بن حممد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب  - ١٠١٨
هذا الباب ]  ٣٠٤ص [ لو تركنا : السختياين عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا لباب من أبواب املسجد 

  للنساء قال نافع فلم يدخل منه بن عمر حىت مات 

حدثنا أمحد قال حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن أيب رباح عن بن  - ١٠١٩
  كنت فيمن تعجل يف ثقل النيب ليلة مجع : عباس قال 

أن : حدثنا أمحد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهام بن حيىي قال حدثنا عطاء عن بن عباس  - ١٠٢٠
  وفيها ست سواري فدعا عند كل سارية ومل يصل النيب دخل الكعبة 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثين بكر بن سليم الصواف قال حدثين محيد بن  - ١٠٢١
كان رسول اهللا يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن : زياد أبو صخر عن كريب عن بن عباس قال 

جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا  أعوذ بك من عذاب
  واملمات 

حدثنا أمحد قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا عمرو بن احلارث أن قتادة  - ١٠٢٢
  سول اهللا يستلم غري الركنني اليمانيني مل أر ر: حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه مسع بن عباس يقول 

حدثنا أمحد قال حدثنا وهب بن حممد البناين البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد امللك أبو إمساعيل القناد  - ١٠٢٣
: عن حيىي بن أىب كثري عن عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  ينار فصاعدا القطع يف ربع د

احلراين عن بن جريج ]  ٣٠٥ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عباد بن عيسى قال حدثنا طريف بن زيد  - ١٠٢٤
  من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة : عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

اهللا بن أخي الزهري عن عمه بن  حدثنا أمحد قال حدثنا حبيب كاتب مالك قال حدثنا حممد بن عبد - ١٠٢٥
من حفظين يف أصحايب ورد علي حوضي ومن مل حيفظين يف : شهاب الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا قال 

  أصحايب مل يرين يوم القيامة إال من بعيد 

يب حدثنا أمحد قال حدثنا ثوبان قال حدثنا سعيد بن عروة البصري قال حدثنا علي بن عابس عن أ - ١٠٢٦
كان رسول اهللا يعلمنا إذا استفتحنا الصالة أن نقول سبحانك : إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال 



اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك وكان عمر بن اخلطاب يفعل ذلك وكان عمر يعلمنا ويقول 
  كان رسول اهللا يقوله 

وب بن محيد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن سهيل بن رافع عن حدثنا أمحد قال حدثنا يعق - ١٠٢٧
كان رسول اهللا إذا ودع رجال من أصحابه قال زودك اهللا التقوى وغفر لك ذنبك : زيد بن أسلم عن بن عمر قال 

  ولقاك اخلري حيث وجهت 

ثنا حممد بن عمران قال حدثنا أبو حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال حد - ١٠٢٨
روح عن احلسن قال قال مسرة بن جندب أال أحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا مرارا ومن أىب بكر مرارا ومن 

من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتين وأنت هتديين وأنت تطعمين وأنت : عمر مرارا قلت بلى قال 
مل يسأل شيئا إال أعطاه اهللا إياه قال فلقيت عبد اهللا بن سالم فقلت أال أحدثك تسقيين وأنت متيتين وأنت حتييين 

حديثا مسعته من رسول اهللا مرارا ومن أيب بكر مرارا ومن عمر مرارا قال بلى فحدثته هبذا احلديث فقال بأيب وأمي 
هبن يف كل يوم سبع مرار رسول اهللا هؤالء الكلمات كان اهللا عزوجل قد أعطاهن موسى عليه السالم فكان يدعو 

  فال يسأل عز و جل شيئا إال أعطاه إياه 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن قتيبة الرفاعي قال حدثنا مالك بن أنس عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا  - ١٠٢٩
  من اعتذر إليه فلم يقبل مل يرد علي احلوض : عنه قال قال رسول اهللا 

عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا حممد بن نفيل قال حدثنا جمالد بن سعيد عن حدثنا أمحد قال حدثنا  - ١٠٣٠
النخل فقال ما للناس قال ]  ٣٠٧ص [ أبصر رسول اهللا الناس يلقحون : الشعيب عن جابر رضي اهللا عنه قال 

يصا فقال رسول يلقحون يا رسول اهللا قال ال لقاح أو ما أرى اللقاح بشيء قال فتركوا اللقاح فجاء متر الناس ش
  اهللا ما أنا بزراع وال صاحب خنل لقحوا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن  - ١٠٣١
نفقه على دينارا تنفقه على نفسك يف سبيل اهللا ودينارا تنفقه على فرسك يف سبيل اهللا ودينارا ت: ثوبان أن النيب قال 

  أهلك يف سبيل اهللا فأفضلها الدينار الذي تنفقه على أهلك 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عون الزيادي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثين بديل بن ميسرة  - ١٠٣٢
ت رسول عن أيب عطية قال زارنا مالك بن احلويرث فقلنا لو صليت بنا قال لنا ليصلي إمامكم وسأخربكم مبا مسع

  إذا زار أحدكم أخاه فال يؤمنه ولكن يؤمهم بعضهم : اهللا يقول 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن مالك الراسيب قال حدثنا حممد بن سليمان بن مسمول عن أيب بكر بن  - ١٠٣٣
ضرر وال ال : أيب سربة عن نافع بن مالك قال حدثنا أبو سهيل عن القاسم بن حممد عن عائشة أن رسول اهللا قال 

  ضرار 



حممد بن حازم عن ]  ٣٠٨ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا أبو معاوية  - ١٠٣٤
  ما خيرج الرجل صدقته حىت يفك عنه حليي سبعني شيطانا : األعمش عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا 

ب الكويف قال حدثنا مندل بن علي بن عبد اهللا بن سنان عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد العزيز بن اخلطا - ١٠٣٥
إن املالئكة ال تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته : عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  موضوعة 

غ حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن خالد أبو مروان العثماين قال حدثنا نافع بن صيفي وكان بل - ١٠٣٦
: مائة وثنيت عشرة سنة عن عبد الرمحن بن عقبة اجلهين عن أبيه وكان قد أصابه سهم مع رسول اهللا عن النيب قال 

  ال يدخل النار مسلم رآين وال رأى من رآين وال رأى من رأى من رآين 

سعيد  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن جامع العطار قال حدثنا غسان بن عوف املازين قال حدثنا - ١٠٣٧
غزونا مع رسول اهللا غزوة لنا فأتى على غدير فنزل رسول اهللا : اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال 

ونزلنا وحضرت الصالة فقال رسول اهللا يا بالل قم فأذن فانطلق بالل فأهراق املاء مث أتى الغدير فغسل وجهه 
بعيين رسول اهللا فناداه رسول اهللا يا بالل امسح على ويديه وأهوى إىل خفيه وكان عليه خفان أسودان وذلك 

  ]  ٠ص [ اخلفني واخلمار 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن عقال احلراين قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا مسكني بن بكري عن  - ١٠٣٨
  حلمر األهلية حيرم رسول اهللا حلوم ا: زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس قال مل 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ١٠٣٩
  كان شعر رسول اهللا فوق الوفرة ودون اجلمة : عائشة قالت 

اق س: حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حضيض عن عطاء عن جابر قال  - ١٠٤٠
  رسول اهللا يف حجة الوداع مائة بدنة مقلدة 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن  - ١٠٤١
  قدمين رسول اهللا يف ثقلة من املزدلفة : عباس قال 

 بن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا - ١٠٤٢
أن أباه قتله املشركون يوم أحد مث مثلوا به وجدعوا أنفه وأذنه قال جابر فجعلت أنظر إليه وإىل ما صنع به : اهللا 

]  ٦ص [ فجاءت األنصار فسجوه ثوبا مث إين كشفت الثوب فلما رأيت ما صنع به صحت فجاءت األنصار 
صار إىل رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا إال ترى ما يصنع جابر فقال دعوه فواهللا ما فسجوه بالثوب وذهبت األن

زالت املالئكة تظلله بأجنحتها فلما كان بعد ذلك قلت يا نيب اهللا إن أيب قد ترك عليه دينا فقال إذا كان عند صالح 
له فضل دينه وفضل مثل ما كان النخل فآذين فلما كان عند صالح النخل ذكرت ذلك للنيب فدعا له فكان يف خن

  يفضل 



: حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ١٠٤٣
أن رسول اهللا خرج ليلة يف شهر رمضان فصلى يف املسجد وصلى رجال وراءه بصالته وأصبح الناس فتحدثوا 

خرج فصلى يف املسجد فلما كانت الليلة الثالثة مل خيرج فصاح الناس وقرعوا بابه بذلك حىت إذا كان الليلة الثانية 
  فلم خيرج فلما أصبح قال إنه مل خيف علي مكانكم ولكين خشيت أن يفرض عليكم فال تقوموا به 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن  - ١٠٤٤
أقرأين رسول اهللا سورة فبينا أنا يف املسجد جالس إذ مسعت رجال يقرأ : جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب قال 

  خبالف قراءيت وذكره 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن أيب قزعة عن أيب نضرة عن أيب  - ١٠٤٥
فقال ما هذا من مترنا فقال رجل يا رسول اهللا بعت مترنا صاعني بصاع من  أيت رسول اهللا بتمر: سعيد اخلدري قال 

  هذا التمر فقال رسول اهللا ذلك الربا أرددوه مث بيعوا من مترنا واشتروا لنا من هذا 

: عبيد اهللا عن أىب الزبري عن جابر ]  ٧ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن  - ١٠٤٦
اهللا أمر باألبواب أن تغلق فيقال بسم اهللا وإن مل جتد إال عودا فاعرضه عليه وقل بسم اهللا وتطفىء أن رسول 

  املصباح ويقال بسم اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن الزهري عن عائشة أن النيب قال  - ١٠٤٧
  توضؤا مما مست النار : 

د قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن عطاء بن أىب رباح عن زيد بن حدثنا أمح - ١٠٤٨
  من فطر صائما كان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيئا : خالد اجلهين قال قال رسول اهللا 

عبد الرمحن بن  حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن عبد الكرمي أن - ١٠٤٩
  ال يتكىن أحدكم بكنييت : أىب عمرة أخربه عن عمه عن أىب هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا مسكني بن بكري قال حدثنا األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد  - ١٠٥٠
  ية من كل ذي محة أن رسول اهللا رخص يف الرق: اهللا عن يزيد بن األصم عن ميمونة 

حدثنا أمحد قال حدثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اهللا عن ميمون بن مهران عن بن عمر قال  - ١٠٥١
  ذكر رسول اهللا اجملوس فقال إهنم يوفرون سباهلم وحيلقون حلاهم فخالفوهم : 

أن رسول : بن عامر عن أىب أمامة حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عفري بن معدان عن سليم  - ١٠٥٢
اهللا خرج يف بعض مغازيه فمر بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم هل من ماء لوضوء رسول اهللا فقالوا ما عندنا 

  ماء إال يف إهاب ميتة دبغناه بلنب فأرسل إليهم أن دباغة طهوره فأيت به فتوضأ مث صلى 



كنا مع رسول اهللا : دثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس قال حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال ح - ١٠٥٣
يف سفر فإذا رجل يقول اهللا أكرب اهللا أكرب فقال رسول اهللا على الفطرة مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال رسول 

  اهللا خرج من النار فابتدرناه فإذا صاحب ماشية حضرت الصالة فنادى هبا 

   مر برجل يعذب يف قربه من النميمة ومر برجل يعذب يف قربه من البول أن رسول اهللا: وبه  - ١٠٥٤

  أن رسول اهللا رهن درعه عند يهودي فأخذ هبا شعريا ألهله : وبه  - ١٠٥٥

  ما أصبح يف آل حممد صاع حب وال صاع متر وكان عنده تسع نسوة : وبه أنه مسع رسول اهللا يقول  - ١٠٥٦

بو جعفر قال حدثنا حممد بن عمران احلجيب عن حديث صفية بنت شيبة عن حدثنا أمحد قال حدثنا أ - ١٠٥٧
إنه ولد يل غالم فسميته حممدا وكنيته أبا القاسم فذكر يل أنك : عائشة قالت جاءت امرأة إىل رسول اهللا فقالت 

عن صفية إال تكره ذلك فقال ما الذي أحل امسي وحرم كنييت وما الذي حرم كنييت وأحل امسي مل يرو هذا احلديث 
  حممد بن عمران وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا موسى بن أعني عن ليث بن أيب سليم عن أيب إسحاق عن  - ١٠٥٨
ري أنا سيد الناس يوم القيامة يدعوين ريب عزوجل فأقول لبيك وسعديك واخل: صلة بن زفر عن حذيفة عن النيب قال 

يف يديك تباركت وتعاليت لبيك وحنانيك واملهدي من هديت عبدك بني يديك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك 
  تباركت وتعاليت مل يرو هذا احلديث عن ليث إال موسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عمرو بن شعيب عن  - ١٠٥٩
أن رسول اهللا قضى باليمني مع الشاهد مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال حممد بن عبيد : جده  أبيه عن

  اهللا تفرد به النفيلي 

خصيف عن عكرمة عن بن ]  ١٠ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عتاب بن بشري عن  - ١٠٦٠
أصحاب حممد جوعا وهزال فأمرهم رسول اهللا أن يهرولوا ملا دخل رسول اهللا مكة قال أهل مكة إن ب: عباس قال 

بالبيت لرييهم أهنم ليسوا كذلك وأهنم أقوياء خبري وكانوا يهرولون ثالثة أشواط وميشون أربعة مل يرو هذا احلديث 
  عن خصيف إال عتاب بن بشري 

يزيد بن يزيد بن جابر شيخ من حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو املليح الرقي قال حدثنا  - ١٠٦١
إين ألهم أن أمر فتييت فيجمعوا : أهل الرقة قال حدثين يزيد بن األصم قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 

  حزما من حطب احلديث 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا سعيد بن يزيد األعور قال حدثين أبو حيىي القواس قال قال  - ١٠٦٢
خللوا حلاكم مل يرو هذا احلديث عن أيب حيىي إال سعيد بن يزيد تفرد به : أنس بن مالك قال يل رسول اهللا قال يل 

  النفيلي 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن خطاب بن صاحل  - ١٠٦٣
املدينة يف ]  ١١ص [ قدم يب عمي : يالن قالت موىل األنصار عن أمه عن سالمة بنت معقل امرأة من قيس ع

اجلاهلية فباعين من احلباب بن عمرو فولدت له عبد الرمحن بن احلباب فمات فقالت يل امرأته اآلن واهللا تباعني يف 
دينه فأتيت رسول اهللا فقلت يا رسول اهللا إين امرأة من قيس عيالن قدم يب عمي املدينة يف اجلاهلية فباعين من 

اب بن عمرو فولدت له عبد الرمحن بن احلباب فمات فقالت يل امرأته اآلن تباعني يف دينه فقال رسول اهللا من احلب
ويل احلباب فقيل أخوه أبو اليسر فبعث رسول اهللا إليه فقال إعتقوها فإذا مسعتم برقيق قدم علي فأتوىن أعوضكم هبا 

ما ال يروى هذا احلديث عن سالمة بنت معقل إال هبذا فأعتقوين مث قدم على رسول اهللا رقيق فعوضهم مين غال
  اإلسناد تفرد به حممد بن إسحاق 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يونس بن راشد قال حدثنا عون بن حممد بن احلنفية عن أبيه  - ١٠٦٤
هبة للقذي مصفاة للبصر ال عليكم باإلمثد فإنه منبتة للشعر مذ: عن جده علي بن أيب طالب أن رسول اهللا قال 

  يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به النفيلي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبد  - ١٠٦٥
األسود بن املطلب بن أسد امللك بن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة بن 

ملا استعز برسول اهللا وأنا عنده يف نفر من املسلمني دعاه بالل إىل الصالة فقال ] :  ١٢ص [ بن عبد العزيز قال 
مروا أبا بكر يصلي بالناس قال عبد اهللا بن زمعة فخرجت فإذا عمر يف الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم 

مع رسول اهللا صوته وكان عمر جهريا فقال فأين أبو بكر يأىب اهللا ذلك واملسلمون مرتني فصل بالناس فقام فكرب فس
فبعث إىل أىب بكر فجاء بعد أن صلى عمر فصلى بالناس قال عبد اهللا بن زمعة فقال يل عمر وحيك ماذا فعلت يب يا 

ا صليت بالناس قلت واهللا ما أمرين بن زمعة واهللا ما ظننت حني أمرتين إال أن رسول اهللا أمرك بذلك ولوال ذلك مل
رسول اهللا ولكين حني مل أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصالة من الناس مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال 

  حممد وال يروى عن عبد اهللا بن زمعة إال هبذا اإلسناد 

إسحاق قال حدثنا صاحل بن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - ١٠٦٦
كان آخر ما عهد رسول اهللا ال يترك يف : كيسان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عائشة حدثت قالت 

  جزيرة العرب دينان مل يروه عن صاحل إال حممد 

بن عبد اجمليد حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن عقال احلراين قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا حممد  - ١٠٦٧
يا رسول اهللا إين صاحب : املدين قال مسعت محزة بن حممد بن محزة األسلمي يذكر أن أباه أخربه عن جده قال قلت 

أسافر عليه وإنه رمبا صادفين هذا الشهر وأنا أجد القوة فأحب أن أصوم يا رسول اهللا ]  ١٣ص [ ظهر أعاجله 
يا رسول اهللا أم أفطر فقال أي ذلك شئت يا محزة مل يرو هذا احلديث أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا أفأصومه 

  عن محزة إال حممد تفرد به النفيلي 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا خملد بن يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد األعلى عن  - ١٠٦٨
إن اهللا تبارك وتعاىل ليغار : قال قال رسول اهللا أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أمه عن عبد اهللا بن مسعود 

  للمسلم فليغر 

: حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زهري قال حدثنا أبو إسحاق عن أيب أمساء عن أنس قال  - ١٠٦٩
ن أمري خرجنا مع رسول اهللا نصرخ باحلج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول اهللا أن جنعلها عمرة وقال إين لو استقبلت م

ما استدبرت جلعلتها عمرة ولكين سقت اهلدي وقرنت احلج والعمرة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال زهري 
  بن معاوية واألعمش تفرد به عن األعمش عمار بن رزيق 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن واقد عن احلكم بن املطلب عن حممد بن أسامة بن  - ١٠٧٠
النيب فلما رآها علي قال إين مل ]  ١٤ص [ كساين رسول اهللا حلة سرياء فلبستها فغدوت على : يد عن أبيه قال ز

  أكسكها لتلبسها إمنا بعثت هبا إليك لتكسوها النساء مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال عمرو 

بن أيب السائب قال حدثين بسر بن  حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن واقد عن الوليد - ١٠٧١
سرقت ناقة رسول اهللا اجلدعاء فقال رسول اهللا لئن ردها اهللا علي ألشكرن : عبيد اهللا عن النواس بن مسعان قال 

ريب عز و جل فوقعت يف حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت اإلبل إذا سرحت سرحت متوحدة وإذا 
جبراهنا فأوقع اهللا يف خلدها أن هترب عليها فرأت من القوم غفلة فقعدت عليها  بركت اإلبل بركت متوحدة واضعة

مث حركتها فصبحت هبا املدينة فلما رآها املسلمون فرحوا هبا ومشوا جبنبها حىت أتوا رسول اهللا فلما رآها رسول اهللا 
حنرها وأطعم حلمها املساكني فقال بئس ما قال احلمد هللا فقالت املرأة يا رسول اهللا إين نذرت إن جناين اهللا عليها أن أ

جزيتها ال نذر لك إال مبا ملكت فانتظروا هل حيدث رسول اهللا صوما أو صالة فظنوا أنه نسي فقالوا يا رسول اهللا 
قد كنت قلت لئن ردها عز و جل ألشكرن ريب عز و جل قال أمل أقل احلمد هللا ال يروى هذا احلديث عن النواس 

  د تفرد به النفيلي إال هبذا اإلسنا

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زهري بن معاوية قال حدثنا عاصم بن سليمان األحول عن  - ١٠٧٢
  مسعت رسول اهللا ينهى عن الركعتني بعد العصر مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال زهري : قزعة عن أىب سعيد قال 

أىب عبد الرحيم عن زيد بن ]  ١٥ص [ ل حدثنا حممد بن سلمة عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قا - ١٠٧٣
احلمد هللا الذي وارى عوريت ومجلين : أيب أنيسة عن نفيع بن احلارث عن بن عمر قال لبس حذيفة ثيابا جددا فقال 

ذا اإلسناد يف عباده مث قال كان رسول اهللا إذا لبس ثيابا جددا قال مثل ذلك ال يروى هذا احلديث عن حذيفة إال هب
  تفرد به زيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن صاحل بن إبراهيم  - ١٠٧٤
عن أبيه إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قال قدمت البصرة فلقيت أبا بكرة فقال أشهد أين مسعت رسول اهللا يقول 

دينة يأتيها ليدخل فيجد على باهبا ملكا مصلتا بالسيف فريده عنها مل يرو هذا كل قرية يدخلها فزع الدجال إال امل: 
  احلديث عن إبراهيم بن عبد الرمحن إال حممد بن إسحاق 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن أىب الواصل عن أيب الصديق الناجي عن  - ١٠٧٥
خيرج رجل من أميت : ة عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا يقول احلسن بن يزيد السعدي أحد بين هبدل

يقول بسنيت ينزل اهللا عز و جل له القطر من السماء وخترج له األرض من بركتها متأل األرض منه قسطا وعدال كما 
الصديق ملئت جورا وظلما يعمل على هذا األمة سبع سنني وينزل بيت املقدس روى هذا احلديث مجاعة عن أيب 

  فلم يدخل أحد ممن رواه بينه وبني أيب سعيد أحدا إال أبو واصل 

حممد بن إسحاق عن داود ]  ١٦ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن  - ١٠٧٦
 كان رسول اهللا وهو مبكة إذا قرأ القرآن جيهر به فكان املشركون: بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال 

يطردون الناس عنه ويقولون ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وكان إذا أخفى قراءته مل يسمع من 
مل يرو هذا } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال { حيب أن يسمع القرآن فأنزل اهللا عز و جل 

  احلديث عن داود إال حممد 

ثنا أبو جعفر قال حدثنا القاسم بن مالك املزين عن أيوب بن عابد عن أيب روية عن حدثنا أمحد قال حد - ١٠٧٧
أن يهودية دخلت على رسول اهللا وهو يف بيت عائشة فقالت السام عليك فقلت : عمران بن احلصني عن عائشة 

  السام عليك واللعنة 

كان رسول اهللا : ادة عن أنس قال حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا خليد بن دعلج عن قت - ١٠٧٨
  أخف الناس صالة يف متام 

  أن رجال دعا رسول اهللا إىل خبز شعري وإهالة سنخة : وعن أنس  - ١٠٧٩

صليت خلف رسول اهللا وخلف أيب بكر وخلف عمر وخلف عثمان فكانوا يفتتحون : وعن أنس قال  - ١٠٨٠
  القراءة ب احلمد هللا رب العاملني 

كان السبعة من أصحاب رسول اهللا ميصون التمرة الواحدة وأكلوا اخلبط حىت : قال إنه وعن أنس  - ١٠٨١
  ورمت أشداقهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا خليد عن معروف بن أيب معروف عن أيب احلجاج عن عائشة  - ١٠٨٢
  ألحاديث عن خليد إال النفيلي كان رسول اهللا إذا خال يف بيته يكون يف مهنة أهله مل يرو هذه ا: قالت 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد اهللا بن عريب عن أبيه عن  - ١٠٨٣
أن هذه اآلية نزلت الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية أهنا نزلت يف النفقات على : جده عن النيب 

  اخليل يف سبيل اهللا 



إن اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها واملنفق عليها : وبه عن النيب قال  - ١٠٨٤
كالباسط يده بالصدقة وأبواهلا وأرواثها ألهلها عند اهللا يوم القيامة من مسك اجلنة ال يروى هذان احلديثان إال هبذا 

  اإلسناد تفرد هبما سعيد بن سنان 

دثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو املليح الرقي عن حممد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت ح - ١٠٨٥
إن العبد إذا سبقت له من اهللا عز و جل منزلة مل يبلغها بعمله : له صحبة من رسول اهللا قال مسعت رسول اهللا يقول 

حىت يبلغه منزلته اليت سبقت له من اهللا عز و جل ال  ابتاله اهللا يف جسده أو يف ماله أو يف ولده مث صربه على ذلك
  يروى هذا احلديث عن أيب خالد إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو املليح 

ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا عباد بن كثري الرملي قال حدثنا عروة بن رومي  - ١٠٨٦
إذا استحلت أميت ستا فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التالعن وشربوا  :عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا ]  ١٨

اخلمور ولبسوا احلرير واختذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء مل يرو هذا احلديث عن عروة إال 
  عباد تفرد به النفيلي 

عبيدة الربذي قال حدثنا موسى بن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا بكار بن عبد اهللا بن  - ١٠٨٧
عبيدة قال أخربين أيوب بن خالد بن صفوان األنصاري عن عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة قال قال 

اليوم املوعود يوم القيامة واملشهود يوم عرفة والشاهد يوم اجلمعة ما طلعت الشمس وال غربت على : رسول اهللا 
ة وفيه ساعة ال يرد فيها مسلم يدعو اهللا خبري إال استجاب له وال يستعيذه من شيء إال يوم أفضل من يوم اجلمع

  أعاذه اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن رافع إال أيوب تفرد به موسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا أبو متيلة حيىي بن واضح قال حدثنا عبد املؤمن بن  - ١٠٨٨
مل يكن ثوب أحب إىل رسول اهللا من القميص مل يرو هذا : الد عن عبد اهللا بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت خ

  احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد املؤمن 

د حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حيىي بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس عن حممد بن جابر بن عب - ١٠٨٩
من أخاف هذا احلي من األنصار فقد أخاف ما بني هذين : اهللا األنصاري عن أبيه قال مسعت رسول اهللا يقول 

  ووضع كفيه على جنبيه 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا مسكني بن بكري عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج  - ١٠٩٠
أن رجلني اختصما إىل النيب فقال للمدعي أحضر بينتك فلم تكن له : عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه 

بينه فقال النيب فإن اليمني عليه فضج الرجل من ذلك وقال يذهب حقي بيمينه فقال النيب من حلف على ميني يريد 
رجل نكل عن اليمني أن يذهب هبا حق أخيه باطال مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ومل يزكه وله عذاب أليم فلما مسعها ال

  وأقر للرجل حبقه مل يرو هذا احلديث عن أيب بردة إال ثابت تفرد به جعفر 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا خطاب بن القاسم عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن  - ١٠٩١
حمرم فقالت ال إمنا تزوجها أتيت صفية بنت شيبة فسألتها أتزوج رسول اهللا ميمونة وهو : ميمون بن مهران قال 

  ومها حالالن مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال خطاب 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو الدمهاء البصري شيخ صدق عن حممد بن عمرو عن أيب  - ١٠٩٢
وابا صلة الرحم وإن أهل إن أعجل الطاعة ث: سلمة عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

البيت ليكونون فجارا فتنموا أمواهلم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم وإن أعجل املعصية عقوبة البغي واخليانة 
واليمني الغموس تذهب املال وتقل يف الرحم وتذر الديار بالقع مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال أبو 

  الدمهاء تفرد به النفيلي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو الدمهاء عن أيب ظالل القسملي عن أنس بن مالك قال  - ١٠٩٣
إن هللا عز و جل لوحا من زبر جد خضرا جعله حتت العرش كتب فيه أنا امللك ال إله إال أنا أرحم : قال رسول اهللا 

هادة أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة مل يرو هذا الرامحني خلقت بضعة عشر وثالث مائة خلق من جاء خبلق منها مع ش
  احلديث عن أيب ظالل إال أبو الدمهاء تفرد به النفيلي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زهري بن معاوية عن احلسن بن احلر عن نافع عن بن عمر أنه  - ١٠٩٤
  ا احلديث عن احلسن إال زهري أن النيب كان يفعل ذلك مل يرو هذ: كان يوتر على بعريه ويذكر 

أن : حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن جماهد عن بن عمر  - ١٠٩٥
  رسول اهللا أمر نساءه أن يتمتعن وأمر هلن بالبقر مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال خطاب 

نا خالد بن أىب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدث - ١٠٩٦
أن رسول اهللا ضرب صدر عمر بيده حني أسلم ثالث مرات وهو يقول : عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 

  اللهم أخرج ما يف صدره من غل وأبدله إميانا يقول ذلك ثالثا مل يرو هذا احلديث عن سامل إال خالد بن أيب بكر 

حدثنا األعمش عن أىب صاحل ]  ٢١ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهري قال  - ١٠٩٧
إذا لبستم وإذا توضأمت فابدأوا مبيامنكم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  زهري 

كان : ل حدثنا األعمش عن أىب سفيان عن جابر قال حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زهري قا - ١٠٩٨
أليب شعيب غالم حلام فلما رأى ما برسول اهللا وأصحابه من اجلهد أمر غالمه أن يأتيهم بلحم يكفي مخسة وأرسل 

إىل رسول اهللا أن ائتنا خامس مخسة فجاء ومعهم سادس فلما انتهوا إىل باب أيب شعيب قال رسول اهللا إنك أرسلت 
 مخسة وإن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإال رجع فقال قد أذنت فليدخل يا رسول اهللا مل يرو هذا احلديث إيل وإىل

  عن األعمش عن أيب سفيان إال زهري 



أن رسول : حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عفري بن معدان عن سليم بن عامر عن أىب أمامة  - ١٠٩٩
  مة يف غزوة تبوك مل يرو هذا احلديث عن سليم إال عفري تفرد به النفيلي اهللا مسح على اخلفني والعما

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عمر بن أيوب املوصلي عن جابر بن يزيد بن رفاعة عن عبد  - ١١٠٠
حلديث عن جابر إال كنا على عهد رسول اهللا واهلدي فينا اإلبل والبقر مل يرو هذا ا: اهللا بن ذكوان عن بن عمر قال 

  عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق قال حدثين عطاء بن أيب  - ١١٠١
ما صلى رسول اهللا يف الكعبة ولكنه ملا دخل خر ساجدا مث رفع رأسه مث دعا حدثين بذلك : رباح عن بن عباس قال 

ال وكان بن عباس يقول ما أحب أن أصلي فيها لو فعلت لتركت بعض الفضل بن عباس وكان معه حني دخل ق
  القبلة مل يرو هذا احلديث عن بن إسحاق إال حممد بن سلمة 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني  - ١١٠٢
حكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم يف هذه اآلية فإن جاؤوك فا: عن عكرمة عن بن عباس 

بالقسط إن اهللا حيب املقسطني قال كانوا من بين النضري إذا قتلوا من بين قريظة قتيال أدوا إليهم نصف الدية وكان 
  بنو قريظة إذا قتلوا من بين النضري قتيال أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول اهللا بينهم الدية كاملة 

دثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا السيد بن عيسى اهلمداين عن جمالد عن الشعيب عن النعمان ح - ١١٠٣
  إن من الزبيب والتمر واحلنطة والشعري مخرا مل يرو هذا احلديث عن جمالد إال السيد : بن بشري قال قال رسول اهللا 

أول من عرف : مة عن حممد بن إسحاق قال حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سل - ١١٠٤
رسول اهللا بعد اهلزمية وقول الناس قتل رسول اهللا كما حدثين الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال قال 
كعب عرفت عينيه تزهران من حتت املغفر فناديت بأعلى صويت يا معشر املسلمني هذا رسول اهللا فأومأ إيل أن 

  عن الزهري إال حممد  اسكت مل يرو هذا احلديث

: حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا مسكني بن بكري عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال  - ١١٠٥
  كان رسول اهللا يطوف على نسائه بغسل واحد مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال مسكني 

عيل عن عبد امللك بن أيب حمذورة قال مسعت حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا إبراهيم بن إمسا - ١١٠٦
ألقى علي رسول اهللا األذان حرفا حرفا اهللا أكرب اهللا أكرب : جدي عبد امللك بن أيب حمذورة أنه مسع أبا حمذورة يقول 

رسول اهللا اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا 
  حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن  - ١١٠٧
مرمي ابنة عمران فاطمة ]  ٢٤ص [ ة بعد سيدات نساء أهل اجلن: كريب عن بن عباس قال قال رسول اهللا 



وخدجية مث آسية امرأة فرعون مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال الدراوردي وال يروى عن بن عباس إال هبذا 
  اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد  - ١١٠٨
أتيت رسول اهللا بوضوء فمسح على اجلوربني والنعلني : شعري عن أيب موسى األشعري قال الرمحن بن عرزب األ

  والعمامة ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عباد بن كثري الرملي عن عبد الرمحن السدي قال مسعت  - ١١٠٩
كان رسول اهللا يفطر إذا كان صائما على اللنب وجئته بقدح من لنب فوضعته إىل جانبه فغطى : ك يقول أنس بن مال

  عليه وهو يصلي ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به النفيلي 

ت أنس حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عباد بن كثري الرملي عن عاصم بن طلحة قال مسع - ١١١٠
  أثردوا ولو باملاء ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عباد : بن مالك يقول قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم األزدي قال حدثين إدريس بن يزيد  - ١١١١
من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من : األودي عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا يقول 

  مل يرو هذا احلديث عن إدريس إال عكرمة تفرد به النفيلي ]  ٢٥ص [ عاداه 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عثمان بن عبد الرمحن قال حدثنا معاوية بن سالم عن هود  - ١١١٢
يا رسول اهللا أرأيت : ل مسعت أبا أمامة يقول جاء رجل إىل رسول اهللا فقال بن عطاء قال مسعت شدادا أبا عمار يقو

رجال يلتمس اخلري والذكر ماله قال ال شيء له يقول ذلك ثالث مرات إن اهللا تبارك وتعاىل ال يقبل من العمل اال 
  ما خلص له وابتغي به مل يرو هذا احلديث عن هود إال معاوية تفرد به عثمان 

ا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق قال حدثين صاحل بن حدثن - ١١١٣
كان على عهد رسول اهللا مخيصة : كيسان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عائشة حدثته قالت 

قوما اختذوا قبور أنبيائهم  سوداء حني أشتد به وجعه فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها ويقول قاتل اهللا
  مساجد حيذر ذلك على أمته 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عباد بن كثري الرملي عن مسيسة بنت نبهان عن موالها  - ١١١٤
رأيت رسول اهللا يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل : مسلم بن عبد الرمحن قال 

أن يبايعها حىت ذهبت فغريت يدها بصفرة وأتاه رجل يف يده خامت من حديد فقال ما طهر اهللا يدا فيها خامت من فأىب 
  حديد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عيسى بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس قال حدثين عيسى بن  - ١١١٥
نرب فحمد اهللا عز و جل وأثىن عليه مث قال أيها الناس ال صعد رسول اهللا ذات يوم امل: سربة عن أبيه عن جده قال 



صالة إال بوضوء وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه ومل يؤمن باهللا من مل يؤمن يب ومل يؤمن يب من مل يعرف حق 
  األنصار ال يروى هذا احلديث عن بن سربة إال هبذا اإلسناد 

  : حدثنا سقط من أصل الكتاب  - ١١١٦

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام : إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة ومسعت رسول اهللا يقول  - ١١١٧
وذكر احلديث وهنى رسول اهللا أن يستام الرجل على سوم أخيه وهنى عن التناجش وهنى أن تسأل املرأة طالق أختها 

  منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها  وهنى أن مينع املاء خمافة الكأل وهنى أن يبيع حاضر لباد وقال من منح

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو عبد اهللا بن جعفر قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أىب أنيسة عن  - ١١١٨
يوم اخلندق شغلونا عن صالة العصر ومل : عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال مسعت رسول اهللا يقول 

  مأل اهللا قبورهم نارا وقلوهبم نارا وبيوهتم نارا  يصلها يومئذ حىت غابت الشمس

وعن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال  - ١١١٩
  بعثين رسول اهللا إىل رجل نكح امرأة أبيه فأمرين أن أضرب عنقه وآخذ ماله : 

قام رسول اهللا إىل سباطة : يق بن سلمة عن املغرية بن شعبة قال وعن زيد عن عاصم بن هبدلة عن شق - ١١٢٠
  قوم فبال فجئته مباء فصببته عليه فتوضأ ومسح برأسه ومسح على خفيه مث قام فصلى 

  سألت أيب بن كعب عن املعوذتني فقال لنا فقلنا : وعن زيد عن عاصم عن زر قال  - ١١٢١

خري الناس قرين مث الذين : ان بن بشري قال قال رسول اهللا وعن زيد عن عاصم عن خيثمة عن النعم - ١١٢٢
  يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يأيت قوم تسبق أمياهنم شهادهتم وشهادهتم أمياهنم 

سألت أيب بن كعب عن ليلة القدر فقال هي ليلة سبع وعشرين باآلية : وعن زيد عن عاصم عن زر قال  - ١١٢٣
  غداتئذ ال شعاع هلا اليت أخربنا رسول اهللا أن الشمس 

كنا إذا : وعن عاصم عن زر قال رأيت صفوان بن عسال املرادي فسألته عن املسح على اخلفني فقال  - ١١٢٤
سافرنا مع رسول اهللا أمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالث ليال وأيامهن إال من جنابة فأما من غائط وبول فال وذكر 

  احلديث 

من أكل مع قوم فال يقرن فإن أراد أن يفعل : عن بن عمر عن النيب قال وعن زيد عن جبلة بن سحيم  - ١١٢٥
  فليستأمر فإن إذنوا له فليفعل 

أتيت : وعن زيد عن جبلة بن سحيم عن أيب املثىن العبدي عن بشري بن اخلصاصية السدوسي قال  - ١١٢٦
سوله وتصلي اخلمس وتصوم رمضان رسول اهللا ألبايعه فاشترط علي تشهد ان ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ور

وتؤدي الزكاة وحتج البيت وجتاهد يف سبيل اهللا فقلت يا رسول اهللا أما اثنتان فال أطيقهما فواهللا ما يل إال عشر ذود 



رحل أهلي ومحولتهم وأما اجلهاد فيزعمون أنه من وىل باء بغضب من اهللا فأخاف إذا حضر قتال جشعت نفسي 
  اهللا يده مث حركها مث قال ال صدقة وال جهاد ومب تدخل اجلنة فبايعته عليهن كلهن وكرهت املوت فقبض رسول 

  هنى رسول اهللا أن خيلط البسر والتمر : وعن زيد عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال  - ١١٢٧

  كان نبيكم يكرهون أن يلبسوا احلرير ويدخلون بيوهتم : وعن بن عمر قال  - ١١٢٨

غضب : بن مرة عن أيب نصر قال أبو القاسم هو محيد بن هالل عن أيب برزة قال  وعن زيد عن عمرو - ١١٢٩
أبو بكر على رجل غضبا شديدا حىت تغري لونه وكان أبو بكر رجال فيه حدة قال أبو برزة فلما رأيت ذلك منه قلت 

جل وقال ثكلتك أبا يا خليفة رسول اهللا لئن أمرتين ألضربن عنقه فكأمنا صب عليه ماء بارد فذهب غضبه عن الر
  برزة إهنا مل تكن ألحد بعد رسول اهللا 

عرض : وبه عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا يوما  - ١١٣٠
علي األنبياء فكان النيب جييء وليس معه إال الرجل وجييء اآلخر ليس معه إال الرجالن وجييء النيب ليس معه إال 

  لنفر اليسري كذلك وعرضت علي أميت فرفعت رأسي فإذا الظراب قد سد بيين وبني األفق ا

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إمساعيل بن أيب خالد  - ١١٣١
قربه إيل فيه رأى فيه شدة  كنا عند النيب فاستسقى فأيت بقدح فيه نبيذ فلما: عن مورق العجلي عن بن عمر قال 

  فرده مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل عن مورق إال عبيد اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن سفيان الثوري عن  - ١١٣٢
قومك قلت يا ]  ٣٠ص [ يا علي إهنا ستكون فتنة وستحاج : أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال يل النيب 

رسول اهللا فما تأمرين فقال احكم بالكتاب أو قال أتبع الكتاب مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عطاء تفرد به 
  عبيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد قال حدثنا عطاء عن بن شوذب عن إبراهيم بن أيب عبلة عن روح بن زنباع  - ١١٣٣
و أمري على بيت املقدس وهو ينقي لفرسه شعريا فقلت أيها األمري أما كان لك دخلت على متيم الداري وه: قال 

من يكفيك هذا فقال إين مسعت رسول اهللا يقول من نقى لفرسه شعريا يف سبيل اهللا مث قام به حىت يعلفه كتب اهللا عز 
إال عطاء تفرد به و جل له بكل شعرية حسنة مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال بن شوذب وال عن بن شوذب 

  عبيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد قال حدثنا عطاء عن حممد بن سوقة عن أيب صاحل قال قدم عمر اجلابية فقال  - ١١٣٤
احفظوين يف أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مل يرو هذا احلديث عن حممد إال : مسعت رسول اهللا يقول 

  عطاء تفرد به عبيد 



ا أمحد قال حدثنا عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن جرير بن يزيد الكندي عن حممد بن املنكدر حدثن - ١١٣٥
مر النيب برجل يتوضأ يغسل خفيه فنخسه برجله وقال ليس هكذا السنة أمرنا باملسح على اخلفني : عن جابر قال 

  ا اإلسناد تفرد به بقية ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذ]  ٣١ص [ هكذا وأمر يديه على خفيه 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد قال حدثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن العالء بن املسيب عن حبيب بن أيب  - ١١٣٦
أنه كان إذا صلى على ميت قال اللهم اغفر حلينا وميتنا ولذكرنا وألنثانا ولصغرينا : ثابت عن بن عباس عن النيب 
على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان اللهم عفوك عفوك مل يرو هذا احلديث  ولكبرينا من أحييته منا فأحييه

  عن حبيب إال العالء تفرد به عطاء 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن احلسن عن عمران  - ١١٣٧
د كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول اهللا فرأت من القوم غفلة أن امرأة من املسلمني أخذها العدو وق: بن احلصني 

فركبت ناقة رسول اهللا ونذرت أن تنحر ناقة رسول اهللا فقال بئس ما جزيتها ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال يف 
  معصية اهللا 

ذا حلفت على ميني إ: وعن منصور بن زاذان عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل رسول اهللا  - ١١٣٨
فرأيت خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك وال تسأل اإلمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 

  وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها 

طيبت رسول اهللا بطيب فيه مسك : وعن منصور عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت  - ١١٣٩
  ه قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت عند إحرام

: وعن منصور عن احلسن عن أ حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا  - ١١٤٠
  خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وينفيان عاما 

ولقد رآه باألفق املبني قال : احلكم بن عتيبة عن يزيد عن شريك عن أيب ذر يف قوله  وعن منصور عن - ١١٤١
  رآه بقلبه ومل يره ببصره مل يرو هذه األحاديث عن منصور إال هشيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخربنا سيار ومغرية وحصني وجمالد  - ١١٤٢
يا بنت : لد وأشعث وداود بن أيب هند كلهم عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس أن النيب قال وإمساعيل بن أيب خا

  قيس إمنا السكىن والنفقة على من كانت له الرجعة 

بايعت رسول اهللا فقال على ما تبايعين قلت على السمع : وبه أخربنا سيار عن الشعيب عن جرير قال  - ١١٤٣
  تطعت والنصح لكل مسلم والطاعة فلقنين رسول اهللا فيما اس

كنا مع رسول اهللا يف سفر فاشترى مين بعريا فبعته إياه : وبه أخربنا سيار عن بن هبرية عن جابر قال  - ١١٤٤
على أن يل ظهره حىت نقدم فلما قدمنا أتيته باجلمل فأمر يل بثمنه مث قال هو لك فانطلقت به فلقيين رجل من اليهود 



فقال أعطاك الثمن ووهب لك البعري قلت نعم مل يرو هذه األحاديث عن سيار  ] ٣٣ص [ فأخربته فجعل يعجب 
  أيب احلكم إال هشيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد اهللا عن أيب  - ١١٤٥
ني يف غزوة تبوك للمسافر ثالثة أن رسول اهللا أمر باملسح على اخلف: إدريس اخلوالين عن عوف بن مالك األشجعي 

  أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ال يروى هذا احلديث عن عوف إال هبذا اإلسناد تفرد به هشيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن قسط قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري  - ١١٤٦
  توضؤوا مما مست النار : ثابت عن أبيه أن رسول اهللا قال عن عبد اهللا بن أيب بكر عن خارجة بن زيد بن 

عادين رسول اهللا يف مرضة مرضتها فقلت يا رسول اهللا : وعن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال  - ١١٤٧
 إنه ليس يل إال ابنة يل أفأوصي مبايل كله يف سبيل اهللا فقال الثلث والثلث كثري إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من
أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت اللقمة ترفعها 

إيل يف امرأتك ولعل اهللا سريفعك فينفع بك قوما ويضر بك آخرين مث قال اللهم أمض ألصحايب هجرهتم لكن 
  كة رثى له رسول اهللا أن مات مب]  ٣٤ص [ البائس سعد بن خولة 

  أن رسول اهللا صلى بأصحابه صالة اخلوف وذكر احلديث : وعن الزهري عن سامل عن أبيه  - ١١٤٨

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن قسط قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب السختياين عن أيب قالبة  - ١١٤٩
اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون : عن أنس قال قال رسول اهللا 

يكره أن يرجع إىل الكفر كما يكره أن يقذف يف النار وأن حيب الرجل ال حيبه إال هللا عز و جل مل يرو هذا احلديث 
  عن أيوب اال عبيد اهللا 

عروة بن حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن  - ١١٥٠
  كان رسول اهللا إذا أراد أن حيرم غسل رأسه خبطمي مث دهنه بشيء من زيت غري كثري : الزبري عن عائشة قالت 

حججنا مع رسول اهللا حجة الوداع فأعمر رسول اهللا نساءه وتركين فوجدت يف نفسي : وبه قالت  - ١١٥١
خرج بأختك إىل التنعيم مث لتطف بالبيت والصفا فقلت يا رسول اهللا أعمرت نساءك وتركتين فقال يا عبد الرمحن أ

  واملروة مث لتقصر مث اتياين قبل أن أخرج وذلك ليلة احلصبة قالت عائشة وإمنا أقام ليلة احلصبة من أجلي 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد اهللا عن عبد امللك بن عمري عن أيب نوفل عن بن عمر قال  - ١١٥٢
  مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال عبيد اهللا ]  ٣٥ص [ غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا :  قال رسول اهللا

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن معمر عن قتادة عن جماهد عن  - ١١٥٣
فيخرج رجل من بين هاشم فيأيت مكة يكون اختالف عند موت خليفة : أم سلمة قالت مسعت رسول اهللا يقول 

فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبايعونه بني الركن واملقام فيجهز إليه جيش من الشام حىت إذا كانوا بالبيداء 



خسف هبم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام وينشأ رجل بالشام وأخواله كلب فيجهز إليه جيش فيهزمهم اهللا 
فذلك يوم كلب اخلائب من خاب من غنيمة كلب فيستفتح الكنوز ويقسم األموال ويلقي  فتكون الدائرة عليهم

اإلسالم جبرانه إىل األرض فيعيش بذلك سبع سنني أو قال تسع سنني قال عبيد اهللا بن عمرو فحدثت به ليثا فقال 
  حدثين به جماهد مل يرو هذا احلديث عن معمر إال عبيد اهللا 

حدثنا عبيد اهللا عن زيد بن أىب أنيسة عن عمرو بن مرة عن فلفلة اجلعفي قال كنا عند حدثنا أمحد قال  - ١١٥٤
لو فعلت لرمجتموين فقلنا سبحان اهللا حنن : حذيفة فقال له بعضنا حدثنا يا أبا عبد اهللا ما مسعت من رسول اهللا قال 

عددها شديد بأسها تقاتلكم أكنتم نفعل ذلك بك قال أرأيتم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم يف كتيبة كثري 
مصدقي قالوا سبحان اهللا ومن يصدق هبا فقال حذيفة أتتكم احلمرياء يف كتيبة تسوقها أعالجها من حيث تسوق 

  وجوههم مث قام فدخل خمدعا له 

يدخل قوم جهنم مث خيرجون : وعن زيد عن أىب عمرو بن أنس عن أنس قال مسعت رسول اهللا يقول  - ١١٥٥
  اجلنة يعرفون فيها بأمسائهم يقال هلم اجلهنميون  فيدخلون

أمر رسول اهللا النساء بالصدقة : وعن زيد عن زيد بن رفيع عن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه قال  - ١١٥٦
وحثهن عليها وقال تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن ومل ذاك يا رسول اهللا قال ألنكن تكثرن اللعن 

  اخلري وتكفرن العشري وتسوفن 

أن رسول اهللا صلى : وعن زيد عن جابر عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود  - ١١٥٧
مخس ركعات الظهر أو العصر فقيل له يا رسول اهللا أزيد يف الصالة قال ال قالوا صليت بنا مخسا فاستقبل القبلة 

  تان السجدتان ملن ظن أنه زاد أو نقص من صالته فسجد سجدتني وهو جالس مث سلم مث قال ها

ذبح خايل هانئ بن نيار أضحيته قبل أن خيرج إىل : وعن زيد عن جابر عن الشعيب عن الرباء قال  - ١١٥٨
الصالة فأمره رسول اهللا أن يعيد أضحية مكاهنا فقال يا رسول اهللا أن عندي جذعة خري من مسنة فقال ضح هبا ولن 

  عدك جتزىء عن أحد ب

ص [ أن كنت أرى : وبه عن جابر عن نافع قال أتينا صفية بنت أيب عبيد فحدثتنا أن رسول اهللا قال  - ١١٥٩
  لو أن أحدا أعفى من ضغطه القرب لعويف سعد بن معاذ لقد ضم ضمة ]  ٣٧

هض يف صلى بنا املغرية بن شعبة فن: وبه عن جابر عن املغرية بن شبيل عن قيس بن أىب حازم قال  - ١١٦٠
الركعتني األوليني فسبحنا به فأومأ بيده أن قوموا فقمنا فلما قضى صالته سجد سجدتني وهو جالس بعد ما سلم مث 
قال إن رسول اهللا صنع هكذا وقال إن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن مل يذكر حىت يستتم قائما فليمض يف 

  صالته مث يسجد سجدتني بعد التسليم 

بينا حنن منشي مع : يد عن سليمان األعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود قال وعن ز - ١١٦١
رسول اهللا إذ مر على صبية يلعبون فيهم صيب فكأن ذلك أغاظ رسول اهللا فقال له تشهد أين رسول اهللا فقال فقال 



عين فأضرب عنقه فقال يا عمر تشهد أنت أين رسول اهللا فقال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك فقال عمر يا رسول اهللا د
  إن يك الذي تتخوف فإنك لن تقدر على قتله 

كنا مع النيب منشي فظهرت حية فابتدرناها : وبه عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا قال  - ١١٦٢
  ودخلت يف شق فقال رسول اهللا وقيتم شرها ووقيت شركم 

جعفر قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن  - ١١٦٣
]  ٣٨ص [ كنا مع رسول اهللا شبابا فقال لنا من : األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

شهدت مع : عن زيد عن أيب إسحاق عن أيب الوداك جرب بن نوف قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول  - ١١٦٤
رسول اهللا فتح حنني فأصبنا جواري فكنا نعزل عنهن فقال بعضنا لبعض تفعلون هذا وفيكم رسول اهللا لو سألتموه 

  أن يكون كان ال يستطيع أحد له ردا فسألناه فقال ليس من كل ماء يكون الولد إمنا هو شيء إذا أراد اهللا 

حججت مع رسول اهللا حجة الوداع فرأيت : وعن زيد عن حيىي بن احلصني عن جدته أم احلصني قالت  - ١١٦٥
بالال وأسامة وبالل يقود خبطام راحلته واآلخر رافع ثوبه يستره به من احلر حىت رمى مجرة العقبة مث انصرف وقد 

على عاتقه األيسر فرأيت عرصوف كتفه األمين مجع فوقف على الناس فقال قوال كثريا جعل ثوبه حتت إبطه األمين 
  فكان مما قال إن أمر عليكم عبد أسود جمدع يقودكم بكتاب اهللا فامسعوا له وأطيعوا 

سئل بن عمر عن علي وعثمان فقال أما علي فال : وعن زيد عن أيب إسحاق عن العالء بن عرار قال  - ١١٦٦
نه انظروا إىل منزلته من رسول اهللا فإنه سد أبوابنا يف املسجد وأقر بابه وأما عثمان فإنه أذنب يوم التقى تسألوا ع

  اجلمعان ذنبا عظيما فعفا اهللا عنه وأذنب فيكم ذنبا دون ذلك فقتلتموه 

قرآن على أتى حممدا امللكان فقال أحدمها اقرأ ال: وعن زيد عن أيب إسحاق عن سليمان بن صرد قال  - ١١٦٧
  حرف فقال اآلخر زده فلم يزل يستزيده حىت قال اقرأ القرآن على سبعة أحرف 

وعن زيد عن العالء بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أخيه عبد اهللا بن كعب عن  - ١١٦٨
حقه حرم اهللا عز و جل  من حلف على ميني ليقتطع هبا مال امرئ مسلم بغري: أيب أمامة احلارثي أن رسول اهللا قال 

  عليه اجلنة وأوجب له النار قيل يا رسول اهللا وإن كان شيئا يسريا قال وإن كان سواكا من أراك 

إزرة املؤمن إىل أنصاف : وبه عن العالء بن عبد الرمحن عن نعيم اجملمر عن بن عمر أن رسول اهللا قال  - ١١٦٩
  من جر ثوبه من املخيلة مل ينظر اهللا إليه ساقيه وال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني و

ملا حصر عثمان أشرف عليهم من فوق : وعن زيد عن أيب إسحاق عن أيب عبد الرمحن السلمي قال  - ١١٧٠
داره فقال أذكركم اهللا هل تعلمون أن رسول اهللا قال يف جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ جمهدون 



اجليش من مايل قالوا نعم قال أذكركم اهللا هل تعلمون رومة مل يكن يشرب منها أحد معسرون فجهزت ثلث ذلك 
  إال بثمن فابتعتها من مايل فجعلتها للغين والفقري وبن السبيل قالوا نعم يف أشياء عددها 

سألت بن عباس عن العزل فقال قد أكثرمت ] :  ٤٠ص [ وبه عن أيب إسحاق عن زائدة بن عمري قال  - ١١٧١
ه فإن كان رسول اهللا قال فيه شيئا فهو كما قال وإن مل يكن قال فيه بشيء فأنا أقول فيه نساؤكم حرث لكم في

  فاتوا حرثكم أىن شئتم فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فال تعزلوا 

ه من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا فعلفه وأثره يف ميزان: وبه عن إسحاق عن احلارث عن علي عن النيب قال  - ١١٧٢
  يوم القيامة 

: حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو املليح عن ميمون بن مهران عن نافع قال  - ١١٧٣
كان بن عمر يف سفر فسمع صوت زامر فوضع إصبعيه يف أذنيه وعدل عن الطريق فقال يا نافع أتسمع قلت ال 

  ل فراجع الطريق مث قال هكذا رأيت رسول اهللا يفع

حدثنا أمحد بن إبراهيم قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا السري بن حيىي عن ثابت جليس للحسن  - ١١٧٤
  ساقي القوم آخرهم : عن املغرية بن شعبة قال قال رسول اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن قسط قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن إسحاق بن راشد عن الزهري  - ١١٧٥
أن النيب انتهس من كتف فأكل مث صلى ومل يتوضأ مل يرو هذا احلديث : بن عمرو بن عطاء عن بن عباس  عن حممد

  عن الزهري إال إسحاق بن راشد 

  مسع رسول اهللا يقرأ يف املغرب بالطور : وبه عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أنه  - ١١٧٦

  مسعت النيب ينهى عن نبيذ الدباء واملزفت : وعن الزهري عن أنس بن مالك قال  - ١١٧٧

كنت أغتسل أنا ورسول اهللا من إناء واحد كالنا من : وبه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ١١٧٨
  اجلنابة 

إذا : وعن الزهري عن سامل وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا قال  - ١١٧٩
  قع بأرض فال تقدموا عليها وإن وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه حدثتم أن الطاعون و

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا هشيم عن عاصم األحول ومغرية كليهما عن الشعيب  - ١١٨٠
  أن رسول اهللا أتى زمزم فشرب وهو قائم مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال هشيم : عن بن عباس 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن عثمان الكاليب قال حدثنا موسى بن أعني عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع  - ١١٨١
سئل بن عمر عن احليطان يكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب قال إذا سألت عليه األمطار : قال 



ذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال موسى تفرد وجففته الرياح فال بأس بالصالة فيه يذكر ذلك عن النيب مل يرو ه
  به عمرو 

العسقالين قال حدثنا ]  ٤٢ص [ حدثنا أمحد بن مطري الرملي القاضي قال حدثنا حممد بن أيب السري  - ١١٨٢
ال ترد : عبد الرزاق قال أخربنا سفيان الثوري عن أيب معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

ة املظلوم وإن كان فاجرا فجوره على نفسه مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد الرزاق تفرد به بن أيب دعو
  السري 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن معمر عن مهام بن منبه عن أىب  - ١١٨٣
ب يده مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال الوليد تفرد كان داود ال يأكل إال من كس: هريرة قال قال رسول اهللا 

  به حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا أيوب بن سويد عن أمية بن زيد عن أيب مصبح املقرائي عن ثوبان  - ١١٨٤
املسلمني  رأس الدين النصيحة فقالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا عز و جل ولدينه ولكتابه وألئمة: عن النيب قال 

  وللمسلمني عامة ال يروى هذا احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به أيوب 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا رشدين بن سعد عن شراحيل بن يزيد املعافري  - ١١٨٥
أن النيب كان يشري يف : أخربين أنس بن مالك ]  ٤٣ص [ عن عبيد اهللا بن عمرو األصبحي عن أيب هريرة قال 

  الصالة ال نعلم أن أبا هريرة روى عن أنس غري هذا احلديث وقد روي هذا عن أنس من غري وجه 

حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن جرير بن جبلة قال حدثنا خالد بن يوسف السميت قال حدثنا حممد بن فضيل  - ١١٨٦
من سره أن يقرأ وصية رسول : ن عبد اهللا بن مسعود قال عن داود بن يزيد األودي عن عامر الشعيب عن علقمة ع

مل } تعاىل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون { إىل قوله } قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { اهللا فليقرأ هذه اآليات 
  يرو هذا احلديث عن الشعيب إال داود تفرد به حممد بن فضيل 

بن كاسب قال حدثنا سليمان بن سامل عن عبد الرمحن بن محيد حدثنا أمحد قال حدثنا يعقوب بن محيد  - ١١٨٧
أن النيب سأهلا من خيطب أم كلثوم بنت عقبة فقالت فالن : بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن بسرة بنت صفوان 

 وفالن وعبد الرمحن بن عوف فقال أنكحوا عبد الرمحن فإنه من خيار املسلمني ومن خيارهم من كان مثله ال يروى
  هذا احلديث عن بسرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن 

عن أنس بن ]  ٤٤ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا خالد بن يوسف السميت قال حدثنا أيب عن األعمش  - ١١٨٨
  ض القوم كانت الصالة تقام فيعرض لرسول اهللا الرجل فيكلمه يف احلاجة فيحبسه حىت ينعس بع: مالك قال 

  أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب : وبه عن أنس  - ١١٨٩



خرجنا مع رسول اهللا يف رمضان فصام وصام أصحابه مث إن رسول اهللا أفطر وأفطر : وبه عن أنس قال  - ١١٩٠
  معه بعض أصحابه وصام بعضهم وكان الصائم أفضل من املفطر 

سئل عن العجائز أكن يشهدن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة فقال نعم أنه : وبه عن أنس  - ١١٩١
والشواب كن يصلني خلف مناكبنا مع رسول اهللا قال وقالت عائشة لو أن رسول اهللا رأى من النساء إذ ذاك ماهن 

  عليه اليوم ما تركهن مل يرو هذه األحاديث عن األعمش اال خالد 

حدثنا احلسني بن بيان الشالثائي قال حدثنا سيف بن حممد عن منصور واألعمش حدثنا أمحد قال  - ١١٩٢
كان رسول اهللا يباشر بعض أزواجه : وعبيدة بن معتب وحبيب بن حسان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

  وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن حبيب اال سيف 

ي قال حدثنا أبو املطرف املغرية بن مطرف الواسطي قال حدثنا أمحد قال حدثنا بشر بن معاذ العقد - ١١٩٣
خطبنا رسول اهللا يوم عاشوراء : عن معاوية قال ]  ٤٥ص [ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو 

  فقال إن هذا يوم مل يكتب عليكم صيامه فمن شاء صام مل يرو هذا احلديث عن هشام إال أبو املطرف تفرد به بشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو هريرة حممد بن فراس الصرييف قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد  - ١١٩٤
أن أبا أسيد صاحب رسول اهللا تزوج امرأة فدعا : الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد 

التمر قد انتبذته من الليل وصفته مل يرو هذا  النيب يف عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس فتسقينا نبيذ
  احلديث عن عبد الرمحن إال أبو قتيبة 

حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن جرير قال حدثين أيب قال حدثنا حممد بن احلسن الفردوسي قال حدثنا جرير  - ١١٩٥
جل أتاه بن عمه فسأله من أميا ر: بن حازم عن األعمش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا 

فضله فمنعه منعه اهللا فضله يوم القيامة ومن منع ماء ليمنع به فضل الكأل منعه اهللا فضله يوم القيامة مل يرو هذا 
  احلديث عن األعمش إال جرير تفرد به حممد بن احلسن 

بن سعد أنه مسع بن  حدثنا أمحد قال حدثنا خالد بن يوسف السميت قال حدثنا أيب قال حدثين زياد - ١١٩٦
أحلقوا املال بالفرائض فما تركت فألوىل : طاوس يقول مسعت طاوسا يقول مسعت بن عباس يقول قال رسول اهللا 

  ذكر مل يرو هذا احلديث عن زياد إال يوسف 

حدثنا أمحد قال حدثنا خالد قال حدثنا أيب قال حدثين زياد بن عتبة الكويف عن عكرمة موىل بن عباس  - ١١٩٧
إذا وجد أحدكم القملة يف املسجد فليدفنها أو ليمطها عنه مل يرو هذين احلديثني : عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

  عن زياد إال يوسف تفرد هبما ابنه عنه 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عبدة الضيب قال حدثنا حفص بن مجيع عن سلمان بن حرب عن نافع عن  - ١١٩٨
بقوم قد نصبوا دجاجة يرموهنا فاختلعها وقال من اختذ شيئا فيه الروح غرضا مل ميت من الدنيا حىت أنه مر : بن عمر 

  تصيبه قارعة مل يرو مساك عن نافع غري هذا 



حدثنا أمحد قال حدثين أيب قال حدثنا بشر بن عبيد الدارسي قال حدثنا حممد بن محيد العتكي عن  - ١١٩٩
جتاوزوا للسخي عن ذنبه فإن اهللا عز و جل يأخذ : عبد اهللا قال قال رسول اهللا  األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن

  بيده عند عثرته مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حممد بن محيد تفرد به بشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب قال حدثنا أبو عبيدة بن عيسى قال حدثين عبد اهللا بن  - ١٢٠٠
دخلت علي امرأة فأتيتها بطعام فقالت إين صائمة : ن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت أيب بكر ب

مل يرو هذا احلديث عن عمرة إال ]  ٤٧ص [ فقال النيب أمن قضاء رمضان قالت ال قال فأفطري واقضي مكانه 
  عبد اهللا بن أيب بكر وال عن عبد اهللا إال أبو عبيدة تفرد به يعقوب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن مسكني اليمامي قال حدثنا علي بن حيىي بن إمساعيل قال حدثين قرة بن  - ١٢٠١
أن : دخيل بن عيسى بن عبد اهللا بن علي بن شيبان عن علي بن يزيد عن أبيه يزيد بن علي عن علي بن شيبان 

ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا رسول اهللا دعا له فقال اللهم بارك يف علي بن شيبان وبارك على علي 
  اإلسناد تفرد به حممد بن مسكني 

حدثنا أمحد قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو زيد اهلروي سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة  - ١٢٠٢
قعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ م: عن عبد اهللا بن سلمة عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا يقول 

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو زيد تفرد به عبيد اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي قال حدثنا أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد عن  - ١٢٠٣
فال تسبوهم فمن إن الناس يكثرون وإن أصحايب يقلون : عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سبهم فعليه لعنة اهللا مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال أبو الربيع وحممد بن الفضل بن عطية تفرد عن أيب الربيع عبد 
  اهللا بن معاوية 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا حممد بن بالل قال حدثنا عمران القطان عن  - ١٢٠٤
يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم مل يرو هذا احلديث : بن عمر أن النيب قال  علي بن ثابت عن نافع عن

  عن علي بن ثابت األنصاري إال عمران تفرد به حممد بن بالل 

حدثنا أمحد قال حدثنا أيب قال حدثنا هانئ بن حيىي قال حدثنا شعبة عن األعمش عن الشعيب عن بن  - ١٢٠٥
  ى قرب مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال هانئ تفرد به عبيد اهللا بن جرير أن النيب صلى عل: عباس 

حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال حدثنا حممد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن منصور  - ١٢٠٦
  ركاز اخلمس يف ال: السلويل قال حدثنا إسرائيل عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا احلارث بن أسد قال حدثنا حممد بن كثري الكويف عن إمساعيل بن أيب خالد عن أمه  - ١٢٠٧
إن أخيت نذرت أن متشي إىل البيت فقال مر أختك أن تركب إن : وعن أخته عن عائشة قالت أتى رجل النيب فقال 



لرجل على أمي حج أحج عنها قال نعم مل يرو هذا احلديث عن اهللا عز و جل غين عن تعذيب أختك نفسها فقال ا
  إمساعيل بن أيب خالد إال حممد بن كثري 

حدثنا أمحد بن احلسن قال حدثنا احلارث بن أسد قال حدثنا حممد بن كثري الكويف عن ليث بن أيب سليم  - ١٢٠٨
شغل النيب يف شيء من أمر املشركني : ل عن عبد اهللا بن مسعود قا]  ٤٩ص [ عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه 

فلم يصل الظهر والعصر واملغرب والعشاء فلما فرغ صالهن بعد األول فاألول وذلك قبل أن تنزل صالة اخلوف مل 
  يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن إال ليث تفرد به حممد بن كثري 

د اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا سفيان بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن نعيم السواق قال حدثنا عب - ١٢٠٩
اهج : عيينة عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا حلسان بن ثابت 

  املشركني وجربيل معك مل يروه عن سفيان إال عبد اهللا بن جعفر 

د اهللا الصفار قال حدثنا عوف بن حممد حدثنا أمحد بن حممد بن اجلهم السمري قال حدثنا عبدة بن عب - ١٢١٠
رأيت بن عمر طاف بعد صالة الصبح مث : أبو غسان قال حدثنا حممد بن مسلم النابغي عن عمرو بن دينار قال 

صلى ركعتني مث قال إمنا تكره الصالة عند طلوع الشمس ألن رسول اهللا قال إن الشمس تطلع بني قرين شيطان مل 
  إال حممد تفرد به عوف يرو هذا احلديث عن عمرو 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اجلوزاء أمحد بن عثمان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن  - ١٢١١
ال تباع الثمرة حىت تونع مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو : آدم بن علي أنه مسع بن عمر يقول قال رسول اهللا 

  داود تفرد به أبو اجلوزاء 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اجلوزاء قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد قال حدثنا أبو حرة عن حممد بن  - ١٢١٢
يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب ال : عن عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا ]  ٥٠ص [ سريين 

احلديث عن أيب حرة أال أبو علي احلنفي عبيد  يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون مل يرو هذا
  اهللا بن عبد اجمليد تفرد به أبو اجلوزاء 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حكيم املقوم قال حدثنا خملد بن يزيد احلراين عن حيىي بن سعيد األنصاري  - ١٢١٣
وحافيا وينصرف من الصالة عن  رأيت رسول اهللا يشرب قائما وقاعدا ويصلي منتعال: عن عطاء عن عائشة قالت 

  ميينه وعن يساره 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن صدران السليمي قال حدثنا خالد بن احلارث عن أشعث بن عبد امللك  - ١٢١٤
خري رسول اهللا نساءه فلم يكن طالقا مل يرو هذا : عن عاصم األحول عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت 

  الد تفرد به حممد احلديث عن أشعث إال خ

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن صدران قال حدثنا الفضل بن العالء قال حدثنا إمساعيل بن أمية عن  - ١٢١٥
الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا أو : حممد بن قيس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 



تيم له أو لغريه إذا اتقى اهللا عز و جل أنا وهو يف اجلنة كهاتني يعين إصبعيه كالقائم ليله الصائم هناره وكافل الي
  السبابة والوسطى مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال الفضل 

حدثنا أمحد قال حدثنا عثمان بن حفص التومين قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال حدثنا  - ١٢١٦
يف هذه اآلية خذ العفو قال أمر اهللا عز و جل نبيه أن يأخذ العفو من أخالق :  هشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر

  الناس مل يرو هذا احلديث عن هشام عن أبيه عن بن عمر إال الطفاوي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أزهر بن مجيل قال حدثنا أبو بكر احلنفي قال حدثنا حممد بن عبيد اهللا العرزمي  - ١٢١٧
احلجة املربورة ليس هلا جزاء إال اجلنة مل يرو هذا : أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب قال  عن مساك بن حرب عن

  احلديث عن مساك إال العرزمي وال عن العرزمي إال أبو بكر تفرد به أزهر 

: حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال  - ١٢١٨
بت إىل إبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع فكان يف كتابه أن أبا الشعثاء احملاريب حدثه أن عائشة حدثته أن رسول كت

  اهللا قال ال حترم اخلطفة وال اخلطفتان مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد 

 البكائي قال حدثنا األعمش حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع قال حدثنا زياد بن عبد اهللا - ١٢١٩
كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا : عن إبراهيم عن علقمة وعن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت 

  وهو حمرم مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة إال زياد 

ر بن إبراهيم قال حدثنا األوزاعي عن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع قال حدثنا بش - ١٢٢٠
من ذهب بصره يف الدنيا جعل اهللا عز : محيد عن عطاء عن عبد اهللا بن احلارث عن بن مسعود قال قال رسول اهللا 

  و جل له نورا يوم القيامة إن كان صاحلا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بشر بن إبراهيم األنصاري 

دثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا إبراهيم بن رستم عن قيس بن الربيع عن حدثنا أمحد قال ح - ١٢٢١
املؤذن احملتسب كالشهيد املتشحط يف دمه يتمىن : سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  اهيم على اهللا ما يشتهي بني األذان واإلقامة مل يرو هذا احلديث عن سامل إال قيس تفرد به إبر

حدثنا أمحد قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا حيىي بن سعيد األموي عن احلجاج بن أرطاة  - ١٢٢٢
صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فكملوا العدة : عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ثالثني مل يرو هذا احلديث عن حجاج إال حيىي 

دثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حرب قال حدثنا عبد املؤمن بن عبد اهللا العبسي الكويف عن حممد بن ح - ١٢٢٣
نفقة الرجل على عياله صدقة مل يرو هذا احلديث عن عبد : عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  املؤمن إال حممد 



ص [ ال حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب احلواجب الكويف قال حدثنا أمحد قال حدثنا أبو حامت السجستاين ق - ١٢٢٤
كنت آخذا بيد األعمش فقال قرأت القرآن على حيىي بن ذئاب ثالثني مرة كل ذاك أقرأ والرخز وكذلك ] :  ٥٣

قرأ حيىي على علقمة وعلقمة على بن مسعود وبن مسعود على النيب مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال بن أيب 
  احلواجب 

حدثنا أمحد قال حدثنا أزهر بن مجيل قال حدثنا عبد الرمحن بن عثمان أبو حبر البكراوي قال حدثنا قرة  - ١٢٢٥
أفضل اجلهاد من عقر جواده وأهريق دمه مل يرو هذا احلديث : بن خالد عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا 

  عن قرة إال أبو حبر 

بو حفص عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن حدثنا أمحد قال حدثنا أ - ١٢٢٦
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا من إناء واحد مل يرو هذا احلديث عن عبيد : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

  اهللا إال معتمر 

بن عمرو احلنفي عن عطاء بن  حدثنا أمحد قال حدثنا أبو يزيد عمرو بن يزيد اجلرمي قال حدثنا عبيد - ١٢٢٧
كفارة اجمللس أن يقول : السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا بن مسعود قال مسعت رسول اهللا يقول 

العبد بعد أن يقوم سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال 
  عبيد والنضر بن كثري 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن صدران قال حدثنا الفضل بن العالء عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن  - ١٢٢٨
أن رجال جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد عليك بأيب هريرة فإين بينا أنا وأبو هريرة : قيس عن أبيه 

ا رسول اهللا حىت جلس إلينا فسكتنا فقال وفالن ذات يوم يف املسجد ندعوا ونذكر ربنا عز و جل إذ خرج علين
عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحيب قبل أيب هريرة وجعل النيب يؤمن على دعائنا مث دعا أبو هريرة 
فقال اللهم إين أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما ال ينسى فقال النيب آمني فقلنا يا رسول اهللا حنن نسأل 

 ينسى فقال رسول اهللا سبقكما هبا الغالم الدوسي مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال الفضل وال يروى اهللا علما ال
  عن زيد بن ثابت إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حرب النسائي الواسطي قال حدثنا أبو مروان حيىي بن أيب زكريا الغساين  - ١٢٢٩
ص [ أن رسول اهللا كان على بعري يوم الفتح معه احملجن يستلم : أبيه عن عائشة قال حدثنا هشام بن عروة عن 

  به الركن كراهية أن يضرب الناس عنه مل يرو هذا احلديث عن هشام إال حيىي وعبد العزيز الدراوردي ]  ٥٥

قال رسول اهللا حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا حيىي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ١٢٣٠
  غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود والنصارى مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال حممد : 

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو : وبه قالت قال رسول اهللا  - ١٢٣١
  حممد مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال 



حدثنا أمحد بن حيىي بن الربيع بن سليمان البغدادي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا محاد  - ١٢٣٢
يا معشر التجار إنكم حتضرون بياعكم : بن سلمة عن أيب محزة عن أيب وائل عن قيس بن أيب غرزة أن النيب قال 

  ديث عن أيب محزة األعور ميمون إال محاد تفرد به إسحاق بلغو وأميان فشوبوها بشيء من الصدقة مل يرو هذا احل

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا زائدة عن  - ١٢٣٣
ال لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث رج: عاصم عن زر عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

مل ]  ٥٦ص [ من أهلي يواطىء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا 
  يرو هذا احلديث عن زائدة إال عبيد اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد األعلى بن محاد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن احلجاج بن أرطاة عن أيب  - ١٢٣٤
من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال : ص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا إسحاق عن أيب األحو

  يتمثل يب مل يرو هذا احلديث عن احلجاج إال معتمر 

حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد اجلوهري قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن غزوان قال حدثنا شريك  - ١٢٣٥
من قال ال إله إال اهللا خملصا دخل اجلنة قيل وما إخالصها : قم قال قال رسول اهللا عن أيب إسحاق عن زيد بن أر

  قال أن حتجزه عن حمارم اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال شريك تفرد به حممد بن عبد الرمحن 

زرعة وهب اهللا بن راشد قال  حدثنا أمحد قال حدثنا أبو الرداد عبد اهللا بن عبد السالم قال حدثنا أبو - ١٢٣٦
حدثنا حيوة بن شريح عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن بن 

إذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد وجب الكفر على أحدمها مل يرو هذا احلديث عن حيوة إال : عمر عن النيب قال 
  وهب اهللا 

أن رسول اهللا هنى : عن جابر ]  ٥٧ص [ نا حيوة عن خري بن نعيم احلضرمي عن أيب الزبري وبه حدث - ١٢٣٧
  عن مثن السنور مل يرو هذا احلديث عن حيوة إال وهب اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسن بن بكر املروزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أيب عن  - ١٢٣٨
ين عمي عبد الرمحن بن يسار عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن علي قال قال رسول حممد بن إسحاق قال حدث

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد : اهللا 
  به حممد بن إسحاق 

دثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن حريث املروزي قال ح - ١٢٣٩
أن النيب أمهم يف املغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال : نافع عن بن عمر 

  أبو معاوية تفرد به احلسني 

حمبوب بن احلسن قال  حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا - ١٢٤٠
إن العبد يلتمس مرضاة اهللا : حدثنا ميمون بن عجالن الثقفي عن حممد بن عباد املخزومي عن ثوبان عن النيب قال 



عز و جل فال يزال كذلك فيقول اهللا يا جربيل إن عبدي فالنا يلتمس أن يرضيين فرضائي عليه قال فيقول جربيل 
مث يهبط ]  ٥٨ص [ رش ويقول الذين يلوهنم حىت يقوله أهل السماوات السبع رمحة اهللا على فالن وتقول محلة الع

إىل األرض فقال رسول اهللا وهي اآلية اليت أنزل اهللا عليكم يف كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم 
ال وإن غضيب عليه الرمحن ودا وإن العبد ليلتمس سخط اهللا فيقول اهللا عز و جل يا جربيل إن فالنا يسخطين إ

فيقول جربيل غضب اهللا على فالن ويقول محلة العرش ويقول من دوهنم حىت يقوله أهل السماوات السبع مث يهبط 
  إىل األرض ال يروى هذا احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به ميمون 

حدثنا يعقوب بن إسحاق  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سعيد بن زيد بن إبراهيم التستري قال - ١٢٤١
كان رسول اهللا يوتر بثالث يقرأ يف : احلضرمي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال 

األوىل أهلاكم التكاثر وإنا أنزلناه وإذا زلزلت ويقرأ يف الثانية بالعصر وإنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر اهللا ويف 
لكافرون وتبت وقل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال يزيد ويونس بن أيب الثالثة ب قل يا أيها ا

  إسحاق تفرد به يعقوب عن يزيد ويونس بن بكري عن يونس بن أيب إسحاق 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن احملرب قال حدثنا شعبة عن قتادة  - ١٢٤٢
{ يف قوله عز و جل : ن احلسن العرين عن حيىي بن اجلزار عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب عن عزرة ع

مل يرو ]  ٥٩ص [ قال مصيبات الدنيا قال والدخان قد مضى } ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب 
  هذا احلديث عن شعبة إال بدل 

املؤمل قال حدثنا بكر بن حيىي بن زبان قال حدثنا مندل بن علي عن  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن - ١٢٤٣
أتيت رسول اهللا بالزكاة ثالث مرار وقال ما : عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال 

دة تعدون الشهيد فيكم قالوا الذي يقتل يف سبيل اهللا قال إن شهداء أميت إذا لقليل القتل يف سبيل اهللا شها
والطاعون شهادة والنفساء شهادة واحلرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة مل يرو هذا احلديث 

  عن عاصم إال مندل تفرد به بكر 

حدثنا أمحد قال حدثنا املنتصر بن الوليد اجلارودي قال حدثنا أيب قال حدثنا محيد بن مهران عن داود بن  - ١٢٤٤
فري املصري عن أيب ذر الغفاري ل الشام يعين الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نأيب هند عن رجل من أه

إين لشاهد عند النيب يف حلقة ويف يده حصى فسبحن يف يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع : قال 
تسبيحهن من يف احللقة مث دفعهن النيب إىل أىب بكر فسبحن مع أيب بكر مسع تسبيحهن من يف احللقة مث دفعهن إىل 

لنيب إىل عمر فسبحن يف يده ومسع تسبيحهن من يف احللقة مث دفعهن النيب إىل عثمان النيب فسبحن يف يده مث دفعهن ا
بن عفان فسبحن يف يده مث دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا مل يرو هذا احلديث عن داود إال محيد تفرد به 

  اجلارودي عن أبيه 

جابر حممد بن عبد امللك قال حدثنا شعبة عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو حامت السجستاين قال حدثنا أبو  - ١٢٤٥
  إن مما أنزل اهللا عز و جل إن اهللا ليبتلي العبد وهو حيبه ليسمع تضرعه : عمرو بن مرة قال 



مثله مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال : وبه حدثنا شعبة عن محاد عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود  - ١٢٤٦
  أبو جابر تفرد به أبو حامت 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق  - ١٢٤٧
كان ينتبذ لرسول اهللا : احلضرمي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أيب إسحاق عن حيىي بن وثاب عن بن عباس قال 

دم أو أهراقه مل يرو هذا احلديث عن أيب عشية فيشربه ليلته ويومه وليلته ويومه وليلته ويومه فإذا أمسى سقاه اخل
إسحاق عن حيىي إال يزيد تفرد به يعقوب ورواه سفيان الثوري وشريك عن أيب إسحاق عن حيىي بن عبيد البهراين 

  عن بن عباس 

حدثنا حممد بن إمساعيل قال حدثنا محاد ]  ٦١ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن السكن األيلي قال  - ١٢٤٨
كان رسول اهللا إذا أوى إىل فراشه : ة عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال بن سلم

قال إليك أسلمت نفسي وإليك فوضت أمري وإليك أجلأت ظهري رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال 
ديث عن بن أيب ليلى إال ثابت وال عن إليك آمنت مبا أنزلت من الكتاب ومبا أرسلت من رسول مل يرو هذا احل

  ثابت إال محاد تفرد به مؤمل 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن زكريا األيلي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد اهللا  - ١٢٤٩
ذا احلديث عن هنى رسول اهللا عن اإلقران يف التمر إال أن يستأذن أحدكم أخاه مل يرو ه: بن دينار عن بن عمر قال 

  شعبة إال سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم عن أبيه عن العالء بن عبد  - ١٢٥٠
ملا وجه رسول اهللا جعفر بن أيب طالب إىل احلبشة شيعه وزوده هذه الكلمات : الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  كل عسري فإن تيسري كل عسري عليك يسري وأسألك اليسر واملعافاة يف الدنيا واآلخرة  اللهم الطف يل يف تيسري

أن اللة عز و جل باهى مالئكته بعبيده عشية عرفة عامة وباهى بعمر بن اخلطاب : وبه عن رسول اهللا  - ١٢٥١
  مل يرو هذين احلديثني عن العالء إال عبد الرمحن تفرد هبما ابنه ]  ٦٢ص [ خاصة 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حممد بن أيب املضاء املصيصي قال حدثنا خلف بن متيم قال حدثنا أسد بن  - ١٢٥٢
يا نيب اهللا : عبيدة البجلي قال حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال أيب 

  أتوضأ وأمس ذكري فقال هو منك 

أن رسول اهللا هنى : شام بن حسان عن عبيد اهللا بن دهقان عن أنس بن مالك وبه عن أسد قال حدثنا ه - ١٢٥٣
  أن يأكل الرجل بشماله ويشرب بشماله 

تسموا بامسي وال : وبه عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٢٥٤
  تكنوا بكنييت 



التسبيح للرجال : أيب هريرة قال قال رسول اهللا  وبه عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن - ١٢٥٥
  والتصفيق للنساء 

  هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا : وبه عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سريين عن أم عطية قالت  - ١٢٥٦

أة يف مر رسول اهللا على امر: وبه عن أسد عن إمساعيل بن مسلم عن حممد بن املنكدر عن جابر قال  - ١٢٥٧
حمفة ومعها ابنها فرفعت رأسها فقالت أهلذا حج قال نعم ولك أجر مل يرو هذه األحاديث عن أسد إال خلف تفرد 

  هبا علي 

مر سفيان : حدثنا أمحد قال مسعت هارون بن إسحاق يقول مسعت حممد بن عبد الوهاب القناد يقول  - ١٢٥٨
يرد عليه فرجع سفيان إليه فقال يا أسد أمر عليك فأسلم الثوري على أسد بن عبيدة فسلم عليه فكأن أسدا مل 

عليك فال ترد فاعتذر إليه أنه كان يف شغل فكأن سفيان مل يقنع منه بذلك فقال أسد يا سفيان ما بلغ من قدرك ان 
أكون أعلم اهللا غري ما تعلم قال أبو بكر بن صدقة روى عن أسد بن عبيدة خلف بن تيم وزافر بن سليمان وحممد 

  بن عبد الوهاب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن سليمان بن أيب داود احلراين قال حدثين جدي حممد  - ١٢٥٩
بن سليمان عن أبيه عن احلكم عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد الرمحن بن مطعم عن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم 

  مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال سليمان ]  ٦٤ص [ هب دينا هنى رسول اهللا أن تباع الفضة بالذ: قاال 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن كعب احلمصي قال حدثنا شقران قال حدثنا عيسى بن يونس عن  - ١٢٦٠
أن رجال أتى النيب بني يديه فاستقبلته رعدة فقال النيب هون : إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير 

فإين لست مبلك إمنا انا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل عن قيس عن عليك 
  جرير إال عيسى تفرد به شقران 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال حدثنا خالد بن يزيد القرين قال حدثنا بشر األمي  - ١٢٦١
بكري عن عبد اهللا بن حممد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عن نفيل بن مرزوق عن الوليد بن 

إن اهللا عز و جل افترض عليكم اجلمعة من يومي هذا يف عامي هذا يف شهري هذا : جابر بن عبد اهللا عن النيب قال 
له يف أمره أال وال صالة فريضة مفترضة فمن تركها رغبة عنها وله أمام عادل أو جائر أال فال مجع اهللا مشله وال بارك 

له أال وال زكاة له أال وال صيام له أال وال حج له أال وال تؤمن امرأة رجال وال يؤمن أعرايب مهاجرا وال يؤمن فاجر 
برا إال أن يكون سلطانا خياف سيفه وسوطه مل يرو هذا احلديث عن بشر األمي إال خالد بن يزيد تفرد به إبراهيم بن 

  شر األمي حديثا مسندا غري هذا وكان من عباد اهللا الصاحلني راشد وال حيفظ لب

قلت ملعروف الكرخي يا أبا حمفوظ رأيت يف : حدثنا أمحد قال مسعت حممد بن منصور القرشي يقول  - ١٢٦٢
هذا البلد إنسانا قد حنا حنو األبدال فسكت مث قال اللهم إال ما كان من ذاك الذي يقال له بشر األمي أخوة على 

  لندى أحب إلينا من إخوة على اليسر ا



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو احملياة قال حدثنا عبد امللك بن عمري قال  - ١٢٦٣
إنه سيأيت على الناس فنت باقرة تدع احلليم حريانا : قال أبو موسى األشعري أيها الناس إين مسعت رسول اهللا يقول 

ا خري من القاعد والقاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي القائم فيه
  فقطعوا أوتاركم وكسروا السيوف باحلجارة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال أبو احملياة تفرد به أبو مهام 

عقيل املقرئ قال حدثنا جدي عبيد بن عقيل قال حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن  - ١٢٦٤
ال خيرج اثنان إىل : حدثنا عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

مل يرو هذا احلديث ]  ٦٦ص [ الغائط جيلسان يتحدثان كاشفان عن عورهتما فإن اهللا عز و جل ميقت على ذلك 
ىي عن أيب سلمة عن أىب هريرة إال عبيد ورواه سفيان الثوري وغريه عن عكرمة بن عمار عن عن عكرمة عن حي

  عياض بن هالل عن أيب سعيد اخلدري 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثين جدي عبيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثين معروف بن بشري  - ١٢٦٥
هللا أن ينتبذ يف الدباء واحلنتم والنقري واملزفت مل يرو هذا احلديث عن هنى رسول ا: قال حدثنا عبد اهللا بن عمر قال 

  قرة إال عبيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حسان الواسطي قال حدثنا حممد بن يزيد عن حممد بن إسحاق عن عطاء  - ١٢٦٦
ن بن إسحاق إال حممد تفرد من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث ع: عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 

  به حممد بن حسان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حسان قال حدثنا حممد بن يزيد قال حدثنا أبو األشهب جعفر بن  - ١٢٦٧
كنت أغتسل أنا ورسول : احلارث النخعي عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن أيب سلمة عن عائشة قالت 

  هذا احلديث عن أيب األشهب إال حممد تفرد به حممد بن حسان  اهللا من إناء واحد مل يرو

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو القاسم العدوي املدين قال حدثين عمر بن أيب بكر املوصلي قال حدثنا زكريا  - ١٢٦٨
أن رسول اهللا كان خيرج صدقة الفطر : بن عيسى الشعيب قال قال بن شهاب أخربين نافع عن عبد اهللا بن عمر 

  متر أو صاعا من شعري ]  ٦٧ص [ صاعا من 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا عمر قال حدثنا زكريا قال قال بن شهاب أخربنا نافع عن  - ١٢٦٩
  أن رسول اهللا كان إذا نادى املنادي لصالة الصبح ركع ركعتني خفيفتني : عبد اهللا بن عمر عن حفصة زوج النيب 

أن كعب بن عجرة أصابه أذى يف رأسه فحلق فأمره النيب :  نافع أن رجال من األنصار أخربه وبه أخربين - ١٢٧٠
  أن يهدي هديا 

لو أن البن آدم واديا من ذهب ألحب أن يكون : وبه عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال  - ١٢٧١
  له واد آخر وال ميأل فاه إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 



أمرت أن أقاتل : وبه قال قال بن شهاب وأخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال  - ١٢٧٢
الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقها وحساهبم على اهللا عز و 

} إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون { فقال  جل وأنزل اهللا عز و جل يف كتابه فذكر أن قوما استكربوا
إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني { وقال عز و جل 

  وهي ال إله إال اهللا } وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها 

وأبو سلمة عن أىب هريرة قال مسعت ]  ٦٨ص [ وأخربين سعيد بن املسيب  وبه قال قال بن شهاب - ١٢٧٣
  والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل يف سبيل اهللا فأقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا : رسول اهللا يقول 

هنى رسول اهللا عن الوصال فقال رجل من املسلمني فإنك تواصل فقال رسول اهللا وأيكم مثلي : وبه قال  - ١٢٧٤
إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبم يوما مث يوما مث رأوا اهلالل فقال لو تأخر 

  لزدتكم كاملنكل هلم حني أبوا أن ينتهوا مل يرو هذه األحاديث عن زكريا إال عمر تفرد هبا أبو القاسم العدوي 

ي قال حدثنا قتادة بن الفضل بن قتادة عن احلسن بن علي حدثنا أمحد قال حدثنا أبو احلسني الرهاو - ١٢٧٥
بشر املشائني إىل املساجد يف الظلم بالنور التام يوم القيامة مل يرو هذا : الشروي عن عطاء عن عائشة عن النيب قال 

  احلديث عن عطاء عن عائشة إال احلسن تفرد به قتادة 

اكي قال حدثنا سعيد بن مسلمة األموي قال حدثنا عمر بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب األنط - ١٢٧٦
رأيت النيب يصلي الضحى ست : خالد بن عباد عن زياد بن عبيد اهللا بن الربيع عن احلسن عن أنس بن مالك قال 

  ركعات فما تركتهن بعد قال احلسن وما تركتهن بعد 

حدثنا بقية بن الوليد قال ]  ٦٩ص [ ل حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن حنان احلمصي قا - ١٢٧٧
الشفعة للشريك واجلار حىت : حدثين إبراهيم بن ذي محاية عن بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر عن النيب قال 

  يتركاها مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ليلى إال بن ذي محاية 

ن مسلم قال حدثين عبد العزيز بن حصني عن حدثنا أمحد قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد ب - ١٢٧٨
أن قيس بن عباد وكانا مع علي بن أيب طالب فأصابتهما جراحة يوم : داود بن أيب هند أن احلسن كان حيدث 

صفني فقال علي ما نقتل أنفسنا انطلق بنا إىل هذا الرجل نسأله هل عهد النيب يف هذا أو رأيا رآه قال فانطلقنا حىت 
تبلغ اجلراحة منا ما ترى وإنا نذكرك اهللا واإلسالم هذا شيء عهده إليك النيب أم رأيا رأيته فقال إىل هذا أتيناه فقلنا 

أال نذكرك اهللا واإلسالم مرتني أو ثالثا قال بل رأيا رأيته وما عهد إيل النيب فيه بشيء ولكن قتل عثمان فبايع الناس 
مائنا يف رأي الرجال فجلسا يف بيوهتما مل يرو هذا احلديث عن ورأيت أين أحق هبا فقاال له على ما هنريق مهج د

  داود إال عبد العزيز تفرد به الوليد 

كنت عند حممد : حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن صدران السليمي قال حدثنا صاحل بن زياد الناجي قال  - ١٢٧٩
جعفر صغري فأقعده يف حجره وجعل ميسح  بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس وعنده رجل فجاءه بابن ألخيه



برأسه هكذا من مقدمه إىل مؤخره يقلب شعره فتربم الصيب فقال له الرجل الذي عنده أصلح اهللا األمري قد تربم 
عن عبد اهللا بن عباس قال قال رسول اهللا إذا ]  ٧٠ص [ الصيب فقال أسكت حدثين أبو أيوب عن أبيه عن جده 

وا رأسه هكذا إىل قدام وإذا كان له أب فامسحوا برأسه هكذا إىل خلف من مقدمه مل يرو كان الغالم يتيما فامسح
  هذا احلديث عن حممد بن سليمان إال صاحل تفرد به حممد بن صدران 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع قال حدثنا عبد الرمحن بن عثمان أبو حبر البكراوي قال  - ١٢٨٠
أن النيب هنى عن السدل يف الصالة مل يرو : بن أيب عروبة عن عامر األحول عن عطاء عن أيب هريرة حدثنا سعيد 

  هذا احلديث عن عامر إال سعيد تفرد به أبو حبر 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا شعبة عن عاصم  - ١٢٨١
أعطيت ناقة يف سبيل اهللا فأردت أن اشتري من نسلها أو : النهدي عن عمر بن اخلطاب قال األحول عن أيب عثمان 

قال من ضيضها فسألت النيب فقال دعها حىت جتيء يوم القيامة هي وأوالدها مجيعا يف ميزانك مل يرو هذا احلديث 
  عن شعبة إال مؤمل 

ن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل حدثنا أمحد قال حدثنا هالل بن بشر قال حدثنا عون ب - ١٢٨٢
كنا عند رسول اهللا فأقبل رجل من قريش فأدناه رسول اهللا وقربه فلما : موىل أيب عيينة عن بن بريدة عن أبيه قال 

قام قال يا بريدة أتعرف هذا قلت نعم هذا أوسط قريش حسبا وأكثرهم ماال ثالثا فقلت يا رسول اهللا أنبأتك بعلمي 
مل يرو هذا احلديث عن واصل إال هشام ]  ٧١ص [ أعلم فقال هذا ممن ال يقيم اهللا له يوم القيامة وزنا  فيه فأنت

  تفرد به عون 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن شبويه املروزي قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد قال  - ١٢٨٣
يف قول اهللا يعلم خائنة األعني إذا نظرت : عن بن عباس  حدثين أيب قال حدثنا األعمش قال حدثين سعيد بن جبري

إليها أتريد اخليانة أم ال وما ختفي الصدور إذا قدرت عليها أتزين هبا أم ال أال أخربكم باليت تليها واهللا يقضي باحلق 
عن األعمش إال  قادر على أن جيزئ باحلسنة احلسنة وبالسيئة السيئة إن اهللا هو السميع البصري مل يرو هذا احلديث

  احلسن بن واقد 

حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا أمحد بن عبد اهللا قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا  - ١٢٨٤
التمسوا ليلة القدر يف : سليم بن حيان قال حدثين أبو املهزم يزيد بن سفيان التميمي عن أيب هريرة أن النيب قال 

أو إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين أو مخس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع سبع عشرة أو تسع عشرة 
  وعشرين مل يرو هذا احلديث عن أيب املهزم إال سليم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر البحراين قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة  - ١٢٨٥
يوم اخلندق عن صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء فأمر بالال  أن النيب شغل: عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا 

فأذن وأقام فصلى الظهر مث أمره فأذن وأقام فصلى العصر مث أمره فأذن وأقام فصلى املغرب مث أمره فأذن وأقام 



اد بن فصلى العشاء مث قال ما على ظهر األرض قوم يذكرون اهللا يف هذه الساعة غريكم مل يرو هذا احلديث عن مح
  سلمة إال مؤمل 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن بكار الباهلي قال حدثنا حممد بن سواء عن املغرية بن سلمة عن أبان بن  - ١٢٨٦
دخلت على علي بعد العشاء فقال ما جاء بك هذه الساعة قلت إين أحبك قال : القاسم عن احلارث األعور قال 

بك فقال أال أعلمك دعاء علمنيه النيب قلت بلى قال قل اللهم افتح مسامع قليب اهللا إنك حتبين قلت نعم واهللا إين أح
لذكرك وارزقين طاعتك وطاعة رسولك وعمال بكتابك ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  حممد بن سواء 

ء عن أشعث بن سوار عن احلكم حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن بكار الباهلي قال حدثنا الفضل بن العال - ١٢٨٧
]  ٧٣ص [ لقد رأيتين بني يدي رسول اهللا على السرير موضع : ومحاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

اجلنازة وهو يصلي فأكره أن أستتم قائمة فأنسل من عند رجلي السرير ولقد رأيتين ورسول اهللا يصلي وعلي وعليه 
  أشعث إال الفضل ثوب واحد مل يرو هذا احلديث عن 

حدثنا أمحد قال حدثنا هاشم بن القاسم احلراين قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن  - ١٢٨٨
أن النيب شرب وهو قائم مل يرو هذا احلديث عن صاعد إال عيسى وال عن عيسى إال هاشم : الشعيب عن بن عباس 

  ومؤمل بن الفضل 

بن إمساعيل البخاري قال حدثنا حممد بن مسلمة املخزومي قال حدثين حممد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد  - ١٢٨٩
بن إبراهيم بن دينار قال حدثين عبيد اهللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حممد بن مسلمة قال قال رسول اهللا 

هبا حىت ينكسر مث  يا حممد إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة يف احلرة فاضرب: 
اجلس يف بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ففعلت ما أمرين به النيب مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال 

  حممد تفرد به حممد بن مسلمة 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إمساعيل قال حدثين حممد بن مسلمة قال حدثين حممد بن إبراهيم بن  - ١٢٩٠
مسعت عمر بن ]  ٧٤ص [ هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن مالك بن أوس بن احلدثان النصري قال  دينار عن

ما أنا بأوىل من هذا املال من أحد منكم ولكن على منازلنا من كتاب اهللا وقسم رسول اهللا : اخلطاب يقول واهللا 
وم أعطيه أو منعه إال عبد مملوك مل يرو والذي نفس حممد بيده ما أحد من املسلمني إال وله من هذا املال سهم معل

  هذا احلديث عن زيد إال هشام وال عن هشام إال حممد تفرد به حممد بن مسلمة 

حدثنا أبو بكر أمحد قال حدثنا يوسف بن مسلم املصيصي قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين  - ١٢٩١
أن النيب خرج يف غزوة تبوك يوم : لك عن جده معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن ما

  اخلميس وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس مل يرو هذا احلديث عن بن جريج عن معمر إال حجاج 



حدثنا أمحد قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين عبيد اهللا عن نافع  - ١٢٩٢
  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حجاج  أن النيب هنى عن القزع مل: عن بن عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو حامت السجستاين قال حدثنا األصمعي عن نافع بن أيب نعيم عن نافع عن بن  - ١٢٩٣
يا رسول اهللا ال أدع جملسا جلسته يف الكفر إال أعلنت فيه اإلسالم فأتى املسجد : عمر عن عمر أنه أتى النيب قال 

فتحلقه فجعل يعلن اإلسالم فأتى املسجد وفيه بطون قريش فتحلقه فجعل يعلن اإلسالم ويشهد  وفيه بطون قريش
فقلت ]  ٧٥ص [ أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فجعلوا يضربونه ويضرهبم فلما تكاثروا عليه خلصه رجل 

رو هذا احلديث عن نافع إال لعمر من الرجل الذي خلصك من املشركني قال ذاك العاص بن وائل السهمي مل ي
  األصمعي تفرد به أبو حامت 

حدثنا أمحد قال حدثنا حمفوظ بن حبر األنطاكي قال حدثنا الوليد بن عبد الواحد التميمي قال حدثنا  - ١٢٩٤
ناوليين اخلمرة فقلت إين : مسعر بن كدام عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  فقال إن حيضتك ليست يف يدك مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال الوليد  حائض

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا عبيدة بن األسود عن القاسم بن الوليد عن  - ١٢٩٥
قام إىل  أن رسول اهللا صلى يف يوم أضحى بغري أذان وال إقامة فخطب الرجال مث: الشعيب عن الرباء بن عازب 

النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة حىت كثر مع بالل املتاع مل يرو هذا احلديث عن القاسم إال عبيدة تفرد به عبد 
  اهللا بن عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن مسلم املؤدب قال حدثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب قال حدثنا أيب  - ١٢٩٦
أتيت : إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال حدثين عروة بن مضرس الطائي قال قال حدثنا غيالن بن جامع عن 

والناس حوله فقلت يا رسول اهللا إين أتيت من جبل طيء وإين قد آذيت نفسي ]  ٧٦ص [ رسول اهللا وهو جبمع 
ة الغداة جبمع وراحليت فال واهللا ما تركت حبال إال وقفت عليه فهل يل من حج فقال رسول اهللا من أدرك معنا صال

وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد قضى تفثه ومت حجه مل يرو هذا احلديث عن غيالن إال يعلى وال 
  عن يعلى إال ابنه تفرد به علي 

حدثنا أمحد قال حدثنا شعيب بن أيوب الصريفيين قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن بن  - ١٢٩٧
ال يقولن أحدكم أين صرورة مل يرو هذا احلديث عن سفيان مرفوعا : عن بن عباس أراه رفعه قال جريج عن عطاء 

  إال معاوية 

: حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن خبيق األنطاكي قال حدثنا أبو علي املقرئ عن محزة الزيات قال  - ١٢٩٨
رف آخر قال أخربهم أين قرأت على األعمش قلت لألعمش إهنم ينكرون علينا قراءة حرفني ما أنتم مبصرخي وح

وأن األعمش قرأ على حيىي بن وثاب وأن حيىي قرأه على علقمة وأن علقمة قرأ على عبد اهللا وأن عبد اهللا قرأ على 
  رسول اهللا فمن عنده مثل هذا اإلسناد عليه 



 عن عبد اهللا بن حدير عن محاد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد احلراين قال حدثنا أيب - ١٢٩٩
خرجت مع رسول اهللا يف سفر فرأيته قضى حاجته مث : عن املغرية قال ]  ٧٧ص [ عن إبراهيم عن األسود بن يزيد 

  رجع فتوضأ ومسح على خفيه مل يرو هذا احلديث عن محاد عن إبراهيم عن األسود إال عبد اهللا بن حدير 

ائدة زكريا بن حيىي بن أيب زائدة قال حدثنا احملاريب عن أيب حيان التميمي عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو ز - ١٣٠٠
أن أبا موسى دخل على احلسن بن علي يعوده فقال له علي أزائرا جئتنا يا أبا موسى أم عائدا البن : أيب سودة 

يف الرمحة فإذا جلس أخيك قال ال بل جئت عائدا فقال علي أما إين مسعته يعين النيب يقول من عاد مريضا خاض 
  غمرته مل يرو هذا احلديث عن أيب حيان إال احملاريب تفرد به أبو زائدة 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا زهري بن حممد  - ١٣٠١
نة عشرون ومائة صف أميت منها مثانون أهل اجل: عن عبد اهللا بن أيب زائدة عن أبيه عن أيب موسى عن النيب قال 

  صفا وسائر األمم أربعون صفا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب زائدة إال زهري تفرد به سويد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه  - ١٣٠٢
  كان إذا أقام  أن النيب: عن عائشة ]  ٧٨ص [ 

اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وبارك لنا يف صاعنا ويف مدنا : وبه قالت قال رسول اهللا  - ١٣٠٣
  وانقل محاها إىل اجلحفة مل يرو هذين احلديثني عن 

ر عن حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن الصباح موىل احلسني قال حدثنا إسحاق بن منصور بن زياد األمح - ١٣٠٤
نضر اهللا أمرا مسع منا : عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال قال رسول اهللا 

  حديثا فأداه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع مل يرو هذا احلديث عن هزمي وجعفر إال إسحاق 

فص قال حدثنا وهيب بن خالد عن عسل حدثنا أمحد قال حدثنا اجلراح بن خملد قال حدثنا حرمي بن ح - ١٣٠٥
ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إال : بن سفيان عن السليل عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

رفعت عنهم أو خفت ال يروى هذا احلديث عن عسل بن عسل وعطاء السليل إال وهيب وال عن وهيب إال حرمي 
  تفرد به اجلراح 

قال حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أيب  حدثنا أمحد - ١٣٠٦
[ يف كل صالة قراءة فاحتة الكتاب وما تيسر ومن مل يقرأ فهي خداج : نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال 

  ن مل يرو هذا احلديث عن سعيد هبذا اللفظ إال سعيد تفرد به بن أيب صفوا]  ٧٩ص 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا عبد اهللا بن محران قال  - ١٣٠٧
أن النيب هنى عن املثلة مل يرو هذا احلديث عن أشعث : حدثنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن عمران بن حصني 

  إال عبد اهللا 



ر قال حدثنا جعفر بن سلمة األعرج قال حدثنا محاد بن سلمة عن حدثنا أمحد قال حدثنا هالل بن بش - ١٣٠٨
خرج رسول اهللا : قتادة ومطر الوراق وداود بن أيب هند وعامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

ذا على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية فكأمنا فقىء يف وجهه حب الرمان فقال أهب
أمرمت أن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض انظروا الذي أمرمت به فأطيعوه والذي هنيتم عنه فاجتنبوه مل يرو هذا احلديث 

  عن قتادة إال محاد تفرد به جعفر بن سلمة 

حدثنا أبو بكر أمحد قال حدثنا بسطام بن الفضل أخو عارم قال حدثنا عارم قال حدثنا محاد بن مسعدة  - ١٣٠٩
يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى بن : عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال أبو القاسم  عن بن

مرمي إماما حكما فتوضع اجلزية ويكسر الصليب ويقتل اخلنزير وتضع احلرب أوزارها مل يرو هذا احلديث عن بن 
  عون إال محاد تفرد به بسطام 

عبد الصمد بن عبد الوارث قال ]  ٨٠ص [ لسامي قال حدثنا حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن سعيد ا - ١٣١٠
أن أبا موسى األشعري أغمي عليه فبكت عليه ابنة أيب : حدثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش 

ال دومة امرأته فأفاق فقال أنا أبرأ ممن بريء منه رسول اهللا ممن حلق أو سلق أو خرق مل يرو هذا احلديث عن شعبة إ
  عبد الصمد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن ثابت اجلحدري قال حدثنا عمري بن عبد اجمليد احلنفي قال حدثنا عبد  - ١٣١١
احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب عريب عن كثري بن مرة عن عبد العزيز بن مروان أنه مسع عقبة بن عامر يقول 

ىل اهللا عز و جل وال أبلغ من قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت إنك لن تقرأ سورة أحب إ: مسعت رسول اهللا يقول 
  أن ال تدعها فافعل 

إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا : وبه حدثنا عن جده أن النيب قال  - ١٣١٢
  فال خترجوا فرارا منه مل يرو هذين احلديثني عن عبد احلميد إال عمري 

ا أمحد قال حدثنا الرمايل قال حدثنا عبد الرمحن بن عثمان عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول حدثن - ١٣١٣
ص [ ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إىل نفسك وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها : اهللا 
فر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وك]  ٨١

  عوف إال أبو حبر 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عمارة املعويل عن حممد بن  - ١٣١٤
  أن رسول اهللا أكل حلما يف يوم مرتني مل يرو هذا احلديث عن عمارة إال مسلم : املنكدر عن جابر 

قال حدثنا حسني بن علي بن جعفر األمحر قال حدثنا أيب عن إسحاق بن منصور البجلي عن  حدثنا أمحد - ١٣١٥
اللهم إين أسألك علما : جعفر األمحر عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر أنه مسع رسول اهللا يقول 
  به حسني بن علي عن أبيه  نافعا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سوقة إال جعفر وال عن جعفر إال إسحاق تفرد



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن الليث أبو قال حدثنا حممد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن احلكم قال  - ١٣١٦
أن النيب كان إذا صلى هبم فقال : مسعت عبد اهللا بن يزيد اخلطمي يقول حدثنا الرباء بن عازب وكان غري كذوب 

هم من الركوع قياما حىت يروه ساجدا مل يرو هذا احلديث عن شعبة عن احلكم إال مسع اهللا ملن محده مل يرفعوا رؤوس
  حممد بن عرعرة تفرد به حممد بن الليث 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن الليث قال حدثنا حممد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٣١٧
 حيب األنصار إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق مل يرو هذا ال: مسعت الرباء بن عازب يقول مسعت رسول اهللا يقول 

احلديث عن شعبة عن أيب إسحاق إال حممد بن عرعرة تفرد به حممد بن الليث واملشهور من حديث شعبة عن عدي 
  بن ثابت 

مية عن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن زياد الزيادي قال حدثنا حيىي بن سليم الطائفي عن إمساعيل بن أ - ١٣١٨
  الوالء حلمة من النسب ال يباع وال يوهب : نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  هنى رسول اهللا عن بيع الوالء وعن هبته مل يرو هذين احلديثني عن إمساعيل إال حيىي : وبه قال  - ١٣١٩

خالد بن برد عن قتادة حدثنا أمحد قال حدثنا هالل بن بشر قال حدثنا عبد السالم بن هاشم البزاز عن  - ١٣٢٠
من دفع غضبه دفع اهللا عنه عذابه ومن حفظ لسانه ستر اهللا عورته مل يرو هذا : عن أنس قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن قتادة إال خالد وال عن خالد إال عبد السالم تفرد به هالل 

د اجلرمي عن إبراهيم بن طهمان حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حرب املوصلي قال حدثنا القاسم بن يزي - ١٣٢١
من مل يستقبل : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ٨٣ص [ عن حسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 

القبلة ومل يستدبرها يف الغائط كتب له حسنة وحمي عنه سيئة مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال حسني وال عن حسني 
  اهيم إال القاسم تفرد به أمحد بن حرب إال إبراهيم وال عن إبر

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن عبد الرمحن قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عكرمة بن خالد املخزومي  - ١٣٢٢
بت عند خاليت ميمونة فقام النيب من الليل فتوضأ مث صلى مثان ركعات مث أوتر بثالث مث : عن بن عباس قال 

  عن مسعر إال وكيع تفرد به احلسني  اضطجع مل يرو هذا احلديث

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عمري بن فضيل عن األعمش عن حبيب بن أيب  - ١٣٢٣
سئل النيب هل على النساء جهاد فقال جهادهن احلج مل يرو هذا احلديث عن : ثابت عن عمرة عن عائشة قالت 

  األعمش إال بن فضيل تفرد به علي 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب الرافقي قال حدثنا أبو اجلواب قال حدثين قيس بن الربيع ومحزة  - ١٣٢٤
ملا فتح النيب مكة : الزيات عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال مسعت الربيع بن سربة حيدث عن أبيه قال 

ردة فخطبنا امرأة مبكة وبردته أجود من برديت وأنا أمجل قال الناس متتعوا فخرجت أنا وبن عم يل معه بردة ومعي ب
منه وأشب فقالت بردة كربدة ورجل أمجل من رجل فتزوجت هبا ودخلت هبا فرجعت فإذا رسول اهللا خيطب فقال 



دخل منكم ]  ٨٤ص [ إين كنت أحللت لكم املتعة وإن جربيل أتاين وأخربين أهنا حرام إىل يوم القيامة فمن كان 
فال يعودن إليها وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مل يرو هذا احلديث عن محزة الزيات إال أبو اجلواب تفرد به بامرأة 

  حممد بن غالب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا حفص قال حدثنا محزة الزيات عن يزيد بن أيب زياد عن عبد  - ١٣٢٥
رفع يديه حني افتتح الصالة مل يرو هذا احلديث عن محزة إال :  الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب عن النيب

  حفص تفرد به حممد بن حرب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن حممد بن  - ١٣٢٦
بع مرات أوالهن بالتراب مل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله س: سريين عن أيب هريرة عن النيب قال 

  يرو هذا احلديث عن يونس إال إبراهيم تفرد به بندار 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حممد بن أيب املضاء املصيصي قال حدثنا عبد اهللا بن سفيان أبو حممد  - ١٣٢٧
ثنا مالك بن أنس عن الثقفي ثقة قال حدثنا عاصم بن أيب بكر بن عمري بن عبد الرمحن بن عوف أبو ضمرة قال حد

ملا طعن عمر قيل له يا أمري املؤمنني اعهد فإنه لو جاءك راعي غنمك وقد تركها : الزهري عن سعيد بن املسيب قال 
سائبة قلت تركت غنمي بغري راع فكيف بأمة حممد فقال عمر إن أترك فقد ترك خري مين يعين النيب وإن أعهد فقد 

الشورى إىل هؤالء الستة الذين مات النيب وهو عنهم راض عثمان وعلي وطلحة  عهد خري مين يعين أبا بكر مث قال
مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عاصم بن أيب بكر وال عن ]  ٨٥ص [ والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد 

  عاصم إال عبد اهللا بن سفيان تفرد به علي بن حممد 

أبو إسحاق اجلرجرائي ثقة مأمون قال حدثنا حممد بن حامت  حدثنا أمحد قال حدثين إبراهيم بن حيويه - ١٣٢٨
حيب قال حدثنا علي بن ثابت اجلزري عن حيىي بن زيد عن حكيم بن كيسان عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال 

 املتحابون يف اهللا عز و جل يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله على منابر من نور يفزع الناس: مسعت رسول اهللا يقول 
وال يفزعون إذا أراد اهللا عز و جل بأهل األرض عذابا ذكرهم فصرف العذاب عنهم بذكره إياهم مل يرو هذا 

  احلديث عن حكيم إال حيىي وال عن حيىي إال علي تفرد به حيب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن بشار بندار قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أيب الوزير قال حدثنا سفيان  - ١٣٢٩
بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عون بن أيب جحيفة عن مالك بن صحار وخمنف بن سليم عن 

هل بكم ثقل من ثقل النيب فويل لكم منهم وويل لكم عليهم مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال ابنه عمر : علي قال 
  وال عن عمر إال سفيان تفرد به بن أيب الوزير 

د قال حدثنا حممد بن يزيد األسفاطي قال حدثنا إبراهيم بن أيب سويد قال حدثنا النعمان بن حدثنا أمح - ١٣٣٠
عبد السالم قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة 

منها مما كنا نقرأ إال ربعها اليت تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما تقرؤون : عن حذيفة قال ]  ٨٦ص [ 
  مل يرو هذا احلديث عن عمر بن سعيد إال إبراهيم وال عن إبراهيم إال النعمان تفرد به بن أيب سويد 



حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد بن حيىي بن عطاء بن مقدم قال حدثنا عمي القاسم بن حيىي عن  - ١٣٣١
إن اهللا تعاىل يقبض األرض يوم القيامة بشماله وتكون : النيب قال عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن 

  السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال القاسم تفرد به مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم قال حدثنا احلكم بن نفيل عن األعمش عن احلكم  - ١٣٣٢
من نفس كربة من كرب املسلم يف الدنيا نفس اهللا عز و جل عنه كربة : صاحل عن أيب هريرة عن النيب قال عن أيب 

من كرب اآلخرة ومن ستر عورة مسلم ستر اهللا عورته يف الدنيا واآلخرة واهللا عز و جل يف عون العبد ما كان 
  كم العبد يف عون أخيه مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن احلكم إال احل

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا القاسم عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  - ١٣٣٣
يا أبا ذر فسكت فردها عليه فسكت ]  ٨٧ص [ كان أبو ذر يف غنيمة له باملدينة فلما جاء قال له النيب : قال 

ء فجاءته فاستتر براحلته واغتسل مث أتى النيب فقال له فقال يا أبا ذر ثكلتك أمك قال إين جنب فدعا له اجلارية مبا
النيب جيزئك الصعيد ولو مل جتد املاء عشرين سنة فإذا وجدته فأمسه جلدك مل يرو هذا احلديث عن حممد إال هشام 

  وال عن هشام إال القاسم تفرد به مقدم 

أيب محزة عن إبراهيم عن األسود عن  حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم بن حيىي عن - ١٣٣٤
  خرينا رسول اهللا فاخترناه فلم يكن طالقا مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال القاسم تفرد به مقدم : عائشة قالت 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم عن هشام بن حسان عن أيب السري عن سعد بن  - ١٣٣٥
إذا أتيت الصالة فأهتا بوقار وسكينة فصل ما أدركت واقض ما : اهللا عليه و سلم قال أيب وقاص عن النيب صلى 

  فاتك مل يرو هذا احلديث عن هشام إال القاسم تفرد به مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن  - ١٣٣٦
إن : سعيد بن معبد بن هبرية عن أبيه عن جدته أم هانئ ابنة أيب طالب عن النيب قال إمساعيل قال حدثنا عمرو بن 

من حتت العرش يا ]  ٨٨ص [ اهللا تبارك وتعاىل جيمع األولني واآلخرين يوم القيامة يف صعيد واحد مث ينادي منادي 
ظالمات الدنيا مث ينادي منادي يا أهل التوحيد إن اهللا عز و جل قد عفا عنكم فيقوم الناس فيتعلق بعضهم ببعض يف 

أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلي الثواب ال يروى هذا احلديث عن أم هانئ إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو 
  عاصم الثقفي الكويف 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن إسحاق املديين قال حدثنا عبيد بن ميمون التبان املقرئ قال  - ١٣٣٧
بقراءة من تقرأ فقلت بقراءة نافع قال فعلى من قرأ نافع فقلت خربنا نافع أنه قرأ على : قال يل هارون بن املسيب 

األعرج عبد الرمحن بن هرمز وأن األعرج قال قرأت على أىب هريرة وقال أبو هريرة قرأت على أيب بن كعب وقال 
  عليك القرآن مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عبيد  أيب عرضت على النيب القرآن فقال أمرين جربيل أن أعرض



حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حممد بن أيب املضاء املصيصي قال حدثنا علي بن هارون الزيين قال حدثنا  - ١٣٣٨
ما من امرئ : مسلم بن خالد عن زياد بن سعد عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن عائشة عن النيب قال 

صالة بليل فيغلبه عليها نوم إال كتب اهللا عز و جل رضي اهللا عنه أل رضي اهللا عنه له أجر صالته وكان  يكون له
  نومه ذلك عليه صدقة مل يرو هذا احلديث عن زياد إال مسلم تفرد به علي 

يرو  مل]  ٨٩ص [ ما سئل رسول اهللا شيئا فقال ال : وبه عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابرا يقول  - ١٣٣٩
  هذا احلديث عن زياد إال مسلم تفرد به علي 

أسر العباس يوم بدر فلم : وبه عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول  - ١٣٤٠
  يوجد له قميص يقدر عليه مل يرو هذا احلديث عن زياد إال مسلم تفرد به علي بن هارون 

كنت يوم حكم سعد بن معاذ : أيب جنيح عن جماهد عن عطية القرظي قال  وبه عن زياد بن سعد عن بن - ١٣٤١
  يف بين قريظة غالما مل جير علي املوسى فلم حيكم علي مل يرو هذا احلديث عن زياد إال مسلم تفرد به علي بن هارون 

ل حدثين روح حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم بن مروان الدمشقي قال حدثنا حممد بن عيسى بن مسيع قا - ١٣٤٢
ال تقوم الساعة حىت ينزل : بن القاسم عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أىب هريرة عن رسول اهللا أنه قال 

عيسى بن مرمي يف األرض حكما عدال وقاضيا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير والقرد وتوضع اجلزية وتكون 
  السجدة كلها واحدة هللا رب العاملني 

دثنا روح بن القاسم عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري عن رسول وبه ح - ١٣٤٣
  ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها بغائط وال بول وشرقوا أو غربوا : اهللا قال 

بن عباس عن أيب طلحة عن النيب ]  ٩٠ص [ وبه عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن  - ١٣٤٤
  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة : اهللا عليه و سلم قال صلى 

ضموا إليكم فواشيكم وأنفسكم حني جتب : وبه حدثنا روح عن أيب الزبري عن جابر عن النيب قال  - ١٣٤٥
الشمس إىل أن تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان خيرج من ذلك احلني وغلقوا أبوابكم وأطفئوا مصابيحكم فإن 

سقة تضرم على أهل البيت ومخروا آنيتكم ولو أن يعرض أحدكم على إنائه بعود فإن الشيطان ال يفتح بابا وال الفوي
  يكشف غطاء 

ال ميشني أحدكم يف نعل واحدة وال يأكل بشماله وال يستلقي ويضع إحدى رجليه : وبه عن النيب قال  - ١٣٤٦
  ن روح إال حممد بن عيسى على األخرى وال يشتمل الصماء مل يرو هذه األحاديث ع

حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم األودي قال حدثنا شريح بن مسلمة  - ١٣٤٧
يف قوله : قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أيب قتادة األنصاري 

قال إن املؤمن إذا مات أجلس يف قربة } ول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة يثبت اهللا الذين آمنوا بالق{ تعاىل 



فيقال له من ربك فيقول اهللا ريب فيقال له من نبيك فيقول حممد بن عبد اهللا فريدد عليه ثالث مرات مل يرو هذا 
  احلديث عن أيب إسحاق إال يوسف وال عن يوسف إال ابنه إبراهيم تفرد به شريح 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبيد بن الصباح قال حدثنا فضيل بن  - ١٣٤٨
كنت عند النيب فأقبل أبو بكر وعمر فقال هذان سيدا : مرزوق عن فراس عن الشعيب عن احلارث عن علي قال 

 يرو هذا احلديث عن فضيل إال عبيد كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين خال النيب واملرسلني ال ختربمها يا علي مل
  تفرد به أمحد بن عثمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا منصور بن أيب األسود عن يزيد بن أيب زياد عن  - ١٣٤٩
يرو  أن النيب محل حسنا فقال اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من أحبه مل: يزيد بن حينس أيب احلسن عن سعيد بن زيد 

  هذا احلديث عن منصور إال علي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن  - ١٣٥٠
مر علي النيب رجل عليه ثوبان أمحران فسلم فلم يرد عليه مل : أيب حيىي القتات عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  يب حيىي إال إسرائيل تفرد به إسحاق يرو هذا احلديث عن أ

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا حفص بن عمر األزرق عن علي بن القاسم  - ١٣٥١
رأيت النيب آخذا بيد على فقال هذا وليي وأنا وليه مل : الكندي عن املعلى بن عرفان عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

  يب وائل إال املعلى يرو هذا احلديث عن أ

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن  - ١٣٥٢
ال : سليمان بن أيب الذيال عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني واحلكم بن عمرو الغفاري أن رسول اهللا قال 

  ليمان إال معتمر طاعة ألحد يف معصية اهللا عز و جل مل يروه عن س

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زرارة بن أيب اهلالل العتكي  - ١٣٥٣
كنا مع رسول اهللا يف سفر ومعنا حادي يقال له أجنشة فقال له رسول اهللا يا أجنشة : قال مسعت أنس بن مالك يقول 

  رويدك سوقا بالقوارير 

أمحد قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زرارة بن أيب اهلالل العتكي  حدثنا - ١٣٥٤
يتتبعه يأكله مل يرو هذين ]  ٩٣ص [ رأيت النيب وبني يديه مرقة فيها دباء فجعل : قال مسعت أنس بن مالك يقول 

  احلديثني عن زرارة إال روح 

أن رسول اهللا : عمر قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن م - ١٣٥٥
  لعن يف اخلمر عشرة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها واحملموله إليه وشارهبا وساقيها وآكل مثنها 

  ائن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة األرحام وختوين األمني وائتمان اخل: وقال رسول اهللا  - ١٣٥٦



ما أنعم اهللا على عبد نعمة فقال احلمد هللا رب العاملني إال كان الذي أعطى خريا من : وقال رسول اهللا  - ١٣٥٧
  الذي أخذ 

من رمى رمية يف سبيل اهللا عز و جل قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناسي من : وقال رسول اهللا  - ١٣٥٨
  ولد إمساعيل أعتقهم 

من راح روحة يف سبيل اهللا عز و جل كان له مثل ما أصابه من الغبار له مسك يوم :  وقال رسول اهللا - ١٣٥٩
  القيامة مل يرو هذه األحاديث عن شبيب إال أبو عاصم 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال حدثنا رحيان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور  - ١٣٦٠
إن اهللا عز و جل كتب كتابا قبل : صاحل احلارثي عن النعمان بن بشري أن النيب قال عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب 

أن خيلق السماوات واألرض بألفي عام فهو عنده على العرش أنزل من ذلك الكتاب آيتني ختم هبما ]  ٩٤ص [ 
   عباد تفرد به رحيان سورة البقرة وإن الشيطان ال يلج بيتا قرئت فيه ثالث ليال مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال

حدثنا أمحد قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا مطلب بن زياد عن السري عن عبد خري عن علي  - ١٣٦١
املنذر واهلاد رجل من بين هاشم مل يرو هذا احلديث عن : قال رسول اهللا } إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد { يف قوله 

  السري إال املطلب تفرد به عثمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن  - ١٣٦٢
إذا كنت صائما فاستنثر رويدا مل يرو : حممد بن طارق عن أبيه عن لقيط بن عامر أنه سأل النيب عن الوضوء فقال 

  هذا احلديث عن حممد بن طارق إال بشر تفرد به صفوان 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن أيب بزة قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا عبد اهللا بن عمر  - ١٣٦٣
أنه كان إذا توضأ خلل حليته وأصابع رجليه ويزعم أنه رأى يفعل ذلك مل يرو هذا : العمري عن نافع عن بن عمر 

  احلديث عن عبد اهللا بن عمر إال مؤمل 

حدثنا أبو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب قال حدثنا عمي عبد اهللا بن وهب عن حدثنا أمحد قال  - ١٣٦٤
: عن الصناحبي قال حدثين سعد بن عبادة قال مسعت النيب يقول ]  ٩٥ص [ عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه 

مدا رسول اهللا حرمه اهللا عز و من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أطاع هبا قلبه وذل هبا لسانه وأشهد أن حم
  جل على النار مل يرو هذا احلديث عن زيد إال ابنه تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد قال حدثنا هاشم بن الوليد أبو طالب اهلروي قال حدثنا أبو بكر بن عباس عن عبد العزيز  - ١٣٦٥
ستكون عليكم :  قال قال رسول اهللا بن رفيع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا وعن عاصم عن زر عن عبد اهللا

أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها فإن أدركتم ذلك فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم سبحة مل يرو 
  هذا احلديث عن عبد العزيز إال أبو بكر 



طهمان عن عامر بن حدثنا أمحد قال حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثين أيب قال حدثنا إبراهيم بن  - ١٣٦٦
من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا : عبد الواحد عن احلسن عن صعصعة بن معاوية عن أيب ذر عن النيب قال 

دعته حجبة اجلنة كلهم يدعوه إىل ما عنده يا عبد اهللا هذا خري ومن دفن ثالثة من ولده من صلبه أدخله اهللا اجلنة 
  عن عامر إال إبراهيم تفرد به خالد  بفضل رمحته إياهم مل يرو هذا احلديث

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلجازي قال  - ١٣٦٧
أبيه عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال قال رسول اهللا ]  ٩٦ص [ حدثنا عبد اهللا بن عبد العزيز العمري عن 

روا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا اهللا فال يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فال يغفر يا أيها الناس م: 
لكم إن األمر باملعروف ال يقرب أجال وإن األحبار من اليهود والرهبان من النصارى ملا تركوا األمر باملعروف 

رو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عبد العزيز والنهى عن املنكر لعنهم اهللا على لسان أنبيائهم مث عمهم البالء مل ي
  العمري العابد إال إسحاق بن إبراهيم اجلحدري تفرد به بن دنوقا 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي صاعقة قال حدثنا أبو أمحد الزبريي قال حدثنا عبد  - ١٣٦٨
كان أيب قد ترك الصالة معنا فقلت له مالك يا : تيمي قال اجلبار بن العباس الشامي عن عمار الدهين عن إبراهيم ال

أبة تركت الصالة معنا قال ألنكم ختفون قلت فأين قول النيب إن فيكم الضعيف والكبري وذا احلاجة فقال قد مسعت 
والسجود مل يرو هذا احلديث عن عمار ]  ٩٧ص [ عبد اهللا بن مسعود يقول ذلك وكان ميكث يف الركوع 

   عبد اجلبار تفرد به أبو أمحد الدهين إال

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا حممد بن فضيل عن مالك بن مغول عن أىب  - ١٣٦٩
أن النيب مسع قراءة أيب موسى فقال لقد أعطي هذا مزمارا من مزامري داود مل يرو هذا احلديث : بردة عن أىب موسى 

  بردة إال حممد بن فضيل ورواه الناس عن مالك بن مغول عن أىب بردة عن أبيه  عن مالك بن مغول عن أىب

حدثنا أمحد قال حدثنا هارون بن عبد اهللا احلمال قال حدثنا يعقوب احلضرمي قال حدثنا سليم بن حيان  - ١٣٧٠
  يعقوب رأيت النيب سجد يف ص مل يرو هذا احلديث عن سليم إال : عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة  - ١٣٧١
قال حني تزول الشمس مل يرو هذا } أقم الصالة لدلوك الشمس { يف قوله : عن مغرية عن الشعيب عن بن عباس 

  احلديث عن شعبة إال عثمان 

ثنا إمساعيل بن الوليد بن أيب خرية قال حدثنا أيب عن كثري بن زيد عن الوليد بن حدثنا أمحد قال حد - ١٣٧٢
إذا دخل البصر فال إذن مل يرو هذا احلديث عن كثري إال الوليد تفرد به : رباح عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ابنه 



يعقوب بن إبراهيم بن سعد ]  ٩٨ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش قال حدثنا  - ١٣٧٣
قال حدثين أيب عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أيب 

  رأيت النيب يصلى يف ثوب واحد متوشحا به مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال الليث وحممد بن إسحاق : سلمة قال 

بن عبد اهللا احلمال قال حدثنا بشر بن احلسني أبو مالك الصفي قال حدثنا  حدثنا أمحد قال حدثنا هارون - ١٣٧٤
أن النيب احتجم بلحي مجل وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال : بن جريج عن عطاء عن بن عباس 

ي بشر قال أبو بكر بن صدقة وهو أخو حسني بن احلسن صاحب بن عون قال أبو بكر بن صدقة وإمنا مسي الصف
  للزومه الصف األول يف مسجد البصرة مخسني سنة 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا بدل بن احملرب قال حدثنا شعبة  - ١٣٧٥
 أنه سجد يف إذا السماء: عن قتادة وسليمان التيمي عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع عن أىب هريرة عن النيب 

  انشقت مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال بدل 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال مسعت  - ١٣٧٦
  كنا إذا نزلنا منزال سبحنا حىت حنل الرحال قال شعبة تسبيحا باللسان : أنس بن مالك يقول 

إذا نزل منزال مل : عت أنس بن مالك يقول كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه حدثين قتادة قال مس - ١٣٧٧
  يرحتل منه حىت يصلى الظهر مل يرو هذين احلديثني عن شعبة إال بقية 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن أىب بزة قال حدثنا حممد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا بن جريج  - ١٣٧٨
غدا رسول اهللا يوم عرفة من مىن فلما انبعثت به راحلته وعليها قطيفة قد اشتريت :  عن عطاء عن بن عباس قال

بأربعة دراهم قال اللهم اجعلها حجة مربورة ال رياء فيها وال مسعة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حممد بن 
  يزيد تفرد به بن أىب بزة 

ثنا بكر بن حيىي بن زبان قال حدثنا حبان بن علي عن حممد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املثىن قال حد - ١٣٧٩
لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليسلطن : بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

اهللا عليكم شراركم مث يدعو خياركم فال يستجاب لكم مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال حبان تفرد به بكر 
  ن حيىي بن زبان ب

حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا مجيل بن احلسن العتكي قال حدثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان  - ١٣٨٠
: عن أيب هريرة قال ]  ١٠٠ص [ قال حدثنا حممد بن عجالن عن عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي 

يشمت الشريف فقال يا رسول اهللا مشت هذا ومل عطس عند النيب رجالن شريف ووضيع فشمت الوضيع ومل 
  تشمتين فقال ان هذا ذكر اهللا فذكره وأنت نسيت اهللا فنسيك مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن اال أبو مهام 



حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن عمرو السكوين قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن رستم عن  - ١٣٨١
ال يئوي : بن سعيد التيمي عن املنذر بن جرير عن جرير بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا  روح بن القاسم عن حيىي

  الضالة إال ضال مل يرو هذا احلديث عن روح إال صفوان بن رستم تفرد به بقية 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عوف احلمصي قال حدثنا نصر بن مهاجر قال حدثنا عمر بن عبيد قال  - ١٣٨٢
يا رسول اهللا يا خري الربية فقال ذاك أيب إبراهيم : مسعر عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال قال رجل حدثنا 

  مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال عمر بن عبيد تفرد به بن مهاجر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب األنطاكي قال حدثنا أبو اجلواب األحوص بن جواب قال حدثنا  - ١٣٨٣
هنى رسول اهللا عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي : يان الثوري عن عبد الكرمي عن عطاء عن بن عباس قال سف

  خملب من الطري مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال أبو اجلواب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب قال حدثنا حيىي بن السكن قال حدثنا شعبة وقيس عن أيب إسحاق  - ١٣٨٤
ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء مل يرو هذا : عن أبيه قال قال رسول اهللا ]  ١٠١ص [ بيدة عن أيب ع

  احلديث عن شعبة إال حيىي 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حسان الواسطي قال حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن شعبة عن احلكم  - ١٣٨٥
كان رسول اهللا يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة أمل تنزيل : ل بن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قا

وهل أتى على اإلنسان ويف صالة اجلمعة سورة اجلمعة وإذا جاءك املنافقون مل يرو هذا احلديث عن شعبة عن احلكم 
  إال حممد بن يزيد تفرد به حممد بن حسان 

ا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن فرج بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حرب النشائي قال حدثن - ١٣٨٦
أن النيب صلى على : فضالة عن إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك 

رجل من األنصار فسمعته يقول اللهم اغفر له وارمحه وأكرم نزله قال يزيد فقدم إمساعيل بن عياش إىل بغداد 
  هذا احلديث عن شعبة إال يزيد بن هارون  فسمعناه منه مل يرو

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا سلم بن سالم أبو املسيب قال حدثنا  - ١٣٨٧
من قال إذا : شعبة قال أخربين سهيل بن أيب صاحل وصاحل بن أيب صاحل عن أبيهما عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن شعبة ]  ١٠٢ص [ مات اهللا التامات كلها من شر ما خلق مل يضره شيء أمسى أعوذ بكل
  عن صاحل بن أيب صاحل إال سلم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن السكن األيلي قال حدثنا حيىي بن عبد الرمحن األرحيب قال حدثنا املطلب  - ١٣٨٨
كفن رسول اهللا يف ثالثة أثواب ليس فيها : يه عن عائشة قالت بن زياد عن عبد اهللا بن عيسى عن عروة عن أب

قميص وال عمامة مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عيسى إال املطلب وال عن املطلب إال حيىي تفرد به حممد بن 
  السكن 



عبد الرمحن حدثنا أمحد قال حدثنا عبدة بن عبد اهللا الصفار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن  - ١٣٨٩
أنه أفرغ على رسول اهللا من إداوة وقد : أخو أيب حرة عن حممد بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة 

قضى حاجته فتوضأ فغسل وجهه وذهب خيرج يديه من اجلبة فإذا هي ضيقة الكمني فأخرجهما من أسفل اجلبة 
صلى ركعة فصلينا معه ركعة وقضينا الركعة اليت فاتتنا فتوضأ ومسح على خفيه مث أتينا عبد الرمحن بن عوف وقد 
  مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد الرمحن إال أبو داود 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن احلسن بن تسنيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو الفضل كثري  - ١٣٩٠
أن رسول اهللا أيت بتمر ريان فقال أىن لكم هذا فقالوا :  بن يسار قال حدثنا كاتب البناين قال حدثنا أنس بن مالك

كان عندنا متر بعل فبعنا صاعني بصاع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ردوه على صاحبه فبيعوه بعني مث 
  ابتاعوا التمر مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال كثري أبو الفضل تفرد به روح 

سني بن عبد الرمحن اجلرجرائي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض حدثنا أمحد قال حدثنا احل - ١٣٩١
هنينا أن ندخل على املغيبات إال بإذن أزواجهن مل يرو هذا احلديث عن : عن متيم بن سلمة عن عمرو بن العاص قال 

  مسعر إال وكيع 

احلمصي قال حدثنا معاوية بن حفص حدثنا أمحد قال حدثنا أبو محيد أمحد بن حممد بن املغرية بن سيار  - ١٣٩٢
سئل رسول اهللا : قال حدثنا أبو زياد يعين إمساعيل بن زكريا عن حممد بن قيس عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

قال هؤالء قوم من اليمن مث من كندة مث من السكون مث من جتيب } فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه { عن قوله 
  عن حممد بن قيس األسدي إال أبو زياد وال عن أيب زياد إال معاوية تفرد به أبو محيد مل يرو هذا احلديث 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن بكار الباهلي قال حدثنا الفضل بن العالء عن أشعث بن سوار عن أيب  - ١٣٩٣
ختذت بن أيب قحافة لو كنت متخذا خليال ال: عن عبد اهللا قال قال النيب ]  ١٠٤ص [ إسحاق عن أيب األحوص 

  خليال مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال الفضل 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خالد بن خداش قال حدثنا أيب عن اهليثم بن عدي عن يونس بن أيب  - ١٣٩٤
ال ما استلحق قوم رج: إسحاق قال خطبنا يزيد بن املهلب بطربستان فقال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

إال ورثهم قال اهليثم فحدثت به عيسى بن موسى اهلامشي فقال رجل يف اجمللس لو كان هذا احلديث عن غري يزيد 
  فقال عيسى بن موسى كان يزيد أشرف من أن يكذب يف احلديث 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن قرة بن حبيب قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو كعب صاحب احلرير قال  - ١٣٩٥
النضر بن أنس فقلت حدثين حبديث ينفعين اهللا عز و جل به فقال نعم أحدثك حبديث كتب إلينا فيه من  سألت

غزا النيب فسار ذلك اليوم إىل الليل فلما كان الليل : املدينة فقال فقال أنس احفظوا هذا فإنه من كنز احلديث قال 
وفالن أربعة فتوسد النيب يد راحلته مث نام ونام نزل وعسكر الناس حوله ونام هو وأبو طلحة زوج أم أنس وفالن 

األربعة إىل جنبه فلما ذهب عتمة من الليل رفعوا رؤوسهم فلم جيدوا النيب عند راحلته فذهبوا يلتمسون النيب حىت 
ت يلقوه مقبال فقالوا جعلنا اهللا فداك أين كنت فإنا فزعنا لك إذ مل نرك فقال نيب اهللا كنت نائما حيث رأيتم فسمع



يف نومي دويا كدوي الرحا أو هزيزا كهزيز الرحا ففزعت يف منامي فوثبت فمضيت فاستقبلين جربيل عليه السالم 
عز و جل بعثين إليك الساعة ألخريك فاختر إما أن يدخل نصف أمتك اجلنة ]  ١٠٥ص [ فقال يا حممد إن اهللا 

األربعة يا نيب اهللا اجعلنا ممن تشفع هلم فقال وجبت وإما الشفاعة يوم القيامة فاخترت الشفاعة ألميت فقال النفر 
لكم مث أقبل النيب واألربعة حىت استقبله عشرة فقالوا أين نبينا نيب الرمحة قال فحدثهم بالذي حدث القوم فقالوا 

لناس هذا جعلنا اهللا فداك اجعلنا ممن تشفع هلم يوم القيامة فقال وجبت لكم فجاؤوا مجيعا إىل عظم الناس فنادوا يف ا
نبينا نيب الرمحة فحدثهم بالذي حدث القوم فنادوا بأمجعهم أن جعلنا اهللا فداك اجعلنا ممن تشفع هلم يوم القيامة 

فنادى ثالثا إين أشهد اهللا وأشهد من مسع أن شفاعيت ملن ميوت ال يشرك باهللا عز و جل شيئا مل يرو هذا احلديث عن 
  علي بن قرة أيب بن كعب إال قرة بن حبيب تفرد به 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر البحراين قال حدثنا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل قال حدثنا  - ١٣٩٦
سعاد بن سليمان قال حدثين زياد بن عالقة قال حدثين يزيد بن احلارث عن أيب موسى األشعري أنه مسع رسول اهللا 

الطعن فقد عرفناه فما الطاعون قال طعن أعدائكم من اجلن ويف كل فناء أميت بالطعن والطاعون فقالوا أما : يقول 
  شهادة مل يرو هذا احلديث عن سعاد إال أبو عتاب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر البحراين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محاد بن سلمة عن  - ١٣٩٧
سي هذا حديث لو حدثتكموه لرمجتموين مث قال اللهم ال يف كي: علي بن زيد عن أيب حازم عن أيب هريرة أنه قال 

وبيع احلكم وكثرة الشرط والشهادة ]  ١٠٦ص [ أبلغن رأس الستني قالوا وما رأس الستني قال إمارة الصبيان 
باملعرفة ويتخذون األمانة غنيمة والصدقة مغرما ونشو يتخذون القرآن مزامري قال محاد وأظنه قال والتهاون بالدم مل 

  يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال محاد تفرد به روح 

حدثنا أمحد قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا أبو عباد حيىي بن عباد قال حدثنا السري بن حيىي عن  - ١٣٩٨
لقد أعطيت منه شيئا ما أعلم أحدا أعطيه إال أن يكون رسول اهللا يعين : عبد الكرمي عن جماهد قال قال بن عمر 

  ماع مل يرو هذا احلديث عن السري إال حيىي اجل

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن عمرو بن حممد العنقري قال حدثنا أمحد بن الفضل قال حدثنا أسباط  - ١٣٩٩
ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول اهللا يريد : بن نصر عن السدي عن عبد خري عن عبد اهللا بن مسعود قال 

ا يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن السدي إال الدنيا حىت نزلت فين
  أسباط 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حيىي بن كثري قال حدثنا شعبة عن أيب فروة  - ١٤٠٠
تل دون ماله فهو شهيد مل يرو هذا من ق: عن ميمون بن مهران عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول 

  احلديث عن شعبة إال حيىي بن كثري 



حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سيبويه املروذي قال حدثنا أ قال حدثنا أبو غسان حممد بن  - ١٤٠١
: أن النيب قال  حيىي الكناين قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر

  ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما 

  من أتى عرافا مل تقبل له صالة أربعني ليلة : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٤٠٢

أن النيب ليلة املزدلفة صلى املغرب والعشاء بإقامة مل يرو هذه : وعن عبيد اهللا عن سامل عن بن عمر  - ١٤٠٣
  د اهللا إال الدراوردي تفرد هبا أبو غسان األحاديث عن عبي

حدثنا أمحد قال حدثنا إدريس بن يونس احلراين قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا زيد بن احلباب  - ١٤٠٤
من راح إىل اجلمعة فليغتسل مل يرو : عن مسعر عن أيب إسحاق عن حيىي بن وثاب عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  إال زيد وال عن زيد إال مؤمل تفرد به إدريس  هذا احلديث عن مسعر

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد املوصلي قال حدثنا عبد الكبري بن املعاىف بن عمران عن  - ١٤٠٥
كان خامت النيب من فضة فصه منه مل يرو هذا : عن أنس قال ]  ١٠٨ص [ أبيه عن سفيان عن عاصم األحول 

  ال املعاىف تفرد به ابنه احلديث عن سفيان إ

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد املوصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي عن سفيان  - ١٤٠٦
عن بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن فاختة أم هانئ أهنا أجارت رجلني فأراد علي قتلهما فقال رسول 

  نئ مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال القاسم قد أجرنا من أجارت أم ها: اهللا 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن مسلم املؤدب قال حدثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب قال حدثنا  - ١٤٠٧
كان رسول اهللا يقرأ يف صالة : زائدة عن مغرية عن خمول عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

عة وإذا جاءك املنافقون مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال زائدة وال عن زائدة إال حيىي تفرد به اجلمعة بسورة اجلم
  علي بن مسلم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حبان بن هالل عن يزيد بن إبراهيم التستري  - ١٤٠٨
كان خيطب يوم اجلمعة مسندا ظهره إىل خشبة فلما  أن رسول اهللا: قال مسعت احلسن يقول أخربين أنس بن مالك 

كثر الناس قال ابنوا يل منربا فبنوا له منربا إمنا كان عتبتني فلما حتول من اخلشبة إىل املنرب حنت اخلشبة قال أنس 
ت املنرب فاحتضنها فسكت]  ١٠٩ص [ فسمعت اخلشبة واهللا حنت حنني الناقة الواهلة حىت نزل إليها رسول اهللا من 

فقال احلسن ياعباد اهللا املسلمني اخلشبة حتن إىل رسول اهللا شوقا إليه ملكانه إليها أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه 
  أحق أن يشتاقوا إليه مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال حبان تفرد به حيىي بن حممد 

حدثنا إسحاق األزرق قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن الوزير الواسطي قال  - ١٤٠٩
قد مسعت القراء فوجدهتم متقاربني فاقرءوا كما علمتم : ومحزة الزيات عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

  وإياكم والتنطع واالختالف فإمنا هو كقول أحدكم هلم وتعال مل يرو هذا احلديث عن محزة إال إسحاق 



ال حدثنا مسلم بن عمرو احلذاء قال حدثنا عبد اهللا بن نافع عن عبد الرمحن بن أيب الزناد حدثنا أمحد ق - ١٤١٠
أن رسول اهللا خطب الناس يف يوم شديد احلر فرأى رجال قائما كأنه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

خطبتك فقال له النيب  أعرايب يف الشمس فقال له النيب ما يل أراك قائما قال نذرت أن ال أجلس حىت تفرغ من
اجلس ليس هذا بنذر إمنا النذر ما أريد به وجه اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال ابنه وال عن ابنه 

  إال عبد اهللا بن نافع تفرد به مسلم بن عمرو 

مد بن سوقة قال حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن احلسن اخلطمي املقرئ قال حدثنا علي بن غراب عن حم - ١٤١١
كنا نتخذ عصائب فيها الورس والزعفران فنعصب هبا : حدثتين عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت 

أسافل رؤوسنا عند اإلحرام مث حنرم كذلك نعرق فيهن ونتوضأ فيهن حىت حنل مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 
  سوقة إال علي بن غراب 

نا حيىي بن عثمان احلمصي قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو ضمرة حممد بن سليمان قال حدثنا أمحد قال حدث - ١٤١٢
رأيت رسول اهللا يف حجة الوداع على بغلة شهباء يقود به خالد بن الوليد : حدثنا راشد بن سعد عن أيب أمامة قال 

  مل يرو هذا احلديث عن راشد إال أبو ضمرة تفرد بن حيىي بن عثمان بن سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال أخربين بيان قال مسعت  - ١٤١٣
صلى بنا سعد بن أيب وقاص فقام يف الركعتني فقالوا سبحان اهللا فمضى حىت إذا سلم : قيس بن أيب حازم يقول 

بة إال بقية بن الوليد تفرد به حيىي بن سجد سجدتني فقال هكذا صنعنا مع رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن شع
  عثمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا شعبة عن  - ١٤١٤
أم قومك قلت : حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أيب العاص قال قال النيب 

وقال أم قومك ومن أم ]  ١١١ص [ ين أجد وسواسا فضرب بيده على صدري فلم أحس به بعد يا رسول اهللا إ
  قوما فليخفف فإن وراءه الكبري والضعيف وذا احلاجة مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال سويد 

يم حدثنا أمحد قال حدثنا أبو عمري بن النحاس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بن شوذب عن هبز بن حك - ١٤١٥
أنتم تكملون يوم القيامة سبعني أمة حنن خريها وآخرها مل يرو هذا احلديث عن بن : عن أبيه عن جده عن النيب قال 

  شوذب إال ضمرة 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو عمري بن النحاس قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن  - ١٤١٦
كر وعمر يبدأون بالصالة قبل اخلطبة يف العيد مل يرو هذا احلديث عن محاد إال كان النيب وأبو ب: ثابت عن أنس قال 

  مؤمل 



حدثنا أمحد قال حدثنا عبد احلميد بن املستام احلراين قال حدثنا خملد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن محيد  - ١٤١٧
عض الناس مل يرو هذا احلديث إن كانت الصالة لتقام فيقوم الرجل فيكلم رسول اهللا حىت ينعس ب: عن أنس قال 

  عن سفيان إال خملد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو الربيع األعرج جابر السميت قال حدثنا خلف بن راشد أبو عثمان قال حدثنا  - ١٤١٨
أن ابنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توفيت وكانوا : داود بن أىب هند عن الشعيب عن أمساء بنت عميس 

أهل ]  ١١٢ص [ ل والنساء على األسرة سواء فقلت يا رسول اهللا إين كنت باحلبشة وهم نصارى حيملون الرجا
كتاب وهم جيعلون للمرأة نعشا فوقه أضالع يكرهون أن يوصف شيء من خلقها أفال أجعل البنتك نعشا مثله 

ذا احلديث عن داود إال خلف فقال اجعليه فهي أول من جعل نعشا انتعش يف اإلسالم لرقية ابنة رسول اهللا مل يرو ه
  تفرد به أبو الربيع األعرج 

حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا أمحد بن حممد بن أيب بزة املكي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل  - ١٤١٩
ال تسبوا تبعا فإنه قد : قال حدثنا سفيان الثوري عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  م مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال مؤمل تفرد به بن أيب بزة أسل

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حيىي قال حدثنا عمي القاسم بن حيىي قال حدثنا أبو محزة عن رياح بن  - ١٤٢٠
أنه كان يقول كل عشية مخيس ليلة اجلمعة إن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدي : املثىن عن بن مسعود 

  ي حممد مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال القاسم تفرد بن مقدم هد

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد قال حدثنا عمي القاسم بن حيىي عن أيب محزة األعور عن أيب احلكم  - ١٤٢١
 يف النار لو اجتمع أهل السماء وأهل األرض على قتل رجل مسلم لكبهم اهللا: البجلي عن أيب هريرة عن النيب قال 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال القاسم تفرد به مقدم 

عن داود بن أيب هند عن ]  ١١٣ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد قال حدثين عمي القاسم  - ١٤٢٢
اس كان يف بيت خالته ميمونة فوضع للنيب طهوره فسأل من وضعه فقالوا بن عب: سعيد بن جبري عن بن عباس أنه 

فضرب على منكيب أو صدري وقال اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل مل يرو هذا احلديث عن داود إال القاسم 
  تفرد به مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد قال حدثنا عمي القاسم عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن  - ١٤٢٣
ال فيقيم الصالة مث أنصرف إىل قوم مسعوا النداء فلم جييبوا فأحرق لقد مهمت أن آمر بال: بن مسعود قال قال النيب 

  عليهم بيوهتم مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال القاسم تفرد به مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد قال حدثنا عمي القاسم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن بن أيب  - ١٤٢٤
جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته ما حيل للرجل : ن عائشة قالت مليكة عن عبيد بن عمري ع

  من امرأته وهي حائض فقال ما فوق السرة مل يرو هذا احلديث عن بن خثيم إال القاسم تفرد به مقدم 



بن أىب مليكة  حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن - ١٤٢٥
  كان النيب يصلي وإين حبذائه مل يرو هذا احلديث عن بن خثيم إال القاسم تفرد به مقدم : عن عائشة قالت 

لقد عمل هبا حىت قبض النيب فهل نزل : وبه عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٤٢٦
  يرو هذا احلديث عن بن خثيم إال القاسم تفرد به مقدم قرآن يعين متعة احلج مل ]  ١١٤ص [ بعد النيب 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم بن حيىي عن عبيد اهللا بن عمر عن إسحاق بن عبد  - ١٤٢٧
أرسلت عجوز إىل رسول اهللا وامسها مليكة فجاءنا فحضرت الصالة : اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال 

ري لنا قد كانت تبلى فنضحتها مباء فقام رسول اهللا وقمت أنا ووليدتني من خلفه وقامت العجوز من فقمت إىل حص
  ورائنا مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال القاسم تفرد به مقدم 

أنه سأله النيب حني : وبه عن عبيد اهللا بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف  - ١٤٢٨
من الطواف فقال يا أبا حممد ما فعلت يف استالم الركن فقال استلمت وتركت فقال أصبت مل يرو هذا فرغوا 

  احلديث عن عبيد اهللا إال القاسم تفرد به مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حممد بن أيب املضاء قال كتبت من كتاب خلف بن متيم عن علي بن  - ١٤٢٩
أنه مر بسوق املدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما : ومي عن أيب هريرة مسعدة قال حدثنا عبد اهللا الر

أعجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك مرياث رسول اهللا يقسم وأنتم ها هنا ال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه 
حىت رجعوا فقال هلم  يف املسجد فخرجوا سراعا إىل املسجد ووقف أبو هريرة هلم]  ١١٥ص [ قالوا وأين هو قال 

ما لكم قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا املسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم فقال هلم أبو هريرة أما رأيتم يف املسجد 
أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام فقال هلم أبو هريرة وحيكم 

  يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الرومي إال علي بن مسعدة فذاك مرياث حممد مل 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن حممد بن أيب املضاء قال حدثنا خلف بن متيم قال حدثنا إمساعيل بن  - ١٤٣٠
ال يزال هذا : إبراهيم بن املهاجر قال مسعت عبد امللك بن عمري حيدث عن جابر بن مسرة قال مسعت النيب يقول 

  مر يف مسكة ويف علياء حىت ميلك اثنا عشر من قريش مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال خلف بن متيم األ

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب الرافقي قال حدثنا األحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق  - ١٤٣١
ث جيشا أو سرية دعا صاحبهم فأمره كان النيب إذا بع: عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا مث قال اغزوا بسم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا 
وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال شيخا كبريا وإذا أتيتم أهل حصن أو قرية فال تعطوهم ذمة اهللا وذمة رسوله ولكن 

م ذممكم وذمم آبائكم فإنكم إن ختفروا ذمتكم وذمة آبائكم خري لكم من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله أعطوه
وإذا حاصرهم أهل حصن أو قرية فال تنزلوهم على حكم اهللا عز و جل وحكم رسوله فإنكم ال تدرون أتصيبون 

  ار إال األحوص فيهم حكم اهللا أم ال ولكن أنزلوهم على حكمكم مل يرو هذا احلديث عن عم



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن غالب الرافقي قال حدثنا األحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق  - ١٤٣٢
: عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون األودي عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت 

هذا احلديث عن سعيد بن مسروق هبذا اللفظ إال عمار ورواه سفيان  أن النيب كان ميسح على اخلفني واخلمار مل يرو
الثوري وأخوه عمر بن سعيد وأبو عوانة وأبو األحوص وغريهم عن سعيد بن مسروق عن عمرو بن ميمون وأيب 

أيام أن النيب وقت يف املسح على اخلفني للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة * عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت 
  ولياليهن 

حدثنا أمحد قال حدثنا سهل بن صاحل األنطاكي قال حدثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش عن أنس بن  - ١٤٣٣
كان النيب إذا دخل اخلالء مل يرفع ثوبة حىت يدنو من األرض مل يرو هذا احلديث عن أيب حيىي إال سهل : مالك قال 

  واملشهور من حديث عبد السالم بن حرب 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي قال حدثنا أبو حبر البكراوي قال حدثنا العوام بن محزة  - ١٤٣٤
ص [ سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد اهللا : قال حدثنا أنس بن سريين قال 

مره فلرياجعها فإذا طهرت فليطلقها إن بن عمر إين طلقت امرأيت وهي حائض فأتى عمر النيب فسأله فقال ]  ١١٧
  شاء من قبل عدهتا قلت فتعتد بتلك التطليقة قال فمه مل يرو هذا احلديث عن العوام إال أبو حبر 

حدثنا أمحد قال حدثنا مالك بن سعد القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن  - ١٤٣٥
أن النيب لعن املتشبهني من الرجال بالنساء ولعن املتشبهات من النساء : س عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عبا

  بالرجال مل يرو هذا احلديث عن عمر إال زكريا تفرد به روح 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اخلطاب قال حدثنا هارون بن مسلم احلنائي قال حدثنا عبيد اهللا بن األخنس  - ١٤٣٦
من يرد :  عبد الدار عن يوسف بن ماهك عن معاوية قال مسعت رسول اهللا يقول عن الوليد بن عبد اهللا موىل بىن

اهللا به خريا يفقهه يف الدين مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن ماهك إال الوليد بن عبد اهللا تفرد به عبيد اهللا بن 
  األخنس 

الربساين قال حدثنا بسطام بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي القطيعي قال حدثنا حممد بن بكر  - ١٤٣٧
العمرى جائزة مل يرو هذا احلديث : مسلم عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عن مطر إال بسطام وال عن بسطام إال حممد بن بكر تفرد به حممد بن حيىي 

حممد بن بكر الربساين قال حدثنا محاد بن سلمة حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي القطيعي قال حدثنا  - ١٤٣٨
من ملك ذا رحم حمرم فهو حر مل يرو هذا : عن عاصم األحول وقتادة عن احلسن عن مسرة أن رسول اهللا قال 

  احلديث عن عاصم األحول إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال حممد تفرد به حممد بن حيىي 



سفيان بن أيب الزرد األيلي قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن - ١٤٣٩
مل تكن صدقة الفطر على عهد رسول اهللا إال التمر والزبيب والشعري مل : فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال 

  تكن احلنطة مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال عبيد اهللا بن موسى 

عثمان بن حفص التومين قال حدثنا السكن بن إمساعيل األصم قال حدثنا خالد حدثنا أمحد قال حدثنا  - ١٤٤٠
مسع النيب رجال وهو يقول لبيك عن شربمة فقال من شربمة فقال أيب فقال : احلذاء عن أيب قالبة عن بن عباس قال 

السكن بن أحججت قط قال ال قال أحجج عن نفسك مث حج عن أبيك مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال 
  إمساعيل 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن أيب صفوان الثقفي قال حدثنا الوليد بن هشام القحذمي قال  - ١٤٤١
قال جاء : حدثنا احلارث بن يزيد السكوين احلمصي قال حدثنا عمرو بن قيس السكوين عن عبد اهللا بن بسر املازين 

أحدمها يا رسول اهللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله  ] ١١٩ص [ أعرابيان إىل رسول اهللا فقال 
فقال اآلخر يا رسول اهللا إن سنن اإلسالم وشرائعه قد كثرت علي فما تأمرين قال ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا 

  تعاىل مل يرو هذا احلديث عن احلارث بن يزيد السكوين إال الوليد بن هشام 

حممد بن صدقة قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا حدثنا أمحد بن  - ١٤٤٢
إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أنه مسع عبد اهللا بن مسعود يقول كان مما 

قال التهييج مل يرو هذا  أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك فقالت له امرأته وما التولة: حفظنا عن رسول اهللا 
  احلديث عن ميسرة إال إسرائيل 

حدثنا أمحد قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا بشر بن عمر الزهراين قال حدثنا محاد بن سلمة عن حيىي  - ١٤٤٣
األنصار كرشي وعيبيت فاقبلوا : بن سعيد األنصاري عن النعمان بن مرة الزرقي عن أنس بن مالك عن النيب قال 

حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري إال محاد بن سلمة وال عن محاد  من
  إال بشر بن عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املؤمل بن الصباح قال حدثنا حممد بن بالل قال حدثنا عمران القطان  - ١٤٤٤
إن هذا الشهر قد دخل وهو شهر اهللا املبارك فيه ليلة : ل اهللا عن قتادة عن أنس قال دخل شهر رمضان فقال رسو

إال كل حمروم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران ]  ١٢٠ص [ من حرمها فقد حرم اخلري وال حيرم خريها 
  تفرد به حممد بن بالل 

سوطا ظلما اقتص منه من ضرب : وبه عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٤٤٥
يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن زرارة إال عمران تفرد به حممد بن بالل ورواه عبد اهللا بن رجاء عن 

  عمران عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي عن أيب هريرة 



بن عبد اهللا بن أشرس املدين  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املؤمل بن الصباح قال حدثنا يونس بن نافع - ١٤٤٦
من صنع : قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال مسعت عثمان يقول قال رسول اهللا 

إىل أحد من ولد عبد املطلب يدا فلم يكافئه هبا يف الدنيا فعلي مكافأته غدا إذ لقيين ال يروى هذا احلديث عن 
  تفرد به يونس بن نافع  عثمان إال هبذا اإلسناد

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املؤمل قال حدثنا حممد بن جهضم قال حدثنا اهلذيل بن بالل عن أيب  - ١٤٤٧
أن رسول اهللا أقبل ذات يوم ويف يده صحيفتان ينظر فيهما فقال أصحابه : األصبغ عن زاذان عن الرباء بن عازب 

وما يكتب حىت دنا منهم فنشر اليت يف ميينه فقال بسم اهللا الرمحن ]  ١٢١ ص[ واهللا إن نيب اهللا ألمي ما يقرأ 
الرحيم هذا كتاب من الرمحن الرحيم بأمساء أهل اجلنة وأمساء آبائهم وعشائرهم جممل عليهم ال يزاد يف آخره شيء 

رباء إال هبذا اإلسناد فرغ ربكم مث نشر اليت يف يده األخرى ألهل النار فقال مثل ذلك ال يروى هذا احلديث عن ال
  تفرد به حممد بن جهضم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن عثمان بن عمرو بن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عقيل  - ١٤٤٨
نزل حترمي : الثقفي البصري قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا حباب بن فضالة عن أنس بن مالك قال 

هللا وليس مبكة أصل عنب والظروف مملوءة بسرا ومترا فأمر هبا رسول اهللا فأكفئت مل يرو هذا اخلمر على رسول ا
  احلديث عن حباب إال عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة  - ١٤٤٩
ال رقية إال من عني أو محة مل يرو هذا احلديث :  قال عن حصني عن الشعيب عن عمران بن احلصني أن رسول اهللا

  عن شعبة إال عثمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا قال حدثنا جدي عبيد بن عقيل قال حدثنا شعبة عن عتبة بن  - ١٤٥٠
سعود ستة فلم أتيت عبد اهللا بن م: عن عمرو بن ميمون قال ]  ١٢٢ص [ عبيد اهللا أيب العميس عن مسلم البطني 

  أمسعه حيدث عن رسول اهللا شيئا فحدث يوما عن النيب حديثا فقال أو حنو هذا أو قريبا من هذا وتغري وجهه 

حدثنا أمحد قال حدثنا املنذر بن الوليد اجلارودي قال حدثنا أيب قال حدثنا احلسن بن أيب جعفر عن حممد  - ١٤٥١
أنه كان خيرج حني يؤذن بن التياح : سلمي عن علي بن أيب طالب بن جحارة عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن ال

عند الفجر األول فيقول نعم ساعة الوتر هذه ويتأول هذه اآلية والصبح إذا تنفس مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 
  جحارة إال احلسن تفرد به املنذر عن أبيه 

أيب قال حدثنا محيد بن مهران عن صاحل الغداين عن حدثنا أمحد قال حدثنا املنذر بن الوليد قال حدثنا  - ١٤٥٢
من أصبح يوم اجلمعة فغسل واغتسل وبكر ومشى ومل يركب ودنا ومل يلغ : احلسن عن أوس بن أوس عن النيب قال 

فإن له بكل خطوة عمال من أعمال الرب الصوم والصالة مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال صاحل وال عن صاحل إال 
  به اجلارودي عن أبيه محيد تفرد 



حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عمرو بن عبيدة العصفري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن  - ١٤٥٣
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا : عن عبد اهللا بن مسعود قال ]  ١٢٣ص [ سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء 

  ذا احلديث عن شعبة إال سعيد يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد مل يرو ه

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حيىي بن كثري العنربي قال حدثنا شعبة عن أيب  - ١٤٥٤
لو أن العباد مل يذنبوا خللق : بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  غفرون اهللا فيغفر هلم وهو الغفور الرحيم مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حيىي اهللا خلقا يذنبون فيست

وبه حدثنا شعبة عن أيب هاشم الرجائي عن أيب جملز عن قيس بن عباد عن أيب سعيد اخلدري قال قال  - ١٤٥٥
آيات من آخرها مث من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل مكة ومن قرأ بعشر : رسول اهللا 

خرج الدجال مل يضره ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك كتب يف رق 
  مث جعلت يف طابع فلم يكسر إىل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن شعبة إال حيىي بن كثري 

هري قال حدثنا بدل بن احملرب قال حدثنا شعبة عن داود حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن إسحاق اجلو - ١٤٥٦
كان الرجل منا يكون له االمسان والثالثة فكان يدعى : بن أيب هند عن الشعيب عن أيب جبرية بن الضحاك قال 

مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال بدل ]  ١٢٤ص [ وال تنابزوا باأللقاب { ببعضها فعسى أن يكره ذلك فنزلت 
  اهلروي وأبو زيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن املقدام العجلي قال حدثنا حممد بن بكر الربساين قال حدثنا عبد احلميد  - ١٤٥٧
من مس ذكره : بن جعفر قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت مسعت رسول اهللا يقول 

  احلديث عن عبد احلميد إال حممد بن بكر أو رفغة أو أنثييه فليتوضأ وضوءه للصالة مل يرو هذا 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن املقدام قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا بن جريج قال أخربين جعفر بن  - ١٤٥٨
أن النيب خرج لصالة الصبح فرأى رجال يصلي فضرب النيب منكبه : حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة 

  ح أربعا أو مرتني مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حممد بن بكر وقال تصلي الصب

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن عثمان الثقفي البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن حممد  - ١٤٥٩
امه ذكر رسول اهللا يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل اجلاهلية فمن شاء ص: عن سامل عن بن عمر قال 

  ومن شاء تركه مل يروه عن عمر بن حممد إال أبو عاصم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفي قال حدثنا حيىي بن سعيد عن أشعث بن  - ١٤٦٠
مل يرو هذا ]  ١٢٥ص [ اإلفطار يف السفر رخصة : عبد امللك عن حممد بن سريين عن عثمان بن أيب العاص قال 

  ن أشعث إال حيىي احلديث ع



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان قال حدثنا أيب قال حدثنا سفيان الثوري عن مساك  - ١٤٦١
أمرنا رسول اهللا بإسباغ الوضوء مل يرو هذا احلديث : بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال 

  عن سفيان إال عثمان تفرد به ابنه 

حدثنا أمحد قال حدثنا هالل بن بشر قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا مهام بن حيىي عن  - ١٤٦٢
أتى رسول اهللا متر فجعل يفتشه مل يرو هذا احلديث عن : إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال 

  إسحاق إال مهام 

 بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عبد السالم بن راشد الرفاء قال حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا - ١٤٦٣
أن خدجية ولدت لرسول اهللا ستة عبد اهللا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن احلكم عن مقسم عن بن عباس 

  بة والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وولدت له مارية إبراهيم مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال أبو شي

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر البحراين قال حدثنا محيد بن محاد بن خوار قال حدثنا محزة الزيات  - ١٤٦٤
اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا : عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر بن اخلطاب 

فكأهنا مل توافق من عمر الذي ]  ١٢٦ص [ عمر فتال هذه اآلية ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى اآلية فدعا النيب 
أراد فقال اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري فدعا النيب عمر فتالها عليه 

اخلمر وامليسر واألنصاب  يا أيها الذين آمنوا إمنا{ فكأهنا مل توافق منه الذي أراد فقال اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت 
فتالها عليه فقال عمر انتهينا يا رب مل يرو هذا } فهل أنتم منتهون { إىل قوله } واالزالم رجس من عمل الشيطان 

احلديث عن أيب إسحاق عن حارثة إال محزة وال عن محزة إال محيد تفرد به حممد بن معمر ورواه الناس عن أيب 
  رحبيل إسحاق عن أيب ميسرة عمرو بن ش

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عمرو بن عبيدة العصفري قال حدثنا عبد الرمحن بن محاد الشعيثي قال  - ١٤٦٥
أما : حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد األنصاري عن عبد العزيز بن حكيم عن بن عمر أن النيب قال لعلي 

نبوة وال وراثة مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز إال أبو ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال 
  الصباح تفرد به الشعيثي 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حممد بن جهضم قال حدثنا إمساعيل بن جعفر  - ١٤٦٦
إن الوسيلة درجة عند  :عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٢٧ص [ اهللا ليس فوقها درجة فسلوا اهللا عز و جل أن يؤتيين الوسيلة على خلقه 
  عمارة إال إمساعيل 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدثنا عبد امللك أبو بشر الطويل عن يونس عن  - ١٤٦٧
معاوية عم األحنف بن قيس أنه مسع أبا موسى األشعري يقول مسعت رسول اهللا ذكر احلسن عن املشمس بن 

من الصدقة عتق الرقبة وفكها فقال رجل أليستا واحدة فقال ال عتقها أن تعتقها وفكها أن تعني فيها : الصدقة فقال 



 عبد امللك بن موسى قال فإن مل أفعل قال فمنحه وكوف أو عطف على ذي رحم مل يرو هذا احلديث عن يونس إال
  الطويل 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدثنا عمر بن عبد العزيز الدراع قال حدثنا  - ١٤٦٨
من سيد العرب قالوا : خاقان بن عبد اهللا بن اهتم قال حدثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

ولد آدم وعلي سيد العرب مل يرو هذا احلديث عن محيد إال خاقان وال عن خاقان إال  أنت يا رسول اهللا قال أنا سيد
  عمر بن عبد العزيز تفرد به عبيد اهللا اجلبريي 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن على بن سويد بن منجوف السدوسي قال حدثنا أبو داود  - ١٤٦٩
من عقد : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ١٢٨ص [ ري عن احلسن الطيالسي قال حدثنا عباد بن ميسرة املنق

عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه مل يرو هذا احلديث عن عباد إال أبو 
  داود 

دثنا حدثنا أمحد قال حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكني قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال ح - ١٤٧٠
كان رسول اهللا إذا نزل منزال أحب أن يصلي فيه : غنطوانة السعدي عن محزة أيب عمرو عن أنس بن مالك قال 

الظهر قبل أن يرحتل قال فنزل منزال فلما أراد أن يرحتل أذن مث صلى والشمس تكاد أن تكون يف وسط السماء مل 
  يرو هذا احلديث عن غنطوانة إال يوسف 

قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حممد بن جهضم قال حدثنا إمساعيل بن جعفر  حدثنا أمحد - ١٤٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سهيل بن أيب صاحل عن سليمان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

ى اهللا عليه و سلم نزل من غزوة غزاها فأصاب أصحاب النيب جوع ونفدت أزوادهم فجاؤوا إىل رسول اهللا صل
يشكون إليه ما أصاهبم ويستأذنونه يف أن ينحروا بعض رواحلهم فأذن هلم فخرجوا فمروا بعمر فقال من أين جئتم 

فأخربوه أهنم استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينحروا بعض أبلهم قال فأذن لكم قالوا نعم قال فإين 
اهللا فرجعوا معه فذهب عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  أقسم عليكم ملا رجعتم معي إىل رسول

رسول اهللا أتأذن هلم أن ينحروا أزوادهم فماذا يركبون فقال رسول اهللا فماذا أصنع ليس معي ما أعطيهم فقال عمر 
مث تقسمه ]  ١٢٩ص [ بلى يا رسول اهللا تأمر من كان معه فضل زاد أن يأيت به فتجمعه على شيء مث تدعو فيه 

بينهم ففعل فدعاهم بفضل أزوادهم فمنهم اآليت بالقليل واآليت بالكثري فجعله يف شيء مث دعا فيه مبا شاء اهللا أن 
يدعو مث قسمه بينهم فما بقي من القوم أحد إال مأل ما كان معه من وعاء وفضل فضل فقال عند ذلك أشهد أن ال 

ن حممدا عبده ورسوله من جاء هبا يوم القيامة غري شاك أدخله اهللا اجلنة مل يرو إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أ
هذا احلديث عن سهيل إال إمساعيل بن جعفر وعبد العزيز بن أيب حازم وال رواه عن إمساعيل بن جعفر إال حممد بن 

  جهضم 

حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال  - ١٤٧٢
احلضرمي املقرئ قال حدثنا يزيد بن عطاء قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن أيب العبيدين عن عبد 



كنا نقول يف قوله ومينعون املاعون القدر والدلو وأشباه ذلك فأنه ال غىن بالناس عنها مل يرو : اهللا بن مسعود قال 
  زيد هذا احلديث عن أيب إسحاق إال ي

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال حدثنا معلى بن عبد الرمحن الواسطي قال حدثنا  - ١٤٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن حيىي بن كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  ديث عن عبد احلميد إال معلى مسح على اخلفني واخلمار يعين العمامة مل يرو هذا احل

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال حدثنا معلى بن عبد الرمحن عن عبد احلميد بن  - ١٤٧٤
إال ]  ١٣٠ص [ أمر رسول اهللا بسد األبواب اليت يف املسجد : جعفر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

  احلميد إال املعلى  باب أيب بكر مل يرو هذا احلديث عن عبد

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال حدثنا أسيد بن زيد احلمار قال حدثنا شريك عن  - ١٤٧٥
إن من الشعر حكمة مل يرو هذا احلديث عن املقدام إال : املقدام بن سريج عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  شريك تفرد به أسيد بن زيد 

دثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أسيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم األحول عن ح - ١٤٧٦
بعث يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل يهودي أستسلف له إىل امليسرة فقال أي ميسرة : أنس بن مالك قال 

 أما لو أعطانا ألدينا إليه مل يرو هذا له هو الذي ال أصل له وال فرع فرجعت إىل النيب فأخربته فقال كذب عدو اهللا
  احلديث عن عاصم إال أبو بكر تفرد به أسيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن بالل قال حدثنا رباح بن عمرو القيسي عن أيوب  - ١٤٧٧
ء يف الدنيا مل ينظر اهللا إليه من جر ثوبه من اخليال: السختياين عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن رباح إال حممد تفرد به إبراهيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا داود بن مهران الدباغ قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر  - ١٤٧٨
يا رسول اهللا إنا كنا أهل : املدينة فقالوا  عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة قدموا]  ١٣١ص [ الوراق عن قتادة 

ضرع ومل نكن أهل ريف فاستومخنا املدينة فأمرهم أن خيرجوا إىل إبل الصدقة فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا 
فصحوا فقتلوا راعي رسول اهللا وكفروا بعد إسالمهم فبعث رسول اهللا يف طلبهم فجيء هبم بعد ما ارتفع النهار 

يهم وأرجلهم ومسل أعينهم ومل يسقوا ماء حىت ماتوا مل يرو هذا احلديث عن مطر إال داود وال عن داود فقطع أيد
  إال داود بن مهران تفرد به إبراهيم بن راشد 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثنا حممد بن بالل قال حدثنا عمران القطان عن عكرمة  - ١٤٧٩
ل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إىل السماء الدنيا مجلة مث أنزل جنوما مل يرو هذا أنز: عن بن عباس قال 

  احلديث عن قتادة إال عمران تفرد به حممد بن بالل 



حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا معلى بن عبد الرمحن قال حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه  - ١٤٨٠
ال يرى مؤمن من أخيه عورة : بن حاطب عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا عن حيىي بن عبد الرمحن 

  فيسترها عليه إال أدخله اهللا اجلنة ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به معلى 

من : يب قال وبه عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر عن الن - ١٤٨١
  رأى من أخيه عورة فسترها عليه أدخله اهللا اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عبد احلميد إال معلى 

أن رسول اهللا صلى اهللا : وبه عن عبد احلميد عن أبيه عن عبد اهللا بن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت  - ١٤٨٢
  و هذا احلديث عن عبد احلميد إال معلى عليه و سلم هنى عن النفخ يف السجود والنفخ يف الطعام مل ير

أن النيب كان ال ينام حىت يقرأ أمل تنزيل السجدة : وبه عن عبد احلميد بن جعفر عن أيب الزبري عن جابر  - ١٤٨٣
  وتبارك الذي بيده امللك 

عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق  - ١٤٨٤
إن أيب شيخ كبري ال يستطيع أن حيج : عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب فقال 

  أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان جيزئ عنه مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال زكريا 

عاصم قال حدثنا عبد اهللا بن املؤمل قال حدثنا عبد اهللا بن  حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا أبو - ١٤٨٥
احتكار الطعام مبكة : عطاء بن أيب رباح عن بن عمر أن رسول اهللا قال ]  ١٣٣ص [ عبد الرمحن بن حميصن عن 

  إحلاد مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال بن حميصن تفرد به عبد اهللا بن املؤمل 

أن النيب مسى عبد اهللا بن الزبري وحنكه مل يرو : مؤمل عن بن أيب مليكة عن عائشة  وبه حدثنا عبد اهللا بن - ١٤٨٦
  هذا احلديث عن بن أيب مليكة إال عبد اهللا بن مؤمل 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - ١٤٨٧
سام أبو عمرو املديين عن زيد بن أسلم وحممد بن املنكدر عن ربيعة بن عباد حدثنا سعيد بن مسلمة بن أيب احل

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسوق ذي اجملاز قبل أن يهاجر وهو يطوف على الناس فيقول : الديلي قال 
أيها الناس إن هذا يا أيها الناس إن اهللا عز و جل يأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وخلفه رجل يقول يا 

يأمركم أن تتركوا دين آبائكم فقلت من هذا فقالوا عمه أبو هلب مل يرو هذا احلديث عن زيد إال سعيد تفرد به عبد 
  الصمد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثين أيب  - ١٤٨٨
ص [ بن حممد بن عمرو بن حزم عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن يعلى بن حكيم عن أيب بكر 

إذا أفلس غرمي الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ١٣٤
  مل يرو هذا احلديث عن يعلى إال جرير تفرد به وهب 



عوف احلمصي قال حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن - ١٤٨٩
إذا قمتم إىل الصالة فاتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا : كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب قال 

  وما فاتكم قضيتم 

ل قال رسول اهللا يقول اهللا عز وبه حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أىب هريرة قا - ١٤٩٠
  إن أحب عبادي إيل أسرعهم فطرا مل يرو هذين احلديثني عن األوزاعي إال حممد بن كثري : و جل 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن األجلح وحبيب  - ١٤٩١
سول اهللا من مكة عند غروب الشمس فلم يصل املغرب حىت أتى خرج ر: بن حسان عن أيب الزبري عن جابر قال 

  سرف وذلك تسعة أميال مل يرو هذا احلديث عن حبيب إال عبد الرحيم تفرد به عبد اهللا بن عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا على بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار  - ١٤٩٢
إنا نبعثك على أمر من : ب بن يزيد عن عبد اهللا بن السعدي قال قال يل عمر بن اخلطاب عن أيب الزبري عن السائ

أمور الناس وإنك ال تقبل العمالة فما حيملك على ذلك قلت إن يل هبا عنها غىن قال فال تفعل خذها فإين أردت ما 
هو أفقر إليه مين فأعطاين  فأقول يا رسول اهللا أعطه من]  ١٣٥ص [ أردت وإن رسول اهللا كان يعطيين الشيء 

مرة ماال فقلت مثل ذلك وأردت أن ال آخذه فقال فتموله أو تصدق به فإذا آتاك اهللا ماال وأنت غري سائله فخذه 
  وما صرف عنك فال تتبعه نفسك مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال أشعث تفرد به عبد الرحيم 

اجلحدري قال حدثنا حممد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد اهللا بن  حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن ثابت - ١٤٩٣
اللهم اغفر لألنصار وألزواج األنصار ولذراريهم مل يرو : منيب عن أبيه أنه مسع أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا 

  هذا احلديث عن عبد اهللا بن منيب إال حممد بن خالد 

راهيم الصواف قال حدثنا حيىي بن زكريا بن دينار الكويف قال حدثنا حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن إب - ١٤٩٤
ما تقول إذا أويت إىل فراشك قلت : إمساعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا 

إليك اهللا ورسوله أعلم فقال إذا أويت إىل فراشك طاهرا فتوسد يدك اليمىن مث قل اللهم إين أسلمت نفسي 
ووجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك املنزل 
ورسولك املرسل فإنه ال يقوهلا عبد يف ليلته مث يقبض إال قبض على الفطرة مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال حيىي 

  بن زكريا األنصاري 

إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد اهللا بن محران قال حدثنا علي بن  حدثنا أمحد قال حدثنا - ١٤٩٥
من شهد أن ال إله إال اهللا وأين : عن عتبان بن مالك قال قال رسول اهللا ]  ١٣٦ص [ مسعدة عن رباح بن عبيدة 

  رسول اهللا خملصا هبما وصلى الصلوات اخلمس حرم اهللا وجهه على النار 

ل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد اهللا بن محران قال حدثنا علي بن حدثنا أمحد قا - ١٤٩٦
من شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا خملصا هبما : مسعدة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النيب قال 



علي بن مسعدة إال عبد وصلى وصام وأدى الزكاة وحج البيت حرمه اهللا علىالنار مل يرو هذين احلديثني عن 
  الرمحن بن محران 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثين أبو العباس عبد امللك الشامي قال حدثنا  - ١٤٩٧
األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد الرمحن بن ثوبان عن عبادة بن نسي قال حدثين أبو هريرة قال قال رسول 

اجلماعة على صالة الرجل وحده مخسا وعشرين درجة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عبد تفضل صالة : اهللا 
  امللك الشامي الكتاين تفرد به إسحاق بن إبراهيم 

جعفر بن برقان قال ]  ١٣٧ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سليمان بن أيب داود قال حدثنا  - ١٤٩٨
أن النيب بعث عتاب بن أسيد إىل مكة فقال أبلغهم : عيب عن أبيه عن جده حدثنا أيوب السختياين عن عمرو بن ش

عن أربع خصال أنه ال يصلح شرطان يف بيع وال بيع وسلف وال ربح ما مل يضمن مل يرو هذا احلديث عن جعفر إال 
  حممد بن سليمان 

نا حممد بن سليمان بن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن احلسن بن العاص القرشي احلراين قال حدث - ١٤٩٩
أن النيب : داود قال حدثنا صدقة بن عبد اهللا عن الوضني بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن عائشة رضي اهللا عنها 

  كان يسلم يف الشفع من الوتر ويف الوتر منه مل يرو هذا احلديث عن الوضني إال صدقة تفرد به حممد بن سليمان 

محد بن احلسن قال حدثنا حممد بن سليمان قال حدثين أيب عن عبد الكرمي بن حدثنا أمحد قال حدثنا أ - ١٥٠٠
مالك عن فرات بن ثعلبة اهلزاين عن أيب مسلم اخلوالين قال أبو مسلم شهد عندي أبو سعيد وأبو هريرة أهنما مسعا 

السكينة وغشيتهم ما اجتمع قوم يذكرون اهللا عز و جل إال حفت هبم املالئكة ونزلت عليهم : رسول اهللا يقول 
الرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده مل يرو هذا احلديث عن أيب مسلم إال فرات وال عن فرات إال عبد الكرمي تفرد به 

  سليمان بن أيب داود 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن احلسن قال حدثنا حممد بن سليمان بن أيب داود قال حدثنا أبو عوانة عن  - ١٥٠١
ألن أتصدق خبامتي أحب إيل من ألف درهم : لقاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا أىب العنبس عن ا

  أهديها إىل الكعبة 

حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن سليمان بن أىب داود قال حدثنا جدي حممد بن  - ١٥٠٢
أخر : جود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال سليمان عن أبيه قال حدثنا سليمان األعمش عن عاصم بن أيب الن

رسول اهللا صالة العشاء اآلخرة حىت ذهب قريبا من ثلث الليل مث خرج إىل املسجد فوجد الناس فيه قليل فغضب 
مث قال لقد مهمت أن آمر رجاال إذا أقيمت الصالة أن يتخلفوا إىل دور من ال يشهد الصالة فيضرموا عليهم بيوهتم 

 آذن الناس إىل طعام ألتوه والصالة ينادى هبا فال يأتوها مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال وقال لو أن رجال
  سليمان بن أيب داود تفرد به حممد بن سليمان 



حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن سليمان قال حدثنا جدي حممد بن سليمان عن  - ١٥٠٣
ما نسيت : مسلم بن صبيح عن مسروق بن األجدع عن عبد اهللا بن مسعود قال  أبيه عن احلكم عن أىب حممد عن

من رسول اهللا فإين مل أنس أنه كان يسلم عن ميينه وعن يساره عند تسليم الصالة يقول السالم عليكم ورمحة اهللا 
]  ١٣٩ص [ عنه  حىت يبدو لنا صفحة وجهه مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال سليمان بن أيب داود تفرد به ابنه

  وأبو حممد الذي روى عنه احلكم هو األعمش 

حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان قال حدثين جدي حممد بن سليمان عن أبيه سليمان بن أيب داود قال  - ١٥٠٤
خرج رجل من أصحاب : حدثين احلكم بن عتيبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي قال 

بن ياسر يف غزوة مع رسول اهللا فاحتلم عمار فجعل يتمرغ يف التراب فلما رجع أخرب رسول اهللا رسول اهللا وعمار 
فقال لعمار مترغت كتمرغ احلمار إمنا كان يكفيك وأهوى بيديه إىل األرض أن تضعهما هكذا قال سلمة أن تضرب 

سليمان تفرد به حممد بن بيديك الصعيد مث متسح وجهك وذراعيك وتصلي مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال 
  سليمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن سليمان قال حدثين جدي عن أبيه عن احلكم بن  - ١٥٠٥
لو مل أمسعه من : عن أيب أمامة الباهلي قال ]  ١٤٠ص [ عتيبة عن عاصم بن أيب النجود عن شهر بن حوشب 

و أربعا أو مخسا أو ستا مل أحدث به مث قال مسعت رسول اهللا يقول من توضأ فأحسن النيب إال مرة أو مرتني أو ثالثا أ
الوضوء ذهب اإلمث من مسعه وبصره ويديه ورجليه فقال أبو ظبية احلمصي وهو جالس معنا أما مسعت عمرو بن 

 مل يتعار ساعة من عبسة حيدث هبذا احلديث عن رسول اهللا قال ومسعته يقول قال النيب من بات طاهرا على ذكر اهللا
الليل يسأل اهللا عز و جل شيئا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه اهللا عز و جل إياه مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال 

  سليمان تفرد به حممد بن سليمان 

 وال{ يف قوله : وعن احلكم عن عاصم بن سليمان عن أم عطية األنصارية قالت مسعت رسول اهللا يقول  - ١٥٠٦
  قالت أم عطية اشترط علينا رسول اهللا أن ال ننوح } يعصينك يف معروف 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن زياد األبلي قال حدثنا معلى بن راشد العمي قال حدثنا يزيد بن زريع  - ١٥٠٧
النيب قال  عن يونس بن عبيد عن أيب معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اهللا عن

  املؤمن ميوت بعرق اجلبني مل يرو هذا احلديث عن يونس إال يزيد وال عن يزيد إال معلى : 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز املقوم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام  - ١٥٠٨
له وهم يعذبون يف اهللا عز و جل فقال أبشروا أن النيب مر بعمار بن ياسر وبأه: الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر 

آل ياسر موعدكم اجلنة مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال هشام وال عن هشام إال مسلم تفرد به إبراهيم بن عبد 
  العزيز 



نا حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن أىب صفوان الثقفي قال حدثنا حيىي بن كثري أبو غسان العنربي قال حدث - ١٥٠٩
ال تقوم الساعة حىت : حفص املزين قال مسعت عبد الرمحن بن أيب عائشة قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 

  تظهر معادن كثرية ال يسكنها إال رذال الناس مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن إال حفص تفرد به حيىي 

امللك بن موسى الطويل عن هدبة بن املنهال عن حدثنا أمحد قال حدثنا هالل بن بشر قال حدثنا عبد  - ١٥١٠
يا رسول اهللا استغفر يل قلت هل استغفر لك قال نعم ولك وتال : عاصم األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال قلت 

مل يرو هذا احلديث عن هدبة بن املنهال القاضي إال عبد امللك } واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات { هذه اآلية 
  هالل تفرد به 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل املقرئ قال حدثنا حممد بن جهضم قال حدثنا  - ١٥١١
إمساعيل بن جعفر األنصاري عن مالك بن أنس قال أخربين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عباد 

كان مع رسول اهللا يف بعض أسفاره فأرسل رسول اهللا : ه أن أبا بشري األنصاري أخربه أن]  ١٤٢ص [ بن متيم 
  رسوال فنادى أن ال يبقى يف رقبة بعري قالدة وتر إال قطعت مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا سفيان الثوري  - ١٥١٢
قام فينا رسول اهللا بأربع : عن عبد اهللا بن مرة عن أيب عبيد بن عبد اهللا بن مسعود عن أيب موسى قال عن األعمش 

فقال إن اهللا عز و جل ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يعرض عليه عمل النهار قبل الليل وعمل 
ل شيء أدركه بصره مل يرو هذا احلديث عن الليل قبل النهار حجابه النور ولو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ك

  األعمش عن عبد اهللا بن مرة إال سفيان تفرد به مؤمل ورواه الناس عن األعمش عن عمرو بن مرة 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل قال حدثنا هارون بن إمساعيل اخلزاز قال  - ١٥١٣
: حيىي بن أيب كثري عن عبد الرمحن األعرج عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة أنه حدثنا علي بن املبارك احلنائي عن 

شهد النيب قام من الركعتني ونسي أن يعقد فمضى يف قيامه وسجد سجدتني بعد ما سلم من صالته مل يرو هذا 
  احلديث عن علي إال هارون 

ملقرئ قال حدثنا احلسن بن كثري بن فائد عن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل ا - ١٥١٤
أن النيب مر يف بعض سكك املدينة فرأى رجال أسود ميتا : عن أنس بن مالك ]  ١٤٣ص [ أبيه عن ثابت البناين 

قد رموا به يف الطريق فسأل بعض من مث عنه فقال مملوك من هذا فقال مملوك آلل فالن فقال أكنتم ترونه يصلي 
أحيانا يصلي وأحيانا ال يصلي فقال قوموا فاغسلوه وكفنوه فقاموا فغسلوه وكفنوه وقام رسول اهللا فقالوا كنا نراه 

فصلى عليه فلما كرب قال سبحان اهللا سبحان اهللا فلما قضى رسول اهللا صالته قال له أصحابه يا رسول اهللا مسعناك 
اهللا فقال كادت املالئكة أن حتول بيين وبينه كلما كربت تقول سبحان اهللا سبحان اهللا فلم قلت سبحان اهللا سبحان 

من كثرة ما صلوا عليه مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال كثري بن مرة بن فائد تفرد به ابنه قال أبو القاسم وتفسري 
هذا احلديث أن مواليه كانوا رمبا شهدوه يصلي ورمبا صلى حيث ال يرونه فاستخفوا به لذلك ولو كان يترك من 

  يئا ال يصليه كان كافرا ألن النيب قال بني العبد وبني الكفر ترك الصالة الصالة ش



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عباد بن آدم قال حدثنا حممد بن جعفر غندر عن عبد اهللا بن سعيد بن  - ١٥١٥
  جلس مكانه ال يقيمن أحد أخاه من جملسه في: أيب هند قال مسعت نافعا حيدث عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  ال يتناجى اثنان دون الثالث : وبه عن النيب قال  - ١٥١٦

رأى رسول اهللا يف قبلة املسجد خنامة فأخذ شيئا فحكها وقال ال يتنخمن أحدكم يف قبلته فإن : وبه قال  - ١٥١٧
اهللا بن  مل يرو هذه األحاديث عن عبد]  ١٤٤ص [ اهللا عز و جل يواجهه ولكن ليتنخم عن يساره أو حتت رجله 

  سعيد إال غندر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عباد بن آدم قال حدثنا خمشى بن معاوية الباهلي قال حدثنا هشام بن  - ١٥١٨
أن سودة وهبت يومها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعائشة مل يرو هذا احلديث : عروة عن أبيه عن عائشة 

  عن خمشى إال حممد بن عباد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي األزدي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن  - ١٥١٩
هنى رسول اهللا عن بيع الوالء وعن هبته : حممد بن إسحاق عن شعبة عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال 

  مل يرو هذا احلديث عن حممد إال إبراهيم تفرد به ابنه 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خلف العسقالين قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا زهري بن حممد قال  - ١٥٢٠
بينا أنا مع النيب يف احلجر إذ مر احلكم بن أيب : حدثنا صاحل بن أيب صاحل أنه مسع نافع بن جبري حيدث عن أبيه قال 

احلديث عن جبري إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن  العاص فقال النيب ويل ألميت مما يف صلب هذا ال يروى هذا
  خلف 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خلف العسقالين قال حدثنا رواد بن اجلراح عن سعيد بن بشري عن مطر  - ١٥٢١
ال صالة بعد الفجر إال ركعتني مل يرو هذا احلديث : الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب قال 

  طر إال سعيد تفرد به رواد عن م

بن مهدي عن ]  ١٤٥ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن ثابت اجلحدري قال حدثنا عبد الرمحن  - ١٥٢٢
إن رسول اهللا كان شريكي يف : حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن جماهد عن قيس بن السائب قال 

ي مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال حممد بن مسلم تفرد به عبد اجلاهلية فكان خري شريك ال يداري وال ميار
  الرمحن 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حبيب بن عريب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدث إبراهيم  - ١٥٢٣
ب فما أن رسول اهللا ضرب مثل الرزق كمثل احلائط له با: النخعي وسليمان بن قيس عن عبد اهللا بن مسعود 

حول الباب سهولة وما حول احلائط وعث ووعر فمن أتاه من قبل بابه أصابه كله وسلم ومن أتاه من قبل حائطة 
وقع يف الوعورة والوعث حىت إذا انتهى إليه مل يكن له إال الرزق الذي يسر اهللا عز و جل له مل يرو هذا احلديث عن 

  سليمان التيمي إال ابنه تفرد به حيىي 



دثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن حممد العبادي قال حدثنا عبد اهللا بن داود احلرمي عن عمر بن سعيد ح - ١٥٢٤
ميكنكم من اجلنة إطعام الطعام وطيب الكالم يا : بن أيب حسني عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا 
  يث عن بن املنكدر إال عمر تفرد به عبد اهللا بن داود بين عبد املطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكالم مل يرو هذا احلد

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر البحراين قال حدثنا محيد بن محاد بن خوار قال حدثنا عائذ بن  - ١٥٢٥
كان رسول اهللا جالسا فنظر إىل جحر حبيال وجهه فقال لو كانت العسرة جتيء حىت : شريح عن أنس بن مالك قال 

إن مع العسر ]  ١٤٦ص [ ا اجلحر جلاءت اليسرة حىت خترجها مث تال رسول اهللا فإن مع العسر يسرا تدخل هذ
  يسرا 

يا معشر األنصار هتادوا فإن اهلدية تسل السخيمة وتورث املودة فواهللا لو أهدي إيل : وبه قال رسول اهللا  - ١٥٢٦
  عن أنس إال عائذ كراع لقبلت ولو دعيت إىل ذراع ألجبت مل يرو هذين احلديثني 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا حممد بن موسى األنصاري  - ١٥٢٧
يا رسول اهللا إين أحب اهللا ورسوله فقال أنت : عن حفص بن عمر بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن رجال قال 

  ن موسى اليمامي تفرد به عمر بن يونس مع من أحببت مل يرو هذا احلديث عن حفص إال حممد ب

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي قال حدثنا زائدة عن مساك  - ١٥٢٨
أن النيب كان إذا سافر قال اللهم إين أعوذ بك من الضبنة يف السفر والكآبة : بن حرب عن عكرمة عن بن عباس 

لنا األرض وهون علينا السفر اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل فإذا كان يف املنقلب اللهم اقبض 
أهله قال أوبا أوبا إىل ربنا ]  ١٤٧ص [ حني يرجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فإذا كان يوم يقدم 

حديث أىب األحوص سالم بن سليم أوبا ال يغادر علينا حوبا مل يرو هذا احلديث عن زائدة إال يعقوب واملشهور من 
  عن مساك 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن مسلمة بن أىب عطاء عن  - ١٥٢٩
هنى رسول اهللا عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت مل يرو هذا احلديث عن ثور إال : سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

  أبو عاصم 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراين قال حدثنا املعلى بن الفضل القشريي قال حدثنا  - ١٥٣٠
أن النيب كان يدعو يا مقلب القلوب : مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن بن أيب مليكة عن عائشة 

أختاف وأنت رسول اهللا فقال يا عائشة إن ثبت قليب على دينك قالت عائشة فقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا 
قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن فمن شاء أن يقلبه من الضاللة إىل اهلدى ومن اهلدى إىل الضاللة فعل 

  مل يرو هذا احلديث عن مبارك إال معلى تفرد به إبراهيم 

نا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا أبو حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدث - ١٥٣١
يف احلسن بن علي إن ابين هذا سيد وإين : األشهب جعفر بن حيان عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا 



مل يرو هذا احلديث عن أيب األشهب إال ]  ١٤٨ص [ أرجو أن يصلح اهللا عز و جل به بني فئتني من املسلمني 
  األنصاري 

دثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدثنا سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة ح - ١٥٣٢
قرن رسول اهللا بني حج وعمرة مل يرو هذا احلديث : عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن عمران بن احلصني قال 

  عن عمر بن عامر إال سامل بن نوح 

اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدثنا أرطاة بن أشعث أبو حامت قال حدثنا هشام  حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد - ١٥٣٣
  كلكم راع ومسئول مل يرو هذا احلديث عن أرطاة أيب حامت إال اجلبريي : بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب قال 

عمر عن نافع عن بن  حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم بن حممد قال حدثنا القاسم بن حيىي عن عبيد اهللا بن - ١٥٣٤
أن رجال رمى امرأته فانتفى من ولدها يف عهد رسول اهللا فأمر هبما رسول اهللا فتالعنا كما قال اهللا عز و جل : عمر 

  مث قضى بالولد للمرأة وفرق بني املتالعنني مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال القاسم تفرد به مقدم 

ا مقدم قال حدثنا عمي القاسم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل عن حدثنا أمحد قال حدثن - ١٥٣٥
إذا وقعت النطفة يف الرحم فأتى عليها أربعون ليلة جاءها امللك فقال : حذيفة بن أسيد قال مسعت رسول اهللا يقول 

ي الرب ويكتب امللك يا رب أذكر أم أنثى فيملي الرب عز و جل ويكتب امللك فيقول ما رزقه وما عمره فيمل
  مث يطوي الصحيفة ]  ١٤٩ص [ ويقول أشقي أم سعيد فيملي الرب ويكتب امللك 

حدثنا أمحد قال حدثنا مقدم قال حدثين عمي القاسم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن  - ١٥٣٦
فرعة من الغنم من كل مخسني مسعت النيب يأمر بال: ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن عائشة أهنا 

  شاة واحدة مل يرو هذين احلديثني عن بن خثيم إال القاسم تفرد هبما مقدم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خالد بن خداش قال حدثنا سلم بن بشر عن يونس بن أيب إسحاق عن  - ١٥٣٧
نهر فقال اطلبوا املخدج فطلب فلم كنت مع علي يوم ال: إمساعيل بن سعيد بن عروة عن جندب بن عبد اهللا قال 

يوجد فقال علي واهللا ما كذبت وال كذبت مث قام علي يدور يف القتلى فانتهى إىل يف وطأ من األرض من القتلى 
فقال أثريوا هؤالء فأثريوا فإذا املخدج له على ذراعه كثدي املرأة فكرب وقال صدق اهللا ورسوله مل يرو هذا احلديث 

  نس تفرد به سلم عن إمساعيل إال يو

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن ثابت اجلحدري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي قال حدثنا  - ١٥٣٨
كان بن عباس يسأل عن الصرف فيفيت به فقال أبو سعيد : سوادة بن حيان قال حدثنا معاوية بن قرة املزين قال 
أبو سعيد فقال ما كنت أرى أن رجال يستقبلين وقد عرف  اخلدري قوال شديدا فقال بن عباس من املتكلم فقالوا

قرابيت من رسول اهللا فقال أبو سعيد مسعت رسول اهللا ينهى عنه وحيرمه فكان بن عباس بعد إذا سئل عنه قال لقينا 
  مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن قرة إال سوادة تفرد به يعقوب ]  ١٥٠ص [ من هو أعلم منا فأخربنا فانتهينا 



حدثنا أمحد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن خصيف عن جماهد عن  - ١٥٣٩
يا كعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلق واذبح شاة أو : كعب بن عجرة قال قال رسول اهللا 

ومل يدخل خصيف بني جماهد وكعب صم ثالثة أيام أو اطعم ستة مساكني مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال حممد 
  بن أيب ليلى 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خلف العسقالين قال حدثنا رواد بن اجلراح عن خليد بن دعلج عن  - ١٥٤٠
كتب رسول اهللا إىل كسرى وقيصر وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا عز و جل وذلك ملا نزلت : قتادة عن أنس قال 

  مل يرو هذا احلديث عن خليد إال رواد } ى إىل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ وأوح{ عليه هذه اآلية 

حدثنا أمحد قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا عبد امللك بن  - ١٥٤١
مسافرا ثالثة أيام  كان النيب ميسح على اخلفني إذا كان: أيب سليمان عن املقدام بن شريح عن أبيه عن علي قال 

  ولياليهن وإذا كان مقيما يوما وليلة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا رجاء بن املرجي قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد قال حدثنا احلسني بن واقد  - ١٥٤٢
وزيد بن ثابت وأبو زيد ]  ١٥١ص [ عب مجع القرآن على عهد النيب أربعة أيب بن ك: عن مثامة عن أنس قال 

ومعاذ بن جبل قال أبو بكر بن صدقة أبو زيد سعد بن عبيد القارىء الذي كان على القادسية وهو أبو عمري بن 
  سعد مل يرو هذا احلديث عن احلسني إال ابنه علي 

سدي قال حدثنا زهري عن حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن عبد اجلبار قال حدثنا حممد بن القاسم األ - ١٥٤٣
  رأيت النيب يتوضأ مرتني مرتني مل يرو هذا احلديث عن زهري إال حممد : أيب الزبري عن جابر قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا جماهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن  - ١٥٤٤
  نا حائض مل يرو هذا احلديث عن مالك إال معن كنت أرجل النيب وأ: عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

حدثنا أمحد قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا زيد بن احلباب قال حدثنا مجيل بن عبيد قال حدثنا  - ١٥٤٥
نادى منادي النيب أن القبلة قد حولت إىل البيت احلرام وقد صلى اإلمام ركعتني فاستداروا : مثامة عن أنس قال 

  لركعتني الباقيتني حنو البيت احلرام مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال مجيل تفرد به زيد فصلوا ا

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن  - ١٥٤٦
ليس بكلب صيد وال ماشية  من اختذ كلبا: سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

  فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياطان مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال عبد األعلى 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثنا شعبة  - ١٥٤٧
على النيب يف رهط من بىن عامر فقلنا يا رسول قدمت : عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال 

  اهللا إنا جند ضواال من اإلبل فقال رسول اهللا ضالة املسلم حرق النار مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال بن مهدي 



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا احلسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا  - ١٥٤٨
إن النذر ال يرد من القدر شيئا إمنا : لقاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب قال روح بن ا

  يستخرج به من البخيل مل يرو هذا احلديث عن روح إال احلسن بن حبيب 

ثنا خالد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن احلسني بن أشكاب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال حد - ١٥٤٩
أن النيب رجم مل يرو هذا احلديث عن أيب رجاء إال خالد بن : بن حممد األنصاري عن أيب رجاء عن عمر بن اخلطاب 

  حممد تفرد به أبو نعيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا عبد اهللا بن منري عن حممد بن  - ١٥٥٠
  هنى رسول اهللا عن الدباء واملزفت : ة بن عاصم العنربي قال دخلت على أنس بن مالك فقال أيب إمساعيل عن عمار

املفضل بن موسى الشيباين ]  ١٥٣ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن حريث املروزي قال حدثنا  - ١٥٥١
تودع شيئا أداه وإن إن اهللا عز و جل إذا اس: عن شريك عن جابر عن الشعيب عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

لقمان عليه السالم قال البنه استودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جابر 
  وال عن جابر إال شريك تفرد به الفضل 

ن حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم األودي قال حدثنا خمول بن إبراهيم قال حدثنا قيس ب - ١٥٥٢
ليقرأن القرآن ناس ال : الربيع عن عبد الرمحن بن عابس النخعي عن كهيل بن زياد قال مسعت عليا يقول قال النيب 

جياوز علم حناجرهم فيهم رجل مودنة يده أو مثدنة يده يف أطرافها شعرات فلما كان يوم النهروان قال علي 
رسوله مل يرو هذا احلديث عن كهيل إال عبد الرمحن وال أطلبوه فلم جيدوا مث اتبعوه فوجدوه فقال علي صدق اهللا و

  عن عبد الرمحن اال قيس تفرد به خمول 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا حممد بن الصلت األسدي قال حدثنا أبو  - ١٥٥٣
يا : اهللا بن عمرو قال قلت كدينة حيىي بن املهلب عن عطاء بن السائب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 

رسول اهللا إنا لنسمع منك أشياء حنب أن حنفظها أو نكتبها قال نعم فقلت ما يكون يف الغضب والرضا فقال نعم 
[ فإين ال أقول يف الغضب والرضا إال حقا مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال أبو كدينة وال عن أيب كدينة إال حممد 

  ثمان تفرد به أمحد بن ع]  ١٥٤ص 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد القدوس بن حممد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب قال حدثنا مهام بن حيىي  - ١٥٥٤
هنى رسول اهللا عن سلف وبيع وعن : عن عاصم األحول وبن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

  احلديث عن عاصم إال مهام تفرد به عمرو  شرطني يف بيع وعن بيع ما مل يقبض وربح ما مل يضمن مل يرو هذا

سافرت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : وبه حدثنا مهام بن حيىي عن مطر الوراق عن سامل عن أبيه قال  - ١٥٥٥
  وأيب بكر وعمر فلم أرهم يزيدون على ركعتني ركعتني مل يرو هذا احلديث عن مطر إال مهام تفرد به عمرو 



ل حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال حدثنا إمساعيل بن عبد امللك الزئبقي أبو إسحاق حدثنا أمحد قا - ١٥٥٦
ما جلس قوم : قال حدثنا ميمون بن عجالن قال حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

م حسنات مل يرو هذا يذكرون اهللا عز و جل إال ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتك
  احلديث عن ميمون بن عجالن إال إمساعيل بن عبد امللك 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا حبان بن هالل قال حدثنا أبان بن يزيد قال  - ١٥٥٧
أهل القرآن مل يرو  يا: عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا أوتروا ]  ١٥٥ص [ حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة 

  هذا احلديث عن حيىي بن يوسف اجلبريي 

: قال حدثنا حممد بن مروان العقيلي قال حدثنا عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري  - ١٥٥٨
هذه قال نسخت } فإن أمن بعضكم بعضا { اآلية إىل قوله } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين { يف هذه اآلية 

  اآلية ما قبلها مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب نضرة إال حممد بن مروان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن يزيد األسفاطي قال حدثنا صفوان بن هبرية قال حدثنا عيسى بن املسيب  - ١٥٥٩
ذلك ألين مسعت رسول اهللا البجلي القاضي عن الشعيب عن األشعث بن قيس قال اشتريت مييين مرة بسبعني ألفا و

  من اقتطع حق مسلم بيمني لقي اهللا عز و جل وهو عليه غضبان : يقول 

وبه حدثنا عيسى عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود عن  - ١٥٦٠
  فرغ إىل بن آدم من أربع من اخللق واخللق واألجل والرزق : النيب قال 

كان النيب يصلي فمر أعرايب حبلوبة له : وبه حدثنا عيسى عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال  - ١٥٦١
فأشار إليه النيب فلم يفهم فناداه عمر يا أعرايب وراءك فلما سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أ قال من املتكلم قالوا 

   صفوان عمر فقال ما هلذا فقه مل يرو هذه األحاديث عن عيسى إال

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي بن حممد بن السكن قال حدثنا رحيان بن سعيد قال حدثنا عرعرة بن الربند  - ١٥٦٢
إذا : قال حدثنا روح بن القاسم عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

حيزنه وال تصف املرأة املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليها ومن  اجتمع ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك
اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي اهللا تعاىل وهو عليه غضبان مل يرو هذا احلديث عن عرعرة إال رحيان تفرد به حيىي 

  بن حممد 

شعري قال حدثنا عبد حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد بن محيد املقرئ البغدادي قال حدثنا أبو بالل األ - ١٥٦٣
إذا جاء شهر : السالم بن حرب عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن عتبة بن فرقد قال مسعت رسول اهللا يقول 

رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني ونادى منادى يا طالب اخلري هلم ويا باغي 
  ن عطاء عن الشعيب إال عبد السالم تفرد به أبو بالل الشر اقصر حىت ينسلخ الشهر مل يرو هذا احلديث ع



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا شبيب بن شيبة املنقري عن عطاء بن أيب رباح عن  - ١٥٦٤
ما خلق اهللا داء إال وقد خلق له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إال : أىب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

م وهو املوت مل يرو هذا احلديث عن عطاء عن أيب سعيد إال شبيب ورواه عمر بن سعيد بن أىب حسني عن السا
  عطاء عن أيب هريرة ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل قال حدثنا أبو كدينة حيىي بن املهلب البجلي عن سهيل بن أيب صاحل عن  - ١٥٦٥
إذا كان أحدكم يف الصالة فوجد رجسا أو رجزا فال ينصرف حىت يسمع : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أبيه 

  صوتا أو جيد رحيا مل يروه عن أيب كدينة إال أبو بالل 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب  - ١٥٦٦
يف املسح على اخلفني قال عمر فعله رسول اهللا ففعلناه مل يرو هذا : رشي عن عبد اهللا بن عمر عن عمر اجلهم الق

  احلديث عن أيب بكر النهشلي إال أبو بالل 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا بشر بن عمارة عن األحوص بن حكيم عن حكيم  - ١٥٦٧
مل يرو ]  ١٥٨ص [ ان يبقى على مائدة رسول اهللا من خبز الشعري قليل وال كثري ما ك: بن عمري عن عائشة قالت 

  هذا احلديث عن حكيم إال ابنه األحوص تفرد به بشر 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا حممد بن أبان القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء  - ١٥٦٨
من أصبح صائما فاحتلم أو احتجم أو ذرعه القيء فال قضاء : رسول اهللا بن يسار عن عبد اهللا الصناحبي قال قال 

  عليه ومن استقاء فعليه القضاء مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم عن الصناحبي إال حممد بن أبان 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو بالل األشعري قال حدثنا قيس بن الربيع األسدي عن أيب حصني عن أيب  - ١٥٦٩
كان رسول اهللا يصلي وإن عليه طائفة من ثويب وأنا حائض مل يرو هذا احلديث عن : احلنفي عن عائشة قالت  صاحل

  أيب حصني إال قيس وابنه 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو الوليد بن الفضل العنزي قال حدثنا إمساعيل بن عبيد بن نافع العجلي عن  - ١٥٧٠
أتاين جربيل عليه السالم فقلت : مة عن عمار بن ياسر قال قال رسول اهللا محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علق

يا جربيل حدثين بفضائل عمر يف السماء فقال جربيل لو حدثتك بفضائل عمر ما لبث نوح يف قومه ألف سنة إال 
هذا  عمر وإن عمر حسنة من حسنات أىب بكر رضي اهللا عنهما مل يرو]  ١٥٩ص [ مخسني عاما ما نفدت فضائل 

  احلديث عن محاد إال إمساعيل تفرد به الوليد 

حدثنا أمحد بن عيسى بن السكني املوصلي قال حدثنا الزبري بن حممد القرشي الرهاوي قال حدثنا قتادة  - ١٥٧١
تسألين : بن الفضيل بن قتادة احلرشي قال حدثنا إبراهيم بن أىب عبلة قال سألت أنس بن مالك كيف تتوضأ فقال 

ضأ وال تسألين كيف رأيت رسول اهللا يتوضأ رأيته يتوضأ ثالثا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال كيف أتو
  قتادة تفرد به الزبري 



حدثنا أمحد بن محدون املوصلي قال حدثنا غزيل بن سنان قال حدثنا عفيف بن سامل البجلي عن سفيان  - ١٥٧٢
ائتدموا ولو باملاء مل يرو هذا احلديث عن سفيان : قال قال النيب  الثوري عن ليث عن طاوس عن عبد اهللا بن عمرو

  إال عفيف تفرد به غزيل 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمار املوصلي قال حدثنا عفيف بن سامل عن حممد بن أىب حفص  - ١٥٧٣
مل يرو هذا احلديث عن  حبذا املتخللون من أميت: األنصاري عن رقبة بن مصقلة عن أنس بن مالك قال قال النيب 

  رقبة إال حممد وال عن حممد إال عفيف تفرد به حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا املعاىف بن عمران عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء  - ١٥٧٤
اسم اهللا وكل سئل النيب عن اجلنب قال اقطع بالسكني واذكر : عن ميمونه زوج النيب قالت ]  ١٦٠ص [ بن يسار 

  مل يرو هذا احلديث عن زيد إال هشام وال عن هشام إال املعاىف 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي عن سفيان الثوري عن منصور عن جماهد  - ١٥٧٥
عن قتلهن وعن  الذباب كله يف النار إال النحل وهنى رسول اهللا: عن عبيد بن عمري عن بن عمر عن النيب قال 

إحراق الطعام قال سفيان يشبه أن يكون بأرض العدو مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال القاسم تفرد به حممد بن 
  عمار 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلى بن مهدي املوصلي قال حدثنا عمران بن خالد اخلزاعي عن ثابت البناين عن  - ١٥٧٦
على عمر بن اخلطاب وهو متكئ على وسادة فألقاها له فقال سلمان  دخل سلمان الفارسي: أنس بن مالك قال 

اهللا أكرب صدق اهللا ورسوله فقال عمر حدثنا يا أبا عبد اهللا قال دخلت على رسول اهللا وهو متكئ على وسادة 
ذا احلديث فألقاها وقال يا سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه فيلقي له وسادة إكراما له إال غفر اهللا له ال يروى ه

  عن سلمان إال هبذا اإلسناد تفرد به عمران 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمار املوصلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن حممد بن عبد اهللا بن  - ١٥٧٧
األرواح جنود جمندة : عن سلمان قال قال رسول اهللا ]  ١٦١ص [ عالثة عن احلجاج بن فرافصة عن أيب عمري 

  ائتلف وما تناكر منها اختلف  فما تعارف منها

إذا ظهر القول العمل واختلفت األلسن وتباغضت القلوب وقطع كل ذي : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٥٧٨
رحم رمحه فعند ذلك لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم ال يروى هذان احلديثان عن سلمان إال هبذا اإلسناد تفرد 

  هبما حممد بن عمار 

أمحد بن محدون قال حدثنا حممد بن عمار املوصلي قال حدثنا عمر بن أيوب عن املغرية بن زياد حدثنا  - ١٥٧٩
يا رسول اهللا أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله فقال رسول اهللا من : عن أيب الزبري عن جابر قال قال رجل من القوم 

  فرد به حممد بن عمار أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال عمر ت



حدثنا أمحد قال حدثنا صاحل بن عبد الصمد األسدي املوصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي عن  - ١٥٨٠
إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين مل يرو هذا : إسرائيل عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال قال النيب 

  سرائيل إال القاسم تفرد به صاحل احلديث عن مساك إال إسرائيل وال عن إ

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عمار املوصلي قال حدثنا عفيف بن سامل عن أيوب بن عتبة عن عطاء بن  - ١٥٨١
يا رسول اهللا فضلتم علينا باأللوان : عن بن عمر أن رجال من احلبشة أتى النيب فقال ]  ١٦٢ص [ أىب رباح 

ما آمنت به وعملت مثل ما عملت به إين لكائن معك يف اجلنة فقال النيب نعم مث قال  والنبوة أفرأيت إن آمنت مبثل
النيب من قال ال إله إال اهللا كان له هبا عهد عند اهللا ومن قال سبحان اهللا كتب اهللا له مائة ألف حسنة فقال يا رسول 

مة ليجيء بالعمل لو وضع على جبل اهللا كيف هنلك بعد هذا فقال النيب والذي نفسي بيده إن الرجل يوم القيا
هل أتى على { ألثقله فتقوم النعمة من نعم اهللا فتكاد تستنفد ذلك كله لوال ما يتفضل اهللا به من رمحته مث نزلت 

فقال احلبشي يا رسول اهللا وهل ترى } وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا { إىل قوله } اإلنسان حني من الدهر 
ثل ما ترى عينك فقال النيب نعم فبكى احلبشي حىت فاضت نفسه قال بن عمر فأنا رأيت رسول اهللا عيين يف اجلنة م

  يدليه يف حفرته مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال أيوب تفرد به عفيف وال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

د عن أيوب وبن عون وهشام حدثنا أمحد قال حدثنا معلى بن مهدي املوصلي قال حدثنا محاد بن زي - ١٥٨٢
أن النيب تكلم يف الصالة ناسيا فبىن على ما صلى مل يرو هذا : وسلمة بن علقمة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

  احلديث عن محاد إال معلى 

حممد بن احلسن ]  ١٦٣ص [ حدثنا أمحد بن عيسى أبو احلريش الكاليب الكويف قال حدثنا عمر بن  - ١٥٨٣
حدثين أيب قال حدثنا أبو عمر حفص بن سليمان عن كثري بن شنظري عن أيب العالية الرياحي عن عقبة  األسدي قال

جئت إىل رسول اهللا وعنده خصمان خيتصمان فقال اقض بينهما فقلت بأيب وأمي أنت أوىل : بن عامر اجلهين قال 
نات وإذا أخطأت فلك حسنة مل بذلك فقال اقض بينهما فقلت على ماذا فقال اجتهد فإذا أصبت فلك عشر حس

  يرو هذا احلديث عن كثري إال حفص تفرد به حممد بن احلسن وال يروى عن عقبة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد بن حممد أبو أسيد األصبهاين قال حدثنا حممد بن ثواب اهلباري قال حدثنا حصني بن خمارق  - ١٥٨٤
يف قوله عز و جل احلج أشهر : أيب أمامة قال قال رسول اهللا قال حدثنا يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن 

  معلومات شوال وذو القعدة وذو احلجة مل يرو هذا احلديث عن يونس إال حصني تفرد به حممد بن ثواب 

حدثنا أمحد بن حممد بن مصقلة األصبهاين قال حدثنا الزبري بن بكار قال حدثنا عبد اهللا بن عمرو النهري  - ١٥٨٥
جعلين رسول اهللا على أسارى بين : مد بن إبراهيم بن حممد األنصاري عن أبيه عن جده أسلم األنصاري قال عن حم

قريظة فكنت أنظر إىل فرج الغالم فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإذا مل أره قد أنبت جعلته يف غنائم املسلمني ال 
  به الزبري بن بكار  يروى هذا احلديث عن أسلم األنصاري إال هبذا اإلسناد تفرد

حدثنا أمحد بن موسى بن إسحاق األنصاري قال حدثنا أمحد بن حممد األصفر البغدادي قال حدثنا أمحد  - ١٥٨٦
بن محيد الكويف خنت عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا القاسم بن معن بن ثعلبة عن احلكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي 



أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي فقال هذا والذي : ان عن عبد اهللا بن مسعود عن عبد الرمحن بن يزيد وفهد بن سن
ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة مل يرو هذا احلديث عن أبان إال القاسم وال عن القاسم إال أمحد بن 

  محيد تفرد به بن األصفر 

حدثنا بشر بن آدم األكرب قال حدثنا القاسم بن  حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن األصفر قال - ١٥٨٧
: معن بن أبان بن ثعلبة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال يل رسول اهللا 
اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إين أحب أن أمسعه من غريي فافتتحت فقرأت سورة النساء حىت 

فاغرورقت عيناه فأمسكت فقال يل سل } جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا  فكيف إذا{ بلغت 
  تعطه مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال أبان وال عن أبان إال القاسم وال عن القاسم إال بشر تفرد به بن األصفر 

قال حدثنا أبو غسان ]  ١٦٥ ص[ حدثنا أمحد بن احلسن بن مكرم البغدادي قال حدثنا علي بن اجلعد  - ١٥٨٨
صالة يف مسجدي هذا خري : حممد بن مطرف قال مسعت داود بن فراهيج حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام مل يرو هذا احلديث عن داود إال أبو غسان تفرد به علي 

أبو غسان حممد بن مطرف عن أيب حازم عن عروة بن الزبري عن  حدثنا أمحد قال حدثنا علي قال حدثنا - ١٥٨٩
وإنه مير بنا هالل وهالل وما يوقد يف منزل رسول اهللا نار فقلت هلا أي خالة فبأي شيء كنتم : عائشة قالت 

  تعيشون قالت باألسودين املاء والتمر مل يرو هذا احلديث عن أيب غسان إال علي 

: علي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  حدثنا أمحد قال حدثنا - ١٥٩٠
  مسعت رسول اهللا قبل موته بثالثة أيام وهو يقول ال ميوتن أحد إال وهو حيسن الظن باهللا عز و جل 

  إذا سجد أحدكم فليعتدل يف سجوده وال يفترش ذراعيه افتراش الكلب : وبه عن النيب قال  - ١٥٩١

ثنا أمحد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال حد - ١٥٩٢
  من اشترى طعاما فال يبعه حىت يقبضه : رسول اهللا 

عمرو بن دينار عن طاوس ]  ١٦٦ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن  - ١٥٩٣
أمرت بالسجود على سبعة أعظم وهنيت أن أكف ثوبا أو شعرا مل يرو :  يقول عن بن عباس قال مسعت رسول اهللا

  هذه األحاديث عن أيب جعفر إال علي 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل قال حدثنا حيىي عن زكريا بن أيب زائدة عن حيىي بن سعيد  - ١٥٩٤
ال حيل المرأة تؤمن باهللا : قالت قال رسول اهللا  األنصاري عن نافع عن صفية بنت أىب عبيد عن حفصة بنت عمر

واليوم اآلخر أن حتد على ميت ثالثة أيام إال على زوجها مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري إال حيىي 
  عن زكريا 



حدثنا أمحد قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو حفص التمار عن حممد بن جحادة عن عطية عن  - ١٥٩٥
أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال : أيب سعيد قال قال رسول اهللا 

  أبو حفص 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيب غالب عن أىب أمامة أن رجال قال  - ١٥٩٦
  ق عند سلطان جائر مل يرو هذا احلديث عن أيب غالب إال محاد يا رسول اهللا أي اجلهاد أفضل قال كلمة ح: 

قال حدثنا أبو يوسف ]  ١٦٧ص [ حدثنا أمحد بن القاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي  - ١٥٩٧
أنه أمر املستحاضة بالوضوء : القاضي عن عبد اهللا بن علي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر عن رسول اهللا 

  كل صالة مل يرو هذا احلديث عن أيب أيوب األفريقي وهو عبد اهللا بن علي إال أبو يوسف ل

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف عن األجلح الكندي عن عبد اهللا بن ذكوان عن  - ١٥٩٨
ديت السهو مث سلم مل أن رسول اهللا صلى ومل جيلس يف األوليني فسجد سج: األعرج قال أخربين عبد اهللا بن حبينة 

  يرو هذا احلديث عن األجلح إال أبو يوسف 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا نافع بن عمر قال مسعت عطاء بن أيب رباح  - ١٥٩٩
ىت أن رسول اهللا صلى على قتلى أحد فكرب عليهم تسعا تسعا مث سبعا سبعا مث أربعا أربعا ح: حيدث عن بن عباس 

  حلق باهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أبو يوسف 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف عن األعمش عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت  - ١٦٠٠
ال نفقة لك وال سكىن مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو يوسف : طلقين زوجي ثالثا فأتيت النيب فقال 

  وحفص 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا يزيد بن يوسف الصنعاين عن حيىي بن سعيد األنصاري  - ١٦٠١
املؤمن يأكل يف معي واحد والكافر : عن بن عمر أن رسول اهللا أ صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ١٦٨ص [ عن نافع 

  يأكل يف سبعة أمعاء مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال يزيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف عن أيب حنيفة عن عاصم بن كليب عن أيب بردة عن  - ١٦٠٢
أن رسول اهللا زار قوما من األنصار يف دارهم فدعوا له بشاة وصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم : أيب موسى 

ا شاة لفالن ذحبناها حىت جييء صاحبها فنرضيه من شيئا ليأكله فمضغه ساعة ال يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم فقالو
  حلمها فقال رسول اهللا أطعموها األسارى 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا احلسن بن عبد اهللا عن منصور بن املعتمر  - ١٦٠٣
يتحر حىت يستيقن مث ليتم إذا شك أحدكم فلم يدر ما صلى فل: عن شقيق بن سلمة عن بن مسعود عن النيب قال 

  على يقينه مث ليسجد سجديت السهو مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن عبد اهللا إال أبو يوسف 



حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف عن أيب سعد البقال عن بن بريدة عن أبيه عن النيب  - ١٦٠٤
  ا مل يرو هذا احلديث عن أيب سعد إال أبو يوسف أهل اجلنة عشرون ومائة صف أميت منها مثانون صف: قال 

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو يوسف عن أيب حنيفة عن محاد عن سعيد بن جبري عن بن  - ١٦٠٥
مل يرو هذا احلديث عن محاد إال أبو حنيفة وسفيان الثوري تفرد ]  ١٦٩ص [ أن النيب احتجم وهو صائم : عباس 

  ة بن هشام وتفرد به عن أىب حنيفة أبو يوسف به عن سفيان معاوي

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد امللك بن عبد ربه الطائي قال حدثنا موسى بن عمري عن مكحول عن أيب  - ١٦٠٦
  ال تسبوا األئمة وادعوا هلم بالصالح فإن صالحهم لكم صالح : أمامة قال قال رسول اهللا 

بار يف منخري عبد يف سبيل اهللا ودخان جهنم مل يرو هذين احلديثني عن ال جيتمع غ: وبه قال رسول اهللا  - ١٦٠٧
  مكحول إال موسى تفرد هبما عبد امللك بن عبد ربه الطائي 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد امللك بن عبد ربه الطائي قال حدثنا بن السماك بن حرب عن مساك بن  - ١٦٠٨
من مائة مرة وكان جيلس مع أصحابه يتناشدون الشعر ورمبا جالست النيب أكثر : حرب عن جابر بن مسرة قال 

  تذاكروا من اجلاهلية فيضحكون ويبتسم النيب معهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد امللك قال حدثنا بن السماك بن حرب عن أبيه عن عبد الرمحن بن عبد اهللا  - ١٦٠٩
ع منا حديثا فبلغه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من رحم اهللا من مس: بن مسعود عن أبيه قال مسعت رسول اهللا يقول 

  سامع 

  ال حتل صفقتان يف صفقة : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٦١٠

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد امللك بن عبد ربه الطائي قال حدثنا بن السماك بن حرب عن أبيه عن  - ١٦١١
جال تلقاين بأرض فالة يريد مايل قال ذكره باهللا عز أرأيت ر: قابوس بن خمارق عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب قال 

و جل قال يا رسول اهللا فإن مل يذكر قال فاستعن عليه من حولك من املسلمني قال فإن مل يكن حويل أحد قال 
فاستعن عليه بالسلطان قال فإن نأى السلطان عين قال فقاتل دون مالك حىت تكون من شهداء اآلخرة أو متنع 

  مالك 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد امللك قال حدثنا بن السماك بن حرب عن أبيه عن جعدة بن هبرية عن جدته  - ١٦١٢
دخل علي رسول اهللا يوم فتح مكة وأنا صائمة فأتيته بقدح من لنب فشرب وقال : أم هانئ بنت أىب طالب قالت 

هذه األحاديث عن بن مساك وامسه إال  إشرىب فقلت إين صائمة فقال أصوم قضاء قلت ال قال فاشريب فشربت مل يرو
  عبد امللك 

حدثنا أمحد بن احلسني بن نصر اخلرساين قال حدثنا شباب العصفري قال حدثنا أنيس بن سوار اجلرمي  - ١٦١٣
إذا أراد اهللا تبارك وتعاىل أن خيلق النسمة فجامع الرجل : قال حدثنا أيب عن مالك بن احلويرث قال قال رسول اهللا 



كان يوم السابع أحضر اهللا له كل عرق بينه وبني آدم ]  ١٧١ص [ طار ماؤه يف كل عرق وعصب منها فإذا  املرأة
  ال يروى هذا احلديث عن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به أنيس } يف أي صورة ما شاء ركبك { مث قرأ 

بن حدير قال حدثنا رجل  حدثنا أمحد قال حدثنا شباب قال حدثنا عون بن كهمس قال حدثنا عمران - ١٦١٤
يا رسول اهللا ابسط يدك أبايعك على نفسي وعلى ابنيت : منا يقال له مقاتل عن قطبة بن قتادة السدوسي قال قلت 

احلوصلة ولو كذبت على اهللا خلدعتك قال ومحل علينا خالد بن الوليد يف خيله فقلنا إنا مسلمون فتركنا وغزونا 
  دينا ال يروى هذا احلديث عن قطبة إال هبذا اإلسناد تفرد به عون معه األبلة فقسمناها فمألنا أي

حدثنا أمحد قال حدثنا شباب قال حدثنا عون بن كهمس قال حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن  - ١٦١٥
  خري أهل املشرق عبد القيس مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عون : سريين عن أيب هريرة عن النيب قال 

ا أمحد قال حدثنا شباب قال حدثنا عبد اهللا بن إسحاق اهلامشي قال حدثين أىب قال حدثين صاحل بن حدثن - ١٦١٦
: عن خوات بن جبري عن النيب قال ]  ١٧٢ص [ خوات بن صاحل بن خوات بن جبري األنصاري عن أبيه عن جده 

  ما أسكر كثرية فقليله حرام 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن السهمي قال حدثنا حصني بن حدثنا أمحد قال حدثنا شباب العصفري قال  - ١٦١٧
كان رسول اهللا يصلي قبل اجلمعة أربعا : عبد الرمحن السلمي عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال 

وبعدها أربعا جيعل التسليم يف آخرهن ركعة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال حصني وال رواه عن حصني إال 
  بد الرمحن السهمي حممد بن ع

حدثنا أمحد قال حدثنا شباب العصفري قال حدثنا نوح بن قيس عن الوليد بن صاحل عن حممد بن  - ١٦١٨
يا رسول اهللا إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر وال هني فما تأمرنا قال تشاورون الفقهاء : احلنفية عن علي قال قلت 

  و هذا احلديث عن الوليد بن صاحل إال نوح والعابدين وال متضوا فيه رأي خاصة مل ير

حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن أىب عبد  - ١٦١٨
إمنا مثل آجالكم فيما : الرحيم خالد بن أىب يزيد عن عبد الوهاب بن خبت عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

كمثل ما بني صالة العصر إىل مغرب الشمس وأما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل خال من األمم 
قرياط قرياط فعملت اليهود إىل نصف النهار ]  ١٧٣ص [ استعمل عماال فقال من يعمل يل إىل نصف النهار على 

ال من يعمل يل من على قرياط قرياط وعملت النصارى من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط مث ق
صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني اال فلكم األجر مرتني فغضبت اليهود والنصارى فقالوا لنا 
حنن أكثر عمال وأقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا ال قال فإنه فضلي أعطيه من شئت مل يرو هذا 

  تفرد به حممد بن سلمة احلديث عن عبد الوهاب إال أبو عبد الرحيم 

حدثنا أمحد بن النضر العسكري قال حدثنا حيىي بن مرجي احلراين قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا  - ١٦٢٠
استغفر اهللا : املثىن بن سعيد بن عقار بياع الطنافس قال مسعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول مسعت بن عباس يقول 



ن هو أعلم برسول اهللا مين فأخربين أنه حرام مل يرو هذا احلديث عن أىب عقار إال وأتوب إليه من الصرف قد لقيت م
  عيسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا حيىي قال حدثنا عيسى بن يونس عن إمساعيل بن مسلم عن الزهري عن سعيد بن  - ١٦٢١
فعل مل يرو هذا احلديث عن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلي: املسيب عن أم سلمة عن النيب يف العقيقة قال 

  الزهري إال إمساعيل 

عبيد اهللا عن ميمون بن ]  ١٧٤ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل بن  - ١٦٢٢
ذكر لرسول اهللا اجملوس فقيل إهنم يوفرون سباهلم وحيلقون حلاهم فخالفوهم فكان بن عمر : مهران عن بن عمر قال 

  يجتزها كما جيتز الشاة مل يرو هذا احلديث عن ميمون إال معقل يستعرض سبلته ف

طلقت امرأيت على عهد : حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال قرأنا على معقل عن نافع عن بن عمر قال  - ١٦٢٣
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي طامث فحدث بذلك عمر رسول اهللا فرد رسول اهللا على عبد اهللا امرأته فلما

  طهرت قال طلق إن شئت أو أمسك 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد قال حدثنا موسى بن أمحد عن عمرو بن احلارث عن أيب الزبري عن جابر  - ١٦٢٤
  كنا نأكل مترا على ترس فمر بنا النيب وقد جاء من الغائط فقلنا هلم تفرد به موسى : قال 

دثنا حممد بن حمصن عن األوزاعي عن مكحول عن واثلة بن حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال ح - ١٦٢٥
  صنفان من هذه األمة ال تناهلما شفاعيت املرجئة والقدرية : األسقع قال قال رسول اهللا 

عن إسحاق بن راشد عن ]  ١٧٥ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا موسى بن أعني  - ١٦٢٦
  اهللا وأنا بن عشر سنني وقبض وأنا بن عشرين سنة  خدمت رسول: الزهري عن أنس قال 

وبه قال خر رسول اهللا عن فرس فجحش شقه األمين فصلى بنا قاعدا وصففنا معه قعودا فلما انصرفنا  - ١٦٢٧
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا : قال رسول اهللا 

لك احلمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني مل يرو هذا احلديث عن إسحاق إال 
  موسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن النعمان الفراء املصيصي قال حدثنا عبد اهللا بن خراش عن الربيع بن أىب  - ١٦٢٨
مه ضرب رجال من املشركني فقتله وجرح نفسه فأنشأ يقول أن ع: صاحل عن جمزأة بن زاهر عن سلمة بن األكوع 

قتلت نفسي فبلغ ذلك النيب فقال له أجران مل يرو هذا احلديث عن الربيع بن أيب صاحل إال عبد اهللا بن خراش تفرد 
  به أمحد بن النعمان 

العزيز بن صهيب  حدثنا أمحد قال حدثنا عمر بن يزيد السياري قال حدثنا مبارك بن سحيم موىل عبد - ١٦٢٩
  من قتل دون ماله فهو شهيد : عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النيب قال 



  تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة : وعن النيب أنه قال ألصحابه  - ١٦٣٠

  وإن النيب لعن املؤنثني من الرجال واملذكرات من النساء  - ١٦٣١

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو جعفر املغازيل املصيصي قال حدثنا حممد بن محري عن األوزاعي عن أيب سفيان  - ١٦٣٢
الوضوء مفتاح الصالة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي : عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال 

  إال حممد بن محري تفرد به املغازيل 

قال حدثنا أبو جعفر املغازيل قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر بن حممد عن حدثنا أمحد  - ١٦٣٣
أعار النيب سالحا وهي مثانون درعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا فقال له : أبيه عن صفوان بن أمية أنه 

  زيل النيب بل عارية مضمونة مل يرو هذا احلديث عن جعفر إال أبو ضمرة تفرد به املغا

حدثنا أمحد قال حدثنا محزة بن سعيد املروزي بطرسوس قال حدثنا علي بن عاصم عن عبيد اهللا بن عمر  - ١٦٣٤
  كل مسكر حرام مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال علي : عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

فيان بن عيينة عن بن جريج عن عبد اهللا بن حدثنا أمحد قال حدثنا محزة بن سعيد املروزي قال حدثنا س - ١٦٣٥
خترج الدابة من أعظم املساجد حرمة فبينا هم : عبيد بن عمري عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال 

قال بن عيينة خترج حني يسري اإلمام من مجع ]  ١٧٧ص [ قعود إذ رنت األرض فبيناهم كذلك إذ تصدعت 
خرب الناس أن الدابة مل خترج مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سفيان تفرد به محزة بن وإمنا جعل سابق احلاج لي

  سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن احلسن عن هشام عن أيب إسحاق قال  - ١٦٣٦
ده األمين وقال اللهم قين كان رسول اهللا إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمىن حتت خ: مسعت الرباء بن عازب قال 

  عذابك يوم تبعث عبادك مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال موسى تفرد به سعيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو موسى عيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا حممد بن مصعب القرقساين  - ١٦٣٧
أعددت لعبادي : هللا قال اهللا عز و جل قال حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول ا

  الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

ما رأيت مثل اجلنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هارهبا مل يرو هذين : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٦٣٨
  احلديثني عن قتادة إال مهام تفرد هبما حممد بن مصعب 

ا أمحد قال حدثنا حممد بن مصفى قال حدثنا معاوية بن حفص عن أيب األحوص عن خالد بن علقمة حدثن - ١٦٣٩
ص [ سبق رسول اهللا وصلى أبو بكر وثلث عمر مث خبطتنا فتنة فما شاء اهللا : عن عبد خري قال مسعت عليا يقول 

  اوية تفرد به حممد بن مصفى مل يرو هذا احلديث عن خالد إال أبو األحوص وال عن أيب األحوص إال مع]  ١٧٨



حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن زيد اخلطايب قال حدثنا حممد بن سليمان بن أيب داود عن زهري بن  - ١٦٤٠
يا بين هاشم إنكم ستصيبكم بعدي : حممد عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا 

  جفوة فاستعينوا عليها بأرقاء الناس 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حممد بن سليمان بن أيب داود قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن  - ١٦٤١
من ذكر اهللا ففاضت عيناه من خشية اهللا حىت تصيب األرض : الربيع بن أنس عن أنس بن مالك عن النيب قال 

  دموعه مل يعذبه اهللا يوم القيامة 

بلغتين صالته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك عشر حسنات مل يرو هذين وقال النيب من صلى علي  - ١٦٤٢
  احلديثني عن أيب جعفر إال حممد بن سليمان 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم املروزي قال حدثنا سعيد بن هبرية قال حدثنا محاد بن سلمة  - ١٦٤٣
ى ميني ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا يوم القيامة من حلف عل: قال حدثنا عمرو قال مسعت رسول اهللا يقول 

  وهو عليه غضبان عذبه أو غفر له مل يرو هذا احلديث عن محاد إال سعيد بن هبرية البصري 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن األنطاكي وحدثنا هاشم بن مرثد الطرباين قال حدثنا أبو  - ١٦٤٤
أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال صاحل الفراء قال حدثنا 

كان املشركون يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وال يفيضون من مجع حىت تزول الشمس فخالفهم رسول : 
ا احلديث اهللا فدفع من عرفة بعد غروب الشمس حني أفطر الصائم مث دفع من مجع قبل طلوع الشمس مل يرو هذ

  عن سفيان إال أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن حممد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن عيينة  - ١٦٤٥
د اهللا بن أنا دفعت الراية إىل عب: عن أىب محزة الثمايل عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب اليسر بن عمرو األنصاري قال 

رواحة وأصيب فدفعتها إىل ثابت بن أقرم األنصاري فدفعها إىل خالد بن الوليد فقال مل تدفعها إىل قال أنت أعلم 
  بالقتال مين مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن عيينة إال أبو إسحاق 

عشرين قال حدثنا حدثنا أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد احلميد بن حبيب بن أيب ال - ١٦٤٦
أن اهللا تعاىل كتب العدل وإذا أراد : األوزاعي عن حيىي بن أىب كثري عن أيب قالبة عن شداد بن أوس عن النيب 

  أحدكم أن يذبح فليحد شفرته ولريح ذبيحته مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بن أيب العشرين تفرد به هشام 

هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش قال حدثنا عمر بن حممد  حدثنا أمحد بن النضر قال حدثنا - ١٦٤٧
ال حتل الصدقة لنا وال ملوالينا : عن بن عباس قال قال رسول اهللا ]  ١٨٠ص [ عن أخيه زيد بن حممد عن عكرمة 

  مل يرو هذا احلديث عن زيد إال أخوه عمر وال عن عمر اال إمساعيل تفرد به هشام 



قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عفري بن معدان عن قتادة حدثنا أمحد  - ١٦٤٨
الدجال أمحر هجان ضخم فيلمي كأن شعر رأسه أغصان شجرة كأن عينه : عن عكرمة عن بن عباس ان النيب قال 

  تفرد به الوليد  كوكب الصبح فشبهته بعبد العزى بن قطن من خزاعة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عفري

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن إبراهيم األذين قال حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن  - ١٦٤٩
رأيت رسول اهللا يأكل بأصابعه ثالث باإلهبام : جريج عن هشام بن عروة عن حممد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال 

أصابعه الثالث قبل أن ميسحها ويلعق الوسطى مث اليت تليها مث اإلهبام مل يرو هذا  واليت تليها والوسطى مث رأيته يلعق
  احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد 

حدثنا أمحد قال حدثنا يوسف بن عبد الرمحن املروزي قال حدثنا مروان بن حممد الطاطري قال حدثنا  - ١٦٥٠
أن النجاشي زوج النيب أم حبيبة : عن أنس بن مالك ]  ١٨١ص [ سفيان بن عيينة عن سعيد بن بشري عن قتادة 

  وأصدق عنه من ماله مائيت دينار مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد وال عن سعيد إال سفيان تفرد به مروان 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سالم املنبجي قال حدثنا سعيد عن حبيب بن صاحل الطائي قال حدثين  - ١٦٥١
ملا بعثين رسول اهللا إىل اليمن قال أيها الناس إين رسول اهللا إليكم : رمحن بن سابط عن معاذ بن جبل قال عبد ال

واعلموا أن املرء إىل اجلنة أو إىل النار وخلود ال موت وإقامة ال ظعن يف أجساد ال متوت مل يرو هذا احلديث عن 
  حبيب إال سعيد 

الم قال حدثنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن عبد اهللا وحممد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن س - ١٦٥٢
يا : ابين أىب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب محيد الساعدي أهنم قالوا 

بارك رسول اهللا كيف الصالة عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم و
على حممد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد مل يرو هذا احلديث عن مالك عن عبد اهللا 

  وحممد ابين أيب بكر إال عيسى ورواه الناس عن مالك عن حممد بن أىب بكر وحده 

د بن داود عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن فائ - ١٦٥٣
قتل النيب يوم بدر رجال من قريش صربا مث قال ال يقتل قرشي بعد هذا اليوم صربا : البهي عن الزبري بن العوام قال 

إال رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه فإن ال تفعلوا تقتلوا قتل الشاة ال يرويه إال مصعب وال يروى عن النيب إال 
  هبذا اإلسناد 

قال حدثنا حممد بن سالم قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن معلى بن عطاء عن عبد  حدثنا أمحد - ١٦٥٤
ما من عبد يصلي علي إال صلت عليه املالئكة ما صلى علي فليكثر : اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النيب قال 

  عاصم بن عبيد اهللا أو ليقل مل يرو هذا احلديث عن شعبة عن يعلى اال عيسى ورواه الناس عن شعبة عن 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سالم قال حدثنا عيسى بن يونس عن بن عون عن الشعيب عن جرير بن  - ١٦٥٥
أن معاذا كان بينه وبني رجل خصومة فارتفعا إىل النيب فقضى باليمني على أحدمها : عبد اهللا عن األشعث بن قيس 



أرضي فيذهب هبا فقال النيب فأنه إن حلف كاذبا فقال قوال شديدا مل فقال اآلخر يا رسول اهللا تركته حيلف على 
  يرو هذا احلديث عن بن عون اال عيسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الصمد بن حممد بن معدان السلمسيين قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد  - ١٦٥٦
كل حلم أخيه يف الدنيا قرب إليه يوم من أ: بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن بن إسحاق ]  ١٨٣ص [ القيامة فيقال له كله حيا كما أكلته ميتا فيأكله ويكلح ويصيح 
  إال حممد بن سلمة 
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الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد السالم بن عبد احلميد احلراين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن عبد الكرمي  - ١٦٥٧
د مسعت بن مالك اجلزري عن نافع أنه دخل مع بن عمه على أيب سعيد اخلدري فسأله عن الصرف فقال أبو سعي

الذهب بالذهب مثال مبثل والفضة بالفضة مثال مبثل ال فضل بينهما مل يرو هذا احلديث عن عبد : رسول اهللا يقول 
  الكرمي إال عبيد اهللا 

حدثنا أمحد بن شعيب النسائي قال حدثنا حسني بن منظور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد اهللا قال  - ١٦٥٨
: الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشريي قال  حدثنا سفيان بن حسني عن داود

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما دفعت إليه قال أما إين قد سألت اهللا أن يعينين بالسنة حتفيكم وبالرعب 
ك فما زالت السنة حتفيين جيعله يف قلوبكم فقال بيده مجيعا أما إين قد حلفت هكذا وهكذا أن ال أومن بك وال أتبع

وما زال الرعب جيعل يف قليب حىت قمت بني يديك فباهللا الذي أرسلك أهو أرسلك مبا تقول قال نعم قال وهو أمرك 
مبا تأمرنا به قال نعم قال فما تقول يف نسائنا قال حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وأطعموهن مما تأكلون 

ال جتيعوهن قال فينظر أحدنا إىل عورة أخيه إذا اجتمعنا قال ال قال فإذا واكسوهن مما تلبسون وال تضربوهن و
تفرقنا قال فضم رسول اهللا أحدى فخذيه على األخرى قال اهللا أحق ان تستحيوا منه قال ومسعته يقول حيشر الناس 

هم أن يؤخذ القيامة وعليهم اخلدام فأول ما ينطق من اإلنسان كفه وفخذه قال سفيان وفدام]  ١٨٤ص [ يوم 
  على ألسنتهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن الصباح العطار قال حدثنا عبد األعلى السامي عن هشام بن حسان  - ١٦٥٩
: عن جرير بن حازم عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال خطبنا عمر باجلابية قال قال فينا رسول اهللا 

أصحايب مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت يشهد الرجل على الشهادة وال مقامي اليوم فيكم فقال أحسنوا إىل 
يسأهلا وحىت حيلف على اليمني وال يسأهلا فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

فهو مؤمن مل يرو هذا  اإلثنني أبعد وال خيلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته
  احلديث عن هشام إال عبد األعلى 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا معاذ بن هشام قال حدثين أىب عن عامر األحول  - ١٦٦٠
علمين رسول اهللا األذان فقال قل اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا : عن مكحول عن عبد اهللا بن حمرييز عن أيب حمذورة قال 

أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا مث 
تعود تقول أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي 

لفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مل يرو هذا احلديث على الصالة حي على الصالة حي على ا
  عن هشام الدستوائي إال ابنه معاذ تفرد به إسحاق 



حدثنا أمحد قال حدثنا عبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى قال حدثنا حيىي بن آدم عن سفيان عن  - ١٦٦١
ملا دخل رسول اهللا مكة دخل املسجد فاستلم احلجر مث مضى : ال عن جابر ق]  ١٨٥ص [ جعفر بن حممد عن أبيه 

على ميينه رمل ثالثا ومشى أربعا مث أتى املقام فقال واختذوا من مقام إبراهيم مصلى مث صلى ركعتني واملقام بينه وبني 
  ال حيىي البيت مث أتى البيت بعد الركن فاستلم احلجر مث خرج إىل الصفا مل يرو هذا احلديث عن سفيان إ

أن رسول اهللا : حدثنا أمحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف بن خالد عن نافع عن بن عمر  - ١٦٦٢
  كان يصلي على اخلمرة ويسجد عليها مل يرو هذا احلديث عن نافع إال العطاف تفرد به قتيبة 

بيد اهللا بن محران قال حدثنا شعبة عن بيان حدثنا أمحد قال حدثنا عبدة بن عبد اهللا الصفار قال حدثنا ع - ١٦٦٣
من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة : بن بشر قال مسعت محران يقول مسعت عثمان يقول قال رسول اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عبد اهللا بن محران 

قاسم عن برد أخي يزيد بن أىب زياد عن حدثنا أمحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن ال - ١٦٦٤
من تبع جنازة مث صلى عليها كان له من األجر : املسيب بن رافع قال مسعت الرباء بن عازب يقول قال رسول اهللا 

قرياط ومن مشي مع اجلنازة حىت تدفن كان له من األجر قرياطان والقرياط مثل أحد ال يروى هذا احلديث عن 
  اد تفرد به عبثر الرباء إال هبذا اإلسن

حدثنا أمحد قال أخربنا عبد اهللا بن الصباح العطار قال حدثنا احلسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا روح  - ١٦٦٥
أن رسول اهللا صلى : عن أبيه ]  ١٨٦ص [ بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى 

  ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الوتر بسبح اسم 

حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا حيىي بن موسى قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد الدشتكي  - ١٦٦٦
قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن األعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن 

كان رسول اهللا يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد مل يرو هذا : ال أيب بن كعب ق
  احلديث عن أيب جعفر إال الدشتكي وال رواه عن األعمش إال أبو جعفر وحممد بن أىب عبيدة 

بيد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا أمحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوال عن ع - ١٦٦٧
ستة لعنتهم وكل نيب جماب الزائد يف كتاب اهللا واملكذب بقدر : بن موهب عن عمرة عن عائشة أن رسول اهللا قال 

اهللا واملستحل حملارم اهللا واملستحل من عتريت ما حرم اهللا وتارك السنة مل يرو هذا احلديث متصل اإلسناد عن عبيد 
  اهللا إال بن أيب املوال 

حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن حفص األيلي قال حدثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن مغرية عن أبيه  - ١٦٦٨
سألت عائشة أكان رسول اهللا يباشر وهو صائم قالت نعم ولكن كان أملككم إلربه مل يرو هذا : عن األسود قال 

  احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر 



آدم قال حدثنا سفيان ]  ١٨٧ص [ ل حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا حيىي بن حدثنا أمحد قا - ١٦٦٩
  إمنا كنت أعلم انقضاء صالة رسول اهللا بالتكبري : بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن بن عباس قال 

حدثنا هشام بن حسان عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن الصباح العطار قال حدثنا عبد األعلى قال  - ١٦٧٠
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخذ : عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب شعيب عن شداد بن أوس قال 

بيدي صبيحة مثان عشرة خلت من رمضان إذ خانت منه نظرة فإذا هو برجل حيتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم مل 
   يرو هذا احلديث عن هشام اال عبد األعلى

حدثنا أمحد قال حدثنا حفص بن عمر املهرقاين قال حدثنا أبو أمحد الزبريي قال حدثنا رباح بن أيب  - ١٦٧١
أفطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا احلديث عن رباح إال أبو : معروف عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  أمحد 

وهب بن أيب كرمية احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا أبو املعاىف حممد بن  - ١٦٧٢
عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد عن زيد بن أيب أنيسة عن حممد بن جحادة عن أيب صاحل عن عبيد بن عمري عن علي 

 هنى رسول اهللا عن املعصفر والقسي وخامت الذهب وعن املكفف بالديباج مث قال واعلم أىن لك: بن أىب طالب قال 
  من الناصحني مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال زيد وال عن زيد إال أبو عبد الرحيم تفرد به حممد 

حدثنا أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي قال حدثنا احلسني بن عيسى البسطامي قال حدثنا عفان  - ١٦٧٣
كنا مع : بن حرب عن النعمان بن بشري قال  مساك]  ١٨٨ص [ بن سيار قال حدثنا عنبسة بن األزهر قال حدثنا 

رسول اهللا يف مسري فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول اهللا ال حيل 
ملسلم أن يروع مسلما ال يروى عن النعمان إال هبذا اإلسناد وال نعلم رواه عن مساك إال عنبسة ومل حيدث به إال 

  عيسى احلسني بن 

حدثنا أمحد قال حدثنا علي بن احلسني املوصلي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الزيات قال حدثنا عوف  - ١٦٧٤
أنه رخص يف حلوم اخليل وحرم حلوم احلمر األهلية مل : األعرايب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 

وه إال علي بن احلسني عن إبراهيم ورواه محاد بن زيد فأدخل يسند عوف األعرايب عن عمرو إال هذا احلديث ومل ير
  بني عمرو بن دينار وجابر حممد بن علي 

أن : حدثنا أمحد قال أخربنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الكبري بن دينار عن أيب إسحاق عن الرباء  - ١٦٧٥
  سحاق إال عبد الكبري النيب قال لرجل ما امسك قال نعم قال أنت عبد اهللا مل يروه عن أيب إ

حدثنا أمحد قال أخربنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر بن مرزوق عن عبد اهللا بن عبد العزيز العمري  - ١٦٧٦
من أذنب ذنبا فعلم أن اهللا عز و : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا ]  ١٨٩ص [ عن أيب طوالة األنصاري 

فر له غفر له كان حقا على اهللا أن يغفر له مل يرو هذا احلديث عن أيب جل إن شاء أن يعذبه عذبه وإن شاء أن يغ
  طوالة إال عبد اهللا وال عن عبد اهللا إال جابر تفرد به قتيبة 



حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن راهويه قال قلت أليب قرة ما ذكر موسى بن عقبة عن عمرو بن أيب  - ١٦٧٧
املسجد ينشد ضالة فقال النيب ال وجدت فأقر به وقال نعم مل يرو عن أن رجال دخل : عمرو عن أنس بن مالك 

  موسى إال أبو قرة 

حدثنا أمحد قال أخربنا املغرية بن عبد الرمحن احلراين قال حدثنا أبو أسامة زيد بن علي قال أخربنا جعفر  - ١٦٧٨
لى على قرب امرأة بعد ما دفنت مل أن النيب ص: بن برقان عن حبيب بن أيب مرزوق عن بن جريج عن عطاء عن جابر 

  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حبيب وال عن حبيب إال جعفر تفرد به زيد بن علي 

أخربنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي بن أيوب الثقفي قال حدثنا سليمان بن عامر قال مسعت الربيع بن  - ١٦٧٩
أمرت : عالية على أيب بن كعب قال وقال أيب قال يل رسول اهللا أنس قال قرأت القرآن على أىب العالية وقرأ أبو ال

أشوقا أو خوفا مل يرو ]  ١٩٠ص [ أن أقرئك القرآن قلت أو ذكرت هناك قال نعم قال فبكى أيب قال فال أدري 
  هذا احلديث عن أيب العالية إال الربيع 

دثنا سيف بن عبيد اهللا قال حدثنا سرار بن حدثنا أمحد قال أخربنا أبو زيد عمرو بن يزيد اجلرمي قال ح - ١٦٨٠
أن غيالن بن سلمة كانت عنده عشر نسوة فأسلم فأمره النيب أن : جمشر عن أيوب عن نافع وسامل عن بن عمر 

  خيتار أربعا مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال سرار تفرد به سيف 

نا خالد بن احلارث قال حدثنا شعبة عن حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن مسعود اجلحدري قال أخرب - ١٦٨١
مر رجل برسول اهللا فقال بئس عبد اهللا وأخو : إبراهيم بن ميمون عن أيب األحوص عن مسروق عن عائشة قالت 

العشرية مث دخل عليه بعد فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة مل يرو هذا احلديث عن أيب األحوص إال 
  إبراهيم تفرد به شعبة 

حدثنا أمحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أيب يعفور قال سألت أنس بن مالك عن  - ١٦٨٢
كان رسول اهللا ميسح عليهما مل يرو هذا احلديث عن أيب يعفور إال أبو عوانة وال رواه عن : املسح على اخلفني فقال 

  أيب عوانة إال قتيبة ونعيم بن اهليصم 

أمحد قال أخربنا أبو املعاىف حممد بن وهب بن أيب كرمية احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن أيب  حدثنا - ١٦٨٣
عن أيب هريرة ]  ١٩١ص [ عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن مالك بن أنس عن سعيد بن أيب سعيد املقربي 

ض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن رحم اهللا عبدا كانت ألخيه عنده مظلمة يف عر: قال مسعت رسول اهللا يقول 
يؤخذ وليس له مث دينار وال درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن مل يكن له حسنات وضع من سيئات 

  صاحبه على سيئاته مل يرو هذا احلديث عن زيد إال أبو عبد الرحيم تفرد به حممد بن سلمة 

حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حفص بن حسان عن  حدثنا أمحد قال أخربنا قتيبة بن سعيد قال - ١٦٨٤
  قطع رسول اهللا يف ربع دينار مل يرو هذا احلديث عن حفص إال جعفر : الزهري عن عروة عن عائشة قالت 



حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حفص قال حدثين أيب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس  - ١٦٨٥
للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل إال : أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا عن حممد بن عجالن عن 

  ما يطيق مل يرو هذا احلديث عن مالك إال إبراهيم والنعمان بن عبد السالم التيمي 

حدثنا أمحد قال أخربنا أمحد بن حفص قال حدثنا أىب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن حكيم  - ١٦٨٦
ما من عبد يسأل : بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

مسألة وله ما يغنيه إال جاءت يوم القيامة يف وجهه كدوحا أو خدوشا أو فقيل يا رسول اهللا وما يغنيه قال مخسون 
  بن سعيد القطان ومل يروه عن حيىي إال مسدد درمها مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال إبراهيم وحيىي 

حدثنا أمحد قال أخربنا أبو يزيد عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد اهللا قال حدثنا ورقاء عن عطاء  - ١٦٨٧
السجود على سبعة أعضاء اليدين والقدمني والركبتني : بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن النيب قال 

  واجلبهة 

رفع األيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا واملروة وبعرفة وجبمع وعند رمي اجلمار وإذا : وبه عن النيب  - ١٦٨٨
  أقيمت الصالة مل يرو هذين احلديثني عن عطاء إال ورقاء وال عن ورقاء إال سيف تفرد به أبو يزيد 

برد بن سنان عن عطاء بن أيب  حدثنا أمحد قال حدثنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة بن شهاب عن - ١٦٨٩
أن جربيل أتى النيب فعلمه مواقيت الصالة فتقدم جربيل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و : رباح عن جابر بن عبد اهللا 

سلم ب خلفه والناس خلف رسول اهللا فصلى الظهر حني زالت الشمس وأتاه حني كان الظل مثل شخصه فصنع 
لفه والناس خلف رسول اهللا فصلى العصر مث أتاه حني وجبت الشمس فتقدم كما صنع فتقدم جربيل ورسول اهللا خ

جربيل ورسول اهللا خلفه والناس خلف رسول اهللا مث أتاه حني غاب الشفق فتقدم جربيل ورسول اهللا خلفه والناس 
ل اهللا خلف رسول اهللا فصلى العشاء مث أتاه حني انشق الفجر فتقدم جربيل ورسول اهللا خلفه والناس خلف رسو

باألمس فصلى ]  ١٩٣ص [ فصلى الغداة مث أتاه اليوم الثاين حني كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع 
الظهر مث أتاه حني صار ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع باألمس فصلى العصر مث أتاه حني وجبت الشمس 

ا صنع باألمس فصلى العشاء مث قال ما فصنع كما صنع باألمس فصلى املغرب مث أتاه حني غاب الشفق فصنع كم
  بني هاتني الصالتني وقت 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قلت أليب قرة موسى بن طارق أذكر بن جريج عن مسلم  - ١٦٩٠
أن النيب صلى يوما وعليه منرة فقال لرجل من أصحابه أعطين منرتك وخذ : بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن سرجس 

يت فقال يا رسول اهللا منرتك أجود من منريت قال أجل ولكن فيها خيط أمحر فخشيت أن أنظر إليها فتفتنين وأقر به منر
  قال نعم ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن سرجس إال هبذا اإلسناد تفرد به بن جريج 

قال حدثنا سفيان بن حسني عن حدثنا أمحد قال أخربنا حسني بن منصور قال أخربنا مبشر بن عبد اهللا  - ١٦٩١
]  ١٩٤ص [ أن رسول اهللا وأبا بكر وعمر وأصحاب رسول اهللا : يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن بن عباس 



كانوا مهاجرين ألهنم هجروا املشركني وكان من األنصار مهاجرون ألن املدينة كانت دار شرك فجاؤوا إىل رسول 
  عن يعلى إال سفيان وال عن سفيان إال مبشر  اهللا ليلة العقبة مل يرو هذا احلديث

حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال أخربنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن  - ١٦٩٢
كنا نقول على عهد رسول اهللا أبو بكر وعمر وعثمان مل يرو هذا احلديث عن ثور : الزهري عن سامل عن أبيه قال 

  به إسحاق  إال الوليد تفرد

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو يزيد عمرو بن يزيد اجلرمي قال حدثنا سيف بن عبيد اهللا وكان ثقة عن سلمة  - ١٦٩٣
يا رسول : بن العيار عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قلنا 

 يوم ال غيم فيه قلنا نعم وترون القمر يف ليلة ال غيم فيها قلنا اهللا هل نرى ربنا عز و جل قال هل ترون الشمس يف
نعم قال فإنكم سترون ربكم عز و جل حىت أن أحدكم ليخاصر ربه خماصرة يقول عبدي تذكر ذنب كذا وكذا 
فيقول رب أمل تغفر يل فيقول مبغفريت صرت إىل هذا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سعيد وال عن سعيد إال 

  لمة وال عن سلمة إال سيف تفرد به أبو يزيد س

حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن عطاء  - ١٦٩٤
ص [ من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل : عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا واليوم احلمام إ]  ١٩٥
اآلخر فال جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر يقال إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا احلديث هو عطاء 

  فرد به إسحاق بن السائب ومل يرو هذا احلديث عنه إال هشام وال عن هشام إال ابنه ت

حدثنا أمحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن حيىي بن  - ١٦٩٥
بينا أنا مع رسول اهللا يف اخلميلة إذ حضت : أيب كثري عن أيب سلمة عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة قالت 

اهللا عليه و سلم أ وقال أنفست قلت نعم قالت وكان النيب فانسللت آخذ ثياب حيضيت فضحك رسول اهللا صلى 
  يقبل وهو صائم ويغتسالن من إناء واحد مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر وال عن عمر إال سامل تفرد به قتيبة 

دثين حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي النيسابوري قال حدثنا أبو غسان حممد بن حيىي الكسائي قال ح - ١٦٩٦
إذا تغوط أحدكم فليتمسح : أيب عن بن أخي بن شهاب عن بن شهاب قال أخربين بن خالد أن أباه مسع النيب يقول 

ثالث مرار مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن أخيه وال عن بن أخي الزهري إال أبو غسان تفرد به حممد بن 
  حيىي النيسابوري 

بن علي بن حرب املروزي قال أخربنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن حدثنا أمحد قال أخربنا حممد  - ١٦٩٧
أن النيب بعث سرية فغنموا وفيهم رجل فقال إين لست منهم عشقت امرأة : يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس 

ا أسلمي حبيش قبل فلحقتها فدعوين أنظر إليها نظرة مث اصنعوا يب ما بدا لكم فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء فقال هل
نفاد العيش أرأيت لو اتبعتكم فلحقتكم حبلبة أو ألفيتكم باخلوانق أما كان حقا أن ينول عاشق تكلف إدالج السرى 
والودائق قالت نعم فديتك فقدموه فضربوا عنقه فجاءت املرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة أو شهقتني مث ماتت فلما 



ل رسول اهللا أما كان فيكم رجل رحيم ال يروى هذا احلديث عن بن عباس قدموا على رسول اهللا أخربوه ذلك فقا
  إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن علي بن حرب 

حدثنا أمحد قال أخربنا عمرو بن قتيبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال  - ١٦٩٨
عزبا وكنت أبيت يف املسجد وكان الرجل منهم إذا رأى كنت شابا : حدثين الزهري عن سامل عن بن عمر قال 

  الرؤيا أتى هبا رسول اهللا يعربها مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال الوليد تفرد به عمرو 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن حممد األدرمي قال حدثنا القاسم بن يزيد احلرمي قال حدثنا سفيان  - ١٦٩٩
إذا تبع أحدكم جنازة فال جيلس حىت : احل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا الثوري عن سهيل بن أيب ص

  توضع باألرض مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال القاسم تفرد به األدرمي 

حدثنا أمحد قال أخربنا إبراهيم بن يوسف الصرييف قال حدثنا األشجعي عن سفيان عن جبلة بن سحيم  - ١٧٠٠
من جر ثيابه من اخليالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن سفيان : ال رسول اهللا عن بن عمر قال ق

  إال األشجعي تفرد به إبراهيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا أبو قرة موسى بن طارق قال مسعت موسى بن  - ١٧٠١
كان رسول اهللا يقبل وهو صائم مث : ل عائشة عن القبلة للصائم فقالت عقبة يذكر عن عروة بن الزبري يذكر أنه سأ

  ضحكت مل يرو هذا احلديث عن موسى إال أبو قرة تفرد به إسحاق 

حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا حممد بن يزيد الواسطي قال حدثنا إمساعيل بن أيب  - ١٧٠٢
دخلت على رسول اهللا فرآين سيء اهليئة فقال هل لك من : عن أبيه قال خالد عن أيب إسحاق عن أيب األحوص 

مال قال نعم كل املال قد آتاين اهللا فقال إذا كان لك مال فلري عليك مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال حممد بن 
  يزيد وحممد بن احلسني املزين الواسطيان 

ل أخربنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن أنس حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن راهويه قا - ١٧٠٣
راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع مل ]  ١٩٨ص [ إن اهللا عز و جل سائل كل : بن مالك قال قال رسول اهللا 

  يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به معاذ 

ألسود عن إمساعيل بن أمية عن مسي عن أيب حدثنا أمحد قال حدثنا احلسن بن قزعة قال حدثنا محيد بن ا - ١٧٠٤
احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة والعمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما مل يرو : صاحل عن أيب هريرة عن النيب قال 

  هذا احلديث عن إمساعيل إال محيد تفرد به احلسن 

شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن  حدثنا أمحد قال أخربنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا - ١٧٠٥
رأيت : يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر القيل قال 

رسول اهللا ضرب بيمينه على مشالة يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال يوسف بن أيب إسحاق وال عن 
  شريح  يوسف إال إبراهيم تفرد به



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل قال حدثين جدي عبيد بن عقيل قال حدثنا  - ١٧٠٦
أتى النيب بسارق فقال اقتلوه قالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال : مصعب بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 

لوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث جيء به الثالثة فقال اقتلوه اقطعوه فقطع مث جيء به الثانية فقال اقتلوه فقا
فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث أيت به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوه مث أيت 

فرميناه ]  ١٩٩ص [ فاستلقى على ظهره به اخلامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إىل مربد النعم مث محلنا عليه 
  باحلجارة فقتلناه مث ألقيناه يف بئر مث رمينا عليه احلجارة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال مصعب 

حدثنا أمحد قال أخربنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا عمرو بن حممد العنقري قال حدثنا عبد اهللا بن  - ١٧٠٧
هذا الذي حترك له العرش وفتحت له أبواب : بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال  إدريس عن عبيد اهللا

السماء وشهده سبعون ألف ملك من املالئكة لقد ضم ضمة مث فرج عنه مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال بن 
  إدريس 

براهيم بن طهمان عن سعيد بن أيب حدثنا أمحد قال أخربنا أمحد بن حفص قال حدثين أيب قال أخربنا إ - ١٧٠٨
مل يكن شيء بعد النساء أحب إىل رسول اهللا من اخليل مل يرو هذا احلديث : عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

  عن سعيد إال إبراهيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حفص قال حدثنا أيب قال حدثين إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة  - ١٧٠٩
أذن يل أن أحدث عن ملك من املالئكة من محلة العرش ما بني : مد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا عن حم

  شحمة أذنه إىل عاتقة مسرية أربع مائة عام مل يرو هذا احلديث عن موسى إال إبراهيم 

نا يزيد بن زريع عن حدثنا أمحد قال حدثنا الفضل بن سهل األعرج قال حدثنا حيىي بن غيالن قال حدث - ١٧١٠
إمنا مسل النيب أعني أولئك العرنيني ألهنم مسلوا أعني الرعاء مل يرو هذا : سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال 

  احلديث عن سليمان إال يزيد تفرد به حيىي 

دثين حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن علي بن حرب املروزي قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد قال ح - ١٧١١
  أن النيب هنى عن نبيذ اجلر : أيب عن يزيد النحوي عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

حدثنا أمحد قال أخربنا حممد بن رافع النيسابوري قال حدثنا مصعب بن املقدام قال حدثنا داود بن نصري  - ١٧١٢
ال حسد إال يف : فع احلديث قال الطائي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا بن مسعود ر

  اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا حكمه فهو يعمل هبا ويعلمها 

وبه عن داود الطائي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جريربن عبد اهللا قال قال  - ١٧١٣
   Cمن ال يرحم الناس ال ي: رسول اهللا 



قال اهللا عز و جل : وعن داود الطائي عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر عن النيب قال  - ١٧١٤
السيئة واحدة أو أغفر واحلسنة عشر أو أزيد ومن جاءين بقراب األرض خطيئة ليس يشرك يب شيئا جعلتها له 

  ومن أتاين ميشي أتيته هرولة  مغفرة ومن دنا مين شربا دنوت منه ذراعا ومن دنا مين ذراعا دنوت منه باعا

هم األخسرون ورب الكعبة قلت من أولئك يا رسول : وبه عن أيب ذر قال انتهيت إىل النيب وهو يقول  - ١٧١٥
إبال ]  ٢٠١ص [ اهللا قال األكثرون أمواال إال من قال باملال هكذا وهكذا والذي نفسي بيده ال ميوت رجل فيترك 

ا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأمسنه تنتطحه بقروهنا وتطؤه بأخفافها كلما أو بقرا أو غنما مل يؤد زكاهت
  ذهبت أخراها رجعت أوالها حىت يقضى بني الناس 

كان رسول اهللا ميسح مناكبنا : وبه عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود قال  - ١٧١٦
  م ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ويقول استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبك

: وبه عن األعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا رسول اهللا وهو الصادق املصدوق  - ١٧١٧
لك إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة مث يكون مثل ذلك علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مث يأتيه امل

  فيقول رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد وما الرزق وما األجل فيقضي ربك ويكتب امللك 

فدخل رجل من أبواب كندة فجعل يصلي صالة : وبه عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة يف املسجد  - ١٧١٨
ا صليت منذ أربعني ال يتم ركوعها وسجودها فقال حذيفة منذ كم صليت هذه الصالة فقال منذ أربعني سنة فقال م

  سنة ولو مت ملت على غري فطرة أيب القاسم 

إين أعلم أنك : وبه عن األعمش عن إبراهيم بن عامر بن ربيعة قال جاء عمر إىل احلجر فاستلمه وقال  - ١٧١٩
  حجر ولوال أين رأيت رسول اهللا يقبلك ما قبلتك 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جرير أنه وعن األعمش عن إبراهيم النخعي عن مهام بن احلارث  - ١٧٢٠
  سلم توضأ ومسح على خفيه 

أنه ذكر أليب ذر املتعة فقال إمنا كانت لنا رخصة أصحاب : وعن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه  - ١٧٢١
  حممد 

ا القاسم تزعم قال رجل من أهل الكتاب يا أب: وعن األعمش عن مثامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال  - ١٧٢٢
أن أهل اجلنة يأكلون ويشربون فقال أجل والذي نفسي بيده أن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل والشرب 

  واجلماع والشهوة قال الذي يأكل يكون له احلاجة فقال حاجة أحدهم عرق خيرج كريح املسك فيضمر بطنه 

ود الطائي عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا سيف عن دا - ١٧٢٣
  إذا كنتم ثالثة فال ينتجي اثنان دون اآلخر فإن ذلك حيزنه : عن النيب قال 



وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل { يف قول اهللا : وبه عن األعمش عن شقيق عن حذيفة  - ١٧٢٤
  قال نزلت يف النفقة } التهلكة 

  أنه أهل حبج وعمرة فذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك : شقيق عن الصيب بن معبد وبه عن  - ١٧٢٥

ما ترك رسول اهللا دينارا وال درمها وال شاة : وعن األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت  - ١٧٢٦
  وال بعريا وال أوصى 

إن لكل نيب دعوة مستجابة : عن أيب هريرة عن النيب قال ]  ٢٠٣ص [ وعن األعمش عن أيب صاحل  - ١٧٢٧
  وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت 

  جتوزوا يف الصالة فإن خلفكم الضعيف والكبري وذا احلاجة : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٧٢٨

أتاكم أهل اليمن وهم ألني أفئدة وألني قلوبا اإلميان ميان واحلكمة ميانية : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٧٢٩
  القلب يف الفدادين أصحاب اإلبل قبل املشرق يف ربيعة ومضر  والقسوة وغلظ

من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف النار خالدا خملدا فيها : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٧٣٠
نار جهنم أبدا ومن تردى من جبل فهو يتردى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن حتسى مسا فهو يتحساه يف 

  خالدا خملدا فيها أبدا 

إذا سجد أحدكم فليعتدل وال يفترش : وبه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا  - ١٧٣١
  ذراعيه إفتراش الكلب 

إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون : وبه قال قال رسول اهللا  - ١٧٣٢
  الربكة 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ثوب واحد متوشحا به : وعن جابر عن أيب سعيد قال  - ١٧٣٣
  مل يرو هذا احلديث عن داود الطائي إال مصعب بن املقدام 

حدثنا أمحد قال أخربنا حممد بن وهب بن أيب كرمية احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد  - ١٧٣٤
قدم : عن أنس بن مالك قال ]  ٢٠٤ص [ بن أيب أنيسة عن طلحة بن مصرف عن حيىي بن سعيد  الرحيم عن زيد

أعراب من عرينة إىل نيب اهللا فاجتووا املدينة حىت إصفرت ألواهنم وعظمت بطوهنم فبعث هبم نيب اهللا إىل لقاح له 
تاقوا اإلبل فبعث النيب يف طلبهم فأيت هبم فأمرهم أن يشربوا من ألباهنا وأبواهلا فشربوا حىت صحوا فقتلوا راعيها واس

فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ومسل أعينهم فقال أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان ألنس وهو حيدث هذا 
احلديث بكفر أو بذنب فقال بكفر فقال إمنا نزلت هذه اآلية بعد ما قطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم إمنا جزاء 

   ورسوله اآلية الذين حياربون اهللا



حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن بشار النسائي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا أبو مثيلة حيىي بن  - ١٧٣٥
احلالل بني : واضح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة عن عمار بن ياسر عن رسول اهللا قال 

اهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهن يوشك أن يواقع الكبائر كاملرتع واحلرام بني وبينهما مشتبهات فمن توق
  إىل جانب احلمى يوشك أن يواقعه وإن لكل ملك محى ومحى اهللا حدوده ال يروى عن عمار إال هبذا اإلسناد 

رة حدثنا أمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي قال حدثنا أبو محة حممد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا أبو ق - ١٧٣٦
إن : موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

اهللا عز و جل حرم على لساين ما بني البيت املدينة مث جاء بين حارثة فقال قد خرجتم من احلرم مث نظر فقال ال بل 
  أنتم فيه 

أن رسول اهللا عامل خيرب على شطر ما خرج منها من : ع عن بن عمر وبه عن عبيد اهللا بن عمر عن ناف - ١٧٣٧
زرع أو متر وكان يعطي أزواجه يف كل عام مائة وسق مثانون وسق متر وعشرون وسق شعري مل يرو هذين احلديثني 

  عن موسى إال أبو قرة 

يد بن يوسف عن حممد حدثنا أمحد بن حممد بن صعصعة قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا يز - ١٧٣٨
رأس الكفر قبل املشرق : بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

والفخر واخليالء يف أهل اإلبل والوبر والسكينة والوقار يف أهل الغنم مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن األعرج 
  عاين دمشقي إال الزبيدي ويزيد بن يوسف الصن

حدثنا أمحد قال حدثنا منصور قال حدثنا يزيد بن يوسف الصنعاين عن حيىي بن سعيد عن نافع عن بن  - ١٧٣٩
  الكافر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد : عمر أن النيب قال 

  أن النيب أعطى خيرب على الشطر : وبه  - ١٧٤٠

ال صالة بعد : حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب قال  وعن حيىي بن سعيد عن حممد بن - ١٧٤١
  الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الشمس 

حدثنا أمحد بن موسى اجلوهري البغدادي قال حدثنا احلسني بن حريث املروزي قال حدثنا أبو معاوية  - ١٧٤٢
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أ قرأ هبم يف : افع عن بن عمر حممد بن حازم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن ن

  املغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال أبو معاوية تفرد به احلسني 

عن حدثنا أبو بكر أمحد بن اجلعد الوشاء قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن زياد القرشي  - ١٧٤٣
أال أخربكم برجالكم يف اجلنة قلنا بلى يا رسول اهللا قال النيب يف اجلنة : أيب حازم عن أنس بن مالك عن النيب قال 

والصديق يف اجلنة والشهيد يف اجلنة واملولود يف اجلنة والرجل يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره إال هللا يف اجلنة أال 
ى يا رسول اهللا قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت هذه يدي يف أخربكم بنسائكم يف اجلنة قلنا بل

  يدك ال أكتحل بغمض حىت ترض مل يروه عن أيب حازم إال إبراهيم هذا وال يروى عن أنس إال من هذا الوجه 



بن أيب كثري  حدثنا أمحد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا األوزاعي عن حيىي - ١٧٤٤
أهدت أم أمين إىل النيب طائرا بني رغيفني فجاء النيب فقال هل عندكم شيء فجاءته بالطائر : عن أنس بن مالك قال 

اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء علي فقلت إن ]  ٢٠٧ص [ فرفع يديه فقال 
الطائر شيئا مث رفع يده فقال اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل رسول اهللا مشغول وإمنا دخل النيب آنفا النيب من 

معي من هذا الطائر فجاء علي فارتفع الصوت بيين وبينه فقال النيب هلا خلة من كان يدخل فقال النيب وايل يا رب 
  مة ثالث مرات فأكل مع رسول اهللا حىت فرغا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عبد الرزاق تفرد به سل

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن مروان الفزاري قال حدثنا حسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي  - ١٧٤٥
جاءت : بن أيب طالب قال حدثنا جعفر بن حممد قال أشهد على أيب حلدثين عن أبيه عن جده حسني بن علي قال 

هم فقال على ما أبايعهم يا رسول اهللا قال على أن يطاع األنصار تبايع رسول اهللا على العقبة فقال قم يا علي فبايع
اهللا وال يعصي وعلى أن متنعوا رسول اهللا وأهل بيته وذريته مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم مل يرو هذا احلديث عن 

  جعفر إال حسني تفرد به عبد اهللا بن مروان 

ال حدثنا عمرو بن هاشم اجلنيب عن األجلح عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي ق - ١٧٤٦
اللهم إنك تعلم إن مل يعبدك أحد من هذه األمة بعد : سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين العرين عن علي أنه قال 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ٢٠٨ص [ نبيها قبلي ولقد عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه األمة بست سنني 
  األجلح إال عمرو 

حدثنا أمحد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثين عبد الرمحن بن عمر بن  - ١٧٤٧
ال يزال أحدكم يف صالة ما دام ينتظر : بردة قال قال وهب بن منبه قال أخي مهام قال أبو هريرة قال رسول اهللا 

اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث فقال رجل اليت بعدها وال تزال املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مسجده 
من حضرموت ما ذلك احلدث يا أبا هريرة قال إن اهللا ال يستحي من احلق فساء أو ضراط مل يرو هذا احلديث عن 

  وهب إال عبد الرمحن 

عمران قال حدثنا أمحد بن حممد بن أيب موسى األنطاكي قال حدثنا كثري بن عبيد قال حدثنا املعاىف بن  - ١٧٤٨
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن سليمان بن موسى عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك قال 

أن رسول اهللا كان يدعو اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين مبا ينفعين مل يرو هذا احلديث عن مكحول : فسمعته يذكر 
  إال إمساعيل تفرد به املعاىف الظهري احلمصي  إال سليمان وال عن سليمان إال عمارة وال عن عمارة

حدثنا أمحد قال حدثنا املتوكل بن حممد بن سورة قال حدثنا احلارث بن عطية عن األوزاعي عن أيب  - ١٧٤٩
  هنى رسول اهللا أن يبال يف املاء اجلاري مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال احلارث : الزبري عن جابر قال 

د قال حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال حدثنا أيب عن يزيد بن سنان عن زيد بن أيب حدثنا أمح - ١٧٥٠
يا رسول اهللا هذه اجلمار اليت : أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قلنا 



مثل اجلبال مل يرو هذا احلديث عن ترمي كل سنة فنحسب اهنا تنقص فقال ما تقبل منها رفع ولوال ذلك رأيتموها 
  عمرو إال زيد تفرد به يزيد بن سنان 

حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن األخيل قال حدثنا مبشر بن إمساعيل عن جناب بن نسطاس عن  - ١٧٥١
مثل  ملا نزلت وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى خافوا يف النساء: شريك عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال 

مل يرو هذا احلديث } ذلك أدىن أن ال تعولوا { ذلك أن ال يعطوا فنزلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء إىل قوله 
  عن سامل إال شريك وال عن شريك إال جناب تفرد به مبشر 

مان حدثنا أمحد قال حدثنا أصبغ بن عبد العزيز بن مروان احلمصي قال حدثنا أيب عن جدي أبان بن سلي - ١٧٥٢
العدة عطية ال يروى هذا احلديث عن قباث إال هبذا : عن أبيه سليمان عن قباث بن أشيم الليثي قال قال رسول اهللا 

  اإلسناد تفرد به أصبغ 

حدثنا أمحد قال حدثنا يزيد بن قيس قال حدثنا حممد بن شعيب بن شابور عن النعمان بن املنذر عن  - ١٧٥٣
من أدرك : عن أوس بن أوس قال قال رسول اهللا ]  ٢١٠ص [ الصنعاين سليمان بن موسى عن أيب األشعث 

اجلمعة فغسل واغتسل مث غدا وابتكر مث دنا من اإلمام فأنصت واستمع كان له يف كل خطوة كعمل سنة قيامها 
  وصيامها مل يرو هذا احلديث عن النعمان إال حممد 

يوب السكري احلمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن سعيد بن أ - ١٧٥٤
زر غبا تزدد حبا مل يرو هذا احلديث عن : األوزاعي عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  األوزاعي إال الوليد 

ن عون عن حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا أزهر بن سعد عن ب - ١٧٥٥
أمرنا أن نغتسل يوم اجلمعة مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال أزهر : حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال عمر 

  تفرد به أمحد بن حممد بن حيىي 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي قال حدثنا أبو موسى الفزاري عن  - ١٧٥٦
ما من أيام أحب إىل اهللا العمل فيهن من أيام العشر قيل وال : ن مسعود قال قال رسول اهللا األعمش عن عبد اهللا ب

  اجلهاد يف سبيل اهللا قال ال إال من خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن  - ١٧٥٧
بايعنا رسول اهللا على أن ال نفر ومل نبايعه على املوت مل يرو هذا :  بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر قال حيىي

  احلديث عن األوزاعي إال عيسى تفرد به سعيد 

قال حدثنا عيسى بن ]  ٢١١ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي  - ١٧٥٨
إن لكل : ىي ومالك بن أنس عن بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا يونس عن معاوية بن حي

  دين خلقا وخلق هذا الدين احلياء مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عيسى تفرد به حممد بن عبد الرمحن 



عن  حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن األخيل قال حدثنا مبشر بن إمساعيل عن جناب بن نسطاس - ١٧٥٩
قال هم رجل } ومهوا مبا مل ينالوا { يف قول اهللا عز و جل : شريك عن عطاء بن السائب عن جماهد عن بن عباس 

يقال له األسود بقتل رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال شريك وال عن شريك إال جناب تفرد 
  به مبشر 

ال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مغرية عن أيب إسحاق عن حدثنا أمحد قال حدثنا عبيد بن هشام ق - ١٧٦٠
الوتر ليس حبتم ولكنه سنة رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال أبو إسحاق : عاصم بن ضمرة عن علي قال 

  تفرد به عبيد 

زم عن سهل حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن شابور الرقي قال حدثنا عبد احلميد بن سليمان عن أيب حا - ١٧٦١
إن يف اجلنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم يف الدنيا مل يرو هذا احلديث عن أيب : بن سعد قال قال رسول اهللا 

  حازم إال عبد احلميد تفرد به حممد بن شابور 

حدثنا أمحد قال حدثنا املتوكل بن حممد بن أيب سورة قال حدثنا احلارث بن عطية عن األوزاعي عن قرة  - ١٧٦٢
دخل علي رسول اهللا وأنا مستترة بقرام فيه صورة فهتكه وقال : عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا عز و جل مل يدخل يف إسناد هذا احلديث بني األوزاعي 
  والزهري قرة إال احلارث 

يوب بن حممد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد عن بن ثوبان عن عطاء عن حدثنا أمحد قال حدثنا أ - ١٧٦٣
ما من مولود يولد إال وهو مكتوب يف تشبيك رأسه مخس آيات من فاحتة : عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا 

  الكتاب 

ءت إىل رسول اهللا وعن بن ثوبان عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن بن عباس أن أم كلثوم جا - ١٧٦٤
يا رسول اهللا زوج فاطمة خري من زوجي فأسكت رسول اهللا مليا مث قال زوجك حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا : فقالت 

  ورسوله وازيدك لو قد دخلت اجلنة فرأيت منزلة مل تري أحدا من أصحايب يعلوه يف منزلته 

أن رسول اهللا : جري عن عبد اهللا بن عمرو وعن بن ثوبان عن محيد بن هانئ عن عباس بن خليد احل - ١٧٦٥
  سئل عن اخلادم يذنب فقال يعفا عنه كل يوم سبعني مرة 

أن رسول اهللا سئل عن : وعن بن ثوبان عن ليث عن مكحول عن قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري  - ١٧٦٦
  ختلقه أنت ترزقه أقره قراره ]  ٢١٣ص [ العزل فقال أنت 

عن سعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد اهللا بن  وعن بن ثوبان - ١٧٦٧
  أن رسول اهللا ذكر الصلوات اخلمس فقال من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة : عمرو 



وت من صام يوما من رمضان يف إنصات وسك: وعن بن ثوبان عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال  - ١٧٦٨
بين له بيت يف اجلنة من زبرجدة خضراء أو ياقوتة محراء مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال الوليد بن الوليد 

  القالنسي 

حدثنا أمحد بن علي بن إمساعيل الرازي اإلسفذين ببغداد قال حدثنا عمر بن علي بن أيب بكر الرازي قال  - ١٧٦٩
: بن شرحبيل عن بن قتة موىل جعدة بن هبرية عن أيب هريرة قال حدثين أيب عن اجلراح بن الضحاك عن جرير 

أوصاين خليلي أبو القاسم بثالث لن أدعهن حىت ألقاه صوم ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى والوتر قبل 
اح النوم ال يروي هذا احلديث عن سليمان بن قتة موىل احلسني بن علي إال جرير بن شرحبيل وال عن جرير إال اجلر

واسم بن قتة سليمان يروي عن بن عباس وروى عنه موسى بن أيب عائشة ]  ٢١٤ص [ تفرد به علي بن أيب بكر 
  وغريه 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة  - ١٧٧٠
ال تزال : ب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد املطل

أميت على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر تفرد به عباد وال 
  رواه عن عباد إال إبراهيم بن موسى وابنه عوام بن عباد وحممد بن آدم املروزي 

بن إمساعيل الرازي قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أمحد بن علي  - ١٧٧١
لقد علمت عائشة بنت أيب : عن حبيب بن حسان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عدي الكندي عن علي قال 

  ش بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان حممد مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان إال أبو بكر بن عيا

حدثنا أمحد قال حدثنا بشر بن حيىي املروزي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث بن أيب سليم عن  - ١٧٧٢
ما خيب اهللا عبدا قام يف جوف الليل فافتتح سورة البقرة : الشعيب عن مسروق عن بن مسعود قال قال رسول اهللا 

[ عن الشعيب إال ليث وال عن ليث إال فضيل  وآل عمران ونعم كنز املرء البقرة وآل عمران مل يرو هذا احلديث
  تفرد به بشر ]  ٢١٥ص 

حدثنا أمحد قال حدثنا عمر بن علي بن أيب بكر قال حدثنا أيب عن عمر بن حممد بن صهبان عن أيب  - ١٧٧٣
كان النيب يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم وكان أكثر صومه يف : حازم عن سهل بن سعد قال 

  عبان مل يرو هذا احلديث عن عمر إال علي ش

حدثنا أمحد قال حدثنا عمر قال حدثنا أيب عن عيسى بن الضحاك الكندي عن األعمش عن شقيق بن  - ١٧٧٤
سلمة عن مسروق عن عمر بن اخلطاب أنه قال أيكم حيدثنا حبديث مسعه من رسول اهللا يف الفتنة فقال حذيفة أنا 

فتنة الرجل يف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة : يه جلريء فحدث قال أحدثك كما قال فقال إنك عل
والصوم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقال عمر لست أسألك عن هذا أسألك عن اليت متوج كموج البحر 

سر قال إذن ال فقال ليس عليك منها بأس يا أمري املؤمنني بينك وبينها باب مغلق فقال أيفتح أم يكسر قال بل يك
  يغلق إىل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عيسى إال علي بن أيب بكر 



حدثنا أمحد قال حدثنا نوح بن أنس املقرئ قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن  - ١٧٧٥
هبم رسول اهللا إىل لقاح الصدقة  قدم على رسول اهللا ناس من عرينة فاجتووا املدينة فأمر: قتادة ومحيد عن أنس قال 

صحوا مث قتلوا الراعي واستاقوا اإلبل فبعث رسول اهللا يف طلبهم ]  ٢١٦ص [ ليشربوا من ألباهنا فشربوا حىت 
  فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم مل يرو هذا احلديث عن أيب جعفر إال سلمة 

 بكر قال حدثنا أيب عن اجلراح بن الضحاك عن حصني بن حدثنا أمحد قال حدثنا عمر بن علي بن أيب - ١٧٧٦
هذا يوم عاشوراء فصوموه ومن كان طعم فليتم : عبد الرمحن عن الشعيب عن حممد بن صيفي قال قال رسول اهللا 

  بقية يومه وبعث إىل أهل القرى ومن حول املدينة من األنصار فأمرهم أن يصوموا بقية يومهم 

حدثنا نوح بن أنس املقرئ قال حدثنا علي بن أيب بكر عن اجلراح بن الضحاك عن حدثنا أمحد قال  - ١٧٧٧
جاء رجل إىل النيب فسأله عن مواقيت الصالة فقال صل معنا : علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال 

ت الشمس مث أمره فأقام هذين اليومني فأمر بالال حني يطلع الفجر فأذن مث أمره فأقام فصلى مث أمره فأذن حني زال
فصلى مث أمره فأذن العصر والشمس مرتفعة مث أمره فأقام فصلى مث أمره فأذن للمغرب حني غربت الشمس مث أمره 

فأقام فصلى مث أمره حني غاب الشفق فأذن للعشاء مث أمره فأقام فصلى مث أمره من الغد فأذن للفجر حني طلع 
 أمره فأذن الظهر حني صار ظل كل شيء مثله مث أمره فأقام فصلى مث أمره الفجر مث أمره حني أسفر فأقام فصلى مث

حني صار ظل كل شيء مثليه فأذن للعصر مث أمره فأقام فصلى مث أمره فأذن للمغرب حني غربت الشمس مث أمره 
اجلراح إال فأقام فصلى مث أخر العشاء إىل قريب من ثلث الليل مث قال ما بني هذين وقت مل يرو هذا احلديث عن 

  علي تفرد به نوح 

وقال حدثنا حممد بن علي بن ]  ٢١٧ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا نوح قال حدثنا علي بن أيب بكر ح  - ١٧٧٨
أيب بكر قال حدثين أيب عن اجلراح بن الضحاك الكندي عن مهدي عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول 

اجلنة فيضيء وجهه هلم كما يضيء القمر ألهل الدنيا ليلة البدر وإن أبا إن أهل عليني ليشرف أحدهم على : اهللا 
  بكر وعمر ملنهم وأنعما مل يرو هذا احلديث عن مهدي إال اجلراح تفرد به علي بن أيب بكر 

حدثنا أمحد قال حدثنا نوح قال حدثنا علي بن أيب بكر عن اجلراح بن الضحاك عن أيب إسحاق عن  - ١٧٧٩
أخذ رسول اهللا بعضلة ساقي أسفل منها فقال هذا موضع اإلزار فإن أبيت فأسفل : عن حذيفة قال مسلم بن نذير 

  من ذلك فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني مل يرو هذا احلديث عن اجلراح إال علي 

مش حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن علي بن أيب بكر قال حدثين أيب عن اجلراح بن الضحاك عن األع - ١٧٨٠
  كان رسول اهللا يقبل وهو صائم : عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا أيب عن اجلراح عن األعمش عن عمارة بن عمري قال حدثنا أبو  - ١٧٨١
واآلخر دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا رجالن من أصحاب حممد أحدمها يعجل الصالة والفطر : عطية قال 

  يؤخر فقالت أيهما الذي يعجل الصالة والفطر فقلنا بن مسعود فقالت هكذا كان رسول اهللا يصنع 



عن بن عباس قال جاء رجل إىل ]  ٢١٨ص [ وبه عن األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري  - ١٧٨٢
قال رسول اهللا أرأيت لو كان يا رسول اهللا إن أمي جعلت عليها صوم شهر وإهنا ماتت ومل تقضه ف: النيب فقال 

  عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين اهللا أحق أن يقضى 

هنى رسول اهللا عن الوصال قالوا يا رسول اهللا إنك : وبه عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ١٧٨٣
  تواصل فقال إنكم لستم مثلي إن ريب يطعمين ويسقيين 

مارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن بن مسعود قال قال رسول اهللا وبه عن األعمش عن ع - ١٧٨٤
  يا معشر الشباب فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء : تزوجوا 

  أن النيب كان يقبل وهو صائم : وبه عن اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ١٧٨٥

احتجم رسول اهللا وهو صائم : راح عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال وبه عن اجل - ١٧٨٦
  فيما بني مكة واملدينة 

إين : وبه عن اجلراح عن ليث بن أيب سليم عن عطاء وجماهد عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب فقال  - ١٧٨٧
تق رقبة قال ال أجد قال أهد بدنة قال ال أجد فقال أفطرت يوما من رمضان متعمدا ووقعت على أهلي فيه فقال أع

تصدق بعشرين صاعا من متر أو تسعة عشر أو أحد وعشرين قال ال أجد فأيت النيب مبكتل فيه عشرون صاعا من متر 
  إليه منا قال فأطعمه أهلك ]  ٢١٩ص [ فقال تصدق هبذا فقال ما باملدينة أهل بيت أحوج 

إمساعيل القطان البغدادي أبو جعفر قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن  حدثنا أمحد بن علي بن - ١٧٨٨
أيوب املوصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع املكي عن سليمان بن أيب مسلم األحول عن طاوس عن عبد اهللا بن 

 يرو هذا رأى علي رسول اهللا ثوبني معصفرين فقال أمك أمرتك هبذا قلت نعم قال فاغسلهما مل: عمرو قال 
  احلديث عن إبراهيم إال عمر 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي بن ضريس العبدي قال حدثنا يعقوب بن موسى املدين عن مسلمة  - ١٧٨٩
من صام ثالثة أيام من شهر حرام : عن راشد أيب حممد املدين قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا 

  ه عبادة سنتني مل يرو هذا احلديث عن مسلمة إال يعقوب تفرد به حممد بن حيىي اخلميس واجلمعة والسبت كتب ل

حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين قال حدثنا عيسى بن ميمون عن عبد الكرمي اجلزري  - ١٧٩٠
مي عن سعيد إال أن رسول اهللا شرب قائما مل يرو هذا احلديث عن عبد الكر: عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

  عيسى 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن مطيع الشيباين قال حدثنا هشيم عن إمساعيل بن سامل عن عمار  - ١٧٩١
أن عليا حدث حديثا فكذبه رجل فقال علي أدعو عليك إن قلت كاذبا قال أدع فدعا عليه : احلضرمي عن زاذان 

  احلديث عن إمساعيل إال هشيم  مل يرو هذا]  ٢٢٠ص [ فلم يربح حىت ذهب بصره 



حدثنا أمحد قال حدثنا أبو مروان العثماين قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حممد بن عبد  - ١٧٩٢
أقرأين : اهللا بن أخي الزهري عن عمه بن شهاب عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن رسول اهللا قال 

ستزيده فيزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف قال بن شهاب السبعة األحرف إمنا هي جربيل على حرف فلم أزل أ
  األمر إذا كان واحدا ال خيتلف فيه حالل وال حرام مل يرو هذا احلديث عن بن أخي الزهري إال الدراوردي 

بن طهمان عن  حدثنا أمحد بن علي أبو العباس الربهباري قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم - ١٧٩٣
صلى بنا : أيوب بن موسى عن حممد بن مسلم الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة قال 
  رسول اهللا ذات يوم العصر فقام يف الركعتني مث مل جيلس حىت قضى صالته مث سجد سجدتني وهو جالس 

النيب هنى عن نكاح املتعة مل يرو هذين احلديثني عن أن : وبه عن الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه  - ١٧٩٤
  الزهري إال أيوب 

ليس على : وبه عن أيوب بن موسى عن مكحول عن عراك بن مالك عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال  - ١٧٩٥
  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال إبراهيم وسفيان بن عيينة ]  ٢٢١ص [ اخليل والرقيق صدقة 

محد قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن احلكم عن مقسم حدثنا أ - ١٧٩٦
يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة { كان كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل الكتاب : عن بن عباس قال 
  و شيبة إىل آخر اآلية مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال أب} سواء بيننا وبينكم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن بن أيب مليكة عن  - ١٧٩٧
مات رسول اهللا يف بييت ويومي وبني سحري وفخذي ومجع بني ريقه وريقي قالت دخل عبد الرمحن : عائشة قالت 

أنه يعجبه أن يستاك به فأخذته فطيبته مث دفعته إليه فاسنت به بن أيب بكر ويف يده سواك فنظر إليه رسول اهللا فظننت 
فما رأيت فما أحسن منه مث أراد أن يناولنيه فلم تقم يده فلما رأيت ذلك أخذته منه مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  الزبري إال إبراهيم 

عن احلضرمي عن القاسم  حدثنا أمحد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه - ١٧٩٨
كانت امرأة يف جياد تسمى أم مهزول وكانت تسافح وكانت تشترط ملن تزوجها أن : عن عبد اهللا بن عمرو قال 

تكفيه النفقة فاستأذن رجل رسول اهللا يف نكاحها فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم الزاين 
  هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر  ال ينكح إال زانية اآلية مل يرو

عن أنس ]  ٢٢٢ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة  - ١٧٩٩
  هنى رسول اهللا عن التمر والزبيب أن خيلطا مل يرو هذا احلديث عن ثوير إال إسرائيل : قال 

قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن  حدثنا أمحد بن علي الربهباري - ١٨٠٠
خرجت أنا وعبيد : إسحاق عن عبد اهللا بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال 

ق اهللا بن عدي بن اخليار حىت قدمنا محص فأتينا وحشي بن حرب فحدثنا قال أتيت رسول اهللا فشهدت شهادة احل



فقال يا وحشي اجلس فحدثين كيف قتلت محزة فحدثته فقال غيب وجهك عين فال أراك مل يرو هذا احلديث عن 
  عبد اهللا بن الفضل إال حممد بن إسحاق وعبد العزيز بن املاجشون 

حدثنا أمحد قال حدثنا إبراهيم بن أيب العباس السامري قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سامل بن  - ١٨٠١
كان رسول اهللا إذا افتتح التكبري يف الصالة رفع يديه حني يكرب حىت : بد اهللا أن عبد اهللا بن عمر أخربه قال ع

جيعلهما حذو منكبيه مث إذا كرب وركع فعل مثل ذلك مث إذا قال مسع اهللا ملن محده فعل مثل ذلك وقال ربنا لك 
   يرو هذا احلديث عن أيب أويس إال إبراهيم احلمد وال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع من السجود مل

حدثنا أمحد قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد بن أيب سعيد  - ١٨٠٢
إذا اشتريت نعال فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا : املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا لعمرو بن جدعان 

  و هذا احلديث عن سعيد إالأبو أمية تفرد به الفيض فاستجده مل ير

حدثنا أمحد بن علي قال حدثنا علي بن أيب هاشم قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباين عن معمر بن راشد  - ١٨٠٣
ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب : عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن رسول اهللا قال 

  مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال معمر وال عن معمر إال عثمان تفرد به علي  عبدا على سيده

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن بن كعب بن مالك  - ١٨٠٤
اجلنة إال مؤمن وأيام أن رسول اهللا بعثه وأوس بن احلدثان فنادى أن ال يدخل : عن أبيه كعب بن مالك أنه حدثه 

  مىن أيام أكل وشرب ال يروى هذا احلديث عن كعب بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حسان السميت قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال  - ١٨٠٥
  إسحاق إال شريك تفرد به حممد بن حسان رأيت النيب يصلي على اخلمرة مل يرو هذا احلديث عن أيب : 

حدثنا أمحد قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا فضيل بن سليمان النمريي قال حدثنا أبو مالك  - ١٨٠٦
ال نورث ما تركنا صدقة ال يروى هذا احلديث عن حذيفة إال هبذا : األشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال النيب 

  يل اإلسناد تفرد به فض

حدثنا أمحد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن واقد بن حممد قال مسعت نافعا حيدث عن بن  - ١٨٠٧
مل يرو هذا ]  ٢٢٤ص [ الكافر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد : عمر قال قال رسول اهللا 

   احلديث عن واقد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن عمر إال شعبة

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو السكن حممد بن حيىي بن السكن البصري قال حدثنا رشدين بن سعد عن  - ١٨٠٨
كل قنوت يف القرآن فهو طاعة مل : عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال 

  يرو هذا احلديث عن عمرو إال رشدين 



كنا يف : ا منصور بن أىب مزاحم قال حدثنا أبو شيبة عن السري عن عبد خري قال حدثنا أمحد قال حدثن - ١٨٠٩
املسجد فخرج علينا علي يف آخر الليل فقال أين السائل عن الوتر فاجتمعنا إليه فقال إن رسول اهللا أوتر أول الليل 

  ن السري إال أبو شيبة مث أوتر وسطه مث أوتر هذه الساعة فقبض وهو يوتر هذه الساعة مل يرو هذا احلديث ع

حدثنا أمحد قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء عن األعمش  - ١٨١٠
يف احلسن بن علي إن ابين هذا سيد وليصلحن اهللا به بني فئتني من : عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا 

  عن األعمش إال عبد الرمحن وحيىي بن سعيد األموي  املسلمني عظيمتني مل يرو هذا احلديث

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل العجلي قال حدثنا زهري بن معاوية عن زياد بن خيثمة عن  - ١٨١١
صنفان من أهل النار مل أرمها بعد نساء كاسيات : سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

معهم سياط كأذناب البقر ال يدخلون ]  ٢٢٥ص [ ئالت مميالت على رؤوسهن كأسنمة البخت وقوم عاريات ما
  اجلنة وال جيدون رحيها مل يرو هذا احلديث عن زياد إال زهري 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن جماهد عن عبد  - ١٨١٢
كان أهل يف ذي القعدة باحلج وأنه قمل رأسه : لى عن كعب بن عجرة األنصاري أنه حدثه أنه الرمحن بن أيب لي

فأتى عليه رسول اهللا وهو يوقد حتت قدر له فقال له كأنك يؤذيك هوام رأسك قال أجل فقال احلق وأهد هديا 
وصمت ثالثة أيام مل يرو هذا قلت ما أجد هديا قال فأطعم ستة مساكني قال ما أجد قال فصم ثالثة أيام قال حلقت 

  احلديث عن أيب الزبري إال إبراهيم بن طهمان 

أقبل رسول اهللا من الطائف حىت إذا كان ببطن خنلة غشيه : وبه عن أيب الزبري عن جبري بن مطعم قال  - ١٨١٣
ريع الذهب فقال الناس فمر بسمرات فتعلقت بردائه فبقي رداؤه فأقبل علينا بوجهه كأنه فلقة قمر وكأن عنقه أسا

يا أيها الناس أمكنوين من ردائي أختافون علي البخل فوالذي نفسي بيده لو كان معي مثل شجر أوطاس نعما محرا 
  لقسمتها بينكم مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال إبراهيم 

ن علقمة عن عبد حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن األعمش عن إبراهيم ع - ١٨١٤
مل يرو هذا احلديث ]  ٢٢٦ص [ ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء : اهللا قال قال رسول اهللا 

  عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة إال إسرائيل تفرد به حممد بن سابق 

يب الزبري عن عطاء بن أيب رباح حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أ - ١٨١٥
جاء رجل إىل رسول اهللا متضمخ باخللوق عليه مقطعات قد أحرم بعمرة : عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال 

فقال رسول اهللا من } وأمتوا احلج والعمرة هللا { فقال كيف تأمرين يا رسول اهللا يف عمريت فأنزل اهللا عز و جل 
أنا فقال ألق ثيابك واغتسل واستنق ما استطعت وما كنت صانعا يف حجتك فاصنعه يف السائل عن العمرة فقال 

عمرتك مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال إبراهيم ومل يدخل أبو الزبري بني عطاء وصفوان أحدا ورواه جماهد عن 
  عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 



ملا قدم رسول اهللا يف الفتح : أم هانئ بنت أيب طالب قالت  وبه عن أيب الزبري عن عكرمة بن خالد عن - ١٨١٦
فتح مكة نزل بأعلى مكة فصلى مثان ركعات فقلت يا رسول اهللا ما هذه الصالة قال صالة الضحى مل يرو هذا 

  احلديث عن أيب الزبري إال إبراهيم 

أيب الزبري عن عبيد بن عمري عن  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن - ١٨١٧
لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ من هذا وأومات إىل تور موضوع مثل : عائشة قالت 

مل يرو هذا احلديث ]  ٢٢٧ص [ الصاع نشرع فيه مجيعا فأفيض على رأسي ثالث مرات بيدي وما أنقض يل شعرا 
  قاسم وإبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري إال أيوب وروح بن ال

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق عن إبراهيم عن أيب الزبري عن عطاء بن أيب رباح عن أم كرز قالت  - ١٨١٨
  العقيقة عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة : قال رسول اهللا 

ن إسحاق عن أيب حنيفة عن بالل عن حدثنا أمحد قال حدثنا أبو سليمان اجلوزجاين قال حدثنا حممد ب - ١٨١٩
كان رسول اهللا يعلمنا التشهد والتكبري كما يعلمنا السورة من القرآن : وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اهللا قال 

  مل يرو هذا احلديث عن وهب إال بالل تفرد به أبو حنيفة 

: عن أيب الزبري عن بن عباس قال  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان - ١٨٢٠
تزوج رسول اهللا ميمونة وهو حمرم قلت تزوجها مبكة قال ال ولكن تزوجها يف بعض الطريق مل يرو هذا احلديث عن 

  أيب الزبري إال إبراهيم 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن موسى عن سعيد املقربي عن  - ١٨٢١
يا رسول اهللا إين أشد ضفر رأسي : اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة أهنا سألت رسول اهللا فقالت عبد 

أفأنقضه إذا أصابتين جنابة قال إمنا يكفيك أن حتثي بيدك ثالث حثيات من ماء فتصبيه على رأسك مث تغسلي سائر 
م إال حممد وقد رواه عن أيوب بن موسى مل يرو هذا احلديث عن إبراهي]  ٢٢٨ص [ جسدك فإذا أنت قد طهرت 

  أيوب السختياين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وغريهم 

حدثنا أمحد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة قال مسعت أبا عبد العزيز حيدث عن عبد الرمحن  - ١٨٢٢
ى أحدكم وليس بني يديه ما يستره فأراد أحدكم أن مير إذا صل: بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول اهللا 

  بني يديه فليمنعه فإن أىب فليقاتله أبو عبد العزيز الذي يروي عنه شعبة هذا احلديث هو موسى بن عبيدة الربذي 

صليت خلف زيد بن : حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن عبد األعلى قال  - ١٨٢٣
ى جنازة فكرب مخسا فمشى إليه عبد الرمحن بن أيب ليلى فأخذ بيده فقال نسيت فقال ال ولكين صليت خلف أرقم عل

  خليلي أيب القاسم فكرب مخسا مل يرو هذا احلديث عن عبد األعلى إال إسرائيل 



عمر بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن محيد الرازي قال حدثنا مهران بن أيب عمر عن أيب سنان عن  - ١٨٢٤
هناين النيب أن أنام إال على وتر مل يرو هذا احلديث عن : قيس املاصر عن جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  عمر بن قيس إال أبو سنان وال عن أيب سنان إال مهران تفرد به حممد بن محيد 

بت بن عجالن عن سليم بن عامر حدثنا أمحد قال حدثنا اهليثم بن خارجة قال حدثنا حممد بن محيد عن ثا - ١٨٢٥
رأيت أبا بكر الصديق خيضب باحلناء والكتم وكان عمر ال خيضب وقال مسعت رسول اهللا يقول ]  ٢٢٩ص [ قال 

  من شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال حممد : 

موسى قال حدثنا أبو اجلواب األحوص بن جواب عن سليمان حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن عباد بن  - ١٨٢٦
سألت أبا سعيد اخلدري من أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم : بن قرم عن هارون بن سعد عن عطية العويف قال 

الرجس وطهرهم تطهريا فعدهم يف يده مخسة رسول اهللا وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني قال أبو سعيد يف بيت أم 
  لت هذه اآلية مل يرو هذا احلديث عن هارون إال سليمان تفرد به األحوص سلمة أنز

سعيد بن السائب الطائفي عن ]  ٢٣٠ص [ حدثنا أمحد قال حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي قال حدثنا  - ١٨٢٧
أول : ل محزة بن عبد اهللا بن سربة عن القاسم بن حبيب عن عبد امللك بن عباد بن جعفر قال مسعت رسول اهللا يقو

من أشفع له من أميت أهل املدينة مث أهل مكة مث أهل الطائف ال يروى هذا احلديث عن عبد امللك بن عباد بن جعفر 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن السائب 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا علي بن عابس عن فضيل بن مرزوق عن  - ١٨٢٨
من أصبح معاىف يف بدنه آمنا يف سربه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا مل : بن عمر عن النيب قال  عطية عن

  يرو هذا احلديث عن فضيل إال علي تفرد به عبد الرمحن 

حدثنا أمحد بن حممد الصيدالين البغدادي قال حدثنا حممد بن حيىي بن كثري احلراين قال حدثنا حممد بن  - ١٨٢٩
ن أعني قال حدثنا إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن رقبة بن مسقلة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة موسى ب

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن : قال قال رسول اهللا 
  كنوزمها يف سبيل اهللا عز و جل 

لن يلج النار من صلى :  عن بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال قال رسول اهللا وبه عن عبد امللك بن عمري - ١٨٣٠
  مل يرو هذين احلديثني عن رقبة إال إبراهيم ]  ٢٣١ص [ قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا 

حدثنا أمحد قال حدثنا سليمان بن سيف أبو داود اجلزري قال حدثنا سعيد بن بزيع عن حممد بن  - ١٨٣١
كنا إذا خرجنا مع رسول اهللا ال ننزع : بن كدام عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال إسحاق عن مسعر 

  خفافنا ثالثة أيام ولياليهن ال من غائط وال بول وال نوم إال من جنابة مل يرو هذا احلديث عن حممد إال سعيد 



ل حدثنا هشام بن عروة حدثنا أمحد قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد القسري قا - ١٨٣٢
أهنا أرادت أن تصدق بلحم مننت فقال هلا النيب أتتصدقني مبا ال تأكلني مل يرو هذا احلديث عن : عن أبيه عن عائشة 

  هشام إال خالد 

حدثنا أمحد قال حدثنا احلسني بن مرزوق املوصلي قال حدثنا احلسن بن قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري  - ١٨٣٣
  هنى النيب أن يتطلب عثرات النساء مل يرو هذا احلديث عن الثوري إال احلسن : ثار عن جابر قال عن حمارب بن د

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن سفيان بن أيب األيلي قال حدثنا سعيد بن واصل قال حدثنا وهيب بن  - ١٨٣٤
: يب بصري عن أيب بن كعب قال خالد عن أيوب السختياين عن شعبة بن احلجاج عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أ

الصالتني ]  ٢٣٢ص [ صلى النيب صالة الصبح فقال أشهد فالن قالوا ال قال أشاهد فالن قالوا ال فقال إن هاتني 
أثقل الصلوات على املنافقني ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا والصف املقدم على مثل صف املالئكة ولو 

وصالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته تعلمون فضيلته البتدرمتوه 
مع الرجل وكلما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال وهيب وال عن وهيب إال 

  سعيد تفرد به سفيان 

عبيد اهللا الدارسي قال حدثنا بن  حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق بن وهب العالف قال حدثنا بشر بن - ١٨٣٥
من صلى علي يف كتاب مل تزل املالئكة تستغفر له : يزيد بن عياض عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ما دام امسي يف ذلك الكتاب ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق 

بن داود بن صبيح البلخي قال حدثنا داود بن احملرب قال حدثنا شعبة عن  حدثنا أمحد قال حدثنا إسحاق - ١٨٣٦
أشار النيب } فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا { يف قول اهللا عز و جل : ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النيب 

  باخلنصر فمن نوره جعله دكا ال يروي هذا احلديث عن شعبة إال داود 

مد بن احلجاج قال حدثنا نوح قال حدثنا إسحاق األزرق عن عبيد اهللا بن عمر عن حدثنا أمحد بن حم - ١٨٣٧
ص [ ما من أمة إال وبعضها يف اجلنة وبعضها يف النار إال أميت فإهنا يف اجلنة : نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

  به أمحد مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال إسحاق وال عن إسحاق إال حممد تفرد ]  ٢٣٣

حدثنا أمحد قال حدثنا السري بن عاصم قال حدثنا حممد بن حيىي بن أيب كثري عن أبيه عن هشام بن  - ١٨٣٨
ملا كان يوم أم حبيبة من النيب دق الباب داق فقال النيب أنظروا من هذا قالوا : عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

به فقال ما هذا القلم على أذنك يا معاوية قال أعددته هللا معاوية فقال ائذنوا له ودخل وعلى أذنه فلم له خيط 
ولرسوله قال جزاك اهللا عن نبيك خريا واهللا ما استكتبتك إال بوحي من اهللا عز و جل وما أفعل من صغرية وال 

كبرية إال بوحي من اهللا عز و جل كيف بك لو قد قمصك اهللا قميصا يعين اخلالفة فقامت أم حبيبة فجلست بني 
ه فقالت يا رسول اهللا وإن اهللا مقمص أخي قميصا قال نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات فقالت يا رسول اهللا يدي

فادع له فقال اللهم أهده باهلدى وجنبه الردى واغفر له يف اآلخرة واألوىل مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عبد 
  اهللا بن حيىي تفرد به السري 



عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب ]  ٢٣٤ص [ املدائين موىل بين هاشم بن  حدثنا أمحد بن منصور - ١٨٣٩
يا رب أخربين بأكرم خلقك عليك فقال الذي يسرع إىل هواي إسراع : صلى اهللا عليه و سلم أن موسى قال 

ب النسر إىل هواه والذي يكلف بعبادي الصاحلني كما يكلف الصيب بالناس والذي يغضب إذا انتهكت حمارمي غض
النمر لنفسه فإن النمر إذا غضب مل يبال أقل الناس أم كثروا مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عبد اهللا تفرد به 

  املسييب 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إسحاق املسييب قال حدثنا عبد اهللا بن نافع الصائغ عن أيب معشر عن  - ١٨٤٠
خرج النيب يف غزوة تبوك فذهب حلاجته فصببت عليه : ة عن أبيه قال عبيد اهللا بن عمر عن محزة بن املغرية بن شعب

فغسل وجهه ثالثا ويديه ثالثا ومسح برأسه مث مسح على خفيه مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال أبو معشر وال 
  عن أيب معشر إال عبد اهللا تفرد به املسييب 

قال حدثنا أنس بن عياض عن حيىي بن سعيد األنصاري  حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إسحاق املسييب - ١٨٤١
ذكر يف زمان النيب خسف قبل املشرق فقال بعض الناس يا رسول اهللا خيسف بأرض فيها : عن أنس بن مالك قال 

  املسلمون فقال نعم إذا كان أكثر أهلها اخلبث مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أنس تفرد به املسييب 

ثنا أمحد قال حدثنا حممد بن إسحاق املسييب قال حدثين عبد اهللا بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر حد - ١٨٤٢
خرج رجالن يف سفر فحضرهتما الصالة : عن أيب سعيد اخلدري قال ]  ٢٣٥ص [ بن سوادة عن عطاء بن يسار 

ومل يعد اآلخر مث أتيا رسول اهللا  وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث وجدا املاء فأعاد أحدمها الصالة
فذكرا له ذلك فقال للذي مل يعد أصبت السنة وأجزتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك األجر مرتني مل يرو 

  هذا احلديث عن الليث متصل اإلسناد إال عبد اهللا تفرد به املسييب 

اجلزري عن الوازع بن نافع العقيلي عن حدثنا أمحد قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا علي بن ثابت  - ١٨٤٣
يف قول كمشكاة قال جوف حممد والزجاجة قلبه واملصباح النور الذي يف قلبه توقد من شجرة : سامل عن بن عمر 

ما كان إبراهيم يهوديا وال { مباركة الشجرة إبراهيم زيتونة ال شرقية وال غربية ال يهودي وال نصراين مث قرأ 
  مل يرو هذا احلديث عن سامل إال الوازع تفرد به علي } نيفا مسلما وما كان من املشركني نصرانيا ولكن كان ح

حدثنا أمحد بن حيىي األزدي البغدادي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة  - ١٨٤٤
ة على زوجها مل تقبض من أمرين رسول اهللا أن أدخل امرأ: بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت 

  مهرها شيئا مل يرو هذا احلديث عن منصور متصل اإلسناد إال شريك 

حدثنا أمحد بن زجنويه القطان البغدادي قال حدثنا حممد بن بكار بن الريان قال حدثنا حفص بن عمر  - ١٨٤٥
ملا خلق اهللا : رسول اهللا  قاضي حلب عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة قال قال

قال له قم فقام مث قال له أدبر فأدبر مث قال له أقعد فقعد فقال وعزيت ما خلقت ]  ٢٣٦ص [ عز و جل العقل 
خريا منك وال أكرم منك وال أفضل منك وال أحسن بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك أعاقب وبك الثواب 

  وعليك العقاب 



عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا حممد بن مصعب القرقساين قال حدثنا  حدثنا أمحد قال حدثنا - ١٨٤٦
من سب أحدا من أصحايب فعليه لعنة اهللا مل يرو هذا : فضيل بن مرزوق عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا 

  احلديث عن فضيل إال حممد 

ثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا أمحد قال حدثنا هاشم بن عبد العزيز البغدادي قال حد - ١٨٤٧
من شرب يف إناء من فضة : عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

  فإمنا جيرجر يف بطنه نارا مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد الرزاق 

الين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن أيب السري العسق - ١٨٤٨
تويف رسول اهللا وهو يبغض ثالث : سليمان عن عوف األعرايب عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال 

ص [ قبائل ثقيفا وبين حنيفة وبين أمية مل يرو هذا احلديث عن عوف إال جعفر وال عن جعفر إال عبد الرزاق تفرد 
  يب السري به بن أ]  ٢٣٧

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن حممد بن عجالن عن  - ١٨٤٩
كان رسول اهللا إذا عطس مخر وجهه مل يرو هذا احلديث عن سفيان الثوري : مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  إال عبد الرزاق تفرد به بن أيب السري 

أمحد بن عبد اهللا بن العباس الطائي البغدادي قال حدثنا أمحد بن سعيد املهراين قال حدثنا اصبغ  حدثنا - ١٨٥٠
بن الفرج قال حدثنا عبد الرمحن بن القاسم عن نافع بن أيب نعيم ويزيد بن عبد امللك عن سعيد املقربي عن أيب 

ا حجاب فقد وجب عليه الوضوء مل يرو إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه وليس دوهن: هريرة قال قال رسول اهللا 
  هذا احلديث عن نافع إال عبد الرمحن 

حدثنا أمحد بن القاسم الربيت ببغداد قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم  - ١٨٥١
 بلغ عشر مرار أميا مسعت النيب ال مرة وال مرتني وال ثالثة حىت: عن أيب خلدة عن ميمون الكردي عن أبيه قال 

رجل تزوج امرأة مبا قل من املهر أو كثر ليس يف نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ومل يؤد إليها حقها لقي 
اهللا يوم القيامة وهو زان وأميا رجل استدان دينا ال يريد أن يؤدي إىل صاحبه حقه خدعه حىت أخذ ماله فمات ومل 

  ى هذا احلديث عن أيب ميمون الكردي إال سنان تفرد به أبو سعيد موىل بين هاشم يؤده لقي اهللا وهو سارق ال يرو

حدثنا أمحد بن أيب عوف املعدل قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا حممد بن القاسم األسدي قال  - ١٨٥٢
خوف ما أخاف على أ: حدثنا فطر بن خليفة عن أيب خالد الواليب عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول اهللا يقول 

أميت االستسقاء باألنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر مل يرو هذا احلديث عن فطر إال حممد وال يروى عن جابر 
  بن مسرة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا أمحد قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب سلمة سعيد بن يزيد  - ١٨٥٣
بعثتين أم سليم برطب إىل النيب يف طبق أول ما أينع : املنذر بن مالك العبدي عن أنس بن مالك قال عن أيب نضرة 



مثر النخل قال دخلت عليه فوضعت بني يديه فأصاب منه مث أخذ بيدي فخرجنا وكان حديث عهد بعرس زينب 
احلمد هللا الذي أقر عينك يا  بنت جحش فمر بنساء من نسائه وعندهن رجال يتحدثون فهنأنه وهنأه الناس فقالوا

رسول اهللا فمضى حىت أتى عائشة وإذا عندها رجالن فكره ذلك وكان إذا كره الشيء عرف ذلك يف وجهه فأتيت 
أم سليم فأخربهتا فقال أبو طلحة لئن كان كما قال ابنك حقا ليحدثن أمر فلما كان من العشي خرج رسول اهللا 

اآلية كلها مل يرو هذا } ها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم يا أي{ فصعد املنرب قال هذه اآلية 
  احلديث عن أيب نضرة إال أبو سلمة تفرد به خالد 

حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن عبيد قال حدثنا حممد بن يزيد بن سنان قال حدثين أيب قال حدثين  - ١٨٥٤
ذكر قوم عند رسول اهللا الكرب : عن جماهد عن أيب رحيانة قال ]  ٢٣٩ص [ زيد بن أيب أنيسة عن جابر بن يزيد 

فقلت يا نيب اهللا إين ألحب اجلمال حىت يف عالقة سوطي وزمام نعلي فهل ختشى علي يف ذلك شيئا قال ال قلنا فما 
  الكرب قال الكرب الذي يبطر احلق ويغمص الناس مل يرو هذا احلديث عن زيد إال أبو يزيد 

حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خالد السعري قال حدثنا أمحد بن خالد الصنعاين قال حدثنا رباح بن زيد  - ١٨٥٥
عن معمر عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن زينب بنت أم سلمة أخربته عن أمها أم سلمة زوج النيب قالت 

شر يأتيين اخلصوم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ يف مسع النيب خصما عند بابه فخرج إليهم فقال اللهم إمنا أنا ب: 
حجته من بعض فأقضي له وأحسب أنه صادق فما أن قضيت له من حق مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو 

  ليدعها 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي قال حدثنا  - ١٨٥٦
املؤمن واهي راقع فسعيد من هلك على : لد املدين عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا سعيد بن خا

رقعه مل يرو هذا احلديث عن حممد إال سعيد تفرد به يعقوب قال أبو القاسم وتفسري قوله واهي راقع يعين مذنب 
  تواب 

قال حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق قال  حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن حيىي بن األزهر الواسطي - ١٨٥٧
من بىن هللا عز و جل مسجدا كمفحص قطاة : أخربنا شريك عن األعمش عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  بىن اهللا عز و جل له بيتا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شريك تفرد به إسحاق 

سى الواسطي مسعان قال حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا أمحد قال حدثنا إمساعيل بن عي - ١٨٥٨
يف املسح على اخلفني ثالثة أيام للمسافر : حدثنا القاسم بن عثمان أبو العالء البصري عن أنس بن مالك عن النيب 

  وللمقيم يوم إىل الليل 

صلح له سائر عمله وإن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة فإن صلحت : وبه عن النيب قال  - ١٨٥٩
  فسدت فسد سائر عمله 



حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن حرب النسائي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن القاسم بن عثمان أيب  - ١٨٦٠
أن رسول اهللا دعا عشية اخلميس فقال اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو : العالء البصري عن أنس بن مالك 

عمر يوم اجلمعة فأسلم ال تروى هذه األحاديث الثالثة عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد هبا  بعمرو بن هشام فأصبح
  القاسم 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد احلميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا  - ١٨٦١
امرأة على عهد رسول اهللا  طلقت: شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب الزهري عن عائشة قالت 

فمكثت عشرين ليلة مث وضعت محلها فأتت النيب فأخربته فقال استفلحي بأمرك أي تزوجي مل يرو هذا احلديث عن 
  إبراهيم إال شريك تفرد به إسحاق 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا عمرو بن حممد العنقري قال حدثنا أسباط بن نصر  - ١٨٦٢
سألت ريب عز و جل ألميت أربعة خالل : هلمداين عن إمساعيل السدي عن أيب املنهال عن أيب هريرة عن النيب قال ا

فأعطاين ثالثا ومنعين واحدة سألته ان ال يكفر أميت صعقة واحدة فأعطانيها وسألته أن ال يسلط عليهم عدوا من 
قبلهم فأعطانيها وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها مل  غريهم فأعطانيها وسألته أن ال يعذهبم مبا عذب به األمم

  يرو هذا احلديث عن السدي إال أسباط تفرد به العنقري 

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب صاحل  - ١٨٦٣
مهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم رجل حلف ثالثة ال يكل: عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
أعطي وهو كاذب ورجل حلف على ميني كاذبة بعد العصر ليقتطع ]  ٢٤٢ص [ على سلعة لقد أعطي هبا أكثر مما 

هبا مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فإن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل 
  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال سعيد  ما

حدثنا أمحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن  - ١٨٦٤
ملا انصرف رسول اهللا من غزوة حنني وكان ببعض : وعمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

خافت ناقته فأخذت مسرة بردائه فقال النيب ردوا علي ردائي أختافون علي البخل فواهللا الطريق سأله الناس رهقوه ف
لو أفاء اهللا عليكم مثل عدد مسر هتامة نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوين خبيال وال جبانا وال كذابا فلما كان عند قسم 

فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم  اخلمس قام إليه رجل يستحله خميطا أو خياطا فقال ردوا اخلياط واملخيط
القيامة مث رفع وبرة من ذروة سنام بعري فقال مايل مما أفاء اهللا عليكم وال مثل هذه إال اخلمس واخلمس مردود 

  عليكم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال بن عيينة تفرد به املخزومي 

لصمد قال حدثنا إمساعيل بن قيس األنصاري عن عبد الرمحن بن حدثنا أمحد قال حدثنا أمحد بن عبد ا - ١٨٦٥
ما ]  ٢٤٣ص [ أكثر : زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

  أختوف على أميت من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غري مواضعه ورجل يرى أنه أحق هبذا األمر من غريه 



قال بن الدحداح أيستقرضنا ربنا } من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا { ملا نزلت : به عن النيب قال و - ١٨٦٦
يا رسول اهللا من أموالنا فقال نعم قال فإن يل حائطني أحدمها بالعالية واآلخر بالسافلة فقد أقرضت خريمها ريب فقال 

البن الدحداح يف اجلنة مذلل ال يروى هذان رسول اهللا هو لليتيم الذي عندكم مث قال رسول اهللا رب عذق 
  احلديثان عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد هبما أمحد 

حدثنا أمحد بن حامت العسكري بسر من رأى قال حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي قال حدثنا يعقوب  - ١٨٦٧
املؤمن واه راقع : قال رسول اهللا  بن إسحاق احلضرمي قال حدثنا سعيد بن خالد عن حممد بن املنكدر عن جابر قال
  فسعيد من هلك على رقعه مل يرو هذا احلديث عن حممد إال سعيد تفرد به يعقوب 

حدثنا أمحد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس قال حدثنا العباس بن حممد بن حامت قال حدثنا سورة  - ١٨٦٨
بت عن الشعيب عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال بن احلكم القاضي قال حدثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثا

ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث أدرك النيب فآمن به ورجل كانت له : قال رسول اهللا 
وتزوجها وعبد اتقى اهللا وأطاع مواليه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن حبيب إال ]  ٢٤٤ص [ أمة فأعتقها 

   سورة

حدثنا أمحد بن إسحاق بن البهلول األنباري القاضي قال حدثين أيب قال حدثنا سويد بن عمرو الكليب  - ١٨٦٩
ال ترفع العصا عن أهلك وأخفهم يف : عن احلسن بن صاحل عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا 

احلسن وال عن احلسن إال سويد تفرد به إسحاق بن اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال 
  البهلول 

حدثنا أمحد بن حممد بن علي بن اخلنزي املؤذن الرملي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا  - ١٨٧٠
أن رسول اهللا هنى : عبد اهللا بن وهب عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

  اقلة واملزابنة واملالمسة عن احمل

أن النيب هنى عن الشغار مل يرو هذين احلديثني عن صفوان بن سليم إال يزيد بن عياض تفرد : وبإسناده  - ١٨٧١
  هبما بن وهب 

حدثنا أمحد بن حممد بن أيب حفص النصييب قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل  - ١٨٧٢
صياح املولود حني يولد نزغة من الشيطان مل يرو هذا : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  بن أيب صاحل عن أبيه

  احلديث عن أيب عوانة إال شيبان 

حرملة بن حيىي قال حدثنا عبد ]  ٢٤٥ص [ حدثنا أمحد بن طاهر بن حرملة املصري قال حدثين جدي  - ١٨٧٣
أن النيب دخل مكة يوم الفتح : سلمة عن أيب الزبري عن جابر  الرمحن بن زياد الرصايف قال حدثنا شعبة عن محاد بن

  وعلى رأسه عمامة سوداء مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال الرصايف تفرد به حرملة بن حيىي 



حدثنا أمحد بن طاهر بن حرملة قال حدثين جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا إدريس بن حيىي اخلوالين قال  - ١٨٧٤
يقبض اهللا األرض بيده : ريح عن عقيل عن بن شهاب عن نافع عن بن عمر أن النيب قال أخربين حيوة بن ش

  والسماوات بيمينه مث يقول أنا امللك 

مثل صاحب القرآن إذا عاهد عليه وقام به يف ليله : وعن بن شهاب عن نافع عن بن عمر عن النيب قال  - ١٨٧٥
  إذا أطلقها انفلتت كمثل اإلبل املعقولة إذا عقلها صاحبها أمسكها و

احلمى من فيح جهنم فاكسروها باملاء وكان بن : وعن بن شهاب عن نافع عن بن عمر عن النيب قال  - ١٨٧٦
عمر يقول اللهم أذهب عنا الرجز مل يرو هذه األحاديث عن الزهري إال عقيل وال عن عقيل إال حيوة وال عن 

  حيوة إال إدريس بن حيىي تفرد هبا حرملة 

حدثنا أمحد بن طاهر بن حرملة قال حدثنا جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين  - ١٨٧٧
أن رسول : جرير بن حازم عن سليمان بن مهران األعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد اهللا بن مسعود 

  ديث عن جرير إال بن وهب مل يرو هذا احل]  ٢٤٦ص [ اهللا صلى مخس ركعات مث سجد سجدتني وهو جالس 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة  - ١٨٧٨
  عق رسول اهللا عن احلسن واحلسني بكبشني مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال جرير تفرد به بن وهب : عن أنس قال 

نا جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا محاد بن زياد البصري قال حدثنا محيد حدثنا أمحد بن طاهر قال حدث - ١٨٧٩
أميت أمة مرحومة متاب عليها : الطويل وكان جارا لنا قال مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا يقول 

و هذا احلديث تدخل قبورها بذنوهبا وخترج من قبورها ال ذنوب عليها متحص عنها ذنوهبا باستغفار املؤمنني هلا مل ير
  عن محيد إال محاد بن زياد تفرد به حرملة 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين مالك بن أنس عن  - ١٨٨٠
إذا قرب العشاء ونودي بالصالة فابدأوا بالعشاء وال : الزهري عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا يقول 

  ن عشائكم مل يرو هذا احلديث عن مالك إال بن وهب وروح بن عبادة تعجلوا ع

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا بن وهب وحممد بن إدريس الشافعي قاال حدثنا  - ١٨٨١
إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت : مالك بن أنس عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال مسعت النيب يقول 

أصبحت ]  ٢٤٧ص [ ينادي بن أم مكتوم وكان الشافعي يزيد يف حديثه وكان بن أم مكتوم ال يؤذن حىت يقال له 
  أصبحت مل يرو هذا احلديث عن مالك إال بن وهب والشافعي 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن  - ١٨٨٢
استشريوا النساء يف أنفسهن : ربيعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سامل عن أبيه عن رسول اهللا قال  جعفر بن

  مل يرو هذا احلديث إال بن وهب 



حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا بن وهب قال حدثين الضحاك بن عثمان قال  - ١٨٨٣
إذا كان يوم : بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أخربين عبد الرمحن بن اجملرب عن سامل 

سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى ومسوه مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن اجملرب إال الضحاك بن 
  عثمان تفرد به بن وهب 

ن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث قال حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا ب - ١٨٨٤
إنا معاشر األنبياء : مسعت عطاء بن أيب رباح يقول مسعت بن مبارك مسعت بن عباس يقول مسعت رسول اهللا يقول 

أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أمياننا على مشائلنا يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
  تفرد به حرملة بن حيىي  احلارث إال بن وهب

عبد اهللا بن وهب قال ]  ٢٤٨ص [ حدثنا أمحد بن طاهر بن حرملة قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا  - ١٨٨٥
إذا : حدثين سفيان بن عيينة قال حدثين رجل قصري من عمرو بن احلارث عن أيب هبرية عن بن حجرية عن قال 

  رأيت العبد معطاء زهدا يف الدنيا 

دثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا عبد اهللا بن هليعة ح - ١٨٨٦
ال يقولن أحدكم اللهم لقين حجيت فإن الكافر يلقى حجته : عن السكن بن أيب كرمية عن بن شهاب عن أيب سلمة 

  السكن إال بن هليعة تفرد به بن وهب املمات مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال السكن بن أيب كرمية وال عن 

حدثنا أمحد بن طاهر بن حرملة قال حدثنا جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين  - ١٨٨٧
أبو مسعود املاضي بن حممد الغافقي عن هشام بن حسان عن احلسن عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول 

ص [ شقى األشقياء قالوا بلى يا رسول اهللا قال من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة أال أخربكم بأ: اهللا قال 
  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال املاضي بن حممد تفرد به بن وهب ]  ٢٤٩

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة قال حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن  - ١٨٨٨
يعتدى املرء عند : ان بن سامل عن حممد بن عقيل عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا مرو

أربعة خصال إذا نام وحده وإذا نام مستلقيا وإذا نام يف ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من األرض فمن 
طا ال يروى هذا احلديث عن الزهري إال استطاع أن ال يغتسل بفضاء من األرض فإن كان ال بد فاعال فليخطط خ

  هبذا اإلسناد تفرد به عبد اجمليد 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال حدثين سعيد بن أيب  - ١٨٨٩
ويف ميننا  اللهم بارك لنا يف شامنا: أيوب قال حدثين عبد الرمحن بن عطاء عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا قال 

فقال رجل ويف مشرقنا يا رسول اهللا فقال اللهم بارك لنا يف شامنا ويف ميننا فقال الرجل ويف مشرقنا يا رسول اهللا 
فقال اللهم بارك لنا يف شامنا وميننا إن من هنالك يطلع قرن الشيطان وبه تسعة أعشار الكفر وبه الداء العضال مل 

  عطاء إال سعيد بن أيب أيوب تفرد به بن وهب يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن 



حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي حرملة بن حيىي قال حدثنا يونس بن متيم املرادي عن بن عن أيب  - ١٨٩٠
يا { لو أن يل الدنيا وما فيها هبذه اآلية : عبد الرمحن احلبلي عن ثوبان موىل رسول اهللا قال مسعت رسول اهللا يقول 

فقال } لذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم عبادي ا
  رجل ومن أشرك فقال النيب إال من أشرك 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا جدي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثين عبد اهللا بن عياش القتباين  - ١٨٩١
ضحى رسول اهللا : رمحن قال أخربين بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال عن عيسى بن عبد ال

  بكبشني أقرنني أملحني أحدمها عنه وعن أهل بيته واآلخر عنه وعن من مل يضحي من أمته 

حدثنا أمحد بن طاهر قال حدثنا أمحد بن الربيع النوفلي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن بن وهب  - ١٨٩٢
بن مسلم قال حدثنا حجاج بن رشدين عن أبيه عن عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب 

يقبض اهللا عز و جل العلماء قبضا ويقبض العلم معهم فينشأ أحداث ينزو : سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال 
مل يرو هذا احلديث عن عمرو ]  ٢٥١ص [ بعضهم على بعض نزو العري على العري ويكون الشيخ فيهم مستضعفا 

  بن احلارث إال رشدين تفرد به احلجاج بن رشدين 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع الطحان املصري قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عنبسة بن خالد قال  - ١٨٩٣
أرخص يف بيع العرايا  أن رسول اهللا: حدثنا يونس بن يزيد عن أيب الزناد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت 

  خبرصها مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال يونس وال عن يونس إال عنبسة تفرد به أمحد بن صاحل 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا احلسني بن الفضل بن أيب حديدة الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن  - ١٨٩٤
ن أخيه احلسن بن عطية عن أبيه عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال عيينة قال حدثنا عبد اهللا بن عطية العويف ع

يتبع الرجل من احلسنات يوم القيامة أمثال اجلبال فيقول أىن هذا فيقال باستغفار ولدك لك مل يرو : قال رسول اهللا 
  هذا احلديث عن عبد اهللا بن عطية إال إبراهيم بن عيينة 

ع قال حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا أمحد بن حممد بن ناف - ١٨٩٥
كان : حدثين الليث بن سعد عن شريك بن عبد اهللا النخعي عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال 
  عيب رسول اهللا يصلي يف الثوب الواحد مل يرو هذا احلديث عن الليث إال بن وهب تفرد به عبد امللك بن ش

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال  - ١٨٩٦
إن : عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا ]  ٢٥٢ص [ حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 

خلق األرض فيقول اهللا فيقول من خلق اهللا فإذا  الشيطان يأيت أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول اهللا فيقول من
وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت باهللا ورسوله مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو 

إال مالك وال عن مالك إال بن أيب أويس تفرد به أبو الطاهر بن السرح ورواه الناس عن هشام بن عروة عن أبيه 
  رة عن أيب هري



حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا بن أيب فديك قال حدثنا موسى بن  - ١٨٩٧
من كذب علي : يعقوب عن عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

بن عبد اهللا إال عبد الرمحن بن إسحاق وال عن عبد متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن إسحاق 
  الرمحن إال موسى بن يعقوب وال عن موسى إال بن أيب فديك تفرد به أمحد بن صاحل 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن حيىي  - ١٨٩٨
رجالن يف خنلة فقطع رسول اهللا جريدة من جرائدها فوجد ذرعها  اختصم: عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال 

  مخسة أذرع فجعلها حرميها مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن حيىي إال الدراوردي 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار  - ١٨٩٩
أهدي : اليحصيب عن أبيه عن النعمان بن بشري قال ]  ٢٥٣ص [ ن بن عرق قال أخربنا حممد بن عبد الرمح

لرسول اهللا عنب من الطائف فأعطاين عنقودا وقال اذهب به إىل أمك فأكلته يف الطريق فقال ما فعل العنقود فقلت 
السوء يف أميان السوء أكلته فسماين غدر قال وكان النعمان يقول على منربه إال إن البلية كل البلية أن تعمل أعمال 

  ال يروى هذا احلديث عن النعمان بن بشري إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبد الرمحن بن عرق 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على عبد اهللا بن نافع قال حدثنا بن أيب  - ١٩٠٠
إذا مرض املؤمن أخلصه ذلك كما خيلص الكري خبث : لنيب قال ذئب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن ا

  احلديد مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال بن أيب ذئب تفرد به عبد اهللا بن نافع 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا زيد بن احلباب قال حدثنا احلسني بن  - ١٩٠١
أتاين جربيل عليه السالم : د الرمحن عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا واقد عن حصني بن عب

  يف خضر معلق به الدر مل يرو هذا احلديث عن حصني إال احلسني بن واقد تفرد به زيد بن احلباب 

د الرمحن الذماري قال حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد امللك بن عب - ١٩٠٢
مسعت رسول اهللا يقرأ أحيسب : عن جابر بن عبد اهللا قال ]  ٢٥٤ص [ حدثنا سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر 

  أن ماله أخلده مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال الذماري 

أويس قال حدثين أخي  حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا إمساعيل بن أيب - ١٩٠٣
عن سليمان بن بالل عن ربيعة بن عبد الرمحن عن عراك بن مالك عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن هشام 

أن النيب كان يصبح جنبا من نكاح غري احتالم مل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال سليمان : عن أم سلمة زوج النيب 
  يه بن بالل تفرد به بن أيب أويس عن أخ

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا حيىي بن حممد احلازمي قال حدثنا  - ١٩٠٤
أن : إمساعيل بن ثابت بن جممع عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك أنه مسح على اخلفني وذكر أنس 



ص [ د إال إمساعيل بن ثابت وال عن إمساعيل رسول اهللا مسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعي
  إال حيىي احلازمي تفرد به أمحد بن صاحل ]  ٢٥٥

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن كثري  - ١٩٠٥
أحد جبل حيبنا وحنبه فإذا :  بن زيد عن عبد اهللا بن عامر عن بنت نبيط عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه مل يرو هذا احلديث عن زينب بنت نبيط إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  الدراوردي 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا صاحل بن قدامة عن عبد اهللا بن دينار عن  - ١٩٠٦
  هنى رسول اهللا أن نسافر بالقرآن إىل أرض العدو خمافة أن يناله العدو : نافع عن بن عمر قال 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من : وعن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ١٩٠٧
  أهل اجلنة أو من أهل النار يقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا منه 

تين صفية بنت أيب عبيد عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن وعن نافع عن بن عمر قال حدث - ١٩٠٨
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوجها مل يرو هذه : رسول اهللا قال 

  األحاديث عن عبد اهللا بن دينار إال صاحل بن قدامة 

مد بن ميمون اإلسكندراين قال حدثنا عبد اهللا بن حيىي حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا حم - ١٩٠٩
يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن ]  ٢٥٦ص [ الربلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن 

ال حيتلب أحد ماشية أحد بغري إذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته : عمر أنه مسع رسول اهللا يقول 
شل طعامه فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعماهتم فال حيلنب أحد ماشية أحد إال بأمره مل يرو هذا احلديث عن فينت

يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد إال حيوة بن شريح وبكر بن مضر تفرد به عن حيوة عبد اهللا بن حيىي وعن بكر بن مضر 
  ابنه إسحاق بن بكر 

قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي املصيصي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم  حدثنا أمحد بن حممد بن نافع - ١٩١٠
: احلنيين قال حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا يقول 

  القطع يف ربع دينار فصاعدا 

ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حد - ١٩١١
ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا : قال حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  ودخان جهنم يف جوف امرئ مسلم مل يرو هذين احلديثني عن مالك إال احلنيين 

حل قال حدثنا بن أيب فديك قال حدثنا زكريا بن حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صا - ١٩١٢
ما أصبنا من دنياكم هذه إال نساءكم ال : مسعت بن عمر يقول قال رسول اهللا ]  ٢٥٧ص [ إبراهيم عن أبيه قال 

  يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك 



الطاهر بن السرح قال وجدت يف كتاب خايل حدثين عقيل حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو  - ١٩١٣
: بن خالد عن بن شهاب قال حدثين سعيد بن سليمان عن أبيه سليمان بن زيد بن ثابت عن جده زيد بن ثابت قال 
كنت أكتب الوحي لرسول اهللا وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل اجلمان مث سري 

ل عليه بقطعة الكتف أو كسرة فأكتب وهو ميلي علي فما أفرغ حىت تكاد رجلي تنكسر من ثقل عنه فكنت أدخ
القرآن وحىت أقول ال أمشي على رجلي أبدا فإذا فرغت قال اقرأه فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامة مث أخرج به إىل 

  الناس 

توضؤوا مما : عن رسول اهللا أنه قال وعن بن شهاب أن سامل بن عبد اهللا أخربه عن عبد اهللا بن عمر  - ١٩١٤
  مست النار 

قال قلت : وعن بن شهاب عن عبد الرمحن بن سعد املقعد عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه  - ١٩١٥
  عليك هذا وأشار إىل لسانه ]  ٢٥٨ص [ يا رسول اهللا حدثين بأمر اعتصم به فقال املك 

أن رسول اهللا أيت بشارب وهو خبيرب فحثا يف : أزهر حدثه عن أبيه  وعن بن شهاب أن عبد الرمحن بن - ١٩١٦
وجهه التراب مث أمر أصحابه فضربوه بنعاهلم ومبا كان يف أيديهم حىت قال هلم أرفقوا فرفقوا فتويف رسول اهللا وتلك 

خر خالفته مث جلد سنته مث جلد أبو بكر يف اخلمر أربعني مث جلد عمر أربعني صدرا من إمارته مث جلد مثانني يف آ
  عثمان احلد أربعني مث معاوية احلد أربعني 

مفاتيح الغيب مخس : وعن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه مسع رسول اهللا يقول  - ١٩١٧
غدا وما مث يتلو هذه اآلية إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 

  تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال وجدت يف كتاب خايل حدثين عقيل  - ١٩١٨
بن خالد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة األسلمية فسلها كيف 

أن زوجها سعد بن خولة : سول اهللا قال فأخربين مالك بن أوس بن احلدثان أن سبيعة األسلمية أخربته قضى هلا ر
تويف عنها مبكة مع رسول اهللا يف حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث بعده إال يسريا حىت وضعت فخطبها أبو 

ال أما إنك ال حتلني حىت تعتدي تنكحه فق]  ٢٥٩ص [ السنابل بن بعكك بن السباق من بين عبد الدار فأبت أن 
آخر األجلني فاستفتت رسول اهللا فأذن هلا بالنكاح مل يرو هذا احلديث عن عقيل إال خال أىب الطاهر بن سرح وثيمة 

  بن موسى بن ربيعة 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا بشر بن بكر عن األوزاعي عن  - ١٩١٩
اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة مل يرو هذا : محيدة الظاعين عن عروة البارقي قال قال رسول اهللا  أيب

  احلديث عن األوزاعي إال بشر بن بكر تفرد به أبو الطاهر 



ك عن حممد حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري قال حدثنا بن أيب فدي - ١٩٢٠
بن أيب قدامة عن حممد بن عجالن عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم 

من صلى ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أربعة قبل الظهر وثنتني بعدها : حبيبة زوج النيب أن النيب قال 
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن قدامة إال بن أيب فديك تفرد به  ] ٢٦٠ص [ وثنتني قبل العصر وثنتني قبل الصبح 

  عبيد اهللا بن املنكدر 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن سلمة  - ١٩٢١
  ن سلمة بن نبيط إال بن املبارك رأيت النيب خيطب على مجل أمحر مل يرو هذا احلديث ع: بن نبيط عن أبيه قال 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو يوسف اجليزي قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن بن جريج  - ١٩٢٢
كنت عند بن عباس فأتاه رجل فقال يا أبا عباس ما تقول يف قال وما عسى أن أقول فيك قال اين : عن عطاء قال 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة يف تابوت من نار عامل بقلم فقال مسعت رسول اهللا
مقفل عليه بأقفال من نار فإن كان أجراه يف طاعة اهللا ورضوانه فك عنه التابوت وإن كان أجراه يف معصية اهللا 

ج إال إمساعيل بن عياش هوى به التابوت سبعني خريفا حىت باري القلم واليق الدواة مل يرو هذا احلديث عن بن جري
  تفرد به أبو يوسف 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن  - ١٩٢٣
أنه سأل : عن عمر بن أيب سلمة ]  ٢٦١ص [ احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد اهللا بن كعب احلمريي 

فقال له سل هذه ألم سلمة فأخربته أن رسول اهللا يصنع ذلك فقال له يا رسول اهللا قد غفر  رسول اهللا أيقبل الصائم
اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول اهللا إين ألتقاكم هللا وأعلمكم حبدوده مل يرو هذا احلديث عن عمر 

  بن أيب سلمة عن أمه أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن احلارث 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين أسامة بن  - ١٩٢٤
على سنام كل بعري شيطان : زيد أن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي حدثه أنه مسع أباه محزة يقول قال رسول اهللا 

  رو هذا احلديث عن حممد بن محزة إال أسامة بن زيد الليثي فإذا ركبتموها فسبحوا اهللا وال تقصروا عن حاجتكم مل ي

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا خالد بن عبد السالم الصديف قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ١٩٢٥
: حدثين بن هليعة وعمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

  ن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث إال بن وهب إ

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا حممد بن طلحة التيمي قال حدثنا أبو  - ١٩٢٦
خرج رسول اهللا جيهز جيشا فنظر إىل العباس : ل سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص قا

مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن املسيب إال ]  ٢٦٢ص [ فقال هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها 
  أبو سهيل بن مالك 



ة بن حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين حيو - ١٩٢٧
أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة يف : شريح عن عبد العزيز بن مليل عن عبد الرمحن بن أيب أمية 

الفتنة األوىل وهو على فرس فتأخر له عن السرج فقال له اركب فأيب أن يركب فقال قيس إين مسعت رسول اهللا 
قال رسول اهللا ولكين أخشى عليك ال يروى يقول صاحب الدابة أحق بصدرها فقال حبيب إين لست أجهل ما 

  هذا احلديث عن حبيب بن مسلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن وهب قال حدثنا عبد اهللا بن  - ١٩٢٨
إن : د اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا قال وهب قال حدثنا عبد اهللا بن عياش عن أيب رزين الغافقي عن عب

الذين مير بني يدي الرجل وهو يصلي عمدا يتمىن يوم القيامة أنه شجرة يابسة ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن 
  عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

ن املنكدر قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا ب - ١٩٢٩
 ٢٦٣ص [ أيب فديك عن سليمان بن داود بن قيس عن أبيه عن موسى بن عقبة عن الزهري عن عيسى بن طلحة 

خطب رسول اهللا الناس يف حجة الوداع فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال ] 
فإين ال أدري لعلي غري حاج بعد عامي هذا مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال  أيها الناس خذوا مناسككم

  داود بن قيس وال عن داود إال ابنه سليمان وال عن سليمان إال بن أيب فديك تفرد به املنكدري 

شعبة عن  حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا - ١٩٣٠
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال : قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا 

  حرمي بن عمارة وأبو داود الطيالسي 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل بن خالد الربعي قال حدثنا عبد اهللا بن  - ١٩٣١
لعن اهللا الذين يأتون : خربين بن هليعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول اهللا وهب قال أ

  النساء يف حماشهن مل يرو هذا احلديث عن بن هليعة إال بن وهب تفرد به عبد الصمد بن الفضل 

اهللا بن وهب قال أخربين بن حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو يوسف اجليزي قال حدثنا عبد  - ١٩٣٢
عجبت لقوم طلبوا هذا العلم حىت إذا نالوا منه صاروا حضانا ألبناء : هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال 

  امللوك 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين بن هليعة  - ١٩٣٣
ارث عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن وعمرو بن احل

  من صمت جنا : رسول اهللا قال 



حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن  - ١٩٣٤
من سره أن : ي عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا أيب فديك عن عثمان بن عبد الرمحن الوقاص

  يسلم فليلزم الصمت مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عثمان بن عبد الرمحن تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري قال حدثنا بن أيب فديك عن عمر  - ١٩٣٥
من علم ابنه القرآن نظرا غفر اهللا له ما تقدم من : ىب سهل عن احلسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا بن أ

ذنبه وما تأخر ومن علمه إياه ظاهرا بعثه اهللا يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر ويقال البنه اقرأ فكلما قرأ آية 
آخر ما معه من القرآن مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال عمر بن رفع اهللا عز و جل هبا لألب درجة حىت ينتهي إىل 

  سهل تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري قال حدثين أيب عن أبيه عن جده  - ١٩٣٦
ص [ إذا انتصف :  عليه و سلم أ عن عبد الرمحن بن يعقوب احلرمي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  شعبان فأفطروا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال ابنه املنكدر تفرد به ابنه عبد اهللا ]  ٢٦٥

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثين  - ١٩٣٧
أنه كان يقرىء عبد : هللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد اهللا بن عباس أخربه عمرو بن قيس عن الزهري عن عبيد ا

الرمحن بن عوف فذكر حديث السقيفة بطوله وذكر فيه أن رسول اهللا قال ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى 
احلديث عن عمرو بن فإمنا أنا عبد اهللا ورسوله فقولوا عبد اهللا ورسوله وقال رجم رسول اهللا ورمجنا معه مل يرو هذا 

  قيس إال خالد بن نزار 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا حممد بن داود بن أيب ناجية اإلسكندراين قال حدثنا زياد بن  - ١٩٣٨
يونس قال حدثين حممد بن جعفر بن أيب كثري عن يعقوب بن زيد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

ان عبد اهللا بن عباس إذا صلى عن اجلنائز وهو إمام كرب مث يقرأ بأم القرآن مث يصلي على النيب ك: بن مسعود قال 
مث يكرب مث ينصرف مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يعقوب بن زيد وال عن يعقوب إال حممد بن جعفر تفرد به 

  زياد بن يونس 

براهيم بن الغافقي قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا عيسى بن إ - ١٩٣٩
أن رسول اهللا هنى أن يصلي الرجل يف : عن أبيه ]  ٢٦٦ص [ زيد بن احلباب عن أيب املنيب عن عبد اهللا بن بريدة 

  السراويل ليس عليه غريه ال يروى هذا احلديث عن بريدة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

مد بن نافع قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا النضر بن حممد اجلرشي قال حدثنا حدثنا أمحد بن حم - ١٩٤٠
دخلت على أنس بن مالك فسطاطه يف خالفة عبد : عكرمة بن عمار عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري قال 

هنم أمسوا وأصبحوا امللك فقلت له إين أرجو أن تكون إمنا أخرك اهللا لتكون شهيدا على هذه األمة قال فإين أشهد أ
  خمالفني ملن كان قبلهم ألهنم يصلون ويف الصالة تأخري مل يرو هذا احلديث عن عكرمة بن عمار إال النضر بن حممد 



حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين أسامة بن  - ١٩٤١
إذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله مث صمت فقالوا يف ماذا : نس قال قال رسول اهللا زيد الليثي عن محيد الطويل عن أ

  يا رسول اهللا قال يستعمله عمال صاحلا قبل أن ميوت مل يروه عن أسامة إال بن وهب 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو  - ١٩٤٢
كل حسنة يعملها بن آدم بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة : بكري عن بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال عن 

  ضعف إال الصيام هو يل وأنا أجزي به مل يروه عن بكري إال عمرو 

بن أيب فديك قال ]  ٢٦٧ص [ حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا  - ١٩٤٣
أال : يونس بن محران عن خارجة بن عبد اهللا بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال قال يل أبو أيوب األنصاري  أخربين

أعلمك كلمة علمنيها رسول اهللا قلت بلى يا عم قال إن رسول اهللا حني نزل علي قال أال أعلمك كلمة من كنز 
حول وال قوة إال باهللا مل يرو هذا احلديث عن اجلنة قلت بلى يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال أكثر من قول ال 

  خارجة بن عبد اهللا إال يونس بن محران تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا حممد بن حازم أبو معاوية قال  - ١٩٤٤
الوتر واجب على : ن أيب أيوب األنصاري رفعه قال حدثنا أشعث بن سوار عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ع

كل مسلم فمن استطاع أن يوتر خبمس ومن مل يستطع أن يوتر خبمس فليوتر بواحدة ومن مل يستطع أن يوتر بواحدة 
  فليومىء إمياء مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال أبو معاوية 

ع الزهراين قال حدثنا حممد بن حازم أبو معاوية قال حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا أبو الربي - ١٩٤٥
أنه لقي عمر بن اخلطاب فأخذ بيده : عن أيب ذر ]  ٢٦٨ص [ حدثنا السري حيىي عن املعلى بن زياد عن احلسن 

فغمزها وكان عمر رجال شديدا فقال أرسل يدي يا قفل الفتنة فقال عمر وما قفل الفتنة قال جئت رسول اهللا ذات 
ل اهللا جالس وقد اجتمع عليه الناس فجلست يف آخرهم فقال رسول اهللا ال تصيبكم فتنة ما دام هذا يوم ورسو

  فيكم مل يرو هذا احلديث عن السري بن حيىي إال أبو معاوية 

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال حدثنا  - ١٩٤٦
لو رأيتنا مع نبينا حلسبت أمنا رحينا ريح الضأن إمنا لباسنا : مة عن قتادة عن أيب بردة عن أيب موسى قال أبو سل

  الصوف وطعامنا األسودان املاء والتمر أبو سلمة هو حممد بن أيب حفصة مل يرو هذا احلديث إال بن املبارك 

لزهراين قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن يعقوب حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا أبو الربيع ا - ١٩٤٧
يا أيها الناس أهناكم عن الزور وجاء : بن القعقاع عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن معاوية بن أيب سفيان قال 

خبرقة سوداء فألقاها بني أيديهم وقال هو هذا جتعله املرأة يف رأسها مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن القعقاع إال 
  بن املبارك 



حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا املعلى بن  - ١٩٤٨
إن اهللا تبارك وتعاىل يؤيد هذا الدين بأقوام : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا ]  ٢٦٩ص [ زياد عن احلسن 

  زياد إال محاد بن زيد تفرد به هدبة  ال خالق هلم مل يرو هذا احلديث عن املعلى بن

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا  - ١٩٤٩
  أن النيب خطبهم فقال إن العمرى جائزة : بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر 

ختلطوا الزبيب والتمر وال البسر والتمر يعين النبيذ مل يرو هذين احلديثني  ال: وعن جابر أن النيب قال  - ١٩٥٠
  عن مالك بن دينار إال بسطام بن مسلم تفرد هبما أبو داود 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن واسع  - ١٩٥١
من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا : أيب هريرة أن رسول اهللا قال وأيب سورة عن األعمش عن أيب صاحل عن 

نفس اهللا عنه كربة من كرب اآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه مل يرو هذا احلديث عن أيب 
  سورة إال محاد بن سلمة 

عبد املنعم بن نعيم الرياحي قال حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا علي بن أيب طالب البزاز قال حدثنا  - ١٩٥٢
وعن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أن رسول ]  ٢٧٠ص [ حدثنا حيىي بن مسلم عن احلسن 

إذا أذنت فترسل يف أذانك وإذا أقمت فاحذم واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من : اهللا قال لبالل 
  صر إذا دخل لقضاء حاجته وال تقوموا حىت تروين أكله والشارب من شربه واملعت

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن  - ١٩٥٣
جاء أهل الردة من أسد وغطفان إىل أيب بكر : أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

لونه الصلح فقال على أن ننزع منكم احللقة والكراع وتتركون تتبعون أذناب البقر حىت يري اهللا بعد رسول اهللا يسأ
عز و جل خليفة نبيه صلى اهللا عليه و سلم أ واملؤمنني رأيا يعذرونكم به وتشهدون أن قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف 

القول كما قلت غري أن قتالنا قتلوا يف سبيل اهللا النار وتدون قتالنا وال ندي قتالكم فقال عمر يا خليفة رسول اهللا 
  الدية هلم مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن عائذ إال سفيان بن عيينة 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا زياد بن حيىي أبو اخلطاب قال حدثنا سهل بن داود أبو عتاب الدالل  - ١٩٥٤
صنعت امرأة من نساء احلسني بن علي طعاما يف : بت قال قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثين حبيب بن أيب ثا

الطعام فجاء موىل له فدعا بالطعام فقال يا أبا عبد اهللا ال أريده قال مل قال ]  ٢٧١ص [ بعض أرضيه فطعم فرفع 
ب أكلنا قبيل عند عبيد اهللا بن العباس فقال احلسني إن أباه كان سيد قريش إن رسول اهللا قال يا بين عبد املطل

  أطعموا الطعام مل يرو هذا احلديث عن حبيب إال عمرو بن ثابت تفرد به أبو عتاب 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن موسى احلرشي قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر املدين قال حدثنا  - ١٩٥٥
لن يؤمن عبد :  منصور بن زياد موىل عثمان بن عفان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا



حىت يؤمن بالقدر خريه وشره ويعلم أن ما أصابه لن يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه مل يرو هذا احلديث عن 
  منصور بن زيد إال عبد اهللا بن جعفر 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا أمحد بن عبيد اهللا الغداين قال حدثنا يعلى بن ميمون قال حدثنا مطر  - ١٩٥٦
  أن النيب رخص يف نبيذ اجلر بعد ما هنى عنه : لوراق عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ا

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا عبد اهللا بن املثىن أخو أيب موسى قال حدثنا عمرو بن شقيق بن عبد اهللا  - ١٩٥٧
النيب فيها وجهه ومضمض انه جاء بإداوة من عند النيب قد غسل : بن عمري السدوسي قال حدثين أيب عن جدي 

فيه وبزق يف املاء وغسل يديه وذراعيه مث مأل اإلداوة وقال ال تردن ماء إال مألت اإلداوة على ما بقي فيها فإذا 
ال يروى ]  ٢٧٢ص [ أتيت بالدك فرش به تلك البقعة واختذه مسجدا قال فاختذوه قال عمرو وقد صليت أنا فيه 

  السدوسي إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن املثىن  هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمري

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا احلسن بن علي الواسطي قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن حفص  - ١٩٥٨
ملا تويف عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب فأرادوا أن خيرجوه بالليل قال بن عمر لو : بن عبيد اهللا عن أنس قال 

  ه حىت تصبحوا فإين مسعت رسول اهللا يقول إهنا تطلع بقرين شيطان مل يرو هذا احلديث عن سيار إال هشيم أخرمتو

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا احلسن بن علي الواسطي قال حدثنا هشيم عن إمساعيل بن  - ١٩٥٩
األمة بعد نبيها قلت نعم بأيب وأمي قال أخربك بأفضل : سامل قال مسعت عامر الشعيب يقول مسعت أبا جحيفة يقول 

أبو بكر مث قال يا أبا حممد أخربك بأفضل األمة بعد أيب بكر قلت نعم بأيب وأمي أنت قال عمر بن اخلطاب قال يا أبا 
مل يرو هذا احلديث عن ]  ٢٧٣ص [ جحيفة أخربك بأفضلها بعد عمر قلت نعم بأيب وأمي قال رجل آخر مل تسمه 

  مل إال هشيم تفرد به احلسن بن علي إمساعيل بن سا

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا احلسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم قال  - ١٩٦٠
أنه أيت برجل قتل قتيال : حدثنا إمساعيل بن سامل قال حدثين علقمة بن وائل عن أبيه عن وائل بن حجر عن النيب 

ل ليقتله فلما انطلق به ويف عنقه نسعة قال النيب جللسائه القاتل واملقتول يف النار فانطلق فدفع القاتل إىل ويل املقتو
رجل فذكر له ما قال رسول اهللا فخلي سبيله فلقد رأيته حني خلى سبيله وهو منطلق جير نسعته مل يرو هذا احلديث 

  عن إمساعيل بن سامل إال هشيم 

مد بن حيىي األزدي قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال حدثنا حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حم - ١٩٦١
كان النيب يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع مل يرو : شعبة عن خمول بن راشد عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهللا قال 

  هذا احلديث عن شعبة إال سعيد بن عامر 

: د بنت احلارث عن أم سلمة قالت حدثنا أمحد بن عمرو بن دينار عن بن شهاب الزهري عن هن - ١٩٦٢
السماء وجعل يقلب بصرة ويقول سبحان اهللا ماذا أنزل ]  ٢٧٤ص [ استيقظ رسول اهللا ذات ليلة فرفع رأسه إىل 



الليلة من الفنت وماذا فتح من اخلزائن ايقظوا صواحبات احلجر فرب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة مل يرو هذا 
  عيد وعمرو بن دينار إال سفيان بن عيينة احلديث عن حيىي بن س

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا علي بن أيب طالب البزاز قال حدثنا موسى بن عمري الكويف قال حدثنا  - ١٩٦٣
حصنوا : احلكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن األسود بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

  وا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبالء الدعاء مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال موسى بن عمري أموالكم بالزكاة وداو

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن جامع العطار قال حدثنا محاد بن واقد الصفار قال حدثنا ثابت  - ١٩٦٤
رو هذا احلديث عن ثابت عن عبد اهللا أن النيب صلى على قرب بعد ما دفن مل ي: عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة 

  بن رباح عن أيب قتادة إال محاد بن واقد 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا الربيع الزهراين قال حدثنا حبان بن علي العنزي قال حدثنا ضرار بن  - ١٩٦٥
احلدث وال  ال يقطع الصالة شيء إال: مرة عن حصني بن املنذر املزين عن علي قال مسعت رسول اهللا يقول 

أستحييكم مما مل يستحي منه رسول اهللا احلدث أن يفسو أو يضرط مل يرو هذا احلديث عن حصني بن املنذر إال أبو 
  سنان ضرار بن مرة 

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل النخعي قال حدثنا شريك عن األعمش عن حبيب بن  - ١٩٦٦
ألستم : ن أرقم قال نشد علي الناس من مسع رسول اهللا يقول يوم غدير خم أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد ب

تعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم قالوا بلى قال فمن كنت مواله فعلي موالة اللهم وال من وااله وعاد من 
  عاداه فقام أثنا عشر رجال فشهدوا بذلك مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شريك وأبو عوانة 

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا حممد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن عكرمة  - ١٩٦٧
يف الرجل يشتري األضحية أو البدنة فيبيعها ويشتري أمسن منها فذكر رخصة مل يرو هذا احلديث : عن بن عباس 

  عن أيب إسحاق إال شريك 

طفيل قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن جبلة بن حارثة أن النيب حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن ال - ١٩٦٨
  إذا أويت إىل فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إىل آخرها فإهنا براءة من الشرك : قال 

مل يرو هذين ]  ٢٧٦ص [ كان النيب إذا مل يغز أعطى سالحه عليا أو أسامة : وعن جبلة بن حارثة قال  - ١٩٦٩
  إسحاق إال شريك واألعمش  احلديثني عن أيب

حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعيب عن مسروق  - ١٩٧٠
  أن النيب كان يستدىفء هبا بعد الغسل مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال حريث : عن عائشة 



حدثنا شريك عن األعمش عن املنهال بن عمرو  حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل قال - ١٩٧١
مجع رسول اهللا ثالثني رجال على قعب من لنب وإن : عن عباد بن عبد اهللا عن علي وأنذر عشريتك األقربني قال 

  عامتهم ليأكل اجلذعة فأكلوا حىت شبعوا وشربوا حىت رووا مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شريك وأبو عوانة 

أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أشعث بن سوار عن عدي بن حدثنا  - ١٩٧٢
رأيت رسول اهللا حامال احلسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إين أحب حسنا فأحبه مل : ثابت عن الرباء قال 

  يرو هذا احلديث عن أشعث إال شريك 

ن الطفيل قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أيب الوداك حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد ب - ١٩٧٣
ال توطأ ذات محل حىت تضع محلها وال غري ذات محل حىت حتيض : عن أيب سعيد اخلدري رفعه قال قال يوم أوطاس 

  حيضة مل يرو هذا احلديث عن قيس بن وهب إال شريك 

عن عاصم عن زر ]  ٢٧٧ص [ نا شريك حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل قال حدث - ١٩٧٤
إنا أعطيناك الكوثر قال هنر يف اجلنة أجوف فيه آنية من الذهب والفضة ال يعلمه إال اهللا مل يرو هذا : عن حذيفة 

  احلديث عن عاصم إال شريك 

م عن حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا حممد بن الطفيل قال حدثنا املطلب بن زياد عن ليث بن أيب سلي - ١٩٧٥
أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن : طاوس عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  يطيل غرته فليفعل مل يرو هذا احلديث عن طاوس إال ليث تفرد به املطلب بن زياد 

مسكني بن عبد العزيز العطار  حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا - ١٩٧٦
مل يلق بن آدم شيئا منذ خلقه اهللا عز و جل أسد عليه من : قال ذكر أيب عن أنس بن مالك ال أعلمه إال رفعه قال 

املوت مث قال إن املوت أهون مما بعد وإهنم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حىت يلجمهم العرق حىت لو أن السفن 
  هذا احلديث عن عبد العزيز إال ابنه مسكني أجريت فيه جلرت مل يرو 

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق  - ١٩٧٧
أن رجال أتى بن مسعود فقال إين قرأت املفصل يف ركعة فقال عبد اهللا بل هذا كهذ الشعراء : عن األسود وعلقمة 
رسول اهللا مل يكن يفعل كما فعلت كان يقرأ النظائر الرمحن والنجم يف ركعة بعشرين سورة من  وكنثر الدقل لكن

مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق ]  ٢٧٨ص [ املفصل على تأليف عبد اهللا أخرهن إذا الشمس كورت والدخان 
  إال زهري 

عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد  حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زهري - ١٩٧٨
إن عائشة تفضل على النساء كما يفضل الثريد على سائر الطعام مل يرو هذا : عن سعد إن شاء اهللا عن النيب قال 
  احلديث عن أيب إسحاق إال زهري 



 حدثنا أمحد بن عمرو قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا هشيم قال حدثنا إمساعيل بن سامل - ١٩٧٩
جلدهتا بكتاب اهللا : وحصني بن عبد الرمحن عن الشعيب أن عليا جلد شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقال 

  ورمجتها بسنة رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن سامل إال هشيم 

ن العطار قال نا هشام حدثنا أمحد بن عمرو قال نا عبد األعلى بن محاد النرسي قال نا داود بن عبد الرمح - ١٩٨٠
  بن عروة عن أبيه وأيوب السختياين عن القاسم بن حممد بن أيب بكر 

عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بني يديه مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال 
  داود العطار تفرد به عبد األعلى بن محاد 

أبو كامل اجلحدري قال نا عبد العزيز بن املختار عن منصور بن عبد الرمحن  حدثنا أمحد بن عمرو قال نا - ١٩٨١
  قال نا الشعيب عن علقمة 

منها قال قال رسول اهللا ]  ٢٧٩ص [ أن عبد اهللا بن مسعود كان يقوم قائما كل عشية مخيس فما مسعته يف عشية 
  فنظرت إىل العصا تزعزع  صلى اهللا عليه و سلم غري مرة واحدة فنظرت إليه وهو معتمد على عصا

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا عبد العزيز بن املختار قال نا منصور بن عبد  - ١٩٨٢
الرمحن قال حدثين الشعيب عن قرظة بن كعب األنصاري قال شيعنا عمر بن اخلطاب حني خرجنا إىل الكوفة ماشيا 

املؤمنني أقسمنا عليك لتركنب فأىب حىت سرنا ثالثة أميال أو أربعة فقال بعضنا لبعض يقود محارا أو أتانا فقلنا يا أمري 
قد شققتم على أمري املؤمنني فنزلنا فقال أحدهم مل تروين بلغت معكم إىل هذا املكان فقالوا أردت بذلك كرامتنا 

قوما يستطعمونكم أعراضا وحفظ األنصار قال إن ذاك كذلك ومع ذاك ما هو فقلت ال ندري فقال إنكم ستأتون 
فأقلوا الرواية عن رسول اهللا وأنا شريككم يف ذلك مل يرو هذين احلديثني عن منصور بن عبد الرمحن إال عبد العزيز 

  بن املختار 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا حيىي بن درست قال نا حممد بن ثابت قال نا يعقوب بن عطاء بن أيب رباح  - ١٩٨٣
عن أبيه عن جده قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضالة اإلبل فقال دعها معها عن عمرو بن شعيب 

احلذاء والسقاء تأكل من الشجر وتشرب من املاء حىت يأخذها رهبا فقيل له ضالة الغنم فقال لك أو ألخيك أو 
واها املراح فما بلغ مثن اجملن للذئب فقيل يا رسول اهللا حريسة اجلبل فقال غرمها ومثله معه وجلدات نكاال فإن آ

ففيه القطع قالوا يا رسول اهللا والثمر املعلق قال غرمه ومثله معه وجلدات نكاال فإذا آواها اجلرين فما بلغ مثن اجملن 
ففيه القطع قالوا يا رسول اهللا فاللقطة توجد فقال ما كان يف قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه سنة ]  ٢٨٠ص [ 

إال فاستمتع هبا قيل يا رسول اهللا فالركاز قال يف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن فإن وجدت و
  عطاء إال حممد بن ثابت وعبد العزيز بن مسلم القسمايل 

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال نا حممد بن عبيد بن حساب قال نا محاد بن زيد عن املعلي بن زياد  - ١٩٨٤
  عن احلسن 



األسود بن سريع قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية فلقوا العدو فتتابعوا يف القتل حىت أفضوا إىل عن 
الولدان فلما رجعت السرية مني ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل أهنكم فقالوا إمنا هم أوالد املشركني 

ا ينادي أال إن كل مولود يولد على الفطرة مل يرو هذا احلديث فقال أو ليس خياركم أوالد املشركني مث أمر منادي
  عن املعلى بن زياد إال محاد بن زيد تفرد به بن حساب 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو الربيع الزهراين قال نا حممد بن حازم وأبو معاوية الضرير قال نا شبيب  - ١٩٨٥
  بن شيبة عن احلسن 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب كم تعبد اليوم إهلا قال سبعة ست يف األرض عن عمران بن احلصني قال قا
وواحد يف السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي يف السماء فقال يا حصني أما إنك إن أسلمت علمتك 

 علمين الكلمتني اللتني كلمتني تنفعانك قال فلما أسلم حصني أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا
رشدي وأعذين من شر نفسي مل يرو هذا احلديث عن شبيب بن شيبة ]  ٢٨١ص [ وعدتين قال فقال اللهم أهلمين 

  إال معاوية 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو الربيع الزهراين قال نا عبد اهللا بن املبارك عن احلسن بن جبري أو بن  - ١٩٨٦
  عكرمة بن خالد املخزومي  كثري شك أبو الربيع عن

عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي املؤمن واهللا 
  تعاىل يكره أذى املؤمن ال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به بن املبارك 

  مر بن حفص العبدي عن ثابت البناين حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو الربيع قال نا ع - ١٩٨٧

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يد الرمحن فوق رأس املؤذن وإنه ليغفر له مدى صوته 
  أين بلغ مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال عمر بن حفص 

لمة قال نا األشعث بن عبد س]  ٢٨٢ص [ حدثنا أمحد بن عمرو قا نا هدبة بن خالد قال نا محاد بن  - ١٩٨٨
الرمحن اجلرمي عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن النعمان بن بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كتب اهللا تعاىل كتابا قبل أن خيلق السماوات واألرض بألفي عام فأنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة فال تقرآن 
  يقرهبا شيطان ال يروى هذا احلديث عن النعمان إال هبذا اإلسناد تفرد به محاد بن سلمة يف دار ثالثة أيام ف

حدثنا أمحد بن عمرو القطراين قال نا عبد األعلى بن محاد النرسي قال نا وهيب بن خالد قال نا أيوب  - ١٩٨٩
  عن حممد بن سريين عن قزعة 

ل نعم قلت من السنة هو قال نعم مل يرو هذا احلديث قال قلت البن عمر أصلي على راحليت حيث توجهت يب قا
  عن أيوب إال وهيب 



حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أمحد بن أبان القرشي قال نا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن  - ١٩٩٠
  أيب عمرو عن القاسم 

ليس فيها قميص وال عمامة مل يرو عن عائشة قالت كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب سحولية 
  هذا احلديث عن عمرو بن أيب عمرو إال الدراوردي 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا كامل بن طلحة اجلحدري قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن  - ١٩٩١
  صفوان بن سليم عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج موىل بين خمزوم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك مل يرو هذا  عن أيب هريرة قال سجد رسول
  احلديث عن صفوان بن سليم عن األعرج إال يزيد بن أيب حبيب 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو الربيع قال نا إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن إبراهيم بن عبد  - ١٩٩٢
  اهللا بن عبد القاريء 

ليا كان يقول بت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة فكنت أمسعه إذا فرغ من صالته وتبوأ أن ع
مضجعه يقول اللهم إين أعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك اللهم ال أستطيع 

براهيم بن عبد اهللا بن عبد ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك مل يرو هذا احلديث عن إ
  القارىء إال يزيد بن خصيفة تفرد به إمساعيل بن جعفر 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا حممد بن جامع العطار قال نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب هند عن  - ١٩٩٣
  الشعيب 

أشياء ال أزال أحبهم أبدا أتت  عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف بين متيم ثالثة
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم من نعم الصدقة من بين متيم فقال هذه نعم قومي جعلهم قومه وكان على 

عائشة نذر على أن تعتق من ولد إمساعيل فأقبل عليه سيب من خوالن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتقي 
وهم اشد الناس على الدجال يعين بين متيم مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال منهم فإهنم من ولد إمساعيل 

  سلمة بن علقمة 

حدثنا أمحد بن عمرو قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا أبو عوانة عن رقبة بن مسقلة عن عون بن أيب  - ١٩٩٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مشى جحيفة عن عبد الرمحن بن مسرة عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول 

  الرجل إىل الرجل فقتله فاملقتول يف اجلنة القاتل يف النار مل يرو ب هذا احلديث عن رقبة إال أبو عوانة 

  حدثنا أمحد بن عمرو قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا أبو عوانة عن هالل بن خباب عن عكرمة  - ١٩٩٥



اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوا فلم يفرغ حىت أمسى بالصالة عن الوقت الذي كان عن بن عباس قال غزا رسول 
رسول اهللا حيافظ عليه فلما فرغ منهم نظر فإذا صالة العصر قد امسى هبا فصلى فلما فرغ من صالته دعا على 

  قبورهم نارا  عدوه فقال اللهم من شغلنا عن الصالة الوسطى فامأل بيوهتم نارا وامأل أجوافهم نارا وامأل

وعن بن عباس قال ملا نزلت إذا جاء نصر اهللا والفتح السورة نعيت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٩٩٦
نفسه حني أنزلت فأخذ يف أشد ما كان اجتهادا من أمر اآلخرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك 

ل له رجل يا رسول اهللا وما أهل اليمن قال قوم رقيقة أفئدهتم لينة جاء نصر اهللا وجاء الفتح وجاء أهل اليمن فقا
  قلوهبم اإلميان ميان والفقه ميان 

وعن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض مغازيه فسأله رجل فقال يا رسول اهللا  - ١٩٩٧
هللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوه وظهر ما تقول يف الالهني فسكت عنه ومل يرد عليه كلمة فلما فرغ رسول ا

عليهم إذا هو بصيب قد وقع من منص له فإذا هو يبحث يف األرض فنادى منادي أين السائل فأقبل الرجل حىت أتى 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل األطفال مث قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني 

دثنا أمحد بن عمرو قال نا أبو سلمة حيىي بن خلف اجلوباري قال نا الفضل بن يسار عن غالب القطان ح - ١٩٩٨
  عن احلسن 

عن أنس بن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على 
هداء كانوا أحياء مرزوقني مث نادى منادي ليقم رقاهبم تقطر دما فازدمحوا على باب اجلنة فقيل من هؤالء قيل الش

من أجره على اهللا فليدخل اجلنة مث نادى الثانية ليقم من أجره على اهللا فليدخل اجلنة قال ومن ذا الذي أجره على 
اهللا عز و جل قال العافني عن الناس مث نادى الثالثة ليقم من أجره على اهللا فليدخل اجلنة فقام كذا وكذا ألفا 

خلوها بغري حساب ال نعلمه يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد مل حيدث به إال حيىي بن فد
  خلف أمحد بن دكني املصري 

  حدثنا أمحد بن دكني املصري قال نا نعيم بن محاد قال نا محيد الكندي قال أخربين خالد الربعي  - ١٩٩٩

و القاسم صلى اهللا عليه و سلم بثالث ال أدعهن ابدا أوصاين بالوتر قبل النوم عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي أب
وأوصاين بالغسل يف كل مجعة وأوصاين بصيام ثالثة أيام من كل شهر مل يرو هذا احلديث عن خالد الربعي إال محيد 

  الكندي 

فيان بن عيينة عن عمار س]  ٢٨٦ص [ حدثنا أمحد بن دكني قال نا زهري بن عباد الرؤاسي قال نا  - ٢٠٠٠
  الدهين عن عطية 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن 
  جبهته ينتظر مىت يؤمر فينفخ قالوا يا رسول اهللا فما نقول قال قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 



عنرب البصري قال نا موسى بن ميمون املرائي قال نا أيب عن أبيه عن جده عبد حدثنا أمحد بن إبراهيم بن  - ٢٠٠١
  الرمحن بن صفوان بن قدامة 

قال هاجر أيب صفوان إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باملدينة فبايعه على اإلسالم فمد النيب صلى اهللا عليه و 
ول اهللا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من سلم إليه يده فمسح عليها فقال له صفوان إين أحبك يا رس

  أحب ال يروى هذا احلديث عن صفوان إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن ميمون عن أبيه 

ميمون بن موسى املرئي قال ]  ٢٨٧ص [ حدثنا أمحد بن إبراهيم بن عنرب البصري قال نا موسى بن  - ٢٠٠٢
  ن عبد اهللا الرقاشي حدثين أيب عن احلسن عن حطان ب

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر 
  جلد مائة والنفي والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

خملد بن يزيد حدثنا أمحد بن خالد بن مسرح احلراين قال نا عمي الوليد بن عبد امللك بن مسرح قال نا  - ٢٠٠٣
  قال نا مسعر بن كدام عن عون بن أيب جحيفة 

عن أبيه قال قدم جعفر بن أيب طالب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أرض احلبشة فقبل رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم ما بني عينيه وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر اسر او بفتح خيرب 

ن غياث املروزي قال نا عبد اهللا بن عبد الرمحن السعدي املروزي قال نا حممد بن حدثنا أمحد بن حممد ب - ٢٠٠٤
هاشم بن خملد قال نا أيو حيىي أيوب بن إبراهيم الثقفي عن إبراهيم ]  ٢٨٨ص [ حيىي القصري املعلم قال نا 

  الصائغ عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع اهللا ملن محده مل حين أحد منا ظهره حىت يسجد عن الرباء بن عازب قال كنا إذا قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مث نسجد بعده ال يروى هذا احلديث عن إبراهيم الصائغ إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد 

  اهللا بن عبد الرمحن السعدي أمحد بن عمرو البزار 

ر قال نا عمرو بن حيىي بن عفرة البجلي قال نا محاد بن زيد عن هشام بن حدثنا أمحد بن عمرو البزا - ٢٠٠٥
  حسان عن عائشة بنت عرار عن بكر بن عبد اهللا املزين 

عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة 
  لك وامللك ال شريك لك 

د بن علي بن املثىن املوصلي ابو يعلى قال نا إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا بشار بن احلكم حدثنا أمح - ٢٠٠٦
  قال نا ثابت 



فيصلح اهللا عز و ]  ٢٨٩ص [ عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اخلصلة الصاحلة تكون يف الرجل 
  تبقى صالته نافلة له جل هبا عمله كله وطهور الرجل لصالته يكفر اهللا به ذنوبه و

حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن زياد اجلبلي قال نا عبد الوهاب بن جندة احلوطي قال نا سويد بن عبد العزيز  - ٢٠٠٧
  قال نا أبو وهب عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن مكحول عن نافع 

اجلمعة فليغتسل ال يروى من عن بن عمر قال أسند حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا جاء أحدكم 
  حديث مكحول إال عن احلوطي أمحد بن بشري بن حبيب البريويت 

حدثنا أمحد بن بشر بن حبيب البريويت قال نا حممد بن مصفى قال نا العباس بن إمساعيل اهلامشي قال نا  - ٢٠٠٨
  احلكم بن عطية عن عاصم األحول 

ب العلم فريضة على كل مسلم مل يروه إال حممد بن مصفى أمحد بن عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طل
  حممد اخلزاعي 

حدثنا أمحد بن حممد اخلزاعي األصبهاين قال نا حممد بن بكري احلضرمي قال نا ثابت بن الوليد بن عبد  - ٢٠٠٩
جالسا مع املغرية بن شعبة اهللا بن مجيع القرشي قال حدثين أيب عن أيب الطفيل عن سعيد بن زيد وكان بدريا انه كان 

رجل فتناول عليا فغضب سعيد وقال يتناول أصحاب رسول اهللا عندك فأشهد ان أبا بكر يف ]  ٢٩٠ص [ فجاء 
اجلنة وأن عمر يف اجلنة وأن عثمان يف اجلنة وان عليا يف اجلنة وأن طلحة يف اجلنة وأن الزبري يف اجلنة وأن سعدا يف 

يف اجلنة ولو شئت ان أمسي التاسع لسميته فقال له الناس وأكثروا عليه أخربنا فقال  اجلنة وأن عبد الرمحن بن عوف
وأنا يف اجلنة إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على حراء فتحرك فضربه برجله مث قال اسكن حراء 

  فإنه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد وهؤالء القوم معه 

احلسني ابو جعفر األنصاري األصبهاين قال نا غالب بن عبد اهللا بن غالب السعدي عن  حدثنا أمحد بن - ٢٠١٠
  سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أيب محزة رجل من األنصار 

عن زيد بن ارقم قال أول من صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ابو بكر مل يروه عن سفيان غري هذا الشيخ 
ة ألن شعبة رواه عن عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن ب أرقم قال أول من صلى مع النيب غالب وخالف شعب

  صلى اهللا عليه و سلم أمحد بن حممد البزار 

حدثنا أمحد بن حممد البزار األصبهاين قال نا احلسن بن محاد احلضرمي قال نا وكيع بن اجلراح عن  - ٢٠١١
  ن سعيد بن املسيب إبراهيم بن يزيد عن سليمان األحول ع

عن أيب هريرة ان اقواما سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا إنا نعزب عن املاء الثالثة األشهر واخلمسة فال جند 
  ]  ٢٩١ص [ املاء وفينا احلائض واجلنب والنفساء قال عليكم باألرض 



احلريش قال نا حيىي بن سعيد عن شعبة  حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد املديين األصبهاين قال نا زيد بن - ٢٠١٢
  عن مساك بن حرب 

عن جابر بن مسرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ألعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث إين ألعرفه 
  اآلن مل يروه عن شعبة إال حيىي بن سعيد وال رواه عن حيىي إال زيد بن احلريش 

سعيد قال نا زيد بن احلريش قال نا عمرو بن صاحل عن سعيد بن أيب عروبة عن حدثنا أمحد بن حممد بن  - ٢٠١٣
  قتادة 

عن أنس قال جاء عثمان رضي اهللا عنه بدنانري فألقاها يف حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل رسول اهللا يقلبها 
  ويقول ما على عثمان ما فعل بعد هذا اليوم 

سف العقيلي األصبهاين قال حدثين أيب قال نا النعمان بن عبد السالم قال حدثنا أمحد بن سليمان بن يو - ٢٠١٤
  نا سفيان الثوري عن عبد اهللا بن دينار 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة قبله مل 
  ن حممد احلمال يروه عن سفيان إال النعمان بن عبد السالم أمحد ب

قال نا سفيان الثوري ]  ٢٩٢ص [ حدثنا أمحد بن حممد احلمال األصبهاين قال نا حسني بن الوليد  - ٢٠١٥
  ومحاد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع 

  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حلف الرجل فقال إن شاء اهللا فقد استثىن 

دثنا أمحد بن سعيد بن عروة األصبهاهني قال نا إسحاق بن موسى األنصاري قال نا عاصم بن عبد ح - ٢٠١٦
  العزيز األشجعي قال نا أبو سهيل بن مالك عن أبيه 

عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف بيت قوم من غري إذهنم فقد حل هلم أن يفقئوا 
  عينه 

أمحد بن علي بن اجلارود األصبهاين قال نا حممد بن عصام بن يزيد قال نا سفيان عن األعمش عن حدثنا  - ٢٠١٧
  األعرج 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ولكن ليعزم املسألة فإنه 
  ال مكره له 

األصبهاين قال نا احلسن بن علي الناطفي قال نا أبو زهري عبد حدثنا أمحد بن جعفر أبو حامد امللحمي  - ٢٠١٨
  البقال عن عكرمة ]  ٢٩٣ص [ الرمحن بن مغراء عن أيب سعد 



  عن بن عباس يف قوله قل ال أسألكم عليه أجرا إال أن حتفظوين يف قرابيت أال تكذبوين وال تؤذوين 

قال نا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال نا أيب  حدثنا أمحد بن سليمان بن أيوب املديين األصبهاين - ٢٠١٩
  قال نا أبو محزة عن منصور عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال 

رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه استقبل احلجر فقبله مث قال أما واهللا إين ألعلم أنك حجرا ال متلك يل ضرا وال 
  و سلم يقبلك ما قبلتك نفعا ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حدثنا أمحد بن رسته بن عمر األصبهاين قال نا حممد بن املغرية قال نا احلكم بن أيوب عن زفر بن اهلذيل  - ٢٠٢٠
  عن أيب حنيفة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة 

م جيتمع إليه عن أبيه أن رجال من األنصار مر برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حزين وكان الرجل ذا طعا
ودخل مسجده يصلي فبينا هو كذلك إذ نعس فأتاه آت يف النوم فقال علمت ما حزنت له فذكر قصة األذان فقال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أخربنا مبثل ذلك أبو بكر فمروا بالال أن يؤذن بذا مل يروه عن علقمة بن مرثد إال أبو 

  ]  ٢٩٤ص [ حنيفة أمحد بن سريج األصبهاين 

حدثنا أمحد بن سريج األصبهاين قال نا حممد بن رافع النيسابوري قال نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعريي  - ٢٠٢١
  قال نا الصلت بن ثابت عن أيب مشر عن بن أيب مليكة عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم 

  ه ال صالة للملتفت عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلتفتوا يف صالتكم فإن

حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد امللك األصبهاين قال نا مؤمل بن إهاب قال نا أبو داود الطيالسي قال نا  - ٢٠٢٢
شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذه الدينار والدرهم أهلكا 

  م من كان قبلكم وال أرامها إال مهلكيك

حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد امللك قال نا مؤمل بن إهاب قال نا النضر بن حممد يعين اجلرشي قال نا  - ٢٠٢٣
  أبو أويس عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه 

  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم يأيت بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغرهبا 

قال نا أبو النضر محران بن ]  ٢٩٥ص [ سهل بن أيوب األهوازي قال نا علي بن حبر حدثنا أمحد بن  - ٢٠٢٤
  محران قال نا محاد بن زيد عن أيب سلمة عن أيب املهزم 

عن أيب هريرة قال خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من املدينة فتلقانا رجل من جراد فتلقيناه بأسياطنا وعصينا 
ا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال بأس بصيد البحر أبو سلمة محاد بن فأسقط يف أيدينا فسألن

  سلمة ومل يروه إال علي بن حبر عن شيخه هذا 



حدثنا أمحد بن سهل بن أيوب قال نا علي بن حبر قال نا هشام بن يوسف عن معمر عن عبيد اهللا بن  - ٢٠٢٥
  عمر عن نافع وعبد اهللا بن دينار 

ر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس يف الصالة للتشهد نصب يديه على ركبتيه مث رفع عن بن عم
أصبعه السبابة اليت تلي اإلهبام وباقي أصابعه على ميينه مقبوضة كما هي مل يروه عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا 

  بن دينار إال هشام بن يوسف عن معمر 

بن ايوب قال نا علي بن حبر قال نا هشام بن يوسف قال أنا بن جريج عن بن أيب حدثنا أمحد بن سهل  - ٢٠٢٦
  عبد الرمحن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ]  ٢٩٦ص [ ذئب عن احلارث بن 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي يف النار مل يروه من حديث بن جريج 
  ن هشام أمحد بن موسى الشامي إال علي بن حبر ع

حدثنا أمحد بن موسى الشامي البصري قال نا مسلم بن إبراهيم قال نا محيد بن مهران الكندي قال نا  - ٢٠٢٧
  حممد بن سريين عن عمران بن حطان 

أن عائشة قالت ما تسمون الذين يدخلون فيكم من أهل القرى ليس هلم فيكم نسب وال قرابة قلت نسميهم 
والسقاط فقالت عائشة كنا نسميهم املهاجرين على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يروه عن حممد  العلوج

  بن سريين إال محيد بن ب مهران أمحد بن اخلضر املروزي 

حدثنا أمحد بن اخلضر املروزي قال نا حممد بن عبدة املروزي قال نا أبو معاذ النحوي قال نا أبو محزة  - ٢٠٢٨
  ة بن مسقلة عن سلم بن بشري عن عبد العزيز بن صهيب عن رقب

  عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تسحروا فإن يف السحور بركة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن أيب العباس اخلوارزمي قال نا أمحد بن منصور املروزي قال نا عمر بن يونس قال  - ٢٠٢٩
   بن ايب كثري عن الزهري عن عكرمة نا سليمان بن أيب سليمان عن حيىي

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذر إال فيما أطيع اهللا عز و جل فيه وال ميني يف غضب 
  وال عتاق وال طالق فيما ال ميلك مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال سليمان تفرد به عمر بن يونس 

عباس اخلوارزمي قال نا سليمان بن عبد العزيز بن أيب ثابت املديين قال حدثين حدثنا بن حيىي بن أيب ال - ٢٠٣٠
  عبد العزيز بن أيب ثابت قال نا حممد بن عبد اهللا بن حسني عن علي بن حسني بن علي 

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ال يروى عن احلسني بن علي 
  هذا الوجه  إال من



العتكي قال نا عبد الرمحن بن ]  ٢٩٨ص [ حدثنا أمحد بن حيىي بن أيب العباس قال نا أمحد بن عبد اهللا  - ٢٠٣١
  مغراء عن أيب سعد البقال عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه 

هذا احلديث عن عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتطيب بأطيب طيب جيده حني حيرم مل يرو 
  أيب سعد إال عبد الرمحن بن مغراء 

حدثنا امحد بن حيىي بن أيب العباس قال نا أمحد بن نصر املروزي قال نا عبد احلكم بن ميسرة عن سعيد  - ٢٠٣٢
  بن أيب عروبة عن قتادة 

ادة إال سعيد تفرد عن أنس قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث عن قت
  به عبد احلكم بن ميسرة 

حدثنا أمحد بن حيىي بن أيب العباس قال نا أمحد بن نصر املروزي قال نا عبد احلكم بن ميسرة عن قيس  - ٢٠٣٣
  بن الربيع عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين 

  ه ومسح على خفيه عن أيب هريرة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على عمامت

حدثنا أمحد بن إمساعيل العدوي البصري قال نا عمرو بن مرزوق قال أنا عمران القطان عن قتادة عن  - ٢٠٣٤
  احلسن 

عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم 
  محد بن زهري التستري بكم مل نكتبه إال عن هذا الشيخ أ

نا حممد بن عباد اهلنائي ]  ٢٩٩ص [ حدثنا أمحد بن زهري التستري قال نا زيد بن أخزم الطائي قال  - ٢٠٣٥
  قال نا محيد بن مهران عن أيب الزبرقان اهلاليل عن يزيد بن أيب مرمي 

كأمنا قرأ ثلث القرآن ال يروى هذا عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ قل هو اهللا أحد ف
  احلديث عن يزيد عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن أخرم 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن أمحد بن زيد املداري قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال نا شعبة  - ٢٠٣٦
  عن عبد اهللا بن دينار 

لم قال من باع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع ومن عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
باع عبدا وله مال فماله للسيد إال أن يشترط املبتاع مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عمرو بن عاصم تفرد به بن 

  ]  ٣٠٠ص [ زيد وهو ثقة 



نا أبو اجلواب عن عمار بن رزيق عن حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن السكن أبو خراسان قال  - ٢٠٣٧
  األعمش عن أيب سفيان عن جابر 

عن أم مبشر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنس من كتف مث صلى ومل يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال 
  عمار وال عن عمار إال أبو اجلواب تفرد به أبو خراسان البغدادي وكان ثقة 

 قال نا القاسم بن حممد املروزي قال نا عبدان بن عثمان عن أيب محزة عن جابر حدثنا أمحد بن زهري - ٢٠٣٨
  اجلعفي عن املغرية بن شبيل عن قيس بن أيب حازم 

قال رأيت سعد بن مالك أوتر بركعة مث قال هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل مل يرو هذا احلديث 
  أبو محزة حممد بن ميمون السكري  عن املغرية بن شبيل إال جابر تفرد به

احلارثي قال نا بشر بن عمر ]  ٣٠١ص [ حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبد اهللا بن حممد أبو الربيع  - ٢٠٣٩
  الزهراين قال نا ليث بن سعد عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عبد اهللا بن اهلاد عن صفوان بن سليم عن األعرج 

لى اهللا عليه و سلم سجد يف اقرأ باسم ربك مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال عن أيب هريرة أن نيب اهللا ص
  ليث بن سعد تفرد به بشر بن عمر 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن عثمان بن كرامة قال نا عبيد بن موسى قال نا سفيان الثوري عن  - ٢٠٤٠
صلى اهللا عليه و سلم إذا متىن أحدكم فليكثر فإمنا يسأل  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا

  ربه عز و جل 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا يوسف بن موسى قال نا مهران بن أيب عمر الرازي عن سفيان الثوري عن  - ٢٠٤١
 يرو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان تطوع النيب صلى اهللا عليه و سلم بالليل ثالث عشرة ركعة مل

  هذا احلديث عن سفيان إال مهران 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبيد اهللا بن سعد الزهري قال نا أبو اجلواب قال نا سفيان الثوري عن هشام  - ٢٠٤٢
  بن عروة عن أبيه 

ه عن عائشة قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع فمكثت عند
  تسعا مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال أبو اجلواب 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا طاهر بن خالد بن نزار األيلي قال حدثين أيب قال حدثين إبراهيم بن طهمان  - ٢٠٤٣
  عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة ]  ٣٠٢ص [ قال حدثين جابر بن يزيد اجلعفي 

فأتيت هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عرفها حوال فعرفتها حوال مث عن أيب بن كعب قال أصبت دينارين 
  رددهتما إليه فقال احفظ وعاءها ووكاءها وعددها واستمتع هبا فإذا جاء صاحبها فارددها إليه 



اق حدثنا أمحد بن زهري قال نا أبو كريب قال نا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسح - ٢٠٤٤
  عن أيب ميسرة 

أن أسامة بن زيد ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأت النيب صلى اهللا عليه و سلم أياما مث أتاه فلما نظر إىل 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكى فقال له غبت عنا ما غبت مث جئت حتزننا 

أنا عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن حدثنا أمحد بن زهري قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال  - ٢٠٤٥
أيب رجاء العطاردي عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوالد املشركني خدم أهل اجلنة قال أبو 
القاسم الطرباين رمحه اهللا وقد روى عن رسول اهللا يف أطفال املشركني أنه قال لعائشة إن شئت دعوت اهللا عز و جل 

ضاغيهم يف النار وروى عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن أطفال املشركني فقال اهللا أعلم مبا أن يسمعك ت
كانوا عاملني فرجع األمر إىل قوله صلى اهللا عليه و سلم اهللا أعلم مبا كانوا ب عاملني فمن سبق علم اهللا عز و جل 

ومن ]  ٣٠٣ص [ أن يسمعك تضاغيهم يف النار  فيه أنه لو كرب مل يؤمن فهو الذي قال لعائشة إن شئت دعوت اهللا
سبق علم اهللا فيه لو كرب آمن فهم الذين قال صلى اهللا عليه و سلم هم خدم أهل اجلنة فقد صحت معاين االحاديث 

  الثالثة وهو قول أهل السنة مل يرو هذا احلديث عن أيب رجاء إال عباد بن منصور 

ريب قال نا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن حيىي بن حدثنا امحد بن زهري قال نا ابو ك - ٢٠٤٦
  سعيد 

عن أنس قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على محار ذهابه إىل خيرب والقبلة خلفه قال أبو القاسم 
  يعين أنه كان يصلي صالة التطوع على احلمار كما يصلي على الراحلة 

   قال نا أبو كريب قال نا معصب بن املقدام عن املبارك بن فضالة عن ثابت البناين حدثنا أمحد بن زهري - ٢٠٤٧

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على أصحابه وهم يتحدثون ويتكلمون فقالوا كنا نذكر 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ما كنا فيه من اجلاهلية وما هدانا اهللا عز و جل وما كنا فيه من الضاللة فقال رسول

  أحسنتم وأعجبه هكذا فكونوا أو هكذا فافعلوا مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال مبارك 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا أبو كريب قال نا سويد بن عمرو الكليب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن  - ٢٠٤٨
  قال بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة عن عبد الرمحن بن عوف 

دخلت على عمر فقال يا عبد الرمحن بن عوف اختشى أن يترك الناس اإلسالم وخيرجون منه قلت ال إن شاء اهللا 
وسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لئن كان من ذلك ]  ٣٠٤ص [ وكيف يتركونه وفيهم كتاب اهللا 

  شيء ليكونن بنو فالن 

بن الليث اجلوهري قال نا حيىي بن محاد قال نا أبو عوانة عن عبد امللك حدثنا أمحد بن زهري قال نا حامت  - ٢٠٤٩
  بن عمري عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالرمي فإنه خري لعبكم 



نا عكرمة  حدثنا امحد بن زهري قال نا عبدة بن عبد اهللا الصفار قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث قال - ٢٠٥٠
  بن إبراهيم قال حدثين عبد امللك بن عمري عن مصعب بن سعد 

عن أبيه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرج بني أصابعه مل يرو هذا 
  احلديث عن عبد امللك بن عمري إال عكرمة بن إبراهيم األزدي 

نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا أبو ربيعة فهد بن عوف قال نا محاد بن سلمة حدثنا أمحد بن زهري قال  - ٢٠٥١
  عن يونس بن عبيد ومحيد عن احلسن عن أمه عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب هلا من ذيلها شربا 

نا محاد بن سلمة عن حدثنا أمحد بن زهري قال نا إبراهيم بن راشد قال نا فهد بن عوف أبو ربيعة قال  - ٢٠٥٢
سألت أبا ]  ٣٠٥ص [ أيوب السختياين وعاصم األحول وهشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب العالية قال 

  سعيد اخلدري عن األوعية فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن األوعية إال ما كان يوكأ عليه من األسقية 

مد بن معمر البحراين قال نا عمري بن عبد اجمليد أبو املغرية احلنفي قال نا حدثنا أمحد بن زهري قال نا حم - ٢٠٥٣
  عبد احلميد بن جعفر عن األسود بن العالء عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن احملاقلة واملزابنة واملزابنة بيع الرجل خنله كذا وكذا 
متر بكذا وكذا وسق من رطب فإن كان فيه زيادة كان للمبتاع وإن كان فيه نقصان كان على املبتاع مل وسقا من 

  يرو هذا احلديث عن األسود بن العالء املدين إال عبد احلميد بن جعفر 

حاق حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن معمر البحراين قال نا أبو بكر احلنفي قال نا يونس بن أيب إس - ٢٠٥٤
  عن أبيه عن سعيد بن وهب 

قال حدثين خباب قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرمضاء فما أشكانا فقال إذا زالت الشمس 
فصلوا الظهر قال أبو القاسم مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن أيب إسحاق إذا زالت الشمس فصلوا الظهر إال 

  امسه عبد الكبري بن عبد اجمليد يونس تفرد به أبو بكر احلنفي و

حدثنا أمحد بن زهري قال نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا علي بن عبد الرمحن الواسطي قال نا عبد  - ٢٠٥٥
  احلميد بن جعفر عن الزهري عن عروة 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن أخوة 
  اإلسالم أفضل 

وبإسناده عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سدوا األبواب اليت يف املسجد إال باب  - ٢٠٥٦
  أيب بكر رضي اهللا عنه 



هري قال نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا أبو ربيعة قال نا محاد بن سلمة عن أيوب حدثنا أمحد بن ز - ٢٠٥٧
  السختياين وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان عن حممد بن سريين 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرؤيا جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة ورؤيا املؤمن ال 
  يف آخر الزمان تكاد ختطىء 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا إسحاق بن وهب العالف الواسطي قال نا حممد بن القاسم األسدي قال نا  - ٢٠٥٨
  زهري عن أيب الزبري 

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما سار راكب بليل أبدا وال نام 
  رجل يف بيت وحده 

حدثنا أمحد بن زهري قال حدثنا حممد بن عمار الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال نا أبو محاد  - ٢٠٥٩
  املفضل بن صدقة عن أيب إسحاق عن أيب اهلياج األسدي 

قال بعثين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال تدري على ما أبعثك على ما بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مسنما إال سويته ]  ٣٠٧ص [ دع متثاال إال كسرته وال قربا قال ال ت

  حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا محاد بن زيد عن ثابت  - ٢٠٦٠

  عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 

عبد امللك الواسطي الدقيقي أخو حممد بن عبد امللك قال نا حدثنا أمحد بن زهري قال نا يوسف بن  - ٢٠٦١
  زكريا بن عدي قال نا أبو معاوية عن عاصم األحول عن أيب عثمان 

عن سلمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجل احلمد هللا كثريا فأعظمها امللك أن يكتبها وراجع 
  عبدي كثريا فيها ربه عز و جل فقيل له اكتبها كما قال 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن امحد بن زيد املذاري قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال نا حرب  - ٢٠٦٢
  بن سريج البزاز 

قال قلت أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني جعلت فداك ارأيت هذه الشفاعة اليت يتحدث هبا اهل العراق أحق 
مد صلى اهللا عليه و سلم فقال حق واهللا واهللا حلدثين عمي حممد بن علي بن هي قال شفاعة ماذا قلت شفاعة حم

  احلنفية 

عن علي بن أيب طالب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أشفع ألميت حىت يناديين ريب عز و جل فيقول 
  أرضيت يا حممد فأقول نعم رضيت 



بيب بن عبد اهللا بن حبيب بن ثابت قال نا حممد بن حدثنا أمحد بن زهري قال نا أبو عقيل حيىي بن ح - ٢٠٦٣
  دهلم عن حممد بن سريين عن مسروق بن األجدع ]  ٣٠٨ص [ القاسم األسدي قال نا الفضل بن 

عن عبد اهللا بن مسعود قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الواصلة واملوصولة والوامشة واملوشومة فقالت 
  ذلك قال اذهيب فانظري فنظرت فلم تر شيئا امرأة إن يف أهله من يفعل 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن سعيد بن غالب قال حدثين حيىي بن املتوكل قال نا سعيد بن عبد  - ٢٠٦٤
  الرمحن أخو أيب حرة عن حممد بن سريين 

فقال إنك قد أحدثت فال عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أتى أحدكم الشيطان يف صالة 
  ينصرفن حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا سلمة بن الفضل قال نا احلجاج بن أرطاة  - ٢٠٦٥
  عن عطية بن سعد 

ية والسنة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم يوم عرفة كفارة السنة املاض
  املستقبلة 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا خالد بن خملد القطواين قال نا مالك بن أنس  - ٢٠٦٦
  عن هشام بن عروة والزهري عن عروة 

  عن عائشة قالت كنت أرجل رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا حائض 

اس بن يزيد البحراين قال نا عبد اخلالق بن أيب املخارق قال نا حبيب بن حدثنا امحد بن زهري قال نا العب - ٢٠٦٧
  الشهيد عن أنس بن سريين 

عريب ]  ٣٠٩ص [ عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف عرق النسا يؤخذ ألية كبش 
احلديث عن حبيب بن الشهيد إال عبد ليس بالصغري وال الكبرية فيذاب فيشرهبا ثالثة ايام على الريق مل يرو هذا 

  اخلالق 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبد القدوس بن حممد احلبحايب قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال نا عمران  - ٢٠٦٨
  القطان عن حممد بن عمرو بن علقمة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عروة بن الزبري 

  ليه و سلم عن الصوم يف السفر فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت أن محزة بن عمرو سأل النيب صلى اهللا ع

حدثنا أمحد بن زهري قال نا إمساعيل بن بشر بن منصور السلمي قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن  - ٢٠٦٩
  القاسم قال نا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 



ه مال ال يؤدي زكاته إال مجع يوم القيامة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد ل
فيحمى عليه صفائح من جهنم فيكوى هبا جنبه وظهره حىت يقضي اهللا عز و جل بني عباده يف يوم مقداره مخسني 

  ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 

أكثر ما كانت متر عليه مث يبطح بقاع قرقر سهل مث وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاهتا إال جياء هبا يوم القيامة ك
تسنت عليه أوالها وأخراها كلما مضت أوالها عادت أخراها حىت يقضي اهللا عز و جل بني عباده يف يوم كان 

  مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 

اء هبا يوم القيامة وهي كأكثر ما كانت فيبطح بقاع قرقر فتطؤه وما من صاحب ماشية ال يؤدي زكاهتا إال جي
بأظالفها وتنطحه بقروهنا ليس فيها عقصاء وال عضباء وال جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أوالها حىت 

عز و جل بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل ]  ٣١٠ص [ يقضي اهللا 
  جلنة وإما إىل النار ا

قيل يا رسول اهللا فاخليل قال اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة واخليل لثالثة لرجل أجر وآلخر ستر 
  وعلى آخر وزر 

فأما الذي هي له أجر فرجل حيبسها ويعدها يف سبيل اهللا فما غيبت يف بطوهنا فهو له أجر ولو رعاها يف مرج كان له 
يف بطوهنا أجر ولو استنت شرفا أو شرفني كان له بكل خطوة خطتها أجر ولو عرض له هنر فسقاها منه  فيما غيبت

  كان له بكل قطرة غيبتها يف بطوهنا أجر حىت إنه ليذكر يف أرواثها وأبواهلا 

  وأما اليت له ستر فرجل يتخذها تعففا وجتمال وتكرما وال ينسى حق ظهورها وبطوهنا يف عسره ويسره 

  ما اليت هي عليه وزر فرجل يتخذها أشرا وبطرا أو رياء الناس وبذخا عليهم وأ

قيل يا رسول اهللا فاحلمري قال ما أنزل اهللا علي فيها شيئا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
  ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

ن بن عنبسة قال نا حجاج بن نصري قال نا خملد بن عبد الرمحن حدثنا أمحد بن زهري قال نا محاد بن احلس - ٢٠٧٠
  الكويف عن حممد بن عجالن عن نافع 

عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصفر حليته مل يروه عن بن عجالن إال خملد تفرد به حجاج بن 
  نصري 

املذاري قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال حدثنا أمحد بن زهري التستري قال نا حممد بن أمحد بن زيد  - ٢٠٧١
نا مهام عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة اخلشين قدم إىل رسول اهللا صلى اهللا 



عليه و سلم يف وفد اليمن فقال يا رسول اهللا إنا بأرض ال يصلحنا هبا إال الشراب وإن هبا شرابا يصنع من العسل 
  لبتع وشرابا من الذرة يقال له املزر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرام قليل ما أسكر كثريه يقال له ا

حدثنا أمحد بن زهري قال نا جعفر بن حممد بن عامر قال نا عمرو بن عاصم قال نا مهام عن حممد بن  - ٢٠٧٢
  عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

  لم هنى عن خامت الذهب وخامت احلديد مل يروه عن حممد بن عجالن إال مهام عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و س

حدثنا أمحد قال نا حممد بن حيىي القطيعي قال نا حيىي بن حممد بن قيس أبو زكري عن بن عجالن عن أيب  - ٢٠٧٣
  الزناد عن األعرج 

ها وال على خالتها مل يروه عن بن عجالن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح املراة على عمت
  إال أبو زكري 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن معمر البحراين قال نا محيد بن محاد بن خوار قال نا مسعر بن كدام عن عبد  - ٢٠٧٤
اهللا بن دينار عن بن عمر قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال من إذا مسعت 

  ]  ٣١٢ص [ راءته رأيت أنه خيشى اهللا عز و جل ق

حدثنا أمحد قال نا حممد بن معمر البحراين قال نا محاد بن مسعدة عن هشام الدستوائي عن األزرق بن  - ٢٠٧٥
  قيس عن ذكوان 

  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على حصري 

  واسطي قال نا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية حدثنا امحد قال نا حممد بن الوزير ال - ٢٠٧٦

عن عائشة قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على متاع يسوى أربعني درمها مل يروه عن فضيل إال 
  وكيع 

حدثنا أمحد قال نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال نا حيىي بن عباد أبو عباد قال نا يونس بن ايب إسحاق  - ٢٠٧٧
  ر بن ماعز قال عن بك

مسعت عبد اهللا بن يزيد حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينقع بول يف طست يف البيت فإن املالئكة ال 
  تدخل بيتا فيه بول ينقع وال تبولن يف مغتسلك ال يروى عن بن يزيد إال هبذا األسناد تفرد به حيىي بن عباد 

راهيم البغوي قال نا داود بن عبد احلميد الكويف قال نا زكريا بن أيب حدثنا أمحد قال نا إسحاق بن إب - ٢٠٧٨
  زائدة عن عطية 



عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من رجل يشهد اجلمعة ال يلغو فيها وال جيهل 
ا وال صلى صالة مكتوبة إال وحيسن الوضوء ويشهدها مع اإلمام إال كانت كفارة ما بينه وبني اجلمعة اليت تليه

كانت كفارة ملا بينها وبني الصالة اليت تليها مل يروه عن زكريا بن أيب زائدة إال داود بن عبد احلميد تفرد به إسحاق 
  ]  ٣١٣ص [ البغوي 

حدثنا أمحد قال نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال نا ابو عباد حيىي بن عباد عن مالك بن مغول عن أيب  - ٢٠٧٩
  إسحاق عن مسلم بن نذير 

عن حذيفة قال سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن موضع اإلزار فأخذ بعضلة ساقي فقال إىل ها هنا فإن أبيت 
  فال حق لإلزار يف أسفل من ذلك مل يروه عن مالك بن مغول إال حيىي بن عباد 

هاشم بن القاسم قال نا األشجعي عن حدثنا أمحد قال نا علي بن شعيب السمسار قال نا ابو النضر  - ٢٠٨٠
  سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد 

عن عبد اهللا بن مسعود انه قال يف يوم عاشوراء كنا نصومه مث ترك مل يروه عن سفيان إال األشجعي وتفسري قول بن 
  مسعود أي كنا نصومه فرضا مث صار تطوعا 

عبد القدوس بن حممد العطار قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال نا مهام قال نا قتادة حدثنا أمحد قال نا  - ٢٠٨١
  عن أنس بن مالك 

عن مالك بن صعصعة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مررت ليلة أسري يب على مإل من املالئكة إال 
  و بن عاصم تفرد به عبد القدوس أمروين باحلجامة مل يروه عن قتادة إال مهام وال عن مهام إال عمر

عبد اهللا بن اجلهم الرازي عن ]  ٣١٤ص [ حدثنا أمحد قال نا موسى بن سفيان اجلنديسابوري قال نا  - ٢٠٨٢
  عمرو بن أيب قيس عن منصور عن الشعيب عن وراد 

ل ال تتخذوا الروح عن املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر على مإل من األنصار يرمون محامة فقا
  غرضا مل يروه عن منصور إال عمرو بن أيب قيس تفرد به عبد اهللا بن اجلهم 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا علي بن ثابت قال نا املفضل بن صدقة احلنفي عن  - ٢٠٨٣
ا رسول اهللا ما هذه األربع سعيد بن مسروق عن املسيب بن رافع عن القرثع عن أيب أيوب األنصاري قال قلت ي

ركعات اليت تصليها عند الزوال فقال هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء فال ترتج حىت تصلي الظهر فأحب أن 
  أقدم خريا مل يروه عن سعيد بن مسروق إال املفضل بن صدقة تفرد به علي بن ثابت 

قال نا خالد بن خملد القطواين قال نا عبد السالم  حدثنا امحد بن زهري قال نا حممد بن عثمان بن كرامة - ٢٠٨٤
  بن حفص عن أيب عمران اجلوين 



عن أنس بن مالك قال عرضت اجلمعة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء جربيل يف كفه كاملرآة البيضاء يف 
لك عيدا ولقومك من  وسطها كالنكتة السوداء فقال ما هذه يا جربيل قال هذه اجلمعة يعرضها عليك ربك لتكون

بعدك ولكم فيها خري تكون أنت األول ويكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة ال يدعو أحد ربه خبري هو له 
قسم إال أعطاه أو يتعوذ من شر إال دفع عنه ما هو أعظم منه وحنن ندعوه يف اآلخرة يوم املزيد وذلك أن ربك اختذ 

]  ٣١٥ص [ ض فإذا كان يوم اجلمعة نزل من عليني فجلس على كرسيه وحف يف اجلنة واديا أفيح من مسك أبي
الكرسي مبنابر من ذهب مكللة باجلواهر وجاء الصديقون والشهداء فجلسوا عليها وجاء أهل الغرف من غرفهم 

حىت جيلسوا على الكثيب وهو كثيب أبيض من مسك أذفر مث يتجلى هلم فيقول انا الذي صدقتكم وعدي وأمتمت 
ليكم نعميت وهذا حمل كراميت فسلوين فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وأنالكم كراميت فسلوين ع

فيسألونه الرضا الرضا فيشهد عليهم على الرضا مث يفتح هلم ما مل تر عني ومل خيطر على قلب بشر إىل مقدار 
ارها متدلية فيها مثارها فيها أزواجها منصرفهم من اجلمعة وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة محراء مطردة فيها أهن

وخدمها فليس هم يف اجلنة بأشوق منهم إىل يوم اجلمعة ليزدادوا نظرا إىل رهبم عز و جل وكرامته ولذلك دعي يوم 
  املزيد مل يروه عن أيب عمران إال عبد السالم تفرد به خالد 

  قيس عن حوشب بن عقيل حدثنا أمحد بن زهري قال نا نصر بن علي قال نا نوح بن  - ٢٠٨٥

أن رجال حدث عند احلسن حبديث فقال احلسن من حدثك هبذا قال الفقهاء قال وهل رأيت بعينك فقيها قط مث 
  قال أتدري من الفقيه الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري هبذا الدين املتمسك بالعلم 

  ح بن قيس قال نا كثري بن زياد عن احلسن حدثنا أمحد قال نا نصر بن علي قال نا نو - ٢٠٨٦

عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا عبد اهللا بن عمرو كيف إذا بقيت يف حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بني أصابعه قال ما تأمرين يا رسول اهللا قال عليك مبا 

  ع ما تنكر وعليك خباصة نفسك وإياك وعوامهم تعرف وتد

حدثنا أمحد بن زهري قال نا نصر بن علي قال نا عبيد بن واقد القيسي قال مسعت شيخا من غفار يكىن  - ٢٠٨٧
  أبا عبد اهللا حيدث 

ت عن سهل بن سعد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أمرين جربيل عليه السالم بالسواك حىت ظنن
  أن سأدرد ال يروى هذا احلديث عن سهل إال هبذا اإلسناد تفرد به عبيد بن واقد 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا أمحد بن منصور الرمادي قال نا عبد الصمد بن النعمان قال نا املنهال بن  - ٢٠٨٨
  خليفة عن األزرق بن قيس 

ل شهد تكبرية األوىل فلما انصرف أبو رمثة قام الرجل قال صلى لنا إمام يكىن أبا رمثة يف مصالنا العصر ومعنا رج
يشفع فنظر إليه ابو رمثة فقال صليت هذه الصالة أو مثل هذه الصالة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان أبو 

بكر وعمر يقدمان يف الصالة وكان رجل قد شهد التكبرية األوىل من الصالة فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مث 



نفسه فاستقبل القوم فقام ]  ٣١٧ص [ عن ميني ويسار حىت رأيت وضح خديه مث انفتل كانفتال أيب رمثة يعين  سلم
الرجل الذي أدرك معه التكبرية األوىل يشفع فقام إليه عمر فأخذ مبنكبه فلهزه مث قال اجلس فإنه مل يهلك أهل 

يه و سلم بصره إليه فقال اصاب اهللا بك يا بن اخلطاب الكتاب إال أنه مل يكن لصالهتم فصل فرفع النيب صلى اهللا عل
  ال يروى هذا احلديث عن أيب رمثة إال هبذا اإلسناد تفرد به املنهال 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا هاشم بن القاسم قال نا حممد بن طلحة عن  - ٢٠٨٩
  در عن أم مبشر زبيد قال حدثين جامع بن أيب راشد ودموعه تتح

عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا ظهر السوء يف 
األرض أنزل اهللا بأسه بأهل األرض قلت يا رسول اهللا وإن كان فيهم صاحلون قال نعم وإن كان فيهم صاحلون 

مل يروه عن جامع إال زبيد وال عن زبيد إال حممد بن طلحة تفرد به  يصيبهم ما أصاب الناس مث يرجعون لرمحة اهللا
  هاشم بن القاسم 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثين ايب عن حممد  - ٢٠٩٠
  بن إسحاق عن حممد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة كالمها عن عروة 

نت بريرة حتت مملوك فعتقت فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرها بيدها مل يروه عن عن عائشة قالت كا
  هشام إال حممد بن إسحاق 

حدثنا أمحد قال نا أبو طلحة موسى بن عبد اهللا اخلزاعي قال نا أمحد بن إسحاق احلضرمي قال نا وهيب  - ٢٠٩١
  بن خالد قال نا عطاء بن السائب عن أبيه 

 بن عمرو أن رجال لبس حلة مثل حلة النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أتى أهل بيت من املدينة فقال النيب عن عبد اهللا
صلى اهللا عليه و سلم أمرين أي أهل بيت شئت استطلعت فقالوا عهدنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ال 

 فأخربه فقال أليب بكر وعمر انطلقا إليه فإن يأمر بالفواحش قال فأعدوا له بيتا وأرسلوا رسوال إىل رسول اهللا
وجدمتاه حيا فاقتاله مث حرقاه بالنار وإن وجدمتاه قد كفيتماه فحرقاه وال أراكما إال وقد كفيتماه فأتياه فوجداه قد 
 خرج من الليل يبول فلدغته حية أفعى فمات فحرقاه بالنار مث رجعا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرباه
اخلرب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يروه عن عطاء إال وهيب 

  وال عن وهيب إال أمحد بن إسحاق تفرد به أبو طلحة 

حدثنا أمحد قال نا احلسن بن عرفة قال نا عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  - ٢٠٩٢
  ن سعيد املقربي ع

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج يب إىل السماء ما مررت بسماء إال وجدت فيها 
  امسي حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر الصديق من خلفي 



محد الزبريي قال نا شريك عن املقدام حدثنا أمحد قال نا أبو الربيع عبيد اهللا بن حممد احلارثي قال نا ابو أ - ٢٠٩٣
  بن شريح عن أبيه 

ص [ عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املاء ال ينجسه شيء مل يرو هذا احلديث عن املقدام إال شريك 
٣١٩  [  

بيع حدثنا امحد قال نا جابر بن كردي الواسطي قال نا حيىي بن إسحاق السيلحيين قال نا قيس بن الر - ٢٠٩٤
  عن املقدام بن شريح عن أبيه 

عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم من الصالة قال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت 
  يا ذا اجلالل واإلكرام مل يرو هذا احلديث عن املقدام بن شريح إال قيس تفرد به حيىي بن إسحاق 

عمرو بن علي قال نا حممد بن أيب عدي قال نا سعيد بن أيب عروبة قال نا  حدثنا أمحد قال نا ابو حفص - ٢٠٩٥
  إمساعيل بن عمران عن أيب عثمان 

عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استخلى يف حشان فجاء رجل ضعيف الصوت فسلم 
اهللا وجلس مث جاء آخر فسلم فقال ائذن له فقال ائذن له وبشره باجلنة ففتحت فإذا أبو بكر فبشرته باجلنة فحمد 

وبشره باجلنة ففتحت فإذا عمر فبشرته باجلنة مث جاء آخر فسلم فقال ائذن له وبشره باجلنة بعد بالء يصيبه ففتحت 
الباب فإذا عثمان فبشرته باجلنة فحمد اهللا مث جلس مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن عمران إال سعيد بن أيب 

  عروبة 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن موسى القطان الواسطي قال نا معلى بن عبد الرمحن قال نا شريك عن عبد  - ٢٠٩٦
  اهللا بن حممد بن عقيل 

عن جابر قال اجتمعت قريش يف دار الندوة فذكروا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم ساحر قالوا ليس 
بعضهم جمنون قالوا ليس مبجنون قالوا يفرق بني احلبيب وحبيبه  بساحر وقال بعضهم كاهن قالوا ليس بكاهن وقال

فصدر املشركون على ذلك فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم فزمل يف ثيابه ودثر فأنزل اهللا عز و جل يا ايها املزمل 
  ]  ٣٢٠ص [ يا أيها املدثر مل يرو هذا احلديث عن بن عقيل إال شريك تفرد به معلى 

محد بن زهري قال نا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسي قال نا بكر بن األسود قال نا خباب حدثنا أ - ٢٠٩٧
  موىل بين ليث عن ليث بن أيب سليم عن عطاء بن أيب رباح 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ايها الناس إن يل عليكم حقا ولألئمة من قريش عليكم 
ا إذا استرمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا حقا ما اقاموا ثالث

  واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل مل يرو هذا احلديث عن ليث إال خباب تفرد به بكر بن األسود 



مان بن أيب هوذة قال نا عمرو بن أيب قيس حدثنا أمحد قال نا علي بن حرب اجلنديسابوري قال نا سلي - ٢٠٩٨
  عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرمحن 

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام فرمبا أخر ذلك حىت جيتمع 
احلديث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى إال هبذا اإلسناد  عليه صوم السنة ورمبا أخره حىت يصوم شعبان ال يروى هذا

  تفرد به عمرو 

  حدثنا أمحد قال نا حبيش بن الورد قال نا يونس بن حممد قال نا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة  - ٢٠٩٩

إال  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها مل يرو هذا احلديث عن أيوب
  محاد بن زيد تفرد به يونس بن حممد 

حدثنا أمحد قال نا عبيد اهللا بن سعد الزهري قال نا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا أيب عن  - ٢١٠٠
خالد بن كثري اهلمداين الكويف أن احلكم بن عتيبة حدثه أن عبد الرمحن ]  ٣٢١ص [ حممد بن إسحاق قال حدثين 

  بن أيب ليلى حدثه 

ن عبد اهللا بن عكيم اجلهين حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إليهم بأرض جهينة أال تنتفعوا من امليتة أ
  بإهاب وال عصب 

حدثنا أمحد قال نا عبيد بن سعد قال نا عمي يعقوب بن إبراهيم قال نا أيب عن حممد بن إسحاق قال  - ٢١٠١
  بن عتبة حدثه أن قزعة حدثه  حدثين أبان بن صاحل ان قسيم موىل عمارة

أن أبا سعيد اخلدري حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال 
صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صيام يوم العيدين وال تسافر امرأة فوق ثالث ليال إال ومعها ذو حمرم 

ثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى مل يرو هذا احلديث عن عليها وال تشد الرحال إال إىل ثال
  قسيم موىل عمارة إال أبان بن صاحل وال عن أبان إال بن إسحاق 

  حدثنا أمحد قال نا عبيد اهللا بن سعد قال نا عمي يعقوب بن إبراهيم قال نا شريك عن شعبة عن قتادة  - ٢١٠٢

ى اهللا عليه و سلم قال اعتدلوا يف سجودكم وال يفترش أحدكم ذراعيه افتراش عن أنس بن مالك عن النيب صل
الكلب يف السجود فواهللا إين ألراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدمت مل يرو هذا احلديث عن شريك إال يعقوب 

  ]  ٣٢٢ص [ بن إبراهيم 

ه قال نا محاد بن مسعدة عن عمران بن حدثنا أمحد قال نا حبيب بن بشر أخو أيب الوليد الطيالسي ألم - ٢١٠٣
  حدير عن عكرمة 



عن عائشة قالت كان يف بريرة أربعة من السنة طلقها زوجها وكان عبدا فخريها النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمرها 
أن تعتد عدة احلرة ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل عندكم شيء تطعمونا قالوا ال إال شيء من 

تصدق به على بريرة أهدته لنا فقال هو عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها واشترط مواليها أن ال يبيعوها إال أن  حلم
يكون الوالء هلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الوالء ملن أعطى املال مل يرو هذا احلديث عن عمران بن حدير إال محاد 

  بن مسعدة 

  شاهني الواسطي قال نا هشيم عن عوف عن احلسن حدثنا أمحد قال نا إسحاق بن  - ٢١٠٤

عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفصيا من 
  صدور الرجال من اإلبل املعقلة إىل أعطاهنا مل يرو هذا احلديث عن عوف إال هشيم تفرد به إسحاق ب بن شاهني 

ا أمحد بن زهري قال نا عبيد اهللا بن حممد أبو الربيع احلارثي قال نا محاد بن مسعدة عن عمران حدثن - ٢١٠٥
  القصري عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة 

عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ٣٢٣ص [ قصري إال محاد بن مسعدة عمران ال

حدثنا أمحد قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال نا خالد بن يزيد الباهلي قال نا عبد امللك بن أيب غنية  - ٢١٠٦
  عن األعمش عن أيب وائل 

ه عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل أي اإلسالم أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويد
قيل وأي اجلهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه قيل فأي الصالة أفضل قال طول القنوت مل يرو هذا 

  احلديث عن األعمش إال بن أيب غنية 

حدثنا أمحد قال نا عثمان بن هشام بن الفضل بن دهلم البصري قال نا حممد بن كثري الكويف قال نا  - ٢١٠٧
  عن مسروق  إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب

قال سئل بن مسعود فقيل له إن رجال تزوج امرأته ومل يفرض هلا صداقا وتويف عنها قبل أن يدخل هبا فقال ما مسعت 
فيها شيء فارجعوا إيل انظر يف ذلك فرجعوا مث أتوه فقال سأقول فيها حبميد رأي فإن أصبت فاهللا وفقين وإن 

  ها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة أخطأت فاخلطأ من قبلي أرى هلا مثل صداق نسائ

فقال معقل بن سنان األشجعي هو يشهد على النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسعه قضى بالذي قضيت به يف امرأة 
  منهم يقال هلا بروع بنت واشق مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال حممد بن كثري 

نصر بن علي بن نصر اجلهين قال نا أمحد بن إسحاق احلضرمي قال نا وهيب بن خالد  حدثنا أمحد قال نا - ٢١٠٨
  قال نا عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي 



أن امرأة كانت ختتلف إىل بن مسعود شهرا كل ذلك يرددها وكانت تويف عنها زوجها ومل يفرض هلا صداقا فقال 
فمن اهللا وإن كان خطأ فمن بن أم عبد هلا صداق إحدى ]  ٣٢٤ص [ با عبد اهللا أقول فيها برأي فإن كان صوا

  نسائها وهلا املرياث الربع والثمن 

وعنده رجل من أشجع من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أشهد اهللا لقضى هبا النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم يف امرأة منا يقال هلا بروع بنت واشق 

د بن زهري قال نا عبد اهللا بن سعيد الكندي قال نا عبد اهللا بن األجلح عن أبيه عن أيب إسحاق حدثنا أمح - ٢١٠٩
  عن عمرو ذي مر قال 

مسعت عليا ينشد الناس من مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من كنت مواله فعلي مواله إال قام فقام اثنا عشر 
  عبد اهللا فشهدوا مل يرو هذا احلديث عن األجلح إال ابنه 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبد اهللا بن سعيد الكندي قال نا عبد اهللا بن األجلح عن أبيه عن طلحة بن  - ٢١١٠
  مصرف عن عمرية بن سعد قال 

مسعت عليا ينشد الناس من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كنت مواله فعلي مواله فقام ثالث عشر 
 صلى اهللا عليه و سلم قال من كنت مواله فعلي مواله مل يرو هذا احلديث عن األجلح إال فشهدوا أن رسول اهللا

  ابنه عبد اهللا 

حدثنا أمحد قال نا حيىي بن يزداد أبو الصقر قال نا حسني بن حممد املروذي قال نا جرير بن حازم عن بن  - ٢١١١
  أيب جنيح عن جماهد 

مذكور أعتق عبدا له عن دبر فبعث إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فباعه مل عن جابر أن رجال من األنصار يكىن أبا 
  ]  ٣٢٥ص [ يرو هذا احلديث عن جماهد إال بن أيب جنيح تفرد به جرير بن حازم أ 

حدثنا أمحد قال نا نصر بن علي قال نا حممد بن بالل قال نا عمران القطان عن قتادة عن حممد بن  - ٢١١٢
  سريين 

ية قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد ثالثة عن أم عط
  أيام إال على زوج مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران تفرد به حممد بن بالل 

عن بشمني عن أيب حدثنا أمحد قال نا أمحد بن منصور الرمادي قال نا أبو اجلواب عن عمار بن رزيق  - ٢١١٣
  زرعة 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك احليات خشية الثأر فليس منا مل يرو هذا احلديث 
  عن بشمني جد احلميد احلماين إال عمار تفرد به أبو اجلواب 



ان العثماين قال نا حممد بن حدثنا أمحد قال نا العباس بن حممد بن حامت قال نا عثمان بن حممد بن عثم - ٢١١٤
  عمار بن سعد املؤذن قال نا شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمن مرآة املؤمن مل يرو هذا احلديث عن شريك بن 
  عبد اهللا إال حممد بن عمار بن سعد تفرد به عثمان بن حممد بن عثمان 

  دثنا أمحد قال نا حممد بن عبادة الواسطي قال نا يزيد بن هارون قال نا شريك عن جابر عن عطاء ح - ٢١١٥

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أفاد عبد بعد اإلسالم خري له من زوج مؤمنة إذا نظر 
  عن جابر إال شريك تفرد به يزيد إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله مل يرو هذا احلديث 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن عبادة الواسطي قال نا يزيد بن هارون قال نا عبد امللك بن احلسني عن  - ٢١١٦
  منصور بن املعتمر عن أيب حازم 

مل يرو  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الوليمة أول يوم حق والثاين معروف والثالث رياء ومسعة
  هذا احلديث عن منصور إال عبد امللك بن احلسني 

  حدثنا أمحد قال نا أمحد بن حيىي السوسي قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أيب هند عن الشعيب  - ٢١١٧

عن قرظة بن كعب قال شيعنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  م وأنا شريككم مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال عبد الوهاب بن عطاء سل

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل املقرئ قال نا مسلم بن إبراهيم قال نا  - ٢١١٨
  محاد بن سلمة عن محيد 

الثة أثواب أحدها قميص مل يرو هذا احلديث عن عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ث
  محيد إال محاد وال عن محاد إال مسلم تفرد به بن عقيل 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل قال نا يعقوب بن حممد الزهري قال نا عبد العزيز  - ٢١١٩
  ف عن الزهري عن سامل بن عمران عن حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عو

عن أبيه قال دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية الناس للبيعة فجاء أبو سنان بن حمصن فقال يا رسول 
اهللا أبايعك على ما يف نفسك قال وما يف نفسي قال أضرب بسيفي بني يديك حىت يظهرك اهللا أو أقتل فبايعه وبايع 

 يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف الناس على بيعة أيب سنان مل
  وال عن حممد إال عبد العزيز بن عمران تفرد به يعقوب بن حممد 



حدثنا أمحد قال نا حممد بن عبد اهللا املخرمي قال نا حيىي بن آدم قال نا مفضل بن مهلهل عن بيان بن  - ٢١٢٠
  بن أيب الشعثاء عن إبراهيم التيمي عن أبيه بشر عن عبد الرمحن 

عن أيب ذر قال إمنا كانت املتعة لنا خاصة أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يعين متعة احلج مل يرو هذا احلديث 
  عن عبد الرمحن بن أيب الشعثاء إال بيان وال عن بيان إال املفضل بن مهلهل تفرد به ب حيىي بن آدم 

قال نا محدان بن عمر األنصاري قال نا شبابة بن سوار قال نا شعبة عن حسني املعلم عن  حدثنا أمحد - ٢١٢١
  عبد اهللا بن بريدة 

عن مسرة بن جندب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على امرأة فقام وسطها مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال 
  شبابة وحجاج بن نصري 

بن حممد بن منصور قال نا ابو غسان مالك بن إمساعيل قال نا إسرائيل  حدثنا أمحد قال نا عبد الرمحن - ٢١٢٢
  عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن السلمي 

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا ويصدق 
  على إال إسرائيل تفرد به أبو غسان حىت يكتب عند اهللا صديقا مل يرو هذا احلديث عن عبد األ

حدثنا أمحد قال نا علي بن شعيب السمسار قال نا حيىي بن أيب بكري قال نا إبراهيم بن نافع املكي عن  - ٢١٢٣
  عمرو بن دينار عن عطاء 

نتفعتم عن بن عباس قال ماتت شاة يف بعض بيوت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال ا
  مبسكها مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن نافع إال حيىي بن أيب بكري 

حدثنا أمحد قال نا علي بن شعيب السمسار قال نا أبو النضر هاشم بن القاسم قال نا شيبان عن منصور  - ٢١٢٤
  عن سامل بن أيب اجلعد 

 إله إال اهللا دخل اجلنة وإن زنا وإن سرق مل عن سلمة بن نعيم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال
  يرو هذا احلديث عن منصور إال شيبان 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا إمساعيل بن أيب احلارث قال نا حممد بن القاسم األسدي قال نا زهري بن  - ٢١٢٥
  معاوية عن أيب الزبري 

   عنه مل يرو هذا احلديث عن زهري إال حممد بن القاسم عن جابر قال ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم عليا رضي اهللا

حدثنا أمحد بن زهري قال نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال نا حسني بن حممد املروذي قال نا املسعودي  - ٢١٢٦
  عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ 



صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
املساجد إال املسجد احلرام مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن أيب ثابت إال املسعودي وال عن املسعودي إال حسني 

  ]  ٣٢٩ص [ بن حممد تفرد به إسحاق بن إبراهيم البغوي 

بيد اهللا بن عبد اجمليد أبو علي احلنفي قال نا هشام حدثنا أمحد قال نا زهري بن حممد املروذي قال نا ع - ٢١٢٧
  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عروة 

عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب 
  هري بن حممد كثري إال هشام وال عن هشام إال عبيد اهللا بن عبد اجمليد تفرد به ز

حدثنا أمحد قال نا عمر بن شبة النمريي قال نا إسحاق بن إدريس األسواري قال نا عبد اهللا بن رجاء  - ٢١٢٨
  املكي عن يونس األيلي عن الزهري عن السائب بن يزيد 

ذا احلديث عن أبيه قال نفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفال سوى نصيبنا من اخلمس فأصابين شارف مل يرو ه
  عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال عبد اهللا بن رجاء املكي تفرد به إسحاق بن إدريس 

حدثنا امحد قال نا العباس بن حممد بن حامت قال نا احلسن بن عطية عن إسرائيل عن عبد األعلى عن  - ٢١٢٩
  سعيد بن جبري 

بسبح اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون و قل  عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر
  هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن عبد األعلى إال إسرائيل تفرد به احلسن بن عطية 

حدثنا أمحد قال نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا حممد بن بالل قال نا عمران القطان عن هشام بن  - ٢١٣٠
  عروة عن أبيه 

  كان بأحدكم رز فليتوضأ ]  ٣٣٠ص [ مر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا عن عبد اهللا بن ع

حدثنا أمحد قال نا إبراهيم بن راشد قال نا حممد بن بالل قال نا عمران القطان عن احلجاج بن أرطاة  - ٢١٣١
  عن حيىي بن عبيد أيب عمر البهراين 

 عليه و سلم ركعتني يف السفر كما افترض أربعا يف احلضر مل يرو هذا عن بن عباس قال افترض رسول اهللا صلى اهللا
  احلديث عن حيىي بن عبيد إال احلجاج وال عن احلجاج إال عمران تفرد به حممد بن بالل 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري قال نا أبو عاصم عن بن جريج قال أخربين  - ٢١٣٢
  أبا هنيك أخربه  زياد بن سعد أن



أن ابا الدرداء خطب فقال من أدركه الصبح فال وتر له فقالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدركه 
  الصبح فيوتر مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو عاصم 

د بن أيب هند عن حدثنا أمحد قال نا عثمان بن حفص التومين قال نا مسلمة بن علقمة املازين عن داو - ٢١٣٣
  عامر الشعيب 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبع جنازة حىت يصلي عليها مث انصرف فله قرياط من 
األجر وإن تبعها فصلى عليها مث قعد حىت يفرغ من دفنها فله قرياطان كل واحد منهما أعظم من أحد مل يرو هذا 

  إال مسلمة بن علقمة  احلديث عن داود بن أيب هند

قال نا مؤمل بن إمساعيل قال ]  ٣٣١ص [ حدثنا أمحد قال نا شعيب بن عبد احلميد الطحان الواسطي  - ٢١٣٤
  نا سفيان عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري 

إال عن بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تصرب البهائم مل يرو هذا احلديث عن سامل األفطس 
  سفيان تفرد به مؤمل 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا احلسن بن علي بن عفان العامري قال نا احلسن بن عطية قال نا إسرائيل عن  - ٢١٣٥
  منصور عن إبراهيم عن األسود 

عن عائشة قالت لقد رأيتين وأنا أحك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يصلي فيه مل يرو هذا 
  ديث عن منصور إال إسرائيل تفرد به احلسن بن عطية احل

حدثنا أمحد قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا زياد بن عبد اهللا البكائي قال نا األعمش عن املنهال  - ٢١٣٦
  بن عمرو عن جماهد 

ن األعمش عن عن بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيرش بني البهائم مل يرو هذا احلديث ع
  املنهال إال زياد بن عبد اهللا 

  حدثنا أمحد قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبري  - ٢١٣٧

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل عفا هلذه األمة عن اخلطإ والنسيان وما 
  يه مل يرو هذا احلديث عن زيد العمي إال ابنه تفرد به احلرشي استكرهوا عل

حدثنا أمحد قال نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا سليمان بن داود اهلامشي قال نا سعيد بن عبد الرمحن  - ٢١٣٨
  اجلمحي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 



ا يف منامه فليحمد اهللا وليذكره ومن رأى غري عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رأى خري
ذلك فليستعذ باهللا وال يذكرها فإنه ال يضره مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال سعيد بن عبد الرمحن تفرد 

  به سليمان داود 

  مد بن سريين حدثنا أمحد قال نا إمساعيل بن أيب احلارث قال نا داود احملرب قال نا صاحل املري عن حم - ٢١٣٩

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد ليذنب ذنبا فإذا ذكره أحزنه ما صنع فإذا نظر اهللا 
  إليه قد أحزنه ما صنع غفر له مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال صاحل املري تفرد به داود احملرب 

رفة قال نا قدامة بن شهاب املازين قال نا إمساعيل بن أيب خالد عن وبرة حدثنا أمحد قال نا احلسن بن ع - ٢١٤٠
  بن عبد الرمحن 

عن بن عمر قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مربور مل يرو 
  هذا احلديث عن إمساعيل إال قدامة تفرد به احلسن بن عرفة 

ال نا أبو عقيل حيىي بن حبيب بن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت قال نا عبد احلميد بن عبد حدثنا أمحد ق - ٢١٤١
  الرمحن احلماين قال نا مسعر بن كدام عن املقدام بن شريح عن أبيه 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد العصر ركعتني مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال عبد 
  د به أبو عقيل احلميد تفر

حدثنا أمحد قال نا يعقوب بن إسحاق القلوسي قال نا عباد بن زكريا الصرميي قال نا هشام بن حسان  - ٢١٤٢
  عن عكرمة 

عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن 
  هذا احلديث عن هشام إال عباد بن زكريا تفرد به القلوسي بوار األمي ومن فتنة الدجال مل يرو 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن إمساعيل الواسطي قال نا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن سليمان عن أيب  - ٢١٤٣
  وائل 

ة مل عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلي
  يرو هذا احلديث عن شعبة إال يزيد بن هارون 

حدثنا أمحد قال نا عبادة بن الوليد العبدي قال نا حبان بن هالل قال نا سليم بن حيان قال مسعت قتادة  - ٢١٤٤
  حيدث 



لكن عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يبزقن أحدكم بني يديه يف الصالة وال عن ميينه و
  ليبزق عن يساره 

وبإسناده عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يسجدن أحدكم باسطا ذراعيه كالكلب  - ٢١٤٥
  مل يرو هذين احلديثني عن سليم بن حيان إال حبان بن هالل 

اهللا الكريزي  عبد الغفار بن عبيد]  ٣٣٤ص [ حدثنا أمحد قال نا حممد بن عبد امللك الدقيقي قال نا  - ٢١٤٦
  قال نا صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما 
عن أيب هريرة إال صاحل تفرد  يكره فليتفل عن يساره وليستعذ من شرها فلن تضره مل يرو عن الزهري عن أيب أمامة

  به عبد الغفار ورواه أصحاب الزهري عن أيب سلمة عن أيب قتادة وهو الصحيح 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا حممد بن املثىن قال نا سعيد بن سفيان اجلحدري قال نا صاحل بن أيب األخضر  - ٢١٤٧
  عن الزهري عن عطاء بن يزيد 

كانت تفىت هبا األنصار املاء من املاء رخصة كانت يف أول اإلسالم مل يروه عن  عن أيب بن كعب أن الفتيا اليت
  الزهري عن عطاء إال صاحل ورواه أصحاب الزهري عن الزهري عن سهل بن سعد وهو الصواب 

و حدثنا أمحد بن زهري قال نا إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال نا حممد بن عبد الواهب احلارثي قال نا أب - ٢١٤٨
  شهاب احلناط عن أيب إسحاق الشيباين عن نافع 

  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتناجى اثنان دون الثالث 

وبإسناده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه فإذا رجع فهو  - ٢١٤٩
  أحق به 

لى اهللا عليه و سلم قال إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فليتحول عن مكانه مل يرو وبإسناده عن النيب ص - ٢١٥٠
  ]  ٣٣٥ص [ هذه األحاديث عن أيب إسحاق إال أبو شهاب 

حدثنا أمحد قال نا أمحد بن منصور الرمادي قال نا أبو أمحد الزبريي قال نا حممد بن بشر بن بشري  - ٢١٥١
  األسلمي قال حدثين إياس بن سلمة 

بيه أن عمه عامر بن األكوع جرح يوم خيرب وقتل رجال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له أجران مل عن أ
  يروه أ عن حممد بن بشر إال أبو أمحد 



حدثنا أمحد قال نا أبو شيبة بن أيب بكر بن أيب شيبة قال نا عبيد بن حممد النحاس قال نا خالد بن  - ٢١٥٢
  عجالن عن معاوية بن قرة 

ن معقل بن يسار قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس رجل يلي قوما مث ال حيوطهم كما حيوط ع
  نفسه وأهله إال أدخله اهللا عز و جل نار جهنم مل يروه عن خالد إال عبيد بن حممد النحاس 

الصمد بن سليمان عن حيىي بن حدثنا امحد قال نا زهري بن حممد املروذي قال نا عثمان بن ميان عن عبد  - ٢١٥٣
  عبد احلميد عن عبد اهللا بن يزيد 

  عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس وإن مل جتد إال خيطا 

د بن حدثنا أمحد قال نا عبيد اهللا بن سعد الزهري قال نا عمي يعقوب بن إبراهيم قال نا أيب عن حمم - ٢١٥٤
  إسحاق قال حدثين مسعر بن كدام عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة بن مالك 

عن املغرية بن شعبة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم فيما يتنفل من صالته حىت ترم قدماه فقيل 
دا شكورا مل يدخل بني أجتهد نفسك فما هذا اجلهد وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عب

  زياد بن عالقة وبني املغرية أحد ممن رواه عن مسعر قطبة إال بن إسحاق 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا أمحد بن حيىي الصويف قال نا إمساعيل بن أبان الوراق قال نا سالم بن أيب  - ٢١٥٥
الب فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر عمرة عن معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل قال خطب احلسن بن علي بن أيب ط

  أمري املؤمنني عليا رضي اهللا عنه خامت األوصياء ووصى خامت األنبياء وأمني الصديقني والشهداء 

مث قال يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه األولون وال يدركه اآلخرون لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ميينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حىت يفتح اهللا عليه ولقد قبضه اهللا يف الليلة  سلم يعطيه الراية فيقاتل جربيل عن

اليت قبض فيها وصي موسى وعرج بروحه يف الليلة اليت عرج فيها بروح عيسى بن مرمي ويف الليلة اليت أنزل اهللا عز 
له إال سبعمائة درهم ومخسني درمها و جل فيها الفرقان واهللا ما ترك ذهبا وال فضة وال شيئا يصر له وما يف بيت ما

  فضلت من عطائه أراد أن يشتري هبا خادما ألم كلثوم 

مث قال من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فأنا احلسن بن حممد صلى اهللا عليه و سلم مث تال هذه اآلية قول يوسف 
فقال أنا بن البشري وأنا بن النذير مث أخذ يف كتاب اهللا ]  ٣٣٧ص [ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

وأنا بن النيب وأنا بن الداعي إىل اهللا بإذنه وأنا بن السراج املنري وأنا بن الذي أرسل رمحة للعاملني وأنا من أهل البيت 
الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وأنا من أهل البيت الذين افترض اهللا عز و جل مودهتم وواليتهم 

يما أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه و سلم قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب مل يرو هذا احلديث فقال ف
  عن أيب الطفيل إال معروف بن خربوذ وال عن معروف إال سالم بن أيب عمرة تفرد به إمساعيل بن أبان 



صري قال نا حممد بن كثري الكويف قال نا حدثنا أمحد قال نا عثمان بن هشام بن الفضل بن دهلم الب - ٢١٥٦
  احلارث بن حصرية عن أيب داود السبيعي 

عن عمران بن احلصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق مل يرو 
  هذا احلديث عن احلارث بن حصرية إال حممد بن كثري 

ان بن هشام بن الفضل بن دهلم البصري قال نا حممد بن كثري الكويف قال نا علي حدثنا أمحد قال نا عثم - ٢١٥٧
  بن احلزور عن أصبغ بن نباتة 

عن عمار بن ياسر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي إن اهللا تبارك وتعاىل زينك بزينة مل يزين 
والدنو منهم وجعلك هلم إماما ترضى هبم وجعلهم لك أتباعا  العباد بزينة مثلها إن اهللا تعاىل حبب إليك املساكني

يرضون بك فطوىب ملن أحبك وصدق عليك وويل ملن أبغضك وكذب عليك فأما من أحبك وصدق عليك فهم 
جريانك يف دارك ورفقاؤك من جنتك وأما من أبغضك وكذب عليك فإنه حق على اهللا عز و جل أن يوقفهم 

  ا احلديث عن عمار إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن كثري مواقف الكذابني ال يروى هذ

حدثنا أمحد قال نا طاهر بن خالد بن نزار قال نا أيب قال نا إبراهيم بن طهمان عن مطرالوراق عن عطاء  - ٢١٥٨
  بن أيب رباح قال 

  جاء رجل إىل بن عباس فقال كيف تقول يف درمهني تسوى 

ك إال كالبعريين بالناقة السمينة فقال أبو سعيد اخلدري يا بن عباس أنت بدرهم جيد قال وما بأس ذلك هل ذل
الذي تأكل الربا وتطعمه الناس فقال من هذا فقال أبو سعيد فقال ما شعرت أن أحدا يعلم قرابيت من رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم جبترىء علي هذه اجلرأة 

لك وشفقة عليك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  فقال أبو سعيد واهللا ما أقول لك ذلك إال نصيحة
الذهب بالذهب مثال مبثل والفضة بالفضة مثال مبثل والتمر بالتمر مثال مبثل وامللح بامللح مثال مبثل مل يرو هذا 

  احلديث عن مطر الوراق إال إبراهيم بن طهمان 

عامر بن مدرك قال نا علي بن صاحل بن حي عن حيىي  حدثنا أمحد قال نا معمر بن سهل األهوازي قال نا - ٢١٥٩
  أيب ماجد ]  ٣٣٩ص [ بن اجملرب عن 

عن بن مسعود قال سألنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم عن السري باجلنازة فقال السري به ما دون اخلبب فإن يك خريا 
  ا من تقدمها يعجل إليه وإن يك شرا فبعدا ألصحاب النار اجلنازة متبوعة وال تتبع وليس من

حدثنا أمحد قال نا معمر بن سهل قال نا عامر بن مدرك قال نا احلسن بن صاحل عن مطر بن طريف عن  - ٢١٦٠
  الشعيب عن أيب جحيفة قال 



قلت لعلي يا أمري املؤمنني هل عندكم من الوحي إال ما يف كتاب اهللا عز و جل فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ 
هم يعطيه اهللا عز و جل رجال يف القرآن وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل النسمة ما أعلمه إال ف

  وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال عامر بن مدرك 

اعيل بن أيب حدثنا أمحد بن زهري قال نا معمر بن سهل قال نا عامر بن مدرك عن خالد الصفار عن إمس - ٢١٦١
  خالد عن قيس بن أيب حازم 

عن أيب مسعود األنصاري قال أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين ألختلف عن الصالة مما 
أشد مما غضب من هذا فقال ]  ٣٤٠ص [ يطول بنا فالن فما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم غضب من شيء 

  رين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الصغري والكبري وذا احلاجة أيها الناس إن منكم منف

وعن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد  - ٢١٦٢
  وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا عز و جل فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالصالة 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأشار بيده حنو اليمن فقال إن اإلميان ها هنا  وعن أيب مسعود - ٢١٦٣
وإن القسوة وغلظ القلب يف الفدادين عند مطلع الشمس حيث يطلع قرن الشيطان عند أصول أذناب اإلبل يف 

  ربيعة ومضر مل يرو هذه األحاديث عن خالد الصفار إال عامر بن مدرك 

  د بن زهري قال نا علي بن نصر قال نا ابو عاصم عن عثمان بن األسود أ عن بن أيب مليكة حدثنا أمح - ٢١٦٤

  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم مل يرو هذا احلديث عن عثمان إال أبو عاصم 

  اجلريري عن أيب نضرة  حدثنا أمحد قال نا جعفر بن النضر الواسطي قال نا علي بن عاصم عن سعيد - ٢١٦٥

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أهل املدينة اذكروا يوم اخلالص قالوا وما يوم اخلالص قال 
يقبل الدجال حىت ينزل بذباب فال يبقى باملدينة مشرك وال مشركة وال كافر وال كافرة وال منافق وال منافقة وال 

ه وخيلص املؤمنون فذلك يوم اخلالص احلديث مل يرو هذا احلديث عن سعيد اجلريري فاسق وال فاسقة إال خرج إلي
  إال علي بن عاصم 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن عبد امللك بن زجنويه قال نا زيد بن احلباب قال نا فضيل بن مرزوق قال نا  - ٢١٦٦
  أبو إسحاق عن زيد بن يثيع 

ه و سلم إن يستخلفوا أبا بكر جيدوه مسلما أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي
اآلخرة وإن يؤمروا عمر جيدوه قويا أمينا ال تأخذه يف اهللا لومة الئم وإن يؤمروا عليا وال أراهم يفعلون جيدوه هاديا 

   مهديا يسلك هبم الطريق املستقيم مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال زيد بن احلباب



حدثنا أمحد قال نا احلسن بن حيىي األرزي قال نا حيىي بن محاد قال نا أبو عوانة عن إمساعيل بن سامل قال  - ٢١٦٧
  مسعت أبا سعيد األزدي يقول 

قال عبد اهللا بن مسعود أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعني سورة قبل أن يسلم زيد بن ثابت مل يرو هذا 
  ل بن سامل إال أبو عوانة احلديث عن إمساعي

حدثنا أمحد قال نا حممد بن اجلنيد الدقاق قال نا حجني بن املثىن قال نا عبد احلميد بن سليمان عن أيب  - ٢١٦٨
  الزناد عن سعيد املقربي 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال سبق إال يف نصل أو حافر أو خف مل يرو هذا احلديث 
  أيب الزناد إال عبد احلميد بن سليمان أخو فليح تفرد به حجني بن املثىن  عن

حدثنا أمحد قال نا احلسن بن عرفة قال نا علي بن ثابت اجلزري قال نا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن  - ٢١٦٩
  عبد اهللا بن أيب طلحة 

نصار ولذراري األنصار ولذراري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر لأل
  ذراري األنصار وملوايل األنصار مل يرو هذا احلديث عن عكرمة بن عمار إال علي بن ثابت 

حدثنا أمحد قال نا حممد بن عثمان بن كرامة قال نا عبيد اهللا بن موسى قال نا إسرائيل عن زياد بن  - ٢١٧٠
  فياض عن عكرمة 

فحاضت قبل أن تطوف بالبيت فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن عن عائشة أهنا قدمت وهي معتمرة 
هتل باحلج فلما قضت نسكها قالت يا رسول اهللا ترجع أخوايت حبج وعمرة وأرجع حبجة فقال اخرجي مع أخيك 

و هذا فخرجت معه إىل التنعيم ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألبطح ينتظرها فصارت سنة الناس مل ير
  احلديث عن زياد بن فياض إال إسرائيل تفرد به عبيد اهللا بن موسى 

حدثنا أمحد قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا حممد بن عبيد الطنافسي قال نا موسى اجلهين عن  - ٢١٧١
  منصور بن املعتمر 

ذ بعضاديت الباب مث قال إن يل عن أنس بن مالك قال دفع إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف بيت فأخ
عليكم حقا وألئمة قريش ما عملوا بثالث إن حكموا عدلوا وإن استرمحوا رمحوا وإن عاهدوا وفوا فمن مل يفعل 

  ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني مل يرو هذا احلديث عن منصور إال موسى اجلهين 

دي الواسطي قال نا سعيد بن عامر قال نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حدثنا أمحد قال نا جابر بن كر - ٢١٧٢
و ]  ٣٤٣ص [ سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر ب سبح اسم ربك األعلى 

  قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال سعيد بن عامر 



  قال نا حممد بن عمرو بن حبان احلمصي قال نا بقية بن الوليد عن بن جريج عن أيب الزبري  حدثنا أمحد - ٢١٧٣

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا باعده اهللا من النار سبعني خريفا مل 
  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال بقية 

 بن يونس بن مهران الزيات قال نا أمحد بن إسحاق احلضرمي قال نا وهيب حدثنا امحد قال نا احلسني - ٢١٧٤
  عن خالد احلذاء عن سليمان األسود عن أيب املتوكل 

عن أيب سعيد اخلدري أن رجال جاء وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أال رجل يتصدق على هذا 
دا احلذاء أحد ممن روى هذا احلديث عن وهيب إال أمحد بن فيصلي معه مل يدخل بني وهيب وسليمان األسود خال

  إسحاق احلضرمي 

  حدثنا أمحد قال نا حممد بن أيب يوسف املسلي قال نا خالد بن زياد الترمذي عن نافع  - ٢١٧٥

  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة 

إال ]  ٣٤٤ص [ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينبغي المرىء ذي وصية يبيت ليلتني  - ٢١٧٦
  ووصيته مكتوبة مل يرو هذين احلديثني عن خالد بن زياد إال حممد بن أيب يوسف 

العزيز حدثنا أمحد قال نا حممد بن مسكني اليمامي قال نا حممد بن القاسم األسدي قال نا شعبة عن عبد  - ٢١٧٧
  بن صهيب 

  عن أنس قال كانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم مجة جعدة مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حممد بن القاسم 

  حدثنا أمحد قال نا وهب بن حيىي بن زمام العالف قال نا عبد السالم بن شعيب بن احلبحاب عن أبيه  - ٢١٧٨

صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ مخس وعشرين مل يرو هذا عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلديث عن شعيب إال ابنه عبد السالم 

  حدثنا أمحد قال نا أبو كريب قال نا إبراهيم بن يزيد بن مردانبه عن رقبة بن مسقلة عن جمزأة بن زاهر  - ٢١٧٩

طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم  عن بن أيب أوىف قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم
  طهرين من الذنوب كما يطهر الثوب األبيض من الدنس 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا القاسم بن حممد املروزي قال نا عبدان بن عثمان عن أيب محزة عن رقبة بن  - ٢١٨٠
  مصقلة عن املقدام بن شريح عن أبيه 



و سلم قال ما دخل الرفق يف شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه مل يرو هذا عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه 
  احلديث عن رقبة إال أبو محزة 

  حدثنا أمحد بن زهري قال نا عمر بن شبة قال نا عبد امللك بن الصباح املسمعي عن بن عون عن نافع  - ٢١٨١

  ينام وهو جنب فقال يتوضأ مث يرقد  عن بن عمر أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل

حدثنا أمحد بن زهري قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا أبو أسامة قال نا إمساعيل بن أيب خالد قال  - ٢١٨٢
  حدثين أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا قال أخربين األسود بن يزيد 

م إذا صلى صالته من الليل أوتر مث جاء إىل فراشه فإذا أن عائشة أخربته قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
نادى املنادي بالصالة وثب من فراشه فإن كان جنبا أفاض عليه املاء وإن مل يكن جنبا توضأ وضوءه للصالة مث جاء 

  فصلى 

القاسم  حدثنا أمحد قال نا أمحد بن حيىي الصويف قال نا سعيد بن خالد أبو عمرو األسدي قال نا علي بن - ٢١٨٣
  الكندي عن املعلى بن عرفان عن أيب وائل 

عن عبد اهللا قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد علي وهو يقول هذا وليي وأنا وليه واليت من وال 
  وعاديت من عادى مل يرو هذا احلديث عن أيب وائل إال املعلى بن عرفان تفرد به علي بن القاسم الكندي 

محد قال نا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق قال نا حجاج بن نصري قال نا املسعودي عن عامر حدثنا أ - ٢١٨٤
  بن شقيق عن أيب وائل 

عن عبد اهللا بن مسعود قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الرجال والنساء فحض الرجال على الصدقة مث 
ب امرأة عبد اهللا بالال فقالت اقرأ على رسول اهللا صلى اهللا أقبل على النساء فحثهن على الصدقة فبعثت إليه زين

املهاجرين وال تبني له وقل له هل هلا من أجر يف زوجها من ]  ٣٤٦ص [ عليه و سلم السالم من امرأة من 
املهاجرين ليس له شيء وأيتام يف حجرها وهم بنو أخيها أن جتعل صدقتها فيهم فأتى بالل النيب صلى اهللا عليه و 

لم فقال نعم هلا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة مل يرو هذا احلديث عن عامر بن شقيق إال املسعودي تفرد به س
  حجاج بن نصري 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا احلسن بن حممد الزعفراين قال نا شبابة بن سوار قال نا ورقاء بن عمر عن  - ٢١٨٥
  ن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد عن أبيه عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة بن هبرية ع

  عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل حني استوت به راحلته 

حدثنا أمحد قال نا بشر بن آدم قال نا عمرو بن عاصم الكاليب قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن  - ٢١٨٦
  األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن شقيق 



 بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من نفس تقتل إال كان على بن آدم كفال منه ألنه عن عبد اهللا
أول من سن القتل مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر تفرد به عمرو بن عاصم وخالف سليمان 

وغريه عن األعمش عن عبد اهللا بن أصحاب األعمش يف إسناده فقال عن عبد اهللا بن مرة عن شقيق ورواه الثوري 
  مرة عن أيب األحوص 

حدثنا أمحد قال نا حيىي بن املعلى بن منصور الرازي قال نا أبو غسان مالك بن إمساعيل قال نا مندل بن  - ٢١٨٧
  علي عن احلسن بن عمرو عن قزعة 

مساجد مسجدي واملسجد احلرام عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحال إال إىل ثالثة 
ومسجد بيت املقدس مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن عمرو إال مندل وال عن مندل إال أبو غسان تفرد به حيىي 

  بن املعلى 

حدثنا أمحد قال نا علي بن شعيب السمسار قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب راود عن بن جريج  - ٢١٨٨
   عن عطاء بن أيب رباح

عن أنس بن مالك قال حجم أبو طيبة النيب صلى اهللا عليه و سلم فأعطاه صاعا من طعام وأمر أهله أن خيففوا عنه مل 
  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد 

حدثنا أمحد قال نا أمحد بن منصور الرمادي قال نا عبد الرزاق قال أنا جعفر بن سليمان عن عوف  - ٢١٨٩
  زياد بن حصني عن أيب العالية عن بن عباس األعرايب عن 

قال حدثين الفضل بن عباس قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر هات التقط يل حصيات 
فالتقطت له حصيات مثل حصى اخلذف فقال مبثل هؤالء فارموا فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين مل يذكر 

ث عن عوف عن زياد عن أيب العالية عن بن عباس عن الفضل إال جعفر تفرد به عبد أحد ممن روى هذا احلدي
  الرزاق ورواه الناس عن عوف عن زياد عن أيب العالية عن بن عباس 

حدثنا أمحد قال نا عيسى بن عبد اهللا بن دلوية قال نا علي بن ثابت الدهان قال نا قيس بن الربيع عن  - ٢١٩٠
  يب نعم سعيد بن مسروق عن بن أ

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة مل يروه عن 
  ]  ٣٤٨ص [ سعيد بن مسروق إال قيس بن الربيع تفرد بن علي بن ثابت 

كر بن عياش عن حدثنا أمحد قال نا أبو يوسف القلوسي قال نا احلارث بن حممد الكويف قال نا أبو ب - ٢١٩١
  معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل عامر 



عن أيب برزة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربعة عن جسده فيما أباله 
وعمره فيما أفناه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حب أهل البيت فقيل يا رسول اهللا فما عالمة حبكم 

  بيده على منكب علي رضي اهللا عنه  فضرب

حدثنا أمحد قال نا علي بن احلسني بن إشكاب قال نا حممد بن ربيعة الكاليب قال نا املنهال بن خليفة عن  - ٢١٩٢
  خالد بن سلمة عن جماهد 

 عن أم سلمة قالت كانت إحدانا حتيض يف الثوب فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه مث صلت فيه وإن إحداكن
  اليوم تفرغ خادمها لغسل ثياهبا يوم طهرها مل يروه عن جماهد إال خالد تفرد به املنهال 

حدثنا أمحد قال نا علي بن احلسني قال نا أبو بدر شجاع بن الوليد قال نا الرحيل بن معاوية عن عمرو  - ٢١٩٣
  بن مرة عن أيب البختري 

  روه عن الرحيل إال شجاع عن علي قال يستحب الغسل يوم اجلمعة وليس حبتم مل ي

حدثنا أمحد قال نا سفيان بن زياد العقيلي قال نا عيسى بن شعيب قال نا روح بن القاسم عن قتادة عن  - ٢١٩٤
زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن هذا كان 

ومن يتتعتع فيه كان له أجران مل يروه عن روح بن القاسم إال عيسى بن  السفرة الكرام الربرة]  ٣٤٩ص [ مع 
  شعيب 

حدثنا أمحد بن زهري قال نا عبد الرمحن بن عنبسة البصري قال نا موسى بن داود الضيب عن املطلب بن  - ٢١٩٥
  زياد عن عبيد املكتب عن املسيب بن جنبة 

يقول املستشار مؤمتن فإذا استشري فليشر مبا هو صانع لنفسه عن علي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يروه إال عبد الرمحن بن عنبسة وهو حديث غريب 

حدثنا أمحد بن زهري التستري قال ناعمر بن سهل قال نا عامر بن مدرك قال نا زفر عن إمساعيل عن  - ٢١٩٦
  احلسن 

كع فركعت خارجا من الصف مث مشيت حىت دخلت يف عن أيب بكرة قال دخلت والنيب صلى اهللا عليه و سلم را
الصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حني انصرف زادك اهللا حرصا وال تعد مل يروه عن زفر إال بن مدرك أمحد 

  بن زكريا بن شاذان 

ا سفيان حدثنا أمحد بن زكريا شاذان القصري قال نا بركة بن حممد احلليب قال نا يوسف بن أسباط قال ن - ٢١٩٧
الثوري عن حممد بن جحادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالت ما رأيت عورة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قط 



حدثنا أمحد بن عمرو الزئبقي قال نا احلسن بن مدرك قال نا حيىي بن محاد قال نا أبو عوانة عن الشيباين  - ٢١٩٨
نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات نأكل عن بن أيب أوىف قال غزو]  ٣٥٠ص [ وأيب يعفور 

  اجلراد 

حدثنا أمحد بن احلسني بن مدرك القصري قال نا سليمان بن أمحد الواسطي قال نا أبو خليد عتبة بن  - ٢١٩٩
  محاد قال نا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال حدثين أبو حكيم الضيب 

أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته  أنه مسع
فيقول اهللا عز و جل ملالئكته انظروا إىل صالة عبدي أمتها أو نقصها فإن أمتها كتبت له تامة وإن كان قد انتقصها 

  ؤخذ األعمال بعد ذلك قيل انظروا هل لعبدي من نافلة تكملون هبا فريضته مث ت

حدثنا أمحد بن احلسني بن مدرك قال نا سليمان بن أمحد قال نا عتبة بن محاد قال نا بن ثوبان عن حيىي  - ٢٢٠٠
  بن أيب كثري عن أيب سلمة 

  عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء والظروف املزفتة 

عبد امللك القصري املؤدب قال نا حامد بن حيىي قال نا سفيان عن سعري بن  حدثنا أمحد بن احلسني بن - ٢٢٠١
  اخلمس عن حبيب بن أيب ثابت 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة من قريش يف اجلنة أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة 
نة وسعد يف اجلنة وسعيد يف اجلنة وعبد الرمحن بن وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجل

  عوف يف اجلنة وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 

حدثنا أمحد بن وهب أبو زيد الواسطي قال نا وهب بن حفص قال نا جعفر بن عون قال أنا مسعر بن  - ٢٢٠٢
  كدام عن عطية 

هللا بصره فصرب واحتسب كان حقا على اهللا واجبا عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذهب ا
  أن ال ترى عيناه النار مل يروه إال وهب بن حفص أمحد بن اخلليل اجلريري 

حدثنا أمحد بن اخلليل اجلريري البصري قال نا وهب بن حيىي بن زمام العالف قال نا حممد بن سواء عن  - ٢٢٠٣
  روح بن القاسم عن عبد امللك بن عمري 

  بن مسرة قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الضب فقال أمة مسخت واهللا أعلم  عن جابر

حدثنا أمحد بن احلسني بن ماهبرام اإليذجي قال نا اجلراح بن خملد قال حدثنا حيىي بن غالب بن راشد  - ٢٢٠٤
  غالب القطان عن احلسن ]  ٣٥٢ص [ العبشمي قال حدثين أيب عن 



هو يقول صببت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وضوءه فرفع رأسه إيل فقال قال مسعت معاوية خيطب و
أما إنك ستلي أمر أميت بعدي فإذا كان ذلك فاقبل من حمسنهم وجتاوز عن مسيئهم قال فما زلت أرجوها حىت 

  قمت مقامي هذا 

  فضل بن الحق قال نا بن سريين حدثنا أمحد بن احلسني املصري األيلي قال نا أبو عاصم قال نا امل - ٢٢٠٥

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائد املريض خيوض يف الرمحة فإذا جلس عنده اغتمس فيها 

حدثنا أمحد بن زيد بن احلريش األهوازي قال حدثين أيب قال نا عمران بن عيينة عن إمساعيل بن أيب  - ٢٢٠٦
  خالد عن الشعيب 

ن مضرس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املرء مع من أحب مل يروه عن إمساعيل إال عمران بن عيينة عن عروة ب
  أمحد بن حممد النخعي 

حدثنا أمحد بن حممد النخعي القاضي قال نا مسعر بن احلجاج النهدي قال نا شريك عن أيب إسحاق عن  - ٢٢٠٧
  احلارث 

يه و سلم يقول اهللا عز و جل اشتد غضب اهللا على من ظلم من ال جيد عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  ناصرا غريي 

حدثنا أمحد بن سهل بن الوليد السكري األهوازي قال نا خالد بن يوسف السميت قال نا أيب عن زياد  - ٢٢٠٨
  بن سعد عن مسي عن أيب صاحل 

ة قال ال حتل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه فإن عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اللقط
جاء صاحبها فلريدها إليه وإن مل يأت فليتصدق هبا فإذا جاء فليخريه بني األجر وبني الذي له مل يروه عن زياد بن 

  سعد إال السميت ومل يروه عن مسي إال زياد بن سعد أمحد بن عبد الكرمي العسكري 

مي الزعفراين العسكري قال نا اجلراح بن خملد قال نا أبو قتيبة قال نا هارون بن حدثنا أمحد بن عبد الكر - ٢٢٠٩
  موسى النحوي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضئوا مما غريت النار 

نا عبادن العسكري قال نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال  حدثنا أمحد بن محويه أيو سيار التستري قال - ٢٢١٠
  نا داود بن أيب هند عن أيب عثمان النهدي 

عن أيب سعيد اخلدري قال ملا رجعنا من تبوك سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مىت الساعة قال ال يأيت 
  عن داود عن عثمان إال بن أيب زائدة  على الناس مائة سنة وعلى ظهر األرض نفس منفوسة اليوم مل يروه



العسكري قال نا حيىي بن زكريا بن ]  ٣٥٤ص [ حدثنا أمحد بن محويه أبو سيار قال نا عبدان بن حممد  - ٢٢١١
  أيب زائدة قال حدثين أبو أيوب عن عاصم عن شقيق 

  اهللا يف النار عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات جيعل هللا ندا جعله 

وقال عبد اهللا وأخرى مل أمسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرجو أن تكون حقا ال ميوت عبد ال جيعل هللا 
  ندا إال أدخله اهللا اجلنة مل يروه عن أيب أيوب اإلفريقي إال بن أيب زائدة أمحد بن فادك التستري 

ف بن موسى أبو غسان السكري قال نا إمساعيل بن حممد بن حدثنا أمحد بن فادك التستري قال نا يوس - ٢٢١٢
  جحادة قال مسعت أيب قال قال احلسن 

إن حممد بن مسلمة األنصاري سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيفا فأعطاه إياه واشترط عليه رسول اهللا 
تل به املشركني ما قاتلوا فإذا رأيت صلى اهللا عليه و سلم والسيف يف يده قبل أن يدفعه إليه فقال هاء يا حممد قا

  املسلمني اقتتلوا فاعمد به إىل أحد فاكسره مل يروه عن حممد بن جحادة إال ابنه أمحد بن خملد الرباثي 

  حدثنا أمحد بن خملد الرباثي قال نا سريج بن يونس قال نا إمساعيل بن جمالد عن جمالد عن الشعيب  - ٢٢١٣

اجلنة ننسجها بأيدينا قال ]  ٣٥٥ص [ رسول اهللا فقال يا رسول اهللا ثيابنا يف  عن جابر قال جاء أعرايب إىل
فضحك القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مب تضحكون من جاهل يسأل عاملا ال يا أعرايب ولكنها تشقق 

  عنها مثرات اجلنة 

قال نا حممد بن داود بن أيب ناجية حدثنا أمحد بن أيب حيىي احلضرمي املعروف بيزيد بن أيب حبيب  - ٢٢١٤
اإلسكندراين قال نا زياد بن يونس عن حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عمرو بن دينار عن الزهري عن 

  عطاء بن يسار 

  عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة 

ق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثنا أمحد بن إسحا - ٢٢١٥
  حدثين أيب إسحاق عن أبيه 

عن جده نبيط بن شريط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ال 
  البوراين  يروى عن نبيط إال هبذا اإلسناد تفرد به ولده عنه أمحد بن حممد

حدثنا أمحد بن حممد البوراين القاضي قال نا جعفر بن حممد بن جعفر املدائين قال نا علي بن غراب عن  - ٢٢١٦
  هشام بن عروة عن أبيه 

  عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلرب خدعة مل يروه عن هشام بن عروة إال علي بن غراب 



بوراين القاضي قال نا احلسني بن علي الصدائي قال نا احلكم بن اجلارود قال نا حدثنا أمحد بن حممد ال - ٢٢١٧
  بن أيب املنري خال بن عيينة عن أبيه عن عطاء 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنظر معسرا إىل ميسرته أنظره اهللا عز و جل بذنبه إىل 
  توبته 

يب بن طعمة احلليب قال نا أبو خيثمة مصعب بن سعيد قال نا موسى بن أعني عن حدثنا أمحد بن بن املس - ٢٢١٨
  ليث عن طاوس 

  عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام أحدكم يف الصالة فال يغمض عينيه 

بن سقالب عن حدثنا أمحد بن عبد الوهاب التميمي املصيصي قال نا مصعب بن سعيد قال نا املغرية  - ٢٢١٩
  الوازع بن نافع عن سامل عن بن عمر 

عن أيب بكر الصديق قال كنت جالسا عند نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل قد توضأ ويف قدمه موضع مل 
  ]  ٣٥٧ص [ يصبه املاء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اذهب فأمت وضوءك ففعل 

لمي جبونية قال حدثنا إمساعيل بن حصن بن حسان القرشي قال نا حدثنا أمحد بن حممد بن عبيد الس - ٢٢٢٠
  عمرو بن هاشم البريويت عن األوزاعي عن أيب الزبري 

عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشفعة يف كل شرك يف ربع أو حائط ال يصلح أن يبيعه حىت 
  يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع 

لرمحن بن يونس الرقي قال نا حممد بن أيب مسينة قال نا أبو بكر بن عياش عن حدثنا أمحد بن عبد ا - ٢٢٢١
  الشيباين 

عن بن أيب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال يل جربيل عليه السالم بشر خدجية ببيت يف اجلنة من 
  إال بن أيب مسينة  قصب ال صخب فيه وال نصب مل يروه عن الشيباين إال بن أيب عياش وال رواه عنه

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن يونس قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن موسى التيمي  - ٢٢٢٢
  عن أسامة بن زيد عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر 

إذا رأيت رسول اهللا  قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كنت
ال يروى هذا احلديث عن الربيع إال هبذا اإلسناد تفرد ]  ٣٥٨ص [ صلى اهللا عليه و سلم رأيته كالشمس الطالعة 

  به عبد اهللا بن موسى 



حدثنا أمحد بن إمساعيل الصفار الرملي قال نا هارون بن زيد بن أيب الزرقاء قال حدثين أيب قال نا شبل  - ٢٢٢٣
  إمساعيل بن عمري عن أيب هريرة قال  بن عباد عن

قال عمر بن اخلطاب ما ندمت على شيء ما ندمت على أين مل أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الريح 
  فقال أبو هريرة بلى قد سألته عنها قلت يا رسول اهللا الريح مم هي قال من روح اهللا يبعثها بالرمحة ويبعثها بالعذاب 

محد بن علي بن احلسن التميمي ابو الصقر البغدادي قال نا علي بن عثمان الالحقي قال نا محاد حدثنا أ - ٢٢٢٤
  بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش 

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حتترقون حتترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها مث حتترقون 
غسلتها مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم العصر غسلتها مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم  حتترقون فإذا صليتم الظهر

  املغرب غسلتها مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها مث تنامون فال يكتب عليكم شيء حىت تستيقظون 

ر قال نا مسكني أبو فاطمة عن حدثنا أمحد بن عبد اهللا البزاز التستري قال نا إمساعيل بن بشر بن منصو - ٢٢٢٥
  حوشب عن احلسن 

عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شهر 
  والغسل يوم اجلمعة 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا التستري قال نا إمساعيل بن بشر بن منصور قال نا مسكني عن حوشب عن  - ٢٢٢٦
  سن احل

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضئوا مما غريت النار 

حدثنا أمحد بن عبد السالم اجلواليقي التستري قال نا عبد الوهاب بن إبراهيم البصري قال نا أيوب بن  - ٢٢٢٧
  سليمان احلبطي قال نا زكريا بن حكيم عن الشعيب 

   صلى اهللا عليه و سلم نعم اإلدام اخلل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

حدثنا أمحد بن محدان أبو سعيد التستري بعبادان قال نا إبراهيم بن يوسف الصرييف قال نا عبد السالم  - ٢٢٢٨
  بن حرب عن أيب خالد الداالين عن عمرو بن مرة 

واملكثر يقول من ثالث فلما قدمنا  عن أيب البختري قال أهللنا هالل ذي احلجة قمرا ضخما املقلل يقول من ليلتني
مكة لقيت بن عباس فسألته عن يوم التروية فعد يل من ذلك اليوم فقلت إنا أهللناه قمرا ضخما فقال إن النيب صلى 

وقد رواه ]  ٣٦٠ص [ اهللا عليه و سلم أمده إىل رؤيته مل يروه عن أيب خالد الداالين إال عبد السالم بن حرب 
  ة شعبة عن عمرو بن مر



حدثنا أمحد بن حممد بن الصباح البصري قال نا سعيد بن ثواب احلصري قال نا حممد بن عبد اهللا  - ٢٢٢٩
  األنصاري قال نا األشعث بن عبد امللك عن حممد بن سريين عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب 

يف صالة فسجد سجديت السهو مث تشهد عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فسها 
  مث سلم مل يروه إال حممد بن ثواب أمحد بن حممد املري 

حدثنا أمحد بن حممد املري البغدادي قال نا حرب بن احلسن الطحان قال نا حسني بن احلسن األشقر  - ٢٢٣٠
  قال نا قيس بن الربيع عن ليث عن بن أيب ليلى 

ى اهللا عليه و سلم قال الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي اهللا عز و جل عن احلسن بن علي أن رسول اهللا صل
  وهو يودنا دخل اجلنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده ال ينفع عبدا عمله إال مبعرفة حقنا 

حدثنا أمحد بن حممد املروزي البصري بالبصرة قال نا حممد بن إمساعيل الواسطي قال نا يزيد بن هارون  - ٢٢٣١
  اود بن أيب هند عن أيب الزبري عن د

  عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عن أكل الكراث والبصل 

حدثنا أمحد بن حيىي بن قرقرة األنطاكي قال نا احلسني بن سيار احلراين قال نا يوسف بن املاجشون عن  - ٢٢٣٢
  حممد بن املنكدر 

و سلم ملا مات بن آدم قال آدم المرأته حواء إنه قد مات ابنك قالت عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وما املوت قال ال يطعم وال يشرب وال ميشي وال يبطش فلما قال ذلك صرخت فقال الرنة عليك وعلى بناتك وأنا 

  وبين برآء فصارت املواتيم على النساء 

نا جبارة بن مغلس قال نا قيس بن الربيع عن  حدثنا أمحد بن يعقوب بن إبراهيم املقرئ البغدادي قال - ٢٢٣٣
  عمرو بن مرة عن أيب عبيدة 

قال جاء رجل إىل أيب موسى فقال رجل مات وترك ابنته وبنت بن وأختا فقال لإلبنة النصف ولألخت النصف 
  وستأيت بن مسعود ويقول لك مثل ذلك 

د قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين االبنة فأتيت بن مسعود فقلت إن أبا موسى قال يل كذا وكذا فقال بن مسعو
  النصف والبنة االبن التكملة ولألخت الثلث هكذا فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أمحد بن احلسني بن هارون بن سليمان بن إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان قال نا إبراهيم بن راشد  - ٢٢٣٤
  دباغ قال نا محاد بن شعيب احلماين عن أيب الزبريعن طاوس عن بن عباس اآلدمي قال نا داود بن مهران ال



عن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل ظهر مر فأهدي عضو صيد فرده على الرسول وقال له اقرأ 
  عليه السالم وقل لوال أنا حرم ما رددناه عليك 

قال نا حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي قال نا عبد الرمحن حدثنا أمحد بن احلسني بن مرداس األيلي  - ٢٢٣٥
  بن حممد احملاريب عن أشعث بن سوار عن حممد بن سريين 

عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أيصلي الرجل يف الثوب الواحد قال 
  أوكلكم جيد ثوبني 

هيم بن خمشي بن أخي املخشي الفرغاين قال نا أبو القاسم عبيد اهللا بن سعيد بن عفري حدثنا أمحد بن إبرا - ٢٢٣٦
قال حدثين ايب قال حدثين خايل املغرية بن احلسن بن راشد اهلامشي قال حدثين حيىي بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا 

  أيب سلمة بن عبد الرمحن قال حدثين عبيد اهللا بن عمر قال حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيلبس عليه حىت ال 
  يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس 

  وعن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ٢٢٣٧

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بابين مل يأكل الطعام فجعله يف حجره فبال عن أم قيس بنت حمصن قالت 
  على ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا مباء فنضحه على ثوبه ومل يغسله 

  وعن بن شهاب أنه مسع أبا إدريس اخلوالين حيدث  - ٢٢٣٨

  ضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من تو

وعن بن شهاب عن عبادة بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٢٣٩
  مستلقيا يف املسجد قد وضع إحدى رجليه على األخرى 

  وعن بن شهاب أن عروة بن الزبري أخربه  - ٢٢٤٠

اهللا عليه و سلم ما من مصيبة يصاب هبا املسلم إال كفرت عنه حىت  أن عائشة كانت تقول قال رسول اهللا صلى
  الشوكة يشاكها 

  وعن بن شهاب أن عروة أخربه  - ٢٢٤١

  أن عائشة أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الوزغ فويسقة 

  هل أخربه وعن بن شهاب أن طلحة بن عبد اهللا بن عوف أخربه أن عبد الرمحن بن عمرو بن س - ٢٢٤٢



أن سعيد بن زيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ظلم من األرض شيئا فإنه يطوقه من سبع 
  أرضني 

أن ثابت بن قيس قال ]  ٣٦٤ص [ وعن بن شهاب عن إمساعيل بن حممد بن ثابت بن قيس األنصاري  - ٢٢٤٣
فأجدين أحب اخليالء وينهى اهللا عز و جل أن نرفع يا رسول اهللا لقد خشيت أن أكون قد هلكت فقال مل قال 

أصواتنا فوق صوتك وأنا جهري الصوت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ثابت أليس ترضى أن تعيش محيدا 
  وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة 

مد بن علي وعن بن شهاب أن عبد اهللا بن حممد بن علي وحسن بن حممد بن علي أخرباه أن أبامها حم - ٢٢٤٤
  أخربمها 

أنه مسع عليا يقول البن عباس إنك رجل تائه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيرب وعن 
  أكل حلوم احلمر اإلنسية 

وعن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عباس حدثه أن الصعب بن جثامة بن قيس  - ٢٢٤٥
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا وحشيا وهو بودان أو باألبواء فرده عليه قال فعرف يف حدثه أنه أهدى لر

  وجهي كآبة رده علي فقال ليس بنا رده عليك ولكنا حرم 

حدثنا أمحد بن إبراهيم بن أخي املخشي قال نا عبيد اهللا بن سعيد بن عفري قال حدثين أيب قال حدثين  - ٢٢٤٦
ن بن راشد اهلامشي قال حدثين حيىي بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن عبيد اهللا بن خايل املغرية بن احلس

  عمر قال حدثين حممد بن مسلم بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن 

أن أبا هريرة قال بينا أنا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه رجل فقال يا رسول اهللا هلكت قال 
قال وقعت على امرأيت وأنا صائم يف رمضان قال هل جتد رقبة تعتقها قال ال واهللا يا رسول اهللا قال  وحيك مالك

فهل تطيق صيام شهرين متتابعني قال ال واهللا يا رسول اهللا قال هل جتد إطعام ستني مسكينا قال ال يا رسول اهللا 
تى فدعي له فقال خذ هذا فتصدق به قال أعلى فأعرض عنه فبينا هم على ذلك أيت بعرق فيه متر فقال أين الذي أ

حىت بدت أنيابه مث قال ]  ٣٦٥ص [ أفقر من أهلي يا رسول اهللا واهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر منا فضحك 
  خذه فاطعمه أهلك 

حدثنا أمحد بن حممد بن مهدي اهلروي قال نا علي بن خشرم قال نا الفضل بن موسى عن عبد اهللا بن  - ٢٢٤٧
  يسان قال نا عكرمة ك

عن بن عباس قال خرج أبوبكر باهلاجرة فسمع بذلك عمر فخرج فإذا هو بأيب بكر فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه 
الساعة قال واهللا ما أجد يف بطين من حاق اجلوع قال وأنا واهللا ما أخرجين غريه فبينما مها كذلك إذ خرج عليهما 

ا أخرجكما يف هذه الساعة فقاال أخرجنا واهللا ما جند يف بطوننا من حاق اجلوع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال م
  فقال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجين غريه فقوما فقاموا 



فانطلقوا حىت أتوا باب أيب أيوب األنصاري وكان أبو أيوب يدخر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما كان أو 
حلينه فأطعمه أهله وانطلق إىل خنله يعمل فيه فلما أتوا باب أيب أيوب األنصاري خرجت لبنا فأبطأ يومئذ فلم يأت 

امرأة فقالت مرحبا برسول اهللا ومبن معه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأين أبو أيوب قالت يأتيك يا نيب 
  اهللا الساعة 

و يعمل يف خنل له فجاء يشتد حىت أدرك رسول اهللا فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبصر به أبو أيوب وه
صلى اهللا عليه و سلم فقال مرحبا بنيب اهللا ومبن معه فقال يا رسول اهللا ليس احلني الذي كنت جتيئين فيه فرده فجاء 

إىل عذق النخل فقطعه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أردت إىل هذا قال يا رسول اهللا أحببت أن 
  كل من رطبه وبسره ومتره وألذحبن لك معها قال إن ذحبت فال تذحبن ذات در تأ

فأخذ عناقا له أو جديا فذحبه وقال المرأته اختبزي وأطبخ أنا فأنت أعلم باخلبز فعمد إىل نصف اجلدي فطبخه 
اهللا صلى اهللا وشوى نصفه فلما أدرك الطعام وضع بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فأخذ رسول 

  عليه و سلم من اجلدي فوضعه على رغيف فقال يا أبا أيوب أبلغ هبذا فاطمة فإهنا مل تصب مثل هذا منذ أيام 

فلما أكلوا وشبعوا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم خبز وحلم وبسر ومتر ورطب ودمعت عيناه مث قال إن هذا هو 
ك على أصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصبتم مثل النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فكرب ذل

هذا وضربتم بأيديكم فقولوا بسم اهللا وبركة اهللا فإذا شبعتم فقولوا احلمد هللا الذي أشبعنا وأروانا وأنعم وأفضل فإن 
  هذا كفاف هبذا 

جيازيه فقال أليب أيوب ائتنا غدا فلم  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يأيت إليه أحد معروفا إال أحب أن
يسمع فقال له عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تأتيه فلما أتاه أعطاه وليدة فقال يا أبا أيوب 

استوص هبا خريا فإنا مل نر إال خريا ما دامت عندنا فلما جاء هبا أبو أيوب قال ما أجد لوصية رسول اهللا صلى اهللا 
  لم خريا من أن أعتقها فأعتقها عليه و س

حدثنا أمحد بن عمرو أبو طلحة اجملاشعي البصري قال نا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسي قال نا  - ٢٢٤٨
  احلارث بن حممد الكويف قال نا حلو بن السري األودي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص 

ألفني أحدكم يضع إحدى رجليه على األخرى مث يتغىن  عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال
به أبو ]  ٣٦٧ص [ ويدع أن يقرأ سورة البقرة مل يرو هذا احلديث عن خلو بن السري إال احلارث بن حممد تفرد 

  يوسف القلوسي 

عبد  حدثنا أمحد بن حممد اجلواريب الواسطي قال نا عمي علي بن أمحد نا معلى بن عبد الرمحن قال نا - ٢٢٤٩
  احلميد بن جعفر عن الزهري عن عامر بن سعد 



عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه مثل نصيب غريه قال 
ثكلتك أمك وهل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد احلميد بن جعفر تفرد 

  الرمحن  به معلى بن عبد

حدثنا أمحد بن حممد بن أمحد اجلواريب قال نا عمي علي بن أمحد قال نا قبيصة بن عقبة قال نا حبان بن  - ٢٢٥٠
  علي عن صاحل بن حيان عن عبد اهللا بن بريدة 

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إىل جذع يتساند إليه فمر رومي فقال لو دعاين حممد 
علت له ما هو أرفق به من هذا قالت فدعي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل له املنرب أربع مراقي فصعد فج

النيب صلى اهللا عليه و سلم املنرب فخطب فحن اجلذع كما حتن الناقة فنزل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دعوت اهللا فأدخلك اهللا اجلنة فأمثرت فيها فأكل  فقال ما شأنك إن شئت دعوت اهللا فردك إىل حمتبسك وإن شئت

من مثرتك أنبياء اهللا املرسلون وعباده املتقون قال فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نعم فغار اجلذع 
صاحل بن حيان وال عن صاحل إال حبان وال ]  ٣٦٨ص [ فذهب مل يرو هذا احلديث عن عائشة إال بن بريدة إال 

  إال قبيصة تفرد به علي بن أمحد اجلواريب عن حبان 

حدثنا أمحد بن حممد بن أمحد اجلواريب الواسطي قال نا الفضل بن سهل األعرج قال نا هاشم بن عبد  - ٢٢٥١
  الواحد قال نا يزيد بن عبد العزيز بن سياه عن أبيه عن نافع 

رجال فإن كان كافرا وإال فقد باء بالكفر مل  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل أكفر
يرو عبد العزيز بن سياه عن نافع حديثا غري هذا ومل يروه عن عبد العزيز إال ابنه وال عن ابنه إال هاشم بن عبد 

  الواحد 

بن حدثنا أمحد بن حممد اجلواريب قال نا أبو حمذورة حممد بن عبيد اهللا قال نا أبو داود قال نا احلكم  - ٢٢٥٢
  عطية عن ثابت 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت اجلنة فسمعت حسا أمامي فقيل هذا بالل ورأيت أم سليم 
  بنت ملحان يف اجلنة 

حدثنا أمحد بن حيىي ثعلب النحوي قال نا حممد بن سالم اجلمحي قال نا زائدة بن أيب الرقاد عن ثابت  - ٢٢٥٣
  البناين 

الك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألم عطية إذا خفضت فأمشي وال تنهكي فإنه أسرى للوجه عن أنس بن م
وأحظى عند الزوج مل يرو هذا احلديث عن أنس إال ثابت وال عن ثابت إال زائدة بن أيب الرقاد تفرد به حممد بن 

  سالم اجلمحي أمحد بن إبراهيم بن كيسان 



بن عبد اهللا بن كيسان الثقفي األصبهاين قال نا إمساعيل بن عمرو البجلي قال نا حدثنا أمحد بن إبراهيم  - ٢٢٥٤
  مسعر بن كدام عن طلحة بن مصرف عن عمرية بن سعد 

قال شهدت عليا على املنرب ناشد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ام اثنا عشر رجال منهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك فشهدوا سلم يوم غدير خم يقول ما قال فيشهد فق

  أهنم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد بن عاداه 

سعيد  حدثنا أمحد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي قال نا إمساعيل بن عمرو قال نا الليث بن سعد عن - ٢٢٥٥
  املقربي 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاعة اهللا طاعة الوالد ومعصية اهللا معصية الوالد مل يرو هذا 
  احلديث عن الليث بن سعد إال إمساعيل بن عمرو وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد أمحد بن يزيد السجستاين 

السجستاين قال نا حيىي بن حيىي النيسابوري قال نا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن حدثنا أمحد بن يزيد  - ٢٢٥٦
  سعيد األنصاري وأيب طوالة 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
  تفرد به حيىي بن حيىي  الطعام مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال إمساعيل بن عياش

حدثنا أمحد بن يزيد السجستاين قال نا حيىي بن حيىي النيسابوري قال نا إمساعيل بن عياش عن جعفر بن  - ٢٢٥٧
  عبد اهللا بن قشري ]  ٣٧٠ص [ احلارث عن عروة بن 

خرة إذا كان يوم عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميت أمة مرحومة ال عذاب عليها يف اآل
  القيامة دفع إىل كل رجل من املسلمني رجال من اليهود والنصاري فيقال يا مسلم هذا فداؤك من النار 

حدثنا أمحد بن إسحاق اخلشاب البلدي قال نا عبيد اهللا بن عائشة قال نا محاد بن سلمة عن أيب جعفر  - ٢٢٥٨
  اخلطمي 

ك النيب صلى اهللا عليه و سلم عند احتالمه أوصى ولده فقال يا بين أن جده عمري بن حبيب بن مخاشة وكان قد أدر
إياكم وجمالسة السفهاء فإن جمالستهم داء من حيلم عن السفيه يسر ومن جيبه يندم ومن ال يرضى بالقليل مما يأيت به 

 على األذى السفيه يرضى بالكثري وإذا أراد أحدكم أن يأمر مبعروف أو ينهى عن منكر فليوطن نفسه على الصرب
وليثق بالثواب من اهللا عز و جل فإنه من وثق بالثواب من اهللا مل يضره مس األذى مل يرو هذا احلديث عن أيب جعفر 

  اخلطمي إال محاد بن سلمة تفرد به بن عائشة 

حدثنا أمحد بن إسحاق البلدي قال نا بن عائشة قال نا دريد بن جماشع عن غالب القطان عن مالك بن  - ٢٢٥٩
  دينار عن األحنف بن قيس قال 



قال يل عمر بن اخلطاب يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به 
كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات ]  ٣٧١ص [ ومن كثر كالمه كثر سقطه ومن 

  اد تفرد به بن عائشة أمحد بن جماهد القطان قلبه ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسن

حدثنا امحد بن جماهد القطان قال نا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال نا زافر بن سليمان عن طعمة بن عمرو  - ٢٢٦٠
  اجلعفري عن أيب اجلحاف عن شهر بن حوشب 

يه و سلم فجلس على منامة هلا قال أتيت أم سلمة أعزيها على احلسني بن علي فقالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عل
فجاءته فاطمة بشن فوضعته فقال ادعي حسنا وحسينا وبن عمك عليا فلما اجتمعوا عنده قال اللهم هؤالء خاصيت 

  وأهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

ين أيب عن حدثنا أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي قال نا إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين قال حدث - ٢٢٦١
جدي عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القطع يف ربع دينار مل يرو 

  هذا احلديث عن حيىي بن حيىي الغساين إال ابنه هشام 

 حدثنا أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي قال نا حممد بن حممد اخلليل اخلشين قال نا احلسن بن حيىي - ٢٢٦٢
  اخلشين عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد 

عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال صالة إال بفاحتة الكتاب وآيتني معها مل 
  يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد العزيز إال احلسن بن حيىي اخلشين 

بد اهللا بن ذكوان عن عراك بن خالد بن يزيد بن صبيح عن حدثنا أمحد بن انس بن مالك قال نا ع - ٢٢٦٣
  عثمان بن عطاء اخلرساين عن أبيه عن عكرمة 

عن بن عباس قال ملا عزي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ابنته رقية امرأة عثمان بن عفان قال احلمد هللا دفن 
 عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن البنات من املكرمات ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا

  ذكوان الدمشقي أمحد بن عبد القاهر 

حدثنا أمحد بن عبد القاهر قال نا بن اخليربي اللخمي الدمشقي قال نا منبه بن عثمان قال نا ثور بن  - ٢٢٦٤
  سعيد قال حدثين عامر الشعيب قال ]  ٣٧٣ص [ يزيد قال حدثين جمالد بن 

النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلالل بني واحلرام بني وبني احلالل مسعت 
واحلرام أمور مشتبهات ال يدري كثري من الناس أمن احلالل هي أم من احلرام هي يدعهن املرء يكون اشد استرباء 

انب احلمى يوشك أن يرتع يف احلمى أال وإن لعرضه ودينه ومن يقع فيهن يوشك أن يقع يف احلرام كمرتع إىل ج
  لكل ملك محى وإن محى اهللا حمارمه 



حدثنا أمحد بن احلسن بن علي بن إبراهيم الدمشقي قال نا حممد بن عبد الرمحن اجلعفي قال نا مروان بن  - ٢٢٦٥
   حممد الطاطري عن يزيد بن السمط عن الوضني بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن حمفوظ بن علقمة

عن سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مث قلب جبة عليه فمسح هبا وجهه مل يرو هذا احلديث عن 
  الوضني بن عطاء إال يزيد بن السمط تفرد به مروان بن حممد الطاطري أمحد بن احلسني الدمشقي 

ن إمساعيل قال نا سفان الثوري حدثنا أمحد بن احلسني الدمشقي قال نا مؤمل بن إهاب قال نا مؤمل ب - ٢٢٦٦
  عن شعبة عن حممد بن املنكدر 

  عن جابر أنه استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من ذا قال أنا فقال أنا أنا كأنه كرهه 

حدثنا أمحد بن احلسني قال نا سليمان بن عبد الرمحن بن بنت شرحبيل قال نا حممد بن عبد الرمحن  - ٢٢٦٧
  مسعر بن كدام عن سعيد املقربي القشريي عن 

غسل فقال نعم ]  ٣٧٤ص [ عن أيب هريرة قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة حتتلم هل عليها 
  إذا وجدت املاء فلتغتسل 

حدثنا امحد بن حممد بن احلارث بن حممد بن عبد الرمحن بن عرق اليحصيب احلمصي قال نا علي بن  - ٢٢٦٨
  مصي قال نا حسان بن نوح عن عمرو بن قيس الكندي عياش احل

عن عبد اهللا بن بسر قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرابيان فقال أحدمها من خري الناس يا حممد فقال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم من طال عمره وحسن عمله وقال اآلخر إن شرائع اإلسالم قد كثرت علينا فبأيه نتمسك 

  يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا فقال ال 

حدثنا أمحد بن حممد بن عرق قال نا أيب قال نا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي الغساين عن  - ٢٢٦٩
  حبيب بن عبيد 

عن املقدام بن معدي كرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت على الناس زمان من مل يكن معه أصفر وأبيض 
  يش مل يتهن بالع

حدثنا أمحد بن إسحاق الدمريي املصري بدمرية قال نا زكريا بن دويد بن حممد بن األشعث بن قيس  - ٢٢٧٠
  الكندي قال نا سفيان الثوري عن منصور عن يونس بن خباب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

جل عن مظلمة إال زاده عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما نقص مال من صدقة وال عفا ر
  ]  ٣٧٥ص [ اهللا هبا عزا فاعفوا يعزكم اهللا وال فتح رجل على نفسه باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر 



حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم بن محيد قال حدثين  - ٢٢٧١
  عن كثري بن مرة  زيد بن واقد عن سليمان بن موسى

عن يزيد بن األخنس وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنافس بينكم إال يف اثنتني رجل 
أعطاه اهللا عز و جل قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار يتبع ما فيه فيقول رجل لو أن اهللا أعطاين مثل ما أعطى 

  أعطاه ماال فهو ينفق ويتصدق ويقول رجل مثل ذلك فالنا فأقوم به كما يقوم ورجل 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا البناء الصنعاين قال نا إسحاق بن إبراهيم بن جويت الصنعاين قال نا عبد امللك  - ٢٢٧٢
  الذماري قال نا سفيان الثوري عن عبد اهللا بن عون عن نافع عن بن عمر 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم أمسك أصلها وتصدق بغلتها فهي جتري أن عمر أوصى بأرض خيرب للمساكني فقال له ا
  على ذلك اليوم 

حدثنا أمحد بن إبراهيم بن يزداد الطرباين قال نا موسى بن أيوب النصييب قال نا عبد اهللا بن عصمة  - ٢٢٧٣
  النصييب عن بشر بن حكيم عن إبراهيم بن أيب حرة عن سامل 

ى اهللا عليه و سلم فناء أميت يف الطعن والطاعون قلنا قد عرفنا الطعن فما عن بن عمر قال قال رسول اهللا صل
  الطاعون قال وخز أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة 

حدثنا أمحد بن حممد بن الوليد بن سعد املري الدمشقي قال نا أمحد بن موسى بن صاعد الصوري قال نا  - ٢٢٧٤
  ا عمرو بن مرة واألعمش ومنصور عن سامل بن أيب اجلعد مؤمل بن إمساعيل قال نا سفيان الثوري قال ن

عن ثوبان قال ملا نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبا للذهب والفضة 
  فقالوا أي املال نتخذ فقال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صاحلة 

ال نا حممد بن عوف احلمصي قال نا حممد بن يوسف الفريايب حدثنا أمحد بن هارون بن روح الربذعي ق - ٢٢٧٥
  قال نا سفيان عن بن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري 

عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوذ احلسن واحلسني فيقول أعيذكما بكلمات اهللا التامات من 
 يرو هذا احلديث عن سفيان عن بن أيب ليلى إال الفريايب ورواه الناس شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن كل عني المة مل

  ]  ٣٧٧ص [ عن سفيان عن منصور عن املنهال أمحد بن شاهني البغدادي 

حدثنا أمحد بن شاهني البغدادي قال نا شيبان بن فروخ قال نا عكرمة بن إبراهيم األزدي قال نا عبد  - ٢٢٧٦
   امللك بن عمري عن مصعب بن سعد

عن أبيه قال سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قوله الذين هم عن صالهتم ساهون قال هم الذين يؤخروهنا عن 
  وقتها مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال عكرمة بن إبراهيم أمحد بن إمساعيل الوساوسي 



  فروخ قال نا نافع أبو هرمز عن عطاء حدثنا أمحد بن إمساعيل الوساوسي البصري قال نا شيبان بن  - ٢٢٧٧

عن بن عباس قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يتطهر وبني يديه إناء قدر املد وإن زاد فقل ما 
يزيد وإن نقص فقل ما ينقص فغسل يديه ومضمض واستنشق ثالثا ثالثا وغسل وجهه ثالثا وخلل حليته وغسل 

رأسه وأذنيه مرتني مرتني وغسل رجليه حىت أنقامها فقلت يا رسول اهللا هكذا التطهر قال ذراعيه ثالثا ثالثا ومسح ب
  هكذا أمرين ريب عز و جل 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا األقطع البغدادي قال نا حفص بن عمر املهرقاين قال نا محاد بن قرياط عن جسر  - ٢٢٧٨
  أيب جعفر عن يونس بن عبيد عن احلسن 

   صلى اهللا عليه و سلم قال املرء مع من أحب عن أنس عن النيب

حدثنا أمحد بن اخلطاب العسكري قال نا عبيد اهللا بن سعد الزهري قال نا عمي قال نا أيب عن حممد بن  - ٢٢٧٩
  إسحاق قال نا احلسن بن دينار عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن القاسم بن عون الشيباين 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة األوابني إذا رمضت الفصال  عن زيد بن أرقم قال قال رسول

حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي السوطي أبو احلسن قال نا أبو نعيم الفضل بن دكني قال نا سلمة بن نبيط  - ٢٢٨٠
  عن الضحاك بن مزاحم 

امت مل يروه عن الضحاك إال عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنا أمحد وحممد واحلاشر واملقفي واخل
  سلمة بن نبيط تفرد به أبو نعيم 

حدثنا أمحد بن حممد السوطي قال نا سليمان بن حرب وعفان بن مسلم قاال نا شعبة عن مشاش عن  - ٢٢٨١
  عطاء 

عن بن عباس قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو متوشح بثوب قطن ويف يده عنزة وهو متكىء 
  ]  ٣٧٩ص [ أسامة بن زيد فركزها بني يديه مث صلى إليها  على

حدثنا أمحد بن حممد بن عباد اجلوهري البغدادي قال نا حممد بن زياد بن زبار الكليب قال نا شرقي بن  - ٢٢٨٢
  القطامي قال مسعت أبا طلق العائذي حيدث عن شراحيل بن القعقاع 

... لبيك تعظيما إليك عذرا ... ا من قرب وحنن إذا حججنا قلنا عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال لقد رأيتن
  هذي زبيدا قد أتتك قصرا يقطعن خبتا وجباال وعرا قد خلفوا األنداد خلو صفرا 



ولقد رأيتنا وقوفا ببطن حمسر خناف أن تتخطفنا اجلن فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارتفعوا عن بطن 
أسلموا وعلمنا التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك  عرنة فإهنم إخوانكم إذ

  وامللك ال شريك لك مل يرو هذا احلديث عن شرقي بن القطامي إال حممد بن زياد بن زبار الكليب 

بن عبد الرمحن  حدثنا أمحد بن حممد بن عباد اجلوهري قال نا حممد بن زياد بن زبار الكليب قال نا صاحل - ٢٢٨٣
  بن املسور بن عبد الرمحن بن عوف عن عائشة بنت سعد 

يصبح الرجل ]  ٣٨٠ص [ عن أبيها قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه ستكون بعدي فنت 
مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا فقلت بأيب أنت وأمي فأي الرجال أرشد قال رجل بني هذين 

ني يف قلة يقيم الصالة ملواقيتها وحيج ويعتمر فال يزال كذلك حىت تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية مل يرو هذا احلرم
  احلديث عن عائشة بنت سعد إال صاحل بن عبد الرمحن تفرد به ب حممد بن زياد 

مد بن موسى عن حدثنا أمحد بن حممد بن عبد العزيز اجلوهري قال نا عمر بن شبة قال نا أبو غزية حم - ٢٢٨٤
  عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 

قال لقي الزبري سارقا فشفع فيه فقيل له حىت نبلغه اإلمام فقال إذا بلغ اإلمام فلعن اهللا الشافع واملشفع كما قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تقي هشام بن عبد امللك احلمصي قال نا بقية بن  حدثنا أمحد بن عمري بن جوصا الدمشقي قال نا أبو - ٢٢٨٥
  الوليد عن ورقاء بن عمر وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة 

املروزي قال نا عبد اهللا بن عبد الرمحن السعدي املروزي قال نا حممد بن حدثنا أمحد بن حممد بن غياث  - ٢٢٨٦
املروزي قال نا هاشم بن خملد قال نا أيوب بن إبراهيم الثقفي عن إبراهيم الصائغ ]  ٣٨١ص [ حيىي أبو حيىي املعلم 

  عن أيب إسحاق اهلمداين 

احلر الشديد وعليه ثياب الشتاء وخرج علينا يف  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال خرج علينا علي بن أيب طالب يف
الشتاء وعليه ثياب الصيف مث دعا مباء فشربه مث مسح العرق عن جبهته مث رجع إىل بيته فقلت أليب يا أبتاه أما رأيت 
و ما صنع أمري املؤمنني خرج علينا يف الشتاء وعليه ثياب الصيف وخرج علينا يف الصيف وعليه ثياب الشتاء فقال اب

  ليلى ما فطنت فأخذ بيد ابيه فأتى عليا فقال له الذي صنع 

فقال له علي إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان بعثين وأنا أرمد فبزق يف عيين مث قال افتح عينيك ففتحتهما 
  ي هذا فما اشتكيتهما حىت الساعة ودعا يل فقال اللهم اذهب عنه احلر والربد فما وجدت حرا وال بردا حىت يوم

  حدثنا أمحد قال نا عبد اهللا قال نا حممد قال نا السكن بن حكيم  - ٢٢٨٧



  قال صليت إىل جنب إبراهيم الصائغ وعلي فرو فكنت أتقي به التراب فلما صلى إبراهيم قال يل قال عطاء 

ثوبا مل يرو هذا قال بن عباس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال 
  ]  ٣٨٢ص [ احلديث عن عطاء عن بن عباس إال إبراهيم 

حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال نا أمحد بن األسود بن اهليثم احلنفي قال نا فهد بن حيان  - ٢٢٨٨
  قال نا شعبة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب 

هللا عليه و سلم تزيد صالة اجلميع على صالة الرجل وحده بضعا وعشرين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا
  أو مخسا وعشرين مل يروه عن شعبة إال فهد 

حدثنا أمحد بن عبيد اهللا قال نا إبراهيم بن حممد احلنفي قال نا عبد اهللا بن داود اخلرييب عن سعد  - ٢٢٨٩
  اإلسكاف عن الشعيب 

 عليه و سلم خطب فقال حدثين متيم الداري انه ركب البحر يف أناس من عن فاطمة بنت قيس أن النيب صلى اهللا
أهله فأجلأهتم الريح إىل جزيرة يف البحر فإذا هم بدابة أهلب فقالوا ما أنت فقالت أنا اجلساسة فذكر حديث 

  اجلساسة 

ال نا محاد بن حيىي حدثنا أمحد بن حممد بن داود السكري اجلنديسابوري قال نا حممد بن خليد احلنفي ق - ٢٢٩٠
  عن كثري بن شنظري عن عطاء بن أيب رباح 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما 
  بلجام من نار 

ا أيب قال نا ورقاء حدثنا أمحد بن حممد بن شعيب الرجاين قال نا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ قال ن - ٢٢٩١
  عن شعبة عن حممد بن زياد 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
  العدة ثالثني مل يروه عن ورقاء إال املقرئ تفرد به ابنه عنه أمحد بن حممد الشعريي 

ي الشريازي قال نا احلسني بن احلكم احلربي الكويف قال نا حسن بن حسني حدثنا أمحد بن حممد الشعري - ٢٢٩٢
  األنصاري قال نا مندل بن علي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له وال صالة ملن ال طهور له وال دين ملن 
  صالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد ال صالة له إمنا موضع ال



حدثنا أمحد بن حممود بن صبيح املديين األصبهاين قال نا احلجاج بن يوسف اهلمداين قال نا بشر بن  - ٢٢٩٣
  احلسني عن الزبري بن عدي عن املعرور بن سويد 

فضة والرب بالرب والشعري عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذهب بالذهب والفضة بال
بالشعري والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أرىب مل يرو هذا 

  احلديث عن املعرور إال ا لزبري تفرد به بشر 

 )  

  باب من امسه إبراهيم

 (  

مد بن يوسف الفريايب قال حدثنا سفيان الثوري عن حدثنا إبراهيم بن أيب سفيان القيصراين قال حدثنا حم - ٢٢٩٤
ما أحد منكم ينجيه عمله قالوا ( األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل ) :  ٣( وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة وفضل ولو يؤاخذين مبا جىن هؤالء ألوبقين 
  يرو هذا احلديث عن سفيان إال الفريايب 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا سفيان عن عاصم األحول عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  - ٢٢٩٥
مل يرو ) : هللا تبارك وتعاىل تسعة وتسعون امسا من أحصاها دخل اجلنة ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يان إال الفريايب هذا احلديث عن سف

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر عن حيىي  - ٢٢٩٦
ما عمل آدمي عمال أجنى له ( بن سعيد األنصاري عن أيب الزبري عن جابر رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

) يل وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد إال أن تضرب بسيفك حىت ينقطع العذاب من ذكر اهللا ق]  ٦ص [ من 
  مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال أبو خالد تفرد به الفريايب : 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا فديك بن سليمان قال حدثنا مسلمة بن علي عن األوزاعي عن الزهري عن  - ٢٢٩٧
دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا ( يب صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنها قالت يزيد بن األصم عن ميمونة زوج الن

عليه و سلم وحنن جلوس فقال أولكن ترد على احلوض أطولكن يدا فجعلنا نقدر أذرعنا أيتنا أطول يدا فقال رسول 
وزاعي إال مسلمة مل يرو هذا احلديث عن األ) : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس ذاك أعين إمنا أعين أصنعكن يدا 

  تفرد به فديك بن سليمان 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا فديك بن سليمان بن عيسى العقيلي قال حدثنا األوزاعي عن الزهري عن  - ٢٢٩٨
صاحل بن بشري بن فديك قال خرج فديك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إهنم يزعمون أنه 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا فديك أقم الصالة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من مل يهاجر هلك فقا



مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال فديك بن سليمان وقد مسع فديك هذا ) : من ارض قومك حيث شئت 
  احلديث عن األوزاعي 

ان عن بن عون عن نافع عن بن عمر حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا سفي - ٢٢٩٩
أصلها )  ١( أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال أحب إيل منها وإين أريد أن أتصدق هبا فقال احبس ( عن عمر قال 

  وتصدق بثمرهتا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن  - ٢٣٠٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول لبيك عن شربمة قال ومن شربمة قال رجل ( باس أبيه عن بن ع

  ) أمرين أن أحج عنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج عن نفسك مث حج عن شربمة 

مة عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الغفار بن احلسن قال حدثنا سفيان الثوري عن األعمش عن خيث - ٢٣٠١
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ( عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

الصنعاين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا بن جريج عن عثمان بن أيب  حدثنا إبراهيم بن حممد بن برة - ٢٣٠٢
سليمان عن بن مسعدة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني فقال ذو اليدين 

عتني مث أقصرت الصالة أم نسيت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يقول ذو اليدين قالوا صدق فأمت هبم الرك
: بن مسعدة امسه عبد اهللا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ) سجد سجديت السهو وهو جالس بعد ما سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد الرزاق تفرد به إبراهيم بن حممد بن برة 

عن جماهد عن أيب معمر عبد حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن بن أيب جنيح  - ٢٣٠٣
]  ٨ص [ اهللا بن سخربة عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وحول الكعبة 

) ثالمثائة وستون صنما فجعل يطعنها فتساقط على وجهها وهو يقول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 
  ي إال عبد الرزاق مل يرو هذا احلديث عن الثور: 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا الثوري عن سليمان الشيباين عن احلسن بن سعد عن  - ٢٣٠٤
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فمر بقرية منل قد ( عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال 

  مل يرو هذا احلديث عن الثوري إال عبد الرزاق ) : بعذاب اهللا عز و جل أحرقت فقال إنه ال ينبغي ألحد أن يعذب 

حدثنا إبراهيم قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن هشام بن عامر أن  - ٢٣٠٥
  ب إال معمر مل يرو هذا احلديث عن أيو) : الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حدثنا إبراهيم قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا عبد اهللا بن عمر عن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس عن  - ٢٣٠٦
ال يروى هذا احلديث عن ) وشرب وهو قائم )  ٢( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام إىل قربة هلم فخنثها ( أبيه 

  به عبد الرزاق عبد اهللا بن أنيس إال هبذا اإلسناد تفرد 



قال مسعت عبد اهللا بن ]  ٩ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاين  - ٢٣٠٧
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( حبري القاص يذكر عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشري األنصاري 

قطعة من اجلبل على باب الكهف فأوصد عليهم فقال قائل حيدث عن الرقيم أن ثالثة نفر دخلوا يف كهف فوقع 
منهم يا قوم تذكروا أيكم عمل حسنة لعل اهللا برمحته يرمحنا فقال أحدهم قد عملت حسنة مرة كان يل عمال 

استأجرهتم يف عمل يل كل رجل منهم بأجر معلوم فجاءين رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته ما بقي من النهار 
ه فعمل يف بقية هناره كما عمل رجل منهم يف هناره كله فرأيت يف الذمام أن ال أنقصه شيئا مما بشرط أصحاب

استأجرت به أصحابه ملا جهد يف عمله فقال يل رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتين ومل يعمل إال نصف هنار قلت 
ضب عند ذلك وترك إجارته ووضعت يا عبد اهللا مل أخبسك شيئا من شرطك وإمنا هو مايل أحكم فيه ما شئت فغ

حقه يف جانب من البيت ما شاء اهللا مث مرت يب بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيال من البقر فأمسكته حىت كرب مث 
بعته مث صرفت مثنه يف بقرة فحملت مث توالدت هلا حىت بلغ ما شاء اهللا مث مر يب بعد حني شيخ ضعيف ال أعرفه 

حىت عرفته فقلت نعم إياك أبغي فعرضتها عليه مجيعا فقلت هذا ]  ١٠ص [ ره فقال يل إن يل عندك حقا فذك
حقك فقال يا عبد اهللا ال تستهزئ مين إن مل تتصدق علي فأعطين حقي فقلت واهللا ما أسخر منك إهنا حلقك ما يل 

روا وقال منها شيء فدفعتها إليه اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع البصر حىت رأوا وأبص
اآلخر فعلت حسنة مرة كان عندي فضل وأصابت الناس شدة فجاءتين امرأة تطلب مين معروفا فقلت هلا ال واهللا 
ما هو دون نفسك فأبت علي مث رجعت فذكرتين باهللا وأبيت عليها فقلت ال واهللا ما هو دون نفسك فأبت علي 

تين فناشدتين اهللا فقلت هلا ال واهللا ما هو دون فذكرت ذلك لزوجها فقال هلا أعطيه نفسك وأغين عيالك فجاء
نفسك فلما رأت ذلك أسلمت إيل نفسها فلما كشفتها ومهمت هبا ارتعدت من حتيت فقلت ما لك قالت أخاف اهللا 

رب العاملني فقلت هلا خفت اهللا يف الشدة ومل أخفه يف الرخاء فتركتها وأعطيتها ما حيق علي مبا كشفتها اللهم إن 
ت ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع اجلبل حىت عرفوا وتبني هلم وقال اآلخر قد عملت حسنة مرة كان كنت فعل

يل أبوان شيخان كبريان وكانت يل غنم فأطعم أبوي وأسقيهما مث أرجع إىل غنمي فلما كان ذات يوم أصابين غيث 
ة فمضيت إىل أبوي ألسقيهما فحبسين فلم أرح حىت أمسيت فأتيت أهلي فأخذت حمليب فحلبت وتركت غنمي قائم

فوجدهتما قد ناما فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي فما برحت جالسا وحمليب على يدي حىت 
أيقظهما الصبح اللهم إن كنت تعلم أين فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال النعمان لكأين أمسع رسول اهللا صلى اهللا 

  اهللا عنهم فخرجوا عليه و سلم يقول فقال اجلبل طاق ففرج 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا رباح بن زيد عن عبد اهللا بن سعيد  - ٢٣٠٨
  بن أيب عاصم عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

عن عمر بن حبيب عن عبد اهللا بن عثمان بن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا رباح بن زيد - ٢٣٠٩
خثيم قال دخلت على أيب الطفيل عامر بن واثلة فوجدته طيب النفس فقلت يا أبا الطفيل أخربين من النفر الذين 

لعنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهم أن خيربين فقالت امرأته سودة مه يا أبا الطفيل أما بلغك أن رسول اهللا 
ال ) : عليه و سلم قال اللهم إمنا أنا بشر فأميا عبد من املؤمنني دعوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاة ورمحة  صلى اهللا

  يروى هذا احلديث عن سودة امرأة أيب الطفيل إال هبذا اإلسناد تفرد به عمر بن حبيب املكي 



ب عن  ١٢٩حبيب بن أيب ثابت حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن  - ٢٣١٠
بن عمر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أريد أن أجاهد فقال أحي أبواك قال نعم قال ففيهما 

مل يرو هذا احلديث عن حبيب عن بن عمر إال معمر تفرد به رباح ورواه مسعر وسفيان الثوري وغريهم ) : فجاهد 
  يب العباس الشاعر عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حبيب بن أيب ثابت عن أ

وبه عن معمر عن منصور عن ربعي بن خراش عن أيب مسعود األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٣١١
رو هذا مل ي) : من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت ]  ١٢ص [ إن مما أدرك الناس ( عليه و سلم 

احلديث عن معمر عن منصور إال رباح ورواه عبد الرزاق عن معمر عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن 
  أيب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا رباح بن زيد عن أيب اجلراح عن النعمان بن راشد عن أيب  - ٢٣١٢
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن القراءة وأنا جنب وهناين وال أقول ( علي قال  إسحاق عن احلارث عن

  ) هناكم عن لباس املعصفر وعن ميثرة األرجوان وعن التختم بالذهب وعن لباس القسي 

وبه عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣١٣
مل يرو هذين احلديثني عن النعمان إال أبو اجلراح ) : ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي ( 

  تفرد هبما رباح 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن الزهري قال أخربين عروة بن  - ٢٣١٤
مسع رسول اهللا ( لمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت الزبري أن زينب بنت أيب سلمة أخربته عن أمها أم س

صلى اهللا عليه و سلم خصما عند بابه فخرج إليهم فقال إمنا أنا بشر ويأتيين اخلصم فلعل بعضهم أن يكون أحلن 
حبجته من بعض فأقضي له وأحسب أنه صادق فمن قضيت له حق مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو 

   )ليدعها 

ال ( وبه عن معمر عن قتادة عن أيب العالية الرياحي عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٣١٥
  فنسبه إىل أبيه ) من يونس بن مىت ]  ١٣ص [ ينبغي ألحد أن يقول أنا خري 

ل أخربنا موسى بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام بن إبراهيم أبو الوليد املخزومي إمام مسجد صنعاء قا - ٢٣١٦
جعفربن أيب كثري موىل األنصار عن عمه عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 

ببيت حفصة بنت عمر فوجدهتا )  ١( دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبارية القبطية سريته ( أيب هريرة قال 
 بيوت نسائك قال فإهنا علي حرام أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا علي معه فقالت يا رسول اهللا يف بييت من بني

فخرجت حىت أتت عائشة فقالت يا بنت أيب بكر أال أبشرك فقالت مباذا قالت وجدت مارية مع رسول اهللا صلى 
ان أول اهللا عليه و سلم يف بييت فقلت يا رسول اهللا يف بييت من بني بيوت نسائك ويب تفعل هذا من بني نسائك فك

السرور أن حرمها على نفسه مث قال يل يا حفصة أال أبشرك فقلت بلى بأيب وأمي يا رسول اهللا فأعلمين أن أباك يلي 
األمر من بعده وأن أيب يليه بعد أبيك وقد استكتمين ذلك فاكتميه فأنزل اهللا عز و جل يف ذلك يا أيها النيب مل حترم 



ضاة أزواجك أي حفصة واهللا غفور رحيم أي ملا كان منك قد فرض اهللا لكم ما أحل اهللا لك أي من مارية تبتغي مر
حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا يعين حفصة فلما نبأت به يعين 

بعض عما عائشة وأظهره اهللا عليه أي بالقرآن عرف بعضه عرف حفصة ما أظهرت من أمر مارية وأعرض عن 
أ مث  ١٣٠أخربت به من أمر أيب بكر وعمر فلم يثربه عليها فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأين العليم اخلبري 

أقبل عليها يعاتبها فقال إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل 
ئكة بعد ذلك ظهري عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن مسلمات املؤمنني يعين أبا بكر وعمر واملال

مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وأخت 
 ال يروى هذا احلديث عن أيب) : ومن األبكار مرمي بنت عمران وأخت موسى عليهم السالم ]  ١٤ص [ نوح 

  هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن إبراهيم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا حيىي بن أيب احلجاج البصري عن  - ٢٣١٧
حممد بن أيب محيد عن عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

جب للمؤمن وجزعه من السقم ولو يعلم ما له يف السقم أحب أن يكون سقيما الدهر مث إن رسول اهللا ع( سلم 
صلى اهللا عليه و سلم رفع رأسه إىل السماء فضحك فقيل يا رسول اهللا مم رفعت رأسك إىل السماء فضحكت 

كان فيه ومل جيداه فرجعا  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجبت من ملكني كانا يلتمسان عبدا يف مصلى
)  ١( فقاال يا ربنا عبدك فالن كنا نكتب له يف يومه وليلته عمله الذي كان يعمل فوجدناه قد حبسته يف حبالك 

فقال اهللا تبارك وتعاىل اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل يف يومه وليلته وال تنقصوا منه شيئا وعلي أجر ما حبسته 
  ال يروى هذا احلديث عن عتبة بن مسعود إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن أيب محيد :  )وله أجر ما كان يعمل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام بن إبراهيم أبو الوليد املخزومي قال حدثنا موسى بن جعفر بن أيب كثري  - ٢٣١٨
يا غالم أال أحبوك ( م قال له عن عبدالقدوس بن حبيب عن جماهد عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

أال أعطيك قال قلت بلى بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا قال فظننت أنه سيقطع يل قطعة من مال )  ٢( أال أحنلك 
تستطع ففي كل مجعة وإن مل تستطع ففي كل شهر فإن مل ]  ١٥ص [ فقال أربع ركعات تصليهن يف كل يوم فإن مل 

ففي دهرك مرة تكرب فتقرأ أم القرآن وسورة مث تقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال  تستطع ففي كل سنة فإن مل تستطع
إله إال اهللا واهللا أكرب مخس عشرة مرة مث تركع فتقوهلا عشرا مث ترفع فتقوهلا عشرا مث تسجد فتقوهلا عشرا مث ترفع 

لها مثل ذلك وفإذا فرغت قلت فتقوهلا عشرا مث تسجد فتقوهلا عشرا مث ترفع فتقوهلا عشرا ثن تفعل يف صالتك ك
بعد التشهد وقبل التسليم اللهم إين أسألك توفيق أهل اهلدى وأعمال أهل اليقني ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل 
الصرب وجد أهل احلسبة وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حىت أخافك اللهم اسألك خمافة 

عتك عمال أستحق به رضاك وحىت أناصحك يف التوبة خوفا منك وحىت أخلص حتجزين عن معاصيك حىت أعمل بطا
لك النصيحة حبا لك وحىت أتوكل عليك يف األمور حسن ظن بك سبحان خالق النار فإذا فعلت ذلك يا بن عباس 

ديث مل يرو هذا احل) : غفر اهللا لك ذنوبك صغريها وكبريها وقدميها وحديثها وسرها وعالنيتها وعمدها وخطأها 
  عن جماهد إال عبدالقدوس وال عن عبدالقدوس إال موسى بن جعفر تفرد به أبو الوليد املخزومي 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن إمساعيل  - ٢٣١٩
فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن كثري عن نافع عن بن عمر أنه قيل له إنا نراك تلبس النعال السبتية 

  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن كثري إال مسلم تفرد به حممد ) : يلبسها 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا حيىي بن أيب احلجاج البصري قال  - ٢٣٢٠
صلى بنا رسول ( داد بن أوس عن عبادة بن الصامت قال حدثنا أبو سنان عيسى بن سنان قال حدثنا يعلى بن ش

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتخطا إليه رجالن رجل من األنصار ورجل من ثقيف سبق األنصاري الثقفي فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم للثقفي إن األنصاري قد سبقك باملسألة فقال أألنصاري لعله يا رسول اهللا أن يكون أعجل 

ين فهو يف حل قال فسأله الثقفي عن الصالة فأخربه مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لألنصاري إن شئت م
خربتك مبا جئت تسأل عنه وإن شئت سألتين فأخرب بذلك فقال يا رسول اهللا ختربين فقال جئت تسألين مالك من 

فة وما لك من األجر يف رميك اجلمار وما لك من األجر إذا أممت البيت العتيق وما لك من األجر يف وقوفك يف عر
األجر يف حلق رأسك وما لك من األجر إذا ودعت البيت فقال األنصاري والذي بعثك باحلق ما جئت أسألك عن 

غريه قال فإن لك من األجر إذا أممت البيت العتيق أال ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إال كتبت لك حسنة 
وقوفك بعرفة فإن اهللا عز و جل يقول ملالئكته يا مالئكيت ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا  ورفعت لك درجة وأما

يلتمسون رضوانك واجلنة فيقول اهللا عز و جل فإين أشهد نفسي وخلقي أين قد غفرت هلم عدد أيام الدهر وعدد 
في هلم من قرة أعني جزاء القطر وعدد رمل عاجل وأما رميك اجلمار فإن اهللا عز و جل يقول فال تعلم نفس ما أخ

مبا كانوا يعملون وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال كانت لك نورا يوم القيامة وأما 
ال يروى هذا احلديث عن عبادة إال هبذا اإلسناد ) : البيت إذا ودعت فإنك خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك 

  تفرد به حيىي بن أيب احلجاج 

عتاب بن بشري احلراين ]  ١٧ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو سامل بن جعشم الصنعاين قال حدثنا  - ٢٣٢١
عن خصيف عن نافع قال قلت البن عمر إذا توجهت إىل مكة تصلي على راحلتك فلم تصنع ذلك فقال لو مل أر 

صيف إال عتاب بن بشري تفرد به مل يرو هذا احلديث عن خ) : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنعه ما صنعت 
  بن جعشم 

ملا دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم ( وبه عن خصيف عن زياد بن أيب مرمي وعكرمة عن بن عباس قال  - ٢٣٢٢
فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يهرولوا لريوهم أن )  ١( مكة قال أهل مكة إن بأصحاب حممد جوعا وهزال 

  مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب ) : لون ثالثة أشواط وميشون أربعا هبم قوة وكانوا يهرو

وبه عن خصيف عن جماهد عن بن عباس أن معاوية طاف بالبيت فجعل يستلم األركان كلها فقال له بن  - ٢٣٢٣
يت شيء عباس مل تستلم هذين الركنني ومل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم يستلمهما فقال معاوية ليس من الب

مل يرو هذا احلديث عن ) : مهجور فقال بن عباس لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة فقال معاوية صدقت 
  خصيف إال عتاب 



إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا لوال ( وبه عن جماهد عن عائشة أهنا قالت لعبداهللا بن الزبري  - ٢٣٢٤
يدخل )  ٢( يه ما نقص منه ولوضعته باألرض وجعلت له بابني باب حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت فزدت ف

  مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب ) : منه وباب خيرج منه حىت ال يكون زحام 

أن النيب صلى اهللا عليه و ( عن أيب سعيد اخلدري ]  ١٨ص [ وبه عن خصيف عن نافع عن بن عمر  - ٢٣٢٥
  ) ثل والفضة بالفضة مثال مبثل وزنا بوزن الذهب بالذهب مثال مب( سلم قال 

وعن خصيف عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب  - ٢٣٢٦
  ) ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إال وزنا بوزن 

راهيم بن حممد األسلمي عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس قال حدثنا إب - ٢٣٢٧
أ عن صيام يوم  ١٣١هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن صفوان إال إبراهيم ) : عرفة بعرفات 

قال حدثنا أبو قرة موسى حدثنا إبراهيم بن معمر الصنعاين قال حدثنا أبو محة حممد بن يوسف الزبيدي  - ٢٣٢٨
بن طارق عن سفيان الثوري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال أبو قرة ) : إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني ( سلم 

معاذ اجلندي قال حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا صامت بن - ٢٣٢٩
إذا سأل أحدكم ( يعقوب بن عطية عن أيب رباح عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جاره أن يغرز خشبة يف جداره فال مينعه 

  ) وعسب الفحل )  ١( ي هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مهر البغ( وبه قال  - ٢٣٣٠

  ) هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغرر ( وبه قال  - ٢٣٣١

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني ( وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣٣٢
  ) يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فأن غم عليكم فأكملوا ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه قال  - ٢٣٣٣
  ) الشهر ثالثني 

إين ألمسع بكاء الصيب خلفي وأنا يف الصالة فأخفف صاليت ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣٣٤
  تفرد هبا أبو قرة  مل يرو هذا احلديث عن يعقوب إال زمعة) : خمافة أن تفتنت أمه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو محة قال حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن عباد بن كثري البصري  - ٢٣٣٥
عن منصور بن املعتمر عن سامل بن أيب اجلعد عن مقسم موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا 



مل يرو هذا ) : جلنة مدمن مخر وال منان على اهللا بعمله وال عاق لوالديه ال يدخل ا( صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  احلديث عن منصور إال عباد وال عن عباد إال زمعة تفرد به أبو قرة 

ورواه سفيان عن منصور عن سامل عن جابان عن عبد اهللا بن عمر ورواه شعبة عن منصور عن سامل عن نبيط بن 
  عمرو  شريط عن جابان عن عبد اهللا بن

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو محة قال حدثنا أبو قرة قال ذكر بن جريح أخربين أبو بكر اهلذيل عن  - ٢٣٣٦
طعام اإلثنني يكفي االربع وطعام االربعة يكفي ( احلسن عن مسرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  جريح  مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر إال بن) : الثمانية 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرق احلمصي قال حدثنا حيىي بن عثمان احلمصي قال حدثنا بقية بن الوليد  - ٢٣٣٧
قال حدثنا قيس بن الربيع عن عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مل يرو هذا احلديث عن عمار إال قيس ) : اين كان قال باملدينة  سلم مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا مقيما يف غري سفر فقلت

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن مصفى قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أيب  - ٢٣٣٨
ان لقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ( إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن حذيفة قال 

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال مؤمل ) : بن أم عبد من اقرهبم إىل اهللا وسيلة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن صدقة اجليالين قال حدثنا اليمان بن عدي عن حممد بن زياد األهلاين  - ٢٣٣٩
مسلم بغري حق لقي اهللا وهو )  ٢( من جرد ظهر امرئ ( عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن زياد إال اليمان ) : عليه غضبان 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عيسى بن سليمان الشيزري قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن  - ٢٣٤٠
طويب ملن (  عليه و سلم ب النيب صلى اهللا ١٣١مسلم عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال 

  ال يروي هذا احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى ) : ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته 

حدثنا أبراهيم قال حدثنا حممد بن قدامة اجلوهري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن هشام بن  - ٢٣٤١
) : من لطم غالمه يف غري حق فكفارته عتقه ( ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغاز عن نافع عن بن عمر قال قال رسو

  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال إسحاق 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عثمان احلمصي قال حدثنا عبد السالم بن عبد القدوس عن إبراهيم  - ٢٣٤٢
من تزوج امرأة بعزها مل يزده ( اهللا عليه و سلم يقول  بن أيب عبلة قال مسعت أنس بن مالك يقول مسعت النيب صلى

اهللا إال ذال ومن تزوجها ملاهلا مل يزده اهللا إال فقرا ومن تزوجها حلسبها مل يزده اهللا إال دناءة ومن تزوج امرأة مل 
مل يرو هذا  ) :أو ليحصن فرجه أو يصل رمحة بارك اهللا له فيها وبارك هلا فيه ]  ٢٢ص [ يتزوجها إال ليغض بصره 

  احلديث عن إبراهيم إال عبد السالم 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد اهللا بن نصري االنطاكي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن األعمش  - ٢٣٤٣
أنظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا ( عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال وكيع تفرد ) : نعمة اهللا عز و جل )  ١( قكم فأنه أجدر أن التزدروا إىل من فو
  به عبد اهللا بن نصري 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن العباس بن السندي قال حدثنا يوسف بن أسباط قال حدثنا سفيان  - ٢٣٤٤
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( ن بن عباس قال الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث ع

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إآل يوسف ) : بلحوم اخليل وهنانا عن حلوم احلمر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد امللك األوصايب قال حدثنا حممد بن عبيدة املروزي قال حدثنا  - ٢٣٤٥
[ د احلميد بن ذي محاية عن غيالن بن جامع عن أيب إسحاق عن حيىي بن وثاب اجلراح بن مليح عن إبراهيم بن عب

  ) مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأمرنا بالغسل يوم اجلمعة على املنرب ( عن بن عمر قال ]  ٢٣ص 

العيار عن جرير حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي بن عثمان قال حدثنا حممد بن محري قال حدثين سلمة بن  - ٢٣٤٦
كان أناس من العرب يأتونا باللحم فكان يف أنفسنا منه ( بن حازم عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال 

) : شيء فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أجهدوا أمياهنم أهنم ذحبوها مث أذكروا اسم اهللا وكلوا 
  لعيار إال حممد بن محري مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن ا

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن سلمة اخلبائري قال حدثنا حممد بن إسحاق العكاشي قال حدثنا  - ٢٣٤٧
إبراهيم بن أيب عبلة قال مسعت أم الدرداء خترب عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كتب 

  ) وإذا كتب فليترب كتابه فهو أجنح أحدكم إىل إنسان فليبدأ بامسه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حفص األوصايب قال حدثنا حممد بن محري عن حريز بن عثمان عن  - ٢٣٤٨
من صلى اجلمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد ( خالد بن معدان عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن حريز إال حممد بن محري ) : اجلنة جنازة وشهد نكاحا وجبت له 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حفص قال حدثنا حممد بن محري عن صفوان بن عمرو عن خالد بن  - ٢٣٤٩
من مات مرابطا يف سبيل اهللا أمنه اهللا من فتنة ( عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ٢٤ص [ معدان 
  مل يرو هذا احلديث عن صفوان إال حممد بن محري ) : القرب 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حفص قال حدثنا حممد بن محري عن سلمة بن العيار عن عاصم بن  - ٢٣٥٠
من ( حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عمه عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

مل يرو هذا احلديث عن سلمة إال ) : ف مؤمنا بغري حق كان حقا على اهللا أن ال يؤمنه من أفزاع يوم القيامة أخا
  حممد 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حفص قال حدثنا حممد بن محري قال حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن  - ٢٣٥١
سيكون رجال من أميت يأكلون ألوان (  عليه و سلم حبيب بن عبيد عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

مل يرو هذا ) : الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون يف الكالم أولئك شرار أميت 
  احلديث عن أيب بكر إال حممد بن محري 

م بن أيب عبلة عن أم حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حفص قال حدثنا حممد بن محري عن إبراهي - ٢٣٥٢
الدرداء قالت سألت عائشة ما كنت إذا سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحججت أو غزوت معه ما 

  ) ومشطا ومرآة ومقصا ومكحلة وسواكا ]  ٢٥ص [ كنت تزودينه قالت أزوده قارورة دهن 

يا رسول اهللا دلين ( الدرداء قال قلت وعن إبراهيم بن أيب عبلة قال مسعت أم الدرداء حتدث عن أيب  - ٢٣٥٣
  ) على عمل يدخلين اجلنة قال ال تغضب ولك اجلنة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا حممد بن خالد الوهيب عن حممد بن عمرو عن أيب  - ٢٣٥٤
  ) سيد اجملالس قبالة القبلة سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء سيدا وإن 

ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل اإلمام ويضعه أن حيول اهللا ( وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣٥٥
  مل يرو هذين احلديثني عن حممد بن خالد إال عمرو بن عثمان ) : رأسه رأس محار 

زاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عمارة بن القعقاع حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي قال حدثنا عبد الر - ٢٣٥٦
وأباك )  ٣( أمك ( عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) وأختك وأخاك وأدناك فأدناك 

أنه كان ال يرى ( حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٢٣٥٧
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال ) : االشتراط يف احلج شيئا ويقول حسبكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 

  معمر 

حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال حدثنا إمساعيل بن رجاء احلمصي قال حدثنا  - ٢٣٥٨
بن جبري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٦ص [ موسى بن أعني عن األعمش عن سعيد 

من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إىل اهللا عز و جل كان حقا على اهللا عز و جل أن يفتح له رزقا ( سلم 
  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال موسى تفرد به إمساعيل ) : حسنا من حالل 

قال أخربنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا أبو الدمهاء البصري قال أخربنا ثابت البناين عن  حدثنا إبراهيم - ٢٣٥٩
إذا كان يوم القيامة مجع ( عمر بن عبد العزيز عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

النار ويبقى املوحدون فيقال )  ٢( فيوردوهنم  اهللا اخلالئق يف صعيد واحد مث رفع لكل قوم آهلتهم اليت كانوا يعبدون
هلم ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربا كنا نعبده بالغيب فيقال هلم أو تعرفونه فيقولون إن شاء عرفنا نفسه فيتجلى هلم 
تبارك وتعاىل فيخرون له سجدا فيقال هلم يا أهل التوحيد ارفعوا رءوسكم فقد أوجب اهللا لكم اجلنة وجعل مكان 



مل يرو هذا احلديث عن عمر إال ثابت وال عن ثابت إال أبو الدمهاء تفرد به ) : رجل يهوديا أو نصرانيا يف النار كل 
  النفيلي 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن بكار بن الريان البغدادي قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو معشر املدين عن هشام  - ٢٣٦٠
  ) جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عدة بريرة عدة املطلقة ( ب بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  ١٣٢

]  ٢٧ص [ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي وهو جيد يف بطنه شيئا ( وعن عائشة قالت  - ٢٣٦١
  مل يرو هذين احلديثني عن أيب معشر إال حممد بن بكار : 

سة بن عبد الواحد عن حممد بن يعقوب عن أيب النضر عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا عنب - ٢٣٦٢
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة يف رمضان والناس يصلون فقال ال جيهر ( جابر بن عبد اهللا قال 

مل يرو هذا احلديث عن سامل أيب النضر إال حممد بن يعقوب تفرد به ) : بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذي املصلي 
  سة عنب

حدثنا ابراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا سعيد بن حممد الوراق عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم  - ٢٣٦٣
السخي قريب من اهللا ( عن احلارث التيمي عن أبيه عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يد من اهللا بعيد من اجلنة بعيد من الناس قريب من النار بعيد من النار قريب من اجلنة قريب من الناس والبخيل بع
مل يرو هذا احلديث عن حيىي عن حممد عن أبيه عن ) : واجلاهل السخي أحب إىل اهللا عز و جل من العابد البخيل 

  عائشة إال سعيد بن حممد 

فلفل عن أنس بن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب عن املختار بن - ٢٣٦٤
صلى على األرض املكتوبة قاعدا وقعد يف التسبيح على األرض يومئ ( مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن املختار إال حفص تفرد به حممد ) : إمياء 

أنه بشر النيب ( افع حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو معشر عن شرحبيل بن سعد عن أيب ر - ٢٣٦٥
ال يروى هذا احلديث عن أيب رافع ) : صلى اهللا عليه و سلم بأسالم العباس فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن بكار 

وعن شرحبيل بن سعد قال أخذت طائرا يف بين حارثة فأخذه مين رافع بن خديج فأرسله وقال إن  - ٢٣٦٦
  مل يرو هذا احلديث عن شرحبيل إال أبو معشر ) : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم ما بني البيت املدينة 

حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن زيد عن  - ٢٣٦٧
قلت أليب يا أبه من الرجل الذي خلصك من ( حممد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 

مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال حممد بن إسحاق ) : املشركني يوم ضربوك قال ذاك العاص بن وائل السهمي 
  وال عن حممد بن إسحاق إال محاد بن زيد تفرد به سليمان بن حرب 



ة التيمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أبو حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائش - ٢٣٦٨
عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد الرمحن بن أيب ]  ٢٩ص [ فروة سلم بن سامل قال حدثنا عبد اهللا بن 

ليلى قال لقيين كعب بن عجرة فقال أال أهدي لك هدية قلت بلى فاهدها يل قال قلت يا رسول اهللا كيف الصالة 
لبيت فإنا قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على عليكم أهل ا

مل يرو هذا احلديث عن أيب فروة إال عبد الواحد بن زياد وال رواه عن عبد اهللا بن عيسى ) : إبراهيم إنك محيد جميد 
  إال أبو فروة 

أن رجال سأل ( ن أنس بن سريين عن بن عمر حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن بن عون ع - ٢٣٦٩
مل يرو هذا احلديث عن بن عون عن بن سريين إال ) : النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الليل فقال مثىن مثىن 

  أبو عاصم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حممد بن احلسن عن سفيان بن سعيد عن عمرو  - ٢٣٧٠
للذهب والفضة يقوهلا ثالثا فقال عمر يا )  ١( تبا ( ن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان أن رسول اهللا قال بن مرة ع

مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن عمرو ) : رسول اهللا أي املال نتخذ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة 
  بن عبد العزيز بن أيب رواد  أ إال حممد بن احلسن املزين الواسطي وعبداحلميد ٢٣٣بن مرة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن محيد الطويل ومسلم بن ابراهيم قاال حدثنا صخر بن جويرية عن  - ٢٣٧١
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خطب يوم اجلمعة يقول إذا راح أحدكم إىل اجلمعة ( نافع عن بن عمر 

  فليغتسل 

م قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن دينار الطاحي قال حدثنا حيىي بن يزيد حدثنا أبو مسل - ٢٣٧٢
ال ) : ال حتل لألول حىت يذوق اآلخر عسيلتها ( اهلنائي عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يروى هذا احلديث عن انس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن دينار 

نا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج عن حدث - ٢٣٧٣
ألفا بغري حساب )  ٢( يدخل اجلنة من أميت سبعون ( عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا ) : هبم يتوكلون قيل يا رسول اهللا من هم قال الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى ر
  احلديث عن احلكم بن األعرج إال أبو خشينة حاجب بن عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب اخلجيب قال حدثنا بشر بن املفضل عن قرة بن خالد  - ٢٣٧٤
إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ( عن أيب مجرة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لألشج أشج عبدالقيس 

  مل يرو هذا احلديث عن قرة إال بشر ) : احللم واألناة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حممود بن مسلمة  - ٢٣٧٥
( ن سعد األشهلي قال األنصاري قال أخربين سليمان بن حممد بن حممود بن مسلمة األنصاري عن سعد بن زيد ب



أهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم سيف من جنران فلما قدم عليه أعطاه حممد بن مسلمة فقال جاهد هبذا يف سبيل 
تقتلك كف ]  ٣١ص [ اهللا فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به احلجر مث ادخل بيتك فكن حلسا ملقى حىت 

  احلديث عن سعد بن زيد إال هبذا اإلسناد تفرد به احلجيب ال يروى هذا ) : خاطئة أو تأتيك منية قاضمة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا حيىي بن عمرو بن مالك النكري  - ٢٣٧٦
يذنبون مث لو مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم ( عن أبيه عن أيب اجلوزاء عن بن عباس يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ال يروى هذا احلديث عن أبن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن عمرو ) : يستغفرون اهللا فيغفر هلم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن عامر بن  - ٢٣٧٧
لطفيل أن عائشة أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن الزبري قال أخربين عوف بن احلارث بن ا

ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا ) : إياك وحمقرات الذنوب فإن هلا من اهللا طالبا )  ١( يا عائش ( قال 
  اإلسناد تفرد به سعيد 

د عن املفضل بن فضالة عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا محاد بن زي - ٢٣٧٨
حدثتين أم جندب أهنا رأت رسول اهللا صلى ]  ٣٢ص [ يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن األحوص قال 

مل يرو ) : اهللا عليه و سلم غداة اجلمرة وهو يقول يا أيها الناس ال يقتلن بعضكم بعضا وارموا مثل حصى اخلذف 
  هذا احلديث عن املفضل إال محاد 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا عاصم بن سويد بن يزيد بن  - ٢٣٧٩
جارثة األنصاري أحدبين عمرو بن عوف إمام مسجد قباء قال حدثين حممد بن موسى بن احلارث عن أبيه عن جابر 

( ين عمرو بن عوف يوم األربعاء فرأى حصنة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دار ب( بن عبد اهللا السلمي قال 
يف األموال واألراضي ومل يكن رآه قبل ذلك فقال هلم معشر األنصار فقالوا لبيك يا رسول اهللا بآبائنا وأمهاتنا )  ٢

أنت قال لو أنكم إذا هبطتم لعيدكم يعين اجلمعة مكثتم حىت تسمعوا مين قويل قالوا نعم أي رسول اهللا بآبائنا 
نا أنت فلما كانت اجلمعة حضروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة مث انصرف فتنفل ركعتني وأمهات

عند مقامه وكان قبل ذلك إذا صلى اجلمعة انصرف إىل بيته فصالمها يف بيته حىت كان يومئذ فتنفلهما يف املسجد 
ىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املسجد ح]  ٣٣ص [ فلما انصرف استقبلهم بوجهه فتبعث األنصار 

فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معشر األنصار قالوا لبيك أي رسول اهللا بآبائنا وأمهاتنا أنت قال كنتم يف 
اجلاهلية إذ ال يعبد اهللا حتملون الكل يف أموالكم وتفعلون املعروف وتصلون حىت إذا من اهللا عليكم باإلسالم وأيت 

مد صلى اهللا عليه و سلم إذا أنتم حتصنون فيما يأكل بن آدم أجر وفيما يأكل الطري أجر وفيما يأكل السبع أجر حم
فانصرف القوم فما بقى أحد إال هدم يف ماله ثلمتني أو ثالثا يعين هدم يف حيطان بساتينهم ليدخل الفقراء فيأكلوا 

  اإلسناد تفرد به احلجيب  ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا) : من التمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا حيىي بن عمرو بن مالك النكري  - ٢٣٨٠
  ) قال حبياتك يا حممد ) لعمرك ( عن أبيه عن أيب اجلوزاء عن بن عباس يف قوله 



أبو كعب األزدي صاحب احلرير قال حدثنا  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا - ٢٣٨١
كان أكثر دعاء النيب صلى ( شهر بن حوشب قال دخلت على أم سلمة باملدينة وبيين وبينها حجاب فسمعتها تقول 

اهللا عليه و سلم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قال ما من آدمي إال وقلبه بني إصبعني من أصابع الرمحن إذا 
  ) شاء هداه  شاء أزاغه وإذا

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن املنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم  - ٢٣٨٢
من قال ( عن سهيل بن أيب صاحل عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مده مائة مرة وإذا أمسى كذلك مل يواف أحد من اخلالئق مثل ريب العظيم وحب]  ٣٤ص [ حني يصبح سبحان اهللا 
  ) ما وايف به إال من قال مثل ما قال أو زاد 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر اهلذيل عن عامر الشعيب عن عبد اهللا بن  - ٢٣٨٣
سلم من بييت قط إال رفع بصره إىل السماء فقال  ما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و( شداد عن ميمونة قالت 

مل يرو هذا ) ) :  ١( اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو جيهل علي أو أظلم أو أظلم 
  احلديث عن الشعيب عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة إال أبو بكر تفرد به مسلم 

د اهللا بن حممد بن عائشة قال حدثنا عمران بن حممد عن أيب حازم عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبي - ٢٣٨٤
مل يرو هذا احلديث عن أيب ) : الدال على اخلري كفاعله ( سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حازم إال عمران تفرد به بن عائشة وال يروى عن سهل بن سعد إال هبذا اإلسناد 

مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبري عن جابر حدثنا أبو  - ٢٣٨٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها مث خرج فقال إن ( 

]  ٣٥ص [ ر ما يف نفسه املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه يغم
  مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال هشام تفرد به مسلم : 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد احلميد بن حبر الزهراين قال حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي عن بيان  - ٢٣٨٦
إذا كان يوم القيامة قيل يا (  أيب بشر عن الشعيب عن أيب جحيفة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

مل يرو هذا احلديث عن ) : أ ريطتان خضراوان  ١٣٤أهل اجلمع غضوا أبصاركم متر فاطمة بنت حممد فتمر وعليها 
  بيان إال خالد تفرد به عبد احلميد والعباس بن بكار الضيب وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد 

بن مرزوق قال أخربنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو  - ٢٣٨٧
  ) سعد بن هشام عن عائشة قالت ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل يقال له شهاب فقال بل أنت هشام 

اهللا حدثنا أبو مسلم قال حدثنا بن املنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد  - ٢٣٨٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأتينا فنأتيه مبيضأة لنا ( بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت 

فأصب عليه فيغسل يديه ثالثا وميضمض ويستنشق ويغسل وجهه )  ٢( فيها ماء يأخذ مبد املدينة مدا ونصفا أو ثلثا 



مل يرو هذا احلديث ) : ة وميسح بأذنيه ظاهرمها وباطنهما ويطهر قدميه ثالثا وذراعيه ثالثا ثالثا وميسح برأسه واحد
  عن روح إال يزيد 

اخلرييب قال حدثنا سفيان ]  ٣٦ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد اهللا بن داود  - ٢٣٨٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أن ( بن سعيد الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 

مل يرو هذا احلديث ) : توضأ مسح رأسه بفضل ماء كان يف يده فبدأ مبؤخر رأسه مث جره إىل قفاه مث جره إىل مؤخره 
  عن سفيان إال عبد اهللا بن داود 

ن مسروق حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال أخربنا سعيد ب - ٢٣٩٠
الثوري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مفتاح الصالة الوضوء 

  مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال حسان تفرد به أبو عمر ) : وحترميها التكبري وحتليلها التسليم 

دثنا إبراهيم بن سعد قال مسعت بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر احلوضي قال ح - ٢٣٩١
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( شهاب الزهري حيدث عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن القاسم إال إبراهيم ) : من إناء واحد وهو الفرق 

ويف قال حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران حدثنا أبو مسلم قال حدثنا احلكم بن مروان الك - ٢٣٩٢
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتخلى الرجل حتت شجرة مثمرة وهنى أن يتخلى على ( عن بن عمر قال 

  ) ضفة هنر جار 

مل : ]  ٣٧ص [ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النميمة وعن االستماع إىل النميمة ( وبه قال  - ٢٣٩٣
  يرو هذا احلديث عن ميمون إال فرات تفرد هبا احلكم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة  - ٢٣٩٤
عن عائشة أن امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن طهر احليض فقال خذي سكبتك فقالت أصنع هبا 

مل يرو ) : حيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت هلا عائشة هلمي إيل أخربك أمريها على خمرج الدم ماذا فاست
  هذا احلديث عن عطاء إال محاد تفرد به أبو عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أيب عروبة  - ٢٣٩٥
مل يرو هذا ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فخلل حليته ( حسان بن بالل عن عمار بن ياسر عن قتادة عن 

  احلديث عن قتادة إال سعيد تفرد به سفيان 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن محيد الطويل قال حدثنا صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن  - ٢٣٩٦
من جرح جرحا يف سبيل اهللا جاء يوم ( رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن األعرج عن أيب هري

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال صاحل ) : القيامة اللون لون الدم والريح ريح املسك 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا عمران القطان عن قتادة عن أنس قال قال  - ٢٣٩٧
  ) سبعني مرة ]  ٣٨ص [ إين ألستغفر اهللا يف اليوم ( سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ر

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن  - ٢٣٩٨
إناء أحدكم فليغمسه  إذا وقع الذباب يف( حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) فيه فإن يف أحد جناحيه داء واآلخر شفاء 

  ) العجماء جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس ( وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣٩٩

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن حممد بن  - ٢٤٠٠
من ابتاع شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام إن شاء ردها ( أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سريين عن 

  ) وصاعا من طعام ال مسراء 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن داود بن شابور عن عمرو  - ٢٤٠١
ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ( ى اهللا عليه و سلم قال بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صل

فشق عصاهم حىت استحلوا احملارم وسفكوا الدماء )  ٤( وهلم عذاب أليم رجل أتى قوما على إسالم دامج 
  ذكرها وسكت سفيان عن الثالث فلم ي) وسلطان جائر قال من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا 

من سأل وله أربعون درمها أو قيمتها فهو ملحف وهو ( وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٤٠٢
  ) مثل سف املاء 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ٣٩ص [ وبه عن داود بن شابور عن جماهد  - ٢٤٠٣
  ) ظننت أنه سيورثه  ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت( و سلم 

خذوا القرآن من أربعة رجلني من املهاجرين ورجلني من ( وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٤٠٤
األنصار من عبد اهللا بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وخص عبد اهللا بن مسعود 

مل يرو هذا احلديث عن داود بن ) : زل فليقرأ بقراءة بن مسعود بكلمة قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أن
  شابور إال سفيان تفرد هبا الرمادي 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عمرو الواقفي قال حدثنا شريك عن حممد بن زيد عن معاوية بن  - ٢٤٠٥
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حديج عن احلسن بن علي أنه قال له يا معاوية بن حديج إياك وبغضنا ف
مل يرو هذا احلديث عن شريك إال عبد ) : يبغضنا وال حيسدنا أحد إال ذيد عن احلوض يوم القيامة بسياط من نار 

  اهللا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن زيد عن احلجاج الصواف عن أيب  - ٢٤٠٦
هل ]  ٤٠ص [ أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  (الزبري عن جابر 



لك يف حصن حصني ومنعة يريد حصنا كان لدوس يف اجلاهلية فأيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك للذي 
الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من  ذخر اهللا لألنصار فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة هاجر إليه

قومه فاجتوى الرجل املدينة فجزع فأخذ مشاقص له فقطع هبا برامجه فشخبت يداه حىت مات فرآه الطفيل بن عمرو 
يف منامه فرآه يف هيئة حسنة ورآه يغطي يديه فقال ما صنع بك ربك فقال غفر يل هبجريت إىل نبيه صلى اهللا عليه و 

ك مغطيا يديك قال قيل يل لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا سلم فقال ما يل أرا
مل يرو هذا احلديث عن ايب الزبري إال حجاج تفرد به ) : أ رسول اهللا اللهم وليديه فاغفر  ١٣٥عليه و سلم فقال 

  محاد 

إبراهيم بن عثمان عن احلكم عن عبد  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو شيبة - ٢٤٠٧
أتانا كتاب رسول اهللا إىل أرض جهينة قبل وفاته بشهرين أن ال ( الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب شيبة إال أبو عمر ) : تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 

كار قال حدثنا هشيم قال أخربنا إمساعيل بن أيب خالد قال حدثنا حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن ب - ٢٤٠٨
) : أن شاة مليمونة ماتت فدبغنا جلدها فكنا ننتبذ فيها حىت صار شنا باليا ( الشعيب قال حدثنا عكرمة عن بن عباس 

  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال هشيم 

وهاب احلجيب قال حدثنا خالد بن احلارث عن حممد بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد ال - ٢٤٠٩
 ٤١ص [ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو على أربعة نفر فأنزل اهللا ( عجالن عن نافع عن بن عمر قال 

  عز و جل ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون فهداهم اهللا إىل اإلسالم ] 

و مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا عمران بن زيد التغليب عن أيب حيىي القتات عن حدثنا أب - ٢٤١٠
إن أهل النار ليعظمون للنار حىت يصري ما بني شحمة ( جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث ) : ضرسه أعظم من أحد ذراعا و)  ١( أذنيه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام وغلظ جلده أربعني 
  عن أيب حيىي إال عمران 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا مسلم بن خالد الزجني عن عبد اهللا بن عبد  - ٢٤١١
( أن ينسأ من سره أن يعظم اهللا رزقه و( الرمحن بن أيب حسني عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن بن أيب حسني إال مسلم ) : له يف أجله فليصل رمحه )  ٢

أن ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا اليمان بن املغرية عن عكرمة عن بن عباس  - ٢٤١٢
  ميان إال حجاج مل يرو هذا احلديث عن ) : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يشرب يف ثالثة أنفاس 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن حبيب بن  - ٢٤١٣
أنه عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأتى على قرب يعذب صاحبه فقال ( عن يعلى بن سيابة ]  ٤٢ص [ أيب عمرة 



رطبة فوضعها على قربه وقال لعله أن خيفف عنه ما دامت هذه )  ١( إن هذا كان يأكل حلوم الناس مث دعا جبريدة 
  مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال محاد ) : رطبة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا شعبة عن أيب إسحاق  - ٢٤١٤
هللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة احلاجة احلمد هللا حنمده علمنا رسول ا( عن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا بن مسعود 

حممدا عبده )  ٢( ونستعينه من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال اله إال اهللا وأشهد أن 
ته وال متوتن إال ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا اآلية يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقا

مل يرو هذا احلديث عن محاد إال أبو ) : وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اآلية 
  عمر 

]  ٤٣ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناين  - ٢٤١٥
ا فكان خيدمين وكان أكرب من أنس وقال جرير رأيت األنصار يصنعون صحبت جرير( عن أنس بن مالك قال 

مل يرو هذا احلديث عن ) : ب إال أحببته عليه  ١٣٥برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا ال أرى أحدا منهم 
  شعبة إال حممد 

حيدث عن أيب حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة قال مسعت علي بن زيد  - ٢٤١٦
أهدى ملك الروم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدايا وكان ( املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال 

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عمرو ) : فيما أهدى إليه جره فيها زجنبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمين قطعة 

بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا خالد بن احلارث قال حدثنا  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا - ٢٤١٧
أن امرأة يهودية أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم بشاة مسمومة ( شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس 

 يرو مل) : فأكل منها فجيء هبا فقيل أال نقتلها قال ال فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هذا احلديث عن شعبة إال خالد وروح بن عبادة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن بن جريج قال أخربين عبد اهللا بن عثمان بن  - ٢٤١٨
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يبايع الناس عند ( خثيم أن حممد بن األسود بن خلف أخربه أن أباه األسود قال 

مسفلة فجاءه الرجال والنساء والصغري والكبري فبايعوه على اإلسالم والشهادة قلت وما الشهادة فأخربين قرن 
ال يروى هذا احلديث عن ]  ٤٤ص [ حممد بن األسود قال على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

  األسود إال هبذا اإلسناد تفرد به بن جريج 
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حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول  - ٢٤١٩
يد إال أبو مل يرو هذا احلديث عن سع) : أمتوا الصفوف فإن كان نقصان ففي املؤخر ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عاصم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن خصيف عن عكرمة وسعيد بن جبري عن بن  - ٢٤٢٠
إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلرير املصمت فإما ان يكون سداه أو حلمته حريرا فال ( عباس قال 

  احلديث عن خصيف عن سعيد وعكرمة إال بن جريج  مل يرو هذا) : بأس بلبسه وهنى عن اإلناء االفضة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن حيىي عن عبد  - ٢٤٢١
أفضل األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر يستقر فيه الناس ( اهللا بن قرط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مخس أو ست فجعلن يزدلفن إليه )  ٣( الذي يلي النحر قدم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدنات  وهو
بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوهبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمة خفية مل أفهمها فقلت للذي إىل جنيب ما 

  ن قرط إال هبذا اإلسناد تفرد به ثور ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا ب) : قال قال من شاء اقتطع 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن وهب أيب خالد قال حدثتين أم حبيبة بنت العرباض بن سارية  - ٢٤٢٢
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري ( عن أبيها 

  ) وان توطأ احلباىل حىت يضعن ما يف بطوهنن )  ٢( وهنى عن اجملثمة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ وبرة من الفيء فقال مايل من هذه إال ما ألحدكم إال اخلمس ( وبه  - ٢٤٢٣
ال يروى هذان احلديثان عن ) ونار )  ٤( وهو مردود عليكم فردوا اخليط واملخيط وإياكم والغلول فإنه عار وشنار 

  ال هبذا اإلسناد تفرد هبما أبو عاصم العرباض إ

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال أخربنا جعفر بن حيىي قال أخربين عمي عمارة بن ثوبان أن أبا  - ٢٤٢٤
أ  ١٣٦كنت غالما أمحل عضوا لبعري فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم حلما ( الطفيل أخربه قال 

ال يروى هذا احلديث عن أيب ) : ة فبسط هلا رداءة فقلت من هذه قيل امه اليت أرضعته باجلعرانة فجاءته امرأ
  الطفيل إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو عاصم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال أخربنا جعفر بن حيىي عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن  - ٢٤٢٥
]  ٤٦ص [ خري صفوف الرجال أوهلا وشرها ( صلى اهللا عليه و سلم  أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا

ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به ) : آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 
  أبو عاصم 



ال مسعت حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن يونس بن احلارث قال حدثين أبو مشرح أو شرس ق - ٢٤٢٦
ال يروى ) : من قال ال إله اال اهللا دخل اجلنة ( أبا شيبة اخلدري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  هذا احلديث عن أيب شيبة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو عاصم 

يب موسى عن أبيه حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن يونس بن احلارث قال حدثنا أبو بردة بن أ - ٢٤٢٧
  ) الصالة على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن وبر بن أيب دليلة عن حممد بن عبد اهللا بن ميمون عن عمرو  - ٢٤٢٨
ال يروى هذا ) : الواجد حيل عرضه وعقوبته  يل( بن الشريد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث عن الشريد إال هبذا اإلسناد تفرد به وبر رواه سفيان عن وبر وفسره سفيان قال عرضه أن يشكوه وعقوبته 
  حبسه 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه  - ٢٤٢٩
استنشدين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل تروي من شعر أمية بن أيب الصلت شيئا فأنشدته مائة ( قال 

  ) قافية فجعلت كلما مررت على بيت قال هيه مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كاد أن يسلم يف شعره 

الرمحن بن حصن الغنوي قال حدثتين  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد - ٢٤٣٠
( سراء ابنة نبهان وكانت ربة بيت يف اجلاهلية قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف حجة الوداع 
هل تدرون أي يوم هذا قالت وهو اليوم الذي يدعون يوم الرءوس قالوا اهللا ورسوله أعلم قال إن هذا أوسط أيام 

ن أي بلد هذا قالوا اهللا ورسوله أعلم قال هذا مشعر احلرام مث قال إين لعلي ال ألقاكم التشريق قال هل تدرو
بعدعامي هذا أال وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا حىت تلقوا 

مل نلبث إال قليال حىت مات  ربكم فيسألكم عن أعمالكم أال فليبلغ أدناكم أقصاكم أال هل بلغت فلما قدمنا املدينة
  ال يروى هذا احلديث عن سراء بنت نبهان إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو عاصم ) : صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو املليح الفارسي قال حدثنا أبو صاحل اخلوزي قال  - ٢٤٣١
مل يرو ] :  ٤٨ص [ من ال يسأله عز و جل يغضب عليه ( هللا عليه و سلم قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى ا

  هذا احلديث عن أيب صاحل إال أبو املليح 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن أيب اجلراح قال حدثين جابر بن صاحل عن أم شراحيل عن أم  - ٢٤٣٢
ة فرأيته رافعا يديه وهو يقول اللهم ال متتين حىت تريين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث عليا يف سري( عطية 
  ال يروى هذا احلديث عن أم عطية إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو عاصم ) : عليا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن  - ٢٤٣٣
من صلى الصبح كان يف ذمة اهللا فا نظر ال يغلبنك ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم جندب بن عبد اهللا قال قال رسول 

  اهللا بشيء من ذمته 



ب عبد اهللا األنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن  ١٣٦حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن  - ٢٤٣٤
مل يرو هذا ] :  ٤٩ص [ حمرم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو صائم ( ميمون بن مهران عن بن عباس 

  احلديث عن حبيب إال األنصاري 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد قال حدثنا حممد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن أبيه  - ٢٤٣٥
م أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تكسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس أن يكسر الدره

ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا املزين إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد : فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا 
  بن فضاء 

أن ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد قال حدثنا هشام بن حسان عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل  - ٢٤٣٦
  ) إآل غبأ )  ١( النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الترجل 

أن عمر خرج يستسقي ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد قال حدثين أيب عن مثارة بن عبد اهللا بن أنس  - ٢٤٣٧
وخرج بالعباس معه يستسقي فيقول اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك بنبيك اللهم وأنا نتوسل 

  ) إليك بعم نبيك صلى اهللا عليه و سلم 

كان نقش خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أسطر سطر حممد ( وبه عن مثامة عن أنس قال  - ٢٤٣٨
  ) وسطر رسول وسطر اهللا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن النعمان بن  - ٢٤٣٩
بني يدي الساعة فنت كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا ( بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يروى هذا احلديث عن النعمان إال ) : خالقهم بعرض من الدنيا قليل ]  ٥٠ص [ وميسي كافرا يبيع فيها أقوام 
  هبذا اإلسناد تفرد به مبارك 

الزجني عن زيد بن أسلم عن  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا مسلم بن خالد - ٢٤٤٠
إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمة من ( مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يرو هذا احلديث عن زيد إال مسلم ) : طعامه فليأكل وال يسأل عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب وال يسأل عنه 

حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عثمان بن أيب سليمان عن سعيد بن حممد عن  حدثنا أبو مسلم قال - ٢٤٤١
من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار يعين من ( عبد اهللا بن حبشي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن حبشي إال هبذا اإلسناد تفرد به بن جريج ) : سدر احلرم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن مساك بن  - ٢٤٤٢
ملا رأوا النيب صلى اهللا عليه و سلم قد دخل ( حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ايب طالب يف بناء الكعبة قال 

  ث عن داود إال محاد مل يرو هذا احلدي) :  ١( من الباب قالوا قد جاء األمني 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن حممد عن عبد اهللا بن يسار عن يسار عن سامل بن عبد  - ٢٤٤٣
ال يدخلون اجلنة وثالثة ال ينظر )  ١( ثالثة ( اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثالثة الذين ال يدخلون اجلنة فالعاق لوالديه والديوث واملرأة املترجلة تشبه بالرجال وأما اهللا إليهم يوم القيامة فأما ال
مل يرو هذا احلديث عن سامل إال ) : الثالثة الذين ال ينظر اهللا إليهم فالعاق لوالديه واملدمن اخلمر واملنان مبا أعطى 

  عبد اهللا بن يسار األعرج تفرد به عمر بن حممد العمري 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن محيد الطويل عن  - ٢٤٤٤
حجم أبو طيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل عليه عيينة بن حصن أو األقرع بن ( أنس بن مالك قال 

  ) حابس فقال ما هذا فقال هذا احلجم وهو خري ما تداويتم به 

مل يرو هذين ) : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم من وجع وجده يف رأسه ( وبه  - ٢٤٤٥
  احلديثني عن محيد إال عبد اهللا بن عمر العمري 

أ الدالل قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد  ١٣٧حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن حمبب أبو مهام  - ٢٤٤٦
كنا نأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا نزل عليه شيء من ( عن أيب واقد الليثي قال  بن أسلم عن عطاء بن يسار

إنا أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ولو كان البن { لنا فقال لنا يوما قال اهللا تعاىل ]  ٥٢ص [ القرآن قال 
الثالث وال ميأل جوف بن آدم إال التراب ويتوب اهللا  آدم واد من مال البتغى إليه الثاين ولو أن له الثاين البتغى إليه

  ) على من تاب 

( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عثمان بن القاسم املؤذن عن عوف عن زرارة بن أوىف عن بن عباس قال  - ٢٤٤٧
ال ملا أسري بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأصبح مبكة جلس معتزال حزينا فأتى عليه عدو اهللا أبو جهل فق

كاملستهزيء هل كان من شيء قال نعم قال ما ذا قال أسري يب الليلة إىل بيت املقدس قال مث أصبحت بني ظهرانينا 
قال نعم فلم يره أنه يكذبه خمافة إن دعا إليه قومه أن جيحده احلديث فقال أرأيت إن دعوت إليك قومك أحتدثهم مبا 

تين فقال صلى اهللا عليه و سلم إنه أسري يب الليلة فقالوا إىل حدثتين قال نعم فقال أبو جهل حدث قومك مبا حدث
أظهرنا قال نعم قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه )  ٢( أين قال إىل بيت املقدس قالوا مث أصبحت بني 

يب مستعجبا للكذب زعم ويف القوم من قد سافر إىل ذلك املسجد فقال أتستطيع أن تنعت لنا املسجد قال نعم قال ن
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنعته هلم حىت إلتبس علي بعض النعت فجيء باملسجد وأنا أنظر إليه حىت وضع دون دار 

ال يروى هذا احلديث ) : عقيل أو دار عقال فجعلت أنعته هلم وأنا أنظر إليه فقال القوم أما النعت واهللا فقد أصاب 
  ه عوف عن عبد اهللا بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد ب

أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت مل أعطه إال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا القعنيب قال حدثنا عبد اهللا  - ٢٤٤٨
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٠بن عمر عن حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم 

عمل أهل النار فيكون من أهل النار وإن العبد ليعمل بعمل إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة فيختم له ب( 
  مل يرو هذا احلديث عن حبيب إآل عبد اهللا ) : أهل النار سبعني سنة فيختم له بعمل أهل اجلنة فيكون من أهل اجلنة 



هللا بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا شيبان أبو معاوية عن منصور عن عبيد ا - ٢٤٤٩
علي بن عرفطة السلمي عن خداش أيب سالمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوصي أمرأ بأمه أوصي امرأ بأبيه 

ال يرروى هذا احلديث عن خداش إال هبذا اإلسناد ) : أوصي امرأ مبوالء الذي يليه وأن كانت عليه منه أذاة تؤذيه 
  تفرد به منصور 

ثنا مالك بن زياد الكويف قال حدثنا مندل بن علي عن بن جربج عن عمرو بن حدثنا أبو مسلم قال ح - ٢٤٥٠
من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ( دينار عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سناد مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال بن جريح تفرد به مندل وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإل) : 

زيد عن أيب عمران ]  ٥٤ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن  - ٢٤٥١
إىل رسول اهللا صلى اهللا )  ١( هجرت ( اجلوين قال كتب إيل عبد اهللا بن رباح حيدثين عن عبد اهللا بن عمر قال 

ينا يعرف الغضب يف وجهه فقال إمنا هلك من كان عليه و سلم فقعدنا بالباب فسمع رجلني اختلفا يف آية فخرج إل
  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن رباح إال أبو عمران اجلوين تفرد به محاد ) : قبلكم بكثرة اختالفهم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سعيد  - ٢٤٥٢
ريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن فأرة وقعت يف مسن جامد فقال يؤخذ ما بن املسيب عن أيب ه

مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن سعيد إال معمر وال رواه عن معمر إال : حتتها وما حوهلا فيلقى مث يؤكل البقية 
  يزيد وعبد الواحد بن زياد 

جاء قال أخربنا شيبان عن منصور عن أيب عثمان موىل املغرية حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن ر - ٢٤٥٣
مل يرو ) : ال تنزع الرمحة إال من شقي ( بن شعبة قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا احلديث عن شيبان إال عبد اهللا 

ن القطان عن قتادة عن سعيد بن أيب حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا عمرا - ٢٤٥٤
خرج ثالثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون ألهليهم ( احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

األثر )  ١( فأصابتهم السماء فلجئوا إىل جبل أو إىل كهف فوقع عليهم حجر فقال بعضهم لبعض وقع احلجر وعفا 
فقال أحدهم كان يل والدان فكنت أحلب ]  ٥٥ص [ اهللا عز و جل ادعوا بأوثق أعمالكم وال يعلم مكانكم إال 

هلما يف أناء فإذا أتيتهما ومها نائمان قمت قائما حىت يستيقظا مىت استيقظا وكرهت أن تدور سنتهما يف رؤسهما 
فافرج عنا فزال ثلث  فإذا استيقظا شربا اللهم إن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك

احلجر وقال اآلخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبين فأردهتا فأبت أن متكنين من نفسها حىت جعلت هلا 
جعال فلما أخذت جعلها واستقرت نفسها تركتها اللهم إن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية 

ثالث اللهم إن كنت تعلم أين استأجرت أجريا يعمل يوما فعمل فجاء عذابك فافرج عنا فزال ثلثا احلجر وقال ال
يطلب أجره فأعطيته فلم يأخذه وتسخطه فوفرته عليه حىت صار من كل املال مث جاء يطلب أجره اللهم إن كنت 

ذا مل يرو ه) : تعلم أين إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فأفرج عنا فزال ثلث احلجر وخرجوا يتماشون 
  احلديث عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن إال عمران 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن سالم العطار قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ  - ٢٤٥٥
استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة حمسود ( بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد ) 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جريربن حازم قال سألت زيد بن أسلم فحدثين  - ٢٤٥٦
أحد فعرض هلا )  ١( أن رجال كان يرعى ناقة له يف قبل ( عن أيب سعيد اخلدري ]  ٥٦ص [ عن عطاء بن يسار 

ا بوتد فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال كلها قال جرير قلت لزيد الوتد من حديد أو فنحره
ال يروى هذا احلديث عن زيد إال من حديث جرير وروى هذا احلديث حبان بن هالل ) : خشب قال من خشب 

  بن أسلم فحدثين به عن جرير بن حازم عن أيوب السختياين عن زيد بن أسلم قال جرير مث لقيت زيد 

حدثنا أبو مسلم قال مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عمران بن  - ٢٤٥٧
ال يروي هذا ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يترك يف بيته شيئا فيه تصاليب إال قضبه ( حطان عن عائشة 

  احلديث عن عائشة إال عمران 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا القعنيب قال حدثنا بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن  - ٢٤٥٨
إذا حدث الرجل حبديث ( أ  ١٣٨جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب ذئب  ال يروى هذا احلديث عن جابر بن عبد اهللا إال) : مث التفت فهي أمانة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا عمران بن يزيد التغليب عن سعد بن إبراهيم عن  - ٢٤٥٩
من شرب يف آنية الفضة فإمنا ( سامل بن عبد اهللا بن عمر عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن سامل عن عائشة إال سعيد تفرد به عمران ) :  جيرجر يف بطنه نارا

عن عبد الرمحن بن ]  ٥٧ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أنا عمران بن يزيد  - ٢٤٦٠
آل ما ضرب على مؤمن عرق قط إ( القاسم عن سامل عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به ) حط اهللا عنه به خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة 
  عمران 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن سعد بن  - ٢٤٦١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذراع الشاة وكنا نرى أن إىل رسول )  ١( أحب العراق ( عياض عن بن مسعود قال 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال زهري ) : اليهود هم الذين مسوه فيه 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك بن زياد الكويف قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا مستلم بن سعيد  - ٢٤٦٢
طلب العلم فريضة على كل ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال 

  مل يرو هذا احلديث عن مستلم إال حبان تفرد به مالك ) : مسلم 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري وإبراهيم بن محيد الطويل قاال حدثنا صاحل بن  - ٢٤٦٣
من أويل معروفا ( ت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب األخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال

مل يرو هذا احلديث عن ) : فليكاىفء به فإن مل يستطع فليذكره فإن ذكره شكره واملتشبع مبا مل ينل كالبس ثويب زور 
  الزهري إال صاحل 

د بن إسحاق عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حفص بن عمر احلوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء عن حمم - ٢٤٦٤
عن معمر بن عبد اهللا العدوي قال مسعت رسول اهللا ]  ٥٨ص [ حممد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن املسيب 

  مل يرو هذا احلديث عن مرجى إال أبو عمر احلوضي ) : ال حيتكر أال خاطىء ( صلى اهللا عليه و سلم يقول 

الشعيثي قال حدثنا بن عون عن حممد بن سريين عن  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الرمحن بن محاد - ٢٤٦٥
  ) أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كري األرض ( رافع بن خديج 

هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أبيع ما ليس ( وعن حممد بن سريين أن حكيم بن حزام قال  - ٢٤٦٦
  ) عندي 

وأجره ولو كان خبيثا مل )  ١( اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم  أن رسول( وعن حممد عن بن عباس  - ٢٤٦٧
  ) يعطه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقصر الصالة فيما بني املدينة ومكة الخياف إال اهللا عز و ( وبه  - ٢٤٦٨
  ) جل 

خر فقال القائم أن جنازة مرت على بن عباس واحلسن بن علي فقام أحدمها وقعد اآل( وعن حممد  - ٢٤٦٩
  ) للقاعد أليس قد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بلى وقعد 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر قوما يقرؤون القرآن ال ( وعن حممد أن أبا سعيد اخلدري قال  - ٢٤٧٠
  ) جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يعودون فيه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي قائما ( أن عائشة حدثت ]  ٥٩ص [ وعن حممد  - ٢٤٧١
  ) وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي قاال حدثنا بن  - ٢٤٧٢
احلالل بني واحلرام بني ( الشعيب عن النعمان بن بشري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  عون عن

 ١٣٨مشتبهة وسأضرب لكم يف ذلك مثال إن اهللا محى محى وإن محى اهللا ما حرم وإنه )  ١( وإن بني ذلك أمورا 
  ) ب من يرع حول احلمى يوشك أن خيالطه 



ل حدثنا عبد الرمحن بن محاد الشعيثي قال حدثنا بن عون عن حممد بن سريين عن حدثنا أبو مسلم قا - ٢٤٧٣
عبيدة السلماين قال أال أنبئك إىل ما نبأين علي قال فيهم مؤدن اليد أو مثدن اليد أو خمدج اليد لوال أن تبطروا 

ت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا ألنبأتكم ما وعد اهللا الذين يقاتلوهنم على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم قلنا أن
  ) قال إي ورب الكعبة حىت قاهلا ثالثا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الرمحن بن محاد الشعيثي قال حدثنا كهمس بن احلسن عن أيب السليل  - ٢٤٧٤
رجا ويرزقه من كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتلو علي هذه اآلية ومن يتق اهللا جيعل له خم( قال قال أبو ذر 

فجعل يعيدها علي حىت نعست مث قال يا أبا ذر كيف تصنع )  ١( حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه 
إذا أخرجت من املدينة قلت إىل السعة والدعة أنطلق فأنطلق فأكون محامة من محامة احلرم قال فكيف تصنع إذا 

واىل األرض املقدسة قال فكيف تصنع إذا أخرجت من الشام أخرجت من مكة قلت إىل السعة والدعة إىل الشام 
أضع سيفي على عاتقي قال أو خري من ذلك تسمع وتطيع وإن كان عبدا ]  ٦٠ص [ قلت إذا والذي بعثك باحلق 

  ) حبشيا 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الرمحن بن مجاد قال حدثنا كهمس عن عبد اهللا بن شقيق قال قلت  - ٢٤٧٥
أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى قالت ال إال أن جييء من مغيبه قلت أكان يصلي  لعائشة

جالسا قالت نعم بعد ما حطمه الناس قلت أفكان يقرن السور قالت املفصل قلت أفكان يصوم شهرا كله قالت ما 
  ) ن علمته صام شهرا كله إال رمضان وال أفطر شهرا كله حىت يصيب منه غري رمضا

وعن عبد اهللا بن شقيق عن حمجن بن األدرع قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته مث  - ٢٤٧٦
عرض يل وأنا خارج يف طريق املدينة فأخذ بيدي فأنطلقنا حىت صعدنا إىل أحد فأقبل على املدينة فقال ويل أمها قرية 

ل مثرهتا قال عافية الطري والسباع وال يدخلها الدجال كلما أراد يدعها أهلها كأينع ما تكون قلت يا نيب اهللا من يأك
أن يدخلها تلقاه بكل نقب من نقاهبا ملك فصده مث أقبل حىت إذا كنا بباب املسجد إذا رجل يصلي فقال يقوله 

  ) صادقا فقلت يا نيب اهللا هذا فالن أكثر أهل املدينة صالة فقال ال تسمعه فتهلكه 

سلم قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا كهمس بن احلسن عن أيب نضرة قال قلت أليب سعيد حدثنا أبو م - ٢٤٧٧
اخلدري أكتبنا قال مل نكتبكم ولن جنعله قرآنا ولكن خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وكان أبو سعيد يقول حتدثوا فإن احلديث يذكر بعضه بعضا 

قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا كهمس بن احلسن عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  حدثنا أبو مسلم - ٢٤٧٨
مل يرو هذا احلديث عن كهمس ) : املراء يف القرآن كفر ( عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال الشعيثي 

أيب العالء عن عبادة بن نسي عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا كهمس عن برد  - ٢٤٧٩
غضيف بن احلارث قال قلت لعائشة اكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر من أول الليل أو من آخره قالت 

رمبا أوتر من أوله ورمبا أوتر من آخره قلت اهللا أكرب احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة قلت أكان إذا أصابته اجلنابة 



يل أو من آخره قالت رمبا اغتسل من أوله ورمبا اغتسل من آخره قلت اهللا أكرب احلمد هللا الذي يغتسل من أول الل
جعل يف األمر سعة قلت أفكان جيهر بقراءته يف صالته أو خيافت قالت رمبا جهر ورمبا خافت قلت اهللا أكرب احلمد هللا 

  ) الذي جعل يف األمر سعة 

أمرنا ( بن فضالة قال حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاذ  - ٢٤٨٠
  مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن هليعة تفرد به معاذ ) : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصوم عاشوراء 

سلمة عن  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حيىي بن محاد قال حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن رجل عن أيب - ٢٤٨١
مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال ) : إن من الشعر حكمة ( عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أبو عوانة تفرد به حيىي 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا املغرية بن عبد الرمحن عن هشام  - ٢٤٨٢
جهنم فأطفئوها )  ١( احلمى من فيح ( ئشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عروة عن أبيه عن عا

  مل يرو هذا احلديث عن املغرية إال احلجيب ) : باملاء 

أن ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر اهلذيل عن عكرمة عن بن عباس  - ٢٤٨٣
) ال حيل أكلها )  ١( ج على قوم قد نصبوا محاما حيا وهم يرمونه فقال هذه اجملثمة النيب صلى اهللا عليه و سلم خر

  مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر إال مسلم : 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري عن حممد  - ٢٤٨٤
شرب )  ٢( من أخذ قيد ( قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة عن عائشة

  ) من األرض طوقه اهللا من سبع أرضني 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حفص بن عمر احلوضي قال حدثنا الضحاك بن يسار قال حدثنا يزيد بن  - ٢٤٨٥
صلى اهللا عليه و سلم قال اطلعت يف عبد اهللا بن الشخري عن مطرف بن عبد اهللا عن عمران بن حصني عن النيب 

مل يرو هذا احلديث عن ) : واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء ( اجلنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والفقراء 
  يزيد بن عبد اهللا إال الضحاك بن يسار 

عن اهلرماس بن  ] ٦٣ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا عكرمة بن عمار  - ٢٤٨٦
) : أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا غالم فغدوت بني يديه وأخذت بيده ليبايعين فردها ومل يبايعين ( زياد قال 

  مل يرو هذا احلديث عن اهلرماس إال عكرمة 

رمة حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب الكويف قال حدثنا مندل عن أيب جناب عن عك - ٢٤٨٧
مل يرو هذا ) : األضحى علي فريضة وهو عليكم سنة ( عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احلديث عن عكرمة إال أبو جناب 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب قال حدثنا ناصح بن عبد اهللا عن مساك بن حرب عن  - ٢٤٨٨
خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وخيف يف حوائجه فقال سلين حاجة فقال أدع يل كان شاب ( جابر بن مسرة قال 

( باجلنة قال فرفع رأسه فتنفس وقال نعم ولكن أعين بكثرة السجود وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ن اثنني فصرب عليهما من دفن ثالثة فصرب عليهم واحتسبهم وجبت له اجلنة فقالت أم امين أو اثنني فقال من دف

واحتسبهما وجبت له اجلنة فقالت أم أمين وواحدا فسكت وأمسك مث قال يا أم امين من دفن واحدا فصرب عليه 
  مل يرو هذين احلديثني عن مساك إال ناصح ) : واحتسب وجبت له اجلنة 

عن بن ]  ٦٤ص [ نافع حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب قال حدثنا أبو معشر عن  - ٢٤٩٠
مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنا فأدخل يد ه فيه فإذا حتته طعام رديء ( عمر قال 

  مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أبو معشر ) : وذا على حدة من غشنا فليس منا )  ٢( فقال بع ذا على حدة 

قعنيب قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن سامل أيب النضر عن بن أيب قتادة عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا ال - ٢٤٩١
أيت جبنازة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على صاحبكم دين قالوا نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا ( أبيه قال 

مل يرو هذا ) : م عليه و سلم صلوا على صاحبكم فقال رجل هو علي فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  احلديث عن أيب النضر إال عبد اهللا بن عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا املسور بن عيسى قال حدثنا القاسم بن حيىي عن ياسني الزيات عن أيب الزبري  - ٢٤٩٢
من معادن التقوى تعلمك إىل ما قد علمت ما مل تعلم ( عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا ) : والتقصري فيما قد علمت قلة الزيادة فيه وإمنا يزهد الرجل يف علم ما مل يعلم قلة األنتفاع مبا قد علم 
  احلديث عن أيب الزبري إال ياسني 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير وسليمان بن حرب قاال حدثنا محاد بن سلمة أن علي بن  - ٢٤٩٣
إذا ( ربهم عن عطاء بن أيب رباح عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلكم البناين أخ

  مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال علي بن احلكم تفرد به محاد ) : يف وجوههم التراب )  ١( رأيتم املداحني فاحثوا 

حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال  - ٢٤٩٤
القدرية جموس هذه األمة إن مرضوا فال ( حازم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال زكريا ) : تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم 

قال أخربنا أبو بكر اهلذيل عن حممد بن املنكدر عن جابر  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم - ٢٤٩٥
مل ) : عند الرقاد فإنه ينبت الشعر وجيلو البصر )  ١( عليكم باإل مثد ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يرو هذا احلديث عن أيب بكر إال مسلم 

بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن يزيد موىل حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا محاد  - ٢٤٩٦
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اللقطة فقال اعرف وعاءها ( املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين 



مل يرو هذا ) : مث عرفها عاما فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإال فهي لك )  ٣( ووكاءها 
  يد إال محاد احلديث عن حيىي بن سع

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال قال رسول  - ٢٤٩٧
ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل قيل يا رسول اهللا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال أبو هالل مل يرو هذا احلديث عن قتادة ) : ومل يستجب يل 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثين  - ٢٤٩٨
ال يغين حذر ( عطاف الشامي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا ) إىل يوم القيامة )  ١( عاء ليلقى البالء فيعتلجان من قدر والدعاء ينفع مما نزل وما مل ينزل وإن الد
  احلديث عن هشام إآل عطاف وال عن عطاف إال زكريا تفرد به احلجيب 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حفص بن عمر احلوضي قال حدثنا سالم الطويل عن زيد العمي عن معاوية  - ٢٤٩٩
هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى صالته مسح جهته بيده اليمىن مث كان رسول ا( بن قرة عن أنس بن مالك قال 

مل يرو هذا احلديث عن معاوية ) : يقول بسم اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم اللهم أذهب عين الغم واحلزن 
  إال يزيد تفرد به سالم 

الراسيب قال مسعت عبد اهللا بن يزيد  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو هالل - ٢٥٠٠
مل يرو ) : حيدث عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر ما أسال اهللا قال سليه العافية 

  هذا احلديث عن أيب هالل إال أبو عمر 

حدثنا عمر بن عبد اهللا  حد ثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا بشر بن املفضل قال - ٢٥٠١
موىل غفره عن أيوب بن خالد بن صفوان األنصاري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف ذكر اهللا )  ١( إن هللا تبارك وتعاىل سرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر يف األرض فاغدوا وروحوا ( 
ب أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيف منزلة اهللا عنده فإن اهللا عز و جل ينزل العبد وذكروا اهللا بأنفسكم من أح

  أ تفرد به عمر  ١٤٠ال يروي هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد ) : منه حيث أنزله من نفسه 

حل املري عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عبيد بن عائشة التيمي قال حدثنا صا - ٢٥٠٢
إن عمار بيوت اهللا هم أهل اهللا ( ثابت البناين عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال صاحل ) : عز و جل 

قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا شيبان عن منصور عن ربعي عن حذيفة  - ٢٥٠٣
ألنا أعلم مبا مع الدجال منه إن معه نارا حترق وهنر ماء بارد فمن أدركه فال ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) يهلكن به ليغمض عينيه وليقع يف اليت يراها نارا فإهنا هلم ماء بارد 



جنيح املكي قال حدثنا ]  ٦٨ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن املنهال قال حدثنا إبراهيم بن  - ٢٥٠٤
ستر ما ( أبو سنان وليس بضرار عن عمران بن وهب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال حجاج ) : بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا وضعوا ثياهبم أن يقولوا بسم اهللا 

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا أيوب وسلمة بن علقمة حدثنا أبو مسلم قال  - ٢٥٠٥
عن حممد بن سريين عن أيب غالب يونس بن جبري قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال 

أن تعرف عبد اهللا بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأمره 
  مل يرو هذا احلديث عن سلمة إال محاد ) : يراجعها قلت أحيتسب هبا فقال نعم أرأيت أن عجز واستحمق 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا مصعب بن سوار عن أيب إسحاق عن هبرية بن  - ٢٥٠٦
اد مريضا خاض يف الرمحة فإذا قعد عنده من ع( يرمي عن علي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق ) : من املالئكة يصلون عليه حىت ميسي )  ٢( غمرته ووكل اهللا به سبعني ألفا 
  إال مصعب 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب  - ٢٥٠٧
أن رجال كان يبيع اخلمر يف سفينة يف البحر وكان يشوهبا باملاء وكان معه يف ( يب صاحل عن أيب هريرة طلحة عن أ

فجعل يكفئ دينارا يف السفينة ودينارا يف املاء حىت قسمه )  ٢( السفينة قرد فأخذ القرد الكيس فصعد به الدقل 
  فرد به محاد مل يرو هذا احلديث عن أيب صاحل إال إسحاق ت] :  ٦٩ص [ نصفني 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن  - ٢٥٠٨
حممد بن إسحاق قال حدثين نوح بن حكيم وكان قارئا للقرآن عن رجل يقال له داود ولدته أم حبيبة بنت أيب 

أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أول سفيان عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت ممن غسل 
ال ) ما أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلقاء مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث أدرجت يف الثوب األكرب 

  يروى هذا احلديث عن ليلى بنت قانف إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن إسحاق 

ل حدثنا معقل بن مالك قال حدثنا النضر بن إمساعيل البجلي عن أيب محزة الثمايل عن حدثنا أبو مسلم قا - ٢٥٠٩
يا فاطمة قومي فاشهدي ( سعيد بن جبري عن عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هللا رب العاملني  أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقويل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت
ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني فقال عمران يا رسول اهللا هذا لك وألهل بيتك خاصة فأهل ذلك 

ال يروى هذا احلديث عن عمران بن احلصني إال هبذا اإلسناد ) : أنتم أم للمسلمني عامة قال بل للمسلمني عامة 
  تفرد به أبو محزة 

ب املكي قال حدثنا أبو  ١٤٠ال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا عباد بن كثري حدثنا أبو مسلم ق - ٢٥١٠
فال يدخل ]  ٧٠ص [ من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ( الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ؤمن باهللا واليوم اآلخر فال حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان ي
  مل يرو هذا احلديث عن عباد إال حجاج ) : يقعدن على مائدة يشرب عليها اخلمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا مالك بن مغول عن إمساعيل بن أيب خالد عن  - ٢٥١١
 خيطب وهو يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون قيس بن أيب حازم قال مسعت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه على املنرب

هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مل يرو هذا احلديث عن مالك ) : و سلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم فلم يغريوا يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب 

  جاج بن نصري إال ح

( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو شيبة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس  - ٢٥١٢
  مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال أبو شيبة : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ على اجلنائز بفاحتة الكتاب 

مر ( قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا القعنيب  - ٢٥١٣
على النيب صلى اهللا عليه و سلم جبنازة فأثنوا عليه خريا فقال وجبت مث مر جبنازة أخرى فأثين عليها شرا فقال 

حلديث عن عبد مل يرو هذا ا) : وجبت فقيل ما وجبت قال أنتم شهداء اهللا يف األرض إن شئتم خريا وإن شئتم شرا 
  اهللا بن عمر إال القعنيب 

سلمة قال أخربنا سعيد ]  ٧١ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخربنا محاد بن  - ٢٥١٤
اجلريري عن أيب العالء بن عبد اهللا بن الشخري عن الضحاك بن قيس الفهري عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

قوم فقالوا مرحبا فمرحبا به يوم يلقى ربه وإذا أتى الرجل القوم فقالوا قحطا فقحطا له يوم يلقى اذا أتى الرجل ال( 
  ال يروى هذا احلديث عن الضحاك بن قيس إال هبذا اإلسناد تفرد به محاد بن سلمة ) : ربه 

شيخ من أهل املدينة  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثين - ٢٥١٥
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأيت جبنازة فأثىن الناس عليها خريا فقال ( يكىن أبا أيوب عن أيب هريرة قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم وجبت مث أيت بأخرى فكأن الناس نالوا منه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وجبت 
يه و سلم أيت بفالن فقال وجبت مث أيت بفالن فقال وجبت فسمعهم النيب صلى اهللا فقال أصحاب النيب صلى اهللا عل

فقلت وجبت مث أيت )  ٢( عليه و سلم فقال ما هذا فقال عمر بأيب أنت وأمي أيت بفالن فأثىن الناس عليه كثريا 
تكم مث أيت بأخيكم بفالن فأثىن الناس عليه شرا فقلت وجبت فقال أيت بأخيكم فشهدمت مبا شهدمت فوجبت شهاد
مل يرو هذا احلديث ) : فالن فشهدمت مبت شهدمت فوجبت شهادتكم أنتم شهداء اهللا يف األرض بعضكم على بعض 

  عن أيب أيوب املدين إال ربيعة بن كلثوم بن جرب 

القطان عن قتادة عن أنس ]  ٧٢ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا عمران  - ٢٥١٦
  عن أيب طلحة قال كنت فيمن صب عليه النعاس يوم أحد 



يعطى الرجل يف اجلنة قوة كذا وكذا من النساء ( وبه عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٥١٧
  ) قيل يا رسول اهللا أو يطيق ذلك قال يعطى قوة مائة 

ن عبد إال وله ثالثة أخالء فأما خليل فيقول ما ما م( وبه عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٥١٨
تركتك فذاك )  ٢( أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذاك ماله وأما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت بابا امللك 

أهله وحشمه وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله فيقول إن كنت ألهون الثالثة 
  ) علي 

أ  ١٤١إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ( ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه قا - ٢٥١٩
  ال يقطعها مل يرو هذه األحاديث عن قتادة األعمران 

  وعن عمران عن حممد بن زياد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله  - ٢٥٢٠

مرزوق عن عمران القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن  - ٢٥٢١
الرجل يف الصالة ما دام يف مصالة الذي صلى فيه ما مل ( عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن بكر إال عمران ) : حيدث 

عن ]  ٧٣ص [ عمران القطان عن قتادة عن أيب ميمونة حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو قال حدثنا  - ٢٥٢٢
سابعة أو تاسعة وعشرين إن املالئكة يف تلك ( أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف ليلة القدر ايلة 

  ) الليلة يف األرض أكثر من عدد النجوم 

ن القطان عن قتادة عن سعيد بن أيب حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا عمرا - ٢٥٢٣
  ) ليس شيء أكرم على اهللا عز و جل من الدعاء ( احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

أهديت لرسول اهللا صلى ( وعن قتادة عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن عياض بن محار اجملاشعي قال  - ٢٥٢٤
  ) املشركني فردها )  ١( ال يل أسلمت قال ال فقال إين هنيت عن زبد اهللا عليه و سلم هدية فق

  ) وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املستبان ما قاال فهو على البادئ إال أن يبتدئ املظلوم  - ٢٥٢٥

عليه و قلت يا رسول اهللا الرجل يسبين فأسبه فقال رسول اهللا صلى اهللا ( وبه عن عياض بن محار قال  - ٢٥٢٦
  ) ويتكاذبان )  ٢( املستبان شيطانان يتهاتران ( سلم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظر إىل قبل اليمن فقال اللهم ( وعن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت  - ٢٥٢٧
  ) أقبل بقلوهبم وبارك لنا يف صاعنا ومدنا 

يصبح الناس ( هللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعن قتادة عن نصر بن عاصم عن معاوية الليثي أن رسول ا - ٢٥٢٨
  ) وكذا ]  ٧٤ص [ كذا )  ١( جمدبني فيأتيهم اهللا برزق من عنده فيصبحوا مشركني يقولون مطرنا بنوء 



وعن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٥٢٩
فإهنن جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب هلن إياكم وحمقرات األعمال ( 

فجعل الرجل جييء بكذا والرجل جييء بالعويد حىت )  ٢( مثال كمثل قوم نزلوا بأرض فالة فحضر صنيع القوم 
  ) مجعوا من ذلك سوادا كثريا مث أججوا نارا فأنضجت ما قذف فيها 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اخلطبة احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا كان ر( وبه قال  - ٢٥٣٠
من شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال اله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده 

مل يرو هذا احلديث عن ) : اهللا شيئا ورسوله من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإمنا يضر نفسه ولن يضر 
  قتادة إال عمران 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا عمران القطان عن قتادة عن أيب بردة عن أيب  - ٢٥٣١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من ( موسى 

  ) شرورهم 

( عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ٧٥ص [ وعن قتادة عن العالء بن زياد العدوي  - ٢٥٣٢
  ) اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخربنا مهام بن حيىي عن قتادة عن النضر بن أنس عن  - ٢٥٣٣
ملا عاىف اهللا أيوب أمطر عليه جرادا من ( يرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشري بن هنيك عن أيب هر

مل يرو هذا ) : ذهب فجعل يأخذه بيده وجيعله يف ثوبه فقيل له يا أيوب أما تشبع فقال ومن يشبع من رمحتك 
  احلديث عن قتادة إال مهام 

هيم قال حدثنا شبيب بن شيبة قال مسعت عطاء بن ب أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبرا ١٤١حدثنا  - ٢٥٣٤
ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له دواء ( أيب رباح حيدث عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل يرو هذا احلديث عن عطاء عن أيب سعيد ) : علمه من علمه وجهله من جهله إال السام قيل وما السام قال املوت 
  شبيب إال 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود بن أيب سربة اهلذيل  - ٢٥٣٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت أم سليم ( قا ل مسعت اجلارود بن أيب سربة يقول حدثين أنس بن مالك 

ىن أبا عمري فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال يزورها فتتحفه بالشيء تصنعه له وأخ يل صغري يك
اليت كانت يلعب هبا فجعل النيب )  ١( يا أم سليم مايل أرى ابنك خائر النفس قالت يا رسول اهللا ماتت صعوته 

  ) صلى اهللا عليه و سلم يقول يا أبا عمري ما فعل النغري 

عبد اهللا بن اجلارود قال ]  ٧٦ص [ براهيم قال حدثين ربعي بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إ - ٢٥٣٦
حدثين عمرو بن أيب احلجاج قال حدثين اجلارود بن أيب سربة قال حدثين أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 



وى ال ير) : سلم أنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصالة استقبل بناقته القبلة فكرب مث صلى حيث توجهت 
  هذان احلديثان عن اجلارود إال هبذا اإلسناد تفرد هبما ربعي 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معقل بن مالك البابلي قال حدثنا اهليثم بن مجاز عن ثابت عن أنس قال قال  - ٢٥٣٧
حب قريش إميان وبغضهم كفر وحب العرب إميان وبغضهم كفر فمن أحب ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال اهليثم ) : عرب فقد أحبين ومن أبغض العرب فقد أبغضين ال

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الرمحن بن محاد الشعيثي قال حدثين بن عون عن حممد بن سريين عن  - ٢٥٣٨
مث سلم فانطلق إىل  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشي فصلى ركعتني( أيب هريرة قال 

خشبة معروضة وخرج السرعان من املسجد فقالوا قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ويف 
القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول اهللا أنسيت أو قصرت الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 صلى اهللا عليه و سلم أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى ما مل أنس ومل تقصر الصالة مث قال رسول اهللا
فكرب وسجد كسجوده أو أطول ورفع رأسه مث كرب وسجد كسجوده أو أطول فقيل ]  ٧٧ص [ بقي عليه مث سلم 

  ) له سلم فقال نبئت أن عمران بن حصني قال سلم 

د قال حدثنا فضال بن الزبري بن جابر أبو مهند حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عرعرة بن الربن - ٢٥٣٩
اكفلوا يل بست ( الغداين قال مسعت أبا أمامة صدي بن عجالن الباهلي يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وغضوا أبصاركم )  ٥( أكفل لكم باجلنة إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد فال خيلف وإذا اؤمتن فال خين 
  ) م وكفوا أيديكم واحفظوا فروجك

ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله ( وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٥٤٠
أحب إليه مما سوامها وأن حيب العبد ال حيبه إال هللا وأن يلقى يف النار أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه 

  ) اهللا منه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيها الناس هلموا إىل ربكم إن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وبه قال  - ٢٥٤١
  يا أيها الناس إمنا مها جندان جند خري وجند شر فما جيعل جند الشر أحب إليكم من جند اخلري 

  ) بشق مترة وبه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا أيها الناس اتقوا النار ولو  - ٢٥٤٢

ال تروى هذه األحاديث عن ) : وبه قال رجل يا رسول اهللا ما املسلم قال من سلم املسلمون من لسانه  - ٢٥٤٣
  أ إال هبذا اإلسناد تفرد هبا فضال  ١٤٢أيب أمامة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال أخربين بن جريج قال حدثين عطاء أنه مسع بن عباس يقول  - ٢٥٤٤
لو أن البن آدم واديني من ذهب البتغى إليهما ثالثا وال ميأل جوف بن آدم ( ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  ) إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن املغرية بن زياد عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٥٤٥
خامتا من ذهب فلبسه ثالثة أيام ففشت خواتيم الذهب يف أصحابه فرمي به واختذ خامتا من ورق عليه و سلم اختذ 

فكان يف يده حىت مات ويف يد أيب بكر حىت مات ويف يد عمر حىت مات ويف يد ) حممد رسول اهللا ( ونقش فيه 
يبا لعثمان فسقط فيها عثمان ست سنني فلما كثرت عليه الكتب دفعه إىل رجل من األنصار خيتم به فأتى قل

  ) فالتمسوه فلم يوجد فاختذ خامتا من ورق ونقش فيه حممد رسول اهللا 

قتادة عن النضر بن أنس ]  ٧٩ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا شعبة عن  - ٢٥٤٦
مل يرو هذا ) : الذهب هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خامت ( عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال 

  احلديث عن قتادة إال شعبة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر أن  - ٢٥٤٧
مل يرو ) : حيث حبستين )  ١( حجي واشترطي أن حملي ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لضباعة بنت الزبري 

  ن أيب الزبري إال هشام هذا احلديث ع

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو هالل الراسيب عن قتادة عن رفيع أيب العالية  - ٢٥٤٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( عن بن عباس قال حدثين رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر 

مل يرو هذا احلديث ) : وعن صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس  هنى عن صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس
  عن أيب هالل إال أبو عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عثمان بن اهليثم قال حدثنا بن جريج قال حدثين صاحل بن كيسان عن نافع  - ٢٥٤٩
  ) ناقته  حني استوت به)  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل ( عن عبد اهللا بن عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا محاد بن سلمة عن قيس بن  - ٢٥٥٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لىب يوم النحر حىت رمى ( سعد عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس 

   محاد مل يرو هذا احلديث عن قيس إال] :  ٨٠ص [ مجرة العقبة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو القاسم الكلييب قال حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن رفاعة القتباين  - ٢٥٥١
ما أمن رجل رجال على دمه فقتله إال كان القاتل ( عن عمرو بن احلمق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) بريئا من املقتول 

أن النيب ( ال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هالل قال حدثنا قتادة عن أنس حدثنا أبو مسلم ق - ٢٥٥٢
قال أبو هالل ) صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم قطع يف جمن قلت ألنس كم مثنه قال مخسة دراهم 

  و سلم خيالفين سعيد بن أيب بكر فلقيت هشام بن أيب عبد اهللا فقال هو عن النيب صلى اهللا عليه 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن سالم العطار قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن الشعيب عن عبد  - ٢٥٥٣
ال يروى هذا ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رد ماعز بن مالك ثالث مرات ( الرمحن بن أيب أبزي عن أيب بكر 

  عفي احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به جابر اجل

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة  - ٢٥٥٤
ص [ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ) أن ماعزا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وأقر بالزىن ( عن بن عباس 

) ب يكىن قال نعم فأمر به فرجم  ١٤٢وكذا ال  لعلك قبلت أو غمزت أو ملست قال ال قال ففعلت كذا] (  ٨١
  مل يرو هذا احلديث عن يعلى إال جرير : 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف وامساعيل بن  - ٢٥٥٥
عليه و سلم شيء سوى  أيب خالد عن الشعيب عن أيب جحيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول اهللا صلى اهللا

القرآن فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يعطي اهللا عز و جل فهما يف كتابه أو ما يف الصحيفة قلت وما 
مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال سفيان بن ) : يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر 

  عيينة تفرد به الرمادي 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي اهلجري قال  - ٢٥٥٦
مل يرو ) : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة ( حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو هريرة 

  هذا احلديث عن عكرمة إال مهدي تفرد به حوشب 

ل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حممد بن أيب رزين قال حدثتين أمي قالت حدثنا أبو مسلم قا - ٢٥٥٧
كانت أم احلرير إذا مات رجل من العرب اشتد عليها فقيل هلا يا أم احلرير ما لك إذا مات رجل من العرب اشتد 

ص [ ك العرب إن من اقتراب الساعة هال( عليك فقالت مسعت موالي يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال يروى هذا احلديث عن طلحة بن مالك إال هبذا ) : قال حممد بن رزين وكان موالها طلحة بن مالك ]  ٨٢

  اإلسناد تفرد به سليمان بن حرب 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عصمة بن سليمان اجلرار قال حدثنا شريك عن جابر عن عطاء عن بن  - ٢٥٥٨
مل يرو هذا ) : ى اهللا عليه و سلم بلنب يوم عرفة فشرب وسقي الذي عن ميينه أيت رسول اهللا صل( عباس قال 

  احلديث عن جابر إال شريك 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن احلكم البناين عن  - ٢٥٥٩
 النيب صلى اهللا عليه و سلم فقاال يا رسول اهللا جاء أبنا مليكة إىل( عثمان بن عمري عن أيب وائل عن بن مسعود قال 

إن أمنا كانت حتفظ على البعل وتكرم الضيف وقد ماتت يف اجلاهلية فأين أمنا قال أمكما يف النار فقاما وقد شق 
ذلك عليهما فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجعا فقال أمي مع أمكما فقال رجل من املنافقني وما يغين 

ا عن أمه شيئا وحنن نطأ عقبيه فقال رجل من األنصار شاب مل أر رجال كان أكثر سؤاال لرسول اهللا صلى اهللا هذ



سألت ريب عز و جل هلما وإين ( عليه و سلم منه يا رسول اهللا أين أبوك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال عثمان تفرد به الصعق مل يرو هذا احلديث عن أيب وائل إ) : لقائم املقام احملمود 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة  - ٢٥٦٠
مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينعت الزيت والورس من ذات ( عن ميمون أيب عبد اهللا عن زيد بن أرقم قال 

مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به ] :  ٨٣ص [ جانبه الذي يشتكيه قال قتادة يلد به من ) اجلنب 
  ابنه معاذ 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حفص بن عمر احلوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء عن حممد بن عبيد اهللا  - ٢٥٦١
أحدمها وأمسك اآلخر  اشتريت غالمني أخوين فأردت أن أبيع( العرزمي عن احلكم عن بن أيب ليلى عن علي قال 

مل يرو هذا احلديث عن مرجى إال ) : فنهاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بعهما مجيعا أو أمسكهما مجيعا 
  احلوضي 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حفص بن عمر احلوضي قال حدثنا الضحاك بن يسار عن أيب متيمة التميمي  - ٢٥٦٢
من صام الدهر كله ضيق اهللا عليه جهنم هكذا وضم أصابعه (  عليه و سلم قال عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا

  أ  ١٤٣) على تسعني 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاذ بن عوذ اهللا القرشي قال حدثنا عوف عن أيب الصديق الناجي عن أيب  - ٢٥٦٣
قريش فأخذ بعضاديت الباب مث قال هل  قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببيت فيه نفر من( سعيد اخلدري قال 

يف البيت إال قرشي قالوا ال إال بن أخت لنا فقال بن أخت القوم منهم مث قال إن هذا األمر ال يزال يف قريش ما إذا 
استرمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 

مل يرو هذا احلديث عن عوف إال معاذ بن عوذ اهللا وال يروى عن أيب سعيد ) : يقبل منه صرف وال عدل  أمجعني ال
  إال هبذا اإلسناد 

سلمة عن داود بن أيب هند ]  ٨٤ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن  - ٢٥٦٤
ال جيوز للمرأة أمر يف ماهلا إذا (  صلى اهللا عليه و سلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا

  مل يرو هذا احلديث عن داود إال محاد ) : ملك زوجها عصمتها 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٥٦٥
أل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن ال تس( عليه و سلم قال لعبد الرمحن بن مسرة 

  ) غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وأت الذي هو خري 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال حدثنا حممد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن  - ٢٥٦٦
عد بن عبيدة عن قيس بن السكن قال كنت جالسا عند عبد اهللا بن مسعود يف يوم عاشوراء وبني يديه قصعة من س



ثريد فدخل األشعث بن قيس فقال هلم إىل الغداء يا أبا حممد فقال أوما صمتم هذا اليوم فقال عبد اهللا كنا نصومه 
  ) قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان صمناه وتركنا ما سواه 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عبد الرمحن بن حرملة قال حدثين حيىي  - ٢٥٦٧
ائت قومك فمرهم ( بن هند بن حارثة عن عمه أمساء بن حارثة قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

 إليهم إال وقد طعموا قال فمرهم فليصوموا بقية فليصوموا هذا اليوم يعين يوم عاشوراء قلت إين ال أراين أصري
  ) يومهم 

بنت الكميت العتكية قالت ]  ٨٥ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا عليلة  - ٢٥٦٨
ة مسعت أمي منية حتدث عن أمة اهللا ابنة رزينة وكانت أمها خادما للنيب صلى اهللا عليه و سلم قالت مسعت أمي رزين

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعظم يوم عاشوراء حىت إن كان ليدعو بصبيانه وصبيان فاطمة ( تقول 
  ) املراضيع فيقول ألمهاهتم ال ترضعوهم إىل الليل ويتفل يف أفواههم فكان ريقه جيزئهم 

دورقي عن أيب نضرة عن بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا ياسني بن محاد املخزومي قال حدثنا أبو عقيل ال - ٢٥٦٩
عباس يف قول اهللا عز و جل ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر قال هم قوم كانوا على عهد رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغزون معه ألسقام وأوجاع وأمراض وآخرون أصحاء فكان املرضى أعذر من 
  ة إال أبو عقيل الدورقي بشري بن عقبة مل يرو هذا احلديث عن أيب نضر) : األصحاء 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أن بنة اجلهين  - ٢٥٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى قوما يتعاطون سيفا مسلوال فقال لعن اهللا من فعل هذا أمل أنه عن ( أخربه 

  ) هذا 

ب  ١٤٣حدثنا أبومسلم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - ٢٥٧١
بني السماء )  ٣( رأيت يوم حنني شيئا أسود مثل البجاد ( إسحاق عن أبيه قال مسعت جبري بن مطعم يقول 

وى هذا احلديث عن جبري بن مطعم إال ال ير) : واالرض فلما دفع إىل األرض فشا يف األرض ذرا واهنزم املشركون 
  حممد بن إسحاق ]  ٨٦ص [ هبذا اإلسناد تفرد به 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا بكار بن حممد السرييين قال حدثنا عبد اهللا بن عون عن حممد بن سريين عن  - ٢٥٧٢
من متر فقال ما هذا يا )  ٢( ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على بالل فوجد عنده صربا ( أيب هريرة 

بالل فقال متر ادخرته لك فقال وحيك يا بالل أما ختاف أن يكون له خبار يف النار انفق يا بالل وال ختش من ذي 
  ) العرش إقالال 

ثالث أوصاين هبن خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم ال أدعهن أبدا صوم ( وبه قال قال أبو هريرة  - ٢٥٧٣
مل يرو هذين احلديثني عن بن عون إآل بكار ) : من كل شهر والغسل يوم اجلمعة وأن ال أنام اال على وتر ثالثة أيام 
  بن حممد 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن حيىي بن أيب  - ٢٥٧٤
اقرؤوا القرآن ( ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كثري عن أيب راشد احلراين عن عبد الرمحن بن شبل انه مس

فإذا قرأمتوه فال تستكثروا به وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال تأكلوا به وقال إن النساء هم أهل النار فقال رجل يا 
هذا احلديث  مل يرو) : أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا فذكر كفرهن حلق الزوج وتضييعهن حلقه )  ٢( رسول اهللا ألسن 

  عن أيوب إالوهيب 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن كثري العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن واصل  - ٢٥٧٥
عن عبد اهللا بن مسعود قال قلت يا رسول اهللا أي ]  ٨٧ص [ األحدب عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل 

مث أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت مث أي قال الذنب أعظم قال ان جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت 
أن تزاين حليلة جارك مث تال والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون 

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن واصل إآل حممد بن كثري وعبد الرمحن بن مهدي : 

مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن عمرو بن دينار عن جابر  حدثنا أبو - ٢٥٧٦
مل يرو هذا ) : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جييء فيصلي بقومه ( بن عبد اهللا 

  احلديث عن هشام إال حجاج 

ال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أيب العالية عن بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري ق - ٢٥٧٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام ( عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام ) : يوم الفطر ويوم النحر 

ال حدثنا هشام عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري ق - ٢٥٧٨
ال تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية فو الذي نفسي بيده ملا يدحرج ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال هشام ] :  ٨٨ص [ بأنفه خري من آبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية )  ١( اجلعل 
  حلسن بن أيب جعفر واحلسن القافالين وا

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن موسى بن عقبة عن  - ٢٥٧٩
من ( إسحاق بن حيىي األنصاري عن عبادة بن الصامت عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا ) : فع له درجات فليعف عمن ظلمة ويعط من حرمه ويصل من قطعه سره أن يشرف له بنيان وير
  احلديث عن موسى إال أمية تفرد به حجاج وال يروى عن أيب بن كعب إال هبذا اإلسناد 

أ عن عبد الكرمي  ١٣٥حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا اليمان بن املغرية العبدي  - ٢٥٨٠
جئت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد يف ( ن جماهدا أخربه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال أيب أمية ا

أناس من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأدركت آخر احلديث ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بيده إن هذا حديث جيد فقال يل يقول من صلى أربع ركعات قبل العصر مل متسه النار فقلت بيدي هكذا حيرك 

عمربن اخلطاب ملا فاتك من صدر احلديث أجود وأجود قلت يا بن اخلطاب فهات فقال عمر بن اخلطاب حدثنا 



ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن ) : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه من شهد أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة 
  سناد تفرد به حجاج عمرو عن عراك إال هبذا اإل

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معمر بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن  - ٢٥٨١
إن اهللا حيب أن تعمل رخصه كما حيب أن تعمل ( علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ة إال معمر ومسكني بن بكري احلراين مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن شعب) : عزائمه 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن احلسن العنزي قال حدثنا أبو غاضرة حممد بن أيب بكر العنزي قال  - ٢٥٨٢
حدثين عمي غضبان بن حنظلة عن أبيه حنظلة بن نعم العنزي قال كنت فيمن وفد على عمر فجعل يسأل رجال 

هى إيل فقال ممن أنت ومن أنت فقلت أنا حنظلة من عنزة فأومأ حنو املشرق وفرج رجال ممن أنت ومن أنت حىت انت
مل يرو ) : أصابعه وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عنزة حي من ها هنا مبغي عليهم منصورون 

  هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو غاضرة 

نا احلكم بن مروان الكويف قال حدثنا سالم الطويل عن األجلح بن عبد اهللا حدثنا أبو مسلم قال حدث - ٢٥٨٣
جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حني ( الكندي عن عدي بن عدي الكندي قال قال عمر بن اخلطاب 

أراك متغري اللون فقال غري حينه الذي كان يأتيه فيه فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا جربيل ما يل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل صف يل ]  ٩٠ص [ ما جئتك حىت أمر اهللا عز و جل مبفاتيح النار فقال 

النار وانعت يل جهنم فقال جربيل إن اهللا تبارك وتعاىل أمر جبهنم فأوقد عليها ألف عام حىت ابيضت مث أمر فأوقد 
أمر فأوقد عليها ألف عام حىت اسودت فهي سوداء ومظلمة ال يضيء شررها وال عليها ألف عام حىت امحرت مث 

يطفأ هلبها والذي بعثك باحلق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض كلهم مجيعا من حره والذي 
والذي بعثك  بعثك باحلق لو أن ثوبا من ثياب النار علق بني السماء واألرض ملات من يف األرض مجيعا من حره

باحلق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إىل أهل الدنيا فنظروا إليه ملات من يف األرض كلهم من قبح وجهه ومن ننت 
رحيه والذي بعثك باحلق لو أن حلقة من حلقة سلسلة أهل النار اليت نعت اهللا يف كتابه وضعت على جبال الدنيا 

لسفلى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسيب يا جربيل ال الرفضت وما تقاربت حىت تنتهي إىل األرض ا
ينصدع قليب فأموت قال فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جربيل وهو يبكي فقال تبكي يا جربيل وأنت 

ال اليت أنا من اهللا باملكان الذي أنت به قال وما يل ال أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون يف علم اهللا على غري احل
عليها وما أدري لعلي أبتلى مبثل ما ابتلي به إبليس فقد كان من املالئكة وما يدريين لعلي ابتلى مبثل ما ابتلى به 

هاروت وماروت قال فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبكى جربيل عليه السالم فما زاال يبكيان حىت نوديا 
ب أن تعصياه فارتفع جربيل عليه السالم وخرج رسول  ١٤٤ل قد أمنكما أن يا جربيل ويا حممد إن اهللا عز و ج

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر بقوم من األنصار يضحكون ويلعبون فقال أتضحكون ووراؤكم جهنم فلو تعلمون ما 
إىل  الصعدات جتأرون]  ٩١ص [ أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وملا أسفتم الطعام والشراب وخلرجتم إىل 

اهللا عز و جل فنودي يا حممد ال تقنط عبادي إمنا بعثتك ميسرا ومل أبعثك معسرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به سالم ) : سددوا وقاربوا ( سلم 



عن إبراهيم بن املهاجر عن يوسف بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا احلكم بن مروان قال حدثنا إسرائيل  - ٢٥٨٤
قلنا يا رسول اهللا أال نتخذ لك مبىن شيئا فتستظل فيه فقال يا عائشة إمنا مىن مناخ ( ماهك عن أمه عن عائشة قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال إسرائيل ) : من سبق 

ن بن موهب عن موسى بن طلحة عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا احلكم قال حدثنا إسرائيل عن عثما - ٢٥٨٥
قلنا قد علمنا كيف السالم عليك فكيف الصالة عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ( أبيه قال 

ال يروى هذا ) : وبارك على حممد وعلى آل حممد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد 
  ان بن عبد اهللا بن موهب وال رواه عن عثمان إال إسرائيل وشريك احلديث عن طلحة إال من حديث عثم

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا الربيع بن حيىي األشناين قال حدثنا مالك بن مغول عن عوف بن أيب جحيفة  - ٢٥٨٦
 عنهما خرينا بعد نبينا صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر وعمر رضي اهللا( عن أبيه قال مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول 

 (  

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا الربيع قال حدثنا مالك بن مغول عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب  - ٢٥٨٧
أال أهدي لك هدية مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت ( عن كعب بن عجرة قال ]  ٩٢ص [ ليلى 

يك فكيف الصالة عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وآل بلى قال قال رجل يا رسول اهللا قد علمنا السالم عل
حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد 

  ) جميد 

ك قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا الربيع بن حيىي قال حدثنا عبد اهللا بن واقد اخلرساين عن حممد بن مال - ٢٥٨٨
بينما حنن منشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أبصر مجاعة من الناس فقال على ما ( قال الرباء بن عازب 

بني أصحابه مسرعا حىت )  ١( اجتمع هؤالء قيل على قرب حيفرونه قال ففزع النيب صلى اهللا عليه و سلم فبدر 
بكى صلى اهللا عليه و سلم حىت بل الثرى من دموعه مث أقبل علينا أنتهي إىل القرب فحثى عليه واستقبل من بني يديه ف

  ال يروى هذا احلديث عن الرباء إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن واقد ) : فقال إخواين ملثل هذا اليوم فاعدوا 

ن عبد اهللا بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن أيب إسحاق ع - ٢٥٨٩
كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع ( يزيد قال حدثنا الرباء بن عازب قال 

  مل يرو هذا احلديث عن جرير إال عارم ) : لبثوا حىت يروه ساجدا قد وضع جبهته باألرض 

رير بن حازم عن زبيد عن طلحة بن مصرف حدثنا ابو مسلم قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا ج - ٢٥٩٠
من منح منيحة ورق أو ( عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سقى لبنا أو أهدى زقاقا كان عدل رقبة ومن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 
عدل رقبة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا ميسح ]  ٩٣ص [ مرات كان له كل شيء قدير عشر 

عواتقنا وصدورنا ويقول ال ختتلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن اهللا عز و جل ومالئكته يصلون على الصفوف 
  مل يرو هذا احلديث عن زبيد إال جرير ) : األول 



أ قال أخربنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن  ١٤٥ بن رجاء حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا - ٢٥٩١
أي الناس خري قال قرين مث الذين ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  ) يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته 

أطعموا اجلائع ( يب وائل عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه عن منصور عن أ - ٢٥٩٢
  ) وعودوا املريض وفكوا العاين 

وبه عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٥٩٣
قال وإياي ولكن اهللا عز و جل أعانين عليه فأسلم فال ما من أحد إال وكل به قرينه من اجلن قالوا وإياك ( قال 

  ) يأمرين إال خبري 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمران بن ميسرة اآلدمي قال حدثنا عبدالسالم بن حرب قال حدثين أبو  - ٢٥٩٤
أخذ جربيل ( خالد الداالين عن أيب حيىي موىل آل جعدة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بيدي فأراين باب اجلنة الذي تدخل منه أميت فقال أبو بكر يا رسول اهللا وددت أين كنت معك حىت أراه فقال 
  أما إنك أول من يدخل اجلنة من أميت ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دينار عن أبيه عن  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن - ٢٥٩٥
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد ( أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اخلميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل 
ة كان يف احلراسه وإن كانت الساقة كان يف الساقة إن شفع مل يشفع اهللا اشعث رأسه مغربة قدماه وإن كانت احلراس

  ) وإن استأذن مل يؤذن له 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عباد بن موسى أبو عتبة األزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق  - ٢٥٩٦
و جل لرجل أن ميوت بأرض إذا قضى اهللا عز ( عن مطر بن عكامس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) جعل له فيها حاجة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا مهام بن حيىي قال حدثنا قتادة عن مورق العجلي  - ٢٥٩٧
صالة الرجل يف مجاعة تزيد ( عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن مورق إال مهام ] :  ٩٥ص [ وعشرين درجة على صالته مخس 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا عن أخيه عبيد  - ٢٥٩٨
إن علي رقبة مؤمنة  أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم جبارية سوداء فقال( اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة قال 

فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم من ربك فأشارت إىل السماء فقال اهللا فقال فمن انا فقالت رسوله وأومأت 
مل يرو هذا احلديث عن عون إال ) : بيدها إىل األرض فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتقها فإهنا مؤمنة 

  املسعودي 



ال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا إسرائيل عن مسلم األعور عن حبة العرين عن حدثنا أبو مسلم ق - ٢٥٩٩
  ) أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأكل الثوم وقال لوال أن امللك ينزل علي ألكلته ( علي قال 

أنس بن مالك  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا عمران القطان عن احلسن عن - ٢٦٠٠
اهللا ( أيب طلحة خبري وقد اشتد القتال فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول )  ١( كنت رديف ( قال 

  ) أكرب فتحت خيرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصاب أهل املدينة قحط وجماعة شديدة فقام رسول ( وعن أنس بن مالك قال  - ٢٦٠١
على املنرب فخطب يوم اجلمعة فقام ناس فقالوا يا رسول اهللا هلكت األموال وخشينا اهلالل على أنفسنا وغال السعر 

املطر أدع اهللا أن يسقينا قال أنس وما أرى يف السماء من بيضاء فمد يده صلى اهللا عليه و ]  ٩٦ص [ وقحط 
ب رأيت السحاب جييء من ها هنا ومن ها هنا وصارت ركاما مث  ١٤٥ده حىت سلم فدعا فواهللا ما ضم إليه ي

سالت سبعة أيام حىت واهللا إن الرجل الشاب ليهم أن يرجع إىل اهله من شدة املطر فلما كانت اجلمعة األخرى 
لطرق ادع وخطب النيب صلى اهللا عليه و سلم قام ناس من املسجد فقالوا يا رسول اهللا هتدمت البيوت وانقطعت ا

اهللا أن حيبسها عنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبسم فرفع يديه فقال حوالينا وال علينا قال أنس فما 
أرى يف السماء من خضراء فال واهللا ما قبض يده حىت رأيت السماء تتقطع من ها هنا وههنا عن املدينة فأصبحت 

  عن عمران القطان إال عبد اهللا بن رجاء مل يرو هذين احلديثني ) : وإن ما حوهلا كور 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا علي بن أيب سارة قال حدثنا  - ٢٦٠٢
بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة رجال إىل رجل من فراعنة العرب أن ( ثابت البناين عن أنس بن مالك قال 

اهللا إنه أعىت من ذلك فقال اذهب إليه فادعه فأتاه فقال له يدعوك رسول اهللا فقال رسول  ادعه يل فقال يا رسول
اهللا وما اهللا أمن ذهب هو أو من فضة أو من حناس فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه وقال قد أخربتك يا 

ول األول فأعاد عليه مثل جوابه األول رسول اهللا أنه أعىت من ذلك فقال ارجع إليه فادعه فأتاه فأعاد عليه الق
فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال ارجع إليه فادعه فرجع إليه الثالثة فبينما مها يتراجعان الكالم 

بينهما إذ بعث اهللا عز و جل بسحابة حيال رأسه فرعدت وأبرقت ووقع منها صاعقة ذهبت بقحف رأسه فأنزل اهللا 
مل يرو هذا : الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال ]  ٩٧ص [  عز و جل ويرسل

  احلديث عن ثابت إال علي بن أيب سارة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة عن  - ٢٦٠٣
يؤتى يوم القيامة بصحف خمتمة ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك قال

ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول املالئكة وعزتك ما رأينا إال ( فتنصب بني يدي اهللا تبارك وتعاىل فيقول تبارك وتعاىل 
مل يرو هذا ) : ه وجهي خريا فيقول عز و جل إن هذا كان لغري وجهي وإين ال أقبل اليوم من العمل إال ما ابتغي ب

  احلديث عن أيب عمران إال احلارث بن عبيد 



حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكشي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي قال حدثنا غالب بن  - ٢٦٠٤
( و سلم قال  حجرة قال حدثتين أم عبد اهللا ابنة ملقام عن أبيها ملقام عن جده التلب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ال يروى هذا احلديث عن التلب إال هبذا اإلسناد تفرد به غالب بن حجرة ) : الضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي  - ٢٦٠٥
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ]  ٩٨ص [ عبد الرمحن بن ثوبان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن حممد بن 

إذا رأيتم الرجل ينشد ضالة يف املسجد فقولوا ال وجدت وإذا رأيتموه يبيع يف املسجد فقولوا ال ( اهللا عليه و سلم 
  مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن خصيفة متصل اإلسناد إال الدراوردي ) : أربح اهللا جتارتك 

ما خطبنا ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال  - ٢٦٠٦
  ) رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال قال ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له 

الد بن حارث قال حدثين حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا خ - ٢٦٠٧
طريف بن عيسى العنربي قال حدثنا يوسف بن عبد احلميد قال لقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فحدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا ألهله فذكر عليا وفاطمة وغريمها فقلت يا رسول اهللا من أهل 
  مل يرو هذا احلديث عن طريف إال خالد ) : أ أو تأيت أمريا تسأله  ١٤٦ب سده البيت أنا قال نعم ما مل تقم على با

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن مسية عن  - ٢٦٠٨
ترضي رسول وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على صفية يف شيء فقالت يل صفية هل لك أن ( عائشة قالت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولك يومي فلبست مخارا يل كان مصبوغا بزعفران ونضحته مباء مث جئت فجلست إىل 
فإنه ليس بيومك فقلت ذلك فضل اهللا يؤتيه من )  ١( جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل إليك عين 

  يشاء وأخربته اخلرب فرضي عنها 

م قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت عن مسية عن عائشة حدثنا أبو مسل - ٢٦٠٩
لصفية وكان مع زينب فضل )  ٢( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وحنن معه فاعتل بعري ( قالت 

ك فقالت أنا أعطي هذه ظهر فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بعري صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعريا ل
اليهودية فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهجرها بقية ذي احلجة واحملرم وصفر وأياما من شهر ربيع األول 
حىت رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه ال حاجة له فيها فبينما هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار ورأت ظله قد أقبل 

  رو هذين احلديثني عن ثابت إال محاد بن سلمة مل ي) : فأعادت سريرها ومتاعها 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا أبو شهاب احلناط عن إمساعيل بن أيب خالد  - ٢٦١٠
ال حيل ملسلم أن يهجر ( عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال أبو شهاب ) : ثة أيام أخاه فوق ثال



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا عبد الرمحن  - ٢٦١١
نزل القرآن أنه ال حيرم إال عشرة رضعات معلومات أو مخس ( بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن القاسم إال محاد ) : علومات م

الدستوائي عن هشام بن ]  ١٠٠ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا هشام  - ٢٦١٢
ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل ( عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال حجاج ) : نفسي  لقست

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا احلسن  - ٢٦١٣
وإبراهيم بن العالء الغنوي قاال يف خطبة عتبة بن غزوان بالبصرة أال أن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء أال ومل 

ال صبابة كصبابة اإلناء يصبها أحدكم أال وإنكم منتقلون منها ال حمالة فانتقلوا خبري ما حبضرتكم أال ولقد يبق منها إ
كنت سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لنا طعام إال ورق الشجر حىت قرحت أشداقنا ولقد 

ا بيننا أال وإن من العجب أن الصخرة العظيمة أصبحنا وما منا إال أمري ولقد رأيتين وسبعة أصبنا بردة فشققناه
لتطرح يف جهنم فتهوي سبعني خريفا ال تبلغ قعرها أال وإن من العجب أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة 

  مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال سهل ) : أربعني يوما وليأتني عليه يوم وهو كظيظ الزحام 

قال حدثنا حممد بن كثري العبدي قال حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن عبد اهللا بن  حدثنا أبو مسلم - ٢٦١٤
أن رجال من أهل البادية سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الليل فقال بإصبعه هكذا ( شقيق عن بن عمر 

  مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر الليل 

أ  ١٤٦بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا  - ٢٦١٥
طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم عام ( عن عائشة قالت ]  ١٠١ص [ الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه 
  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال الدراوردي ) : مبحجنه )  ١( الفتح بالبيت على راحلته يستلم الركن 

أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخربنا أبو عوانة عن جابر اجلعفي عن طاوس عن بن  حدثنا - ٢٦١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى العيد بغري أذان وال إقامة مث خطب بعد الصالة مث أتى النساء ( عباس 

مل يرو ) : وب بالل حىت مأل ثوبه ومعه بالل فوقف عليهن وحثهن على الصدقة فكم من خامت وقالدة قد ألقي يف ث
  هذا احلديث عن جابر إال أبو عوانة تفرد به أبو عمر 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمرو بن مرزوق قال أخربنا عمران القطان عن احلسن عن عبد اهللا بن  - ٢٦١٧
  ) شهادة  دون ماله)  ١( قتل املؤمن مظلوما ( عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن معمر عن الزهري عن  - ٢٦١٨
ال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبة ( سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  معمر  مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن سعيد إال) : يف جداره 



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمرو بن العالء اليشكري عن صاحل بن  - ٢٦١٩
سرح عن عمران بن حطان قال دخلنا على عائشة فذكروا القضاء فقالت عائشة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ة احلساب ما يتمىن أن يكون قضى بني اثنني يف مترة قط سلم يقول إنه يؤيت بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شد
  ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن العالء ) : 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن  - ٢٦٢٠
مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال ) : وخرق وسلق )  ١( نا من حلق ليس م( حراش عن أيب موسى رفعه قال 

  أبو عوانة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو ليلى عبد اهللا بن ميسرة عن مزيدة بن جابر  - ٢٦٢١
مل يرو ) : سلم أمرنا بصومه  صوموا هذا اليوم فإن النيب صلى اهللا عليه و( عن أمه أن أبا موسى قال يوم عاشوراء 

  هذا احلديث عن مزيدة إال عبد اهللا بن ميسرة 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا حممد بن يعلى زنبور قال حدثنا عنبسة  - ٢٦٢٢
هنى عن القنوت يف صالة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ( بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن أم سلمة 

  ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن يعلى ) : الصبح 

أبو هاشم صاحب ]  ١٠٣ص [ حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمار  - ٢٦٢٣
اهللا عليه و سلم يكون عليكم أمراء الزعفران عن صاحل بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول اهللا صلى 

ال يروى هذا احلديث عن ) : يؤخرون الصالة عن مواقيتها فهي لكم وعليهم فصلوا معهم ما صلوا لكم الصالة 
  قبيصة بن وقاص الليثي إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو هاشم 

ا بشر بن املفضل قال حدثنا حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثن - ٢٦٢٤
قلت يا نيب ( املهاجر أبو خملد عن أيب العالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أيب مسلم اجلذامي أنه مسع أبا ذر يقول 

مل يرو هذا ) : يل أن أصلي فيه ركعتني قال نصف الليل وقليل فاعله )  ٢( اهللا أي الليل أحب إليك أن قضي 
  ال أبو العالء تفرد به املهاجر احلديث عن أيب مسلم إ

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن عبد اهللا بن بأيب املكي  - ٢٦٢٥
أ فلما صلى ضرب بيده على فخذي فقال أال أعلمك حتية الصالة كما كان  ١٤٧قال صليت إىل جنب بن عمر 

علمنا فتال هؤالء الكلمات التحيات الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
مل يرو ) : ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله 

  هذا احلديث عن قتادة إال أبان تفرد به سهل 



حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا مهدي بن ميمون قال أخربنا واصل موىل أيب  حدثنا أبو مسلم قال - ٢٦٢٦
قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال ( عيينة عن أيب وائل شقيق بن سلمة األسدي عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  مل يرو هذا احلديث عن واصل إال مهدي ) : إقامة الصالة لوقتها 

عن أيب هريرة ]  ١٠٤ص [ ال حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخربنا مهام عن عطاء حدثنا أبو مسلم ق - ٢٦٢٧
) : إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا خريا إال أعطاه ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن مهام إال عبد اهللا بن رجاء 

دثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية عن أيوب عن حدثنا أبو مسلم قال ح - ٢٦٢٨
اذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا ( أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن مساك إال محاد ) : بالعشاء 

املديين قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا احلارث بن عبد  حدثنا أبو مسلم قال حدثنا علي بن - ٢٦٢٩
امللك بن عبد اهللا الليثي مث السمعي النخعي عن القاسم بن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن بن 

عصب جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد ( عباس عن الفضل بن عباس قال 
رأسه فقال خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حىت انتهى إىل املنرب فجلس عليه مث قال يل صح يف الناس فصحت يف 
الناس فاجتمعوا إليه فحمد اهللا عز و جل وأثىن عليه مث قال يا أيها الناس إنه قد دىن مين حقوق من بني أظهركم 

ن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه منه وم)  ١( فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد 
ومن كنت أخذت له ماال فهذا مايل فليستقد منه وال يقولن رجل إين أخشى الشحناء من قبل رسول اهللا أال وإن 
الشحناء ليست من طبيعيت وال من شأين أالوإن أحبكم إيل من أخذ حقا إن كان أو حللين فلقيت اهللا وأنا طيب 

[ أرى ذلك مبغن عين حىت أقوم فيكم مرارا مث نزل صلى اهللا عليه و سلم فصلى الظهر مث عاد  النفس أال وإين ال
إىل املنرب فعاد إىل مقالته يف الشحناء وغريها مث قال أيها الناس من كان عنده شيء فلريده وال يقول ]  ١٠٥ص 

ل يا رسول اهللا إن يل عندك ثالثة فضوح الدنيا أال وإن فضوح الدنيا خري من فضوح اآلخرة فقام إليه رجل فقا
دراهم فقال أما إنا ال نكذب قائال وال نستحلفه على ميني فلم صارت لك عندي قال تذكر يوم مر بك السائل 

فأمرتين فدفعت إليه ثالثة دراهم قال ادفعها إليه يا فضل مث قام إليه رجل آخر فقال يا رسول اهللا عندي ثالثة دراهم 
اهللا قال ومل غللتها قال كنت إليها حمتاجا قال خذها منه يا فضل مث قال صلى اهللا عليه و سلم  كنت غللتها يف سبيل

من خشي منكم شيئا فليقم أدع له فقام إليه رجل فقال يا رسول اهللا إين لكذاب وإين ملنافق وإين لنئوم فقال اللهم 
قال يا رسول اهللا إين لكذاب وإين ملنافق وما من ارزقه صدقا وإميانا واذهب عنه النوم إذا أراد مث قام إليه رجل ف

ب األشياء إال وقد أتيته فقال عمر يا هذا فضحت نفسك فقال مه يا بن اخلطاب فضوح الدنيا  ١٤٧شيء من 
أيسر من فضوح اآلخرة اللهم ارزقه صدقا وإميانا وصري أمره إىل خري فتكلم عمر بكلمة فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ال يروى هذا احلديث عن الفضل إال هبذا ) : ر معي وأنا مع عمر واحلق بعدي مع عمر حيث كان عليه و سلم عم
  اإلسناد تفرد به احلارث بن عبد امللك 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو بن علقمة عن  - ٢٦٣٠
والذي نفسي بيده إنه ليسمع ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أيب هريرة قال ]  ١٠٦ص [ أيب سلمة 



خفق نعاهلم حني يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه والزكاة عن ميينه والصوم عن مشاله وفعل 
ؤتى اخلريات واملعروف واإلحسان إىل الناس من قبل رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة ليس قبلي مدخل في

عن ميينه فتقول الزكاة ليس من قبلي مدخل مث يؤتى عن مشاله فيقول الصوم ليس من قبلي مدخل مث يؤتى من قبل 
رجليه فيقول فعل اخلريات واملعروف واإلحسان إىل الناس ليس من قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت 

فيكم يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقول أشهد  له الشمس للغروب فيقال له ما تقول يف هذا الرجل الذي كان
أنه رسول اهللا جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعنا فيقال له صدقت وعلى هذا حييت وعلى هذا مت وعليه 

تبعث إن شاء اهللا فيفسح له يف قربه مد بصره فذلك قول اهللا عز و جل يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف 
ياة الدنيا ويف اآلخرة فيقال افتحوا له بابا إىل النار فيفتح له باب إىل النار فيقال هذا كان منزلك لو عصيت اهللا احل

عز و جل فيزداد غبطة وسرورا ويقال له افتحوا له بابا إىل اجلنة فيفتح له فيقال هذا منزلك وما أعد اهللا لك فيزداد 
وجتعل روحه يف نسم طري تعلق يف شجر اجلنة وأما الكافر فيؤيت يف قربه من  غبطة وسرورا فيعاد اجللد إىل ما بدأ منه

قبل رأسه فال يوجد شيء فيؤتى من قبل رجليه فال يوجد شيء فيجلس خائفا مرعوبا فيقال له ما تقول يف هذا 
الناس  الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به فال يهتدي المسه فيقال حممد صلى اهللا عليه و سلم فيقول مسعت

يقولون شيئا فقلت كما قالوا فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اهللا فيضيق عليه 
قوله عز و جل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فيقال ]  ١٠٧ص [ قربه حىت ختتلف أضالعه فذلك 

كان منزلك وما أعد اهللا لك لو أنت أطعته فيزداد افتحوا له بابا إىل اجلنة فيفتح له باب إىل اجلنة فيقال له هذا 
حسرة وثبورا مث يقال له افتحوا له بابا إىل النار فيفتح له باب إليها فيقال له هذا منزلك وما أعد اهللا لك فيزداد 

قال أبو عمر قلت حلماد بن سلمة كان هذا من أهل القبلة قال نعم قال أبو عمر كأنه يشهد هبذه ) حسرة وثبورا 
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن : الشهادة على غري يقني يرجع إىل قلبه كان يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله 

  عمرو هبذا التمام إال محاد بن سلمة تفرد به أبو عمر الضرير 

يب حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جرب قال حدثين أيب عن أ - ٢٦٣١
الطفيل عامر بن واثلة قال كان عبد اهللا بن مسعود خيطبنا بالكوفة فيقول الشقي من شقي يف بطن أمه والسعيد من 

أ بن أسيد رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عجبا من أمر هذا  ١٤٨سعد يف بطن أمه فقال حذيفة 
فقال عبد اهللا يا حذيفة وما يعجبك من هذا مث قال يقول السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه 

أال أحدثك بالشفاء من ذاك مث رفع احلديث فقال إن ملكا موكال بالرحم إذا أراد اهللا عز و جل أن خيلق شيئا بإذن 
اهللا فيقول يا رب أجله فيقضي ربك ويكتب امللك مث يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ويكتب امللك مث يقول شقي 

مل يرفع هذا احلديث عن ربيعة ] :  ١٠٨ص [ فيقضي ربك ويكتب امللك فيكون كذلك ما زاد وما نقص  أم سعيد
  إال مسلم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم أنه مسع احلسن يقول حدثنا أبو هريرة قال  - ٢٦٣٢
اجلمعة والوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شهر عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا الغسل يوم ( 
 (  



حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا املثىن بن سعيد القصري قال حدثنا أبو مجرة أن بن  - ٢٦٣٣
تيين عباس حدثهم عن بدو إسالم أيب ذر قال ملا بلغه أن رجال خرج مبكة يزعم أنه نيب بعث أخاه فقال انطلق حىت تأ

خبربه وما تسمع منه فانطلق أخوه حىت مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رجع إىل أيب ذر فأخربه أنه يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر ويأمر مبكارم األخالق فقال أبو ذر ما شفيتين فأخذ شنة فيها ماؤه وزاده مث انطلق حىت 

ق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل املسجد فجال به حىت أتى مكة ففرق أن يسأل أحدا عن شيء ومل يل
أمسى فلما أعتم مر به علي بن أيب طالب فقال من الرجل قال رجل من غفار قال فانطلق إىل املنزل فانطلق معه ال 

أيب يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء فلما أصبح غدا أبو ذر يف الطلب فلما أمسى نام يف املسجد فمر به علي بن 
طالب فقال آن للرجل أن يعرف منزله فلما كان اليوم الثالث أخذ على علي لئن أخربه بأمره ليسترن عليه 

فبعث أخي فلم يأتين ما يشفيين فجئته بنفسي ( ) وليكتمن عنه فأخربه أنه بلغه أن رجال خرج مبكة يزعم أنه يرى 
قمت كأين أهريق املاء فغدا علي وغدا أبو ذر على أثره فقال له علي إين غاد فاتبعين فإين إن رأيت ما أخاف عليك 

حىت دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودخل أبو ذر على أثره فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مث قال يا رسول اهللا مرين بأمرك فقال ارجع إىل قومك حىت يأتيك خربي فقال واهللا ]  ١٠٩ص [ ومسع منه فأسلم 

عت حىت أصرح باإلسالم فغدا إىل املسجد فقام يصرخ بأعلى صوته أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد عبده ال رج
ورسوله فقال املشركون صبأ الرجل مث قاموا إليه فضربوه حىت سقط فمر به العباس بن عبد املطلب فأكب عليه 

دون أن يقطع الطريق فكفوا عنه فلما كان وقال قتلتم الرجل يا معشر قريش أنتم جتار وطريقكم على غفار أفتري
الغد عاد لقالته فوثبوا عليه فضربوه حىت سقط فمر به العباس فأكب عليه وقال هلم مثل ما قال باألمس فكفوا عنه 

مل يرو هذا احلديث عن أيب مجرة إال املثىن وال رواه عن املثىن إال عبد : فهذا كان بدؤ إسالم أيب ذر رضي اهللا عنه 
  ن بن مهدي وعمرو بن حكام الرمح

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن  - ٢٦٣٤
سلمة عن الزبري بن العوام أو علي بن أيب طالب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطبنا فيذكرنا بأيام اهللا 

ه رجل خياف أن يصبحهم األمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد جبربيل صلى اهللا حىت نعرف ذلك يف وجهه كأن
  مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال هشام ) : عليه و سلم مل يتبسم ضاحكا حىت يرفع عنه 

ب عن الزهري عن عبيد  ١٤٨حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا إبراهيم بن سعد  - ٢٦٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن العزل قال ال عليكم ( بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن عبيد اهللا إال إبراهيم ورواه مالك ] :  ١١٠ص [ أن ال تفعلوه فإمنا هوالقدر 
  د بن أنس وأصحاب الزهري عن عبد اهللا بن حمرييز عن أيب سعي

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم عن  - ٢٦٣٦
مل يرو هذا : األسود عن عبد اهللا بن مسعود قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه وعن يساره 

  احلديث عن محاد إال هشام تفرد به مسلم 



قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن  حدثنا أبو مسلم - ٢٦٣٧
مثل املؤمن مثل النحلة ال تأكل إال طيبا وال تضع ( عمه أيب رزين العقيلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حجاج ومؤمل بن إمساعيل ) : إال طيبا 

نا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن نصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن احلجاج بن أرطأة عن حدث - ٢٦٣٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم عن ( إبراهيم عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود 

 يرو هذا احلديث عن إبراهيم مل) :  ١( ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره مثل ذلك حىت تبدو هلم صفحته 
  إال احلجاج تفرد به هشام 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلكم عن  - ٢٦٣٩
كان الفضل أكرب مين فكان يردفين فأكون بني يديه فارتدفت أنا وأخي على محارة فانتهينا ( جماهد عن بن عباس قال 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي بالناس بعرفة فنزلنا بني يديه ودخلنا فصلينا وتركناها ترعى بني إىل
  مل يرو هذا احلديث عن احلكم عن جماهد إال إمساعيل ] :  ١١١ص [ يديه فلم يقطع صالته 

ر بن عجالن قال حدثين أبو حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا األخض - ٢٦٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد فأعطاه ( بكر احلنفي عن أنس بن مالك 

  مل يرو هذا احلديث عن أنس إال أبو بكر تفرد به األخضر ) : رجل درمها وأعطاه آخر درمهني فباعه 

بن جريج عن سليمان بن موسى عن وقاص بن ربيعة عن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن  - ٢٦٤١
) من أكل بأخيه أكلة أطعمه اهللا مثلها من نار جهنم ( املستورد بن شداد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يروى هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان : 

صم عن حممد بن رفاعة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عا - ٢٦٤٢
  ) لرؤيته وأفطروا لرؤيته )  ١( صوموا ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) إن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بغدرته ( وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٦٤٣

يب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن حممد بن رفاعة عن سهيل بن أ - ٢٦٤٤
]  ١١٢ص [ من قال حني تغيب الشمس أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره يف ليلته شيء ( قال 

  مل يرو هذه األحاديث عن حممد بن رفاعة إال أبو عاصم : 

سفيان عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل عن املغرية بن حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن  - ٢٦٤٥
  مل يرو هذا احلديث عن أيب قيس إال سفيان ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على جوربيه ( شعبة 



أن النيب صلى ( حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا املغرية بن زياد عن نافع عن بن عمر  - ٢٦٤٦
)  ١( سلم اختذ خامتا من ذهب فلبسه ثالثة أيام ففشت خواتيم الذهب فرمى به واختذ خامتا من ورق اهللا عليه و 
  مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال أبو عاصم ) : صلى اهللا عليه و سلم ) حممد رسول اهللا ( نقش فيه 

ة بن عمار عن أيب عكرم ١٤٩حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا  - ٢٦٤٧
قلت يا رسول اهللا دعين أضرب عنق حاطب ( زميل مساك بن الوليد احلنفي عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب قال 

بن أيب بلتعة فقد كفر قال وما يدريك يا بن اخلطاب لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
  يل عن بن عباس عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عكرمة ال يروى هذا احلديث عن أيب زم) : غفرت لكم 

حدثنا أبو مسلم قال حدثنا احلسن بن زياد الكويف قال حدثنا حممد بن يعلى زنبور عن عمر بن الصبح  - ٢٦٤٨
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( عن جده قال ]  ١١٣ص [ عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

على باب احلجرات إذ أقبل أبو بكر وعمر ومعهما فئام من الناس جياوب بعضهم بعضا ويرد بعضهم  سلم حيدثنا
على بعض فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سكتوا فقال ما كالم مسعته آنفا جاوب بعضكم بعضا ويرد 

سيئات من العباد وقال عمر بعضكم على بعض فقال رجل يا رسول اهللا زعم أبو بكر أن احلسنات من اهللا وال
السيئات واحلسنات من اهللا فتابع هذا قوم وتابع هذا قوم فأجاب بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض فالتفت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر فقال كيف قلت فقال قوله األول والتفت إىل عمر فقال قوله األول 
بقضاء إسرافيل بني جربيل وميكائيل فتعاظم ذلك يف أنفس الناس وقالوا يا  فقال والذي نفسي بيده ألقضني بينكما

رسول اهللا وقد تكلم يف هذا جربيل فقال إي والذي نفسي بيده هلما أول خلق اهللا تكلم فيه فقال ميكائيل بقول أيب 
رض فلنتحاكم إىل بكر وقال جربيل بقول عمر فقال جربيل مليكائيل إنا مىت خنتلف أهل السماء خيتلف أهل األ

إسرافيل فتحاكما إليه فقضى بينهما حبقيقة القدر خريه وشره حلوه ومره كله من اهللا عز و جل وإين قاض بينكما مث 
التفت إىل أيب بكر فقال يا أبا بكر إن اهللا تبارك وتعاىل لو أراد أن ال يعصى مل خيلق إبليس فقال أبو بكر صدق اهللا 

  ديث عن مقاتل إال عمر تفرد به حممد بن يعلى مل يرو هذا احل) : ورسوله 

حدثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن ايوب  - ٢٦٤٩
قال حدثنا أبو حصني األسدي عن القاسم قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

]  ١١٤ص [ مخسا حب املساكني والدنو منهم وانظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من  أال أعلمكم( 
مل يرو ) : فوقكم وصلوا الرحم وإن أدبرت وقولوا احلق وإن كان مرا وأكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهللا 

محد بن عمر وأحسب القاسم الذي روى هذا احلديث عن أيب حصني إال جرير وال عن جرير إال أبو أسامة تفرد به أ
  عنه أبو حصني هذا احلديث القاسم بن خميمرة 

حدثنا إبراهيم قال حدثين علي بن عمر الالحقي قال حدثنا محاد بن سلمة عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٢٦٥٠
ما لك وهلا معها  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن ضالة اإلبل فقال( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

سقاؤها وحذاؤها تأكل الشجر وترد املاء حىت يأتيها رهبا مث سئل عن ضالة الغنم فقال لك أو ألخيك أو للذئب 
  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال محاد ) : وسئل عن حريسة اجلبل فقال هي عليه ومثلها وجلدات نكاال 



ثنا حيىي بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع عن مغرية عن الشعيب حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حد - ٢٦٥١
بعث زياد إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم مبال وفضل عائشة فجعل ( عن عمرو بن احلارث بن املصطلق قال 

رسول اهللا الرسول يعتذر إىل أم سلمة فقالت يعتذر إلينا زياد لقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيال من زياد 
  مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال قيس وال عن قيس إال حيىي تفرد به الوكيعي ) : صلى اهللا عليه و سلم 

ب عباد املهليب عن شعبة عن  ١٤٩حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي بن أيوب املقابري قال حدثنا عباد بن  - ٢٦٥٢
سلمة أو زينب أو غريمها من أزواج النيب صلى اهللا عن أم ]  ١١٥ص [ أيب قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل 

أال استمتعتم بإهاهبا فقالت يا ( أن ميمونة ماتت هلا شاة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( عليه و سلم 
مل يرو هذا ) : رسول اهللا كيف نستمتع هبا وهي ميتة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طهور األدمي دباغه 

  احلديث عن شعبة إال عباد تفرد به حيىي 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو معاوية حممد بن حازم عن حيىي بن سعيد عن أخيه سعد بن  - ٢٦٥٣
إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليخفف ( سعيد عن حممد بن عبد الرمحن عن عمرة عن عائشة قالت 

قال أبو معاوية مث أتينا سعدا فحدثنا عن حممد بن عبد ) حىت أقول قرأ فيهما بأم الكتاب الركعتني قبل صالة الفجر 
  مل يرو هذا احلديث عن حيىي عن أخيه سعد إال أبو معاوية : الرمحن عن عمرة عن عائشة 

عطاء حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا وهيب بن خالد عن بن جريج عن  - ٢٦٥٤
قال ومسعنا بن عمر يقول يف أول أمره إهنا ال تنفر مث قال ) رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت ( عن بن عباس قال 

  ) لتنفر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رخص هلا أن تنفر 

دثنا أيوب عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن زيد قال ح - ٢٦٥٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا ( حممد بن سريين عن مسلم بن يسار عن رجل يدعى له هرمز عن عبادة بن الصامت قال 

عليه و سلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح إال مثال 
نسيئة وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ]  ١١٦ص [ شئتم وال يصلح  مبثل سواء بسواء وبيعوا الرب بالشعري كيف

  مل يرو هذا احلديث عن أيوب عن حممد عن مسلم عن هرمز إال مؤمل ) : واليصلح نسيئة 

حدثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب حممد بن  - ٢٦٥٦
سأل رجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم جالس فأعطاه رجل مث تتابع الناس فقال رسول ( قال  سريين عن أيب هريرة

من سن خريا فاسنت به من بعده كان له أجر ومثل أجر من اسنت به من بعده من غري أن ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
) : أن ينقص من أوزارهم شيئا  ينقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه من غري

مل يرو هذا احلديث عن محاد عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة إال مؤمل ورواه سليمان بن حرب وغريه عن محاد 
بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب عبيدة بن حذيفة مقطوعا وقد رواه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حممد 

  د عن أيب هريرة كما رواه مؤمل عن محا



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن  - ٢٦٥٧
الكرمي بن الكرمي بن الكرمي بن ( السائب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال محاد ) : أمجعني الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى اهللا عليهم 
  تفرد به مؤمل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن  - ٢٦٥٨
( عن أيب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ١١٧ص [ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 

مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل عن قيس عن أيب مسعود إال ) : املعوذتني ( د أنزل علي آيات مل ينزل علي مثلهن لق
  عبد العزيز تفرد به بن عائشة ورواه سفيان والناس عن إمساعيل عن قيس عن عقبة بن عامر اجلهين 

حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن سعيد  حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال - ٢٦٥٩
أ إال محاد  ١٥٠مل يرو هذا احلديث عن أيوب ) : بن جبري قال قال بن عباس تزوج فإن خرينا كان أكثرنا نساء 

  تفرد به مؤمل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس  - ٢٦٦٠
مل يرو هذا ) : يبة حجم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر له بصاع من متر وكلم أهله فوضعوا له من خراجه أن أبا ط

  احلديث عن ثابت إال محاد تفرد به مؤمل 

حدثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر قال حدثنا أيب قال حدثنا وهب بن إسرائيل األسدي قال حدثنا حممد بن  - ٢٦٦١
أقبل رجل من األنصار بناضحني فبادر ( بن دثار قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول قيس األسدي عن حمارب 

يعلفهما الليل فسمع مؤذن معاذ حني أقام الصالة فدخل وافتتح الصالة مع معاذ فقرأ سورة البقرة فما عدا أن رأى 
ري لرسول اهللا صلى اهللا معاذ ألذكرن ما صنع األنصا]  ١١٨ص [ ذلك الفىت فأقبل على صالته وترك معاذا فقال 

عليه و سلم فجاء األنصاري إىل نيب اهللا فقال يا رسول اهللا إين دخلت مع معاذ يف صالة املغرب فافتتح سورة البقرة 
يا معاذ أفتان أفتان إقرأ ( فأقبلت على صاليت وتركت معاذا إذ دخل معاذ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن قيس إال وهب ) : يغشى وحنومها  بالشمس وضحاها والليل إذا

وبه حدثنا حممد بن قيس األسدي عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال قتلت يهود رجال من  - ٢٦٦٢
ى اهللا األنصار خبيرب فأتى أولياؤه النيب صلى اهللا عليه و سلم قوم يقال هلم األحارصة فلما انتهوا إىل رسول اهللا صل

عليه و سلم تكلم رجل من القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األكرب األكرب فقال ليشهد منكم مخسون 
قالوا يا رسول اهللا أنشهد على ما مل نر أو نرضى بأميان يهود وأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإبل فوداه 

مل يرو هذا احلديث عن ) : ن اإلبل قال فرأيتها وركضتين منها بعرية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قبله مبائة م
  حممد بن قيس إال وهب 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن عمر املؤدب قال حدثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين قال  - ٢٦٦٣
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا سفيان الثوري عن عبد امللك بن عمري عن رجاء بن حيوة عن أيب الدرداء 



ص [ إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم من يتحراخلري يعطه ومن يتق الشر يوقه ثالث من كن فيه مل ( و سلم 
مل يرو هذا ) : يسكن الدرجات العال وال أقول لكم اجلنة من تكهن أو استقسم أو رده من سفر تطري ]  ١١٩

  د بن احلسن احلديث عن سفيان إال حمم

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن  - ٢٦٦٤
ال يقضي الرجل بني ( السائب عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  محاد وال عن محاد إال مؤمل تفرد به الوكيعي  مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال) : الرجلني وهو غضبان 

حدثنا ابراهيم قال حدثنا بكر بن حممد القرشي قال حدثنا احلارث بن غسان املزين عن بن جريج عن  - ٢٦٦٥
الركن واملقام يأتيان يوم القيامة هلما لسان وشفتان ( عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال احلارث بن غسان ) :  قبيس يشهدان ملن وافامها بالوفاء أعظم من أيب

حدثنا إبراهيم بن أمحد قال حدثنا األزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن  - ٢٦٦٦
أتيت رسول اهللا ( ن خباب قال سلمة بن كهيل عن أبيه عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري عن قيس بن أيب حازم ع

صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع حتت شجرة واضع يده حتت رأسه فقلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أال تدعو اهللا على هؤالء القوم الذين خشينا أن ب يردونا عن ديننا فصرف وجهه عين فتحولت إليه فصرف وجهه 

عين فجلس يف الثالثة فقال أيها الناس اتقوا اهللا ]  ١٢٠ص [ وجهه  عين ثالث مرات كل ذلك أقول له فيصرف
فواهللا إن كان الرجل من املؤمنني قبلكم ليوضع املنشار على رأسه فيشق باثنني ما يرتد عن دينه اتقوا اهللا فإن اهللا عز 

 ابناه حممد وحيىي وال مل يرو هذا احلديث عن املغرية إال سلمة وال رواه عن سلمة إال) : و جل فاتح لكم وصانع 
  رواه عن حممد بن سلمة إال حسان 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن  - ٢٦٦٧
مرنا استغفروا ألخيكم فقال بعض الناس يأ( ملا مات النجاشي قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ( أنس بن مالك قال 

مل يرو هذا : أن نستغفر له وقد مات بأرض احلبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم 
  احلديث عن محاد إآل مؤمل 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام ىف الصالة أقبل عليهم ( وبه عن ثابت ومحيد عن أنس  - ٢٦٦٨
مل يرو هذا احلديث عن محاد عن ثابت إال ) : اكم من خلفي كما اراكم بني يدي بوجهه فقال استووا مرتني اين أر

  مؤمل 

( وبه حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب وعلي بن زيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة  - ٢٦٦٩
يف املاء مث أخذ املاء  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اغتسل من جنابة غسل كفيه ثالثا قبل ان يغمسهما

بيمينه فيصبه على مشاله مث يغسل فرجه مث ميضمض ثالثا ويستنشق ثالثا ويغسل وجهه ثالثا ويغسل ذراعيه ثالثا 
  ثالثا مث يصب على رأسه املاء واحدا واحدا فإذا خرج من مغتسله غسل قدميه 



مل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  وبه عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عائشة - ٢٦٧٠
  يرو هذا احلديث عن محاد عن عطاء عن أيب عبد الرمحن إال مؤمل 

حدثنا ابراهيم قال حدثنا االزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يوسف بن أيب  - ٢٦٧١
من (  صلى اهللا عليه و سلم إسحاق عن أيب إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

  مل يرو هذا احلديث عن يوسف إال حسان تفرد به األزرق بن علي ) : صلى علي صالة صليت عليه هبا عشرا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا بكر بن حممد القرشي قال حدثنا عوبد بن أيب عمران اجلوين قال حدثين أيب  - ٢٦٧٢
قلت يا رسول اهللا إن يل جارين أحدمها قبالة بايب واآلخر شاسع عن بايب (  عن عبد اهللا بن الصامت أن عائشة قالت

  مل يرو هذا احلديث عن عوبد إال بكر ) : وهو أقرب إىل اجلوار فبأيهما أبدأ قال الذي قبالة بابك 

ي عن عبد حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي بن أيوب املقابري قال حدثنا عباد بن عباد املهليب عن املسعود - ٢٦٧٣
ملا نزل علي ( اخلالق عن إبراهيم النخعي عن سهم بن منجاب عن القرثع الضيب عن أيب أيوب األنصاري قال 

قبل الظهر فقلت يا رسول اهللا إين رأيتك تدمي اربعا ]  ١٢٢ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيته يدمي أربعا 
اء فال يغلق منها باب حىت يصلى الظهر فأحب أن يرفع يل يف تلك قبل الظهر فقال إهنا ساعة تفتح فيها أبواب السم

  مل يرو هذا احلديث عن عبد اخلالق إال املسعودي وال عن املسعودي إآل عباد تفرد به حيىي ) : الساعة خري 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أيب مسكني عن هزيل بن شرحبيل  - ٢٦٧٤
) : لتنتهكن االصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار ( عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن

  مل يرو هذا احلديث عن أيب عوانة إال شيبان 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا عيسى بن سوادة أبو الصباح النخعي قال  - ٢٦٧٥
ل بن أيب خالد عن زاذان قال مرض بن عباس مرضة ثقل منها فجمع إليه بنيه وأهله فقال إين مسعت حدثنا إمساعي

من حج من مكة ماشيا حىت يرجع إليها فله بكل خطوة سبع مائة حسنة ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
مل يرو هذا ) : ألف حسنة  من حسنات احلرم فقال رجل وما حسنات احلرم يا رسول اهللا فقال كل حسنة منها

  احلديث عن إمساعيل إال عيسى 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا بكر بن حممد القرشي قال حدثنا بزيع أبو اخلليل عن هشام بن عروة عن ابيه  - ٢٦٧٦
من أصاب ذنبا فندم غفر اهللا عز و جل له ذلك الذنب من ( عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ل ان يستغفره ومن أنعم اهللا عليه نعمة فعلم أهنا من اهللا كتب اهللا له شكرها من قبل أن حيمده عليها ومن كساه قب
  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال بزيع ) : اهللا ثوبا فعلم أن اهللا هو الذي كساه مل يبلغ الثوب ركبته حىت يغفر له 

قال حدثنا إمساعيل بن جمالد عن بيان وأمساعيل بن أيب خالد عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور  - ٢٦٧٧
يذهب الصاحلون ( قيس بن أيب حازم عن املستورد بن شداد الفزاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



عن بيان إال مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل ) : األول فاألول حىت ال يبقى إال حثالة كحثالة الثمر ال يبايل اهللا هبم 
  إمساعيل بن جمالد 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا ايب قال حدثنا زيد بن احلباب أبو احلسني العكلي قال حدثنا سفيان الثوري عن  - ٢٦٧٨
من جعل قاضيا فقد ذبح ( أيب عباد عن أبيه سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  و هذا احلديث عن سفيان إال زيد مل ير) : بغري سكني 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي بن يوسف الزمي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن  - ٢٦٧٩
ما أذن اهللا لنيب إذنه لرجل حسن ( الزهري عن أيب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن ) : أيب موسى فقال لقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود  الصوت بالقرآن ومسع قراءة
  إسحاق إال عبيد اهللا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٦٨٠
صالته أقبل على القوم فقال أتقرءون واإلمام يقرأ  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه فلما قضى( 

مل يرو هذا ) : فسكتوا مث قاهلا ثالثا فقال قائلون إنا لنفعل فقال فال تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب يف نفسه 
  احلديث عن أيوب إال عبيد اهللا 

بن عياش عن محيد الكندي عن أيب حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي بن يوسف الزمي قال حدثنا أبو بكر  - ٢٦٨١
إذا اعترف الرجل بالزىن أربع مرات فأمر ( سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال محيد تفرد به أبو بكر ) : به الرجم فهرب ترك 

ليث بن أيب سليم عن ]  ١٢٥ص [ نا عبيد اهللا بن عمرو عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا حيىي قال حدث - ٢٦٨٢
درهم من ربا أعظم ( بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن حنظلة بن الراهب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن ليث إال عبيد اهللا ) : عند اهللا من ست وثالثني زنية 

إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا وهيب بن خالد عن خالد احلذاء عن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا - ٢٦٨٣
مل يرو هذا احلديث عن خالد إال ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم ( عكرمة عن بن عباس 

  وهيب 

قبة بن نزار العبسي عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا زيد بن احلباب قال حدثنا الوليد بن ع - ٢٦٨٤
صبيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ( حذيفة بن أيب حذيفة األزدي عن صفوان بن عسال املرادي قال 

مل يرو هذا احلديث عن حذيفة ) : احلضر والسفر فتوضأ ومسح على خفيه من الغائط والبول إال النوم وإال اجلنابة 
  زيد  بن أيب حذيفة إال الوليد تفرد به

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أزهر بن القاسم عن هشام الدستوائي عن محيد بن هالل عن  - ٢٦٨٥
املرأة )  ١( قلت أليب ذر ما يقطع الصالة إذا مل يكن بني يديك مبثل مؤخرة الرحل قال ( عبد اهللا بن الصامت قال 



ن األبيض من األمحر فقال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه واحلمار والكلب األسود قلت ما شأن الكلب األسود م
مل يروه عن هشام الدستوائي إال أزهر تفرد به أمحد بن ) : و سلم كما سألتين فقال إن األسود شيطان ثالث مرات 

  عمر 

عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا يوسف بن صهيب عن صاحل بن أيب عمرة  - ٢٦٨٦
دخل علي النيب صلى اهللا عليه و سلم بييت فقال ما يل ال أرى يف بيتك بركة قلت ( أم هانئ بنت أيب طالب قالت 

مل يرو هذا احلديث عن يوسف إال أبو معاوية تفرد به أمحد ) : وما الربكة اليت أنكرت من بييت قال ال أرى فيه شاة 
  بن عمر 

ال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن عطاء بن السائب حدثنا إبراهيم قال حدثين أيب ق - ٢٦٨٧
عن سامل الرباد قال سألت عقبة بن عمرو عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام إىل املسجد فكرب مث ركع 

استقر  ووضع يديه على ركبتيه وأصابعه أسفل من ذلك وجاىف بإبطيه فركع حىت استقر كل شيء منه مث قام حىت
كل شيء منه مث سجد فوضع يديه على األرض وجاىف بإبطيه وسجد حىت استقر كل شيء منه مث جلس حىت استقر 

كل شيء منه مث سجد حىت صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات مث قال هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يرو هذا احلديث عن مفضل إال حيىي ) : يصلي 

براهيم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا يزيد بن عياض عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن حدثنا إ - ٢٦٨٨
ال حسد إال يف اثنتني رجل علمه اهللا عز و جل القرآن فهو يقوم ( سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل يرو ) : يف سبيل اهللا آناء الليل وآناء النهار به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه اهللا عز و جل ماال فهو ينفقه 
تفرد به عن حيىي إمساعيل بن ]  ١٢٧ص [ هذا احلديث عن إمساعيل إال حيىي بن سعيد األنصاري ويزيد بن عياض 

  عياش وعن يزيد شيبان 

مر عن أيوب حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا حممد بن ثور عن مع - ٢٦٨٩
رأيت يف املنام أهنم أخذوا عمود الكتاب ( عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر وال عن معمر إال ) : فعمدوا به إىل الشام فإذا وقعت الفتنة فاألمن بالشام 
  حممد بن ثور تفرد به مؤمل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن العالء بن املسيب  - ٢٦٩٠
كان عبد اهللا بن مسعود يعلم رجال التشهد فقال عبد اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا ( عن أبيه قال 

مل يرو هذا ) : كذلك ولكن ننتهي إىل ما علمنا عبده ورسوله فقال الرجل وحده ال شريك له فقال عبد اهللا هو 
  احلديث عن العالء بن املسيب إال مفضل تفرد به حيىي 

أنه أبصر رجال يصلي ال يتم الركوع وال السجود فقال ( وبه حدثنا مفضل عن بيان عن قيس عن بالل  - ٢٦٩١
  ا احلديث عن مفضل إال حيىي مل يرو هذ) : لو مات هذا ملات على غري ملة عيسى صلى اهللا عليه و سلم 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن  - ٢٦٩٢
اطلبوا أو قال التمسوا ( عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ١٢٨ص [ عبد الرمحن بن أيب عمرة 
 من قريش له فضالن على أمني من سواهم وإن قوي قريش له فضالن على قوى من األمانة يف قريش فإن األمني

  ) سواهم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب قال حدثنا بكر بن خنيس قال  - ٢٦٩٣
من مل ( اهللا عليه و سلم  حدثين حممد بن حيىي املديين عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى

مل يرو هذا احلديث عن موسى إال حممد ) : يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر للمؤمنني واملؤمنات فإهنا صدقة 
  تفرد به بكر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن بن أيب ليلى عن نافع عن  - ٢٦٩٤
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح فواحدة توتر له ( اهللا عليه و سلم قال  بن عمر عن النيب صلى

  مل يرو هذا احلديث عن زائدة إال حسني ) : صالته 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن  - ٢٦٩٥
كلمت النيب صلى ( النيب صلى اهللا عليه و سلم أراه عمار بن ياسر قال رجل يقال له حبيب عن رجل من أصحاب 

اهللا عليه و سلم يف حاجة فكلمته وعلى يدي صفرة فقال يل اذهب فاغسل عنك ثالث مرات فانطلقت مبنشفة 
ل فجعلت أتتبع هبا أثر اخللوق من بني أظفاري أغسله حىت ذهب مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل س

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال مؤمل تفرد به أمحد بن عمر ] :  ١٢٩ص [ حاجتك فأبلغتها إياه 

أن ( حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا مؤمل قال حدثنا محاد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس  - ٢٦٩٦
ثتنا رقت قلوبنا وإذا خرجنا من عندك فعاينا أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا إنا إذا كنا فحد

النساء وفعلنا وفعلنا أنكرنا قلوبنا يف تلك الساعة فقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم املالئكة 
  مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال محاد تفرد به مؤمل ) : 

(  قد رفعه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه عن محاد عن ثابت عن أنس قال محاد وال أعلمه إال - ٢٦٩٧
  ) إذا أقيمت الصالة فليمش أحدكم على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن  - ٢٦٩٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحلفوه باملسألة فصعد املنرب فقال ال تسألوين سأل الناس رسول ( قتادة عن أنس قال 

عن شيء إال بينته لكم فجعلت ألتفت ميينا ومشاال فأرى كل رجل الف رأسه يف ثوبه يبكي قال فأنشأ رجل كان إذا 
مر فقال رضينا باهللا ربا الرجال دعي إىل غري أبيه فقال يا رسول اهللا من أيب قال أبوك حذافة فقام ع)  ٢( الحى 

وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا نعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله ومن شر الفنت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ما رأيت يف اخلري والشر مثل اليوم إنه صورت يل اجلنة والنار حىت رأيتهما دون احلائط وكان قتادة يذكر عند 



مل يرو هذا ) : عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ]  ١٣٠ص [ ا أيها الذين آمنوا ال تسألوا هذا احلديث هذه اآلية ي
  احلديث عن هشام إال أزهر تفرد به أمحد بن عمر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا إسحاق بن منصور السلويل قال حدثنا هرمي بن سفيان عن ليث  - ٢٦٩٩
رمبا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الصالة ( بن عباس قال بن أيب سليم عن احلكم عن مقسم عن 

  ) واحلمر تعترك بني يديه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حفص بن عمر العدين قال حدثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن  - ٢٧٠٠
م إىل الصالة فقام مليا مث ركع مليا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا( بن عباس قال 

  ) مث سجد مث أعاد مثلها قال عكرمة قال بن عباس فكنت إىل جانب النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم أمسع القراءة 

ركزت العنزة بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفات يصلي واحلمر متر من ( وعن بن عباس قال  - ٢٧٠١
  ) وراء العنزة 

وعن عكرمة قال حدثين أبو هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر الساعة اليت يف  - ٢٧٠٢
  مل يرو هذه األحاديث عن احلكم بن أبان إال حفص بن عمر العدين ) : اجلمعة على املنرب يقللها بإصبعه 

ل حدثنا عيسى بن موسى عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي قا - ٢٧٠٣
اسم امللكني اللذين يأتيان يف القرب منكر ونكري ( عن بن عباس قال ]  ١٣١ص [ عبد اهللا بن كيسان عن عكرمة 

مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن كيسان إال عيسى ) : وكان اسم هاروت وماروت ومها يف السماء عزرا وعزيرا 
  تفرد بن يعقوب 

اهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا سوادة بن أيب األسود قال حدثنا صاحل حدثنا إبر - ٢٧٠٤
اذا شهدت أمة من ( بن هالل عن أيب املليح بن أسامة اهلذيل قال حدثين أيب عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ديث عن صاحل إال سوادة تفرد به إبراهيم بن مل يرو هذا احل) : األمم وهم أربعون رجال فصاعدا أجاز اهللا شهادهتم 
  احلجاج 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حيىي بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن منصور عن جماهد قال  - ٢٧٠٥
دخلت مع عروة بن الزبري املسجد فإذا بن عمر مستند إىل حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى فقال له عروة أبا 

هذه الصالة قال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرمحن كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له  عبد الرمحن ما
أربع إحداهن يف رجب ومسعنا استنان عائشة يف احلجرة فقال هلا إن أبا عبد الرمحن يزعم أن النيب صلى اهللا عليه و 

لرمحن ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال سلم اعتمر أربعا إحداهن يف رجب فقالت يرحم اهللا أبا عبد ا
  ) وما اعتمر يف رجب قط ]  ١٣٢ص [ وهو معه 



أنه جعل البن ( وبه عن جماهد عن يوسف قال مسعت بن الزبري حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٠٦
مل يرو هذين احلديثني عن ) : نه وليدة زمعة املرياث ألنه ولد على فراش زمعة وقال لسودة أما أنت فاحتجيب م

  مفضل إال حيىي 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب وموسى بن أيب جعفر  - ٢٧٠٧
جاء أعرايب من بين سعد بن بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( الفراء عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس قال 

الم عليك يا غالم بين عبد املطلب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم فقال إين رجل سلم فقال الس
من أخوالك من بين سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإين مسائلك فمشدة مسأليت إياك ومناشتدك 

عد بن بكر فقال من خلقك وخلق من فمشتدة مناشديت إياك فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم سل يا أخا بين س
قبلك ومن هو خملوق بعدك فقال اهللا قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال من خلق السماوات السبع 
واألرضني السبع وأجرى بينهن الرزق قال اهللا قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال فإنا قد وجدنا يف 

النهار مخس صلوات ملواقيتها فنشدتك بذلك أهو أمرك قال نعم قال فإنا كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي بالليل و
فنشدتك بذلك أهو أمرك قال نعم قال فإنا ]  ١٣٣ص [ وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نصوم شهر رمضان 

عم وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنجعله يف فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك قال ن
قال مث قال أما اخلامسة فلست بسائل عنها وال أرب يل فيها يعين الفواحش مث قال أما والذي بعثك باحلق ألعملن 
هبا ومن أطاعين من قومي مث رجع فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت نواجذه مث قال لئن صدق 

  ) ليدخلن اجلنة هبا 

قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب قال حدثنا جرير بن أيوب عن أيب حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب  - ٢٧٠٨
أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث ال أدعهن نوم على وتر ( زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب زرعة إال جرير ) : وصالة الضحى وصيام ثالثة أيام من كل شهر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو حيىي احلماين عن النضر أيب عمر عن عكرمة عن بن عباس أن  - ٢٧٠٩
هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن حلوم األضاحي ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

تم واملزفت والنقري فاشربوا وال تشربوا مسكرا فقال بعد ثالث فكلوا وأمسكوا وهنيتكم أن تشربوا يف الدباء واحلن
  ) عمر يا رسول اهللا ما املسكر فقال اشربه يا عمر فإذا خشيته فاتركه 

صالة وهي ]  ١٣٤ص [ إن اهللا عز و جل قد زادكم ( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧١٠
  إال أبو حيىي  مل يرو هذين احلديثني عن النضر اخلزاز) : الوتر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب حدثنا عبد اهللا بن منري قال حدثنا إمساعيل بن مسلم عن يونس بن عبيد عن  - ٢٧١١
مل يرو هذا ) : أنه صلى خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم ووراءه امرأة حىت جاء الناس بعد ( ثابت البناين عن أنس 

  احلديث عن يونس إال إمساعيل 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا حممد بن فضيل عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن أيب وائل  - ٢٧١٢
املنافقون اليوم شر من املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهللا صلى ( شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 

مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن عمرو عن ) : اهللا عليه و سلم وذاك بأن أولئك استخفوا به وأن هؤالء أعلنوه 
أيب وائل عن بن مسعود إال حممد بن فضيل ورواه عبد الواحد بن زياد عن احلسن بن عمرو عن أيب وائل عن 

  حذيفة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أيب قال حدثنا أبو أسامة عن أيب كدينة حيىي بن املهلب عن حيىي بن احلارث  - ٢٧١٣
بال بن رفيدة عن مسروق أنه دخل على عائشة يف اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقالت يا جارية التيمي عن 

خوصي له سويقا فقال إين صائم فقالت تقدمت الشهر فقلت ال ولكين صمت شعبان كله فوافق ذلك هذا اليوم 
ل اهللا عز و جل يا أيها الذين فقالت إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنز

  مل يرو هذا احلديث عن أيب كدينة إال أبو أسامة ) : آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله 

ح

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد اهللا بن عائشة قال حدثنا جويرية بن أمساء قال حدثنا الصعق بن ثابت عن  - ٢٧١٤
القدمني فإن استطعت أن يكون هلما غدا موضع عند احلوض فافعل قلت  الفرزدق قال قال يل أبو هريرة أراك صغري

ال ) : وما ذاك قال مسعته يقول يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم إن يل حوضا ترد عليه أميت كما بني صنعاء ويثرب 
  يروى هذا احلديث عن الفرزدق إال هبذا اإلسناد 

الالحقي قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب وهشام عن حممد  حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن عثمان - ٢٧١٥
بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومحاد عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

يء ذروين ما تركتكم فإمنا أهلك من كان قبلكم اختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بش( صلى اهللا عليه و سلم 
مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال محاد وال رواه عن محاد إال ) : فأتوه وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم 

  علي حدثنا إبراهيم بن أمحد قال حدثنا أيب حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة 

صلى اهللا عليه و سلم نفسه أمساء منها ما  مسى لنا رسول اهللا( عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال ) :  - ٢٧١٦
مل يروه عن مسعر إال جعفر وال رواه عن جعفر إال ) * حفظنا فقال أنا حممد وأمحد واملقفى ونيب الرمحة ونيب امللحمة 

  الوكيعي 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا حممد بن عبدالواهب احلارثي قال حدثنا يعقوب القمي عن  - ٢٧١٧
عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( عن بن عباس قال ]  ١٣٦ص [ عفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري ج

رجال من األنصار فلما دنا من منزله مسعه يتكلم يف الداخل فلما استأذن عليه دخل فلم ير أحدا فقال له رسول اهللا 
قد دخلت الداخل اغتماما بكالم الناس مما يب من صلى اهللا عليه و سلم مسعتك تكلم غريك قال يا رسول اهللا ل

احلمى فدخل علي داخل ما رأيت رجال بعدك قط أكرم جملسا وال أحسن حديثا منه قال ذاك جربيل صلى اهللا عليه 
ال يروى هذا احلديث عن بن ) : لو أن أحدهم يقسم على اهللا عز و جل ألبره )  ١( و سلم وإن منكم لرجاال 

  إلسناد ومل يروه إال حممد بن عبدالواهب عباس إال هبذا ا



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن خالد احلذاء قال  - ٢٧١٨
أنا علمت بن سريين التشهد حدثته عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ تشهدي وترك 

  وه عن شعبة إال أمية وال رواه عن أمية إال أمية وموسى بن حممد بن حيان مل ير) : تشهده 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد اهللا بن الفضل أبو عبد الرمحن العالف قال حدثنا عبد امللك بن اخلطاب  - ٢٧١٩
( يه و سلم قال بن عبيد اهللا بن أيب بكرة عن عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عل

مل ) : لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتل كل أسود هبيم فاقتلوا املعينة من الكالب فإهنا امللعونة من اجلن 
  يروه عن عمارة إال عبد امللك تفرد به عبد اهللا بن الفضل 

ء عن سعيد بن أيب عروبة حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن العالف قال حدثنا حممد بن سوا - ٢٧٢٠
أن نيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يتوخي فضل ( عن حيىي بن أيب كثري عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن بن عباس 

مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال سعيد وال رواه عن سعيد إال ) : صوم يوم على يوم بعد رمضان إال يوم عاشوراء 
  عبد الرمحن حممد بن سواء تفرد به حممد بن 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار  - ٢٧٢١
ما رأيت أفضل من فاطمة غري أبيها قالت وكان بينهما شيء فقالت يا رسول اهللا ( قال قالت عائشة رضي اهللا عنها 

  ) سلها فإهنا ال تكذب 

أن رجلني أتيا رسول اهللا ( م بن عروة عن عروة عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار وعن روح عن هشا - ٢٧٢٢
صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع يسأالنه من الصدقة فرفع هلما بصره وخفضه فرآمها رجلني جلدين فقال إن 

  ) شئتما أعنتكما فيها وال حظ فيها لغىن وال لقوي مكتسب 

نا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن املعلم عن هشام بن عروة حدثنا إبراهيم قال حدث - ٢٧٢٣
مل يرو هذا ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استخلف بن أم مكتوم باملدينة يصلي بالناس ( عن أبيه عن عائشة 

  احلديث عن هشام إال حبيب تفرد به يزيد 

نا معتمر بن سليمان قال مسعت محيدا الطويل حيدث عن حممد بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدث - ٢٧٢٤
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرض عليه بعريا يل فرأيته صلى ( عن جابر بن عبد اهللا قال ]  ١٣٨ص [ قيس 

  ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به معتمر ) : الضحى ست ركعات 

محيدا الطويل حيدث عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وبه قال مسعت  - ٢٧٢٥
  مل يرو هذا احلديث عن محيد إال معتمر ) : و سلم رخص يف القبلة واحلجامة للصائم 

 حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محيد عن أنس عن النيب - ٢٧٢٦
مل يرو هذا احلديث عن محيد إال عبد ) : ال تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ( صلى اهللا عليه و سلم مثله وقال 

  الوهاب 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا محيد الطويل حيدث عن حممد بن  - ٢٧٢٧
مل : عليه و سلم دخل عليها زمن الفتح فصلى الضحى ست ركعات  أن نيب اهللا صلى اهللا( قيس أن أم هانئ حدثت 

  يرو هذا احلديث عن محيد إال معتمر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا إسرائيل عن حكيم بن جبري قال قلت  - ٢٧٢٨
خري هذه األمة ( قول على هذا املنرب أنه مسع عليا ي]  ١٣٩ص [ لعلي بن حسني أشهد على عبد خري أنه حدثين 

بعد نبيها أبو بكر مث عمر وقال لو شئت لسميت ثالثا فضرب علي بن حسني يده على فخذي وقال حدثين سعيد 
بن املسيب أن سعد بن أيب وقاص حدثين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي أنت مين مبنزلة هارون من موسى 

  علي بن حسني إال حكيم بن جبري  مل يرو هذا احلديث عن) : 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدثنا معتمر بن سليمان قال مسعت عبد امللك بن أيب مجيلة حيدث عن  - ٢٧٢٩
عبد اهللا بن وهب أن عثمان قال البن عمر اذهب فكن قاضيا فقال أو تعفيين يا أمري املؤمنني فإين مسعت رسول اهللا 

م يقول من كان قاضيا فقضى جبهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عاملا فقضى حبق أو صلى اهللا عليه و سل
ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به ) : بعدل سأل التقلب كفافا فما أرجو منه بعد هذا 

  معتمر 

كعب بن عجرة قال قال رسول  وبه قال مسعت عبد امللك بن أيب مجيلة حيدث عن أيب بكر بن بشري عن - ٢٧٣٠
يا كعب بن عجرة إذا كان عليك أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليس مين وال أنا منه وال يرد على احلوض ومن دخل عليهم فلم يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم ]  ١٤٠ص [ ظلمهم 
بن عجرة إنه ال يدخل اجلنة حلم وال دم نبتا من سحت كل حلم ودم نبتا من  على ظلمهم فهو مين وأنا منه يا كعب

سحت فالنار أوىل به يا كعب بن عجرة الناس غاديان ورائحان فغاد يف فكاك رقبته فمعتقها وغاد فموبقها يا كعب 
احلديث عن أيب  مل يرو هذا) : الصالة برهان والصوم جنة والصدقة تذهب اخلطيئة كما يذهب اجلليد على الصفا 

  بكر بن بشري إال عبد امللك تفرد به معتمر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن املنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن األعمش  - ٢٧٣١
ج أميا صيب حج مث بلغ احلنث عليه أن حي( عن أيب ظبيان عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

[ حجة أخرى وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث عتق فعليه أن حيج حجة أخرى 
  مل يرو هذا احلديث عن شعبة مرفوعا إال يزيد تفرد به حممد بن املنهال ] :  ١٤١ص 

ربيع عن األعمش عن سامل حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب احلارثي قال حدثنا قيس بن ال - ٢٧٣٢
بن أيب اجلعد عن جابر قال كنا ألفا وأربعمائة يعين يوم عز املاء فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم مبيضأة من ماء 

مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال ) : فجعل فيها كفه فجعل املاء يفور من بني أصابعه فاغتسلوا وتوضئوا وشربوا 
  قيس 



هيم قال حدثنا حمرز بن عون قال حدثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن حممد بن جحادة عن حدثنا إبرا - ٢٧٣٣
أربع قبل الظهر كعدهلن بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدهلن من ( أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال حيىي ) : ليلة القدر 

دثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبدالواهب قال حدثنا يعقوب القمي عن ليث بن أيب سليم عن سامل ح - ٢٧٣٤
إن اهللا عز و جل لعن اخلمر لعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ( عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن ليث إال يعقوب :  )ومشتريها وحاملها واحملمولة إليه وساقيها وشارهبا وآكل مثنها 

عمرو بن هاشم أبو ]  ١٤٢ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا  - ٢٧٣٥
مالك اجلنيب عن عباد بن منصور عن عبد اهللا بن املثىن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن ) : واآلخر شفاء )  ٢( إناء أحدكم فليغمسه فإن يف أحد جناحيه مسا  إذا وقع الذباب يف( 
  عباد إال عمرو 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا علي بن الفضل عن يونس بن عبيد عن معاوية بن  - ٢٧٣٦
مل يرو هذا ) : ها فقال والشاة إن رمحتها رمحك اهللا قرة عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا إين آلخذ الشاة ألذحبها فأرمح

  احلديث عن يونس إال عدي تفرد به علي بن اجلعد 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا رحيان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن  - ٢٧٣٧
 عز و جل سيؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق إن اهللا( أيب قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عباد ومعمر بن راشد تفرد به عن عباد رحيان وعن معمر رباح بن زيد ) : هلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا حصني بن منري قال حدثنا سفيان بن  - ٢٧٣٨
عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و حسني عن الزهري 

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال حصني ] :  ١٤٣ص [ ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر ( سلم 

أيب الضحى عن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن األعمش عن - ٢٧٣٩
إذا تصدقت املرأة من مال زوجها غري مفسدة فلها ( مسروق عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن أيب الضحى إال ) : مثل ذلك )  ١( أجرها ولزوجها أجر ما اكتسب وللخازن 
  أيب وائل عن مسروق عن عائشة جرير ورواه سفيان الثوري وغريه عن األعمش عن 

حدثنا ابراهيم قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن أيب موسى قال قال  - ٢٧٤٠
مل يرو هذا احلديث عن احلسن عن أيب موسى إال ) : توضئوا مما غريت النار لونه ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مبارك 

( هيم قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا حبر بن كثري السقاء عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا إبرا - ٢٧٤١
  ) ومل ير به بأسا يدا بيد )  ١( هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع احليوان باحليوان اثنني بواحد نسيئة 



نا عبد الرحيم بن سليمان عن إمساعيل حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدث - ٢٧٤٢
إذا كان الغالم مل يطعم ( بن مسلم عن احلسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا احلديث عن احلسن عن أمه إال إمساعيل تفرد ) : الطعام صب على بوله وإذا كانت اجلارية غسل غسله 
  به عبد الرحيم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمار بن هارون قال حدثنا أبو هالل عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن أيب  - ٢٧٤٣
مل يرو هذا احلديث ) : إذا بويع خلليفتني فاقتلوا األحدث منهما ( هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عن قتادة إال أبو هالل 

د بن أيب الربيع السمان قال حدثنا صاحل املري عن بكر بن عبد اهللا املزين حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعي - ٢٧٤٤
كان إذا لىب قال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن ( عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن صاحل إال سعيد ) : احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

نا إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيب عمر عن يونس بن عبيد عن حدث - ٢٧٤٥
أعاله عزايل معلق )  ٢( كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء يوكأ ( احلسن عن أمه عن عائشة قالت 

هذا احلديث عن يونس إال عبد مل يرو ] :  ١٤٥ص [ ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة 
  الوهاب 

عن بن ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عبد الوهاب قال حدثنا أيب عن خالد احلذاء عن عكرمة  - ٢٧٤٦
اللهم أسألك عهدك ووعدك اللهم إن شئت ( عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم بدر وهو يف قبة 

على ربك وهو يف الدرع خيرج )  ١( و بكر بيده فقال حسبك يا رسول اهللا فقد أحلحت مل تعبد بعد اليوم فأخذ أب
مل يرو هذا احلديث عن خالد ) : يده ويقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 

  إال عبد الوهاب الثقفي 

نا يزيد بن يوسف عن األوزاعي عن حسان بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدث - ٢٧٤٧
من صلى أربع ركعات قبل الظهر ( عطية عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال يزيد تفرد به منصور ) : حرم اهللا عز و جل حلمه على النار 

حدثنا حممد بن املنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن برد بن سنان عن الزهري عن حدثنا إبراهيم قال  - ٢٧٤٨
ال مينعن أحدكم جاره أن يضع ( محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن محيد إال يزيد تفرد به حممد ) : خشبة على جداره 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أيب املتوكل عن أيب  - ٢٧٤٩
يف صدورهم من غل ]  ١٤٦ص [ سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا عز و جل ونزعنا ما 

قاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا فإذا نقوا إذا ختلص املؤمنون من احلساب وقفوا بقنطرة بني النار واجلنة فيت( قال 



مل يرو هذا احلديث عن قتادة ) : أمروا بالدخول إىل اجلنة فواهللا هلم أعرف مبنازهلم يف اجلنة منهم مبنازهلم يف الدنيا 
  هبذا اللفظ إال سعيد بن أيب عروبة تفرد به يزيد 

ري قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون عن أبيه حدثنا إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن مسعود اجلحد - ٢٧٥٠
  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال إمساعيل ) : هني عن أكل حلوم احلمر األهلية ( عن نافع عن بن عمر قال 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا بشر بن سيحان قال حدثنا عمر بن سعيد األبح عن سعيد بن أيب عروبة عن  - ٢٧٥١
  ) كنا نعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقبل إلينا بطيب رحيه ( أنس قال  قتادة عن

ال شيئا كان ألني من جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٢( ما مسست خزا وال قزا ( وعن أنس قال  - ٢٧٥٢
  ) سلم 

سلمة عن مثامة بن عبد اهللا بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا محاد بن  - ٢٧٥٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على صيب أو صبية فقال لو كان جنا أحد من ضمة القرب لنجا ( أنس عن أنس 

  مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال محاد ) : هذا الصيب 

عبد الوارث بن سعيد ]  ١٤٧ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا  - ٢٧٥٤
مل يرو هذا ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يليب حىت يرمي اجلمرة ( عن ليث عن طاوس عن بن عباس 
  احلديث عن ليث إال عبد الوارث 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج قال حدثنا سكني بن عبد العزيز قال حدثنا املثىن العطار  - ٢٧٥٥
ل حدثين عبد العزيز يعين أبا سكني قال أتيت أنس بن مالك فقلت أخربين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا األصم قا

مل يرو ) : عليه و سلم فصلى بنا الظهر وقرأ قراءة مهسا باملرسالت والنازعات وعم يتساءلون وحنوها من السور 
  ه سكني هذا احلديث عن عبد العزيز بن أيب سكني إال املثىن العطار تفرد ب

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة  - ٢٧٥٦
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كره شيئا رئي ذاك يف وجهه ( عن عبد اهللا بن أيب عتبة موىل أنس عن أنس قال 

  رد به معاذ مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تف) : 

عبد الوارث بن سعيد ]  ١٤٨ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا  - ٢٧٥٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ( قال حدثنا ليث بن أيب سليم عن أيب إسحاق عن علقمة عن بن مسعود 

مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال ليث ) : األكرم سعى يف بطن املسيل قال اللهم اغفر وارحم وأنت األعز 
  تفرد به عبد الوارث 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان  - ٢٧٥٨
عليه و سلم إال  ملا كان يوم حنني اهنزم الناس عن النيب صلى اهللا( عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال 



العباس بن عبد املطلب وأبو سفيان بن احلارث وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة 
يا معشر األنصار مث استحر النداء يف بين احلارث بن اخلزرج فلما مسعوا النداء اقبلوا فواهللا ما شبهتهم إال باإلبل حتن 

التحم القتال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االن محي العطيس وأخذ كفا من حصى إىل أوالدها فلما التقوا 
مل يرو هذا احلديث عن ) : فرمى به وقال هزموا ورب الكعبة وكان علي بن أيب طالب من أشد الناس قتاال يومئذ 

  معمر عن الزهري عن أنس إال عمران تفرد به عمرو 

ا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عبد اهللا بن زياد حدثنا إبراهيم قال حدثن - ٢٧٥٩
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( بن مسعان عن سعيد املقربي عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة قالت 

  ال يزيد مل يرو هذا احلديث عن روح إ) : عن الرجل يطأ بنعليه يف األذى قال التراب هلما طهور 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة  - ٢٧٦٠
مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال معمر ) : من غسل ميتا فليغتسل ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وال عن معمر إال يزيد تفرد به حممد 

ا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبدالواهب احلارثي قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن عمرو بن حدثن - ٢٧٦١
ال يروى هذا احلديث ) : رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على محار متوجها إىل خيرب ( حيىي عن شقران قال 

  عن شقران إال هبذا اإلسناد تفرد به مسلم 

حدثنا األزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن حممد بن سلمة بن كهيل عن حدثنا إبراهيم قال  - ٢٧٦٢
إن مثل الفاسق يف ( أبيه عن الشعيب أنه مسع النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أحدهم إىل مكانه  فعمد)  ١( القوم كمثل قوم ركبوا سفينة يف البحر فاقتسموها فصار لكل واحد منهم مكان 
ليخرقه فقالوا أتريد أن هتلكنا فقال وما أنتم من مكاين فإن تركوه غرقوا وغرق معهم وإن أخذوا علي يديه جنوا 

  مل يرو هذا احلديث عن سلمة إال ابنه حممد وال عن حممد إال حسان تفرد به األزرق ) : وجنا فذلك مثل الفاسق 

ص [ رة بن أشرس املنقري قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين حدثنا إبراهيم قال حدثنا حوث - ٢٧٦٣
أو مرماتني )  ١( لو أن رجال دعا الناس إىل عرق ( عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ١٥٠

اعة مث ألجابوه وهم يدعون إىل هذه الصالة يف مجاعة فال يأتوهنا لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس يف مج
مل يرو هذا احلديث ) : انصرف إىل قوم مسعوا النداء فلم جييبوا فأضرمها عليهم نارا وأنه ال يتخلف عنها إال منافق 

  عن ثابت إال محاد بن سلمة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا قطن بن نسري الذارع قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو  - ٢٧٦٤
كان يل أخ يقال له أنيس وكان شاعرا فتنافر هو وشاعر ( ديين عن بن عباس عن أيب ذر قال طاهر عن أيب يزيد امل

آخر فقال أنيس أنا أشعر منك وقال اآلخر أنا أشعر قال أنيس فمن ترضى أن يكون بيننا قال أرضى أن يكون بيننا 
كالمه فقال ألنيس قضيت  كاهن مكة قال نعم فخرجا إىل مكة فاجتمعا عند الكاهن فأنشده هذا كالمه وهذا

لنفسك فكأنه فضل شعر أنيس فقال يا أخي مبكة رجل يزعم أنه نيب وهو على دينك قال بن عباس قلت أليب ذر 



ص [ وما كان دينك قال رغبت عن آهلة قومي اليت كانوا يعبدون فقلت أي شيء كنت تعبد قال ال شيء كنت 
وقظين حر الشمس فقلت أين كنت توجه وجهك قال حيث أصلي من الليل حىت أسقط كأين خفاء حىت ي]  ١٥١

وجهين ريب فقال يل أنيس وقد سئموه يعين كرهوه قال أبو ذر فجئت حىت دخلت مكة فكنت بني الكعبة وأستارها 
مخس عشرة ليلة ويوما أخرج كل ليلة فأشرب من ماء زمزم شربة فما وجدت على كبدي سحقة جوع ولقد تعكن 

تدعوان ليلة آهلتهما وتقول إحدامها يا إساف هب يل غالما وتقول األخرى يا نائل هب يل بطين فجعلت امرأتان 
كذا وكذا فقلت هن هبن فولتا وجعلتا تقوالن الصابئ بني الكعبة وأستارها إذ مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لى اهللا عليه و سلم بكالم قبح ما قالتا وأبو بكر ميشي وراءه فقالتا الصابئ بني الكعبة وأستارها فتكلم رسول اهللا ص
قال أبو ذر فظننت أنه رسول اهللا فخرجت إليه فقلت السالم عليك يا رسول اهللا فقال وعليك السالم ورمحة اهللا 

ثالثا مث قال يل منذ كم أنت ها هنا قلت منذ مخس عشرة يوما وليلة قال فمن أين كنت تأكل قال كنت آيت زمزم 
فأشرب منها شربة فما وجدت على كبدي سحقة جوع ولقد تعكن بطين فقال رسول اهللا  كل ليلة نصف الليل

صلى اهللا عليه و سلم إهنا طعم وشرب وهي مباركة قاهلا ثالثا مث سألين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ممن أنت 
م انقبض عين فقال أليب فقلت من غفار قال وكانت غفار يقطعون على احلاج وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

بكر انطلق بنا يا أبا بكر فانطلق بنا إىل منزل أيب بكر فقرب لنا زبيبا فأكلنا منه وأقمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فعلمين اإلسالم وقرأت من القرآن شيئا فقلت يا رسول اهللا إين أريد أن أظهر ديين فقال رسول اهللا صلى اهللا 

قلت ال بد منه ]  ١٥٢ص [ خاف عليك أن تقتل قلت ال بد منه قال إين أخاف عليك أن تقتل عليه و سلم إين أ
يا رسول اهللا وإن قتلت فسكت عين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقريش حلق يتحدثون يف املسجد فقلت 

ين حىت تركوين كأين نصب فتنفضت احللق فقاموا إيل فضربو)  ٤( أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله 
أمحر وكانوا يرون أهنم قد قتلوين فقمت فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى ما يب من احلال فقال يل 
أمل أهنك فقلت يا رسول اهللا كانت حاجة يف نفسي فقضيتها فأقمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل 

تين فجئت وقد أبطأت عليهم فلقيت أنيسا فبكى وقال يا أخي ما كنت أراك إال إحلق بقومك فإذا بلغك ظهوري فأ
قد قتلت ملا أبطأت علينا ما صنعت ألقيت صاحبك الذي طلبت فقلت نعم أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

لم مكانه مث أتيت أمي فلما اهللا فقال أنيس يا أخي ما يب رغبة عنك أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأس
رأتين بكت وقالت يا بين أبطأت علينا حىت ختوفت أن قد قتلت ما صنعت ألقيت صاحبك الذي طلبت فقلت نعم 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قالت فما صنع أنيس قلت أسلم فقالت وما يب عنكما رغبة أشهد أن 

هللا فأقمت يف قومي فأسلم منهم ناس كثري حىت بلغنا ظهور رسول اهللا صلى اهللا ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ا
مل يرو هذا احلديث عن أيب يزيد املديين إال أبو طاهر موىل احلسن بن علي تفرد به جعفر بن ) : عليه و سلم فأتيته 

  سليمان 

مساعيل عن معاوية بن أيب مزرد عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا حامت بن إ - ٢٧٦٥
دخلت املسجد فعرفت يف وجه رسول اهللا صلى ( عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده أيب طلحة قال 

اجلوع فسألت أم سليم هل عندك من شيء فأشارت بكفيها فقالت عندي شيء ]  ١٥٣ص [ اهللا عليه و سلم 
ت ائت فساره يف أذنه وادعه فلما أقبل أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه فقلت اصنعي اعجين وأرسلت أنسا فقل

و سلم هذا رجل قد أتاكم حيبونا بشيء أرسلك أبو طلحة تدعونا فقال أنس نعم فقال قوموا بسم اهللا فأدبر أنس 
حة فاستقبلته عند يشتد حىت أتى أبا طلحة فقال هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أتاك يف الناس قال أبو طل



الباب على مستراح الدرجة فقلت ماذا صنعت بنا يا رسول اهللا إمنا عرفت يف وجهك اجلوع فصنعت لك شيئا 
تأكله فقال أدخل وأبشر فدخل فأتى بصحفتها فجعل يسويها بيده مث قال هل من كأنه يعين األدم فأتيناه بعكتنا فيها 

السمن فقال أدخل علي عشرة عشرة قال وهم زهاء مائة فدخلوا  شيء أو ليس فيها فأخذها بيده فانسكب منها
فأكلوا حىت شبعوا وقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفضل الذي فضل كلوا أنتم وعيالكم فأكلوا 

  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة إال معاوية تفرد به حامت ) : وشبعوا 

ا إبراهيم قال حدثنا الصلت بن مسعود واجلحدري قال حدثنا حممد بن احلسن عن هشام بن عروة حدثن - ٢٧٦٦
مل يرو هذا احلديث ) : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسع امسا قبيحا غريه ( عن أبيه عن عائشة قالت 

  عن حممد بن احلسن املزين الواسطي إال الصلت بن مسعود 

اهيم بن هاشم قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب حدثنا إبر - ٢٧٦٧
علي ]  ١٥٤ص [ من ذكرت عنده فليصل ( إسحاق عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  م مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال إبراهي) : فإنه من صلى علي مرة صلي عليه عشرا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي قال حدثنا هشام أبو املقدام عن أبيه عن فاطمة  - ٢٧٦٨
ما من مسلم وال ( بنت احلسني أهنا مسعت أباها احلسني بن علي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

إال أحدث اهللا له عند ذلك )  ١( هلا استرجاعا  مسلمة يصاب مبصيبة فيذكرها وإن قدم على عهدها فيحدث
ال يروى هذا احلديث عن احلسني بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام أبو ) : وأعطاه اهللا ثوابه يوم أصيب هبا 

  املقدام 

 حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا داود بن عبد الرمحن العطار عن هشام بن حسان - ٢٧٦٩
تفتح أبواب السماء ( عن حممد بن سريين عن عثمان بن أيب العاص الثقفي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فال يبقى 
مل يرو هذا احلديث ) : أو عشار )  ٢( مسلم يدعو بدعوة إال استجاب اهللا عز و جل له إال زانية تسعى بفرجها 

  عن هشام إال داود تفرد به عبد الرمحن 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال حدثنا فرات بن أيب الفرات قال مسعت معاوية  - ٢٧٧٠
تقولوا ملوتاكم إال ال ( عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ]  ١٥٥ص [ بن قرة حيدث 

  مل يرو هذا احلديث عن معاوية إال الفرات ) : خريا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن حممد  - ٢٧٧١
أتتا داود صلى اهللا إن امرأتني ( بن عجالن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عليه و سلم قد أكل أحد ابنيهما الذئب ختتصمان يف الباقي فقضى به داود للكربى فلما خرجتا على سليمان قال 
كيف قضى بينكما فأخربتاه فقال ائتوين بالسكني قال أبو هريرة أول من مسعته يقول السكني من رسول اهللا صلى 



فقالت الصغرى مل قال ألشقه بينكما فقالت ادفعه إليها فقضى به سليمان  اهللا عليه و سلم أنا كنا نسميها املدية
  ) للصغرى وقال لو كان ابنك مل ترضي أن تشقيه 

وعن روح بن القاسم عن سهيل بن أيب صاحل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أيب أيوب عن  - ٢٧٧٢
هكذا روى روح هذا احلديث ) : يتا فيه صورة وال كلب ال تدخل املالئكة ب( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قال عن أيب أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أيب طلحة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( وح عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال وعن ر - ٢٧٧٣
فقال هذا مجدان سريوا سبق املفردون مرتني قالوا وما املفردون يا )  ١( يف طريق مكة فمر على جبل يقال له مجدان 

احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال  رحم اهللا]  ١٥٦ص [ رسول اهللا قال الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات 
  ) رحم اهللا احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال رحم اهللا احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال واملقصرين 

جل بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الر( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٧٤
  ) مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا 

يقول اهللا عز و جل كل حسنة يعملها بن آدم أجزيه هبا ( وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٧٧٥
شهوة من أجلي فهو عشر حسنات إىل سبع مائة ضعف إال الصيام هو يل وأنا أجزي به يذر الطعام من أجلي ويذر ال

وال جيهل فإن امرؤ شتمه أو آذاه فليقل إين صائم إين )  ٢( يل وأنا أجزي به الصوم جنة فمن كان صائما فال يرفث 
  ) صائم 

كيف انت يا عبد اهللا بن عمرو إذا كنت يف حثالة من ( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٧٦
أماناهتم وعهودهم فصاروا هكذا وشبك بني )  ١( ل اهللا قال ذلك إذا مرجت الناس قال وذاك ما هو يا رسو

  ) أصابعه قال فكيف أصنع يا رسول اهللا قال تعمل مبا تعرف وتدع ما تنكر وتعمل خباصة نفسك وتدع عوام الناس 

ريبا كما بدأ إن الدين بدأ غريبا وإن الدين سيعود غ( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٧٧
  ) فطويب للغرباء 

هل تدرون ما املفلس قالوا يا رسول اهللا املفلس فينا من ( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٧٨
ال درهم له وال متاع قال إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصيام وصالة وصدقة ويأيت وقد ظلم هذا وأكل 

حسناته فإن فنيت حسناته ]  ١٥٧ص [ تم هذا فيقعد فيقتص هلذا من حسناته وهلذا من مال هذا وضرب هذا وش
  ) قبل أن يقضي الذي عليه من اخلطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح به يف النار 

جبنته  لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع أحد( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٨٧٩
ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة ما قنط عبد من جنته خلق اهللا الرمحة مئة رمحة وأهبط منها رمحة بني عباده 

  ) يترامحون هبا وعند اهللا تسعة وتسعون وهذه النار جزء من مئة جزء من جهنم 



ان الطويل بأعمال أهل اجلنة مث إن الرجل ليعمل الزم( وبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٧٨٠
خيتم اهللا له عمله بأعمال أهل النار فيجعله من أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أهل النار مث خيتم 

  ) اهللا عمله بأعمال أهل اجلنة فيجعله من أهل اجلنة 

لناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا أمرت أن أقاتل ا( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٨١
  ) ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

  ) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( وبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٧٨٢

يأيت على الناس زمان يدعو الرجل بن عمه وقريبه هلم ( قال وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٨٣
  ) إىل الرخاء واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها كما ينفي الكري ( وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٨٤
  ) خبث احلديد 

  ) إن احلر من فيح جهنم فأبردوا بالصالة ( سلم قال  وبه أن النيب صلى اهللا عليه و - ٢٧٨٥

ويقطعوين واحلم عنهم وجيهلون ]  ١٥٨ص [ قال رجل يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ( وبه قال  - ٢٧٨٦
علي واحسن إليهم ويسيئون إيل فقال إن كان كما تقول فكأمنا تسفهم املل وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما 

  ) ك دمت على ذل

وعن روح بن القاسم عن إمساعيل بن أمية عن جبري بن أيب جبري عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى  - ٢٧٨٧
  ) وال كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قرياط )  ٦( من اختذ كلبا ليس بكلب قنص ( اهللا عليه و سلم قال 

يف سفر فمروا على قرب أيب رغال فقالوا ما هذا يا أهنم كانوا مع رسول اهللا ( وعن عبد اهللا بن عمرو  - ٢٧٨٨
رسول اهللا قال هذا قرب أيب رغال وهو أبو ثقيف وكان امرأ من مثود وكان منزله باحلرم فلما أهلك اهللا قومه مبا 
 ١( أهلكهم به منعه ملكانه من احلرم وأنه خرج حىت إذا بلغ ها هنا مات فدفن ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه 

  ) استخرجناه ف) 

أن رسول ( وبه عن روح عن إمساعيل بن أمية عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد عن بن عباس  - ٢٧٨٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذا على اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 

ز و جل فرض عليهم صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك عبادة اهللا فإذا عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا ع
  ) فأخربهم أن اهللا عز و جل قد فرض عليهم زكاة أمواهلم 



ص [ وعن روح عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أيب سعيد املقربي أن أبا بصرة مجيل بن بصرة لقي  - ٢٧٩٠
تيه مل تأته إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و أبا هريرة وهو مقبل من الطور فقال لو لقيتك قبل أن تأ]  ١٥٩

  ) إمنا تضرب أكباد املطي إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى ( سلم يقول 

ال ( وعن روح عن زيد بن أسلم أنه مسع بن عمر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٢٧٩١
  ) من جر ثوبه من اخليالء يوم القيامة ينظر اهللا عز و جل إىل 

( وعن زيد بن أسلم عن سعيد بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٩٢
  ) إذا صلى أحدكم فال يدع أحدا مير بني يديه فإن اىب فليقاتله فإنه شيطان 

على فرس يف سبيل اهللا فوجده عند صاحبه وقد )  ١(  أنه محل( وبه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر  - ٢٧٩٣
أضاعه وكان قليل املال فأراد أن يشتريه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ال تشتره وإن 

  ) أعطيته بدرهم فإن مثل العائد يف هبته كمثل الكلب يعود يف قيئه 

إذا ( عن الصناحبي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وبه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٢٧٩٤
فإذا غسل يديه )  ٣( تؤضأ العبد فمضمض وأستنشق خرجت خطاياه من وجهه حىت خترج من حتت أشفاره 

خرجت خطاياه من يديه حىت خترج من حتت أظفاره فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حىت خترج من بني 
  ) ه خرجت خطاياه من رجليه حىت خترج من حتت اظفاره أذنيه فإذا غسل رجلي

وبه عن زيد بن أسلم عن امه عن حفصة ابنة عمر قالت مسعت عمر يقول اللهم قتال يف سبيلك ووفاة  - ٢٧٩٥
  يف بلد نبيك قلت وأىن يكون هذا قال يأيت به اهللا إذا شاء 

كنت مع النيب صلى اهللا عليه و ( أبيه قال  وبه عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب عن - ٢٧٩٦
سلم يف طريق مكة فأتتنا ضبابة فرقت بني الناس فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين الناس قلت فرقت 

  ) بينهم الضبابة قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حىت ختمها فقلتها فقال ما تعوذ الناس واخللق مبثلها 

ملا نزلت هذه اآلية والذين يرمون ( وعن روح عن سهيل بن أيب صاحل عن ابيه عن أيب هريرة قال  - ٢٧٩٧
قال سعد بن عبادة لو اين رأيت مع أهلي رجال أنتظر حىت أجيء بأربعة )  ١( احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء 

ق لو رأيته لعاجلته بالسيف فقال انظروا يا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم قال ال والذي بعثك باحل
  ) معشر األنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغري منه واهللا عز و جل أغري مين 

أن فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم تسأله خادما فشكت إليه العمل فقال ما ( وبه عن أيب هريرة  - ٢٧٩٨
ك على ما هو خري من خادم تسبحني ثالثا وثالثني وحتمدين ثالثا وثالثني وتكربين عندنا مث قال أال أدل)  ١( ألفيته 

  ) أربعا وثالثني حني تأخذين مضجعك 



لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني على ( وبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٩٩
  ) رجل ادعى موىل قوم بغري أذن مواليه 

عن روح عن سهيل بن أيب صاحل عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول و - ٢٨٠٠
إن اهللا عز و جل إذا أحب عبدا قال جلربيل اين أحب فالنا فيحبه جربيل فينادي جربيل ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وضع له القبول يف األرض والشر على عز و جل حيب فالنا فأحبوه فيحبونه مث ي]  ١٦١ص [ أهل السماء إن اهللا 
  ) ذلك 

قدمنا املدينة وقد استخلف رجل ( وعن روح عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٢٨٠١
من بين غفار يقال له سباع بن عرفطة على املدينة فصلينا معه الغداة فقرأ يف الركعة األوىل سورة مرمي ويف األخرى 

كان فينا رجل يطفف فلما فرغنا من الصالة قلنا ويل لفالن مث أتيناه فلحقنا رسول اهللا صلى اهللا ويل للمطففني و
  ) عليه و سلم وقد فتح خيرب فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له فقسم لنا 

 عليه و سلم أن نيب اهللا صلى اهللا( وعن روح عن عمرو بن دينار عن أيب بكر بن حفص عن أيب هريرة  - ٢٨٠٢
  ) على األخرى يف الصالة )  ١( كره أن يثين الرجل إحدى رجليه 

حدثنا ابراهيم قال حدثنا قطن بن نسري أبو عباد الذارع قال حدثنا عدي بن أيب عمارة قال مسعت قتادة  - ٢٨٠٣
تضرة فإذا دخلها حم)  ١( إن هذه احلشوش ( حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يرو هذا ) : ومن الشيطان الرجيم ]  ١٦٢ص [ أحدكم فليقل بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 
  احلديث عن قتادة عن أنس إال عدي تفرد به قطن 

زياد حدثنا إبراهيم قال حدثنا قطن بن نسري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا املعلى بن  - ٢٨٠٤
ال مينعن أحدكم رهبة الناس ( قال حدثين احلسن عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل ) : أن يقول حبق إذا رآه أو يذكر بعظيم فإنه ال يقرب من اجل وال يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم 
  يرو هذا احلديث عن املعلى إال جعفر 

إبراهيم قال حدثنا روح بن عبد املؤمن البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن  حدثنا - ٢٨٠٥
إذا كسفت الشمس فصلوا ( قتادة عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به معاذ ) : كأدىن صالة صليتموها 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا روح بن عبد املؤمن قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاين قال حدثنا خالد  - ٢٨٠٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن النوم قبل العشاء اآلخرة وعن ( احلذاء عن املغرية بن أيب برزة عن أبيه 

  خالد تفرد به عثمان  مل يرو هذا احلديث عن املغرية إال) : احلديث بعدها 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا روح بن املسيب أبو رجاء الكليب قال حدثنا ثابت  - ٢٨٠٧
 ١٦٣ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلن يا رسول اهللا )  ١( أتني النساء ( البناين عن أنس بن مالك قال 



عمل ندرك به فضل اجلهاد يف سبيل اهللا فقال مهنة إحداكن يف بيتها تدرك ذهب الرجال بالفضل واجلهاد فمرنا ب] 
  مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال روح ) : به عمل اجملاهد يف سبيل اهللا 

حدثنا إبراهيم أخربنا نصر بن علي قال حدثنا عوبد بن أيب عمران اجلوين قال حدثين أيب عن أنس بن  - ٢٨٠٨
يا أنس أحسن الوضوء يزد يف عمرك وسلم على من لقيت من ( لى اهللا عليه و سلم مالك قال قال رسول اهللا ص

مل يرو هذا احلديث ) : أميت تكثر حسناتك وإذا دخلت منزلك فسلم يكثر خري بيتك وارحم الصغري ووقر الكبري 
  عن أيب عمران إال ابنه عوبد 

نا وهيب عن بن طاوس عن عمرو بن شعيب حدثنا إبراهيم قال إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدث - ٢٨٠٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وعن اجلاللة وركوهبا ( عن ابيه عن جده 

  ) وأكل حلمها وهنى أن تنكح املرأة على عمتها أو على خالتها 

ل حدثنا محاد بن سلمة عن احلجاج بن أرطاة حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قا - ٢٨١٠
افتخر أهل اإلبل وأهل الغنم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ( عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال 

الفخر واخليالء يف أهل اإلبل والسكينة والوقار يف أهل الغنم مل يرو هذا احلديث ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ]  ١٦٤ص ) [ إال محاد بن سلمة  عن احلجاج

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن املختار قال حدثنا موسى  - ٢٨١١
أن النيب صلى اهللا عليه ( بن عقبة قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن حيدث وال أعلمه إال عن نافع بن عبد احلارث 

من حوائط املدينة فجلس على قف البئر فجاء أبو بكر يستأذن فقال ائذن له وبشره باجلنة مث و سلم دخل حائطا 
جاء عمر يستأذن فقال ائذن له وبشره باجلنة مث دخل عثمان يستأذن فقال ائذن له وبشره باجلنة مع بالء مل يرو هذا 

  ) احلديث عن موسى إال عبد العزيز 

راهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز املختار قال حدثنا عبد اهللا حدثنا إبراهيم قال حدثنا إب - ٢٨١٢
الداناج قال حدثين عكرمة قال صليت خلف أيب هريرة فكان يكرب إذا خفض وإذا رفع فذكرت ذلك البن عباس 

  بد العزيز بن املختار مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا الداناج إال ع) : فقال إنه سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال حدثنا عمر بن ايب عمر العبدي عن هشام بن  - ٢٨١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استقبل جربيل صلى اهللا عليه و سلم فناوله يده فأىب ( عروة عن ابيه عن جده 

اهللا عليه و سلم مباء فتوضأ مث ناوله يده فتناوهلا فقال يا جربيل ما منعك أن ال  أن يتناوهلا فدعا رسول اهللا صلى
بيدي قال إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن متس يدي يدا مستها يد كافر مل يرو هذا احلديث ) ب  ١٥٨( تأخذ 

  ) عن هشام إال عمر تفرد به سعيد 



قال حدثنا صاحل املري عن ثابت البناين وميمون بن سياه حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أيب الربيع  - ٢٨١٤
فهو يف ذمة اهللا )  ١( من صلىالغداة ( وجعفر بن زيد عن أنس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مل يرو هذا احلديث عن صاحل إالسعيد ) : فاياكم أن يطلبكم اهللا بشيء من ذمته 

ا كثري بن حيىي أبو مالك قال حدثنا أبو عوانة عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون حدثنا إبراهيم قال حدثن - ٢٨١٥
عن بن عباس قال قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب ألبعثن رجال ال خيزيه اهللا فبعث إلىعلي وهو يف 

 عينيه وهز الراية الرحلى يطحن وما كان أحدكم يطحن فجاؤوا به أرمد فقال يا نيب اهللا ما أكاد أبصر فنفث يف
ثالث مرار مث دفعها إليه ففتح له فجاء بصفية بنت حيي مث قال لبين عمه أيكم يتوالين يف الدنيا واآلخرة فقال لكل 
رجل منهم يا فالن أتتوالين يف الدنيا واآلخرة ثالثا فيقول ال حىت مر على آخرهم فقال علي يا نيب اهللا أنا وليك يف 

أنت وليي يف الدنيا واآلخرة قال وبعث أبا بكر بسورة التوبة ( لنيب صلى اهللا عليه و سلم الدنيا واآلخرة فقال ا
وبعث عليا على أثره فقال أبو بكر يا علي لعل اهللا ورسوله سخطا علي فقال علي ال ولكن قال نيب اهللا صلى اهللا 

ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال ]  ١٦٦ص [ ال ينبغي أن يبلغ عين إال رجل مين وأنا منه ( عليه و سلم 
سلم ثوبه على علي وفاطمة واحلسن واحلسني مث قال إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

تطهريا وكان أول من أسلم بعد خدجية من الناس قال وسرى علي بنفسه لبس ثوب النيب صلى اهللا عليه و سلم مث 
  ) ن يرمون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نام على مكانه قال وكان املشركو

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين أخربنا حممد بن محران قال حدثنا أبو عمران حممد  - ٢٨١٦
نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ( بن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده وكانت له صحبة قال 

فقال أتتكم األزد أحسن الناس وجوها واعذبه أفواها وأصدقه لقاء ونظر إىل كبكبة قد أقبلت  عصابة قد أقبلت
فقال من هذه قالوا هذه بكر بن وائل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اجرب كسريهم وآو طريدهم وال 

  ذا اإلسناد تفرد به الشاذكوين مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن عبد اهللا إال هب) : ترين منهم سائال 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا حممد بن سليمان بن مسمول املخزومي  - ٢٨١٧
من حتبب إىل ( قال حدثنا مطيع بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يروى هذا احلديث ) : وبارز اهللا مبا يكرهون لقي اهللا عز و جل وهو عليه غضبان ]  ١٦٧ص [ الناس مبا حيبون 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن سليمان 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا يونس بن أرقم قال حدثنا السري بن  - ٢٨١٨
كفر باهللا ( مسعت أبا بكر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إمساعيل عن بيان عن قيس بن أيب حازم قال

  مل يرو هذا احلديث عن بيان إال السري ) : ادعاء نسب ال يعرف وكفر باهللا تربؤ من نسب وإن دق 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك قال  - ٢٨١٩
 ربيعة بن سعيد األسلمي عن عبد الرمحن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن عثمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثين

ال يروي هذا احلديث عن عثمان إال هبذا ) يكفيكم من احلية ضربة بسوط أصبتموها أو أخطأمتوها ( عليه و سلم 
  اإلسناد تفرد به الشاذكوين 



سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا حرمي بن عمارة أخربنا شعبة عن أيب  حدثنا إبراهيم قال حدثنا - ٢٨٢٠
بكر بن املنكدر قال حدثين عمرو بن سليم الزرقي قال أشهد على أيب سعيد اخلدري أنه شهد على رسول اهللا صلى 

يرو هذا احلديث  وأن يسنت وأن ميس طيبا مل)  ٢( الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ( اهللا عليه و سلم قال 
  ) عن شعبة إال حرمي بن عمارة 

بن خالد ]  ١٦٨ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا يوسف  - ٢٨٢١
مل يرو هذا احلديث ) : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم يف رمضان ( السميت عن األعمش عن أنس بن مالك 

  عن األعمش إال يوسف 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا عبد السالم بن حرب عن إسحاق بن  - ٢٨٢٢
ال تبولن يف املاء الناقع مل يرو ( عبد اهللا بن أيب فروة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) يمان هذا احلديث عن بن أيب فروة إال عبد السالم تفرد به سل

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب  - ٢٨٢٣
واللماس مل يرو )  ٢(  ٠هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النباذ ( عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال 

  ) هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوارث 

دثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا حممد بن عمر الواقدي عن حممد بن ح - ٢٨٢٤
عبد اهللا بن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن املسور بن خمرمة قال قال رسول اهللا 

الغائط والبول مل يرو هذا احلديث عن ال يصلني أحدكم وهو جيد من األذى شيئا يعين ( صلى اهللا عليه و سلم 
  ) الزهري إال بن أخيه تفرد به الواقدي 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن سيف قال حدثنا حممد بن عبد الواحد بن أخي حزم القطعي قال  - ٢٨٢٥
شكى ( ك قال حدثنا اخلصيب بن جحدر عن عبيد اهللا بن جحدر عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس بن مال

رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم سوء احلفظ فقال استعن بيمينك ال يروى هذا احلديث عن عبيد اهللا بن أيب 
  ) بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن سيف قال حدثنا حممد بن عبد الواحد بن أخي حزم قال حدثنا  - ٢٨٢٦
سألت عائشة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن يل جارين (  بن ايب بكر عن أنس قال عبيد اهللا

  ) فبأيهما أبدأ فقال بأقرهبما منك بابا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا إال بن أخي حزم تفرد به إمساعيل 

ا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن املختار حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي أخربن - ٢٨٢٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال إذا أخذ مضجعه ( وحبيب بن الشهيد عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب 

أن يقول اللهم وجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إآل إليك آمنت 
  ) بيك الذي أرسلت مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن املختار وحبيب إال محاد بكتابك الذي أنزلت ون



حدثنا إبراهيم قال حدثنا األزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن أيب معشر عن حممد بن  - ٢٨٢٨
من غري عذر من ترك ثالث مجعات ( عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

طبع على قلبه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة إال أبو معشر تفرد به حسان 
  ]  ١٧٠ص ) [ ورواه أ الناس عن حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أيب اجلعد الضمري 

ينا معاذ بن هشام كتابا وقال مسعته من حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال دفع إل - ٢٨٢٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحرم يف حجته يف إحدى صاليت العشي مل يرو هذا ( أيب فكان فيه عن قتادة عن أنس 

  ) احلديث عن قتادة إال هشام وال عن هشام إال معاذ يف كتابه 

ثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة احلداد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن صاحل اخلياط قال حد - ٢٨٣٠
حدثنا عمر بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب كرب عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) ويل للعراقيب من النار مل يرو هذا احلديث عن عمر إال أبو عبيدة ( 

ال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف عن سعيد بن أيب حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية بن بسطام ق - ٢٨٣١
) خري ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري ( عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة اال سعيد تفرد به عبد الوهاب : 

ال قال حدثنا يزيد بن زريع عن هشام الدستوائي عن املغرية خنت حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن املنه - ٢٨٣٢
( عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٧١ص [ مالك بن دينار عن مالك بن دينار 

 أتيت ليلة اسري يب على مساء الدنيا فإذا فيها رجال تقرض ألسنتهم وشفاههم مبقاريض من نار فقلت يا جربيل من
  ) هؤالء فقال هؤالء خطباء أمتك مل يرو هذا احلديث عن املغرية عن مالك إال هشام 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبالن قال حدثنا فرج بن فضالة عن حممد بن الوليد الزبيدي  - ٢٨٣٣
صلى اهللا عليه و سلم  كنت عند النيب( عن الزهري عن القاسم بن حممد عن النعمان بن بشري عن عائشة قالت 

يا عائشة لو كان عندنا أحد حيدثنا فاغتنمتها منه فقلت أفال نبعث إىل أيب بكر فسكت مث قال يا عائشة لو ( فقال 
منه فقلت أال نبعث إىل عمر فسكت عين ودعا وصيفا له فساره فإذا عثمان )  ٤( كان عندنا أحد حيدثنا فاغتنمتها 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه فجعل يستأذن فأذن له فأكب على رسو

يتساران واهللا ما أدري ما يقوالن فلما رفع رأسه وىل فناداه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عثمان عسى أن 
هلا يا أم املؤمنني أين  فقلت]  ١٧٢ص [ يقمصك اهللا قميصا فإن أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه ثالث مرار 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال الزبيدي ) : كنت عن هذا احلديث فقالت نسيته ورب الكعبة حىت قتل الرجل 
  تفرد به فرج 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد بن سيار املروزي قال حدثنا الفضل بن موسى السيباين عن عبيد اهللا بن  - ٢٨٣٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته أينما توجهت به شرقا ( بن عمر قال  أيب زياد عن نافع عن

  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال الفضل ) : عليها )  ٢( وغربا ويوتر 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن حممد بن حيان قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا عمران القطان  - ٢٨٣٥
إن اهللا عز و جل ( تادة عن أيب عبد اهللا اجلسري عن معقل بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ق

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران تفرد به بن قتيبة ) : كره لكم ثالثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

م بن قتيبة عن عمران القطان عن قتادة عن مطرف عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا سل - ٢٨٣٦
منية إن أخطأه مناياه )  ١( خلق بن آدم إىل جنبه تسعة وتسعون ( أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ]  ١٧٣ص ) [ دفع يف اهلرم حىت ميوت مل يرو هذا احلديث ب عن قتادة إال عمران تفرد به سلم 

م قال حدثنا موسى بن حممد بن حيان قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثنا عبد اهللا حدثنا إبراهي - ٢٨٣٧
شهدت رسول اهللا ( بن املبارك عن حرملة بن عمران عن عبد اهللا بن احلارث األزدي عن غرفة بن احلارث قال 

فقال خذ بأسفل )  ٢( ا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وأيت بالبدن فقال ادعوا يل أبا احلسن فدعا علي
ال يروى هذا احلديث ) : احلربة وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأعالها فلما فرغ ركب البغلة وأردف عليا 

  عن غرفة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن مهدي 

فقيمي قال حدثنا عبد اهللا حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن مالك الراسيب قال حدثنا جارية بن هرم ال - ٢٨٣٨
عن أيب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى ]  ١٧٤ص [ بن بسر احلراين قال مسعت أبا كبشة األمناري حيدث 

من كذب علي متعمدا أو رد علي شيئا أمرت به فليتبوأ مقعده من النار ال يروى هذا احلديث ( اهللا عليه و سلم 
  ) إلسناد تفرد به عمرو بن مالك عن أيب كبشة عن أيب بكر إال هبذا ا

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن خلف قال حدثنا فضيل بن سليمان النمري قال حدثنا عمر بن سعيد  - ٢٨٣٩
بن سرحة التنوخي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن أيب 

فيما جناة هذه األمة فقال يف الكلمة اليت أردت عليها عمي فأباها شهادة أن ال  بكر الصديق قال قلت يا رسول اهللا
  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عمر بن سعيد ) : إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

 حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن مالك الراسيب أخربنا عمر بن علي املقدمي قال حدثنا عمر موىل آل - ٢٨٤٠
منظور بن سيار عن عاصم بن عبيد اهللا العمري عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال بينا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم يطوف بالبيت إذ انقطع شسعه فحل رجل شسعا من نعله مث ناوله إياه فأىب أن يأخذه وقال هذه أثرة 
  ) م إال عمر موىل آل سيار تفرد به عمر بن علي أقبل أثرة مل يرو هذا احلديث عن عاص]  ١٧٥ص [ وال 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن احلصني العقيلي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة قال حدثنا  - ٢٨٤١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد سفرا ( واصل موىل أيب عيينة عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

  مل يرو هذا احلديث عن واصل إال بن عالثة تفرد به عمرو بن احلصني ) : اخلميس خرج يوم 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن احلصني قال حدثنا حيىي بن العالء الرازي البجلي قال حدثنا سهيل  - ٢٨٤٢
أحد منكم سفرا فليسلم إذا أراد ( بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن سهيل إال حيىي تفرد به عمرو ) : على إخوانه فإهنم يزيدونه بدعائهم إىل دعائه خريا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن احلصني قال حدثنا علي بن أيب سارة عن ثابت البناين عن أنس بن  - ٢٨٤٣
ما حمق اإلسالم شيئا حمق الشح مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال ( و سلم  مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ) علي بن أيب سارة تفرد به عمرو بن احلصني 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن احلصني قال حدثنا علي بن أيب سارة قال حدثنا علي بن زيد عن  - ٢٨٤٤
]  ١٧٦ص [ ال تكفروا أحدا من أهل ( سلم يقول عروة عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مل يرو هذا احلديث عن علي بن ) : قبلتكم بذنب وإن عملوا بالكبائر وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمري 
  زيد إال علي بن أيب سارة تفرد به عمرو بن احلصني 

عبد امللك بن الوليد بن سعدان قال  حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال حدثنا - ٢٨٤٥
كأين أنظر إىل بياض خدي رسول ( حدثنا عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش وأيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  ) اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره السالم عليكم ورمحة اهللا 

ربنا سعيد بن أيب الربيع أخربنا عبد امللك قال حدثنا عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش حدثنا إبراهيم أخ - ٢٨٤٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الوتر ب سبح اسم ربك األعلى و قل ( عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد مل يرو هذه األحاديث 

قال حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت البناين عن حدثنا إبراهيم  - ٢٨٤٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ساجدا مبكة فجاء إبليس فأراد أن يطأ على عنقه فنفحه ( أنس بن مالك 

ثابت إال عثمان بن مطر جربيل نفحة جبناحه فما استوت قدماه على األرض حىت بلغ األردن مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ١٧٧ص ) [ 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال حدثتنا أم عمر بنت حسان بن زيد بن أيب  - ٢٨٤٨
الغصن قالت حدثين سعيد بن حيىي بن قيس بن عيسى عن أبيه أن حفصة قالت يا رسول اهللا إنك إذا اعتللت قدمت 

دمته ولكن اهللا الذي قدمه ال يروى هذا احلديث عن حيىي بن قيس إال هبذا اإلسناد أبا بكر فقال لست أنا الذي ق
  ) تفرد به الصلت 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال حدثنا عقبة بن املغرية الشيباين قال حدثين  - ٢٨٤٩
يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أت( إسحاق بن أيب إسحاق الشيباين عن أبيه عن بشري بن اخلصاصية قال 

فقال يل أنعش قدمك قلت )  ١( فلحقته بالبقيع فسمعته يقول السالم على أهل الديار من املؤمنني فانقطع شسعي 
يا رسول اهللا طالت عزوبيت ونأيت عن دار قومي فقال يا بشري أال حتمد اهللا الذي أخذ بناصيتك لإلسالم من بني 



مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال ابنه إسحاق تفرد ) : الهم الئتفكت األرض مبن عليها ربيعة قوم يرون أن لو
  به عقبة وال يروى عن بشري إال هبذا اإلسناد 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال حدثنا أيب قال حدثنا قرة بن خالد عن أيب الزبري عن  - ٢٨٥٠
من صعد الثنية ثنية املرار فإنه حيط عنه ما حط عن بين إسرائيل قال ( عليه و سلم  جابر قال قال النيب صلى اهللا

جابر فكان أول من صعدها خيلنا بين اخلزرج مث تتام الناس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كلكم مغفور له إال 
ن أجد ضاليت أحب إيل من أن صاحب اجلمل األمحر فقلنا تعال يستغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أل

  ) يستغفر يل صاحبكم وإذا هو ينشد ضالة مل يرو هذا احلديث عن قرة بن خالد إال معاذ 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا سهل بن حسام بن مصك قال حدثين  - ٢٨٥١
نعم الرجل ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال حسام بن مصك ) : بالل واملؤذنون أطول الناس أعناقا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين قال حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي قال حدثنا  - ٢٨٥٢
إذا أكل من اهلدي ( يب اخلليل عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن أيب ليلى عن عطاء عن أ

  ال يروى هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد ) : تطوعا فقد غرم 

ور عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حممد بن بكر الربساين قال حدثنا عباد بن منص - ٢٨٥٣
أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النيب صلى اهللا ( القاسم بن حممد قال حدثين أبو قعيس أنه 

عليه و سلم قالت يا نيب اهللا جاءين أبو قعيس فأبيت أن آذن له فقال ليدخل عليك عمك قلت يا رسول اهللا إمنا 
فليدخل عليك وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة ال يروى هذا أرضعتين املرأة مل يرضعين الرجل فقال إنه عمك 

  ) احلديث عن أيب قعيس إال هبذا اإلسناد تفرد به هدبة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن مرزوق قال حدثين حسني بن احلسن األشقر عن عبيد اهللا بن موسى  - ٢٨٥٤
كنت ( يح موىل أم سلمة عن جده صبيح قال عن أيب مضاء وكان رجل صدق عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن صب

بباب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء علي وفاطمة واحلسن واحلسني فجلسوا ناحية فخرج رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم إلينا فقال إنكم على خري وعليه كساء خيربي فجللهم به وقال أنا حرب ملن حاربكم سلم ملن 

ديث عن صبيح موىل أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به ساملكم ال يروى هذا احل
  ) حسني األشقر وقد رواه السدي عن صبيح عن زيد بن أرقم 

أبو بشر املزين ]  ١٨٠ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن مرزوق قال حدثنا عتاب بن حرب  - ٢٨٥٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصافح ( عبيد عن احلسن عن معقل بن يسار  أخربنا املضاء اخلراز عن يونس بن

  مل يرو هذا احلديث عن يونس إال مضاء تفرد به عتاب ) : النساء من حتت الثوب 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد بن عبدة الضيب قال حدثنا احلسن بن صاحل بن أيب األسود بن أخي  - ٢٨٥٦
سود قال حدثين شيخ يكىن أبا حممد وحدثين شيخ يقال له املهاجر يف زمن خلف يف املسجد منصور بن أيب األ

إن لربكم عز و جل يف أيام دهركم ( األعظم عن حممد بن مسلمة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
احلديث عن حممد بن  ال يروى هذا) : نفحات فتعرضوا هلا لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة ال يشقى بعدها أبدا 

  مسلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن عبدة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد بن عبدة الضيب قال حدثنا املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي  - ٢٨٥٧
ان يقول إذا قال حدثين يزيد بن أيب عبيد قال مسعت سلمة بن األكوع رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ك

مل يرو هذا احلديث عن يزيد موىل سلمة إال املغرية تفرد به ) : اللهم لقحا ال عقيما ( الريح ]  ١٨١ص [ اشتدت 
  أمحد بن عبدة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن سليمان النمريي قال حدثنا بكري بن مسمار  - ٢٨٥٨
ن عبد اهللا بن أنيس ما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألبيك يف ليلة القدر فقال عن الزهري قال قلت لضمرة ب

كان أيب صاحب بادية فقال يا رسول اهللا مرين بليلة أنزل فيها فقال انزل ليلة ثالث وعشرين فلما وىل قال أطلبها 
  ) يف العشر األواخر مل يرو هذا احلديث عن بكري إال فضيل 

م قال حدثنا أمحد بن عبدة قال حدثنا حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن حدثنا إبراهي - ٢٨٥٩
ما ألقى البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه أو ( جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال حيىي ) : طفى فال تأكلوه 

إبراهيم قال حدثنا أمحد بن عبدة قال حدثنا حسني بن احلسن األشقر قال أخربنا شريك عن  حدثنا - ٢٨٦٠
أيام التشريق أيام أكل ( أشعث بن سليم عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حسني بن األشقر تفرد به وشرب فال يصومها أحد مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال شريك وال عن شريك إال 
  ]  ١٨٢ص ) [ أمحد بن عبدة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد قال حدثنا حسني األشقر قال أخربنا قيس بن الربيع عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٨٦١
هناين النيب ( بن جني عن علي وعن بن أيب ليلى عن عبدالكرمي عن عبد اهللا بن احلارث عن بن عباس عن علي قال 

  ) اهللا عليه و سلم أن أشرب يف إناء من فضة مل يرو هذا احلديث عن جابر إال قيس  صلى

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمحد قال حدثنا حسني قال حدثنا جعفر بن زياد األمحر عن يزيد بن أيب خالد  - ٢٨٦٢
مل يرو ) : فقال يل توضأ  رعفت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم( عن أيب هاشم الرماين عن زاذان عن سلمان قال 

  هذا احلديث عن جعفر إال حسني األشقر 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا نافع بن خالد الطاحي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبيد اهللا بن خبيت الطاحي  - ٢٨٦٣
 ١٦١( اوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث لست أدعهن الدهر ( عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال 

  ) الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال نوح ) ب 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا سليم بن مسلم اخلشاب عن عبيد اهللا بن أيب زياد  - ٢٨٦٤
  ) ما خلف الكعبني من اإلزار ففي النار ( ل القداح عن سامل عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا

أبيه عن الشعيب عن ]  ١٨٣ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا إمساعيل بن جمالد عن  - ٢٨٦٥
مل يرو ) : مسروق قال سألت عائشة عن تطوع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فقالت ركعتان دبر كل صالة 

  ال ابنه هذا احلديث عن جمالد إ

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا سليم بن مسلم عن احلسن بن دينار عن يزيد الرشك قال  - ٢٨٦٦
كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض فجاج املدينة فسمع رجال ( مسعت أبا زيد وكانت له صحبة قال 

ال يروي ) : تمع حىت ختمها مث قال ما يف القرآن مثلها يتهجد ويقرأ بأم القرآن فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فأس
  هذا احلديث عن أيب زيد عمرو بن أخطب إال هبذا اإلسناد تفرد به سليم بن مسلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه وعبيداهللا بن  - ٢٨٦٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إىل اجلبان ماشيا ويرجع ماشيا وأبو (  عمر عن نافع عن بن عمر قال

  ) بكر وعمر مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال عبد الرمحن 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء املكي عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٢٨٦٨
احلالل بني واحلرام بني وبينهما شبهات ( عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٨٤ص [ نافع 

فمن اتقاها كان انزه لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات أوشك أن يقع يف احلرام كاملرتع حول احلمى يوشك أن 
  ) يواقع احلمى وهو ال يشعر مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال عبد اهللا 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا سليم بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار  - ٢٨٦٩
كان جربيل إذا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بالقرآن كان أول ما يلقي ( عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

الرحيم الثانية علم النيب صلى اهللا عليه و سلم ان قد عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم فإذا قال جربيل بسم اهللا الرمحن 
  ) ختم السورة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن أبيه عن  - ٢٨٧٠
عليا فاطمة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني زوج( عن بن عباس  ٠معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة 

) قال يا علي ال تدخل على اهلك حىت تقدم هلم شيئا فقال ما يل شيء يا رسول اهللا فقال أعطها درعك احلطمية 
  قال بن أيب رواد قال أيب فقومت الدرع أربعمائة ومثانني درمها 



ص [ عمر الغداين  حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أيب - ٢٨٧١
ال يكون لرجل إبل ال يؤدي حقها يف جندهتا ( عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ]  ١٨٥

ورسلها إال بطح هلا يوم القيامة بقاع قرقر جاءت كأكثر ما كانت وأغذه وآشره وأجسمه فتطؤه بأخفافها كلما 
ره مخسني ألف سنة وقال يف الغنم كنحو ذلك وقال يف الذهب مضت أخراها عادت أوالها يف يوم كان مقدا

  والفضة كنحو ذلك 

أن رجال قال يا رسول اهللا اشتريت مقسم ( وبه عن قتادة عن أيب اجلعد أو بن أيب اجلعد عن أيب أمامة  - ٢٨٧٢
تعلم عشر آيات بين فالن فرحبت فيه كذا وكذا فقال أال أنبئك مبا هو أكثر منه رحبا قال هل يوجد قال رجل 

فذهب الرجل فتعلم عشر آيات فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال 
  ) ابنه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمران بن أيب الفضل عن  - ٢٨٧٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكره أن يوجد منه ريح يتأذى ( قالت  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

  ) منها مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عمران تفرد به إمساعيل 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن املنهال أخو حجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث  - ٢٨٧٤
أنا آخذ حبجزكم أقول اتقوا ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن بن عباس]  ١٨٦ص [ عن طاوس 

النار واتقوا احلدود ثالثا مث أنا فرطكم على احلوض فمن ورد فقد أفلح فيؤتى برجال حىت إذا عرفتهم وعرفوين 
   عبد الواحد مل يرو هذا احلديث إال) : أختلجوا دوين فأقول رب أصحايب فيقال مل يزالوا يرتدون على أعقاهبم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن هالل أخي بن عباد  - ٢٨٧٥
أعوزنا عوزا شديدا فأمرين أهلي أن آيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسأله شيئا فأقبلت ( عن أيب سعيد اخلدري قال 

و سلم يقول من استغىن أغناه اهللا ومن استعف أعفه اهللا ومن سألنا مل ندخر فكان أول ما مسعت النيب صلى اهللا عليه 
عنه شيئا إن وجدنا فقلت يف نفسي ألستغنني فيغنيين اهللا وألتعففن فيعفين اهللا فلم أسال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) شيئا 

عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة  - ٢٨٧٦
  ) ما بني ناحييت حوضي كما بني صنعاء إىل املدينة ( عليه و سلم قال 

  ) إين ألتوب إىل اهللا يف اليوم سبعني مرة ( وبه عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٧٧

ة قد حيل بيننا وبني نسكنا فنحن ملا رجعنا من غزوة احلديبي( عن أنس قال ]  ١٨٧ص [ وبه عن قتادة  - ٢٨٧٨
بني احلزن والكآبة فأنزل اهللا عز و جل إنا فتحنا لك فتحا مبينا إىل آخر اآلية فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 

  ) أنزلت علي آية خري من الدنيا وما فيها مجيعا مل يرو هذه األحاديث عن سليمان التيمي إال ابنه 



قال حدثنا حمرز بن عون قال حدثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار عن حممد بن جحادة عن حدثنا إبراهيم  - ٢٨٧٩
أيب اجلوزاء قال قال يل بن عباس يا أبا اجلوزاء أال أخربك أال أحتفك أال أعطيك قلت بلى فقال مسعت رسول اهللا 

سورة فإذا فرغ من القراءة قال من صلى أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة أم القرآن و( صلى اهللا عليه و سلم يقول 
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فهذه واحدة حىت يكمل مخس عشرة مث ركع فيقوهلا عشرا مث رفع 

فيقوهلا عشرا مث يسجد فيقوهلا عشرا مث يرفع فيقوهلا عشرا مث يسجد فيقوهلا عشرا مث يرفع رأسه فيقوهلا عشرا فهذه 
كل ركعة حىت يفرغ من أربع ركعات قال من صالهن غفرله كل ذنب صغريه وكبريه قدمي أو  مخسة وسبعون يف

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال حيىي بن عقبة تفرد به حمرز ) : حديث كان أو هو كائن 

أبيه وعبيداهللا بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن  - ٢٨٨٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل الصفا من باب بين خمزوم مل يرو هذا احلديث ( عمر عن نافع عن بن عمر 

  ]  ١٨٨ص ) [ عن عبيد اهللا إال عبد الرمحن 

عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن سهيل بن أيب صاحل  - ٢٨٨١
من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه مل يرو هذا ( أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) احلديث عن سهيل إال عبد الرمحن بن عبد اهللا 

حدثنا إبراهيم أخربنا عاصم بن النضر أخربنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي اهللا  - ٢٨٨٢
من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره ( ن عبادة بن الصامت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عنه ع

  ) لقاء اهللا كره اهللا لقاءه 

لو كان البن آدم واديان من مال ألبتغى واديا ( وبه عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٨٣
  لتراب ويتوب اهللا على من تاب ثالثا وال ميأل جوف بن آدم إال ا

  ) بني عينيه مكتوب كافر يعين الدجال ( وبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٨٤

يف اجلنة عرض له هنر حافتاه الياقوت اجملوف فضرب امللك ) ب  ١٦٢( ملا عرج ( وبه عن أنس قال  - ٢٨٨٥
هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك اهللا عز و جل قال الذي معه بيده فاستخرج مسكا فقال للملك الذي معه ما 

  ) فرفعت له سدرة املنتهى فأبصرت عندها نورا عظيما 

ص [ إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم هبا طعمة ( وبه عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٨٦
  ) خرة ويعقبه رزقا يف الدنيا على طاعته يف الدنيا وأما املؤمن فإن اهللا عز و جل يدخر له حسناته يف اآل]  ١٨٩

وبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أبصرهم أهل اجلنة قالوا ما هؤالء فيقال هؤالء  - ٢٨٨٧
  ) اجلهنميون 



دفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقرأ أهلاكم ( وبه عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال  - ٢٨٨٨
ل يقول بن آدم مايل مايل وهل لك من مالك يا بن آدم إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت التكاثر فقا
  ) فأمضيت 

ملا قضى اهللا اخللق ( وبه عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٨٩
  ) كتب يف كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رمحيت غضيب 

املرأة عورة وإهنا ( وبه عن قتادة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٨٩٠
  ) إذا خرجت استشرفها الشيطان وإهنا ال تكون أقرب إىل اهللا منها يف قعر بيتها 

( اهللا عليه و سلم قال وبه عن قتادة عن خليد بن عبد اهللا العصري عن أيب الدرداء عن رسول اهللا صلى  - ٢٨٩١
ما طلعت مشس وال غربت إال وجبنبتيها ملكان يناديان يسمع من على األرض إال الثقلني إيها الناس هلموا إىل ربكم 

إن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وال آبت إال وجبنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فأعطه خلفا ومن أمسك 
  ) فأعطه تلفا 

إبراهيم قال حدثنا هارون بن معروف قال أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج عن حدثنا  - ٢٨٩٢
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو بعرفة ويداه إىل ( حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن أبن عباس قال 

  اجمليد مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد ) : كاستطعام املسكني ]  ١٩٠ص [ صدره 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عن  - ٢٨٩٣
عمر بن راشد اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أبيه عن جده عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى 

ال يستنون بسنيت وسيكون رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف ستكون أئمة ال يهتدون هبديي و( اهللا عليه و سلم 
أجساد اإلنس قلت كيف أصنع إن أدركين ذلك قال تسمع وتطيع لالمري األعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 

  ) فامسع وأطع مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال عمر تفرد به بن سالم 

قال حدثنا حيىي بن سليم الطائفي عن عبد اهللا بن عثمان  حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عباد املكي - ٢٨٩٤
بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فال طاعة ملن عصى اهللا ( يقول 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا بشر بن سيحان قال حدثنا حلبس بن حممد الكاليب قال حدثنا سفيان الثوري  - ٢٨٩٥
ان رجال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا اين زوجت ( عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 

إذا كان غدا فتعال فجئين بقارورة واسعة الرأس ابنيت واين أحب ان تعينين بشيء فقال ما عندي من شيء ولكن 
ناحية الباب قال فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجر ]  ١٩١ص [ وعود شجر وآية بيين وبينك أن أجيف 

فجعل يسلت العرق من ذراعيه حىت امتألت القارورة فقال خذ وأمر بنتك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس هذا 



به قال فكانت إذا تطيبت شم أهل املدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت املطيبني مل يرو العود يف القارورة وتطيب 
  ) هذا احلديث عن أيب الزناد إال سفيان وال عن سفيان إال حلبس تفرد به بشر 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال حدثنا الذيال بن  - ٢٨٩٦
بيد بن حنظلة قال مسعت جدي حنظلة بن حذمي يقول وفدت مع جدي حذمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ع

فقال يا رسول اهللا إن يل بنني ذوي حلى وغريهم وهذا أصغرهم فأدناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسح 
( ل الوارم وجهه والشاة الوارم ضرعها فيقول رأسي وقال بارك اهللا فيك قال الذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرج

على موضع كف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيمسحه فيذهب الورم ال يروى هذا احلديث عن ) بسم اهللا 
  ) حنظلة إال هبذا اإلسناد تفردبه أبو سعيد 

أوس عن بالل بن حيىي  حدثنا إبراهيم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد اهللا بن داود عن سعد بن - ٢٨٩٧
مسعت حذيفة بن اليمان يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمار كذا وكذا ]  ١٩٢ص [ قال 

  ) وكذا ما مل يبلغه السن ال يروى هذا احلديث عن حذيفة إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن أوس الكاتب 

عبد اهللا بن داود عن عبيدة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد  حدثنا إبراهيم قال حدثنا نصر قال حدثنا - ٢٨٩٨
  ) أنه كان يسلم تسليمتني يف الصالة ( اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد اهللا بن الزبري اليحمدي قال حدثنا ثابت البناين عن أنس  - ٢٨٩٩
ما حتاب رجالن يف اهللا إال كان أحبهما إىل اهللا عز و جل ( اهللا عليه و سلم  بن مالك قال قال رسول اهللا صلى

  مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال عبد اهللا بن الزبري ) : أشدمها حبا لصاحبه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن حممد بن حيان قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثين مفضل  - ٢٩٠٠
عن أبيه قال كان رسول اهللا ]  ١٩٣ص [ سامل أيب عبد اهللا بن سامل عن أيب املليح بن أسامة اهلذيل  بن فضالة عن

صوموا من وضح إىل وضح مل يرو هذا احلديث عن أيب املليح إال سامل وال عن سامل إال ( صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ) مفضل تفرد به أبو قتيبة 

وسى قال حدثنا سلم عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا حدثنا إبراهيم قال حدثنا م - ٢٩٠١
  ) عليه و سلم صلى يف النعلني واخلفني مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر تفرد به سلم 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن سيف قال حدثنا عوين بن عمرو القيسي أخو رياح بن عمرو قال  - ٢٩٠٢
اقرؤوا القرآن ( عيد اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا س

  ) باحلزن فإنه نزل باحلزن 

إن يف اجلنة غرفا يرى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ( وبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٩٠٣
املتزاورين فيه واملتباذلني فيه مل يرو هذين احلديثني عن سعيد إال عوين تفرد هبما ظواهرها أعدها اهللا للمتحابني فيه و

  ) إمساعيل 



رأيت ( حدثنا إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن سيف قال حدثنا جعفر الضبعي عن ثابت عن أنس قال  - ٢٩٠٤
ص ) [ يث عن جعفر إال إمساعيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه ورمبا خلعهما مل يرو هذا احلد

١٩٤  [  

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا بكار بن سقري قال حدثين راشد أبو  - ٢٩٠٥
حممد احلماين قال رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت أخربين عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف كان 

ضئه قال نعم فدعا بوضوء فأيت بطست وبقدح حنت يقول كما حنت يف أرضه فوضع بني فإنه بلغين أنك كنت تو
يديه فأكفأ على يديه من املاء فأنعم غسل كفيه مث مضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا مث أخرج يده 

نيه فمسح عليهما مث اليمىن فغسلها ثالثا مث غسل اليسرى ثالثا مث مسح برأسه مرة واحدة غري أنه أمرها على أذ
  ) أدخل كفيه مجيعا يف املاء فذكر احلديث 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو ظالل قال  - ٢٩٠٦
سلك رجالن مفازة أحدمها عابد واآلخر به رهق ( حدثين أنس بن مالك عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

العابد حىت سقط فجعل صاحبه ينظر إليه ومعه ميضأة فيها شيء من ماء فجعل ينظر إليه وهو صريع فقال فعطش 
لئن مات هذا العبد الصاحل عطشا ومعي ماء ال أصيب من اهللا خريا أبدا ولئن سقيته مائي ألموتن ) ب  ١٦٣( واهللا 

ا املفازة فيوقف الذي به رهق يوم القيامة فتوكل على اهللا وعزم فرش عليه من مائه وسقاه فضله فقام حىت قطع
للحساب فيؤمر به إىل النار فتسوقه املالئكة فريى العابد فيقول يا فالن أما تعرفين فيقول ومن أنت فيقول أنا فالن 

آثرتك على نفسي يوم املفازة فيقول بلى أعرفك فيقول للمالئكة قفوا فيقفون وجييء حىت ]  ١٩٥ص [ الذي 
عز و جل فيقول يا رب قد تعرف يده عندي وكيف آثرين على نفسه يا رب هبه يل فيقول له هو  يقف فيدعو ربه

قال جعفر بن سليمان فقلت أليب ظالل حدثك أنس عن رسول اهللا ) لك فيجيء فيأخذ بيد أخيه فيدخله اجلنة 
  ) صلت صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم مل يرو هذا احلديث عن أيب ظالل إال جعفر تفرد به ال

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن أنيس بن أيب حيىي عن  - ٢٩٠٧
امجع أصحابك فجعلت أتتبعهم يف ( إسحاق بن سامل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و سلم فدخلنا فوضعت بني أيدينا صحفة صنيع قدر  املسجد رجال رجال أوقظهم فأتينا باب النيب صلى اهللا عليه
شعري فقال لنا كلوا بسم اهللا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني وضعت الصحفة والذي نفس )  ٢( مدين 

حممد بيده ما يف آل حممد قيس شيء غري ما ترونه فأكلنا حىت شبعنا وبقي منها بقية وكنا ما بني السبعني إىل الثمانني 
يل أليب هريرة مثل أيش حني فرغتم منها فقال مثلها حني وضعت إال أن فيها أثر األصابع مل يرو هذا احلديث عن ق

  ) إسحاق بن سامل إال أنيس بن أيب حيىي 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن سيار املروزي قال حدثنا عبدان بن عثمان عن أيب محزة عن يزيد بن  - ٢٩٠٨
إذ ]  ١٩٦ص [ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ثقل وعنده عائشة وحفصة ( عن بن عباس  أيب زياد عن مقسم

دخل علي فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع رأسه مث قال أدن مين فأسنده إليه فلم يزل عنده حىت تويف فلما 
لباب فجعل علي يقول ما زلت طيبا قضى قام علي وأغلق الباب وجاء العباس ومعه بنو عبد املطلب فقاموا على ا

حيا وطيبا ميتا وسطعت رحيه طيبة مل جيدوا مثلها فقال إهنا ريح حنينك كحنني املرأة وأقبلوا على صاحبكم فقال 



علي أدخلوا علي الفضل بن العباس فقالت األنصار نشدناكم باهللا يف نصيبنا من رسول اهللا فأدخلوا رجال منهم 
مل جرة بإحدى يديه فسمعوا صوتا يف البيت ال جتردوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال له أوس بن خويل حي

واغسلوه كما هو يف قميصه فغسله علي يدخل يده حتت القميص والفضل ميسك الثوب عنه واألنصاري ينقل املاء 
  ) وعلى يد علي خرقة يدخل يده حتت القميص 

مسعود اجلحدري قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الصلت بن  - ٢٩٠٩
كان العرب جيعلون عاما شهرا وعاما شهرين ( حدثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال 

وال يصيبون احلج إال يف كل ستة وعشرين سنة مرة وهو النسيء الذي ذكر اهللا عز و جل يف كتابه فلما كان عام 
أبو بكر بالناس وافق يف ذلك العام احلج فسماه اهللا احلج األكرب مث حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حج 

العام املقبل فاستقبل الناس اآلهلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا 
عمرو بن شعيب إال داود بن أيب هند وال عن داود إال واألرض مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٩٧ص [ السماوات 

  ) حممد بن عبد الرمحن تفرد به الصلت 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا جعفر بن مهران السباك قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن  - ٢٩١٠
( سلمون واملشركون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد وهو مبكة بالنجم وسجد معه امل( عكرمة عن بن عباس 

  ) واجلن واإلنس مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوارث ) ب  ١٦٤

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن  - ٢٩١١
اء مل يرو هذا احلديث عن أيوب إذا وضع العشاء وحضرت الصالة فابدؤوا بالعش( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) إال عبد الوارث 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا محاد بن اجلعد اهلذيل قال حدثنا عمرو  - ٢٩١٢
  ) أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الرطب والبسر أن خيلطا ( بن دينار عن جابر بن عبد اهللا 

ص [ إبراهيم حدثنا إبراهيم بن احلجاج قال حدثنا بكار بن سقري األعرج قال حدثين أيب سقري  حدثنا - ٢٩١٣
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم من منزله ومعه ناس من ( عن عبد اهللا بن عمر قال ]  ١٩٨

عليها رسول اهللا صلى اهللا أصحابة فأخذ يف بعض طرق املدينة فمر بفناء قوم وسخلة ميتة مطروحة بفنائهم فقام 
عليه و سلم ينظر إليها مث التفت إىل أصحابه فقال ترون هذه السخلة هانت على أهلها إذ طرحوها فقالوا نعم يا 

ال يروى هذا ) : للدنيا أهون على اهللا من هذه السخلة على أهلها إذ طرحوها هكذا ( رسول اهللا فقال فواهللا 
  سناد تفردبه بكار بن سقري احلديث عن بن عمر إال هبذا اإل

حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي قال حدثنا حبان بن يسار أبو روح الكاليب قال  - ٢٩١٤
اللهم اغفر ( عن أبيه أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ]  ١٩٩ص [ حدثنا بزيد بن أيب مرمي السلويل 
يا نيب اهللا وللمقصرين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر للمحلقني فقال للمحلقني فقال رجل من القوم 



مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب مرمي ) : الرجل يا نيب اهللا وللمقصرين حىت إذا كان يف الرابعة قال وللمقصرين 
  إال حبان بن يسار 

حدثنا ميمون بن جنيح أبو احلسن قال حدثنا احلسن حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج قال  - ٢٩١٥
أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين اشتهي اجلهاد وإين ال أقدر عليه فقال هل ( عن أنس بن مالك قال 

بقي أحد من والديك قال أمي قال فأبل اهللا عذرا يف برها فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهد إذا 
  ) أمك فاتق اهللا وبرها مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال ميمون رضيت عنك 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبدالواهب احلارثي قال حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن  - ٢٩١٦
اهللا  بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأكل مجارا والقوم فقال رسول( جماهد عن بن عمر قال 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل املسلم قال فسكت القوم حىت كدت أسأل رسول اهللا ( صلى اهللا عليه و سلم 

  ]  ٢٠٠ص ) [ صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصغر القوم فقال هي النخلة مل يرو هذا احلديث عن سلمة إال حيىي 

قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك اجلنيب عن حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي  - ٢٩١٧
عبد اهللا بن عطاء قال حدثين البهزي قال سألت احلسني بن علي عن تشهد علي فقال هو تشهد النيب صلى اهللا عليه 

و سلم فقلت حدثين بتشهد علي عن تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال التحيات هللا والصلوات 
مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا ) : لرائحات والزاكيات والناعمات السابغات الطاهرات هللا والطيبات والغاديات وا

  بن عطاء إال عمرو 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبد العزيز بن  - ٢٩١٨
ري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أمرين إال ما خ( سياه عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن عائشة قالت 

  ) اختار أيسرمها مل يرو هذا احلديث عن حبيب إال عبد العزيز 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن العالف قال حدثنا حممد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن  - ٢٩١٩
  ) هم أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بصبيان فسلم علي

وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صرخ هبما يعين احلج والعمرة مل يرو هذيه احلديثني عن سعيد إال  - ٢٩٢٠
  ) حممد بن سواء 

[ حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا حممد بن سواء عن حسني املعلم عن مطر الوراق عن نافع  - ٢٩٢١
من قال سبحان اهللا كتبت له عشرا ومن قاهلا ( صلى اهللا عليه و سلم عن بن عمر قال قال رسول اهللا ]  ٢٠١ص 

عشر مرار كتب له مائة ومن استغفر اهللا غفر له ومن أعان على خصومة بظلم أو بغري علم مل يزل يف سخط اهللا حىت 
ناته يربح ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا ومن مات وعليه دينار أو درهم قص من حس

  ) ليس مث دينار وال درهم مل يرو هذا احلديث عن حسني إال حممد تفرد به حممد بن عبد الرمحن 



حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا حممد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الشعيب عن جابر بن  - ٢٩٢٢
األمة أثنا عشر قيما ال يضرهم من خذهلم يكون هلذه ( مسرة قال كنت مع أيب عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ومهس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكلمة مل أمسعها فقلت أليب الكلمة اليت مهس هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ) سلم فقال كلهم من قريش مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد 

من قتل نفسا معاهدة ( هللا صلى اهللا عليه و سلم قال وبه عن قتادة عن احلسن عن أيب بكرة أن رسول ا - ٢٩٢٣
  ) بغري حقها مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها لتوجد من مسرية مخسمائة عام مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال حممد 

بن  حدثنا إبراهيم بن احلسني بن أيب العالء اهلمداين بالكوفة سنة مثان ومثانني ومائتني قال حدثنا احلارث - ٢٩٢٤
عبد اهللا اخلازن قال حدثنا أبو معشر عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

ص ) [ ما بني املشرق واملغرب قبلة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال أبو معشر ( صلى اهللا عليه و سلم 
٢٠٢  [  

عبد اهللا اخلازن قال حدثنا أبو حفص األبار عن بن أيب ليلى عن  حدثنا إبراهيم قال حدثنا احلارث بن - ٢٩٢٥
مل يرو هذا احلديث عن نافع إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال ) : أن زوج بريرة كان عبدا ( نافع عن بن عمر 

  أبو حفص تفرد به احلارث 

حيىي بن سعيد أبو زكريا املدين حافظ قرب حدثنا إبراهيم قال حدثنا مرار بن محوية اهلمذاين قال حدثين  - ٢٩٢٦
حج ( رسول اهللا قال حدثين حممد بن صاحل بن قيس موىل بين احلارث بن فهر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال 

عمر عام الرمادة سنة ست عشرة حىت إذا كان بني السقيا والعرج يف جوف الليل عرض له راكب على الطريق 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له عمر ويلك أتعقل فقال العقل ساقين إليك أتويف فصاح أيها الركب أفيكم ر

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا تويف فبكى وبكى الناس فقال من ويل األمر بعده قالوا بن أيب قحافة فقال 
قال من ويل األمر بعده قال عمر بن أحنف بين تيم قالوا نعم قال فهو فيكم قالوا قد تويف قال فدعا ودعا الناس ف

اخلطاب قال أمحر بين عدي قالوا نعم هو الذي كلمك قال فأين كنتم عن أبيض بين أمية أو أصلع بين هاشم قالوا 
]  ٢٠٣ص [ قد كان ذاك فما حاجتك قال لقيت رسول اهللا وأنا أبو عقيل اجلعيلي على ردهة جعيل فأسلمت 

شرب أوهلا وسقاين آخرها فواهللا ما زلت أجد شبعها كلما جعت وبردها كلما  وبايعت وشربت معه شربة من سويق
عطشت وريها كلما ظمئت إىل يومي هذا مث تسنمت هذا اجلبل األبيض أنا وزوجيت وبنات يل فكنت فيه أصلي يف 

اهللا  كل يوم وليلة مخس صلوات وأصوم شهرا يف السنة وأذبح لعشر ذي احلجة فذلك ما علمين رسول اهللا صلى
عليه و سلم حىت دخلت هذه السنة فال واهللا ما بقيت لنا شاة إال شاة واحدة بغتها الذئب البارحة فأكل بعضها 

وأكلنا بعضها فالغوث الغوث فقال عمر أتاك الغوث أصبح معنا باملاء ومضى عمر حىت جاء املاء وجعل ينتظر وأخر 
وزوجته ) ب  ١٦٥( أبا عقيل اجلعيلي معه ثالث بنات له الرواح من أجله فلم يأت فدعا صاحب املاء فقال إن 

فإذا جاءك فأنفق عليه وعلى أهله وولده حىت أمر بك راجعا إن شاء اهللا فلما قضى عمر حجه رجع ودعا صاحب 
املاء فقال ما فعل أبو عقيل فقال جاءين الغد يوم حدثتين فإذا هو موعوك فمرض عندي ليايل مث مات فذاك قربه 

مر على أصحابه فقال مل يرض اهللا له فتنتكم مث قام يف الناس فصلى عليه وضم بناته وزوجته فكان ينفق فأقبل ع
  ) عليهم ال يروى هذا احلديث عن أيب عقيل إال هبذا اإلسناد تفرد به مرار 



األعمش حدثنا إبراهيم قال حدثنا احلارث بن عبد اهللا اخلازن قال حدثنا أبو حفص األبار عن منصور و - ٢٩٢٧
  ) كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشوص فاه بالسواك ( عن أيب وائل عن حذيفة قال 

قال حدثنا جرول بن جنفل ]  ٢٠٤ص [ حدثنا إبراهيم قال حدثنا مرار بن محويه قال حدثنا أبو النضر  - ٢٩٢٨
سلم أومل على بعض من نسائه بقدر من أن النيب صلى اهللا عليه و ( احلراين عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  هريس 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد احلميد بن عصام اجلرجاين قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال  - ٢٩٢٩
خطبنا عمر باجلابية فقال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا ( حدثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال 

امي فيكم فقال أكرموا أصحايب مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت يشهد الرجل ومل يستشهد عليه و سلم مق
وحيلف الرجل ومل يستحلف فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد أال 

مل يرو هذا احلديث ) : سيئته فهو مؤمن ال خيلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان أال ومن سرته حسنته وساءته 
  عن شعبة إال أبو داود تفرد به عبد احلميد 

حدثنا إبراهيم بن نائلة األصبهاين قال حدثنا عبيد بن عبيدة التمار قال حدثنا املعتمر بن سليمان عن  - ٢٩٣٠
عن عبد اهللا بن عمر  ] ٢٠٥ص [ عثمان بن ساج عن سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة وعبد الرمحن بن أيب هند 

جاء رجل من احلرورية فقال يا أبا عبد الرمحن لوددت أنك مت مع أصحابك ومل تبق بعدهم أقبلت على ( قال 
احلج والعمرة وتركت اجلهاد فأجاب احلروري ثكلتك أمك لئن كنت كائنا بعدهم مخسني سنة أتفص لقد خلقت 

مخس على أن يعبد اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج بيت اهللا للتحسر مث قال عبد اهللا بن عمر بين اإلسالم على 
وصوم رمضان فقال رجل من أشراف أهل الشام عنده جالس أن تعبد اهللا تأمر هبا قال نعم قال فعد الصوم قبل 

  ) احلج فقال ال أجعله إال آخرهن هكذا مسعتها من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن بن ساج عن خصيف عن جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري عن بن عباس انه قال ذكر وبه عن عثما - ٢٩٣١
املسح على اخلفني عند عمر سعد وعبد اهللا بن عمر فقال عمر سعد أفقه منك فقال عبد اهللا بن عباس يا سعد إنا ال 

ل فلم يتكلم أحد ننكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مسح ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة املائدة قا
  مل يرو هذين احلديثني عن معتمر إال عبيد : فإهنا أحكمت كل شيء وكانت آخر سورة أنزلت من القرآن إال براءة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا عبد اهللا بن عرارة الشيباين قال حدثنا  - ٢٩٣٢
عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى ]  ٢٠٦ص [ وة عن أم الدرداء حممد بن الزبري احلنظلي عن رجاء بن حي

من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة فقال أبو الدرداء وإن زنا وإن سرق فقال رسول اهللا صلى اهللا ( اهللا عليه و سلم 
الزبري وال رواه عن  مل يروه عن رجاء إال حممد بن) : وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أيب الدرداء ( عليه و سلم 

  حممد إال عبد اهللا بن عرارة 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن  - ٢٩٣٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب فقال يف خطبته إن ( أيب قالبة عن أيب العالء عن مطرف عن عياض بن محار 



إن كل مال حنلته عبدي حالل وإين ) ب  ١٦٥( و جل أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يف يومي هذا ريب عز 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن 

فمقتهم عجمهم وعرهبم إال بقايا من أهل  يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا وإن اهللا عز و جل نظر إىل أهل األرض
الكتاب وقال إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك فأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرأه نائما ويقظانا وإن اهللا عز و 
جل أمرين أن آيت قريشا فقلت يا رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم 

مل يروه عن خالد احلذاء إال عبد الوهاب ) : فق عليك وابعث جيشا أبعث مخسة أمثاله من املالئكة نغزك وأنفق فسنن
  وال رواه عن عبد الوهاب إال املقدمي 

حممد اجلرمي قال ]  ٢٠٧ص [ حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب املخرمي قال حدثنا سعيد بن  - ٢٩٣٤
بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حدثنا أبو عبيدة احلداد قال حدثنا سعيد

مل يروه عن قتادة إال سعيد وال ) : إن اهللا عز و جل رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ( 
  عن سعيد إال أبو عبيدة وال عن أيب عبيدة إال سعيد اجلرمي 

نا سعيد قال حدثنا أبو عبيدة احلداد قال حدثنا أبو بشر املزلق عن ثابت عن أنس حدثنا إبراهيم قال حدث - ٢٩٣٥
إن هللا عز و جل عبادا يعرفون الناس بالتوسم مل يروه عن ثابت إال أبو ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) بشر وال عن أيب بشر إال أبو عبيدة 

ثنا سعيد بن حممد اجلرمي قال حدثنا أبو مثيلة حيىي بن واضح عن حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال حد - ٢٩٣٦
صلينا الظهر خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( رميح بن هالل الطائي قال حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

شر من أسلم سلم فلما انفتل من صالته أقبل علينا غضبانا فنادى بصوت أمسع العواتق يف أجواف اخلدور فقال يا مع
ومل يدخل اإلميان يف قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تطلبوا عوراهتم فإنه من يطلب عورة أخيه املسلم هتك اهللا ستره 

  ]  ٢٠٨ص ) [ وأبدى عورته ولو كان يف ستر بيته ال يروى عن بريدة إال هبذا اإلسناد 

أبو عبيدة احلداد قال حدثنا حممد بن ثابت  حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن حممد اجلرمي قال حدثنا - ٢٩٣٧
( البناين عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن أبيه عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يوضع لألنبياء منابر من ذهب جيلسون عليها ويبقى منربي ال أجلس عليه قائم بني يدي ريب عز و جل منتصبا ألميت 
أن يبعث يب إىل اجلنة وتبقى أميت بعدي فأقول يا رب أميت أميت فيقول اهللا عز و جل يا حممد ما تريد أن أصنع خمافة 

بأمتك فأقول يا رب اعدل حساهبم فيدعى هبم فيحاسبون فمنهم من يدخل اجلنة برمحة اهللا ومنهم من يدخل اجلنة 
ث هبم إىل النار وحىت إن مالكا خازن النار يقول يا برجال قد بع)  ١( بشفاعيت فما أزال أشفع حىت أعطى صكاكا 

حممد ما تركت لغضب ربك من أمتك من نقمة مل يروه عن حممد بن ثابت إال أبو عبيدة إبراهيم بن صاحل الشريازي 
 (  

حدثنا إبراهيم بن صاحل الشريازي قال حدثنا عثمان بن اهليثم قال حدثنا جعفر بن الزبري عن القاسم عن  - ٢٩٣٨
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اإلناء الواحد من اجلنابة وأقول ( يب أمامة قال قالت عائشة أ

  ال نعلم أبا أمامة روى عن عائشة غري هذا وال يروى إال من هذا الوجه ) أبق يل أبق يل 



حدثنا سعري بن اخلمس عن  حدثنا إبراهيم بن شريك األسدي الكويف قال حدثنا شهاب بن عباد قال - ٢٩٣٩
قتل املرء ( عبد اهللا بن احلسن عن عكرمة عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

دون ماله شهادة هكذا رواه سعري بن اخلمس عن عبد اهللا بن احلسن عن عكرمة عن عبد اهللا بن عمرو ورواه 
فخالف سعريا يف روايته حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن عبد اهللا بن احلسن 

عن الثوري عن ب عبد اهللا بن حسن عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن 
بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد وعن عبد اهللا 

احلسن فيه إسناد آخر حدثناه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال 
حدثنا عبد العزيز بن املطلب عن عبد اهللا بن احلسن عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول 

تل دونه فقتل فهو شهيد وقد روى احلديث عن عكرمة عن عبد اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أريد ماله ظلما فقا
بن عمرو من غري رواية عبد اهللا بن احلسن حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا سعيد بن حيىي قال حدثنا بن هليعة عن 
من  أيب األسود عن عكرمة موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول

  ) قاتل على ماله حىت قتل مظلوما فهو شهيد 

حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن حممد بن ثور عن  - ٢٩٤٠
إن اهللا عز و جل حيب ( معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) سفسافها معايل األمور ويكره 

حدثنا إبراهيم بن متوية األصبهاين قال حدثنا عمر بن عبد امللك الوصايب احلمصي قال حدثنا حممد بن  - ٢٩٤١
عبيدة قال حدثنا اجلراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن أيوب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد 

ليه و سلم إذا صلى رفع يديه حني يستفتح الصالة وحني يكرب كان رسول اهللا صلى اهللا ع( اهللا بن عمر قال 
  ) للركوع وحني يرفع رأسه من الركوع مل يروه عن أيوب إال بن ذي محاية 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي قال حدثنا حممد بن ثابت العبدي قال حدثنا روح  - ٢٩٤٢
لرمحن بن األعرج وفالن يشهدان على أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عبد ا

من أدرك ركعة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس مل تفته ومن أدرك ركعة من صالة العصر قبل ( و سلم قال 
  مل يروه عن روح إال حممد وال عن حممد إال عبد اهللا ) : أن تغيب الشمس مل تفته 

حبيب عن شعبة عن زبيد ]  ٢١١ص [ إبراهيم قال حدثنا احلسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حدثنا  - ٢٩٤٣
اجلمعة ركعتان والفطر ركعتان واألضحى ركعتان والسفر ( اليامي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عمر قال 

  ) ان ركعتان متام ليس نقص على لسان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يروه عن شعبة إال سفي

حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن رمحة املصيصي قال حدثنا حممد بن محري عن إبراهيم بن أيب عبلة عن  - ٢٩٤٤
من أعان ظاملا بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ ( عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مثل ثالث وثالثني زنية ومن نبت حلمه من السحت فالنار أوىل  من ذمة اهللا وذمة رسوله ومن أكل درمها من ربا فهو
  ) به 



اجلرجرائي قال ]  ٢١٢ص [ حدثنا إبراهيم بن حممد بن اهليثم البغدادي قال حدثنا حممد بن الصباح  - ٢٩٤٥
حدثنا إمساعيل بن علية عن روح بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت جاءت أم 

بين أيب طلحة فقالت يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحيي من احلق هل على املرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل 
فضحكت وقلت أحتتلم املرأة قال نعم لوال ذلك أكان الولد يشبه أمه مل يروه عن روح إال بن علية إبراهيم بن 

  ) يوسف البزار 

ادي قال حدثنا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال حدثنا عيسى بن حدثنا إبراهيم بن يوسف البزاز البغد - ٢٩٤٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف اجلنني بغرة ( يونس قال حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

إال  عبد أو أمة أو فرس أو بغل وقد روى هذا احلديث مجاعة عن حممد بن عمرو فلم يقل أحد منهم أو فرس أو بغل
  ) عيسى بن يونس أ إبراهيم بن بندار األصبهاين 

حدثنا إبراهيم بن بندار األصبهاين قال حدثنا حممد بن أيب عمر العدين قال حدثنا سفيان عن مسعر عن  - ٢٩٤٧
كنت آكل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حيسا يف قعب فمر عمر ( موسى بن أيب كثري عن جماهد عن عائشة قالت 

) لو أطاع فيكن ما رأتكن عني فنزلت آية احلجاب )  ٣( أكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال حسن أوه أوه فدعاه ف
  مل يروه عن مسعر إال سفيان بن عيينة : 

حدثنا إبراهيم بن أسباط بن السكن قال حدثنا صاحل بن مالك اخلوارزمي قال حدثنا عبداألعلى بن أيب  - ٢٩٤٨
ما صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا ( ن علقمة عن عبد اهللا قال املساور عن محاد عن إبراهيم ع

  ]  ٢١٣ص ) [ وعشرين أكثر مما صمنا ثالثني مل يرو هذا احلديث عن محاد إال عبد األعلى 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا صاحل بن مالك قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو  - ٢٩٤٩
أن رسول اهللا ( مرة عن مسروق أنه قال البن عقبة بن أيب معيط حدثنا عبد اهللا بن مسعود وكان غري كذوب  بن

صلى اهللا عليه و سلم أمر بعنق أبيك أن يضرب صربا مل يرثه فقال من للصبية بعدي قال هلم النار حسبك ما رضي 
  ) لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن أمحد بن مروان الواسطي قال حدثنا حممد بن أبان الواسطي قال حدثنا عبد الرمحن بن حدثنا إبراهيم ب - ٢٩٥٠
من ( زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

زيد إال ابنه عبد الرمحن أعالم املنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمنته خانك مل يرو هذا احلديث عن 
  ) وال يروى عن أيب سعيد إال من هذا الوجه 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا زكريا بن حيىي بن زمحويه قال حدثنا علي بن هاشم عن جابر بن احلر وعمرو  - ٢٩٥١
سول اهللا صلى وأيب حمرر وزكريا بن أيب زائدة وكثري النواء وعبدامللك بن سليمان عن عطية عن أيب سعيد قال قال ر

إن أهل الدرجات العلي لرياهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب يف السماء وإن أبا بكر وعمر ( اهللا عليه و سلم 
  ]  ٢١٤ص ) [ ملنهم وأنعما مل يروه عن علي بن هاشم إال رمحوية إبراهيم بن دحيم الدمشقي 



يب محيد قال حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا عمران بن أ - ٢٩٥٢
مساعة قال حدثنا األوزاعي قال حدثين حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس أهنا أتت 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إهنا تستحاض فزعمت أنه قال ذلك عرق فإذا أقبلت فدعي الصالة وإذا أدبرت 
مل يروه عن األوزاعي إال بن مساعة وال رواه عنه إال عمران وفاطمة بنت ) : ك الدم مث صلي فاغتسلي واغسلي عن

  قيس هي فاطمة بنت أيب حبيش 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن معدان قال حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن  - ٢٩٥٣
ن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا املغرية قال حدثنا مسعر بن كدام عن عطاء ب

خصلتان أو خلتان مها يسري ومن يعمل هبما قليل الصلوات اخلمس تسبح يف دبر كل صالة عشرا ( عليه و سلم 
حت وحتمده عشرا وتكربه عشرا فتلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف امليزان وإذا أويت إىل فراشك سب

وكربت ومحدت مائة مرة فتلك مائة باللسان وألف يف امليزان مل يروه عن مسعر إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية وأبو 
  ]  ٢١٥ص ) [ أسامة إبراهيم بن حممد الغزال 

حدثنا إبراهيم بن حممد الغزال املصري املعدل قال حدثنا خالد بن أسلم قال حدثنا النضر بن مشيل قال  - ٢٩٥٤
إين ألستغفر اهللا كل ( ثنا محاد عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد

  ) يوم وأتوب إليه مائة مرة 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم النصييب قال حدثنا ميمون بن األصبغ قال حدثنا أبو بكر احلنفي  - ٢٩٥٥
ن سلمة بن كهيل عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال قال رجل يا قال حدثنا مسعر بن كدام ع

السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل ) ب  ١٦٧( رسول اهللا هذا 
هيم إنك حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبرا

  مل يروه عن سلمة إال مسعر وال رواه عن مسعر إال أبو بكر احلنفي وال رواه عن أيب بكر إال ميمون ) : محيد جميد 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا مسلم بن عمرو احلذاء املديين قال حدثنا عبد اهللا بن نافع عن عثمان بن  - ٢٩٥٦
  ) صلى اهللا عليه و سلم كان يقصر الصالة بالعقيق أن النيب ( الضحاك عن أبيه عن نافع عن بن عمر 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث بن حممد بن عبد الرمحن بن عرق اليحصيب احلمصي قال حدثنا حممد  - ٢٩٥٧
بن حفص األوصايب قال حدثنا حممد بن محري عن إبراهيم بن أيب عبلة عن أم الدرداء قالت سألت عائشة ما كنت 

حججت أو غزوت معه ما كنت تزودينه قالت كنت ]  ٢١٦ص [ النيب صلى اهللا عليه و سلم أو  إذا سافرت مع
أزوده قارورة دهن ومشطا ومرآة ومقصني ومكحلة وسواكا مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال حممد تفردبه حممد 

  ) بن حفص إبراهيم بن موسى التوزي 

ثنا عبد الرحيم بن حيىي الديبلي قال حدثنا عبد الرمحن بن مغراء حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي قال حد - ٢٩٥٨
قال حدثنا جابر بن حيىي احلضرمي عن أيب إسحاق عن األغر عن أيب سعيد وأيب هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ) النار أبدا من قال عند موته ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا مل تطعمه ( عليه و سلم 



قال وحدثنا جابر بن حيىي عن ليث عن جماهد عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٩٥٩
من جر إزاره من اخليالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ومسعته يقول ال تدعن الركعتني قبل صالة الفجر فإن ( يقول 

يك دين فإمنا هي احلسنات والسيئات ليس مث دينار وال درهم جزاء فيهما الرغائب ومسعته يقول ال متوتن وعل
  ) وقصاص ليس يظلم اهللا أحدا 

حدثنا إبراهيم بن أيوب الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا جعفر بن سليمان عن بن جريج  - ٢٩٦٠
و سلم عن املستحاضة قال تعتد عن أيب الزبري عن جابر أن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ) أيام أقرائها مث تغتسل كل طهر مث حتتشي وتصلي 

حدثنا إبراهيم بن درستويه الفستوي قال حدثنا أبو محة حممد بن يوسف قال حدثنا أبو قرة عن بن  - ٢٩٦١
  ) ند املروة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرغ من طوافه ع( جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد بن حيىي احلجري الكندي قال حدثنا عبد اهللا بن األجلح عن أبيه عن  - ٢٩٦٢
عكرمة عن بن عباس قال جاء العباس يعود النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه فرفعه فأجلسه يف جملسه على 

ك اهللا يا عم فقال العباس هذا علي يستأذن فقال يدخل فدخل السرير فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع
ومعه احلسن واحلسني فقال العباس هؤالء ولدك يا رسول اهللا قال وهم ولدك يا عم قال أحتبهم فقال أحبك اهللا كما 

  أحبهم 

م بن حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد قال حدثنا عبد اهللا بن األجلح عن منصور عن أيب الضحى مسل - ٢٩٦٣
عن بن عباس قال قال العباس يا رسول اهللا إنا لنعرف الضغائن يف وجوه أقوام قال مب تعرفها ]  ٢١٨ص [ صبيح 

قال تكون احللقة يف احلديث فإذا اطلعت عليهم أمسكوا لقرابيت منك ولو كانوا يف نصحة هللا ورسوله ما أمسكوا 
ذراع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث دخل املسجد فقال له  لقرابيت منك قال تعرفهم قال نعم فوضع العباس يده على

العباس هذه احللقة منهم فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيد العباس فرفعها فقال من مل حيب عمي هذا هللا ولقرابته 
  ) مين فليس مبؤمن 

قال حدثنا حممد بن محري حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن األصم العكاوي بعكا قال حدثنا منخل بن منصور  - ٢٩٦٤
عن احلسن بن أيب احلسن عن عمران بن حصني عن رسول اهللا ) ب  ١٦٧( عن عمر بن صبح عن يونس بن عبيد 

من غزا يف البحر غزوة يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يغزو يف سبيله فقد أدى إىل اهللا ( صلى اهللا عليه و سلم قال 
مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عمر تفرد به ) : من النار كل مهرب طاعته كلها وطلب اجلنة كل مطلب وهرب 

  حممد بن محري 

حدثنا إبراهيم بن بيان اجلوهري الدمشقي قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف قال حدثنا  - ٢٩٦٥
النيب صلى اهللا  جعفر بن عون عن مسعر عن علي بن األقمر عن األغر أيب مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال قال

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضآ وصليا كتبا من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات مل يرو هذا ( عليه و سلم 
  ]  ٢١٩ص ) [ احلديث عن مسعر إال جعفر تفرد به حممد بن عبد الرمحن باب 



 * )  

  من امسه إمساعيل

 (  

ري قال حدثنا حيىي بن حيىي قال حدثنا حممد بن جابر عن حدثنا إمساعيل بن إسحاق السراج النيسابو - ٢٩٦٦
هنيتكم ( مساك بن حرب عن القاسم بن عبد الرمحن عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 عن زيارة القبور أال فزوروها وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم وال تسكروا وهنيتكم عن
  مل يروه عن مساك إال حممد ) : حلوم األضاحي بعد ثالث فأمسكوا ما شئتم 

حدثنا إمساعيل قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخربنا موسى القارىء قال حدثنا املفضل بن يونس عن  - ٢٩٦٧
ما من نيب ( ال األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

) : وال وال إال وله بطانتان بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي شرها فقد وقي 
  مل يروه عن األوزاعي إال املفضل وال رواه عن املفضل إال موسى وهو حديث إسحاق 

نا زافر بن سليمان عن مالك بن أنس عن حيىي بن حدثنا إمساعيل قال حدثنا عبد اهللا بن اجلراح قال حدث - ٢٩٦٨
سعيد عن أنس قال ملا كان صبيحة احتلمت دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته أين قد احتلمت فقال 

ص ) [ ال تدخل على النساء فما أتى علي يوم كان أشد منه مل يروه عن حيىي إال مالك وال عن مالك إال زافر 
٢٢٠  [  

حدثنا إمساعيل بن قرياط الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن  - ٢٩٦٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن أنس بن مالك عن عمر بن اخلطاب قال 

  ) سلم عن حلق القفا إال احلجامة 

ان بن عبد الرمحن قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن أيب حدثنا إمساعيل قال حدثنا سليم - ٢٩٧٠
من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا دعته حجبة ( سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) اجلنة يوم القيامة كل يدعوه إىل ما عنده يا فل هذا خري 

إبراهيم بن العالء احلمصي قال حدثنا إمساعيل بن عياش قال حدثنا الوليد بن حدثنا إمساعيل قال حدثنا  - ٢٩٧١
أشهدوا هذا احلجر خريا ( عباد عن خالد احلذاء عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) الوليد فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد ملن استلمه مل يروه عن خالد احلذاء إال 

حدثنا إمساعيل بن حممد النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن أمحد اخلزاعي قال حدثنا احلكم بن ميسرة عن  - ٢٩٧٢
مل ) : أوالد املشركني خدم أهل اجلنة ( مقاتل بن سليمان عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يروه عن قتادة إال مقاتل 



اعيل بن حممد بن وهب بن املهاجر القرشي املصري قال حدثنا هشام بن خالد األزرق قال حدثنا إمس - ٢٩٧٣
حدثنا مبشر بن إمساعيل عن شعيب بن أيب محزة عن الزبيدي عن الزهري عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول 

  ) إذا قاتل أحدكم صاحبه فليتجنب وجهه ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مساعيل قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد اهللا بن عباس قال حدثنا بقية حدثنا إ - ٢٩٧٤
بن الوليد عن إمساعيل بن عياش عن احلجاج بن أرطاة عن داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن أيب هريرة عن 

ىت تضع مل يروه عن داود إال أنه هنى يف غزوة أوطاس أن يقع الرجل على حامل ح( النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ) احلجاج وال عن احلجاج إال إمساعيل 

حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا الضيب األصبهاين قال حدثنا داود بن محاد بن الفرافصة البلخي قال حدثنا  - ٢٩٧٥
( لم قال اخلليل بن زكريا قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن احلسن عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  مل نسمعه إال من هذا الشيخ وال يروى عن أيب بكرة إال من هذا الوجه ) : اللهم بارك ألميت يف بكورها 

حدثنا إمساعيل قال حدثنا داود بن محاد قال حدثنا عتاب بن حممد بن شوذب عن عيسى األزرق عن  - ٢٩٧٦
يه و سلم فأدخل يده حتت حنكه فخلل حليته وضأت رسول اهللا صلى اهللا عل( مطر الوراق عن أنس بن مالك قال 

  ال يروى عن مطر إال هبذا اإلسناد ) : فقلت ما هذا قال هبذا أمرين ريب عز و جل 

٢٩٧٧   

حدثنا إمساعيل بن احلسن اخلفاف املصري قال نا زهري بن عباد قال نا يزيد بن عطاء عن أيب محزة عن إبراهيم 
نه سأهلا عن األوعية اليت هنى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت النخعي عن االسود بن يزيد عن عائشة أ

هنى عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت قلت فما هذه اجلرار اخلضر هي احلنتم قالت ال هي اجلرار احلمر كان حيمل 
  يزيد  فيها زفت وكان حيمل فيها مخر من مصر إىل املدينة فنهى عنها مل يروه عن أيب محزة إال

حدثنا إمساعيل قال نا أمحد بن صاحل قال نا بن أيب فديك قال حدثين موسى بن يعقوب عن عبد الرمحن  - ٢٩٧٨
  بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اق إال موسى تفرد به بن أيب فديك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن إسح

حدثنا إمساعيل بن منيل اخلالل قال نا حممد بن بكار قال نا حفص بن سليمان عن منصور بن حيان عن  - ٢٩٧٩
أيب هياج األسدي عن علي بن ربيعة الواليب عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف 

يف الركعة األوىل ب امل تنزيل السجدة ويف الركعة الثانية هل أتى على اإلنسان ال يروى صالة الفجر يوم اجلمعة 
  هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد 

سليمان بن عبد الرمحن قال نا ]  ٢٢٣ص [ حدثنا إمساعيل بن حممد أبو قصي العذري الدمشقي قال نا  - ٢٩٨٠
  لصلت بن هبرام عن يزيد الفقري خالد بن يزيد القسري قال نا ا



  عن بن عمر قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نغتسل يوم اجلمعة 

حدثنا إمساعيل بن أمحد البصري وكيل أكثم قال نا أبو اخلطاب زياد بن حيىي قال نا مالك بن سعري عن  - ٢٩٨١
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعثت رمحة مهداة األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رس

 )  

  من امسه إسحاق

 (  

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن منصور عن ايب وائل عن بن  - ٢٩٨٢
مسعتهم مسعود قال قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا 

  يقولون قد أسأت فقد أسأت مل يروه عن منصور إال معمر تفرد به عبد الرزاق 

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد  - ٢٩٨٣

مل يروه عن  عن جابر بن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيه
  منصور إال معمر ال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

عوف عن أيب املنهال ]  ٢٢٤ص [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن  - ٢٩٨٤
  عن أيب برزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كره أو هنى عن النوم قبلها واحلديث بعدها 

اق بن إبراهيم قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال حدثنا إسح - ٢٩٨٥
مل يروه عن بن عقيل إال معمر وال يروى عن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من متام الصالة إقامة الصف 

  جابر إال من هذا الوجه 

  عن معمر عن األعمش عن ايب الضحى عن مسروق  حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق - ٢٩٨٦

  عن ايب مسعود األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إن مما أدرك الناس من النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت 

بن  حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عطاء - ٢٩٨٧
  يسار 

  عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



]  ٢٢٥ص [ ال يدخل أحد اجلنة إال جبواز بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا لفالن بن فالن أدخلوه جنة 
  عالية قطوفها دانية 

  ن سعيد املقربي حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن أيب ذئب ع - ٢٩٨٨

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن يل على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فأدوا واسترمحوا فرمحوا فمن مل يفعل ذلك 
  مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال معمر تفرد به عبد الرزاق : منهم فعليه لعنة اهللا 

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ثابت البناين  - ٢٩٨٩

  أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن األنصار عيبيت اليت أويت إليها فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم فإهنم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي 
  احلديث عن ثابت البناين إال معمر هلم مل يرو هذا 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم عن عائشة أن النيب صلى  - ٢٩٩٠
  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر : اهللا عليه و سلم كان إذا رأى الغيث قال اللهم صيبا هنيئا 

  أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن القاسم بن حممد  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال - ٢٩٩١

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقبلها اهللا منه فأخذها بيمينه ورباها كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله ]  ٢٢٦ص [ إن العبد إذا تصدق من طيب 
قال كف اهللا حىت تكون مثل اجلبل فتصدقوا مل يرو هذا احلديث وإن الرجل يتصدق بالتمرة فتربو له يف يد اهللا أو 

  عن أيوب إال معمر 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن مساك بن الفضل عن عروة بن حممد عن أبيه عن  - ٢٩٩٢
  جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  روه عن مساك إال معمر وجده عروة عطية السعدي اليد املنطية خري من اليد السفلى مل ي

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن  - ٢٩٩٣
  أيب سالم 

يئته عن أيب أمامة قال قال رجل ما اإلمث يا رسول اهللا قال اإلمث ما حك يف صدرك فدعه قال فما اإلميان من ساءته س
  ]  ٢٢٧ص [ وسرته حسنته فهو مؤمن ال يروى عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد 



  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن األشعث بن عبد اهللا  - ٢٩٩٤

 عن أنس بن مالك قال مر رجل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وعنده ناس فقال رجل ممن عنده إين ألحب هذا هللا
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلمته قال ال فقال فقم إليه فأعلمه فقام إليه فأعلمه فقال أحبك الذي أحببتين له 

قال مث رجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فأخربه مبا قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت مع من 
  عث بن عبد اهللا إال معمر أحببت ولك ما احتسبت مل يرو هذا احلديث عن أش

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٢٩٩٥

عن جده قال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما يتدارون فقال إمنا هلك من كان قبلكم هبذا ضربوا كتاب 
ه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم اهللا بعضه ببعض وإمنا نزل كتاب اهللا يصدق بعض

  منه فكلوه إىل عامله 

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع  - ٢٩٩٦

بقطع ]  ٢٢٨ص [ عن بن عمر قال كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر  يدها مل

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ٢٩٩٧
  صلى اهللا عليه و سلم 

  املؤمن يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر 

بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا  حدثنا إسحاق - ٢٩٩٨
  عليه و سلم قال 

  ال شغار يف اإلسالم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال معمر 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال قال رسول  - ٢٩٩٩
  عليه و سلم  اهللا صلى اهللا

  ال شغار يف اإلسالم والشغار أن يبدل الرجل للرجل أخته بغري صداق فال شغار يف اإلسالم وال جلب وال جنب 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب  - ٣٠٠٠
  صلى اهللا عليه و سلم قال 

   حينث مل يرو هذا احلديث عن بن طاووس إال معمر من حلف فقال إن شاء اهللا مل



حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر قال أنا بن جريج قال أخربين عطاء بن  - ٣٠٠١
السائب أن عبد اهللا بن حبيب أخربه عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وآتوهم من مال اهللا الذي 

  بع الكتابة آتاكم قال ر

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عن ايب  - ٣٠٠٢
  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة فإذا أوصى حاف يف وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن 
مل بعمل أهل الشر سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة قال مث يقول أبو هريرة الرجل ليع

واقرؤوا إن شئتم تلك حدود اهللا إىل وله عذاب مهني مل يرو هذا احلديث عن شهر بن حوشب إال أشعث بن عبد 
  بد اهللا اهللا وال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من حديث أشعث بن ع

عن ]  ٢٣٠ص [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان اجلزري عن مقسم  - ٣٠٠٣
بن عباس قال فادى النيب صلى اهللا عليه و سلم أسارى بدر وكان فداء كل واحد منهم أربعة آالف وقتل عقبة بن 

ربا فقال من للصبية يا حممد قال النار مل يروه عن أيب معيط قتله قبل الفداء فقام إليه علي بن أيب طالب فقتله ص
  عثمان اجلزري إال معمر 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ياسني الزيات عن محاد بن أيب سليمان عن ربعي بن  - ٣٠٠٤
  حراش عن جرير بن عبد اهللا قال 

  ورة املائدة وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسح على خفيه بعد ما نزلت س

مل يرو هذا احلديث عن ربعي بن حراش إال ياسني الزيات تفرد به عبد الرزاق ورواه شعبة عن محاد عن إبراهيم عن 
  مهام بن احلارث عن جرير 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر قال أخربين األشعث عن احلسن عن عبد اهللا بن  - ٣٠٠٥
  اهللا عليه و سلم  مغفل قال رسول اهللا صلى

ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن عبد اهللا إال 
  معمر أ 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن حممد بن راشد عن خالد يعين احلذاء عن قيس بن عباد  - ٣٠٠٦
فتقدمت إىل الصف األول فجاء رجل فأخذ مبنكيب ]  ٢٣١ص [ ة العصر قال قدمت املدينة فدخلت املسجد لصال

فأخرين وقام مقامي بعد ما كرب اإلمام وكربت فلما فرغنا من الصالة التفت إيل فقال إمنا أخرتك أن رسول اهللا 
فقلت صلى اهللا عليه و سلم أمرنا أن يصلي يف الصف األول املهاجرون واألنصار فعرفت أنك لست منهم فأخرتك 

  من هذا فقالوا أيب بن كعب مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال حممد بن راشد تفرد به عبد الرزاق 



  حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن حيىي بن العالء عن ليث عن شهر بن حوشب  - ٣٠٠٧

هور الذي قد خصصتم به يف هذه اآلية عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل قباء ما هذا الط
  فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد خيرج من الغائط إال غسل مقعدته 

٣٠٠٨   

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا بشر بن رافع عن حيىي بن أيب كثري عن ايب سلمة 

  ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن السالم اسم من أمساء اهللا فأفشوه بينكم عن أيب هريرة قا

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن عثمان اجلزري عن مقسم عن بن عباس  - ٣٠٠٩
ن هبما محزة فلم يكن قال قتل محزة يوم أحد وقتل معه رجل من األنصار فجاءت صفية بنت عبد املطلب بثوبني لتكف

لألنصاري كفن فأسهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بني الثوبني مث كفن كل واحد منهما يف ثوب مل يروه عن عثمان 
  إال معمر 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة  - ٣٠١٠
  ئلي عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسلمي عن أيب األسود الد

  إن أحسن ما غريمت به الشيب احلناء والكتم 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان املصري قال نا سعيد بن أيب مرمي قال نا أبو غسان حممد بن مطرف  - ٣٠١١
  قال حدثين زيد بن أسلم عن أبيه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيب فإذا امرأة من السيب تسعى إذ وجدت عن عمر بن اخلطاب قال قدم على رسول 
صبيا يف السيب فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أترون هذه طارحة ولدها يف 

بعباده من هذه املرأة النار قلنا ال واهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أرحم 
بولدها مل يروه عن زيد بن أسلم إال أبو غسان وال رواه عن أيب غسان إال بن أيب مرمي وال يروى عن عمر إال هبذا 

  ]  ٢٣٣ص [ اإلسناد 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال ثنا يوسف بن عدي قال نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن سفيان  - ٣٠١٢
  الشعيب عن الرباء بن عازب وداود بن أيب هند عن الشعيب عن فراس عن 

عن الرباء بن عازب يذكر أحدمها ما مل يذكر اآلخر قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم االضحى فقال من 
يه توجه قبلتنا وصلى بصالتنا ونسك نسكنا فال يذبح حىت يصلى فقام رجل فقال يا رسول اهللا إن هذا يوم اللحم ف
مكروه وإين عجلت نسكي ألطعم أهلي وأهل داري وجرياين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعد ذبيحة 



أخرى فقال إن عندي عناقا لبونا هي أحب إيل من شأين حلم قال اذحبها فإهنا خري نسكك وال جتزىء ذبيحة عن 
  بن عدي  أحد بعدك مل يروه عن سفيان إال بن أيب زائدة وال رواه إال يوسف

حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال نا حامد بن حيىي قال نا أبو النضر قال نا شيبان أبو معاوية عن  - ٣٠١٣
ليث عن جماهد عن األسود عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الكلب األسود البهيم شيطان 

   ليث وال عنه إال شيبان إسحاق بن خالويه الواسطي مل يروه عن جماهد عن األسود عن عائشة غري هذا إال

حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي قال نا علي بن حبر قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن أيب  - ٣٠١٤
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ميد اهللا يف عمره 

  يف رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق اهللا وليصل رمحه  له]  ٢٣٤ص [ ويوسع 

حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي قال نا علي بن حبر قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر قال أنا  - ٣٠١٥
  ثابت وسليمان التيمي 

بل بقلوهبم على عن انس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظر قبل العراق والشام واليمن فقال اللهم أق
طاعتك وحط من ورائهم مل يروه عن سليمان التيمي إال معمر وال رواه عن معمر إال هشام بن يوسف وال رواه عن 

  هشام إال علي بن حبر 

حدثنا إسحاق بن خالويه قال نا علي بن حبر قال نا هشام بن يوسف قال نا معمر عن هشام بن عروة  - ٣٠١٦
  عن ابيه 

ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهبا وال فضة وال شاة وال بعريا وال ترك إال شطرا من  عن عائشة قالت ما
شعري فأكلنا منه زمانا مث كلته فوددت أين مل أكله مل يروه عن هشام بن عروة إال معمر وال عن معمر إال هشام بن 

  يوسف وال عن هشام إال علي بن حبر 

نا إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا محاد بن سلمة عن حبيب وهشام  حدثنا إسحاق بن خالويه قال - ٣٠١٧
  ومحيد عن حممد بن سريين 

  عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه فيه فإن أحد جناحيه داء واآلخر دواء مل يروه عن محاد بن سلمة عن محيد 
  جاج الشامي إسحاق بن حاجب الواسطي إال إبراهيم بن احل

املسييب قال نا أيب عن بن أيب ]  ٢٣٥ص [ حدثنا إسحاق بن حاجب املروزي قال نا حممد بن إسحاق  - ٣٠١٨
  ذئب عن بن شهاب عن احلارث بن احلكم 



ق مل يروه عن ايب عمرو بن محاس وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس للنساء سرأة الطري
  عن الزهري إال بن ذئب 

حدثنا إسحاق بن حاجب املروزي قال نا حممد بن إسحاق املسييب قال نا عبد اهللا بن نافع عن هشام بن  - ٣٠١٩
  سعد عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب اجلهين 

  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ال يروى عن عبد اهللا بن خبيب وله صحبة إال هبذا اإلسناد ال يروى  إذا عرف الغالم ميينه من مشاله فمروه بالصالة
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد ومل يروه عن هشام بن سعد إال عبد اهللا بن نافع إسحاق بن مروان 

  الدهان 

ل نا وهيب بن خالد حدثنا إسحاق بن مروان الدهان البغدادي قال نا عبد األعلى بن محاد النرسي قا - ٣٠٢٠
عن أيوب عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن ايب معيط قالت مسعت 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس بكذاب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا 

هشام بن عمار قال نا عمر بن املغرية قال نا  حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ايب حسان األمناطي قال نا - ٣٠٢١
  غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين 

عن بن عمر قال كنا نقول لقاتل املؤمن إذا مات إنه يف النار ونقول ملن أصاب كبرية فمات عليها إنه يف النار حىت 
  أنزل اهللا هذه اآلية إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 

حدثنا إسحاق بن ايب حسان األمناطي قال نا هشام بن عمار قال نا حممد بن مسروق الكندي قال نا  - ٣٠٢٢
  الوليد بن عبد اهللا بن مجيع 

  عن أيب الطفيل عن سعيد بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 الطفيل إال الوليد بن عبد اهللا من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضني مل يروه عن أيب
  وال رواه عن الوليد إال حممد بن مسروق أ الكندي وابنه ثابت بن الوليد إسحاق بن داود الصواف 

حدثنا إسحاق بن داود الصواف التستري قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيغ قال نا روح بن  - ٣٠٢٣
  زهري عن عبد الرمحن األعرج القاسم قال حدثين مالك بن أنس عن ال

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك ال يروى عن مالك إال من هذا الوجه 



حدثنا إسحاق بن داود الصواف قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيغ عن صدقة بن أيب عمران  - ٣٠٢٤
عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

فقلت يا رسول اهللا أقبلت من جبل طيء فأكللت نفسي وأتعبت راحليت واهللا ما ]  ٢٣٧ص [ باملوقف جبمع 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم تركت حبال إال وقد وقفت عليه فهل يل من حج يا رسول اهللا فقال رسول 

من صلى معنا هذه الصالة وقد أتى عرفة ليال أو هنارا فقد قضى تفثه ومت حجه مل يروه عن صدقة بن أيب عمران إال 
  عبد اهللا بن بزيغ 

حدثنا إسحاق بن داود الصواف قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن سفيان بن عيينة عن  - ٣٠٢٥
املعتمر عن إبراهيم عن عبد اهللا بن ايب أوىف األسلمي قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  منصور بن

يا رسول اهللا إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمين ما جيزئين يف الصالة أن أقول قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال 
هللا قال يا رسول اهللا هذا هللا فما يل أن أقول قال قل اللهم اغفر يل إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال با

وارمحين واهدين وعافين وارزقين فلما أن وىل الرجل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما إن هذا قد أصاب اخلري كله 
  أو علم اخلري كله أو حنو هذا 

حممد بن أيب السري العسقالين قال نا عبد الرزاق  حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ايب الورس الغزي قال نا - ٣٠٢٦
  عن عطاء بن يسار ]  ٢٣٨ص [ قال أنا معمر عن زيد بن اسلم 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رأين يف منامه فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل 
  يب وال بالكعبة 

الكويف قال نا أمحد بن أيب عبد الرمحن األصباغي قال نا مصعب بن حدثنا إسحاق بن حممد الطحان  - ٣٠٢٧
  سالم عن الزبرقان السراج عن حبيب بن يسار 

  عن زيد بن أرقم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يأخذ من شاربه فليس منا 

ل نا مصعب بن سالم عن حدثنا إسحاق بن حممد الطحان قال نا أمحد بن أيب عبد الرمحن األصباغي قا - ٣٠٢٨
  الزبرقان عن موسى بن أيب املختار عن بالل بن حيىي 

عن حذيفة قال ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدفع اهللا عنهم من البالء ما يدفع اهللا 
  عن هذه األخبية يعين الكوفة 

ىي بن سعيد بن سامل القداح قال نا عبد اجمليد بن عبد حدثنا إسحاق بن حممد اخلزاعي املكي قال نا حي - ٣٠٢٩
  العزيز بن أيب رواد عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



قال إنا معاشر األنبياء أمرنا بثالث بتعجيل الفطر وتأخري السحور ووضع اليمىن على اليسرى يف الصالة مل يروه عن 
عنه إال ابنه تفرد به حيىي ال يروى عن بن عمر إال من هذا الوجه إسحاق بن مجيل األصبهاين نافع إال عبد العزيز وال 

  ]  ٢٣٩ص [ 

حدثنا إسحاق بن مجيل األصبهاين قال نا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي قال نا عبد امللك بن عمرو  - ٣٠٣٠
  بن عبد اهللا أبو عامر عن عبد اهللا بن بديل اخلزاعي عن الزهري عن عبيد اهللا 

عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال 
حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام هكذا رواه عبد اهللا بن بديل بن ب ورقاء عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن 

  عباس 

ري عن عطاء بن يزيد عن أيب أيوب وعن الزهري عن أنس بن مالك فإن كان عبد ورواه أصحاب الزهري عن الزه
  اهللا بن بديل حفظه فهو حديث غريب وال يروى عن بن عباس إال من هذا الوجه 

حدثنا إسحاق بن حممد األصبهاين قال نا حممد بن إسحاق الصاغاين قال نا موسى بن داود قال نا حفص  - ٣٠٣١
  ن أيب إسحاق عن أيب عبيدة بن عبد اهللا عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن غياث عن األعمش ع

  ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء 

وهب بن بقية الواسطي قال ]  ٢٤٠ص [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رجاء الدوسي األنباري قال نا  - ٣٠٣٢
  ر بن عبد اهللا املزين نا خالد بن عبد اهللا عن محيد الطويل عن بك

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يباشر وهو صائم وأيكم ميلك من أربه ما 
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميلك 

 )  

  من امسه إدريس

 (  

ربيع عن حبيب بن أيب ثابت حدثنا إدريس بن عبد الكرمي احلداد قال نا عاصم بن علي قال نا قيس بن ال - ٣٠٣٣
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول من يدعى إىل اجلنة احلمادون الذين 
  حيمدون اهللا يف السراء والضراء مل يروه عن حبيب إال قيس وشعبة بن احلجاج تفرد به عن شعبة نصر بن محاد 

داد قال نا عاصم بن علي قال نا قيس بن الربيع عن أيب حصني عن أيب حدثنا إدريس بن عبد الكرمي احل - ٣٠٣٤
  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف 



فارس قال نا هشام بن حسان ]  ٢٤١ص [ حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال نا عثمان بن عمر بن  - ٣٠٣٥
عن إبراهيم النخعي عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عن علي بن احلكم

  سلم قال 

  للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 

 )  

  من امسه أيوب

 (  

قال نا حدثنا أيوب بن أيب سليمان الصوري أبو ميمون قال نا عطية بن بقية بن الوليد قال حدثين أيب  - ٣٠٣٦
  حممد بن زياد قال مسعت أبا أمامة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أنا سابق العرب إىل اجلنة وصهيب سابق الروم إىل اجلنة وبالل سابق احلبشة إىل اجلنة وسلمان سابق الفرس إىل اجلنة 
  ال يروى عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد 

 )  

  من امسه أنس

 (  

حدثنا أنس بن سلم أبو عقيل اخلوالين قال نا خملد بن مالك احلراين قال نا إمساعيل بن عياش عن عبد  - ٣٠٣٧
العزيز بن عبيد اهللا عن مثامة بن عقبة عن احلارث بن سويد أنه مسع عبد اهللا بن مسعود يقول مسعت رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم يقول 

هم أكثر منه وأعز مث يداهنوا يف شأنه إال عاقبهم اهللا مل يروه عن احلارث  ما من رجل يكون يف قوم يعمل باملعاصي
  إال مثامة وال عنه إال عبد العزيز 

حدثنا أنس بن سلم اخلوالين قال نا معلل بن نفيل احلراين قال نا عتاب بن بشري عن يونس بن أيب  - ٣٠٣٨
صلى اهللا عليه و سلم إذا قدم من سفر صلى عن علي قال كان النيب ]  ٢٤٢ص [ إسحاق عن أبيه عن احلارث 

  ركعتني 

حدثنا أنس بن سلم اخلوالين قال نا أبو األصبغ عبد العزيز بن حيىي احلراين قال نا خملد بن يزيد عن عائذ  - ٣٠٣٩
بن شريح عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي أذنيه يقول سبحانك اللهم 



وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به خملد بن 
  يزيد 

 )  

  من امسه أبان

 (  

حدثنا أبان بن خملد األصبهاين قال نا عبد اهللا بن عمران األصبهاين قال نا أبو داود الطيالسي قال نا  - ٣٠٤٠
  خالد وهارون بن إبراهيم كلهم حدثين عن حممد بن سريين  سعيد بن عبد الرمحن وقرة بن

عن أيب هريرة قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني 
فخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصالة قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه فقام إىل 

يف املسجد كان يضع يده عليها فقال له رجل يقال له ذو اليدين طويل اليدين وكان رسول اهللا صلى اهللا خشبة 
عليه و سلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول اهللا قصرت الصالة أم نسيت قال مل أنس ومل تقصر فسأل القوم فقالوا 

[  مثل ركوعه أو أطول مث سجد سجدتني صدق ذو اليدين فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني
  أبو داود وال رواه عن أيب داود إال عبد اهللا بن عمران ]  ٢٤٣ص 

 )  

  من امسه أسلم

 (  

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا سليمان بن أمحد الواسطي قال نا الوليد بن مسلم عن سعيد بن  - ٣٠٤١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ بعد الغسل  بشري عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن بن عباس قال

  فليس منا مل يروه عن أبان إال سعيد وال عنه إال الوليد تفرد به سليمان بن أمحد احلرشي الشامي سكن واسط 

حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رمحة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أيب  - ٣٠٤٢
   الزبري

عن جابر قال رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر ويقول واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك 



حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا القاسم بن عيسى قال نا رمحة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن  - ٣٠٤٣
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل نيب دعوة دعا هبا فاستجاب اهللا له وإين أخرت أيب الزبري 

  دعويت شفاعة ألميت 

حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رمحة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أيب  - ٣٠٤٤
  الزبري 

و سلم يفتقد أهل اجلنة ناسا كانوا يعرفوهنم يف الدنيا فيأتون األنبياء  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
فيذكروهنم فيشفعون فيهم فيشفعون فيقال هلم الطلقاء وكلهم طلقاء يصب عليهم ماء احلياة مل يرو هذه األحاديث 

  ]  ٢٤٤ص [ الثالثة عن عزرة بن ثابت إال رمحة بن مصعب تفرد به القاسم بن عيسى الطائي 

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا حممد بن أبان الواسطي قال نا يزيد بن عطاء عن حريث بن أيب  - ٣٠٤٥
مطر عن الشعيب عن بن أيب السنابل عن فاطمة بنت قيس قالت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لباس 

حد مل يرو هذا احلديث عن الشعيب الذهب ونظمه فرمت امرأة بسوار من ذهب فمكث يف املسجد أياما ما يأخذه أ
  إال حريث وال عنه إال يزيد بن عطاء 

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا أبو كريب قال نا وكيع عن العالء بن عبد الكرمي عن الشعيب عن  - ٣٠٤٦
جيبه أحد مسرة بن جندب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى فلما انصرف قال ها هنا من بين فالن أحد فلم 

مث قال ها هنا من بين فالن أحد فلم جيبه أحد مث قال ها هنا من بين فالن أحد فقال رجل نعم يا رسول اهللا ها هنا 
فالن فقال إن صاحبكم حمتبس بباب اجلنة بدين عليه فقال رجل إيل دينه يا رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن العالء 

  إال أبو كريب وال كتبناه إال عن أسلم بن عبد الكرمي إال وكيع وال عن وكيع 

حدثنا أسلم بن سهل قال ثنا سليمان بن داود بن ثابت قال نا خالد بن عمرو األموي قال نا بسام  - ٣٠٤٧
الصرييف عن حيىي بن بسام عن موسى بن طلحة عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم من 

ومخس عشرة مل يرو هذا احلديث عن بسام إال خالد بن عمرو تفرد ]  ٢٤٥ص  [الشهر ثالثة عشرة وأربع عشرة 
  به سليمان بن داود بن ثابت 

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا مقدم بن حممد بن حيىي بن عطاء قال نا عمي القاسم بن حيىي عن  - ٣٠٤٨
عليه و سلم أيت بشراب وعن ميينه أعرايب عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا 

  وعن يساره أبو بكر فشرب فقال له عمر يا رسول اهللا أعطه أبا بكر فأعطاه األعرايب وقال األمينون 

حدثنا أسلم بن سهل قال نا إسحاق بن سعيد بن يزيد الواسطي قال نا روح بن مسافر عن األعمش عن  - ٣٠٤٩
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى 



ثالثة يؤتون أجورهم يوم القيامة مرتني رجل كانت عنده أمة فأحسن أدهبا مث أعتقها وتزوجها فله أجره مرتني وعبد 
مملوك يؤدي حق اهللا وحق سيده فله أجره مرتني ورجل آمن بنبيه مث أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم فآمن به 

  جره مرتني مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال روح بن مسافر تفرد به إسحاق بن سعيد واتبعه فله أ

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا عبد الرمحن بن علي الشيباين الواسطي قال نا عبد احلكم بن  - ٣٠٥٠
  منصور عن داود بن أيب هند عن احلسن عن أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني يعين احلسن بن علي مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب إن 
  هند إال عبد احلكم بن منصور 

 )  

  من امسه األحوص

 (  

حدثنا األحوص بن املفضل بن غسان الغاليب قال نا ايب قال نا روح بن أسلم قال نا عبد اهللا بن بكر  - ٣٠٥١
  قال نا محيد بن هالل قال حدثين عبد اهللا بن الصامت املزين 

عن أيب ذر قال صليت قبل أن أمسع باإلسالم ثالث سنني قلت يا أبا ذر أين كنت توجه قال كنت أتوجه حيث 
وجهين اهللا كنت أصلي من أول الليل فإذا كان آخر الليل ألقيت حىت كأمنا أنا خفاء حىت تعلوين الشمس قال 

الشهر احلرام فانطلقت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فبلغ خالنا أن أخي يدخل على فاستحلت غفار 
أهله فذكر ذلك فقلت ما لنا معك قرار قال فارحتلنا وجعل يقنع رأسه ويبكي حزنا علينا فنزلنا حبضرة مكة فنافر 

كاهنا فقال الكاهن ألنيس قد قضيت أخي رجل من الشعراء على صرمته أيهما كان أشعر أخذ صرمة اآلخر فأتينا 
لنفسك قبل أن أقضي لك فأخذ صرمة الشاعر فنزل حبضرة مكة فقال أليب ذر احفظ يل حاجة فأحفظ صرمتك 

فلما قدم مكة مسع بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ومسع ما يقولن له فقضى حاجته ورجع إىل أخيه وقال أي أخي رأيت 
عبد قال فقال أبو ذر أي أخي ما يقول الناس قال يقولون جمنون ويقولون شاعر رجال مبكة يدعو إىل إهلك الذى ت

ويقولون كاهن وقد عرضت قوله على أقراء الشعراء فواهللا ما هو بشاعر ومسعت قول الكهان فال واهللا ما هو 
ن قال قلت مبجنون قلت أي أخي فما تقول قال أقول إنه صادق وإهنم كاذبو]  ٢٤٧ص [ بكاهن وال واهللا ما هو 

إين أريد أن ألقاه قال أي أخي إن الناس قد شرقوا له وجتهموا له قال فإذا قدمت فسل عن الصاىبء قال فلما قدمت 
مكة رأيت رجال علت عنه عيين فقال قلت أين هذا الصاىبء قال فنادى صاىبء صاىبء قال فخرج من كل واد 

فتفرقوا عين فأتيت زمزم فغسلت عين الدماء ودخلت فرموين بكل حجر ومدر حىت تركوين كأين نضب أمحر قال 
بني الكعبة وأستارها قال فلبثت ثالثني بني يوم وليلة وليس يل طعام إال ماء زمزم حىت ضرب اهللا علي أمسخة أهل 

مكة حىت مل أر أحدا يطوف بالبيت إال امرأتني فأتتا علي ومها تقوالن إساف ونائلة فقلت أنكحوا إحديهما األخرى 
ن من خشب ومل أكن يا بن أخي وذكر كلمة فولتا وقالتا الصاىبء بني الكعبة وأستارها أما واهللا لو أن هنا أحدا هب



من نفرنا قال ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر فاستقبلتامها فقاال ما هذا الصوت قالتا الصاىبء بني 
أل أفواهنا فجاءا فاستلما احلجر مث طافا سبعا مث صليا ركعتني قال الكعبة وأستارها قاال ما يقول قالتا يقول كلمة مت

فعرفت اإلسالم وعرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتقدمي أيب بكر إياه فأتيتهما فقلت السالم عليك يا رسول 
قال مم أنت قلت أنا من اهللا ورمحة اهللا وبركاته قال وعليك ورمحة اهللا وعليك ورمحة اهللا وعليك ورمحة اهللا ثالثا مث 

غفار فقال بيده على جبينه قال فذهبت أتناوله فقال أبو بكر ال تعجل قال مث رفع إيل رأسه فقال منذ كم أنت ها 
هنا قلت منذ ثالثني من بني يوم وليلة فقال ما طعامك قلت ما يل طعام إال ماء زمزم وقد تكسرت يل عكن بطين 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إهنا مباركة إهنا طعام طعم إهنا مباركة إهنا  وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقال
فقال أبو بكر يا رسول اهللا أئذن يل فأحتفه الليلة قال فأذن له ]  ٢٤٨ص [ طعام طعم إهنا مباركة إهنا طعام طعم 

أكلته مبكة حىت  فانطلق إىل دار فدخلها ففتح بابا فقبض لنا قبضات من زبيب طائف قال فكان ذلك أول طعام
  خرجت منها 

فقال يل أمرت أن أخرج إىل أرض ذات خنل وال أحسبها إال يثرب فاذهب فأنت رسول رسول اهللا إىل قومك فلما 
قدمت علي أخي قال أي أخي ماذا جئتنا به أو كلمة حنو هذه قلت قد لقيته وأسلمت وبايعت ودعوت أخي إىل 

نا أمنا فدعوناها إىل اإلسالم فقالت ما يب عن دينكما رغبة وانا قد أسلمت اإلسالم قال وأنا قد أسلمت وبايعت فأتي
وبايعت قال مث أرحتلنا فأتينا قومنا فدعوناهم إىل اإلسالم فأسلم نصفهم وأسلم سيدهم إمياء بن رحضة وصلى هبم 

ول اهللا صلى اهللا عليه وقال النصف الباقون دعونا حىت مير بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فمر عليهم رس
و سلم فأسلم النصف الباقي قال وقالت أسلم نسلم علي ما أسلمت عليه غفار قال فأسلموا فقال رسول اهللا أسلم 

ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن بكر بن عبد اهللا املزين إال روح بن أسلم وال رواه 
  فضل بن غسان الغاليب وحجاج بن الشاعر باب عن روح بن أسلم إال امل

 )  

  من امسه أزهر

 (  

حدثنا أزهر بن زفر املصري قال نا أبو أسلم حممد بن خملد الرعيين ثنا سليمان بن ايب كرمية عن مكحول  - ٣٠٥٢
مل يرو عن قزعة بن حيىي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زر غبا تزدد حبا 
  هذا احلديث عن مكحول إال سليمان بن أيب كرمية وال عن سليمان إال حممد بن خملد تفرد به أزهر بن زفر 

حدثنا أزهر بن زفر قال نا حممد بن خملد الرعيين أبو أسلم قال نا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه  - ٣٠٥٣
  عن عطاء بن يسار 

صلى اهللا عليه و سلم عن أصحاب األعراف فقال قوم قتلوا يف سبيل اهللا وهم عن أيب سعيد اخلدري قال سئل النيب 
عصاة آلبائهم فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم املعصية أن يدخلوا اجلنة فهم وقوف على سور بني اجلنة 



اخلالئق والنار حىت تذوب شحومهم وتبدل حلومهم حىت يفرغ اهللا من حساب اخلالئق فاذا فرغ من حساب 
تغمدهم برمحة منه فأدخلوا اجلنة مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن وال عن عبد الرمحن إال 

  حممد بن خملد وال يروى عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد 

 )  

  من امسه األسود

 (  

قي قال نا سعدان بن حيىي عن حدثنا األسود بن مروان املقدي قال نا سليمان بن عبد الرمحن الدمش - ٣٠٥٤
  صدقة بن ايب عمران عن سليمان الكاهلي عن أيب صاحل 

  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني 

ىي عن صدقة بن ايب عمران حدثنا األسود بن مروان قال نا سليمان بن عبد الرمحن قال نا سعدان بن حي - ٣٠٥٥
عن ايب يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت فطبقت فنهاين أيب وقال كنا نفعله مث أمرنا بالركب مل يرو هذين 

  ]  ٢٥٠ص [ احلديثني عن صدقة بن عمران إال سعدان بن حيىي تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

 )  

  من امسه أسامة

 (  

جييب املصري قال نا أبو الطاهر بن السرح قال أنا بكر بن سليم عن أيب حازم حدثنا أسامة بن أمحد الت - ٣٠٥٦
  عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوىب للغرباء قيل ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس مل 
  ن سهل إال بكر يروه عن أيب حازم ع

 )  

  باب الباء

 (  

 )  



  من امسه بشر

 (  

حدثنا بشر بن موسى بن صاحل بن شيخ بن عمرية األسدي قال نا منصور بن صقري قال نا موسى بن  - ٣٠٥٧
  أعني عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كاة واحلج والعمرة واجلهاد حىت ذكر سهام اخلري وما جيزئ يوم القيامة إال إن الرجل ليكون من أهل الصالة والز
  بقدر عقله مل يروه عن عبيد اهللا إال بن أعني تفرد به منصور 

  حدثنا بشر بن موسى قال نا خالد بن حيىي قال نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل  - ٣٠٥٨

  هللا عليه و سلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن 
كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفة قالوا يا رسول اهللا وما كرامته قال جائزته الضيافة ثالث ليال فما كان 

  يث عن زيد بن أسلم إال هشام بن سعد تفرد به خالد بن حيىي بعد ذلك فهو صدقة مل يرو هذا احلد

حدثنا بشر بن موسى قال نا حيىي بن إسحاق السيلحيين قال نا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد  - ٣٠٥٩
  اهللا بن رباح 

وقال لعمر مىت توتر عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر مىت توتر قال أوتر أول الليل 
صلى اهللا عليه و سلم أخذ أبو بكر باحلزم وقال لعمر أخذ بالقوة ]  ٢٥٢ص [ قال أوتر من آخر الليل فقال النيب 

  مل جيود هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال حيىي بن إسحاق أ 

ب عن منصور عن حدثنا بشر بن موسى قال نا عبد الصمد بن حسان املروذي قالن نا خراجة بن مصع - ٣٠٦٠
  ربعي بن حراش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول اهللا عز و جل بن آدم إن عملت قراب األرض خطيئة ومل تشرك يب شيئا جعلت لك قراب األرض مغفرة مل 
  يروه عن خارجة إال عبد الصمد بن حسان 

نا عبد الصمد بن حسان قال نا سفيان عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة حدثنا بشر بن موسى قال  - ٣٠٦١
  عن عبد اهللا أنه قال اإلذن من النعي والنعي من أمر اجلاهلية مل جيوده عن سفيان إال عبد الصمد 

  حدثنا بشر بن موسى قال نا حيىي بن إسحاق السيلحيين قال نا شريك عن عاصم عن أيب عبد الرمحن  - ٣٠٦٢

  بد اهللا بن مسعود رفعه أنه قال خريكم من قرأ القرآن وأقرأه مل يروه عن عاصم إال شريك عن ع



حدثنا بشر بن موسى قال نا حيىي بن إسحاق قال نا بن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حسان بن كريب  - ٣٠٦٣
اهللا عليه و سلم يقال له أن غالما منهم تويف فوجد به أبوه أشد الوجد فقال رجل من أصحاب رسول اهللا صلى 

حوشب أال أخربكم مبثلها شهدهتا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كان رجل خيتلف إىل النيب صلى اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه ]  ٢٥٣ص [ عليه و سلم ومعه ابنه فمكث أياما ال جييء إىل النيب 

ابنه الذي كان خيتلف معه فلقيه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أيسرك يا فالن أن  و سلم ما فعل فالن قالوا مات
ابنك عندك كأنشط الغلمان نشاطا أيسرك يا فالن أن ابنك كهل كخري الكهول أو يقال لك ادخل اجلنة ثواب ما 

  أخذ منك مل يسند حوشب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثا غري هذا 

شر بن موسى قال نا حيىي بن إسحاق السيلحيين قال نا سعيد بن زيد عن واصل موىل أيب عيينة حدثنا ب - ٣٠٦٤
  عن حيىي بن عبيد عن أبيه 

عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبوأ لبوله كما يتبؤا ملنزله مل يروه عن واصل إال سعيد 
  عن أيب هريرة إال هذا احلديث  وحيىي هو حيىي بن عبيد بن دجى ومل يسند عبيد

حدثنا بشر بن موسى قال نا موسى بن داود الضيب قال نا عقبة بن عبد اهللا الرفاعي عن عبد اهللا بن  - ٣٠٦٥
  بريدة 

عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وكان ال يطعم يوم النحر حىت يرجع 
  يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن بريدة إال عقبة بن عبد اهللا وثواب بن عتبة املهري  مل: فيأكل من ذبيحته 

  حدثنا بشر بن موسى قال نا موسى بن داود قال نا عبد اهللا بن املؤمل عن بن أيب مليكة  - ٣٠٦٦

تيم جعلين اهللا  عن عائشة قالت قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة إن أسرع الناس هالكا قومك قلت أمن
قريش تستخلبهم املنايا وتنفس الناس عليهم قلت فما بقاء الناس ]  ٢٥٤ص [ فداك فقال ال ولكن هذا احلي من 

  بعدهم قال هم صلب الناس فإذا هلكوا هلك الناس مل يروه عن بن أيب مليكة إال بن املؤمل 

ن مصك عن قتادة عن القاسم عن زيد بن حدثنا بشر بن موسى قال نا موسى بن داود قال نا حسام ب - ٣٠٦٧
أرقم قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسجد قباء فرآهم يصلون الضحى فقال هذه صالة األوابني قال 

  وكانوا يصلوهنا إذا رمضت الفصال 

ن حدثنا بشر بن موسى قال نا حيىي بن إسحاق السلحيين قال نا شريك عن خمول عن مسلم البطني ع - ٣٠٦٨
  سعيد بن جبري 

عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر بثالث يقرأ يف األوىل ب سبح اسم ربك األعلى ب 
  ويف الثانية ب قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة ب قل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن خمول إال شريك 



  ن املقريء قال مسعت بن عون حيدث عن حممد بن سريين حدثنا بشر بن موسى قال نا أبو عبد الرمح - ٣٠٦٩

عن ايب هريرة قال هنى أو هني أن يبول الرجل يف املاء الدائم أو الراكد مث يتوضأ منه يغتسل منه مل جيوده عن بن 
  عون إال املقريء 

صر األنطاكي بن ن]  ٢٥٥ص [ حدثنا بشر بن علي بن بشر العجلي العمي األنطاكي قال نا عبد اهللا  - ٣٠٧٠
حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك بن أنس عن زياد بن خمراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قلت يا 
رسول اهللا إين ألذبح الشاة وانا أرمحها قال والشاة إن رمحتها رمحك اهللا مل يروه عن مالك إال إسحاق تفرد به عبد 

  اهللا بن نصر 

بشر العجلي قال نا حممد بن سالم املنبجي قال نا الوضاح بن عباد الكويف عن  حدثنا بشر بن علي بن - ٣٠٧١
  عاصم األحول 

عن أنس بن مالك قال خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض الليايل أمحل له الطهور إذ مسع مناديا 
 صلى اهللا عليه و سلم لو قال أختها فقال يا أنس صبه فقال اللهم أعين على ما ينجيين مما خوفتين منه فقال النيب

فكأن الرجل لقن ما أراد رسول اهللا فقال وارزقين شوق الصادقني إىل ما شوقتهم إليه فقال النيب صلى اهللا عليه و 
سلم حيا يا أنس ضع الطهور وائت هذا املنادي فقل له أن يدعو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعينه على ما 

دع ألمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم باحلق فأتيته فقلت ادع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعينه ابتعثه به وا
اهللا على ما ابتعثه به وادع ألمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم باحلق فقال ومن أرسلك فكرهت أن أعلمه ومل أستاذن 

اهللا مبا سألتك قال أو ال ختربين من أرسلك فأتيت رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت وما عليك رمحك 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت له ما قال فقال قل له أنا رسول رسول اهللا فقال يل مرحبا برسول اهللا ومرحبا 

برسوله أنا كنت أحق أن آتيه أقرئ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السالم وقل له اخلضر يقرئك السالم ويقول 
الشهور وفضل أمتك على ]  ٢٥٦ص [ ك إن اهللا قد فضلك على النبيني كما فضل شهر رمضان على سائر ل

األمم كما فضل يوم اجلمعة على سائر األيام فلما وليت عنه مسعته يقول اللهم اجعلين من هذه األمة املرحومة 
  د به حممد بن سالم املرشدة املتاب عليها مل يروه عن أنس إال عاصم وال عنه إال الوضاح تفر

  حدثنا بشر بن موس الغزي قال نا أيوب بن علي بن اهليصم قال نا زياد بن سيار عن عزة ابنة عياض  - ٣٠٧٢

  عن أيب قرصافة قال قال النيب 

صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها وحفظها فرب حامل علم إىل من هو أعلم منه ثالث ال يغل 
  قلب إخالص العمل هللا ومناصحة الوالة ولزوم عليهن ال

 )  

  من امسه بكر



 (  

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن ايوب عن عمرو بن احلارث عن  - ٣٠٧٣
ن جممع بن كعب عن مسلمة بن خملد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اعروا النساء يلزمن احلجال مل يروه ع
عمرو بن احلارث إال حيىي بن أيوب وال رواه عن حيىي إال شعيب بن حيىي ال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إال هبذا اإلسناد 

[ حدثنا بكر بن سهل قال نا عمرو بن هاشم قال نا هقل عن األوزاعي قال نا عمرو بن قيس عن نافع  - ٣٠٧٤
  لى اهللا عليه و سلم يقول من جاء منكم اجلمعة فليغتسل عن بن عمر أنه مسع رسول اهللا ص]  ٢٥٧ص 

  حدثنا بكر بن سهل قال نا عمر بن هاشم قال مسعت األوزاعي حيدث عن حسان بن عطية عن نافع  - ٣٠٧٥

عن بن عمر قال قال رسول اهللا من حلف على ميني فاستثىن مث أتى مث أخلف فال كفارة عليه مل يروه عن األوزاعي 
  هاشم  إال عمرو بن

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن عقيل بن خالد عن بن شهاب أن عبد  - ٣٠٧٦
امللك بن ايب بكر أخربه أن أبا بكر بن عبد الرمحن أخربه أن أبا ذر أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول 

ع بن لكع وأفضل الناس مؤمن بني كرميني مل يروه عن الزهري إال عقيل ال تقوم الساعة حىت يغلب على الدنيا لك
  وال عن عقيل إال بن هليعة تفرد به عبد اهللا بن يوسف وال يروى عن أيب ذر إال من هذا الوجه 

حدثنا بكر بن سهل قال نا شعيب بن حيىي قال أنا عبد اجلبار بن عمر عن بن جريج عن الزهري عن  - ٣٠٧٧
  سامل 

يه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فأرة وقعت يف مسن فقال اطرحوها وما حوهلا وكلوه إن كان عن أب
  ]  ٢٥٨ص [ جامدا قالوا يا رسول اهللا فإن كان مائعا قال انتفعوا به 

بن ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ورواه أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد اهللا 
  عبد اهللا عن بن عباس 

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا عبد الرمحن بن شريح أبو شريح املعافري  - ٣٠٧٨
  أنه مسع سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف حيدث عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم يف الصوامع  ال تشددوا على أنفسكم فإمنا هلك من
  والديارات 



حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا أبو شريح عبد الرمحن بن شريح أنه مسع سهل بن  - ٣٠٧٩
  ايب أمامة بن سهل حيدث عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

شهادة صادقا من قلبه أعطاه منازل الشهداء وإن مات على فراشه ال يروى هذان احلديثان عن سهل من سأل اهللا ال
  بن حنيف إال هبذا اإلسناد 

حدثنا بكر بن سهل قال نا شعيب بن حيىي قال أنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن  - ٣٠٨٠
  ليه و سلم قال هرمز األعرج عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا ع

  من سأله جاره أن يغرز خشبه يف جداره فال مينعه هكذا رواه شعيب بن حيىي عن الليث 

الوليد بن مسلم قال نا عبد ]  ٢٥٩ص [ حدثنا بكر بن سهل قال نا مهدي بن جعفر الرملي قال نا  - ٣٠٨١
  األعلى بن عبد اهللا بن أيب فروة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة 

نس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر ببنية قبة لرجل من األنصار فقال ما هذه قال قبة فقال عن أ
النيب صلى اهللا عليه و سلم كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكرب من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة مل 

  عبد اهللا بن أيب فروة تفرد به الوليد  يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا إال عبد األعلى بن

حدثنا بكر بن سهل قال نا إبراهيم بن أيب الفياض الربقي قال نا أشهب بن عبد العزيز عن بن هليعة عن  - ٣٠٨٢
  مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن عقبة إال مشرح وال عنه إال بن هليعة ب وال عنه إال من تأىن أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد مل يروه 
  أشهب تفرد به إبراهيم بن أيب الفياض 

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم بن محيد قال أخربنا النعمان بن املنذر عن  - ٣٠٨٣
  لى اهللا عليه و سلم قال مكحول عن عنبسة بن ايب سفيان عن أم حبيبة أهنا أخربته أن رسول اهللا ص

من حافظ على أربع ركعات قبل صالة اهلجري وأربع بعدها حرمة اهللا على النار مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن 
  املنذر إال اهليثم بن محيد وحيىي بن محزة 

ث عن مكحول حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم بن محيد عن العالء بن احلار - ٣٠٨٤
  عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول من مس فرجه فليتوضا مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال العالء بن احلارث وال يروى عن أم حبيب إال هبذا 
  ]  ٢٦٠ص [ اإلسناد 



ل نا اهليثم بن محيد قال أخربين أبو معيد عن سليمان بن حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قا - ٣٠٨٥
موسى عن نافع عن بن عمر قال كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية مل يرو هذا 

  احلديث عن نافع إال سليمان بن موسى وال عن سليمان إال أبو معبد 

صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين عبيد اهللا بن أيب حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن  - ٣٠٨٦
جعفر عن أيب األسود عن هشام بن عروة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أهنا قالت يف حلوم الضحايا كنا 

روه عن نصلح منه ويقدم به أناس إىل املدينة فال يأكلونه إال ثالثة أيام ليس بالعزمية ولكن أراد أن يطعموا منه مل ي
  حيىي بن سعيد إال هشام بن عروة ومل يروه عن الليث بن سعد إال عبد اهللا بن صاحل 

حدثنا بكر بن سهل قال نا حممد بن أيب السري قال نا عطاء بن مسلم اخلفاف عن جعفر بن برقان عن  - ٣٠٨٧
  ضه الذي مات فيه عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مر

شدوا رأسي لعلي أخرج إىل املسجد فشددت راسه بعصابة صفراء مث خرج إىل املسجد يهادى بني رجلني مل يرو 
  هذا احلديث عن جعفر إال عطاء 

حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن  - ٣٠٨٨
  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب هريرة قال قا

إىل يوم القيامة واملنفق على اخليل كالباسط كفه بالنفقة ال يقبضها مل ]  ٢٦١ص [ اخلري معقود يف نواصي اخليل 
  يروه عن الزهري إال معمر تفرد به عبد الرزاق 

عن يزيد بن أيب حبيب عن  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن سليمان بن يوسف العبدي قال نا ليث بن سعد - ٣٠٨٩
  أيب اخلري 

عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج يب إىل السماء الدنيا دخلت جنة عدن 
فوقعت يف يدي تفاحة فلما وضعتها يف يدي انفلقت عن حوراء عيناء مرضية أشفار عينها كمقادمي أجنحة النسور 

  ت أنا للخليفة من بعدك مل يرو هذا احلديث عن الليث إال عبد اهللا قلت هلا ملن أنت قال

حدثنا بكر قال نا مهدي بن جعفر الرملي قال نا رواد بن اجلراح عن أيب احلسن احلنظلي عن بكري بن  - ٣٠٩٠
  شهاب الدامغاين عن حممد بن سريين 

  قول عن أيب هريرة قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ي

عوذوا باهللا من جب احلزن قالوا يا رسول اهللا وما جب احلزن قال جب يف واد يف قعر جهنم تتعوذ منه جهنم كل 
يوم أربعمائة مرة أعده اهللا للقراء املرائني بأعماهلم وإن أبغض اخللق إىل اهللا عز و جل قارئ يزور العمال مل يرو بكري 

  أ عن بن سريين إال هذا احلديث 



دثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا عبدة بن سليمان الكاليب عن سعيد بن أيب عروبة عن ح - ٣٠٩١
عامر بن عبد الواحد األحول عن مكحول عن عبد اهللا بن حمرييز عن أيب حمذورة قال علمين رسول اهللا صلى اهللا 

رو هذا احلديث عن سعيد إال عبدة سبع عشرة كلمة مل ي]  ٢٦٢ص [ عليه و سلم األذان تسع عشرة واإلقامة 
  تفرد به عمرو 

حدثنا بكر قال نا مهدي بن جعفر الرملي قال نا عبد اهللا بن يزيد اإلسكندراين عن حيوة بن شريح عن  - ٣٠٩٢
  أيب صخر عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب صاحل 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم علي إال رد اهللا إيل روحي حىت أرد عليه مل يرو هذا احلديث عن يزيد إال أبو صخر وال عن أيب ما من أحد ي
  صخر إال حيوة تفرد به عبد اهللا بن يزيد 

حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين قال نا رشدين بن سعد عن عمر موىل غفرة عن ايب  - ٣٠٩٣
بن عمرو قال قالوا يا رسول اهللا إن املؤذنني يفضلونا قال قولوا كما يقول املؤذن عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا 

  فإذا فرغتم فسلوا تعطوا مل يرو هذا احلديث عن عمر موىل عفرة إال رشدين 

  حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت عن األوزاعي قال حدثين سليمان بن حبيب احملاريب  - ٣٠٩٤

هلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كان يف واحدة منهن كان ضامن على اهللا عن أيب أمامة البا
من خرج يف سبيل اهللا كان ضامن على اهللا إن توفاه أدخله اجلنة وإن رده إىل أهله فبما نال أجر وغنيمة ورجل كان 

من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته لينام فهو  يف املسجد فهو ضامن إن توفاه أدخله اجلنة وأن رده إىل اهله فبما نال
  ضامن على اهللا مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن حبيب إال األوزاعي 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون العنسي عن عباد  - ٣٠٩٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصالة بن كثري البصري عن أيب عبيدة عن أنس بن مالك قال قال 

لوقتها وأسبغ هلا وضوءها وأمت هلا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك 
اهللا كما حفظتين ومن صلى الصالة لغري وقتها فلم يسبغ هلا وضوءها ومل يتم هلا خشوعها وال ركوعها وال سجودها 

مظلمة تقول ضيعك اهللا كما ضيعتين حىت إذا كانت حيث شاء اهللا لفت كما يلف الثوب  خرجت وهي سوداء
  اخللق مث ضرب هبا وجهه مل يروه عن محيد عن أنس إال عباد تفرد به عبد الرمحن وأبو عبيدة هو محيد الطويل 

 بن احلارث الذماري حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم قال نا حممد بن شعيب بن شابور قال حدثين حيىي - ٣٠٩٦
  عن علي بن يزيد عن القاسم 

عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال حني يصبح ثالث مرات اللهم لك احلمد ال 
إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك آمنت بك خملصا لك ديين أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك 



تغفرك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت فإن مات يف ذلك اليوم دخل اجلنة وإن قال حني ميسي من شر عملي وأس
ثالث مرات اللهم لك احلمد ال إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب 

اجلنة مث كان رسول اهللا اليك من شر عملي وأستغفرك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت فمات يف تلك الليلة دخل 
يف يوم حني يصبح فيموت ]  ٢٦٤ص [ صلى اهللا عليه و سلم حيلف ما ال حيلف على غريه يقول واهللا ما قاهلا عبد 

يف ذلك اليوم إال دخل اجلنة وإن قاهلا حني ميسي ب فتويف يف تلك الليلة دخل اجلنة مل يروه عن حيىي إال حممد بن 
  شعيب تفرد به عمرو بن هاشم 

  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية قال نا هالل بن عامر  - ٣٠٩٧

عن أبيه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس مبنىعلى بغلة عليه بردة خضراء ورجل من أهل 
ا مل يرو عامر أبو هالل بدر بني يديه يعرب عنه فجئت حىت أدخلت يدي بني قدميه وشراكه فجعلت أعجب من برده

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثا غري هذا 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاه عن احلكم بن عتيبة عن  - ٣٠٩٨
  حيىي بن اجلزار 

يرو هذا احلديث عن احلكم عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف فضاء ليس بني يديه شيء مل 
عن حيىي بن اجلزار إال احلجاج ورواه هرمي بن سفيان عن احلكم عن مقسم عن بن عباس ورواه إمساعيل بن مسلم 

  عن احلكم عن جماهد 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو حبرية عن أيب بكر اهلذيل عن عن شهر بن حوشب عن  - ٣٠٩٩
الوا يا رسول اهللا إن ناسا جيبون أسنمة اإلبل وأذناب الغنم وهي أحياء فقال رسول اهللا صلى اهللا متيم الداري قال ق

عليه و سلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ال يروى هذا احلديث عن متيم إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو بكر 
  ]  ٢٦٥ص [ 

  ث بن سعد عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن هرمز حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا اللي - ٣١٠٠

عن أنس بن مالك عن رسوالهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة يف جداره فال مينعه مل يرو 
  هذا احلديث عن الزهري إال الليث وال عن الليث إال شعيب 

عبد الرمحن بن زياد الرصاصي قال نا شعبة عن  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن سليمان املصري قال نا - ٣١٠١
  يزيد بن مخري 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ولدت اجلارية بعث اهللا عز و جل إليها ملكا يزف 
ملكان  الربكة زفا يقول ضعيفة خرجت من ضعيف القيم عليها معان إىل يوم القيامة وإذا ولد الغالم بعث اهللا إليه

  من السماء فقبل بني عينيه وقال اهللا يقرئك السالم مل يروه عن شعبة إال عبد الرمحن تفرد به عبد اهللا 



حدثنا بكر قال نا إبراهيم بن الرباء بن النضر بن أنس بن مالك قال نا شعبة بن احلجاج عن احلكم بن  - ٣١٠٢
  عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

كنت جالسا بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يذكر العافية وما أعد اهللا لصاحبها من عن أيب الدرداء قال 
عظيم الثواب إذا هو شكر ويذكر البالء وما أعد اهللا لصاحبه من عظيم الثواب إذا هو صرب فقلت بأيب وأمي يا 

لى اهللا عليه و سلم ورسول ا هللا رسول اهللا ألن أعايف فأشكر أحب إيل من أن أبتلى فأصرب فقال يل رسول اهللا ص
  ]  ٢٦٦ص [ حيب معك العافية مل يروه عن شعبة غري إبراهيم تفرد به بكر 

  حدثنا بكر قال نا إبراهيم بن الرباء بن النضر بن أنس قال نا محاد بن سلمة عن األعمش عن أيب صاحل  - ٣١٠٣

لم إن هللا عز و جل عبادا حيييهم يف عافية ومييتهم عن أيب مسعود األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  يف عافية ويبعثهم يف عافية ويدخلهم اجلنة يف عافية ال يروى عن أيب مسعود إال هبذا اإلسناد 

وال حيفظ حلماد بن سلمة عن األعمش إال هذااحلديث وقد روى محاد بن سلمة عن احلجاج بن أرطاة عن األعمش 
من األعمش ألنه قد روى عن مجاعة من الكوفيني منهم سلمة بن كهيل ومحاد بن أيب  وال ينكر أن يكون قد مسع

  سليمان وعاصم بن هبدلة وأبو محزةاألعور وغريهم 

حدثنا بكر قال نا أبو عطاء بالل بن عمرو عن صاحل بن أيب صاحل عن عمر بن راشد عن عبد الرمحن بن  - ٣١٠٤
  حرملة عن سعيد بن املسيب 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال تقبل هلم شهادة أن ال إله إال اهللا الراكب  عن أيب هريرة
واملركوب والراكبة واملركوبة واإلمام اجلائر مل يرو هذا احلديث عن بن حرملة إال عمر بن راشد وال عن عمر إال 

  صاحل بن أيب صاحل تفرد به عطاء 

بد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين خالد بن يزيد عن حدثنا بكر بن سهل قال نا ع - ٣١٠٥
سعيد بن أيب هالل عن حممد بن كعب القرظي عن أنس بن مالك قال أتى أبو طلحة أم سليم وهي أم أنس بن مالك 

وهو  وأبو طلحة رابه فقال عندك يا أم سليم شيء فإين مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم]  ٢٦٧ص [ 
يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من اجلوع فقالت كان عندي شيء من شعري فطحنته 
مث أرسلتين إىل األسواق واألسواق حوائط هلم فأتيتهم بشيء من حطب فجعلت منه قرصا مث قال أعندك أدم فقالت 

ته فقال إن عصر اثنني أبلغ من عصر واحد فعصرا كان عندي حني فيه مسن فال أدري أبقي فيه شيء فأتيته به فعصر
مجيعا فأخرجا منه مثل التمرة فدهنت به القرص مث دعاين فقال يا أنس حترى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
نعم فقال إين قد تركته مع أصحاب الصفة يقرئهم فادعه وال تدع معه غريه انظر أن ال تفضحين فأتيت رسول اهللا 

 عليه و سلم فلما رآين قال لعل أباك أرسلك إلينا قلت نعم فقال للقوم انطلقوا فانطلقوا يومئذ وهم مثانون صلى اهللا
رجال فأمسك بيدي فلما دنوت من الدار نزعت يدي من يده فجعل أبو طلحة يطلبين يف الدار ويرميين باحلجارة 

إليه فأخربه اخلرب فقال ال يضرك فأمرهم فجلسوا  ويقول فضحتين عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث إنه خرج



مث دخل فأتيناه بالقرص فقال هل من أدم فقالت أم سليم يا رسول اهللا قد كان عندنا حني وقد عصرته أنا وأبو 
طلحةفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلموا فإن عصر الثالثة أبلغ من عصر االثنني فأيت به رسول اهللا صلى 

يه و سلم فعصره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معهما فأخرجوا منه مثل التمرة فمسحوا هبا القرص اهللا عل
فمسحه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث دعا فيه بالربكة مث قال ادعوا يل عشرة فدعوت عشرة فأكلوا منه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجلسنا حىت جتشئوا شبعا فما زالوا يدخلون عشرة عشرة حىت شبعوا مث جلس رس
ص [ معه فأكلنا حىت فضل مل يرو هذا احلديث عن حممد بن كعب إال سعيد وال عن سعيد إال خالد تفرد به الليث 

٢٦٨  [  

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا الليث بن سعد قال نا حيىي بن سعيد األنصاري عن سعد بن  - ٣١٠٦
  جبري عن عروة بن املغرية بن شعبة  إبراهيم عن نافع بن

  عن أبيه املغرية بن شعبة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنه خرج حلاجته وتبعة املغرية باإلداوة وفيها ماء فأخرج يديه من حتت فروة فتوضاومسح على خفيه مل يرو هذا 
  احلديث عن حيىي إال الليث وحممد بن إسحاق 

ا حممد بن أيب السري العسقالين قال نا الوليد بن مسلم قال نا معاوية بن سعيد التجييب حدثنا بكر قال ن - ٣١٠٧
عن أيب قبيل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات يف يوم اجلمعة أو 

  ليلة اجلمعة ويف فتنة القرب مل يرو هذا احلديث عن معاوية إال الوليد 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية حممد بن خازم قال نا أبو إسحاق الشيباين عن  - ٣١٠٨
عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا حسان اهج املشركني وجربيل معك 

  مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال أبو معاوية 

بكر قال نا عبد الرمحن بن أيب جعفر الدمياطي قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن حدثنا  - ٣١٠٩
بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحدكم لن ميوت حىت يستويف رزقه 

حل ودعوا ما حرم مل يرو هذا احلديث  ما]  ٢٦٩ص [ فال تستبطئوا الرزق واتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب خذوا 
  عن أيب الزبري إال بن جريج وال يروي عن جابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين قال نا آدم بن أيب إياس قال نا إمساعيل بن عياش عن  - ٣١١٠
  بن عتبة  عبد اهللا بن دينار الشامي عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا

عن بن عباس قال سدل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناصيته كما يسدل أهل الكتاب مث فرق بعد كما تفرق 
العرب وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا شك يف أمر يفعله املشركون وأهل الكتاب ما مل يأت به وحي 

  عمل بعمل أهل الكتاب 



   بن يوسف قال نا بن هليعة قا نا أبو األسود عن أيب سلمة حدثنا بكر قال نا عبد اهللا - ٣١١١

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الثيب تستأمر يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وأن أبت فال 
  جواز عليها 

عن عبيد اهللا بن عبد  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن حممد بن عبد اهللا بن مالك - ٣١١٢
اهللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال منربي على ترعة من ترع اجلنة وما بني 

  املنرب وبني بيت عائشة روضة من رياض اجلنة مل يروه عن عبد اهللا إال حممد تفرد به بن هليعة 

هليعة عن عبيد اهللا بن ايب جعفر ]  ٢٧٠ص [ شعيب قاال نا بن حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف و - ٣١١٣
  عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم بالسواك فإنه مرضاة للرب مطيبة للفم 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال قال رسول  - ٣١١٤
  لى اهللا عليه و سلم لعن اهللا أهل القدر الذين يكذبون بقدر ويصدقون بقدر مل يروه عن موسى إال بن هليعة اهللا ص

حدثنا بكر قال أنا عبد اهللا بن يوسف قا نا بن هليعة قال نا يزيد بن أيب حبيب ويونس عن بن شهاب عن  - ٣١١٥
يوم الفطر واألضحى يف األوىل سبعا ويف الثانية عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكرب 

  مخسا قبل القراءة 

حدثنا بكر قال ناعبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة قال نا احلارث بن يزيد قال مسعت أبا الورد يقول  - ٣١١٦
التحيات هللا الطيبات مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول أن تشهد النيب صلى اهللا عليه و سلم بسم اهللا وباهللا خري اآلمساء 

والصلوات أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرا وأن 
الساعة آتية ال ريب فيها السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني اللهم 

  ]  ٢٧١ص [ الركعتني األوليني ال يروى عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة اغفر يل واهدين هذا يف 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف وشعيب بن حيىي قاال نا بن هليعة قال نا يزيد بن ايب حبيب عن  - ٣١١٧
قال عام بين حليان ليخرج من كل سعيد املقربي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اثنني منكم رجل وليخلف الغازي يف أهله وماله وله مثل نصف أجره ال يروى عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد 
  به بن هليعة 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف وشعيب بن حيىي قال نا بن هليعة قال نا زبان بن فائد عن هليعة بن  - ٣١١٨
عمرو بن ربيعة احلضرمي قال مسعت سالمة بن قيصر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عقبة عن 

من صام يوما ابتغاء وجه اهللا أبعده اهللا من جهنم بعد غراب طار وهو فرخ حىت مات هرما ال يروى عن سالمة إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 



بن معاذ بن أنس عن أبيه عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول  وبه نا زبان بن فائد عن سهل - ٣١١٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الصداع واملليلة ال يزاالن باملؤمن وإن ذنوبه مثل أحد فما يدعانه وعليه من 

 ٢٧٢ص [ ن هليعة الذنوب مثقال حبة من خردل ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به ب
 [  

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا خالد بن يزيد بن صبيح املري قال نا يونس بن ميسرة بن  - ٣١٢٠
حلبس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فرغ اهللا عز و جل إىل كل عبد من خلقه 

  ضجعة ال يروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد من مخس من عمله وأجله ورزقه وأثره وم

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أيب عبلة عن عتبه  - ٣١٢١
 بن غزوان أخي بين مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن وراءكم أيام

الصرب املتمسك فيهن يومئذ مبثل ما أنتم عليه له كأجر مخسني منكم قالوا يا نيب اهللا أو منهم قال ال بل منكم قالوا يا 
نيب اهللا أو منهم قال ال بل منكم ثالث مرات أو أربع ال يروى هذا احلديث عن عتبة إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  إبراهيم بن أيب عبلة 

اهيم بن أيب عبلة أن مروان بن احلكم سأل أبا هريرة هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا وبه حدثنا إبر - ٣١٢٢
عليه و سلم شيئا يف الصالة على اجلنازة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم أنت خلقته وأنت 

له وارمحه مل يرو هذا احلديث  هديته إىل اإلسالم وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعالنيته جئناك شفعاء فاغفر
  ]  ٢٧٣ص [ عن إبراهيم إال خالد 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي عن نافع بن يزيد أخربين معاوية بن يزيد بن شرحبيل أن عبد اهللا بن  - ٣١٢٣
سي وهو الوليد بن املغرية حدثه أنه مسع عبد اهللا بن ايب زكريا حيدث عن شرحبيل بن السمط أنه رأى سلمان الفار

مرابط بساحل محص فقال ما هذا قال مرابط فقال سلمان مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم 
يف سبيل اهللا كصيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا جرى عليه أجر عمله الذي كان يعمل وأمن من الفتان وبعث 

زكريا إال عبد اهللا بن الوليد وال عن عبد اهللا إال معاوية بن  يوم القيامة شهيدا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب
  يزيد تفرد به نافع بن يزيد 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي أنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن حرب بن قيس عن حممد بن  - ٣١٢٤
هريرة وايب سعيد اخلدري عن إبراهيم التيمي عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اغتسل الرجل يوم اجلمعة ومس طيبا وأنصت ومل يلغ حىت يقضي اإلمام 
خطبته وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام مل يروه عن حرب إال يزيد تفرد به 

  بن هليعة 

ا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا بن هليعة عن سليمان بن عبد الرمحن عن نافع بن كيسان أخربه حدثن - ٣١٢٥
أن أباه كيسان أخربه أنه كان يتجر باخلمر يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبل من الشام ومعه مخر يف 



رسول اهللا إين جئت بشراب جيد قال رسول اهللا  الزقاق يريد التجارة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا
بعدك قال كيسان فأذهب فأبيعها يا نيب اهللا فقال رسول اهللا ]  ٢٧٤ص [ صلى اهللا عليه و سلم إهنا قد حرمت 

  صلى اهللا عليه و سلم إهنا قد حرمت وحرم مثنها فانطلق كيسان إىل الزقاق فأخذ بأرجلها مث أهراقها مجيعا 

ر قال نا شعيب بن حيىي قال نا بن هليعة عن احلارث بن يزيد عن علي بن رباح قال مسعت عبد حدثنا بك - ٣١٢٦
  اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن املسلم ليدرك درجة الصوام القوام حبسن خلقه 

حدثين عبيد اهللا بن ايب جعفر عن أيب حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال  - ٣١٢٧
األسود عن هشام بن عروة عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت يف حلوم الضحايا كنا 

نصلح منه ويقدم به أناس إىل املدينة فال يأكلونه إال ثالثة أيام ليس بالعزمية ولكن أراد صلى اهللا عليه و سلم أن 
 يرو هذا احلديث عن حيىي إال هشام وال عن هشام إال أبو األسود وال عن أيب األسود إال عبيد اهللا بن يطعموا منه مل

  أيب جعفر تفرد به الليث 

حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد املروزي قال نا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن الزهري عن حممد بن  - ٣١٢٨
اهللا بن عمرو بن العاص حيدث أنه يكون ملك من قحطان فغضب وقال جبري بن مطعم قال بلغ معاوية أن عبد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يزال هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على وجهه يف 
  النار مل يرو هذا احلديث عن معمر إال عبد اهللا 

صاحل بن موسى الطلحي عن عبد امللك بن عمري عن موسى حدثنا بكر قال نا سعيد بن منصور قال نا  - ٣١٢٩
بن طلحة قال بلغ عائشة أن بن عمر يقول إن موت الفجأة سخطة على املؤمنني فقالت عائشة يغفر اهللا البن عمر 

إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موت الفجاة ختفيف عن املؤمنني وسخطة علىالكافرين مل يرو هذا احلديث 
  عبد امللك إال صاحل عن 

حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين قال نا الوليد بن مسلم قال نا أبو بكر بن عبد اهللا بن  - ٣١٣٠
أيب مرمي عن عطية بن قيس الكاليب قال خطب معاوية بن ايب سفيان أم الدرداء بعد وفاة أيب الدرداء فقالت أم 

ول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا إمرأة تويف عنها زوجها الدرداء إين مسعت أبا الدرداء يق
فتزوجت بعده فهي آلخر أزواجها وما كنت ألختارك على أيب الدرداء فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنه 

  حمسمة مل يروه عن أيب بكر إال الوليد 
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حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن ايوب عن عيسى بن موسى بن محيد القرظي عن  -  ٣١٣١
 عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أنه أوصى رجال كان يكون بالبادية إذا
أنت أذنت بالصالة فشد صوتك بالنداء فأنه ال يسمع صوتك جن وال إنس وال شجر وال شيء إال شهد لك 

يوم القيامة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك مل يرو هذا احلديث عن عيسى بن موسى إال حيىي 
  ]  ٢٧٦ص [ 

  بن عبد العزيز عن محيد الطويل  حدثنا بكر قال نا مهدي بن جعفر الرملي قال نا سويد -  ٣١٣٢

عن أنس قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تريد حاجة فقال اجلسي يف اي طرق املدينة 
  شئت حىت أجلس إليك 

حدثنابكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا الليث قال حدثين حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن  -  ٣١٣٣
رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزع رجل مل يعمل خريا قط غصن شوك عن أيب صاحل عن أيب هري

الطريق إما كان يف شجرة فقطع وإما كان موضوعا فأماطه فشكر اهللا عز و جل له فأدخله اجلنة مل يرو هذا 
  احلديث عن زيد إال حممد 

عبد الكرمي ايب أمية عن عطاء بن ايب رباح حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن  -  ٣١٣٤
عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخلمر أم الفواحش وأكرب الكبائر من شرهبا وقع على 

  أمه وخالته وعمته مل يروه عن عطاء إال عبد الكرمي 

قال نا أيوب السختياين عن حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عمر بن املغرية املصيصي  -  ٣١٣٥
  نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة قال نا سامل بن غيالن عن الوليد بن قيس عن  -  ٣١٣٦
م ال تصحب إال مؤمنا وال يأكل أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به سامل    طعامك إال تقي ال يروى هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد قال نا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح  -  ٣١٣٧
صلى اهللا عليه و سلم يف قوله كاملهل قال كعكر الزيت إذا قرب  عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب

  منه سقطت فروة وجهه منه مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال رشدين 



حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة قال حدثين ثور بن يزيد عن علي  -  ٣١٣٨
نيب صلى اهللا عليه و سلم واصل بني يومني وليلة فأتاه جربيل فقال بن أيب طلحة عن عبد امللك عن أيب ذر أن ال

إن اهللا عز و جل قد قبل وصالك وال حيل ألحد بعدك وذلك إن اهللا تبارك وتعاىل يقول وأمتوا الصيام إىل الليل 
ذر إال هبذا  فال صيام بعد الليل وأمرين بالوتر بعد الفجر مل يرو هذا احلديث عن ثور إال حيىي وال يروى عن أيب

  اإلسناد 

حدثنا بكر قال ثنا نعيم بن محاد قال نا أبو بكر بن نافع موىل بن عمر قال مسعت أبا بكر بن حممد  -  ٣١٣٩
بن عمرو بن حزم قال مسعت عمرة بنت عبد الرمحن تقول قالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 يروى هذا احلديث عن عائشة إال من حديث أيب بكر بن حممد أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم ما مل يكن حدا ال
  ]  ٢٧٨ص [ عن عمرة 

حلبس عن أم الدرداء  -  ٣١٤٠ حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد نا الوزير بن صبيح عن يونس بن ميسرة بن 
فرج كربا عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كل يوم هو يف شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا وي

  ويرفع قوما ويضع آخرين مل يرو هذا احلديث عن أم الدرداء إال يونس 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا سليمان بن ايب كرمية عن هشام بن حسان عن  -  ٣١٤١
هللا عز و احلسن عن أمه عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قلت يا رسول اهللا أخربين عن قول ا

جل حور عني قال حور بيض عني ضخام شفر احلوراء مبنزلة جناح النسر قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قول 
اهللا عز و جل كأهنن الياقوت واملرجان قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي يف األصداف الذي ال متسه األيدي 

األخالق حسان الوجوه قلت يا رسول اهللا قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قوله فيهن خريات حسان قال خريات 
فأخربين عن قوله كأهنن بيض مكنون قال رقتهن كرقة اجللد اليت يف داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقئ 

اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز رمضا ]  ٢٧٩ص [ قلت يا رسول اهللا أخربين عن قوله عربا أترابا قال هن 
كرب فجعلهن عذارى قال عربا معشقات حمببات أترابا على ميالد واحد قلت يا رسول مشطا خلقهن اهللا بعد ال

اهللا أنساء الدنيا أفضل أم احلور العني قال بل نساء الدنيا أفضل من احلور العني كفضل الظهارة على البطانة 
جل وجوههن النور  قلت يا رسول اهللا ومب ذاك قال بصالهتن وصيامهن وعبادهتن هللا عز و جل ألبس اهللا عز و

وأجسادهن احلرير بيض األلوان خضر الثياب صفر احللي جمامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن إال حنن 
اخلالدات فال منوت أبدا إال وحنن الناعمات فال نبؤس أبدا أال وحنن املقيمات فال نظعن أبدا إال وحنن الراضيات 

  فال نسخط أبدا طوىب ملن كنا له وكان لنا 

املرأة منا تتزوج الزوجني والثالثة واألربعة مث متوت فتدخل اجلنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قلت 
فقال يا أم سلمة أهنا ختري فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا 

  هشام إال سليمان تفرد به عمرو  فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة مل يروه عن



يمان عن سهيل بن ايب صاحل عن أبيه عن أيب  -  ٣١٤٢ حدثنا بكر قال نا سعيد بن منصور قال نا فليح بن سل
سلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ال تستفضلوا بعضها على  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  د بعض مل يرو هذا احلديث عن فليح إال سعي

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم بن محيد قال حدثين زيد بن واقد عن سليمان بن  -  ٣١٤٣
سلم قال من قرأ مائة آية يف ليلة كتب  موسى عن كثري بن مرة عن متيم الداري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  له قنوت ليلة 

قال نا حيىي بن أيوب عن حيىي بن سعيد األنصاري عن عطاء بن حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل  -  ٣١٤٤
سلم حجة ملن مل حيج خري من عشر  بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  يسار عن عبد اهللا بن عمرو 

غزوات وغزوة ملن حج خري من عشر حجج وغزوة يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن أجاز البحر 
  آلودية كلها واملائد فيه كاملتشحط يف دمه مل يروه عن حيىي بن سعيد إال حيىي بن أيوب فكأمنا أجاز ا

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا حيىي بن ايوب عن محيد عن أنس قال كان رسول اهللا صلى  -  ٣١٤٥
سلم إذا مشى كانه يتوكأ مل يرو هذا احلديث عن محيد إال حيىي    اهللا عليه و 

ثنا بكر قال نا عمر بن هاشم قال نا اهلقل بن زياد عن األوزاعي عن عثمان بن أيب سودة عن أيب حد -  ٣١٤٦
شعيب احلضرمي عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تغوط أحدكم فليتمسح 

  مرو بثالثة أحجار فإن ذلك كافية مل يروه عن األوزاعي مرفوعا إال اهلقل تفرد به ع

عن حيىي بن سعيد األنصاري ]  ٢٨١ص [ حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن أيوب  -  ٣١٤٧
سلم كان يوتر بثالث فيقرأ يف أول ركعة ب سبح اسم ربك  عن عمرة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و 

و قل اعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب  األعلى ويف الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا أحد
  الناس مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال حيىي بن أيوب 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيي قال نا حيىي بن أيوب عن محيد أنه مسع أنس بن مالك يقول قال  -  ٣١٤٨
رض ملألت ما بينهما رحيا وألضاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األ

  ما بينهما ولتاجها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي ثنا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ايب هالل عن علي بن  -  ٣١٤٩
 اجلنة إال من شرد على حيىي عن أيب أمامة الباهلي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كلكم يف

  اهللا عز و جل شراد البعري على أهله ال يروى عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 



حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين إبراهيم بن اعني عن  -  ٣١٥٠
ال خارجه بن مصعب عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب ه ريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جيزئ ولد والده إال أن جيده مملوكا فيعتقه مل يرو هذا احلديث عن خارجة إال إبراهيم تفرد به الليث 

عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ]  ٢٨٢ص [ حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن أيوب  -  ٣١٥١
ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسح عن حممد بن عبد الر بن أيب ليلى عن أبيه عن بالل قال كن محن 

  على اخلفني مل يروه عن بن اهلاد إال حيىي والليث بن سعد 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا الليث بن سعد قال حدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن  -  ٣١٥٢
زيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الرحم معاوية بن ايب مزرد عن ي

  شجنة من الرمحن فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته مل يرو هذا احلديث عن بن اهلاد إال الليث 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حممد بن مسلم عن أبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن  -  ٣١٥٣
  عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ير للمتحابني مثل التزويج  بن

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال أنا حيىي بن محزة قال حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن  -  ٣١٥٤
قالت كان معدان حدثه قال حدثين ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

  يصوم شعبان كله حىت يصله برمضان وكان يتحرى صيام االثنني واخلميس مل يرو هذا احلديث عن ثور إال حيىي 

أنه مسع ]  ٢٨٣ص [ حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن أيوب عن محيد الطويل  -  ٣١٥٥
لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب 

كره اهللا لقاءه قالوا يا رسول اهللا فما منا أحد إال وهو يكره املوت فقال إنه ليس ذاك إن املؤمن إذا جاء البشري 
من اهللا أحب لقاء اهللا وكان اهللا للقائه أحب وإن الكافر إذا جاءه ما يكره كره لقاء اهللا وكان اهللا عز و جل 

  ائه أكره للق

بن جريج عن عمرو بن دينار  -  ٣١٥٦ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال حدثين حيىي بن أيوب عن 
وأيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البدنة عن سبعة نفر فقيل جلابر 

حنرنا يومئذ سبعني بدنة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج فالبقرة قال هي مثلها قال وشهد جابر احلديبية قال و
  إال حيىي 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن مالك بن  -  ٣١٥٧
أما  جعشم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إال أخربك بأهل اجلنة وأهل النار قلت بلى يا رسول اهللا قال

أهل النار فكل جعظري جواظ مستكرب وأما أهل اجلنة فالضعفاء املغلبون ال يروى عن سراقة إال هبذا اإلسناد 
  تفرد به موسى 



حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية عن األعمش عن أيب إسحاق عن حارثة بن  -  ٣١٥٨
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال أنك مضرب قال قال عبد اهللا بن مسعود البن النواحة 

رسول لقتلتك فأما اليوم فلست برسول قم يا خرشة فاضرب عنقه فقام إليه فضرب عنقه مل يرو هذا احلديث 
  ]  ٢٨٤ص [ عن األعمش إال أبو معاوية 

أيب منصور عن زيد حدثنا بكر قال نا أمحد بن إشكاب الصفار الكويف قال نا حممد بن الفضيل عن  -  ٣١٥٩
سلم يا أبا ذر أي جبل هذا قلت أحد قال والذي  بن وهب عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نفسي به ما يسرين أنه يل ذهبا قطعا أنفقه يف سبيل اهللا أدع منه قرياطا قلت قنطارا يا رسول اهللا قال قرياط قلت 
يف الثالثة يا أبا ذر إمنا أقول الذي هو أقل وال أقول الذي هو أكثر مل  قنطارا يا رسول اهللا قال قرياط مث قال يل

  يرو هذا احلديث عن أيب منصور إال حممد 

بن سليم  -  ٣١٦٠ حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن صفوان 
 عليه و سلم سرية خترج فقالوا يا رسول اهللا خنرج عن سلمان األغر عن أيب هريرة قال أمر رسول اهللا صلى اهللا

  الليلة أم منكث حىت نصبح فقال أال حتبون أن تبيتوا يف خراف من خراف اجلنة مل يروه عن صفوان إال بن هليعة 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية الضرير قال نا أبو حنيفة النعمان بن ثابت  -  ٣١٦١
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضة الذي مات  عن محاد

فيه إنه ليهون علي املوت أين أريتك زوجيت يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن محاد إال أيب حنيفة ومسعر تفرد به 
  أبو معاوية 

بن محيد وحيىي بن محزة قاال أنا النعمان بن املنذر  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم -  ٣١٦٢
عن مكحول عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة أهنا أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 

حافظ على أربع ركعات قبل صالة اهلجري وأربع بعدها حرمه اهللا على جهنم مل يرو هذا احلديث عن النعمان إال 
   بن محزة اهلثيم وحيىي

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا بن هليعة عن حممد بن علي القرظي عن معاوية أن رسول  -  ٣١٦٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان اذا مسع املؤذن قال كما يقول مل يرو هذا احلديث عن حممد بن علي إال بن هليعة 

هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب علي اهلمداين عن  حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا بن -  ٣١٦٤
  فضالة بن عبيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سووا قبوركم 

يمان بن عبد الرمحن عن القاسم أيب عبد  -  ٣١٦٥ حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا بن هليعة عن سل
سلم يقول من شاب الرمحن عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عب سة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



شيبة يف سبيل اهللا فهو له نور يوم القيامة ومن رمى العدو بسهم أخطا أو أصاب كان كعدل رقبة ومن أعتق 
  رقبة مسلمة فهي فكاكه من النار كل عضو بعضو مل يرو هذا احلديث عن سليمان إال بن هليعة 

ا شعيب بن حيىي قال أنا بن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن القاسم أيب عبد حدثنا بكر قال ن -  ٣١٦٦
]  ٢٨٦ص [ الرمحن عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسح رأس يتيم كان له بكل 

  شعرة حسنة مل يروه عن خالد إال بن هليعة 

احلبلي أن أبا سعيد اخلدري حدثه أن رسول اهللا وبه عن خالد بن أيب عمران عن أيب عبد الرمحن  -  ٣١٦٧
سلم أخذ بيده فقال يا أبا سعيد فقلت لبيك رسول اهللا قال ثالث من كن فيه وجبت له اجلنة  صلى اهللا عليه و 
فقلت وما هي يا رسول اهللا فقال من رضي باهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد رسوال قال والرابعة يا أبا سعيد هلا 

  أفضل مما بني السماء واألرض مائة درجة وهي اجلهاد من الفضل 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا بن هليعة عن سليمان بن عبد الرمحن عن القاسم أيب عبد  -  ٣١٦٨
الرمحن عن أيب أمامة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يلبس 

  ذهبا  حريرا وال

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا بن هليعة عن علي أيب دينار اهلذيل عن نعيم بن مهار أن  -  ٣١٦٩
رجال نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا من الشهداء فقال الشهداء الذين يقاتلون يف 

ص [ ن يف الغرف العلى من اجلنة يضحك اليهم الصف األول وال يلتفتون بوجوهم حىت يقتلون فأولئك يلتقو
  ربك إن اهللا عز و جل إذا ضحك إىل عبده املؤمن فال حساب عليه ]  ٢٨٧

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد اهللا  -  ٣١٧٠
املسلمني عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن  بن عمرو أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي

عبد اهللا بن عمرو أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي املسلمني خري يا رسول اهللا قال من سلم 
  الناس من لسانه ويده 

صاحل حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا سليما بن أيب كرمية عن بن جريج عن أيب  -  ٣١٧١
عن أيب هريرة قال ما من عبد يسبح هللا عز و جل تسبيحة أو حيمده حتميدة أو يكربه تكبرية إال غرس اهللا عز و 
جل له هبا شجرة يف اجلنة أصلها من ذهب وأعالها من جوهر مكللة بالدر والياقوت مثارها كثدي األبكار ألني 

سلم هذه اآلية ال من الزبد وأحلى من العسل كلما جىن منها شيئا عاد مكان ه مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  مقطوعة وال ممنوعة مل يروه عن بن جريج إال سليمان تفرد به عمرو بن هاشم 

يمان اخلرساين قال نا عبد اهللا بن حيىي قال نا عبد اهللا بن  -  ٣١٧٢ حدثنا بكر قال نا حممد بن عبد اهللا بن سل
ن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال ملا طعن عمر بن اخلطاب وأمر املبارك قال نا معمر عن الزهري ع



بالشورى دخلت عليه حفصة ابنته فقالت يا أبة إن الناس يقولون إن هؤالء القوم الذين جعلتهم يف الشورى 
هللا ليس هم برضى فقال أسندوين فأسندوه وهو ملا به فقال ما عسى أن يقولوا يف عثمان مسعت رسول اهللا صلى ا

 ٢٨٨ص [ عليه و سلم يقول يوم ميوت عثمان تصلي عليه مالئكة السماء فقلت لعثمان خاصة أم للناس عامة 
قال بل لعثمان خاصة قال وما عسى أن يقولوا يف عبد الرمحن بن عوف رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ] 

سلم وقد جاع جوعا شديدا فجاء عبد الرمحن برغيفني بينهما إهالة فوضع بني  يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقال كفاك اهللا أمر دنياك فأما اآلخرة فأنا هلا ضامن ما عسى أن يقولوا يف طلحة رأيت النيب صلى اهللا عليه و 

سلم وقد سقط رحله يف ليلة قرة فقال من يسوي رحلي وله اجلنة فابتدر طلحة الرحل فسواه فقال النيب صلى 
سلم لك اجل نة علي يا طلحة غدا ما عسى أن يقولوا يف الزبري رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد اهللا عليه و 

نام فلم يزل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يذب عن وجهه حىت استيقظ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
ويقول لك علي أن اذب عن  تزل يا أبا عبد اهللا قال مل أزل فداك أيب وأمي قال هذا جربيل يقرأ عليك السالم

وجهك شرر جهنم يوم القيامة ما عسى أن يقولوا يف علي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا علي 
  يدك مع يدي يوم القيامة تدخل معي حيث أدخل 

اء حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا كثري بن سليم اليشكري عن أنس بن مالك أن رجال ج -  ٣١٧٣
إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي فقال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين أنت من االستغفار إين أستغفر اهللا يف اليوم والليلة مائة مرة 

سلم قال اخلري أسرع إىل البيت -  ٣١٧٤ من ]  ٢٨٩ص [ الذي يغشى  وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  الشفرة يف سنام البعري 

سلم شواء قط إال محلت معه طنفسة  -  ٣١٧٥   وبه قال ما رفع من بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليلة أسري يب ما مررت على مإل من املالئكة إال قالوا مر  -  ٣١٧٦
  أمتك باحلجامة 

  وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أخذ اجلبار عز و جل كرمييت عبد كان ثوابه عليهما اجلنة  -  ٣١٧٧

وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى وفرغ من صالته مسح بيمينه على رأسه وقال  -  ٣١٧٨
   بسم اهللا الذي ال إله أال هو الرمحن الرحيم اللهم أذهب عين اهلم واحلزن

وبه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم جللسائه خذوا جنتكم قالوا بأبينا أنت وأمنا يا  -  ٣١٧٩
رسول اهللا أحضر عدو قال خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال 

  ات وهن الباقيات الصاحلات حول وال قوة أال باهللا فإهنن مقدمات وهن جمنبات وهن معقب



سلم فقال يا رسول اهللا إين أرى الرؤيا مترضين  -  ٣١٨٠ وبه أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم الرويا احلسنة من اهللا والسيئة من الشيطان فإذا رأى ذلك أحدكم  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من شرها فإهنا ال تضره  فلينفث عن يساره ثالثا وليتعوذ باهللا

[ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عبد اهللا بن سامل احلمصي قال نا ابراهيم بن أيب عبلة  -  ٣١٨١
قال كنت جالسا بأرحيا فمر يب واثلة بن األسقع متوكئا على عبد اهللا بن الديلمي فأجلسه مث جاء ]  ٢٩٠ص 

ا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة إيل فقال عجبا ما حدثين الشيخ يعين  واثلة قلت ما حدثك قال كن
تبوك فأتاه نفر من بين سليم فقالوا يا رسول اهللا إن صاحبنا قد أوجب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أعتقوا عنه رقبة يعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار 

يوسف قال نا بن هليعة قال نا أبو األسود عن عروة بن الزبري عن أمساء  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن -  ٣١٨٢
بنت أيب بكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤمن يقعد يف قربه حني ينكفئ عنه من يشهده فيقال 

ك وإن كان غري ما رجل يقال له حممد ما هو فإن كان مؤمنا قال هو عبد اهللا ورسول اهللا فيقال له من نامت عينا
  مؤمن قال واهللا ما أدري مسعت الناس يقولون فقلت وخيوضون فخضت فيقال ال نامت عيناك 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا الليث بن سعد عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أيب رباح  -  ٣١٨٣
حجة الوداع فقال بعضهم حلقت  عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتاه أناس يف

قبل أن أحنر قال ال حرج وقال حنرت قبل أن أرمي فقال ال حرج قال وكل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف 
  وكل فجاج مكة طريق ومنحر 

ص [ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه  -  ٣١٨٤
اجلهين قال ثالث ساعات هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نصلى فيهن أو عن عقبة بن عامر ]  ٢٩١

ندفن فيهن موتانا حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل وحني تضيف الشمس 
  للغروب حىت تغرب 

سلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأي -  ٣١٨٥ ام التشريق عيدنا أهل اإلسالم وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وهن أيام أكل وشرب 

وبه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف الصفة فقال أيكم حيب أن يغدو يف  -  ٣١٨٦
كل يوم إىل بطحان أو العقيق ويأخذ ناقتني كوماوين زهراوين من غري أمث وال قطيعة رحم قالوا كلنا يا رسول 

ال فالن يغدو أحدكم كل يوم إىل املسجد فيتعلم آيتني من كتاب اهللا خري له من ناقتني ومن اهللا حيب ذلك ق
  ثالث ومن أعدادهن من اإلبل 



سلم قال تعلموا كتاب اهللا وتعاهدوه واقتنوه وتعنوا به فوالذي  -  ٣١٨٧ وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اض يف العقل نفسي بيده هلو أشد تفلتا من صدور الرجال من املخ

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا موسى بن علي عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  -  ٣١٨٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتدرون من املسلم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال من سلم املسلمون من 

ون على أنفسهم وأمواهلم قالوا فمن املهاجر قال من هجر السوء يده ولسانه قالوا فمن املؤمن قال من أمنه املؤمن
  فاجتنبه 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا قال حدثين موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص قال بعث إيل رسول اهللا  -  ٣١٨٩
سلم فقال خذ سيفك وسالحك فأخذت سيفي وسالحي مث أقبلت إىل رسول اهللا صلى اهللا  صلى اهللا عليه و 

يتوضا فصعد يف النظر مث طأطأه مث قال يا عمرو إين أريد أن أبعثك على ]  ٢٩٢ص [ و سلم فوجدته  عليه
جيش يغنمك اهللا ويسلمك وأزعب لك يف املال زعبة صاحلة فقال واهللا يا رسول اهللا ما أسلمت ملال ولكين 

  جل الصاحل أسلمت رغبة يف اإلسالم وألن أكون معك فقال يا عمرو نعما باملال الصاحل للر

بن إبراهيم  -  ٣١٩٠ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا الليث بن سعد قال حدثين بن اهلاد عن حممد 
عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر فحدثت به أبا سلم يقول إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران و
حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة ال يروى هذا احلديث عن عمرو  ١بكر بن حممد بن عمرو بن حزم فقال هكذا 

  بن العاص إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن اهلاد 

احلارث عن بكري بن عبد اهللا  حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال نا بكر بن مضر عن عمرو بن -  ٣١٩١
أن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول اهللا صلى ]  ٢٩٣ص [ بن األشج أن معاذ بن عبد اهللا اجلهين حدثه 

سلم جبذاع الضأن    اهللا عليه و 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين بكر بن مضر عن أيب زرعة عمرو بن جابر عن جابر  -  ٣١٩٢
 أنه مسعه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وستة أيام من شوال فكأمنا بن عبد اهللا
  صام سنة 

ذكر الطاعون فقال الفار  -  ٣١٩٣ وبه أنه مسع جابر بن عبد اهللا حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  منه كالفار من الزحف والصابر فيه له أجر شهيد 

قال نا عبد اهللا قال حدثين بكر بن مضر عن عياش بن عقبة احلضرمي عن حيىي بن ميمون حدثنا بكر  -  ٣١٩٤
قال مر يب سهل بن سعد الساعدي وأنا جالس يف املسجد فقال أال أحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا 



ينتظر الصالة فهو عليه و سلم قلت بلى قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يف املسجد 
  يف صالة 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن بكري بن  -  ٣١٩٥
يمان بن يسار عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح املرأة  عبد اهللا األشج عن سل

  على عمتها وال على خالتها 

ر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن أبان بن صاحل حدثنا بك -  ٣١٩٦
عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدعاء مخ العبادة مل يرو هذا احلديث عن أبان إال عبيد 

  ]  ٢٩٤ص [ اهللا تفرد به بن هليعة 

ف قال أنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوس -  ٣١٩٧
مشاسة املهري أنه مسع عقبة بن عامر اجلهين يقول صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأطال بنا القيام 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى خفف يف قيامه ويف ذلك نسمع منه يقول يا رب وأنا فيهم مث 
هوى بيمينه ليتناول شيئا مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركع مث أسرع بعد ذلك فلما سلم جلس أ

وجلسنا حوله فقال قد علمت أن قد رابكم طول قيامي قلنا أجل مسعناك تقول يا رب وأنا فيهم فقال والذي 
عرض علي النار قأقبل علي  نفسي بيده ما وعدمت يف اآلخرة من شيء إال وقد عرض علي يف مقامي هذا حىت

أقبلت قطعا كأهنا  شيء منها حىت حاذى مبكاين فخفت أن تغشاكم فقلت يا رب وأنا فيهم فصرفها اهللا عنكم ف
الزرايب وأشرفت فيها إشرافة فاذا فيها عمرو بن حدثان أخو بين غفار متكئا على قوسه يف جهنم واذا فيها 

مه ومل تسقه ومل تسرحه يبتغي ما يأكل حىت ماتت على ذلك مل يروه احلمريية صاحبة القط اليت ربطته فلم تطع
  عن بن مشاسة إال يزيد بن أيب حبيب 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا الليث عن حيىي بن أيوب عن أيب غالب عن أيب الزناد عن  -  ٣١٩٨
فسه يف الدنيا فقتلها خنق نفسه يف األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من خنق ن

  النار ومن طعن نفسه طعنها يف النار ومن اقتحم نفسه اقتحم يف النار 

عن ]  ٢٩٥ص [ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة  -  ٣١٩٩
اهللا من ريح املسك مل يرو هذا  عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خلفة فم الصائم أطيب عند

  احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة 

بن شهاب  -  ٣٢٠٠ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن 
عن حممد بن أيب سفيان الثقفي عن يوسف بن احلكم أيب احلجاج بن يوسف عن حممد بن سعد عن سعد بن أيب 

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يرد هوان قريش أهانه اهللا عز و جل مل يرو هذا  وقاص
  احلديث عن الزهري إال صاحل تفرد به إبراهيم 



حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  -  ٣٢٠١
سلم هنى عن مثن الكلب والسنور مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عيسى بن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يونس وبن القاسم 

حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد قال نا عقبة بن خالد السكوين عن موسى بن حممد بن إبراهيم عن  -  ٣٢٠٢
فاخلعوا نعالكم فإنه أروح أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أكلتم الطعام 

  ألقدامكم ال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عقبة 

بن ربيعة أنه مسع ]  ٢٩٦ص [ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بكر بن مضر  -  ٣٢٠٣ عن جعفر 
أهل دين وهلم قرب  أبا اخلري خيرب عن عبد الرمحن بن وعلة أنه سأل أبن عباس فقال أنا نغزو هذا املغرب وهم

  يكون فيها اللنب واملاء فقال بن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدباغ طهور 

وبه حدثنا جعفر بن ربيعة عن أيب مرزوق التجييب عن حنش الصنعاين عن رويفع بن ثابت األنصاري  -  ٣٢٠٤
  اليوم اآلخر أن يسقي ماءه ولد غريه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل ألحد يؤمن باهللا و

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة قال حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  -  ٣٢٠٥
قال حدثين زيد بن أرطاه قال مسعت جبري بن نفري حيدث عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مللحمة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق من خري مدائن الشام مل يرو هذا احلديث عن سلم فسطاط املسلمني يوم ا
  زيد بن أرطأة إال جابر 

حدثنا بكر قال نا أمحد بن إشكيب الصفار الكويف قال نا علي بن عابس عن أيب إسحاق عن أيب  -  ٣٢٠٦
اشه قال رب قين عذابك يوم تبعث األحوص عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أوى إىل فر

  ورواه إسرائيل وغريه عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة ]  ٢٩٧ص [ عبادك 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عمر بن املغرية املصيصي قال نا أيوب السختياين عن  -  ٣٢٠٧
  نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن  -  ٣٢٠٨
حيىي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اذا قال مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا 

الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل 
لك عبد ال نازع ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد إال من حديث قزعة 

  بن حيىي 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال مسعت األوزاعي حيدث عن إمساعيل بن عبيد اهللا  -  ٣٢٠٩
عبد اهللا بن العباس عن أبيه قال عرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هو املخزومي عن علي بن 



مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل اهللا عز و جل ولسوف يعطيك ربك فترضى قال فأعطاه 
وزاعي وال عنه إال اهللا يف اجلنة ألف قصر يف كل قصر ما ينبغي له من الولدان واخلدم مل يروه عن إمساعيل إال األ

  عمرو وسفيان الثوري تفرد به حيىي بن ميان عن سفيان 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا إدريس بن زياد األهلاين قال نا حممد بن زياد  -  ٣٢١٠
م حتية المتنا األهلاين عن أيب أمامة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل جعل السال

  وأمانا ألهل ذمتنا مل يروه عن حممد إال إدريس تفرد به عمرو بن هاشم 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين بكر بن مضر عن صخر بن عبد اهللا بن حرملة عن  -  ٣٢١١
كن ليهمين بعدي أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألزواجه إن أمر

ولن يصرب عليكن إال الصابر مث قالت سقى اهللا أباك من السلسبيل وكان قد وصل أزواج النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم بأربعني ألفا 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين بكر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز  -  ٣٢١٢
حبينة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد جاىف عضديه عن  األعرج عن عبد اهللا بن مالك بن

  جسده حىت يرى بياض إبطيه ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عيينة إال هبذا اإلسناد تفرد به بكر بن مضر 

بن ايب جعفر حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف وشعيب بن حيىي قاال نا بن هليعة عن عبيد اهللا بن  -  ٣٢١٣
عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قعد على فراش مغيبة قيض له 

  يوم القيامة ثعبان 

حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن حبيب بن  -  ٣٢١٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ميسح على اخلفني واخلمار مل  أيب ثابت عن شريح بن هانئ عن بالل

  يرو هذا احلديث عن حبيب إال ليث تفرد به معتمر 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا حيىي بن أيوب عن أبن جريج أن أبا الزبري أخربه أنه مسع  -  ٣٢١٥
ر الوحش وهنانا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن احلمار األهلي جابر بن عبد اهللا يقول أكلنا زمان خيرب اخليل ومح

  مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حيىي بن أيوب 

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال أنا عبد اجلبار بن عمر عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد  -  ٣٢١٦
ال يلتفت إذا سلم كان  مشى وكان رمبا تعلق رداؤه بالشجرة أو الشيء فال  اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يلتفت حىت يرفعوه ألهنم كانوا ميزحون ويضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته صلى اهللا عليه و سلم 



حدثنا بكر بن سهل قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا بن هليعة عن دراج عن عبد اهللا بن هبرية  -  ٣٢١٧
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غفر اهللا لرجل أماط عن  عن عبد الرمحن بن حجرية

  طريق املسلمني غصنا من شوك ما تقدم من ذنبه 

عن أسامة بن زيد عن نافع ]  ٣٠٠ص [ حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد قال نا عبد اهللا بن املبارك  -  ٣٢١٨
م قال أمرين جربيل أن أكرب أو قال أن قدموا التكبري مل يرو هذا عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  احلديث عن نافع إال أسامة تفرد به بن املبارك 

حدثنا بكر قال نا ابراهيم بن ايب الفياض الربقي قال نا أشهب بن عبد العزيز قال نا أبن هليعة عن  -  ٣٢١٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يكون  مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن حذيفة بن اليمان عن

  ألصحايب بعدي زلة يغفرها اهللا هلم بصحبتهم وسيتأسى هبم قوم بعدهم يكبهم اهللا على مناخرهم يف النار 

وبه عن بن هليعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٢٢٠
بن هليعة من تأىن أصاب أو كاد ومن عج ل أخطأ أو كاد مل يرو هذين احلديثني عن مشرح إال بن هليعة وال عن 

  إال أشهب تفرد به إبراهيم 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا سليمان بن حبان أبو خالد األمحر عن محيد الطويل  -  ٣٢٢١
ن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أ

فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها قيل وما حقها قال زىن بعد إحصان أو كفر بعد أسالم أو قتل 
  مل يرو هذا اللفظ الذي يف آخر احلديث عن محيد إال أبو خالد األمحر تفرد به عمرو بن هاشم : نفس فيقتل به 

ا بكر قال نا عمرو قال نا عبد العزيز بن احلصني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن حدثن -  ٣٢٢٢
عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن 

ا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا مل يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يزل عاملا ااختذ الناس رءوسا جهاال فسئلو
بن هشام    يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن احلصني إال عمرو 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن  -  ٣٢٢٣
صلى اهللا عليه و سلم استعجل  نافعا حدثه أن بن عمر حني مجع بني املغرب والعشاء قال رأيت رسول اهللا

  كذلك فصالها مرة مث مل أره صالها قبلها وال بعدها مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز إال حيىي بن محزة 

بن يزيد بن جابر أن إمساعيل بن عبيد اهللا  -  ٣٢٢٤ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا قال نا حيىي عن عبد الرمحن 
اء قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره يف يوم حدثه عن أم الدرداء عن أيب الدرد

  حار وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة احلر فما كان منا صائم إال نيب اهللا وبن رواحة 



وبه حدثنا حيىي عن زيد بن واقد أن أبا املنيب اجلرشي حدثه قال حدثين أبو هريرة قال أوصاين  -  ٣٢٢٥
القاسم صلى اهللا عليه و سلم بثالث أحافظ عليهن سبحة الضحى أال أدعها يف سفر وال حضر خليلي أبو 

وال أنام إال على وتر استكمل بذلك الدهر مل يرو هذا احلديث ]  ٣٠٢ص [ وصيام ثالثة أيام من كل شهر 
  عن أيب املنيب إال زيد أ وال رواه عن زيد إال حيىي وصدقة بن خالد 

قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبو معاوية عن عقبة بن عبيد الطائي عن بشري بن حدثنا بكر  -  ٣٢٢٦
سلم فقال إنكم ال تتمون  يسسار قال قلت ألنس ما أنكرت من حالنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الصفوف مل يرو هذا احلديث عن بشر بن بسار إال عقبة بن عبيد 

اصم األحول عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه نا أبو معاوية عن ع -  ٣٢٢٧
من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن عاصم عن أنس إال أبو معاوية ورواه أبو 

  إمساعيل املؤدب عن عاصم عن عمر بن بشر عن أنس 

قال نا بن هليعة قال نا إسحاق عن عيسى حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف  -  ٣٢٢٨
اإلسكندراين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أحب اهللا قوما ابتالهم مل يروه عن 

  أنس إال عيسى وال عنه إال إسحاق األزرق البصري وليس بالواسطي تفرد به بن هليعة 

نا حممد بن طلحة التيمي عن أيب سهيل نافع بن مالك عن سعيد  حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد قال -  ٣٢٢٩
عن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج جيهز بعثا فطلع ]  ٣٠٣ص [ بن املسيب 

العباس بن عبد املطلب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها ورمبا 
   قال وأحناها

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة عن يزيد بن أيب مرمي أن قزعة حدثه عن  -  ٣٢٣٠
  أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أكل من هذه الشجرة فال يقرب مسجدنا 

ر يوم عاشوراء فعظم منه مث قال وبإسناده عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذك -  ٣٢٣١
ملن حوله من كان مل يطعم منكم فليصم يومه هذا ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه مل يرو هذا احلديث 

  عن قزعة إال يزيد 

حدثنا بكر قال نا نعيم بن محاد قال نا حممد بن ثور عن بن جريج عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا  -  ٣٢٣٢
أم سلمة عن أيب هريرة قال أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيدي فقال خلق اهللا عز و جل التربة  بن رافع موىل

يوم السبت وخلق فيها اجلبال يوم األحد والشجر يوم االثنني واملكر يوم الثاثاء والنور يوم األربعاء وبث فيها 
معة آخر ساعة من ساعات النهار ما الدواب يوم اخلميس وعد كما يعد النساء وخلق آدم بعد العصر يوم اجل

  ]  ٣٠٤ص [ بني العصر إىل الليل 



حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن يزيد بن ايب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة  -  ٣٢٣٣
قالت  بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عمل يوم وليلة إال خيتم عليه فاذا مرض املؤمن

  املالئكة ربنا عبدك فالن قد حبسته فيقول اختموا له على عمله حىت يربا أو ميوت مل يروه عن يزيد إال بن هليعة 

وبه نا يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن مسعود أنه مسع عبد الرمحن بن جبري بن نفري حيدث عن أبيه  -  ٣٢٣٤
ه و سلم قال أنا أول من يؤذن له برفع رأسه فأرفع رأسي أنه مسع أبا الدرداء خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا علي

فأعرف أميت عن مييين وعن مشايل فقيل له كيف تعرفهم يا رسول اهللا قال غر حمجلون من أثر السجود 
  وذراريهم نورهم بني أيديهم ال يروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

 بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن حيىي بن سعيد عن خالد بن حدثنا بكر قال نا عبد اهللا -  ٣٢٣٥
[ معدان عن كثري بن مرة عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسر بالقرآن كاملسر بالصدقة 

معاوية واجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة مل يرو هذا احلديث عن خالد بن معدان إال جبري تفرد به ]  ٣٠٥ص 
  بن صاحل 

حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال حدثين بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر قال قال  -  ٣٢٣٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا على موتاكم بالليل والنهار الصغري والكبري الذكر واألنثى أربعا مل يروه 

  ن هاشم عن أيب الزبري إال بن هليعة تفرد به عمرو ب

حدثنا بكر قال نا شعيب بن حيىي قال نا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن حممد بن زيد بن  -  ٣٢٣٧
املهاجر بن قنفذ عن أيب أمامة الباهلي عن عبد اهللا بن أنيس اجلهين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

غموس وما حلف حالف باهللا ميني صرب فأدخل فيها مثل من أكرب الكبائر الشرك باهللا وعقوق الوالدين واليمني ال
  جناح بعوضة إال كانت نكتة يف قلبه يوم القيامة 

  ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن أنيس إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

وىل حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أيب قيس م -  ٣٢٣٨
[ عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فصل ما بني صيامنا وصيام 

  أهل الكتاب أكله السحر مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن علي ]  ٣٠٦ص 

عمرو بن العاص إىل أم سلمة زوج وبه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص قال أرسلين عبد اهللا بن  -  ٣٢٣٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال سلها هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم فان قالت ال 

فقل أما إن عائشة حتدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل وهو صائم فقال أبو قيس فجئتها 
ت ادنه فدنوت فقلت أن عبد اهللا بن عمرو أرسلين إليك أسألك هل كان فقالت أحر أم مملوك فقلت مملوك فقال



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم فقالت ال فقلت إن عائشة حتدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم كان يقبل وهو صائم فقالت لعله كان يقبلها إنه مل يكن يتمالك هلا حبا 

نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عطاف بن خالد املخزومي قال نا محاد بن أيب محيد قال حدثنا بكر قال  -  ٣٢٤٠
حدثين حممد بن املنكدر عن أيب سعيد اخلدري أنه صنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه طعاما 

و سلم دعاكم فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم إين صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أخوكم وتكلف لكم مث تقول إين صائم أفطر مث صم يوما مكانه إن شئت ال يروى عن أيب سعيد إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به محاد وهو حممد بن أيب محيد أهل املدينة يقولون محاد بن أيب محيد 

يب كرمية عن هشام بن أ]  ٣٠٧ص [ حدثنا بكر قال نا عمرو بن هاشم البريويت قال نا سليمان بن  -  ٣٢٤١
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل عين أو سره أن ينظر إيل فلينظر 

إىل أشعث شاحب مشمر مل يضع لبنة على لبنة وال قصبة على قصبة رفع له علم فشمر إليه اليوم املضمار وغدا 
  حلديث عن هشام إال سليمان تفرد به عمرو السباق والغاية اجلنة والنار مل يرو هذا ا

بن الوليد الزبيدي  -  ٣٢٤٢ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا إمساعيل بن عياش قال حدثين حممد 
عن الزهري قال أخربين عنبسة بن سعيد بن العاص عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبان 

املدينة يف سرية قبل جند فقال أبو هريرة فأتونا وقد فتحنا خيرب قبل أن نقسم وإن خطام بن سعيد بن العاص إىل 
خيوهلم الليف فقال أبان بن سعيد يا رسول اهللا أقسم لنا فقلت يا رسول اهللا ال تقسم هلم فقال أبان أنت يا وبر 

  زهري إال حممد بن الوليد الزبيدي حتدر من رأس اجلبل فلم يقسم هلم من الغنيمة شيئا مل يرو هذا احلديث عن ال

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث قال حدثين هشام بن سعد عن زيد  -  ٣٢٤٣
ا يف سبيل اهللا بعده  بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوم

  رو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هشام تفرد به الليث اهللا من النار سبعني خريفا مل ي

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا الليث بن سعد قال حدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن  -  ٣٢٤٤
عن عائشة قالت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣٠٨ص [ موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد 

ه قدح فيه ماء يدخل يده يف القدح مث ميسح وجهه باملاء مث يقول اللهم أعين على كربات وهو ميوت وعند
  املوت مل يرو هذا احلديث عن القاسم إال موسى وال عن موسى إال عبد اهلاد تفرد به الليث 

أيب رباح وبه حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة عن النعمان بن املنذر أنه سأل عطاء بن  -  ٣٢٤٥
هل رخص للنساء أن يصلني على الدواب فقال مل يرخص هلن يف ذلك يف شدة وال رخاء مل يرو هذا احلديث 

  عن النعمان إال حيىي 



وبه نا عبد اهللا بن يوسف قال نا حيىي بن محزة عن النعمان بن املنذر عن مكحول قال كان حويطب  -  ٣٢٤٦
فجعل عبد اهللا يصلي على راحلته ويومئ برأسه تلقاء جهته اليت بن عبد العزى مع عبد اهللا بن عمر يف سفر 

يسري إليها فقال له حويطب أمسعت هذا يا أبا عبد الرمحن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضحك عبد اهللا 
  فقال نعم مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثابت بن ثوبان أن أباه أخربه أنه سأل مكحوال عن  وبه حدثنا حيىي بن محزة قال نا عبد الرمحن بن -  ٣٢٤٧
سلم قال فكرب  صالة اخلوف فقال كان عبد اهللا بن عمر حيدث أنه صالها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا وأقبلت طائفة على العدو فركع هبم رسول اهللا صلى  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصف وراءه طائفة من
سلم ركعة وسجد سجدتني مثل نصف صالة الصبح مث انصرفوا فأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة  اهللا عليه و 

سلم ففعل مثل ذلك مث سلم فقام كل رجل من الطائفتني فركع  األخرى فصلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ]  ٣٠٩ص [ لنفسه ركعة وسجدتني مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال ثوبان تفرد به حيىي بن محزة 

وبه حدثنا حيىي بن محزة عن الزبيدي أن الزهري حدثه عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان عن أم  -  ٣٢٤٨
الدرداء عن كعب بن عاصم األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من الرب الصيام يف السفر مل 

  يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال حيىي 

لنعمان بن املنذر عن مكحول قال قال عمرو بن عبسة قال رسول اهللا صلى اهللا وبه حدثنا حيىي عن ا -  ٣٢٤٩
ا يف سبيل اهللا بعدت منه النار مسرية مائة عام مل يروه عن النعمان إال حيىي    عليه و سلم من صام يوم

ية عن وبه حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثين بن هليعة قال نا يزيد بن أيب حبيب عن عمارة بن غز -  ٣٢٥٠
بن شهاب عن بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد النفر الثالثة الذين تاب اهللا عليهم قال كان معاذ بن جبل 

ادان بدين على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحاط ذلك مباله وكان معاذ من صلحاء أصحاب 
لت يف نفسي حني أسلمت أن أخبل على اإلسالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال معاذ يا رسول اهللا واهللا ما جع

ص [ مبال ملكته وإين أنفقت مايل يف أمر اإلسالم فأبقى ذلك علي دينا عظيما فادع غرمائي فاسترفقهم فإن 
أرفقوا يب فسبيل ذلك وإن أبوا فاخلعين هلم من مايل قال فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣١٠

قوا به فقالوا حنن حنب أموالنا فدفع إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مال غرماءه فعرض عليهم أن يرف
  معاذ كله 

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذا على بعض اليمن ليجربه فأصاب معاذ من اليمن من مرافق 
اليمن فقاتلهم معاذ وأمراء  اإلمارة ماال فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعاذ باليمن فارتد بعض أهل

سلم أمرهم على اليمن حىت دخلوا يف اإلسالم مث قدم يف خالفة أيب بكر  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الصديق مبال عظيم وأتاه عمر بن اخلطاب فقال إنك قدمت مبال عظيم وإين أرى أن تأيت أبا بكر فتستحل منه 

ا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن أحله لك طاب لك وإال دفعته إليه فق ال معاذ لقد علمت يا عمر م
إال ليجربين حني دفع مايل إىل غرمائي وما كنت ألدفع إىل أيب بكر شيئا مما جئت به إال أن يسألنيه فإن سألنيه 



ام عمر فانصرف فلم ا وىل دعاه دفعته إليه وإن مل يأخذ أمسكته فقال له عمر أين مل آلك ونفسي إال خريا مث ق
فعاد فقال إين مطيعك ولوال رؤيا رأيتها مل أطعك إين أراين يف نومي غرقت يف حومة ماء فأراك أخذت بيدي 

حىت دخال عليه فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان من  فأجنيتين منها فانطلق بنا إىل أيب بكر فانطلقا 
م من جربه مث أعلمه مبا جاء به من املال حىت قال وسوطي هذا غرمائه وما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

مما جئت به فما رأيت فخذ وما رأيت فأطبه فقال له أبو بكر هو لك كله يا معاذ فالتفت عمر إىل معاذ فقال يا 
معاذ هذا حني طاب لك فكان معاذ من أكثر أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ماال وكان معاذ أول رجل 

ماال من مرافق اإلمارة قال بن شهاب فمضت السنة يف معاذ بأنه خلعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصاب 
  ]  ٣١١ص [ من مال ومل يأمر ببيعه ويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسوة حسنة 

عن أيب كبشة حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل أن أزهر بن سعيد حدثه  - ٢٥١
سلم قال بينا رسول اهللا جالس إذ مرت به إمرأة فقام إىل أهله فخرج إلينا  صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ورأسه يقطر ماء فقلنا يا رسول اهللا كأنه قد كان شيء فقال نعم مرت يب فالنة فوقع يف نفسي شهوة النساء 
افعلوا فإنه من أماثل أ   عمالكم إتيان احلالل فقمت إىل بعض أهلي وكذلك ف

وبه حدثنا بن معاوية بن صاحل عن أيب حلبس يزيد بن ميسرة قال مسعت أم الدرداء تقول مسعت أبا  -  ٣٢٥٢
الدرداء يقول مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم ما مسعته يكنية قبلها وال بعدها يقول أن اهللا عز و جل 

هبم ما حيبون محدوا وشكروا وإن أصاهبم ما يكرهون أحتسبوا قال يا عيسى إين باعث من بعدك أمة أن أصا
حلمي وعلمي    وصربوا وال حلم وال علم قال يا رب كيف يكون هذا وال علم وال حلم قال أعطيهم من 

عن أيب أمامه ]  ٣١٢ص [ وبه حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين  -  ٣٢٥٣
 صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وهو قربة إىل الباهلي عن رسول اهللا

  ربكم ومكفرة للسيئات مل يروه عن أيب أمامة إال أبو إدريس وال عن إال ربيعة تفرد به معاوية أ 

سلم قال وبه حدثين معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٢٥٤
  اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا 

سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية  -  ٣٢٥٥ ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و 
وبه حدثين معاوية عن سعيد بن هانئ عن العرباض بن سارية السلمي قال بعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ه بعريا مسنا فقال يا رسول اهللا هذا أفضل سلم بكرا فج ئت أتقاضاه فقلت يا رسول اهللا أقضين مثن بكرى فقضا
من بكرى فقال هو خري لك إن خري القوم خريهم قضاء ال يروى هذا احلديث عن عرباض بن سارية إال هبذا 

  السند 



بن جارية عن حبيب بن وبه حدثين معاوية قال حدثين العالء بن احلارث عن مكحول عن زياد  -  ٣٢٥٦
مسلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينفل يف الغزو الربع بعد اخلمس وينفل إذا قفل الثلث 

  بعداخلمس مل يرو هذا احلديث عن العالء إال معاوية 

عن عوف بن مالك األشجعي قال ]  ٣١٣ص [ وبه حدثنا معاوية عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري  -  ٣٢٥٧
نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهللا كيف نرقي يف ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم قال ال بأس بالرقي ما مل  كنا

  يكن شرك 

حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا أبن هليعة قال نا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن  -  ٣٢٥٨
اهللا عليه و سلم قال بني يدي الساعة سنون خداعة عبد اهللا بن ايب طلحة عن أنس بن مالك عن النيب صلى 

  يتهم فيها األمني ويؤمتن املتهم وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة قال السفية ينطق يف أمر العامة 

وبه حدثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن علي بن ايب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٢٥٩
بن أيب طالب إال هبذا عليه و سلم من ب ىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ال يروى هذا احلديث عن علي 

  اإلسناد تفرد به بن هليعة 

وبه عن أيب األسود عن القاسم بن حممد عن أخيه عبد اهللا بن حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا  -  ٣٢٦٠
سلم لوال حدثان قومك بالكفر هلدمت الكعبة وجعلت هلا بابني وأدخلت فيها شيئا تركته  صلى اهللا عليه و 

  قريش عجزوا عنه مل يرو هذا احلديث عن القاسم عن أخيه إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 

حدثنا بكر بن سهل قال نا مهدي بن جعفر قال نا الوليد بن مسلم عن مرزوق بن ايب اهلذيل عن  -  ٣٢٦١
ن عتبة عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب أنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ب
هو على سرير رمال يعين مرمول فنظرت فلم أر يف البيت ]  ٣١٤ص [ عليه و سلم حني هجر نساءه فإذا 

شيئا يرد البصر إال أهب عجل قد سطع رحيها فقلت أنت رسول اهللا وخريته وهذا كسرى وقيصر يف الديباج 
فقال أو يف نفسك أنت يا بن اخلطاب أولئك قوم هلم حساهبم مل يرو هذا احلديث عن مرزوق إال الوليد  واحلرير

  بن مسلم 

بن احلارث عن القاسم  -  ٣٢٦٢ حدثنا بكر قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا اهليثم بن محيد قال حدثين حيىي 
لم من مشى إىل صالة مكتوبة وهو متطهر فأجره عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

كأجر احلاج احملرم ومن مشى إىل تسبيح الضحى فأجره كأجر املعتمر وصالة على إثر صالة ال لغو بينهما 
  كتاب يف عليني 

مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن احلارث هبذا التمام إال اهليثم بن محيد حدثنا بكر قال نا أمحد بن  -  ٣٢٦٣
سليم عن حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس إشكيب  الصفار الكويف قال نا حممد بن فضيل عن ليث بن أيب 



قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نام منكم وقد أصاب من الغمر شيئا قبل أن يغسل يده فأصابه 
  به حممد شيء فال يلومن إال نفسه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال الليث تفرد 

وبه حدثنا حممد بن فضيل عن إمساعيل بن مسيع عن احلسن عن أيب هريرة قال بئس الطعام طعام  -  ٣٢٦٤
ص [ الوليمة يدعا إهليا األغنياء ويترك الفقراء ومن دعي إىل وليمة فلم جيب فقد عصى اهللا ورسوله ما أنا قلته 

٣١٥  [  

بن فضيل حدثنا بكر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال حممد  -  ٣٢٦٥
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا  ثنا أبو عصام رواد بن اجلراح عن شريك بن عبد اهللا عن هشام 

عليه و سلم قال ما فعلت فالنة ليتيمة كانت عندها فقلت أهديناها إىل زوجها قال فهل بعثتم معها جبارية 
لوال الذهب ... ... فحيونا حنييكم ... أتيناكم أتيناكم ... لدف وتغين قالت تقول ماذا قال تقول تضرب با

ولوال احلبة السمراء ما مسنت عذاريكم مل يروه عن هشام إال شريك ... ... ما حلت بواديكم ... ... األمحر 
  وال عنه إال رواد تفرد به حممد بن أيب السري 

ا عبد الغين بن سعيد الثقفي قال نا موسى بن عبد الرمحن الصنعاين عن هشام بن حدثنا بكر قال ن -  ٣٢٦٦
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث هن علي فريضة وهو لكم سنة الوتر 

  والسواك وقيام الليل مل يروه عن هشام إال موسى تفرد به عبد الغين 

[ ا أمحد بن إشكيب الصفار قال نا حممد بن فضيل عن بيان بن بشر عن الشعيب حدثنا بكر قال ن -  ٣٢٦٧
عن عدي بن حامت قال قلت يا رسول اهللا إنا نتصيد هبذه الكالب فقال إذا أرسلت كلبك املعلم ]  ٣١٦ص 

منا وذكرت اسم اهللا عليه فلك ما أمسك عليه وإن قتل إال أن يأكل فإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون إ
بن فضيل    أمسكه على نفسه وإن خالطتها كالب من غريها فال تأكل مل يرو هذا احلديث عن بيان إال حممد 

وبه حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة قال ما شبع آل حممد  -  ٣٢٦٨
سلم من طعام بر حىت قبض صلى اهللا عليه و سلم    صلى اهللا عليه و 

وعن أيب هريرة قال لقد رأيت سبعني من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه كساء أما بردة وإما  -  ٣٢٦٩
رداء قد ربطوها يف أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن تبدو 

  عورته 

ني منكيب الكافر يف النار مسرية وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ما ب -  ٣٢٧٠
  ثالثة أيام للراكب املسرع 

وعن أيب هريرة قال أصابين جهد شديد فأتيت عمر فاستفتحته آية من كتاب اهللا فدخل داره مث  -  ٣٢٧١
سلم قائم على رأسي  فتحها علي فذهبت غري بعيد فخررت لوجهي من اجلهد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ة قلت لبيك يا رسول اهللا وسعديك فأخربته ما أنا فيه فعرف الذي يب فانطلق إىل رحله فأمر يل فقال أبو هرير
بعس من لنب فشربت منه فقال عد يا أبا هريره فعدت فشربت حىت استوى ظهري وصار كالقدح فلقيت عمر 

استقرأتك كان أحق به منكم ولقد ]  ٣١٧ص [ فذكرت الذي كان من أمري وقلت له توىل اهللا ذلك من 
  اآلية وأنا أقرأ هلا منك فقال عمر واهللا لوددت أين كنت أدخلتك أحب إيل من محر النعم 

وعن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه  -  ٣٢٧٢
ه فقال المرأته أكرمي ضيف فقال أال رجل يضيف هذا رمحه اهللا فجاء رجل من األنصار فانطلق به إىل رحل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت واهللا ما عندنا إال قوت الصبية فقال هلا نومي الصبية وأضيئي السراج 
وقريبه إىل ا ضيف رسول اهللا وأريه كأنا نطعم معه وأطفئي السراج واتركيه لضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نيب صلى اهللا عليه و سلم من الغد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد سلم ففعلت قال وأتى أبو طلحة ال
عجب اهللا او ضحك من فالن وفالنة يعين أبا طلحة وامرأته وأنزل فيهم هذه اآلية ويوثرون على أنفسهم ولو 

  كان هبم خصاصة مل يرو هذه األحاديث عن فضيل بن غزوان إال حممد بن فضيل 

مد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا وبه حدثنا حم -  ٣٢٧٣
سلم أول زمرة يدخلون اجلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر والذين يلوهنم على ضوء  صلى اهللا عليه و 

رشحهم أشد كوكب يف السماء إضاءة ال يبولون وال يتغوطون واليتفلون وال ميتخطون أمشاطهم الذهب و
رجل واحد على صورة أبيهم ]  ٣١٨ص [ املسك وجمامرهم األلوة وأزواجهم احلور العني أخالقهم على خلق 
  آدم ستني ذراعا مل يرو هذا احلديث عن عمارة إال حممد بن فضيل 

وبه حدثنا حممد بن فضيل قال نا حممد بن سعد األنصاري عن حبيب بن سامل قال نا أبو هريرة قال  -  ٣٢٧٤
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مثلي ومثل األنبياء كمثل رجل بىن دارا فأكملها وحسنها وبقيت من قا

زاوية من زواياها موضع لبنة فجعل الناس يطيفون ببنيانه يتعجبون ويقولون فهال وضع ها هنا لبنة فأكمل هبا 
  بناءة فأنا ذلك أنا خامت النبيني ال نيب بعدي 

ده حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل وبإسنا -  ٣٢٧٥
استوقد نارا فجعلت هذه الدواب والفراش يقعن فيه ويزعهن عنها ويقتحمن فيها وإين آخذ حبجزكم هلموا عن 

بن سعد تفرد النار هلموا عن النار فتغلبوين فتقتحمون فيها مل يرو هذين احلديثني عن حبيب بن س امل إال حممد 
  هبما حممد بن فضيل 

ا حفر النيب  -  ٣٢٧٦ وبه حدثنا حممد بن فضيل عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال مل
سلم اخلندق أصاب املسلمني جوع شديد حىت ربط النيب صلى اهللا عليه و سلم على بطنه  صلى اهللا عليه و 

فذحبت عناقا وأمرت أهلي فخبزوا شيئا من شعري كان عندهم وطبخوا العناق مث  صخرة من اجلوع وأصحابه
دعوت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته بالذي صنعت فقال فانطلق فهيء ما عندك حىت آتيك فذهبت 

ا قلت يا رسول اهللا إ]  ٣١٩ص [ فهيأت ما كان عندنا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واجليش  منا مجيع



سلم أئت بقصعة فأتيتة بقصعةمث قال  هي عناق جعلتها لك ولنفر من أصحابك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ائدم فيها مث دعا عليها بالربكة مث قال بسم اهللا مث قال أدخل عشرة رجال ففعلت فإذا طعموا وشبعوا خرجوا 

يرو هذا احلديث عن عبد الواحد بن أمين إال وأدخلت عشرة آخرى حىت بلغ اجليش مجيعا والطعام كما هو مل 
  حممد بن فضيل 

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة قال نا دراج عن عبد الرمحن بن  -  ٣٢٧٧
حجرية عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيأيت علىأميت زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء 

علم ويكثر اهلرج قالوا وما اهلرج قال القتل بينكم مث يأيت بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال ال جياوز ويقبض ال
  تراقيهم مث يأيت زمان جيادل املنافق املشرك املؤمن مل يرو هذا احلديث عن بن حجرية إال دراج تفرد به بن هليعة 

ا أبو معاوية عن احلجاج بن أرطاة عن قتادة عن وبه حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة قال ن -  ٣٢٧٨
أنس قال ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أقرنني أملحني قرب أحدمها فقال بسم اهللا منك ولك 

هذا عن حممد وأهل بيته مث قرب االخر فقال بسم اهللا منك ولك هذا عن من وحدك من أميت مل يروه عن 
  احلجاج إال أبو معاوية 

عن أيب أيوب األنصاري ]  ٣٢٠ص [ وبه عن احلجاج بن ارطاة عن الزهري عن حكيم بن بشري  -  ٣٢٧٩
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح مل يرو هذا احلديث عن 

  الزهري إال احلجاج بن أرطأة 

ن بن عوف تزوج إمرأة على وزن نواة من ذهب مل وبه عن احلجاج عن قتادة عن أنس أن عبد الرمح -  ٣٢٨٠
  يرو هذا احلديث عن احلجاج إال أبو معاوية وبه حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إلياس عن صاحل موىل التوأمة 

٣٢٨١   

مل يرو هذا : عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهض يف الصالة على صدور قدميه 
   إال خالد بن إلياس تفرد به أبو معاوية احلديث عن صاحل

وبه حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن الزهري عن أنس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٢٨٢
  عليه و سلم يقول لبيك حبجة وعمرة معا 

ن حنش وبه حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عامر بن حيىي ع -  ٣٢٨٣
الصنعاين عن بن عباس أن أناسا من محري أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يسألونه فقال رجل منهم إين أحب 

النساء وأحب أن آيت امرأيت جمبية فكيف ترى فأنزل اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم فقال 
  ]  ٣٢١ص [ كان ذلك يف الفرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائتها مقبلة ومدبرة إذا 



حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا بن هليعة عن أيب األسود عن عبد اهللا بن رافع  -  ٣٢٨٤
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدركه رمضان وعليه رمضان آخر مل يقضه مل يتقبل 

  ذا اإلسناد تفرد به بن هليعة منه ال يروى عن أيب هريرة إال هب

وبه عن بن هليعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح عن رويفع بن ثابت عن  -  ٣٢٨٥
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى على حممد وقال اللهم أنزله املقعد املقرب عندك يوم القيامة وجبت له 

  إلسناد تفرد به بن هليعة شفاعيت ال يروى عن رويفع إال هبذا ا

وبه حدثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن عائشة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٢٨٦
عن احلمام فقال إنه سيكون بعدي محامات وال خري يف احلمامات للنساء فقالت يا رسول اهللا فإهنا تدخله بإزار 

ر وما من إمرأة تنزع مخارها يف غري بيت زوجها إال كشفت الستر فيما فقال ال وإن دخلته بازار ودرع ومخا
  بينها وبني رهبا 

أيب بكر بن املنكدر عن عمرو ]  ٣٢٢ص [ وبه حدثنا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن  -  ٣٢٨٧
 عليه و سلم الغسل بن سليم الزرقي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم وأن ميس من الطيب ولو من طيب أهله مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
  سليم إال أبو بكر بن املنكدر تفرد به بكري بن عبد اهللا 

سول اهللا وبه حدثنا بن هليعة عن عباد بن سامل عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أن ر -  ٣٢٨٨
سلم قال من يرد اهللا به خريا فقهه يف الدين    صلى اهللا عليه و 

مل يرو هذا احلديث أ عن سامل إال عباد وال عن عباد إال بن هليعة وعمرو بن احلارث وبه ثنا بن هليعة  -  ٣٢٨٩
لبلوي قال عن يزيد بن ايب حبيب أن عبد الرمحن بن مشاسة حدثة عن تبيع احلجري عن عبد الرمحن بن عديس ا

سلم يقول خيرج أناس ميرقون من الدين كماميرق السهم من الرمية يقتلون جببل  مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
قال بن هليعة فقتل بن عديس جببل لبنان أو جببل اجلليل ال يروى هذا ]  ٣٢٣ص [ لبنان او جببل اجلليل 

  احلديث عن عبد الرمحن بن عديس إال هبذا اإلسناد 

وبه حدثنا بن هليعة قال نا أبو زرعةعمرو بن جابر قال مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال  -  ٣٢٩٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا تبعا فإنه قد أسلم ال يروى هذا احلديث عن سهل إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به بن هليعة 

ن احلسن بن علي بن أيب رافع أنه حدثه أن أباه وبه نا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج ع -  ٣٢٩١
حدثه أن أبا رافع حدثة أنه كان صاحب الذراع قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم ناولين الذراع فناولته مث 



قال ناولين الذراع فناولته مث قال ناولين الذراع فقلت يا نيب اهللا وللشاة غري ذراعني فقال رسول اهللا صلى اهللا 
ا زلت تناولين مل يروه عن احلسن بن علي بن أيب رافع إال بكري بن عبد اهللا بن األشج عل   يه و سلم لو ناولتين م

وبه حدثنا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عتبة بن ايب عتبة حدثة عن نافع بن  -  ٣٢٩٢
بن اخلطاب]  ٣٢٤ص [ جبري بن مطعم عن بن عباس  حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر  قال قيل لعمر 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش ظننا أن رقابنا 
ستنقطع حىت إن كان الرجل ليذهب يلتمس املاء يرجع حىت يظن أن رقبته ستنقطع حىت إن كان الرجل لينحر 

وجيعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر يا رسول اهللا إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا بعريه فيعصر فرثه فيشربه 
فادع لنا فقال أحتب ذلك قال نعم قال فرفع يديه فلم يرجعهما حىت انقمأت السحاب فأمطرت مث سكت فملؤا 

  ما معهم مل يرو هذا احلديث عن نافع بن جبري إال عتبة تفرد به سعيد بن أيب هالل 

وبه حدثنا بن هليعة قال نا عبد امللك بن مروان املدين أن موسى بن عمرو بن قدامة بن مظعون حدثة  -  ٣٢٩٣
عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مات ميت قال قدموه على فرطنا 

  رو بن قدامة عثمان بن مظعون فنعم الفرط مل يرو هذا احلديث عن سامل إال موسى بن عم

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن أزهر بن سعيد عن  -  ٣٢٩٤
عبد الرمحن بن السائب اهلاليل وهو بن أخي ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قالت ميمونة يا بن 

قالت بسم اهللا أرقيك واهللا يشفيك من كل داء فيك أخي تعال أرقيك برقية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
أذهب الباس رب الناس اشف ال شايف إال أنت ال يروى هذا احلديث عن ميمونة إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  ]  ٣٢٥ص [ معاوية بن صاحل 

بن جبري بن نفري حدثة عن أبيه عن كعب بن عياض  -  ٣٢٩٥ قال وبه حدثنا معاوية بن صاحل أن عبد الرمحن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أميت املال ال يروى ب هذا احلديث عن 

  كعب بن عياض إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن صاحل 

وبه حدثين معاوية بن صاحل عن كثري بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن عدي بن حامت أنه  -  ٣٢٩٦
ا رسول اهللا أي الصدقة أفضل فقال خدمة عبد يف سبيل اهللا أو ظل فسطاط أو طروقة فحل ال يروى هذا قال ي

  احلديث عن عدي بن حامت إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية 

وبه حدثين معاوية عن ضمرة بن حبيب عن عنبسة بن أيب سفيان أنه مسع أم حبيبة زوج النيب صلى  -  ٣٢٩٧
سلم ت قول كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصلي يف الثوب الواحد وفيه كان ما كان اهللا عليه و 

  قالت أصلي فيه ويصلي فيه يعين الثوب الذي جيامع فيه مل يرو هذا احلديث عن عنبة إال ضمرة تفرد به معاوية 



بن احلمق قال مسعت وبه حدثين معاوية أن عبد الرمحن بن جبري بن نفري حدثه عن أبيه عن عمرو  -  ٣٢٩٨
خريا عسله قال وهل تدري ما عسله ]  ٣٢٦ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا أراد اهللا بعبد 

قالوا اهللا ورسوله أعلم قال يفتح له عمال صاحلا بني يدي موته حىت يرضى عنه حبيبه ومن حوله ال يروى عن 
  عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية 

حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد الرمحن بن ايب جعفر الدمياطي قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن  -  ٣٢٩٩
ايب رواد عن بن جريج عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشهيد يغفر له يف 

ت يف رباطه كتب اهللا له أجر أول دفقة من دمه ويزوج حوراوين ويشفع يف سبعني من أهله واملرابط إذا ما
  عمله إىل يوم القيامة وغدي وريح عليه برزقة وزوج سبعني حوراء وقيل له قف فاشفع إىل أن يفرغ احلساب 

حدثنا بكر بن سهل قل نا حممد بن ايب السري العسقالين قال نا شعيب بن إسحاق عن احلسن بن  -  ٣٣٠٠
ريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وطىء الصلت عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب ه

امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فال يلومن إال نفسه مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال 
  احلسن بن الصلت شيخ من أهل الشام تفرد به بن أيب السري 

ن إبراهيم صاحب القوصي قال مسعت أيب حدثنا بكر بن أمحد بن مقبل البصري قال نا إمساعيل ب -  ٣٣٠١
عن حكيم بن حزام أن النيب ]  ٣٢٧ص [ يقول حدثنا سويد أبو حامت قال نا مطر الوراق عن حسان بن بالل 

سلم ملا بعثه إىل اليمن قال ال متس القرآن إال وأنت طاهر مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق  صلى اهللا عليه و 
  وى عن حكيم إال هبذا اإلسناد إال سويد أبو حامت وال ير

حدثنا بكر بن أمحد بن مقبل قال نا عبد امللك بن هوذة بن خليفة البكراوي قال نا عمي عمرو بن  -  ٣٣٠٢
خليفة عن بن عون عن حممد بن سريين عن عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ر الرجال من نوازع الطري إىل أوطاهنا مل يرو هذا احلديث عن بن عون تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدو
بن هوذة    إال عمرو بن خليفة تفرد به عبد امللك 

حدثنا بكر بن حممد القزاز البصري قال نا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي قال نا وهيب بن خالد عن  -  ٣٣٠٣
ا يسلم حىت يقول  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيلس بعد م

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واإلكرام مل يرو هذا احلديث عن هشام إال وهيب وال عن 
  وهيب إال عبد اهللا بن معاوية 

عن  حدثنا بكر بن امحد بن سعدويه البصري قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا قزعة بن سويد -  ٣٣٠٤
سلم  عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يف أول وقتها مل يروه عن عبيد اهللا بن عمر إال قزعة بن سويد من ]  ٣٢٨ص [ أحب األعمال إىل اهللا الصالة 
  امسه بشران 



ل نا غسان بن الربيع قال نا ثابت بن يزيد عن برد بن سنان حدثنا بشران بن عبد امللك املوصلي قا -  ٣٣٠٥
عن نافع عن بن عمر أنه كان يؤاجر أرضه حىت حدثه رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 

  كرى األرض فترك ذلك مل يروه عن برد بن سنان إال ثابت بن يزيد تفرد به غسان بن الربيع 

نا غسان قال نا ثابت عن احلسن بن أيب جعفر عن حممد بن زياد عن أيب هريرة أن حدثنا بشران قال  -  ٣٣٠٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل األمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار 

 )  

  من امسه جبري

 (  

 بن يعلى بن احلارث احملاريب عن أبيه حدثنا جبري بن حممد بن جابر احملاريب قال حدثين أيب قال نا حيىي -  ٣٣٠٧
عن غيالن بن جامع احملاريب عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد اهللا احملاريب أن رسول اهللا صلى 
سلم قال إذا صليت فال تبزق بني يديك وال عن ميينك ولكن ابزق تلقاء مشالك إن كان فارغا أو  اهللا عليه و 

  يث عن غيالن إال يعلى حتت قدمك مل يرو هذا احلد

وبه عن غيالن بن جامع عن فراس بن حيىي عن الشعيب عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٣٠٨
  عليه و سلم هنى أن يذبح الرجل أضحيته قبل أن يصلي 

ري عن وبه حدثنا حيىي بن يعلى عن أبيه عن بكر بن وائل عن سعيد بن أيب عروبة عن حيىي بن أيب كث -  ٣٣٠٩
أيب سلمة عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يتقدمن بصيام يوم أو يومني قبل رمضان إال أن 

  يكون صيام كان يصومه أحدكم مل يروه عن بكر إال يعلى 

 )  

  من امسه بابويه

 (  

بن حيىي األيلي قال نا -  ٣٣١٠ معاوية بن عبد الكرمي  حدثنا بابويه بن خالد بن بابويه األيلي قال نا عمر 
الضال قال نا حممد بن سريين عن أيب هريرة قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت 
العشي الظهر أو العصر فقام يف الركعتني فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول اهللا انسيت أو 

  سجد سجدتني وهو جالس مث سلم  قصرت الصالة قال بل نسيت فقام فصلىالركعتني مث



عن أم عطية قالت هنانا ]  ٣٣٠ص [ وبه حدثنا معاوية الضال قال نا حممد بن سريين عن أخته  -  ٣٣١١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس الذهب وتفضيض األقداح فكلمه النساء يف لبس الذهب فأىب علينا 

ديثني عن معاوية إال عمر بن حيىي وال مسعنامها إال من هذا ورخص لنا يف تفضيض األقداح مل يرو هذين احل
  الشيخ 

 )  

  من امسه هبلول

 (  

حدثنا هبلول بن إسحاق بن هبلول األنباري قال نا إمساعيل بن ايب أويس قال حدثين حممد بن عبد  -  ٣٣١٢
بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  عليه و سلم اللهم الرمحن اجلدعاين عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 

  بارك ألميت يف بكورها مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال حممد تفرد به بن أيب أويس 

 )  

  من امسه البختري

 (  

حدثنا البختري بن حممد بن البختري اللخمي البغدادي أبو صاحل قال نا كامل بن طلحة اجلحدري  -  ٣٣١٣
األسود عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تطيب قبل أن  قال نا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم عن

  حيرم مل يرو هذا احلديث عن عوانة إال كامل بن طلحة 

حدثنا البختري قال ثنا حممد بن مساعة قال نا أبو يوسف القاضي عن أيب حنيفة عن أيب اهلذيل عن  -  ٣٣١٤
  روج لصالة الغداة وصالة العشاء بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص للنساء يف اخل

حدثنا البختري قال نا علي بن اجلعد قال نا يزيد بن عياض عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  -  ٣٣١٥
  عن عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال النحر يوم تنحرون والفطر يوم تفطرون 

 )  

  من امسه بدر

 (  



بن أسد حدثنا بدر بن اهليث -  ٣٣١٦ م القاضي الكويف قال نا حممد بن أمحد بن اجلراح اجلوزجاين قال نا معلى 
العمي قال نا وهيب بن خالد عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كافرا وحيىي كافرا قال بنو آدم على طبقات شىت منهم من يولد مؤمنا وحيىي مؤمنا وميوت مؤمنا ومنهم من يولد 
وميوت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا وحيىي مؤمنا وميوت كافرا ومنهم من يولد كافرا وحيىي كافرا وميوت مؤمنا 
  مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال وهيب وال عن وهيب إال معلى تفرد به حممد بن أمحد بن اجلراح 

 )  

  من امسه بلبل

 (  

نا معاذ بن هشام قال ]  ٣٣٢ص [ إسحاق بن بلبل اخلالل البصري قال نا أيب قال  حدثنا بلبل بن -  ٣٣١٧
حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتجرون يف البحر 

  إىل الشام 

 )  

  باب التاء

 (  

 )  

  من امسه متيم

 (  

يعقوب بن سفيان قال نا عمر بن راشد املديين موىل عبد  حدثين تيمي بن حممد الفارسي قال نا -  ٣٣١٨
الرمحن بن أبان بن عثمان قال نا حممد بن عجالن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه قالت فقد النيب صلى 

سلم فىت كان جيالسه فقال مايل فقدت فالنا فقالوا اعتبط وكانوا يسمون الوعك االعتباط فقال  اهللا عليه و 
حىت نعوده فلما دخل عليه بكى الغالم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تبكي فإن جربيل عليه  قوموا بنا

  السالم أخربين أن احلمى حظ أميت من جهنم 

 )  

  باب الثاء



 (  

 )  

  من امسه ثابت

 (  

أيب داود  حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم اهلوجي قال نا آدم بن أيب إياس العسقالين قال نا شعبة عن -  ٣٣١٩
عن زيد بن أسلم عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نوروا بالفجر فإنه 

أعظم لألجر مل يروه عن شعبة إال آدم وبقية بن الوليد إال أن بقية رواه عن شعبة عن داود البصري وقد قيل إنه 
  داود بن أيب هند 

ال نا آدم قال نا قيس بن الربيع عن أيب حصني عن إبراهيم التيمي عن أبيه حدثنا ثابت أبو معن ق -  ٣٣٢٠
سلم خاصة مل يروه عن أيب احلصني إال قيس  عن أيب ذر قال ما كانت املتعة إال ألصحاب حممد صلى اهللا عليه و 

  بن الربيع 

يسار عن أيب هريرة قال وبه حدثنا آدم قال نا أبو جعفر الرازي عن عبد اهللا بن دينار عن بشري بن  -  ٣٣٢١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرحم شجنة من الرمحن معلقة حبقوى الرمحن تقول اللهم صل من وصلين 
واقطع من قطعين مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال أبو جعفر الرازي وال رواه عن أيب جعفر إال آدم 

  وأبو النضر هاشم بن القاسم 

يمان عن أبيه عن عطاء بن أيب رباح عن  -  ٣٣٢٢ حدثنا ثابت قال نا حممد بن أيب السري قال نا معتمر بن سل
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار مل 

   يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال ابنه تفرد به بن أيب السري باب

 )  

  من امسه جعفر

 (  

حدثنا جعفر بن حممد القالنسي الرملي قال نا آدم بن ايب إياس قال نا شريك عن خصيف عن سعيد  -  ٣٣٢٣
ال أسألكم عليه آجرا إال أن تودوين يف  بن جبري عن بن عباس قال قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يين وبينكم فال تؤذوين نفسي لقرابيت منكم وحتفظوا إيل القرابة اليت ب



بن زيد عن عمرو بن صاحل عن  -  ٣٣٢٤ حدثنا جعفر قال نا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال نا محاد 
ا من مسلمني  احلسن عن صعصعة بن معاوية عن أيب ذر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

ل رمحته إياهم قلت زدين رمحك اهللا قال مسعت رسول اهللا ميوت هلما ثالثة مل يبلغوا احلنث إال غفر هلما بفض
سلم يقول ما من مسلم ينفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا إال استقبلته حجبة اجلنة كلهم  صلى اهللا عليه و 

  تدعوه إىل ما عنده 

اهللا وبه عن عمرو بن صاحل عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول  -  ٣٣٢٥
سلم يقطع الصالة احلمار واملرأة والكلب األسود مل يرو هذين احلديثني عن عمر إال محاد وال  صلى اهللا عليه و 

  عن محاد إال احلجيب 

عبد اهللا األويسي قال ]  ٣٣٧ص [ حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي املديين قال نا عبد العزيز بن  -  ٣٣٢٦
دثين إمساعيل بن صخر األيلي قال حدثين ابو عبيدة بن حممد بن عمار بن نا حممد بن جعفر بن ايب كثري قال ح

ياسر عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل 
  فليقرأه على قراءة بن أم عبد ال يروى هذا احلديث عن عمار إال هبذا اإلسناد تفرد به األويسى 

دثنا جعفر قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا إمساعيل بن داود املخراقي عن هشام بن سعد ح -  ٣٣٢٧
عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة واحدة مل 

  يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هشام بن سعد تفرد به إمساعيل 

حدثنا جعفر قال نا إبراهيم قال نا عمر بن ايب بكر املوصلي قال نا زكريا بن عيسى الشعيب عن بن  -  ٣٣٢٨
سلمة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هذا جربيل وهو يقرأ عليك السالم  شهاب عن ايب 

   عمر بن أيب بكر فقلت وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته مل يرو هذا احلديث عن زكريا إال

حدثنا جعفر قال نا إبراهيم قال نا عمر قال نا زكريا عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت تزوج  -  ٣٣٢٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكالبية فلما دخلت عليه دنا منها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين 

سلم لقد عذت بعظيم احلقي بأهلك مل يرو هذا احلديث عن أعوذ باهللا منك فقال رسول اهللا صلى اهللا عل يه و 
  زكريا إال عمر 

حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة الكباش املصري قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين بن وهب عن  -  ٣٣٣٠
ن عمر مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جعل احلق على لسا

  وقلبه مل يرو هذا احلديث عن مالك إال بن وهب وال عن بن وهب إال بن صاحل 



حدثنا جعفر قال نا نعيم بن محاد قا نا نوح بن أيب مرمي عن السدي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال  -  ٣٣٣١
احلديث عن السدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليبتوء مقعدة من النار مل يرو هذا 

  إال نوح تفرد به نعيم 

حدثنا جعفر قال نا نعيم قال نا نوح عن حيىي بن سعيد عن أنس قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٣٣٢
سلم إن أولياؤه إال املتقون مل يرو هذا  و سلم من آل حممد فقال كل تقي وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فرد به نعيم احلديث عن حيىي إال نوح ت

حدثنا جعفر بن حممد الفريايب قال نا حممد بن حبر اهلجيمي قال نا سليم بن مسلم اخلشاب قال نا  -  ٣٣٣٣
النضر بن عريب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي يشرب يف آنية 

  ث عن النضر إال سليم تفرد به حممد بن حبر الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنة نار جهنم مل يرو هذا احلدي

حدثنا جعفر قال نا أبو جعفر النفيلي قال نا يونس بن راشد عن عون بن حممد بن احلنفية عن أبيه  -  ٣٣٣٤
  عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم باإلمثد فانه ينبت الشعر ويذهب القذى مصفاة للبصر 

ل نا موس بن حيىي املروزي قال نا زياد بن عبد اهللا البكائي عن عبد امللك بن ايب حدثنا جعفر قا -  ٣٣٣٥
سليمان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فأراد 

عبد امللك إال زياد تفرد  أن يتوضا فال يدخلن يده يف اإلناء حىت يغسلها فإنه ال يدري أين باتت يده مل يروه عن
  به موسى وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا جعفر قال نا موسى بن حيىي قال نا حيىي بن إبراهيم السلمي قال نا احلسن بن صاحل عن  -  ٣٣٣٦
ثاين األجلح عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس قرين مث ال

ال خري فيهم مل يروه عن احلسن بن صاحل إال حيىي وال يروى عن علقمة إال من هذا الوجه    مث الثالث مث جييء قوم 

حدثنا جعفر قال نا اهليثم بن أيوب الطالقاين قال نا النضر بن مشيل عن حممد بن عمرو األنصاري  -  ٣٣٣٧
سلم كان حيتجم وال يظلم احلجام أجره مل يرو قال حدثين أيب عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا  عليه و 

  هذا احلديث عن حممد إال النضر 

قال نا عبد اهللا بن ]  ٣٤٠ص [ حدثنا جعفر بن حممد الفريايب قال نا سعيد بن يعقوب الطالقاين  -  ٣٣٣٨
سول اهللا صلى اهللا املبارك عن إمساعيل بن مسلم املكي عن أيب يزيد املديين عن عكرمة عن بن عباس قال قال ر

عليه و سلم عليكم بالصف األول وعليكم بامليمنة وإياكم والصف بني السواري مل يرو هذا احلديث عن أيب 
  يزيد إال إمساعيل تفرد به بن املبارك 

حدثنا جعفر قال نا حممد بن يزيد البكري اجلوزجاين قال نا أبو مطيع احلكم بن عبد اهللا السلمي  -  ٣٣٣٩
ة عن األعمش عن أيب ظبيان عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ال يرحم الناس قال نا شعب



وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تبارك وتعاىل كتب يف أم الكتاب قبل أن خيلق السماوات  Cال ي
  فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته واألرض إين أنا اهللا الرمحن الرحيم خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي 

حدثنا جعفر قال نا حممد قال نا أبو مطيع عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن عبد اهللا بن احلارث  -  ٣٣٤٠
عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم 

لكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم وأمرهم بسفك الدماء فسفكوا دماءهم فقام والشح فإنه أهلك من كان قب
رجل فقال يا رسول اهللا أي اإلسالم أفضل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل اإلسالم من سلم 

معاذ إال هبذا املسلمون من لسانه ويده مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد تفرد به أبو مطيع وال يروى عن 
  ]  ٣٤١ص [ اإلسناد 

حدثنا جعفر قال نا علي بن حكيم السمرقندي قال نا هاشم بن خملد عن الصلت بن دينار عن حممد  -  ٣٣٤١
بن سريين عن أم عطية قالت هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا وأمرنا باخلروج يوم الفطر ويوم األضحى وأن 

حى احليض عن مصلى الناس ليشهدن مجاعة املسلمني ودعوهتم مل يرو هذا خيرج ذوات اخلدور احليض وين
  احلديث عن الصلت إال هاشم تفرد به علي 

حدثنا جعفر قال نا احلسن بن عمرو بن شقيق وكتبته من أصل كتابه قال نا يزيد بن زريع عن شعبة  -  ٣٣٤٢
 صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر مخسا عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا

فقيل يا رسول اهللا زيد يف الصالة قال وما ذاك فقالوا صليت مخسا قال فسجد سجدتني مل يرو هذا احلديث عن 
  شعبة إال يزيد بن زريع تفرد به احلسن بن عمرو بن شقيق 

كري عن األوزاعي عن إمساعيل بن حدثنا جعفر بن حممد قال نا أبو جعفر النفيلي قال نا مسكني بن ب -  ٣٣٤٣
عبيد اهللا عن يزيد بن األصم عن ميمونة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف الرقية من كل ذي محة مل يرو 

  هذا احلديث عن األوزاعي إال مسكني 

بن شقيق قال نا جعفر بن  -  ٣٣٤٤ سليمان عن صاحل بن ]  ٣٤٢ص [ حدثنا جعفر قال احلسن بن عمرو 
اخلزاز عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليك فأما الذين يف قلوهبم زيغ رستم 

  قال الذين جيادلون فيه فإذا رأيتهم فهم الذين عىن اهللا فاحذروهم مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر إال جعفر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام  حدثنا جعفر قال نا حممد بن أيب السري العسقالين قال رأيت -  ٣٣٤٥
فقلت يا رسول اهللا استغفر يل فسكت عين فقلت يا رسول اهللا إن سفيان بن عيينة حدثنا عن حممد بن املنكدر 

  عن جابر أنك ما سئلت شيئا قط فقلت ال فتبسم يف وجهي وقال اللهم اغفر له 



قال نا إمساعيل بن علية قال نا عمر كسري عن  حدثنا جعفر قال نا إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي -  ٣٣٤٦
ا إنه نزل من السماء أمانان أما أحدمها فقد مضى وهو رسول  سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى قال أم

  مل يسند عمر كسرى حديثا غري هذا وال رواه إال بن علية : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأما اآلخر فهو االستغفار 

نا جعفر قال نا احلسن بن سهل احلناط قال نا عبد احلميد احلماين قال نا اهليثم بن علية البصري حدث -  ٣٣٤٧
ا هذا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا  عن األزرق بن قيس قال رأيت بن عمر يف الصالة يعتمد إذا قام فقلت م

  ]  ٣٤٣ص [ ين عليه و سلم يفعله مل يرو هذا احلديث عن األزرق إال اهليثم تفرد به احلما

حدثنا جعفر قال نا حممد بن أيب داود األنباري قال نا هاشم بن القاسم عن أيب جعفر الرازي عن  -  ٣٣٤٨
سلم من ترك الصالة متعمدا فقد كفر  الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  تفرد به حممد بن أيب داود  جهارا مل يروه عن أيب جعفر الرازي إال هاشم بن القاسم

سليمان بن عطاء عن مسلمة بن  -  ٣٣٤٩ حدثنا جعفر قال نا الوليد بن عبد امللك بن مسرح احلراين قال نا 
عبد اهللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة بن ربعي عن أيب الدرداء قال ذكر زيادة العمر عند رسول اهللا صلى اهللا 

سلم ال تؤخر نفس إذا جاء أجلها وإمنا زيادة العمر الذرية عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا  عليه و 
  الصاحلة يرزقها اهللا العبد فتدعو له من بعده فيلحقه دعاؤهم يف قربه فذلك زيادة العمر 

حدثنا جعفر بن حممد الفريايب قال نا زكريا بن حيىي اللؤلؤي قال نا القاسم بن احلكم العرين قال نا  -  ٣٣٥٠
يد عن علي بن ربيعة عن علي قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوم فيهم رجل متخلق فسلم سعيد بن عب

عليهم وأعرض عن الرجل فقال له الرجل يا رسول اهللا سلمت عليهم ب وأعرضت عين فقال إن بني عينيك 
  حيىي اللؤلؤي محرة مل يروه عن علي بن ربيعة إال سعيد بن عبيد وال عنه إال القاسم تفرد به زكريا بن 

حدثنا جعفر قال نا حممد بن حبر اهلجيمي قال نا سعيد بن سامل عن بن جريج عن عبد اهللا بن ايب  -  ٣٣٥١
مليكة عن عبد اهللا بن الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن ظاهرا أو نظرا أعطي 

أدرك ذلك الفرخ فنهض ألدركه اهلرم قبل أن يقطع تلك شجرة يف اجلنة لو أن غرابا أفرخ حتت ورقة منها مث 
  الورقة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سعيد بن سامل تفرد به حممد بن حبر 

حدثنا جعفر قال نا حممد قال نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن احلسن عن أنس بن مالك  -  ٣٣٥٢
مشى يف حاجة أخيه املسلم كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها سبعني  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من

  حسنة مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال زيد وال عن زيد إال ابنه تفرد به حممد بن حبر 

حدثنا جعفر قال نا صفوان بن صاحل قال نا الوليد بن مسلم قال نا عبد الرمحن بن منري اليحصيب عن  -  ٣٣٥٣
يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال صالة بعد صالة الزهري عن عطاء بن 

  العصر حىت تغرب الشمس والصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس 



حدثنا جعفر قال نا قتيبة بن سعيد قال نا رشدين بن سعد عن عقيل وقرة ويونس عن بن شهاب عن  -  ٣٣٥٤
 صلى اهللا عليه و سلم كان اذا أراد أن ينام نفث يف كفيه وعوذ فيهما عن عائشة أن النيب]  ٣٤٥ص [ عروة 

  باملعوذات مث مسح هبما على وجهه مل يرو هذا احلديث عن قرة إال رشدين 

حدثنا جعفر قال نا علي بن حكيم السمرقندي قال نا سعيد بن حممد الوراق قال نا حالم بن صاحل  -  ٣٣٥٥
بن اليمان قال أتى رجل من املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  قال نا سامل بن ربيعة عن حذيفة

رسول اهللا ابتعت عبدا فما أصنع به فقال أخوك يف اإلسالم ال تكلفه من العمل إال ما أطاق وأطعمه من طعامك 
  ال هبذا اإلسناد واكسه من لباسك فإن كرهته فبعه مل يرو هذا احلديث عن حالم إال سعيد واليروى عن حذيفة إ

سليمان األحول عن سعيد  -  ٣٣٥٦ حدثنا جعفر قال ناعلي قال نا هاشم بن خملد عن شبل بن عباد املكي عن 
بن جبري عن بن عباس قال كنت أسكب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وضوءه وهو عند خاليت ميمونة فلما خرج 

اس فقال اللهم فقهة يف الدين وعلمه التأويل مل يرو قال من وضع يل وضوئي قالت بن اخيت يا رسول اهللا بن عب
  هذا احلديث عن سليمانإال شبل 

حدثنا جعفر بن حممد بن الليث الزيادي قال نا غسان بن مالك السلمي قال نا سالم ابو املنذر عن  -  ٣٣٥٧
ف مل يروه عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اخلذ

  يونس إال سالم 

حدثنا جعفر بن حممد بن ماجد قال نا أمحد بن بكر البالسي قال نا عروة بن مروان الرقي قال نا  -  ٣٣٥٨
سليمان عن احلجاج بن أرطاه عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  معتمر بن 

غض مبن أبغض مث أصري كال إىل النار مل يرو هذا احلديث عن بن املنكدر سلم إن اهللا عز و جل يقول أنتقم ممن اب
  إال احلجاج وال عن احلجاج إال معتمر تفرد به عروة بن مروان 

حدثنا جعفر قال نا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال نا إ براهيم بن األشعث صاحب الفضيل  -  ٣٣٥٩
هشام بن حسان عن احلسن عن عمران بن احلصني قال قال  بن عياض عن عياض قال نا الفضيل بن عياض عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انقطع إىل اهللا كفاه اهللا كل مؤنة ورزقه من حيث ال حيتسب ومن انقطع 
  إىل الدنيا وكله اهللا إليها 

ال نا اخلضر بن حممد حدثنا جعفر قال نا إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع احلراين بالرقة ق -  ٣٣٦٠
بن شجاع قال نا عفيف بن سامل عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم أصدق احلديث ما عطس عنده مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال عمارةتفرد به اخلضر 

ن منصور عن عمربن نبهان عن أيب حدثنا جعفر قال نا عبد األعلى بن محاد النرسي قال نا بشر ب -  ٣٣٦١
شداد عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من جاء هبن مع إميان دخل من أي 



أبواب اجلنة شاء وزوج من احلور العني كم شاء من أدى دينا خفيا وعفا عن قاتله وقرأ يف دبر كل صالة 
ل أبو بكر أو أحداهن يا رسول اهللا فقال أو أحداهن ال يروى هذا مكتوبة عشر مرات قل هو اهللا أحد فقا

  احلديث إال هبذا اإلسناد تفرد به بشر بن منصور 

حدثنا جعفر بن محيد بن عبد الكرمي بن فروخ بن ديزج بن بالل بن سعد األنصاري الدمشقي قال  -  ٣٣٦٢
مالك الوضوء أخذ ركوة فوضعها عن  حدثين جدي ألمي عمر بن أبان بن مفضل املدين قال أراين أنس بن

يساره وصب على يده اليمىن فغسلهما ثالثا مث أدار الركوة على يده اليمىن فتوضأ ثالثا ثالثا ومسح براسه 
ثالثا وأخذ ماء جديدا لسماخه فمسح مساخة فقلت له قد مسحت أذنك فقال يا غالم إهنن من الرأس ليس هن 

وفهمت أم أعيد عليك فقلت قد كفاين وقد فهمت قال فهكذا رأيت من الوجه مث قال يا غالم هل رأيت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضا مل يرو عمر بن أبان عن أنس غري هذا احلديث 

حدثنا جعفر بن سليمان بن حاجب األنطاكي قال نا أبو صاحل الفراء قال نا أبو إسحاق الفزاري عن  -  ٣٣٦٣
سن البصري عن أنس بن مالك قال قالت أم سلمة يا رسول اهللا آخرج معك إىل عبد الرمحن بن إسحاق عن احل

اجلرحى وأعاجل العري وأسقي ]  ٣٤٨ص [ الغزو قال يا أم سلمة إنه مل يكتب على النساء اجلهاد قالت أداوي 
  رد به أبو صاحل املاء قال فنعم إذ مل يروه عن احلسن إال عبد الرمحن وال رواه عن عبد الرمحن إال أبو إسحاق تف

حدثنا جعفر بن حممد بن بريق البغدادي قال نا سعيد بن حممد اجلرمي قال نا أبو متيلة حيىي بن  -  ٣٣٦٤
واضح قال نا أبو محزة السكري عن جابر اجلعفي عن عامر الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سلم من كذب علي فليتبؤ مقعده من ا لنار مل يرو هذا احلديث على الشعيب إال جابر وال عن صلى اهللا عليه و 
  جابر إال أبو محزة 

وبه عن جابر عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٣٦٥
  ليدخلن صعاليك املهاجرين اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة سنة 

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وهو يسري على وبه عن أيب سعيد اخلدري قال كنت م -  ٣٣٦٦
راحلته فنفرت فقلت يا رسول اهللا ما شأن راحلتك نفرت قال أهنا مسعت صوت رجل يعذب يف قربه فنفرت 

  لذلك 

وبه عن جابر عن أيب الزبري عن جابر قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة غزاها  -  ٣٣٦٧
  طع باألجراس أن تق

سلم إذا  -  ٣٣٦٨ سلمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وبه عن جابر عن عبد الرمحن بن سابط عن أم 
  وضوءه للصالة ]  ٣٤٩ص [ أجنب مل يطعم حىت يتوضأ 



وبه نا جابر عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياء يوم القيامة  -  ٣٣٦٩
ال من مظامل الناس بينهم وحقوقهم فما يزال اهللا يقضيها حىت ال يبقى منها شيء مل يرو هذه بأمثال اجلب

  األحاديث عن جابر إال أبو محزة إال حديث أيب حازم فإن شيبان النحوي شاركه يف روايته 

ن أيب نعيم حدثنا جعفر بن أمحد الشامي الكويف قال نا ابو كريب قال نا خالد بن خملد قال نا نافع ب -  ٣٣٧٠
سلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها  قا نا نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  خبرصها كيال 

وبه حدثنا أبو كريب قال نا عبيد بن حممد قال نا صباح بن حيىي املدين عن عطاء بن السائب عن  -  ٣٣٧١
عليه و سلم قال إذا عطس الرجل فقال احلمد هللا قالت املالئكة سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا 

  رب العاملني فإذا قال رب العاملني قالت املالئكة رمحك اهللا مل يرفعه عن عطاء بن السائب إال صباح بن حيىي 

 وبه حدثنا أبو كريب قال نا عثمان بن سعيد قال نا حيىي بن ميان قال نا إبراهيم بن الزبرقان عن -  ٣٣٧٢
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل مولود مرهتن ]  ٣٥٠ص [ صاحل بن حيان عن بن بريدة 

  بعقيقته 

حدثنا جعفر قال نا جعفر بن حممد بن احلسن األسدي قال نا عيس بن راشد عن بن شربمة عن أنس  -  ٣٣٧٣
  لبيت قال بني العمودين بن مالك أنه سئل أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخل ا

حدثنا جعفر بن جبري العطار البغدادي قال نا عبد الرمحن بن عفان أبو بكر قال نا حجاج بن حممد  -  ٣٣٧٤
األعور عن شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال كان رسول اهللا يصلي من الليل 

ه فقيل يا رسول اهللا أليس قد غف ر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا حىت ورم قدما
  شكورا مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حجاج تفرد به عبد الرمحن 

حدثنا جعفر العطار قال نا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين قال نا عبد اهللا بن حممد الطلحي عن خالد  -  ٣٣٧٥
لك قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم يسري إذا إمرأة قد بن الوليد املخزومي عن الزهري عن أنس بن ما

أقبلت معها بن هلا فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر قالت فما ثوابه إذا وقف بعرفة قال يكتب 
لوالدية بعدد كل من وقف باملوقف عدد شعر رؤسهم حسنات مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال هبذا اإلسناد 

  د به الترمجاين تفر

حدثنا جعفر بن جبري قال ثنا حممد بن بكار بن الريان قال نا حفص بن سليمان عن ليث بن ايب سليم  -  ٣٣٧٦
سلم من حج فزار قربي بعد مويت كان كمن زارين  عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يف حيايت مل يرو هذا احلديث عن ليث إال حفص 



حدثنا جعفر بن حممد النيسابوري األعرج قال نا إدريس بن يونس احلراين قال نا حيىي بن عمر بن  -  ٣٣٧٧
ساج قال نا سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أيب عبلة عن خالد بن معدان عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا 

سلم من كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ ب ر أو إدخال سرور رفعه اهللا يف صلى اهللا عليه و 
الدرجات العلى من اجلنة مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال سليمان وال عن سليمان إال حيىي تفرد به إدريس 

  بن يونس 

حدثنا جعفر بن حممد بن سوار النيسابوري قال نا أمحد بن حفص قال حدثين أيب قال نا إبراهيم بن  -  ٣٣٧٨
جاج عن عباد بن منصور عن القاسم بن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا طهمان عن احلجاج بن احل

سلم إن اهللا يقبل الصدقات وال يقبل منها إال طيبا ويقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب  صلى اهللا عليه و 
  ال إبراهيم الرجل منكم مهره وفصيله حىت أن اللقمة لتصري مثل أحد مل يرو هذا احلديث عن احلجاج إ

حدثنا جعفر بن الصباح البزاز األصبهاين قال نا احلسن بن محاد احلضرمي قال نا حيىي بن يعلى  -  ٣٣٧٩
األسلمي عن علي بن احلزور عن أيب داود عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف جنازة 

هذا لقد مهمت أن أدعو عليكم دعوة متشون أردية فقال حبضريت يفعل ]  ٣٥٢ص [ فرأى قوما ميشون بغري 
ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا : يف غري صوركم قال فما رؤي أحد بعد ذلك ميشي بغري رداء 

  عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

اهللا  حدثنا جعفر بن حممد بن مالك الفزاري الكويف قال نا حممد بن مروان القطان الكويف قال نا عبد -  ٣٣٨٠
بن الزبري األسدي عن زياد بن املنذر عن حبيب بن يسار عن زاذان عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم إن اهللا يقول إن العزة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعنيهما أعذبه ال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد 
  وال يعلم حبيب حدث عن زاذان غري هذا احلديث 

حدثنا جعفر بن أمحد بن سنان الواسطي قال نا موسى بن عبد اهللا أبو طلحة اخلزاعي قال نا أمحد بن  -  ٣٣٨١
إسحاق احلضرمي قال نا وهيب عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى 

سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار مل يرو هذا احل ديث عن عطاء إال وهيب وال عن اهللا عليه و 
  وهيب إال أمحد تفرد به أبو طلحة 

حدثنا جعفر قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا حممد بن احلسن املدين عن معاوية بن حيىي عن  -  ٣٣٨٢
نت الزهري عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا قام للجنازة اليت مرت به ألهنا كا

جنازة يهودي فقام هلا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال معاوية وال عن معاوية إال حممد وهو واسطي تفرد به 
  ]  ٣٥٣ص [ القاسم بن عيسى 



حدثنا جعفر بن أمحد بن سنان قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا طلحة بن عبد الرمحن عن  -  ٣٣٨٣
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السروايل للمريض إذا مل جيد إزارا قتادة عن عطاء عن بن عباس قال رخص ر

  ويف اخلفني إذا مل جيد نعلني مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال أبو طلحة 

حدثنا جعفر قال نا سفيان بن وكيع بن اجلراح قال نا أبو داود احلفري عن مطيع الغزال عن  -  ٣٣٨٤
النيب صلى اهللا عليه و سلم حوضي ما بني أيلة إىل صنعاء له ميزابان  الشعيب عن الرباء بن عازب قال قال

أحدمها من ذهب واآلخر من فضة آنيته عدد جنوم السماء أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل ورحيه أطيب 
  من املسك من شرب منه مل يظمأ أبدا مل يرو هذا احلديث عن مطيع إال أبو داود تفرد به سفيان 

ثنا جعفر قال نا حممد بن صدران قال نا عنبسة بن سامل صاحب األلواح قال نا عبيد اهللا بن أيب حد -  ٣٣٨٥
بكر عن أنس بن مالك أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتم بعمامة سوداء مل يرو هذا احلديث عن 

  عبيد اهللا إال عنبسة تفرد به حممد بن صدران 

[ احلميد بن بيان قال نا إسحاق األزرق عن شريك عن مغرية عن الشعيب حدثنا جعفر قال نا عبد  -  ٣٣٨٦
عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يأتني أحدكم أهله طروقا مل يرو ]  ٣٥٤ص 

  هذا احلديث عن مغرية إال شريك تفرد به إسحاق 

ال نا سلمة بن علقمة عن داود بن ايب هند عن أيب حدثنا جعفر قال نا حممد بن يزيد بن الرواس ق -  ٣٣٨٧
الزبري عن جابر قال قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نصرخ باحلج صراخا فأمرنا رسول اهللا 
سلم أن جنعلها عمرة وأن حنل فأحللنا مل يرو هذا احلديث عن داود إال سلمة تفرد به حممد    صلى اهللا عليه و 

جعفر قال نا القاسم بن دينار قال نا عبيد اهللا بن موسى عن أيب إسرائيل املالئي عن أبان بن حدثنا  -  ٣٣٨٨
تغلب عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن أبان إال أبو إسرائيل تفرد وحنن نتذاكر الكمأة فقال الكمأة من املن ومأوها شفاء للعني مل يرو هذا احلديث ع
  به عبيد اهللا 

حدثنا جعفر بن الفضل بن اليمان املخزومي املؤدب قال نا عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة  -  ٣٣٨٩
بن إسحاق أن أبا حازم أخربه أن  احلزامي قال نا بن أيب فديك قال نا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرمحن 

أنه مسع بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من غادر إال وله لواء  نافعا موىل بن عمر أخربه
يوم القيامة يعرف به مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال موسىوال عن موسى إال بن أيب فديك تفرد به عبد 

  ]  ٣٥٥ص [ الرمحن 



قال نا محاد بن اجلعد عن قتادة عن حدثنا جعفر بن حممد اخلاركي البصري قال نا هدبة بن خالد  -  ٣٣٩٠
حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال العجماء جبار وقضى يف الركاز اخلمس 

  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال محاد وأبو مرمي عبد الغفار بن القاسم 

ال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الوهاب حدثنا جعفر بن معدان األهوازي قال نازيد بن احلريش ق -  ٣٣٩١
سلم ال تعجلن إىل شيء تظن  بن جماهد عن أبيه عن معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه وال تستأخرن عن شيء تظن أنك إن أستأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال معاوية وال يروى عن معاوية إال هبذا كان اهللا قد قدره عليك ال يروي 
  اإلسناد تفرد به عبد الوهاب 

حدثنا جعفر قال نا زيد قا نا عثمان بن اهليثم قال نا عوف عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل قال قال  -  ٣٣٩٢
قيل يا رسول اهللا وكيف يسرق صالته قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أسرق ا لناس من سرق صالته

ال يتم ركوعها وال سجودها وأخبل الناس من خبل بالسالم مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا إال احلسن وال عن 
  احلسن إال عوف وال عن عوف إال عثمان تفرد به زيد 

دام العجلي قال نا أبو بكر حدثنا جعفر بن أمحد بن يهمزد التستري قال نا أبو األشعث أمحد بن مق -  ٣٣٩٣
احلنفي قال غالب بن عبيد اهللا اجلزري مسعت سعيد بن املسيب حيدث عن أيب هريرة قال كنا مع رسول اهللا 
سلم يوم خيرب فقال لرجل معه هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل أشد القتال حىت  صلى اهللا عليه و 

 عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا الذي زعمت أنه من أهل النار قاتل أثقلته اجلراحات فجاؤوا إىل النيب صلى اهللا
قتاال شديدا فقال أما إنه على ذلك من أهل النار فلما آملته اجلراحات نال الكنانة وأخرج سهما فانتحر به 

نا أنه من فجاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا قد صدق اهللا قولك أن الذي أخربت
أهل النار أخرج من كنانته سهما فانتحر به فأمر بالال ينادي يف الناس إال أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن وإن اهللا 

  يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مل يسند غالب عن سعيد عن أيب هريرة غري هذا تفرد به أبو بكر من 

 )  

  امسه جبري

 (  

قال نا جعفر بن الفضل الواسطي قال نا زكريا بن فروخ التمار عن  حدثنا جبري بن حممد الواسطي -  ٣٣٩٤
وكيع بن اجلراح عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 سلم أال أعلمكم الكلمات اليت تكلم هبا موسى عليه السالم حني جاوز البحر ببين إسرائيل فقلنا بلى يا رسول

]  ٣٥٧ص [ اهللا قال قولوا اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وال حول وال قوة إال باهللا العظيم 



ا تركتهن منذ مسعتهن من عبد اهللا وقال عبد اهللا ما تركتهن  قال فما تركتهن منذ مسعتهن من شقيق وقال شقيق م
ش فأتاين آت يف منامي فقال يا سليمان زد يف هؤالء منذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال األعم

الكلمات ونستعينك على فساد هو فينا ونسألك صالح أمرنا كله مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال وكيع 
  وال عن وكيع إال زكريا تفرد به جعفر وال يروى عن رسول اهللا إال هبذا اإلسناد 

ماهان بن أيب حنيفة قال نا أيب عن عباد بن كثري عن أيب الزناد  حدثنا جبري قال نا أمحد بن حممد بن -  ٣٣٩٥
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون 

ا مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال  بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما م
  رد به حممد بن ماهان عباد تف

حدثنا جبري بن هارون األصبهاين قال نا علي بن حممد الطنافسي قال نا وكيع عن احلسن بن صاحل  -  ٣٣٩٦
عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال اغزوا 

  ال تغلوا وال تغدروا وال جتبنوا  بسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا

 )  

  من امسه جربون

 (  

يمان اجلفري املغريب قال نا عباد بن عبد  -  ٣٣٩٧ حدثنا جربون بن عيسى املغريب املصري قال نا حيىي بن سل
سلم من  الصمد أبو معمر عن أنس بن مالك قال مسعت أبا بكر الصديق يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

]  ٣٥٨ص [ اجلمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ يف املشي إىل اجلمعة كان له بكل خطوة  اغتسل يوم
عمل عشرين سنة فإذا فرغ من صالة اجلمعة أجيز بعمل مائيت سنة ال يروى عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد 

  به حيىي بن سليمان 

م أنه قال إذا طلبت حاجة فأحببت أن تنجح وبه عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سل -  ٣٣٩٨
فقل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العلي العظيم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلليم الكرمي بسم اهللا 
الذي ال إله إال هو احلي احلليم سبحان اهللا رب العرش العظيم واحلمد هللا رب العاملني كأهنم يوم يرون ما 

يلبث وا إال ساعة من هنار بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو يوعدون مل 
ضحاها اللهم إين أسالك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالمة من كل ذنب اللهم ال 

ن حوائج الدنيا واآلخرة إال قضيتها تدع يل ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال دينا إال قضيته وال حاجة م
سليمان    برمحتك يا أرحم الرامحني ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن 

 )  



  باب احلاء

 (  

 )  

  من امسه احلسن

 (  

 حدثنا احلسن بن عبد األعلى البوسي الصنعاين أنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أيب إسحاق الشيباين -  ٣٣٩٩
عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر 

  فمررنا بقرية منل قد أحرقت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه ال ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب اهللا 

مر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس حدثنا احلسن بن عبد األعلى البوسي أنا عبد الرزاق أنا مع -  ٣٤٠٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت أربعمائة ألف فقال له أبو بكر 

سلم وهكذا ومجع كفيه فقال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو  زدنا يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
خلقه اجلنة ]  ٣٦٠ص [ عليك أن يدخلنا اجلنة كلنا فقال عمر إن اهللا إن شاء أدخل  بكر دعين يا عمر وما

سلم صدق عمر هكذا رواه معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن  بكف واحد فقال النيب صلى اهللا عليه و 
  أنس ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أيب بكر بن أنس عن أيب بكر بن عمري عنأبيه 

حدثنا احلسن بن جرير الصوري نا إمساعيل بن أيب أويس نا أيب عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن  -  ٣٤٠١
... ... وأهدى هلا كبشا ... عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بنساء من األنصار يف عرس هلن يغنني 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و . ... ..ويعلم ما يف غد ... ... وزوجك يف النادي ... ... تنحنح يف املربد 
  سلم ال يعلم ما يف غد إال اهللا مل يروه عن حيىي بن سعيد إال أبو أويس 

حدثنا احلسن بن جرير نا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن عروة  -  ٣٤٠٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومها ابنا سبع عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن جعفر أهنما بايعا 

بن عروة إال  سنني فلما رأمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبسم وبسط يده فبايعهما مل يروه عن هشام 
إمساعيل بن عياش وال رواه عن إمساعيل إال بن بنت شرحبيل وال يروى عن عبد اهللا بن الزبري وبن جعفر إال من 

  يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد هذا الوجه وال 

حدثنا احلسن بن جرير الصوري نا أبو اجلماهر نا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن  -  ٣٤٠٣
جماهد عن أبن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ 



حىت يفيق والصيب حىت يعقل أو حيتلم ال يروى عن بن عباس إال من هذا الوجه ومل حيدث به إال أبو  واملعتوه
  اجلماهر 

حدثنا احلسن بن جرير نا سليمان بن عبد الرمحن نا عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق  -  ٣٤٠٤
طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص  عن أبيه قال نزل رسول اهللا صلى حدثين حممد بن 

سلم باحلجر واستسقى الناس من بئرها مث راح منها فلما استقل أمر الناس أن ال يشربوا من مائها  اهللا عليه و 
وال يتوضئوا منها وما كان من عجني عجن من مائها أن يعلف ففعل الناس ال يروى عن سعد إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به بن بنت شرحبيل 

حدثنا احلسن بن جرير الصوري نا أبو اجلماهر نا خليد بن دعلج عن قتادة عن سعيد بن املسيب  -  ٣٤٠٥
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فارق املسلمني قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من 

ية فقتلته جاهلية مل يروه عن عنقه ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية ومن مات حتت راية عمية ينصر عصب
  قتادة إال خليد بن دعلج وال يروى عن بن عباس إال من هذا الوجه 

حدثنا احلسن بن غليب املصري نا مهدي بن جعفر الرملي نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد  -  ٣٤٠٦
قال رسول اهللا صلى اهللا  عن بن جريج عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال

عليه و سلم الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهي شفاء من السم قال ونعت رسول اهللا 
سلم من عرق النسا أليه كبش    صلى اهللا عليه و 

نافع  حدثنا احلسن بن غليب نا حيىي بن سليمان اجلعفي نا أبو خالد األمحر نا عثمان بن األسود عن -  ٣٤٠٧
سلم من أتى اجلمعة فليغتسل مل يروه إال حيىي اجلعفي    عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حدثنا احلسن بن غليب نا سعيد بن عفري ثنا حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن رزين عن حممد بن  -  ٣٤٠٨
يب بن عمارة األنصاري أن رسول عن عبادة بن نسي عن أ]  ٣٦٣ص [ يزيد بن أيب زياد عن أيوب بن قطن 

ا قال ويومني  اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف بيته فقلت يا رسول اهللا أمسح على اخلفني قال نعم قلت يوم
قلت وثالثة يا رسول اهللا قال نعم وما بدا لك رواه مجاعة عن حيىي بن أيوب فلم يذكروا عبادة بن نسي ومل 

  يذكره إال سعيد بن عفري 

حدثنا احلسن بن علي بن زوالق املصري نا حيىي بن سليمان اجلعفي نا أبو بكر بن عياش عن أيب  -  ٣٤٠٩
بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت  حصني عن سعد بن عبيدة عن 

يمان    الصبح فأوتر بواحدة مل يروه إال حيىي بن سل



ن زوالق نا عمرو بن الربيع بن طارق نا السري بن حيىي عن احلسن عن أيب حدثنا احلسن بن علي ب -  ٣٤١٠
سلم إذا قعد بني شعبها األربع وألزق اخلتان باخلتان وجب الغسل مل  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يرو هذا احلديث عن السري بن حيىي إال عمرو بن الربيع بن طارق 

بن زوالق املصري حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق نا حيىي بن أيوب عن حدثنا احلسن بن علي  -  ٣٤١١
حممد بن عجالن عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا 

 مل يرو هذا احلديث عن حممد عن عجالن إال حيىي بن أيوب تفرد به عمرو بن]  ٣٦٤ص [ وليخرجن تفالت 
  الربيع بن طارق 

حدثنا احلسن بن املتوكل البغدادي ثنا سليمان بن حممد املباركي نا أبو شهاب عن شعبة عن احلكم  -  ٣٤١٢
عن أيب املورع عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يأيت املدينة فال يدع قربا وال وثنا إال 

يا رسول اهللا مث هاب أهل املدينة فجلس قال علي فذهبت مث كسره وال صورة إال لطخها فقام رجل فقال أنا 
جئت فقلت يا رسول اهللا مل أدع قربا باملدينة إال سويته وال وثنا إال كسرته وال صورة إال لطختها فقال يا علي 

  ال تكونن فتانا وال خمتاال وال تاجرا إال تاجر خري مل يروه عن شعبة إال أبو شهاب 

بن املتوكل نا سعيد بن داود الزبريي نا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن حدثنا احلسن  -  ٣٤١٣
بن عباس عن ميمونة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فأرة وقعت يف مسن  عبد اهللا بن عتبة عن 

  فقال خذوها وما حوهلا فاطرحوه مل يقل عن ميمونة غري الزبريي 

علي املعمري نا داود بن بالل السعدي نا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن حدثنا احلسن بن  -  ٣٤١٤
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تفضل صالة اجلمع على صالة 

 ٣٦٥ص [ ل الفذ خسما وعشرين صالة مل يروه عن عمرو بن دينارإال محاد وال رواه عن محاد إال داود بن بال
 [  

حدثنا احلسن بن علي املعمري نا عبد الغفار بن عبد اهللا املوصلي نا أبو شهاب عن خالد احلذاء عن  -  ٣٤١٥
أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قيل لعلي بن أيب طالب أخربنا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال كان إذا كانت الشمس من ها هنا من عند العصر صلى بالنهار تطوعا فقال ال تطيقوها فقالوا حدثناه أنت ف
ا من عند الظهر صلى اربعا مث يصلي ركعتني بعد الظهر مل  ركعتني مث ميهل حىت إذا كانت الشمس من ها هن

  يروه عن خالد إال أبو شهاب وال رواه عن أيب شهاب إال عبد الغفار 

و بن جبلة نا أمية بن خالد نا قرة بن خالد عن نافع حدثنا احلسن بن علي املعمري نا حممد بن عمر -  ٣٤١٦
قال كان بن عمر إذا أراد أن حيرم أتى ذا احلليفة فبات هبا فاذا أصبح ركب راحلته فإذا استوت أهل وزعم أن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله مل يروه عن قرة إال أمية وال رواه إال حممد بن عمرو بن جبلة وال 
قرة عن نافع غري هذا حدثنا احلسن بن العباس الرازي نا سهل بن عثمان نا عبيد بن حساب الصيدالين أسند 



عن الصلت بن هبرام عن عبد خري عن علي قال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر مل يروه عن الصلت بن 
  هبرام إال عبيد بن حسان والرواه عن عبيد إال سهل بن عثمان 

ا احلسن بن العباس الرازي نا عبد املؤمن بن علي نا عبد السالم بن حرب عن ايب خالد حدثن -  ٣٤١٨
عن عبد اهللا قال أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سورة حم ]  ٣٦٦ص [ الداالين عن عاصم عن زر 

رى ال أقرأها قلت فرحت إىل املسجد فإذا أنا برجل من أهل املسجد قلت له أتقرأ هذه السورة قال نعم قفرأ إخ
من أقرأك قال رسول اهللا قلت رسول اهللا أقرأين فلقيت آخر فقلت أتقرأ هذه السورة قال نعم فقلت أقرأ فأذا 

هو يقرأ قراءة صاحيب قلت من أقرأك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت وأنا أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه 
سلم وهو جالس قلت خالفين هذا يف القراءة فتغري وجهه وغضب  و سلم فانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه و 

فأشار إىل علي وكان عنده فتكلم رسول اهللا وقال علي إن رسول اهللا يأمر أن يقرأ كل رجل منكم ما علم فإمنا 
مل يروه عن أيب خالد الداالين إال عبدالسالم بن حرب وقد رواه األعمش عن : هلك من كان قبلكم باالختالف 

  عاصم ورواه غري األعمش 

حدثنا احلسن بن العباس نا عبد اهللا بن عمران نا أبو داود الطيالسي نا شعبة بن احلجاج عن عاصم  -  ٣٤١٩
ا يا رسول اهللا كيف تعرف من مل تر من أمتك يوم القيامة قال غر حمجلون بلق من  عن زر عن عبد اهللا قال قلن

  اود وال رواه عن أيب داود إال عبد اهللا بن عمران آثار الطهور مل يروه عن شعبة إال أيب د

نا وكيع عن ]  ٣٦٧ص [ حدثنا احلسن بن علي بن ياسر البغدادي نا أمحد بن عمر الوكيعي  -  ٣٤٢٠
األعمش عن حبيب بن ايب ثابت عن عبد خري عن علي قال خري هذه األمة بعد نبيها ابو بكر مث عمر مث رجل 

  ش إال وكيع وال رواه عن وكيع إال أمحد بن عمر يعين نفسه مل يروه عن األعم

بن آدم نا احلسن بن صاحل عن  -  ٣٤٢١ حدثنا احلسن بن حممد بن هشام الشطوي نا علي بن املديين نا حيىي 
أخيه علي بن صاحل عن أيب إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي ح قال علي وحدثنا بن 

بن أيب ليلى عن علي قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آدم نا إسرائيل عن أيب إس حاق عن عبد الرمحن 
سلم أال أعلمك كلمات إن قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك ال إله إال اهللا احلليم الكرمي ال إله إال اهللا العلي 

  العظيم سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني ترمجة 

حلسن بن علوية القطان نا إمساعيل بن عيسى العطار نا إمساعيل بن زكريا عن سفيان ومسعر حدثنا ا -  ٣٤٢٢
عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣٦٨ص [ عن زياد بن عالقة عن يزيد بن احلارث 

ا فما الطاعون قال و خز أعدائكم من اجلن ويف فناء أميت بالطعن والطاعون قيل يا رسول اهللا هذا الطعن قد عرفن
  كل شهادة مل يروه عن مسعر إال إمساعيل بن زكريا تفرد به إمساعيل بن عيسى 

حدثنا احلسن بن علويه القطان نا إمساعيل بن عيسى العطار نا حممد بن حسني عن إمساعيل بن عياش  -  ٣٤٢٣
عن سعيد بن جبري قال قلت البن عن جعفر بن احلارث عن عبد امللك بن عبد العزيز عن القاسم بن ايب بزة 



ا متعمدا توبة قال ال قلت فأين قوله والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون  عباس هل ملن قتل مؤمن
النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه 

أولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات قال هذه آية مكية نسختها آية مهانا إال من تاب وأمن وعمل  عمال صاحلا ف
مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مل يرو 

  هذا احلديث عن جعفر بن احلارث إال إمساعيل بن عياش تفرد به حممد بن حسني 

سن بن علويه القطان نا عبيد بن جناد احلليب نا عبيد اهللا بن عمر عن عبد الكرمي عن حدثنا احل -  ٣٤٢٤
 ٣٦٩ص [ عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم وإن احلاجم شكى إليه حىت بكى 

يد اهللا إال عبيد بن فأرسل إىل مواليه أن خيففوا عنه ضريبته مل يروه عن عبد الكرمي إال عبيد اهللا وال عن عب] 
  جناد 

حدثنا احلسن بن علي الفسوي نا الفيض بن وثيق الثقفي نا إسحاق بن إبراهيم صاحب البان نا  -  ٣٤٢٥
األعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري قرن القرن 

  بأ اهللا هبم شيئا ال يروى عن األعمش إال من هذا الوجه الذي أنا فيه مث الثاين مث الثالث مث الرابع فال يع

حدثنا احلسن بن علي بن دلويه البغدادي نا أمحد بن ثابت اجلحدري نا سفيان بن عيينة عن عمرو  -  ٣٤٢٦
بن دينار عن حممد بن علي وجممع عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن معاوية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مسع املنادي يقول أشهد أن ال إله إال اهللا قال وأنا وأنا فإذا قال وأشهد أن حممدا رسول اهللا قال سلم كان إذا 
  مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن عمرو إال أمحد بن ثابت اجلحدري ]  ٣٧٠ص [ وأنا وأنا 

داود عن اهليثم  حدثنا احلسن بن سليمان الدارمي أبو معشر نا أبو الربيع الزهراين نا حفص بن أيب -  ٣٤٢٧
بن حبيب الصرييف عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أهل الدرجات العلى 
لرياهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري يف أفق السماء فإن أبا بكر وعمر ملنهم وأنعما مل يرو هذا 

  داود تفرد به أبو الربيع الزهراين احلديث عن اهليثم بن حبيب الصرييف إال حفص بن أيب 

حدثنا احلسن بن عليل العنزي نا علي بن احلسن بن سامل األزدي نا الشجعي عن سفيان عن خالد  -  ٣٤٢٨
احلذاء عن أيب قالبة عن بن عمر قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الليل أجوب دعوة قال جوف 

  الليل اآلخر ترمجة 

سن بن حباش احلماين نا حممد بن عبد احلميد العطار نا سيف بن عمرية عن أبان بن تغلب حدثنا احل -  ٣٤٢٩
عن أيب إسحاق عن الرباء قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إين 

أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلات ظهري إليك رهبة ورغبة إليك ال 
منجا وال ملجأ منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على 

  الفطرة وان أصبحت أصبت خريا مل يروه عن أبان إال سيف بن عمري 



حدثنا احلسن بن حباش احلماين نا حممد بن عبد احلميد العطار نا سيف بن عمرية عن أبان بن تغلب  -  ٣٤٣٠
حرب عن شهر بن حوشب قال كنا عند أم سلمة نسأهلا عن حروف القرآن فقال رجل يا أم  عن مساك بن

املؤمنني إين الحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به ألحبطت أجري ولو اطلع علي لضربت عنقي قالت مسعت 
ال يلقى ذلك الكالم إال مؤمن مل  يروه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن مثل ما سألت عنه فقال 

  أبان إال سيف وال يروى عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد 

وبه عن أبان بن تغلب حدثين أبو إسحاق عن احلارث عن علي أنه سئل عن موقف النيب صلى اهللا  -  ٣٤٣١
من حاذى بركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣٧٢ص [ عليه و سلم يوم بدر فقال كان أشدنا يوم بدر 

  أبان إال سيف  مل يروه عن

حدثنا احلسن بن حممد بن نصر النحاس أبو سعيد نا قرة بن العالء بن مرة السعدي نا أبو يونس  -  ٣٤٣٢
اخلصاف نا داود بن أيب هند أنه حج فأتى سعيد بن جبري فقال سعيد بن جبري حدثين أبو هريرة أنه رأى النيب 

سلم يشرب من هذا البئر قائما وأوما بيده إىل زمزم مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند  صلى اهللا عليه و 
  إال أبو يونس اخلصاف وال عن أيب يونس إال قرة بن العالء تفرد به احلسن بن حممد النحاس 

حدثنا احلسن بن إبراهيم بن مطرح اخلوالين املصري نا يزيد بن سعيد الصباحي نا مالك بن أنس  -  ٣٤٣٣
عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف مجعة من  عن سعيد بن ايب سعيد املقربي

اجلمع معاشر املسلمني إن هذا يوم جعله اهللا لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك مل يروه عن مالك إال يزيد بن 
  سعيدو معن بن عيسى 

راهيم بن هراسة نا سفيان الثوري عن حدثنا احلسن بن علي بن شهريار نا زريق بن الورد الرقي نا إب -  ٣٤٣٤
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم املرء ما يأتيه 
بعد املوت ما أكل أكله وال شرب شربة إال وهو يبكي ويضرب على صدره مل يروه عن سفيان إال إبراهيم بن 

  هراسة 

بن علي النحاس الكويف نا اهليثم بن جناد اجلهين نا عمرو بن حممد العنقزي نا سفيان  حدثنا احلسن -  ٣٤٣٥
  عن جابر عن أيب نضر عن أنس قال كناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يروه عن سلمة إال العنقزي 

 بن كهيل عن حدثنا احلسن بن علي النحاس نا عباد بن يعقوب األسدي نا أبو أيوب األمناطي موىل -  ٣٤٣٦
سلمة بن كهيل عن جارية بن يزيد بن جارية األنصاري عن أبيه قال كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ترمجة ]  ٣٧٤ص [ فكان إذا مل حيفظ اسم الرجل قال يا عبد اهللا 

فيان عن حدثنا احلسن بن علي بن سالمة الدهان نا إبراهيم بن يوسف الصرييف نا حيىي بن ميان عن س -  ٣٤٣٧
ا ترمجة  هلما طوف   عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قرن رسول اهللا بني احلج والعمرة وطاف 



حدثنا احلسن بن أمحد بن فهد النرسي نا عبد اهللا بن عمر بن أبان نا عبيدة بن األسود عن سعيد بن  -  ٣٤٣٨
يف جمن مثنه مخسة دراهم مل يرفعه عن سعيد إال  أيب عروبة عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع

  عبيدة 

حدثنا احلسن بن حممد بن مصعب األشناين الكويف نا عباد بن يعقوب نا أبو عبد الرمحن املسعودي  -  ٣٤٣٩
عن كثري النواء عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين تارك فيكم الثقلني أحدمها 

اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت يردا علي  أكرب من
  احلوض مل يروه عن كثري النواء إال أبو عبد الرمحن املسعودي 

منصور بن دينار عن محاد عن ]  ٣٧٥ص [ حدثنا احلسن بن سهل اجملوز البصري نا أبو عاصم عن  -  ٣٤٤٠
  ن بن عباس قال حرمت اخلمرة بعينها والسكر من كل شراب سعيد بن جبري ع

حدثنا احلسن بن سهل نا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٤٤١
  سلم إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي ركعتني أو صالة يودع هبا املنزل 

ج نا أبو رجاء عن األعمش عن زيد بن وهب أن عمر حدثنا احلسن بن سهل نا إبراهيم بن احلجا -  ٣٤٤٢
سأل عن اجملوس فقال عبد الرمحن بن عوف أشهد على رسول اهللا أنه قال اجملوس طائفة من أهل الكتاب 

  فامحلوهم على ما حتملون عليه أهل الكتاب مل يروه عن األعمش إال أبو رجاء وهو روح بن املسيب 

شعث البزاز املصري نا حممد بن حيىي بن سالم اإلفريقي نا أيب نا عثمان حدثنا احلسن بن علي بن األ -  ٣٤٤٣
يمان بن يسار قال كتب عمر بن عبد العزيز أن عائشة أخربته أن  بن مقسم الربي عن حيىي بن سعيد عن سل
ر الصالة كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني وزيد يف صالة املقيم وأثبتت صالة املساف

ال يروى عن عمر بن عبد العزيز إال من هذا الوجه وقد رواه محاد بن زيد وغريه عن ]  ٣٧٦ص [ كما هي 
  حيىي بن سعيد عن عروة 

حدثنا احلسن بن علي بن احلجاج محصة نا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي نا محاد نا أيوب عن يزيد  -  ٣٤٤٤
ه و سلم كان يصبح جنبا من غري احتالم فيغتسل ويصوم مل الرشك عن معاذة عن عائشة أن النيب صلى اهللا علي

  يروه أيوب عن يزيد غري هذا ومل يسمعه إال من هذا الشيخ 

حدثنا احلسن بن علي بن احلجاج محصة نا حممد بن عبيد بن حساب نا حممد بن عيسى السعدي عن  -  ٣٤٤٥
قا على ظهر إجار ينظر إىل أخت الضحاك بن ثور بن يزيد عن املطعم بن املقدام قال رأيت حممد بن مسلمة واف

قيس فقلت تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يقول إذا أوقع اهللا يف قلب امرئ خطبة إمرأة فال بأس أن يتأمل خلقها مل يروه عن ثور بن يزيد إال حممد 

  رواه عن املطعم إال ثور بن يزيد وليس هو هندنا بالشامي  بن عيسى السعدي وال



بن املديين نا زياد بن الربيع نا عاصم بن هبدلة  -  ٣٤٤٦ سليمان األصبهاين نا علي  حدثنا احلسن بن هارون بن 
[ عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من غدا من بيته 

يطلب علما فرشت له املالئكة أجنحتها رضى مبا يصنع ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٣٧٧ص 
ا مث ال يغلقه حىت تطلع الشمس منه قلت زدين رمحك اهللا  يقول إن اهللا فتح بابا قبل املغرب عرضه سبعون عام

فقال يا حممد قف أسألك قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فجاءه أعرايب جهوري الصوت 
يا حممد قف أسألك فأجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنحو من صوته قال هاؤم هاؤم فقال يا رسول اهللا 
بأيب أنت وأمي الرجل حيب القوم ويعرف فضلهم وال يعمل مبثل عملهم قال هو يوم القيامة مع من أحب قلت 

سلم يف غزاة فأمر مناديا فنادى أن ال حدثين عن املسح على اخلفني قال كنا مع رسو ل اهللا صلى اهللا عليه و 
ختلعوا اخلفاف ثالثا إال من جنابة ولكن من غائط وبول مل يروه عن زياد بن الربيع إال علي بن املديين وحممد بن 

  املثىن واحلسن بن خالد احلراين 

نا شداد بن حكيم نا زفر بن  حدثنا احلسن بن علي السرخسي نا محدان بن ذي النون اللخمي -  ٣٤٤٧
اهلذيل عن حيىي بن سعيد عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن احلنفية عن أبيهما عن علي قال هنى 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيرب ترمجة 

ن سلمة عن هشام وايوب عن حدثنا احلسن بن مهران الصفار املوصلي نا غسان بن الربيع نا محاد ب -  ٣٤٤٨
عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة قال صببت على ]  ٣٧٨ص [ حبيب بن الشهيد عن حممد بن سريين عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغسل يديه ومضمض واستنثر وغسل وجهه وذراعيه ومسح بناصيته وعلى 
بن الشهيد إال محاد    بن سلمة العمامة واخلفني مل يروه عن احلبيب 

حدثنا احلسن بن امحد بن فيل األنطاكي نا إسحاق بن موسى األنصاري نا معن عن مالك عن عبد  -  ٣٤٤٩
اهللا بن إدريس األودي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال بعث عمر بن اخلطاب إىل بن مسعود وأيب 

سلم  مسعود األنصاري وأيب الدرداء فقال ما هذا احلديث الذي تكثرون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فحبسهم باملدينة حىت استشهد مل حيدث به إال إسحاق بن موسى األنصاري 

حدثنا احلسن بن علي بن نصر الطوسي نا حممد بن حيىي املوصلي نا عمرو بن أيب سلمة التنيسي نا  -  ٣٤٥٠
ن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه صدقة بن عبد اهللا عن األصبغ يعين بن زيد الوراق عن هبز بن أ حكيم ع

مل يرو هذا احلديث عن هبز بن حكيم إال األصبغ : و سلم قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعاىل 
  األصبغ إال صدقة تفرد به عمرو بن أيب سلمة ترمجة ]  ٣٧٩ص [ بن زيد الوراق وال عن 

لفضل بن يعقوب اجلزري نا خملد بن يزيد نا روح بن حدثنا احلسن بن علي السراج القاضي نا ا -  ٣٤٥١
القاسم عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يصلي 

ركعيت الفجر وهم يصلون صالة الصبح فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أيتهما جعلت صالتك مل يرو هذا 



إال خملد بن يزيد تفرد به الفضل بن يعقوب وخملد بن يزيد هذا بصري وليس هو  احلديث عن روح بن القاسم
  احلراين 

حدثنا احلسن بن املثىن بن معاذ العنربي نا أبو حذيفة نا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال سئل  -  ٣٤٥٢
حق اإلبل قال أن تنحر مسينها وأن تطرق فحلها وأ ن حتلبها يوم وردها مل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 

  يروه عن سفيان إال أبو حذيفة واألشجعي 

حدثنا احلسن بن معاذ العنربي نا عارم أبو النعمان نا الصعق بن حزن نا قتادةعن زهدم اجلرمي قال  -  ٣٤٥٣
  خطبنا بن عباس فقال لوال أن الناس طلبوا بدم عثمان لرمجوا باحلجارة من السماء ترمجة 

الزهراين نا جرير بن ]  ٣٨٠ص [ سن بن أمحد بن بكار العالف البصري نا أبو الربيع حدثنا احل -  ٣٤٥٤
بن مصقلة قال رأيت رب العزة يف املنام فقال وعزيت وجاليل ألكرمن مثواه يعين سليمان  عبد احلميد عن رقبة 

  التيمي 

مسعت عبد اهللا بن املبارك حدثنا احلسن بن أمحد بن بكار العالف مسعت أبا الربيع الزهراين يقول  -  ٣٤٥٥
... مث قيده بقيد ... فاستفد حلما وعلما ... ... إئت محاد بن زيد ... ... أيها الطالب علما ... ... يقول 
  ترمجة 

حدثنا احلسن بن أمحد بن حبيب الكرماين الطرسوسي نا أبو الربيع الزهراين نا عمار بن حممد عن  -  ٣٤٥٦
حاف عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري يف قوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم سفيان الثوري عن داود أيب اجل

الرجس أهل البيت قال نزلت يف مخسة يف رسول اهللا وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني مل يرو هذا احلديث عن 
  اذكوين سفيان الثوري إال عمار بن حممد ومل يروه عن عمار بن حممد إال أبو الربيع الزهراين وسليمان الش

حدثنا احلسن بن علي بن شهريار املصري نا علي بن ميمون الرقي نا عطاء بن مسلم اخلفاف احلليب  -  ٣٤٥٧
  عن أيب عثمان النهدي ]  ٣٨١ص [ عن إمساعيل الكويف عن عاصم األحول 

مسعت رسول عن عبد اهللا بن مسعود قال مر به رجل مسبل عباءة أو كساءه فناداه يا عبد اهللا ارفع ثوبك فإين 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من جر ثيابه خيالء مل ينظر اهللا إليه يف حالل وال حرام إمساعيل الكويف هو 

بن مسلم    عندي إمساعيل بن أيب خالد مل يروه عن إمساعيل إال عطاء 

بن أرقم عن  حدثنا احلسن بن مسلم بن الطيب الصنعاين نا عبد احلميد بن صبيح الصنعاين نا يونس -  ٣٤٥٨
هارون بن سعد عن منذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال قلت أليب من خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم فقال أبو بكر قلت مث من فقال مث عمر 

 )  



د   مل يرو هذا احلديث عن هارون بن سعد إال يونس بن أرقم تفرد به عبد احلمي

اب نا سليمان بن عبد الرمحن نا حممد بن عبد اهللا عن زيد بن أيب أنيسة عن ثنا احلسن بن علي بن خلف الضر
  ) أيب الزبري عن جابر قال رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم جراحة رجل فقال داووها وأجله سنة 

عبد الرمحن نا حممد ]  ٣٨٢ص [ حدثنا احلسن بن علي بن خلف الضراب الدمشقي نا سليمان بن  -  ٣٤٦٠
بد اهللا الذماري عن زيد بن ايب أنيسة عن أيب الزبري عن جابر قال رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل بن ع

طعن رجال على فخذه بقرن فقال الذي طعن فخذه أقدين يا رسول اهللا فقال صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول 
 يا رسول اهللا فقال له مثل ذلك فقال الرجل اهللا داووها واستأين هبا حىت ننظر إىل ما تصري فقال الرجل أقدين

أقدين يا رسول اهللا فأقاده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبست رجل الذي استقاد وبرأ الذي استقيد منه 
فأبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ديتها مل هذا احلديث عن زيد بن أيب أنيسة إال حممد بن عبد اهللا الذماري 

  يمان بن عبد الرمحن تفرد به سل

حدثنا احلسن بن محاد بن فضالة الصرييف البصري نا عبد الواحد بن غياث نا عبد الواحد بن زياد  -  ٣٤٦١
عن احلجاج بن أرطاه عن عطاء عن بن عباس حدثتين فاطمة بنت عميس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل 

طاء إال احلجاج بن أرطأة وال عن احلجاج إال عبد الواحد بن جيعل هلا سكىن وال نفقة مل يرو هذا احلديث عن ع
  زياد وأبو شهاب احلناط 

حدثنا احلسن بن محاد نا حيىي بن حبيب بن عريب نا محاد بن زيد عن احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن  -  ٣٤٦٢
  ]  ٠ص [ أيب هريرة قال هنى عن كسب احلجام ومهر البغي 

 )  

  من امسه احلسني

 (  

دثين احلسني بن السميدع األنطاكي قال نا موسى بن أيوب النصييب قال نا عبد اهللا بن املبارك عن ح -  ٣٤٦٣
سلم ( مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا  : أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) صلى اهللا عليه و 

  مل يرو هذا احلديث عن مسعر أال بن املبارك تفرد به موسى بن أيوب 

حدثنا احلسني بن السميدع األنطاكي قال نا موسى بن أيوب النصييب قال نا عطاء بن مسلم اخلفاف  -  ٣٤٦٤
عن األعمش قال كان سامل بن عبد اهللا بن عمر قاعدا عند احلجاج فقال له احلجاج قم فاضرب عنق هذا فأخذ 

ال أتراه فاعال فرده مرتني أو سامل السيف وأخذ الرجل وتوجه باب القصر فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل فق
ثالثا فلما خرج به قال له سامل صليت الغداة قال نعم قال فخذ أي الطريق شئت مث جاء فطرح السيف فقال له 



) صلى اهللا عليه و سلم ( احلجاج أضربت عنقه قال ال قال ومل ذاك قال إين مسعت أيب هذا يقول قال رسول اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن :  حىت ميسي فقال له أبوه مكيس إمنا مسيناك ساملا لتسلم من صلى الغداة فهو يف ذمة اهللا

بن مسلم تفرد به موسى بن أيوب    األعمش إال عطاء 

قال نا أبو إسحاق الفزاري ]  ٦ص [ حدثنا احلسني بن السميدع قال نا موسى بن أيوب النصييب  -  ٣٤٦٥
صلى اهللا عليه و ( قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا  عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن عروة عن عائشة

مل يرو هذا احلديث عن االعمش عن شقيق عن عروة إال أبو إسحاق الفزاري تفرد به : من إناء واحد ) سلم 
  موسى بن أيوب 

حدثنا احلسني بن منصور الرماين املصيصي قال نا داود بن معاذ قال نا عبد الوارث عن حممد بن  -  ٣٤٦٦
فوقع ) صلى اهللا عليه و سلم ( ة عن سليمان األعمش عن أيب وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول اهللا جحاد

أجرنا على اهللا فمنا من قبض مل يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد مل يوجد له إال منرة 
صلى اهللا عليه ( لك لرسول اهللا كان اذا غطي هبا رأسه خرجت رجاله وإذا غطي هبا رجاله خرج رأسه فذكر ذ

ومنا من أينعت له مثرته فهو يهذهبا مل يروه عن حممد بن ) غطوا هبا رأسه واجعلوا عليه إذخرا ( فقال ) و سلم 
  جحادة إال عبد الوارث وال رواه عن عبد الوارث إال داود 

يما) أ  ١٩٨( حدثنا احلسني بن  -  ٣٤٦٧ ن قال نا حكيم بن نافع قال نا منصورالرماين قال نا املعايف بن سل
مل : موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغسل صاع والوضوء مد 

سليمان    يروه عن موسى بن عقبة إال حكيم بن نافع تفرد به املعاىف بن 

ا حكيم بن نافع قال نا موسى بن حدثنا احلسني بن منصور الرماين قال نا املعاىف بن سليمان قال ن -  ٣٤٦٨
  عقبة عن نافع عن بن عمر قال رمبا نازع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعض أزواجه يف إناء واحد يغتسالن 

حدثنا احلسني بن منصور الرماين قال نا املعاىف بن سليمان قال نا حكيم بن نافع نا موسى بن عقبة  -  ٣٤٦٩
ل مات ميت فمروا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعوه للصالة عن بن عمر قا]  ٧ص [ عن نافع 

عليه فقال على صاحبكم دين قالوا نعم يا رسول اهللا دينارين قالوا صلوا على صاحبكم فقال رجل من قرابته 
يه هو علي يا رسول اهللا قال هو عليك وهو برئ منها قال نعم فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلق

بعد فقال ما صنعت فقال ما فرغت قال برد على صاحبك مث عجل قضاءه مث لقيه فقال قد قضيته يا رسول اهللا 
  مل يرو هذه الثالثة األحاديث عن موسى بن عقبة إال حكيم بن نافع : قال اآلن حني بردت على صاحبك 

بن عيينة عن عمر حدثنا احلسني بن محيد العكي املصري قال نا حامد بن حيىي التي -  ٣٤٧٠ مي قال نا سفيان 
بن سعيد بن مسروق عن األعمش قال مسعت سعيد بن جبري يقول نا أبو عبد الرمحن السلمي عن ايب موسى 
األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس احد أصرب على أذى من اهللا يدعون له ندا وهو يرزقهم 

  حيىي واحلميدي  مل يروه عن سفيان إال حامد بن: ويعافيهم 



حدثنا احلسني بن محيد العكي قال نا حممد بن هشام السدوسي قال نا بكر بن عبد اهللا الليثي قال نا  -  ٣٤٧١
روح بن القاسم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خري أكحالكم اإلمثد عليه و سلم ان من خري ثيابكم البياض فألبسوها 
  مل يروه عن روح بن القاسم إال بكر بن عبد اهللا الليثي : فإنه جيلو البصر وينبت الشعر 

احلراين قال نا عيسى ]  ٨ص [ حدثنا احلسني بن حممد احلراين أبو عروبة قال نا هاشم بن احلارث  -  ٣٤٧٢
لمة عن ايب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن بن يونس قال نا حممد بن س

أسلم عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول خري ما خيلف املرء بعد موته 
بن أسلم إال فليح ثالث ولد صاحل يدعو له وصدقة جتري يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده مل يروه عن زيد 

وال رواه عن فليح إال زيد بن أيب أنيسة وال رواه عن زيد إال أبو عبد الرحيم ومل يروه جمود إال أبو املعاىف وال 
  يروى عن أيب قتادة إال من هذا الوجه 

 حدثنا احلسني بن إسحاق التستري قال نا حامد بن حيىي قال نا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن ايب -  ٣٤٧٣
خالد عن قيس بن ايب حازم عن سعد بن ايب وقاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن البن آدم 

واديان من مال لتمىن إليهما الثالث وال ميأل جوف بن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب مل يروه عن 
  عيد إال هبذا اإلسناد تفرد به احلسني إمساعيل إال سفيان وال عن سفيان إال حامد بن حيىي وال يروى عن س

حدثنا احلسني بن إسحاق التستري قال نا العالء بن عمرو احلنفي قال نا عبد اهللا بن إدريس األودي  -  ٣٤٧٤
عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبض اهللا على األرض يوم القيامة والسموات 

  مل يروه عن عبد اهللا بن إدريس إال العالء بن عمرو :  يقول أنا امللك مطويات بيمينه مث يهزهن مث

احلسني بن إسحاق قال نا سهل بن عثمان قال نا بن املبارك عن خالد احلذاء ) ب  ١٩٨( حدثنا  -  ٣٤٧٥
 ٩ص [ عن احلجاج بن أرطاة عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح إال بويل 

مل يروه عن بن املبارك عن خالد احلذاء إال سهل بن عثمان عن احلجاج بن أرطاة عن عكرمة ورواه الناس :  ]
  عن بن املبارك عن احلجاج بن أرطاة 

حدثنا احلسني بن إسحاق قال نا حرملة بن حيىي قال نا بن وهب قال حدثين محاد بن زيد عن وهيب  -  ٣٤٧٦
لعالية عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف سجود بن خالد عن خالد احلذاء عن أيب ا

مل يروه عن محاد بن زيد إال بن وهب وال عن بن : القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره 
  وهب إال حرملة بن حيىي 

قتادة الرهاوي قال مسعت حدثنا احلسني بن إسحاق قال نا علي بن حبر قال نا قتادة بن الفضيل بن  -  ٣٤٧٧
سلم يقول يدخل فقراء  أبا حاضر عن الوضني الثقفي عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اميت اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفا قلت يا رسول اهللا صفهم لنا قال هم الدنسة ثياهبم الشعثة رؤوسهم الذين 



ون املتنعمات يعطون كل الذي عليهم وال يعطون كل الذي هلم ال يروى ال يوذن هلم على السدات وال ينكح
  عن بن عمر إال هبذا الوجه ومل حيدث به إال علي بن حبر 

داهر الرازي قال ]  ١٠ص [ سجادة قال نا عبد اهللا بن } بن { حدثنا احلسني بن أمحد بن منصور  -  ٣٤٧٨
اق عن حنش بن املعتمر قال رأيت أبا ذر الغفاري أخذ نا عبد اهللا بن عبد القدوس عن األعمش عن ايب إسح

بعضاديت باب الكعبة وهو يقول من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر الغفاري مسعت رسول اهللا صلى 
سلم  مثل اهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح يف قوم نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك } قال { اهللا عليه و 

  مل يروه عن األعمش اال عبد اهللا بن عبد القدوس : حطة يف بين اسرائيل  ومثل باب

حدثنا احلسني بن أمحد بن منصور قال نا امحد بن عمر الوكيعي قال نا عبد اهللا بن منري قال نا عبد  -  ٣٤٧٩
سليمان عن أيب   عليه و الكاهلي قال خطبنا أبو موسى فقال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا} علي { امللك بن أيب 

سلم فقال أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال من شاء اهللا أن يقول وكيف نتقيه يا رسول 
مل : اهللا وهو أخفى من دبيب النمل قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك ملاال نعلم 

يمان إال بن منري   وال يروى عن أيب موسى إال من هذا الوجه  يروه عن عبد امللك بن ايب سل

حدثنا احلسني بن جعفر القتات الكويف قال نا إمساعيل بن حممد الطلحي قال نا داود بن عطاء املدين  -  ٣٤٨٠
عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن جربيل اذا ]  ١١ص [ عن موسى بن عقبة بن نافع 
  لقى علي بسم اهللا الرمحن الرحيم مل يروه عن موسى بن عقبة إال داود بن عطاء جاء بالوحي فإن اول ما ي

حدثنا احلسني بن جعفر القتات قال نا امحد بن يونس قال نا أبو ليلى عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن  -  ٣٤٨١
سلم من ويل من أمر املسلم ني شيئا أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فغشهم فهو يف النار مل يروه عن أيب بكر بن عبيد اهللا إال أبو ليلى وال يروى عن أنس إال من هذا الوجه تفرد به 
  عبد اهللا 

حدثنا احلسني بن حممد بن حامت العجل قال نا حممد بن عمار املوصلي قال نا القاسم بن يزيد قال نا  -  ٣٤٨٢
عمري عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذباب  سفيان عن منصور عن جماهد عن عبيد بن

  مل يروه عن سفيان إال القاسم اجلرمي وال رواه عنه إال بن عمار : كله يف النار إال النحل 

حدثنا احلسني بن حممد بن حامت العجل قال نا عبد اهللا بن حممد األذرمي قال نا القاسم بن يزيد  -  ٣٤٨٣
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عمر بن اخلطاب قال من السنة النزول باألبطح  اجلرمي قال نا

  مل يروه عن سفيان إال القاسم اجلرمي : عشية النفر 



بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن  -  ٣٤٨٤ حدثنا احلسني بن حممد بن حامت قال نا أبو مصعب قال نا املغرية 
عن أيب هريرة ]  ١٢ص [ عن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عراك بن مالك  سعيد بن أيب هند عن حرب بن قيس

  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الدباء واحلنتم والنقري 

حدثنا احلسني بن حممد بن حامت قال نا حممد بن عمار املوصلي قال نا عمر بن أيوب عن معاذ بن  -  ٣٤٨٥
سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال  عقبة عن زياد بن سعد عن الزهري عن ايب

  يورد ممرض على مصح 

حدثنا احلسني بن حممد بن حامت قال نا احلسني بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثين ايب قال نا  -  ٣٤٨٦
ول اهللا صلى حفص الغاضري عن موسى الصغري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ايب هريرة قال قال رس

سلم من قال ال إله إال اهللا نفعته يوما من دهره ولو بعد ما يصيبه العذاب ال يروى عن عبيد اهللا بن  اهللا عليه و 
  عبد اهللا إال من هذا الوجه ومل يروه عن موسى إالحفص تفرد به احلسني بن علي 

داس األنصاري قال نا حممد بن مروان حدثنا احلسني بن عبد اهللا اخلرقي البغدادي قال نا حممد بن مر -  ٣٤٨٧
العقيلي قال نا عمارة بن ايب حفصة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن 

سلم وهو خاثر النفس وأمسى وهو كذلك  ميمونة بنت احلارث قالت أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يل اراك خاثرا قال ان جربيل وعدين ان يأتيين وما أخلفين قط  واصبح وهو كذلك فقلت يا رسول اهللا ما

فنظروا فإذا جرو كلب حتت نضد هلم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك اجلرو فأخرج وأمر بذلك 
أن تأتيين ]  ١٣ص [ املكان فغسل باملاء فجاء جربيل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك وعدتين 

هكذا رواه أصحاب الزهري منهم : لفتين قط قال أما علمت أنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة وما أخ
يونس بن يزيد وسفيان بن عيينة وغريمها عن الزهري عن عبيد اهللا بن السباق عن بن عباس عن ميمونة مل يروه 

  عن عمارة بن أيب حفصة إال حممد بن مروان 

اخلرقي قال نا حممد بن مرداس قال نا حمبوب بن احلسن عن إمساعيل بن  حدثنا احلسني بن عبد اهللا -  ٣٤٨٨
} سئل { مسلم عن سيار أيب احلكم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عن هاتني السورتني فقال قيل يل فقلت فقولوا كما قلت 

مد بن سهم األنطاكي قال نا عيسى بن يونس عن مسعر بن حدثنا احلسني بن أمحد املالكي قال نا حم -  ٣٤٨٩
كدام عن سعد بن إبراهيم عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن عوف قال مر بنا النيب صلى اهللا 

عليه و سلم وحنن جنتين مثر األراك فقال عليكم باألسود منه فإين كنت اجتنيه وأنا ارعى الغنم فقالوا رعيت يا 
مل يروه عن مسعر إال عيسى بن يونس ومل يروه ] :  ١٤ص [ ول اهللا قال نعم وما من نيب إال وقد رعاها رس

  عن عيسى اال بن سهم وال يروى عن عبد الرمحن بن عوف إال هبذا اإلسناد 



حدثنا احلسني بن سهل بن حريث املصري قال نا هشام بن عمار قال نا الربيع بن بدر التميمي قال  -  ٣٤٩٠
نا اجلريري عن احلسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلبلى اليت ختاف على 

  نفسها ان تفطر واملرضع اليت ختاف على ولدها مل يروه عن اجلريري إال الربيع بن بدر 

بن هشام قال حدثين  حدثنا احلسني بن إدريس التستري قال نا العباس بن الوليد النرسي قال نا معاذ -  ٣٤٩١
ايب عن قتادة عن حيىي بن ايب كثري عن عكرمة عن بن عباس ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يؤدي 

  املكاتب بقدر ما عتق منه دية احلر وبقدر ما رق منه دية العبد 

ألحول عن حدثنا احلسني بن هبان العسكري قال نا سهل بن عثمان قال نا أبو األحوص عن عاصم ا -  ٣٤٩٢
[ أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذهبت كرميتيه فصرب واحتسب مل أرض له ثوابا دون اجلنة 

:  ١٥ص    مل يروه عن عاصم إال أبو األحوص وال رواه عن أيب األحوص إال سهل ] 

ن إدريس األودي حدثنا احلسني بن هبان العسكري قال نا سهل بن عثمان قال نا حفص بن غياث ع -  ٣٤٩٣
  عن أبيه عن ايب هريره قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن احللف ينفق السلعة وميحق الكسب 

حدثنا احلسني بن حممد اخلياط الرامهرمزي قال نا إبراهيم بن راشد اآلدمي قال نا حممد بن بالل  -  ٣٤٩٤
بن عمر ذات يوم الصالة فقال لرجل من القوم تقدم  قال نا عمران القطان عن هشام بن عروة عن أبيه قال أقام

مل يروه عن عمران : فصل فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اذا كان احدكم رزا فليتوضأ 
  القطان إال حممد بن بالل 

ا أيب حدثنا احلسني بن أمحد بن بسطام الزعفراين قال نا إمساعيل بن ابراهيم صاحب اهلروي قال ن -  ٣٤٩٥
عن ايب كعب صاحب احلرير عن اجلريري عن ايب السليل عن ايب هريرة قال ملا بعث النيب صلى اهللا عليه و 

سلم العالء بن احلضرمي إىل البحرين تبعته فرأيت منه ثالث خصال ال ادري أيتهن أعجب انتهينا إىل شاطئ 
أسافل خفاف إبلنا فلما ]  ١٦ص [ املاء إال البحر فقال مسوا واقتحموا قال فسمينا واقتحمنا فعربنا فما بل 

قفلنا صرنا معه بفالة من االرض وليس معنا ماء فشكونا إليه فصلى ركعتني مث دعا فاذا سحابة مثل الترس مث 
ارخت غزاليها فسقينا واستقينا ومات فدفناه يف الرمل فلما سرنا غري بعيد قلنا جيىيء سبع فيأكله فرجعنا فلم 

  نره 

ثنا احلسني بن امحد بن بسطام قال نا ابو هريرة حممد بن فراس الصرييف قال نا ابراهيم بن ايب حد -  ٣٤٩٦
الوزير عن موسى بن عبد امللك بن عمري عن ابيه عن شيبة احلجيب عن عمه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إليه وتعوده اذا مرض مل يرو  ثالث يصفني لكم ود اخيك توسع له يف اجمللس وتدعوه بأحب األمساء( ( و سلم 
  ) ) هذا احلديث عن موسى بن عبد امللك بن عمري إال إبراهيم بن أيب الوزير 



بن  -  ٣٤٩٧ حدثنا احلسني بن تقي بن أيب تقي احلمصي قال نا جدي أبو تقي هشام بن عبد امللك قال نا بقية 
بن يسار عن حكيم بن عمري عن عبد اهللا  الوليد قال حدثين ابو صاحل القرشي عن صفوان بن سليم عن عطاء 

يعلم ملك يف السماء ]  ١٧ص [ بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خلق اهللا من صباح 
االرض مبا يصنع اهللا يف ذلك اليوم وان العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقالن اجلن واالنس ان } يف { وال 

  تطاعوا يصدوا عنه شيئا من ذلك ما اس

حدثنا احلسني بن الكميت قال نا غسان بن الربيع قال نا جعفر بن ميسره األشجعي عن هالل ايب  -  ٣٤٩٨
ضياء عن الربيع بن خثيم عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل قرض صدقة مل يرو 

  بن ميسرة تفرد به غسان بن الربيع  هذا احلديث عن الربيع إال هالل أبو ضياء وال عن هالل إال جعفر

بن زياد بن فروة قال نا أبو شهاب احلناط عن  -  ٣٤٩٩ حدثنا احلسني بن الكميت املوصلي قال نا حممد 
عوف االعرايب عن املنهال بن عمرو عن زاذان عن الرباء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هينا إىل القرب وملا نلجه فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجلسنا سلم يف جنازة رجل من االنصار فانت
حوله كأمنا على رءوسنا الطري فذكر احلديث بطوله مل يرو هذا احلديث عن عوف إال أبو شهاب تفرد به حممد 

  بن زياد بن فروة 

 )  

  من امسه حسنون

 (  

ال نا عبد اهللا بن وهب قال أخربين اسامة بن حدثنا حسنون بن أمحد املصري قال نا امحد بن صاحل ق -  ٣٥٠٠
زيد عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة 

ال نعلم شيئا خريا من مائة مثله إال الرجل  ال يروى ]  ١٨ص [ قال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم  املؤمن 
  إال هبذا اإلسناد  عن بن عمر

 )  

  من امسه حباب

 (  



حدثنا حباب بن صاحل الواسطي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا عمري بن عمران احلنفي عن  -  ٣٥٠١
بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا عز و جل أوحى إيل أن أزوج 

  بن جريج إال عمري بن عمر تفرد به حممد بن حرب  كرمييت عثمان مل يرو هذا احلديث عن

حدثنا حباب بن صاحل الواسطي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا إمساعيل بن حيىي بن عبيد اهللا  -  ٣٥٠٢
التيمي عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عثمان 

  ذا احلديث عن بن جريج إال إمساعيل بن حيىي التيمي يف اجلنة مل يرو ه

حدثنا حباب بن صاحل الواسطي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا نصر بن محاد أبو احلارث  -  ٣٥٠٣
الوراق عن روح بن جنا ح عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إال بعد ثالث مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال روح بن جناح تفرد به أبو احلارث  و سلم ال يعاد املريض
  الوراق 

 )  

  من امسه حباب

 (  

حدثنا حباب بن حممد بن احلباب التستري قال نا عثمان بن حفص التومين قال نا سالم بن ايب خبزة  -  ٣٥٠٤
كنت امشي مع بن عمر فمر على قوم قد قال حدثين داود بن ايب القصاف قال حدثين سعيد بن جبري قال 

نصبوا طائرا غرضا يرمونه فقال بن عمر لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فعل هذا مل يسند داود بن أيب 
  القصاف حديثا غري هذا وهو شيخ بصري ثقة 

 بن كثري أبو حدثنا حباب بن حممد بن احلباب التستري قال نا عثمان بن حفص التومين قال نا حيىي -  ٣٥٠٥
النضر قال نا علي بن زيد بن جدعان عن املهاجر موىل آل زياد قال بينما أنا على محار يل تكاد تصيب رجلي 

األرض من صغر احلمار إذ أنا بصلعة أمري املؤمنني علي بن ايب طالب تبص يف القمراء فقلت يا أمري املؤمنني أين 
ال تريد قال حاجة يل قلت أال تركب قال بلى فت خلفت على عجز احلمار فقلت اركب يا أمري املؤمنني فقال 

أفعل إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول صاحب الدابة أحق بصدر الدابة وصاحب الفرس أحق 
بصدر الفرس مل يرو هذا احلديث عن عليل بن زيد إال حيىي بن كثري وال روى عن املهاجر موىل آل زياد عن 

   هذا علي حديثا غري

 )  

  من امسه حاجب



 (  

حدثنا حاجب بن أركني الفرغاين قال نا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل قال نا يونس بن بكري قال نا  -  ٣٥٠٦
عمري عن أمين بن خرمي بن فاتك عن ابيه قال قال النيب صلى اهللا عليه ]  ٢٠ص [ املسعودي عن عبد امللك بن 

عره ورفع من إزاره فقال خرمي ال جياوز شعري اذين وال إزاري عقيب مل و سلم نعم الفىت خرمي لو قصر من ش
  يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال املسعودي تفرد به يونس بن بكري 

حدثنا حاجب بن أركني الفرغاين قال نا سليمان بن شعيب الكيساين قال نا اخلصيب بن ناصح قال  -  ٣٥٠٧
سن يقول عن ايب هريرة قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث ال نا محاد الفسطاط قال مسعت احل

ادعهن حىت أتوسد مييين أن ال أبيت إال على وتر وأن أصوم ثالثة أيام يف كل شهر وصالة الضحى مل يرو هذا 
  احلديث عن محاد الفسطاط إال اخلصيب بن ناصح وهو شيخ بصري نزل مصر 

 )  

  من امسه محلة

 (  

سلمة  -  ٣٥٠٨ حدثنا محلة بن حممد الغزي قال نا عبد اهللا بن حممد بن عمرو الغزي قال نا عمرو بن ايب 
سلم ان  التنيسي قال نا زهري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بن حممد تفرد به عمرو بن أيب  تنكح املراة على عمتها او خالتها مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال زهري
  ]  ٢١ص [ سلمة 

 )  

د   من امسه محي

 (  

حدثنا محيد بن امحد بن عبد اهللا بن أيب خملد الواسطي البزاز قال نا وهب بن بقية قال نا اغلب بن  -  ٣٥٠٩
م متيم عن جسر ايب جعفر عن غالب القطان عن احلسن عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  من قرأ ياسني يف يوم وليلة ابتغاء وجه اهللا غفر له 

 )  

  من امسه محد



 (  

بن { حدثنا محد بن حممد بن محد أبو نصر الكاتب قال نا كردوس بن حممد الواسطي قال نا معلى  -  ٣٥١٠
عن فضيل بن مرزوق عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال كان العباس عم رسول اهللا } عبد الرمحن 

سلم فيمن حيرسه فلما نزلت هذه اآلية ص اليك من ربك } ما أنزل { الرسول بلغ } يا أيها { لى اهللا عليه و 
وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلرس مل يرو هذا 

عن ايب سعيد اخلدري إال هبذا ]  ٢٢ ص[ احلديث عن فضيل بن مروزق إال معلى بن عبد الرمحن وال يروى 
  اإلسناد 

 )  

  من امسه حذاقي

 (  

بن عياض بن خمرق العمي اللخمي قال حدثين  -  ٣٥١١ حدثنا حذاقي بن محيد بن املستنري بن حذاقي بن عامر 
أيب محيد بن املستنري عن خاله أخي امه وهو خالد بن موسى قال حدثين ايب عن جده عن زيادة بن جهور قال 

د علي كتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل زيادة ور
بن جهور سالم أنت فإين امحد إليك اهللا ال إله إال هو أما بعد فإين اذكرك اهللا واليوم اآلخر اما بعد فليوضعن 

  كل دين دان به الناس إال اإلسالم فاعلم ذلك 

 )  

  محزة من امسه

 (  

حدثنا محزة بن حممد الكاتب البغدادي قال نا نعيم بن محاد املروزي قال نا بقية بن الوليد عن حبري  -  ٣٥١٢
بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب ثعلبة اخلشين قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أمر مناديا فنادى سلم فأصبنا محرا من محر البيوت فذحبناها وطبخناها  فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
وأصابوا يف حيطاهنا ]  ٢٣ص [ ان حلوم محر اإلنس ال حتل حرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس 

بصال وثوما فأكلوا منه والقوم جياع فراحوا فإذا ريح املسجد بصال وثوما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربنا يف مسجدنا 



محزة بن داود بن سليمان بن احلكم بن احلجاج بن يوسف الثقفي األبلي قال نا سعيد بن حدثنا  -  ٣٥١٣
مالك بن عيسى األبلي قال نا عبد اهللا بن حممد بن األشعث احلداين عن االعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 

سلم قال العدة دين مل يرو هذا احلديث عن  األعمش إال عبد اهللا عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و 
بن حممد احلداين وال رواه عنه إال سعيد بن مالك وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا 

  اإلسناد 

حدثنا محزة بن داود الثقفي االبلي قال نا سعيد بن مالك بن عيسى االبلي قال نا عبد اهللا بن حممد  -  ٣٥١٤
عن إبراهيم عن األسود وعلقمة عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن  بن األشعث احلداين قال نا االعمش

مسعود قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العدة دين زاد على يف حديثه ويل ملن وعد مث أخلف يقوهلا 
  ثالثا مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد اهللا بن حممد بن األشعث تفرد به سعيد بن مالك 

ثنا محزة بن داود الثقفي قال نا جعفر بن النضر الواسطي قال نا علي بن عاصم عن سعيد حد -  ٣٥١٥
اجلريري عن ايب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أهل املدينة اذكروا يوم 

ينزل بذباب فال يبقى باملدينة كافر  اخلالص قاهلا ثالثا قالوا يا رسول اهللا وما يوم اخلالص قال يأيت الدجال حىت
وال كافرة وال مشرك وال مشركة وال منافق وال منافقة إال خرجوا إليه فيخلص يومئذ املؤمنون فذلك يوم 

  اخلالص 

 )  

  من امسه حجاج

 (  

حدثنا حجاج بن عمران السدوسي كاتب بكار القاضي قال نا سليمان بن داود الشاذكوين قال نا  -  ٣٥١٦
عمر الواقدي قال أنا عبد اهللا بن أيب حيىي عن سعيد بن ايب هند عن ذكوان موىل عائشة عن عائشة حممد بن 

ال يروى : قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوبان يلبسهما يف مجعته فإذا انصرف طوينامها إىل مثلها 
  هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به الواقدي 

نا حجاج بن عمران السدوسي قال نا سليمان بن داود املنقري قال نا حممد بن عمر الواقدي حدث -  ٣٥١٧
قال أنا عبد احلميد بن جعفر عن حممد بن حيىي بن حبان عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن ابيه قال قلت يا 

ا ما بلغ مد أحدكم وال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب( ( رسول اهللا حنن خري أم الذين جييئوا من بعدنا قال 
  ]  ٢٥ص ) ) [ نصيفه 

حدثنا حجاج بن عمران السدوسي قال نا سليمان بن داود املنقري قال نا حيىي بن راشد عن عبد  -  ٣٥١٨
الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بسرة بنت صفوان سألت رسول 



عليها الوضوء مل يرو هذا احلديث عن أ بن ( ( راة تدخل يدها يف فرجها فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن امل
  ) ) ثوبان إال حيىي بن راشد تفرد به سليمان بن داود باب 

 )  

  من امسه حفص

 (  

حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال نا ابو حذيفة موسى بن مسعود قال نا سفيان الثوري  -  ٣٥١٩
( د عن قيس بن أيب حازم عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن إمساعيل بن ايب خال أسرع ( 

  ) ) االرض خرابا يسراها مث ميناها مل يرو هذا احلديث موصوال إال أبو حذيفة 

حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال نا قبيصة بن عقبة قال نا إسرائيل عن هالل بن مقالص  -  ٣٥٢٠
بشر عن أيب وائل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل طيبا  الصرييف عن أيب

وعمل يف سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة قالوا يا رسول اهللا ان هذا يف امتك لكثري فقال وسيكون يف قرون 
  ]  ٢٦ص [ رد به إسرائيل من بعدي ال يروى هذا احلديث عن أيب وائل عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تف

حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال نا فيض بن الفضل البجلي قال نا مسعر بن كدام عن سلمة  -  ٣٥٢١
بن كهيل عن ايب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش 

ل حق فآتوا كل ذي حق حقه وان امر عليكم عبد حبشي أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولك
جمدع فامسعوا له واطيعوا ما مل خيري احدكم بني إسالمه وبني ضرب عنقه فإن خري بني إسالمه وبني ضرب عنقه 

مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال فيض بن : فليمدد عنقه ثكلته أمه فال دنيا وال آخرة بعد ذهاب إسالمه 
  الفضل 

دثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا إسرائيل عن املقدام بن ح -  ٣٥٢٢
شريح عن ابيه عن عروة البارقي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلري معقود يف نواصي اخليل إىل يوم 

  القيامة مل يرو هذا احلديث عن املقدام بن شريح إال إسرائيل 

نا حفص بن عمر قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا زائدة عن بيان عن الشعيب عن مسروق عن حدث -  ٣٥٢٣
  : عائشة قالت خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم يكن طالقا 

بن شعيب عن منصور عن الشعيب عن  -  ٣٥٢٤ حدثنا حفص بن عمر قال نا عبد اهللا بن رجاء قال انا محاد 
سلم إن اهللا عز و جل حابس ايب بردة ب الغرمي على ]  ٢٧ص [ ن نيار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

غرميه كأشد ما حبس شيء على شيء فيقول يا رب كيف أعطيه وقد حشرتين حافيا عريانا فمن أين فيقول اهللا 



ا أعطوك من حسناتك فيطرح على حسنات القوم فإن كانت وإال اخذت من سيئات  عز و جل سأعطيهم م
  القوم فطرحت على سيئاتك 

حدثنا حفص بن عمر قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا عمر بن أيب زائدة قال نا عبد اهللا بن ايب  -  ٣٥٢٥
السفر عن الشعيب عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال كنا يف مسري فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عن راحلته مث مشى حىت توارى عين فلما استقبلته باملطهره فتوضأ وغسل كفيه  سلم أمعك ماء قلت نعم فنزل
وغسل وجهه وكانت عليه جبة شامية ضيقة اليدين فاخرج يده من حتت اجلبه وغسل ذراعيه ومسح برأسه مث 

دعهما فأين أدخلتهما ومها طاهرتان فمسح على خفيه    أهويت إىل خفيه ألنتزعهما فقال 

ص بن عمر قال نا عبد اهللا بن أيب السفر إال عمر بن أيب زائدة تفرد به عبد اهللا بن رجاء حدثنا حف -  ٣٥٢٦
حدثنا حفص بن عمر قال ثنا عبد اهللا بن رجاء قال أنا سعيد بن سلمة بن أيب احلسام قال نا صاحل بن كيسان 

اء يف ايام احلج مبىن عن عيسى بن مسعود بن احلكم الزرقي عن جدته حبيبة اهنا كانت مع امها بنت العجم
سلم فنادى إن رسول اهللا صلى اهللا  فجاءهم بديل بن ورقاء اخلزاعي على راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عليه و سلم يقول من كان صائما فليفطر فإهنن ايام أكل وشرب 

بن ايب عبد  حدثنا حفص بن عمر قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا سعيد بن سلمة قال نا ربيعة -  ٣٥٢٧
الرمحن عن القاسم عن عائشة قالت دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر باعضاء من اعضاء 

  البقر فقلنا ما هذا فقالوا اهدى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ازواجه البقر 

حدثين ابو بكر بن عمر حدثنا حفص بن عمر قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا سعيد بن سلمة قال  -  ٣٥٢٨
بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن إبراهيم بن عبد ا لرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة أنه مسع أبا خنيس 

الغفاري يقول خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة هتامة حىت إذا كان بعسفان جاءه اصحابه 
نا يف الظهر أن نأكله فقال نعم فأخرب بذلك عمر فجاء النيب صلى اهللا فقالوا يا رسول اهللا جهدنا اجلوع فأذن ل

عليه و سلم فقال يا نيب اهللا ما صنعت امرت الناس ان يأكلوا الظهر فعلى ماذا يركبون قال ما ترى يا بن 
 اخلطاب قال ارى ان تأمرهم وأنت افضل رأيا أن جيمعوا فضل ازوادهم يف ثوب مث تدعو اهللا هلم فإن اهللا

يستجيب لك فامرهم فجمعوا فضل ازوادهم يف ثوب مث دعا اهللا هلم مث قال ائتوا بأوعيتكم فمأل كل انسان 
منهم وعاءه مث اذن النيب صلى اهللا عليه و سلم بالرحيل فلما ارحتلوا امطروا ما شاء اهللا ونزل النيب صلى اهللا 

مث خطبهم فجاء نفر ثالثة فجلس اثنان مع ]  ٢٩ص [ عليه و سلم ونزلوا معه وشربوا من املاء هم والكراع 
سلم أال أخربكم عن النفر الثالثة اما  النيب صلى اهللا عليه و سلم وذهب اآلخر فقال النيب صلى اهللا عليه و 

ال : واحد فاستحيا فاستحى اهللا منه وأما اآلخر فأقبل تائبا فتاب اهللا عليه واما اآلخر فأعرض فأعرض اهللا عنه 
  ديث عن ايب خنيس إال هبذا االسناد تفرد به عبد اهللا بن رجاء يروي هذا احل



حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال انا ابو حذيفة موسى بن مسعود النهدي قال نا ابراهيم بن  -  ٣٥٢٩
طهمان عن مساك بن حرب عن عطاء عن ايب هريره قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم 

  لجام من نار يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن مساك إال إبراهيم بن طهمان فكتمه أجلم ب

حدثنا حفص بن عمر قال نا سعد بن حفص الكويف قال نا املنهال بن خليفة عن سلمة بن متام عن  -  ٣٥٣٠
 عليه ثابت البناين عن انس بن مالك قال ما فرحنا بشيء بعد االسالم فرحنا حبديث حدثنا رسول اهللا صلى اهللا

عن الطريق } األذى { و سلم قال ان املؤمن يؤجر يف هدايته السبيل ويف تعبريه بلسانه عن األعجمي ويف اماطة 
حىت انه ليؤجر يف السلعة تكون يف ثوبه فيلتمسها بيده فتخطئها فيخفق هلا فؤاده فريد عليه ويكتب له اجرها مل 

  ري أبو عبد اهللا تفرد به املنهال بن خليفة يرو هذا احلديث عن ثابت إال سلمة بن متام الشق

إمساعيل قال نا عبد ]  ٣٠ص [ حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال نا أبو غسان مالك بن  -  ٣٥٣١
السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرمحن ايب خالد الداالين عن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن 

ذا اخلري من شر قال نعم شر وفتنة قلت بعد هذا الشر من خري قال نعم حذيفة قال قلت يا رسول اهللا هل بعد ه
هدنة على دخن ومجاعة على إقذاء فيها قلت هل بعد ذلك اخلري من شر قال نعم فتنة صماء عمياء ودعاة 

يدعون إىل النار فألن متوت يا حذيفة عاضا على جذع خري من أن تستجيب إىل احد منهم مل يرو هذا احلديث 
  بد امللك بن ميسرة إال أبو خالد الداالين تفرد به عبد السالم بن حرب عن ع

 )  

  من امسه حامت

 (  

حدثنا حامت بن حممد بن محيد ابو عدي البغدادي قال نا يوسف بن موسى القطان قال نا عاصم بن  -  ٣٥٣٢
اهللا عليه و سلم  يوسف الريبوعي قال نا سعري بن اخلمس عن زيد بن اسلم عن بن عمر قال ايت النيب صلى

بقطعة من ذهب كانت اول صدقة جاءته من معدن فقال ما هذه قالوا صدقة من معدن لنا فقال اهنا ستكون 
  معادن وسيكون فيها شرار خلق اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن سعري إال عاصم بن يوسف 

 )  

  من امسه حويت

 (  



عبد الرمحن قال نا ]  ٣١ص [ ل نا سلميان بن حدثنا حويت بن أمحد بن حكيم الدمشقي قا -  ٣٥٣٣
سلم من اتى  إمساعيل بن نافع عن جرير بن حازم عن احلسن عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اجلمعة فليغتسل 

 )  

  من امسه حبوش

 (  

قال نا يوسف  حدثنا حبوش بن رزق اهللا املصري قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا عيسى بن يونس -  ٣٥٣٤
بن ايب إسحاق قال نا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
رسول اهللا إن يل ماال وعياال وإن أليب ماال وعياال وإنه يريد ان يأخذ مايل إىل ماله فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  ا احلديث عن يوسف بن أيب إسحاق إال عيسى بن يونس عليه و سلم أنت ومالك ألبيك مل يرو هذ

حدثنا حبوش بن رزق اهللا قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا سلمة بن العيار قال نا ملك بن انس عن  -  ٣٥٣٥
سلم ان اهللا حيب الرفق يف  األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  االمر كله 

حديثنا حبوش بن رزق اهللا قال نا عبد اهللا بن يوسف قال نا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن  -  ٣٥٣٦
بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج من خراسان 

  س تفرد به رشدين رايات سود ال يردها شيء حىت تنصب بإيلياء مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يون

نا رشدين بن سعد عن قرة ]  ٣٢ص [ حدثنا حبوش بن رزق اهللا قال نا عبد اهللا بن يوسف قال  -  ٣٥٣٧
ال  بن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  بن عبد الرمحن عن 

  يدخل اجلنة قاطع رحم 

ال ثنا عبد اهللا بن يوسف قال نا رشيدين بن سعد عن عمرو بن احلارث حدثنا حبوش بن رزق اهللا ق -  ٣٥٣٨
سلم قال من سره ان يوسع له يف رزقه وينسأ له يف  عن ايب الزبري عن انس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 

  عمره فليصل رمحه مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عمرو بن احلارث تفرد به رشدين 

 )  

  حامدمن امسه 

 (  



حدثنا حامد بن سعدان بن يزيد البغدادي قال نا امحد بن صاحل قال نا عنبسة بن خالد قال أخربين  -  ٣٥٣٩
يونس عن بن شهاب قال زعم عبد اهللا بن عروة أن أبا هريرة قال مسعت سهل بن ايب حثمة يقول لقد رأيت 

 قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بكر ابين مغفلة صاحبنا ذلك وأنا غالم فدنوت منه حىت ركضين يعين
  القسامة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال عنبسة بن خالد تفرد به أمحد بن صاحل 

 )  

  من امسه حكيم

 (  

حدثنا حكيم بن حيىي املتوين قال نا احلسن بن علي بن راشد الواسطي قال نا عبد اهللا بن جعفر  -  ٣٥٤٠
سليم الزرقي عن أبيه عن أيب قتادة بن ربعي قال كان رسول ]  ٣٣ص [  قال اخربين سعد بن عمرو بن املديين

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو حامل امامة بنت ايب العاص بن الربيع وهي بنت زينب بنت رسول اهللا 
ام محلها حىت فرغ من صالته  سلم فإذا ركع وضعها واذا ق   صلى اهللا عليه و 

)   

  من امسه احلكم

 (  

حدثنا احلكم بن معبد اخلزاعي األصبهاين قال نا حممد بن ايب عمر العدين قال نا عبد اجمليد بن عبد  -  ٣٥٤١
العزيز بن ايب رواد قال نا بلهط بن عباد عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال شكونا إىل رسول اهللا 

سلم الرمضاء فلم يشك نا وقال اكثروا من قول ال حول وال قوة اال باهللا فاهنا تدفع تسعة صلى اهللا عليه و 
وتسعني بابا من الضر ادناها اهلم مل يرو هذا احلديث عن بن املنكدر إال بلهط املكي وهو عندي ثقة وال عن 

ديثا غريه بلهط إال عبد اجمليد وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن أيب عمر وال حنفظ لبلهط ح
  ومل يسند بلهط غري هذا احلديث 

 )  

  من امسه محدان

 (  



حدثنا محدان بن إبراهيم العامري الكويف قال نا حيىي بن احلسن بن فرات القزاز قال نا أبو عبد  -  ٣٥٤٢
الرمحن املسعودي عن كثري النواء وايب مرمي االنصاري عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه 

و سلم قال اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت اهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض مل يرو هذا 
  ]  ٣٤ص [ احلديث عن كثري النواء إال أبو عبد الرمحن املسعودي 

حدثنا محدان بن ابراهيم العامري قال نا حيىي بن احلسن بن فرات القزاز قال نا ابو عبد الرمحن  -  ٣٥٤٣
ملسعودي قال نا احلارث بن حصرية عن ايب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال لقد علم اولوا العلم من ا

آل حممد صلى اهللا عليه و سلم وعائشة بنت أيب بكر فسلوها ان اصحاب االسود ذو الثدية ملعونون على 
  لسان النيب االمي وقد خاب من افترى 

 )  

  باب

 (  
  من امسه خلف 

خلف بن عمرو العكربي قال نا سعيد بن منصور قال نا عطاف بن خالد املخزومي قال  حدثنا -  ٣٥٤٤
حدثين صديق بن موسى عن عبد اهللا بن الزبري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم املدينة فاستناخت به 

 املنزل فانبعثت به راحلته بني دار جعفر بن حممد بن علي ودار احلسن بن زيد فأتاه الناس فقالوا يا رسول اهللا
راحلته فقال دعوها فاهنا مأمورة مث خرجت به حىت جاءت به موضع املنرب فاستناخت به مث جتلجلت ولناس مث 
عريش كانوا يرشونه ويعمرونه ويتربدون فيه حىت نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن راحلته فأوى إىل 

اهللا منزيل اقرب املنازل اليك فانقل رحلك إليه قال نعم فذهب الظل فنزل فيه فأتاه ابو أيوب فقال يا رسول 
براحلته إىل املنزل مث أتاه رجل آخر فقال يا رسول اهللا انزل علي فقال ان الرجل مع رحله حيث كان وثبت 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العريش اثناعشر ليلة حىت بىن املسجد 

قال نا عبد اهللا بن الزبري احلميدي قال نا موسى بن شيبة من ولد  حدثنا خلف بن عمرو العكربي -  ٣٥٤٥
عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٣٦ص [ كعب بن مالك عن حممد بن كليب 

سلم االمام ضامن فما صنع فاصنعوا ال يروى هذا احلديث عن جابر بن عبد اهللا إال هبذا اإلسناد تفرد به 
   احلميدي

حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا حممد بن معاوية النيسابوري قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن  -  ٣٥٤٦
ايب حبيب عن ايب اخلري عن عقبة بن عامر قال قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم من اسلم على يديه رجل 

  وجبت له اجلنة 



ي قال نا سلمة بن سيسن املكي اخلياط قال حدثين حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا احلميد -  ٣٥٤٧
ا مع طاوس يف املقام فسمعنا ضوضاء فقال طاوس ما هذا فقال قوم  بشر بن عبيد وكان شيخا قدميا قال كن

بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أخذهم بن هشام يف سبب فطوقهم فسمعت طاوسا حيدث عن 
مة حدثا مل يكن ميوت حىت يصيبه ذلك قال بشر بن عبيد فأنا رأيت بن هشام قال ما من احد حيدث يف هذه اال
عبد امللك فطوقوه ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا ]  ٣٧ص [ حني عزل فاتى عمال الوليد بن 

  اإلسناد تفرد به احلميدي 

سليمان الواسطي قال نا  -  ٣٥٤٨ أزهر بن سنان قال نا حممد حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا سعيد بن 
بن واسع قال قلت لبالل بن ايب بردة إن أباك حدثين عن جدك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف 

مل يرو هذا احلديث عن : جهنم واديا يف الوادي بئر يقال له هبهب حق على اهللا ان يسكن فيه كل جبار عنيد 
  روى عن ايب موسى اال هبذا االسناد حممد بن واسع اال ازهر بن سنان وال ي

بن إمساعيل عن بشري بن  -  ٣٥٤٩ حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا حممد بن عباد املكي قال نا حامت 
املهاجر عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال اهدى امري القبط لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاريتني اختني 

ا البغلة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركبها وأما احدى اجلاريتني فتسراها فولدت ابراهيم  وبغلة فأم
  واما األخرى فاعطاها حسان بن ثابت االنصاري مل يرو هذا احلديث عن بشري بن املهاجر إال حامت بن إمساعيل 

سني عن هشام حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي قال نا خملد بن احل -  ٣٥٥٠
سلم إىل رجل يشري بأصبعيه  بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريره قال نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بن احلسني تفرد به مسلم اجلرمي : فقال أحد أحد    مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال خملد 

أبو بكر الزهريي قال نا عمرو بن عاصم حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا حممد بن عبد اهللا  -  ٣٥٥١
الكاليب قال نا عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريره وأيب سعيد اخلدري قاال بشر 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب 

سليمان قال نا موسى بن أعني عن حيىي بن أيوب حدثنا خلف بن عمرو العكربي قال نا املعاىف  -  ٣٥٥٢ بن 
عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اشترى من أعرايب قال حسبت انه قال من 

االعرايب ) أ  ٢٠٤( بين عامر بن صعصعة محل خبط او محل حنطة او حنط فلما وجب البيع قال له اختر فقال 
مل يرو هذا احلديث عن بن جريج اال حيىي بن ايوب تفرد : مرك اهللا ممن انت قال من قريش ان رأيت كاليوم ع
  به موسى بن اعني 

حدثنا خلف بن احلسن الواسطي املستملي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا حممد بن يزيد  -  ٣٥٥٣
يب اوىف على جنازة بنت له فكرب الواسطي عن مسعر بن كدام عن ابراهيم احلجري قال صليت مع عبد اهللا بن ا



عليها اربعا مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حممد بن 
  يزيد الواسطي تفرد به حممد بن حرب النشائي 

ن عوف حدثنا خلف بن احلسن الواسطي قال نا احلسن بن خلف الواسطي قال نا إسحاق االزرق ع -  ٣٥٥٤
االعرايب عن حممد بن احلنفية قال قلت اليب يا ابة من خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ابو 

  مل يرو هذا احلديث عن عوف اال إسحاق االزرق تفرد به احلسن بن خلف : بكر مث عمر 

سويد بن عبد العزيز عن  حدثنا خلف بن احلسن الواسطي قال نا حممد بن ابراهيم الشامي قال نا -  ٣٥٥٥
االوزاعي عن حيىي بن ايب كثري عن عبد اهللا بن ايب قتادة عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هالك اميت يف ثالث يف القدرية والعصبية والرواية من غري ثبت 

غالب بن قران اهلذيل  حدثنا خلف بن عبيد اهللا بن سلم الضيب البصري قال نا نصر بن علي قال نا -  ٣٥٥٦
بن عيسى قال حدثتين حفصة بنت سريين عن ام الرائح بنت صليع عن سلمان  قال نا ابو نعامة العدوي عمرو 

ذي الرحم على ذي ]  ٤٠ص [ بن عامر الضيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقول صدقة 
  الب بن قران تفرد به نصر بن علي رمحه صدقة وصلة مل يرو هذا احلديث عن أيب نعامة إال غ

حدثنا خلف بن عبيد اهللا الضيب قال نا عمرو بن علي الصرييف قال نا معاذ بن هانئ البهراين نا مهام  -  ٣٥٥٧
قال نا علي بن زيد عن ام حممد عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يرقد ليال وال هنارا فيستيقظ 

  مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال مهام وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد اال تسوك قبل ان يتوضأ 

حدثنا خلف بن عبيد اهللا الضيب قال نا عمرو بن الوضي بن نصر بن الوضي البصري قال نا عند اهللا  -  ٣٥٥٨
يب الزبري عن جابر أن الوليد الضيب عن ايب بكر اهلذيل عن ا) ابو ( بن عبد اهللا بن عبد امللك الرماين قال نا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ان املؤذنني وامللبني خيرجون من قبورهم يؤذن املؤذن ويليب املليب مل يرو 
هذا احلديث عن أيب الزبري إال أبو بكر اهلذيل وال عن أيب بكر إال أبو الوليد الضيب وهو العباس بن بكار وال 

  د يروي عن جابر إال هبذا اإلسنا

حدثنا خلف بن عبيد اهللا الضيب قال نا خالد بن يوسف السميت قال نا أيب عن موسى بن عقبة عن  -  ٣٥٥٩
ال شغار قالوا وما الشغار يا رسول اهللا  إسحاق بن حيىي عن أيب بن كعب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن أيب بن كعب إال هبذا االسناد تفرد به ال يروى هذا احلديث : قال نكاح املرأة باملرأة ال صداق بينهما 
  يوسف بن خالد السميت 

حدثنا خلف بن عبيد اهللا الضيب قال نا خالد بن يوسف السميت قال نا أيب عن أيب سفيان السعدي  -  ٣٥٦٠
فقال رسول } أنوتر بعد أذان الصبح { قال مسعت ابا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال قيل يا رسول اهللا 

سلم بعد طلوع الفجر فقالوا ا هللا سلم أوتر قبل اآلذان قال وكان أذان النيب صلى اهللا عليه و   صلى اهللا عليه و 



بعد اآلذان } أنوتر { أتوتر بعد اآلذان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوتروا قبل اآلذان فقالوا الثالثة 
عن ايب سفيان السعدي إال يوسف بن خالد السميت  مل يرو هذا احلديث: قال اوتروا بعد اآلذان فرخص هلم 

  تفرد به ابنه عنه 

حدثنا خلف بن عبيد اهللا الضيب قال نا خالد بن يوسف السميت قال نا أيب عن أيب سفيان السعدي  -  ٣٥٦١
سلم بعشر ركعات ال ]  ٤٢ص [ قال مسعت احلسن  عن أيب هريرة قال أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

كعتان قبل الغداة وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء ادعهن ر
  مل يرو هذا احلديث عن أيب سفيان السعدي إال يوسف بن خالد تفرد به ابنه عنه 

 )  

  من امسه خضر

 (  

بن حيىي بن سعيد القطان حدثنا خضر بن حممد بن املرزبان اجلوهري البغدادي قال نا أمحد بن حممد  -  ٣٥٦٢
قال نا عثمان بن عمر قال نا مالك بن مفول عن احلكم بن عتيبة عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن 

هشام عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إىل صالة الغداة ورأسه يقطر من الغسل مث 
  يصبح صائما 

املرزبان قال نا أمحد بن بديل قال نامفضل بن صاحل عن عاصم عن زر عن حدثنا خضر بن حممد بن  -  ٣٥٦٣
ا يلحق  صفوان بن عسال قال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال يا رسول اهللا الرجل حيب القوم ومل

  هبم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب 

 )  

  من امسه خالد

 (  

النضر أبو يزيد القرشي البصري قال نا نصر بن علي قال حدثين أبو اجلويرية عن حدثنا خالد بن  -  ٣٥٦٤
 ٤٣ص [ عبد اهللا بن هنار قال حدثتين ام سعد قالت دخلت على عائشة فقلت يا ام املؤمنني املرأة تعطي الشيء 

  يه و سلم من بيت زوجها صدقة فهو هلا او لزوجها قالت هو بينهما حدثين به رسول اهللا صلى اهللا عل] 

بن حرب بن زياد الكاليب قال  -  ٣٥٦٥ حدثنا خالد بن النضر القرشي قال نا نصر بن علي قال نا سلمة 
حدثين أبو مدرك قال حدثين انس قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد حىت اذا طلعت 



حىت ندخل على فاطمة بنت حممد صلى  الشمس خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتبعته فقال انطلق بنا
سلم فدخلنا عليها فإذا هي نائمة مضطجعة فقال يا فاطمة ما ينيمك يف هذه الساعة قالت ما زلت  اهللا عليه و 

يوم برمحتك استغيث اصلح  منذ البارحة حممومة قال فأين الدعاء الذي علمتك قالت نسيته قال قويل يا حي يا ق
ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا : احد من الناس وال إىل نفسي طرفة عني  يل شأين كله وال تكلين إىل

  االسناد تفرد به نصر بن علي 

 )  

  من امسه خري

 (  

حدثنا خري بن عرفة التجييب املصري قال نا عروة بن مروان الرقي قال نا عبد اهللا بن املبارك عن  -  ٣٥٦٦
مل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم شفاعيت الهل الكبائر من أميت عاصم األحول عن أنس بن مالك قال قال رسول 

  يرو هذا احلديث عن عاصم إال بن املبارك تفرد به عروة بن مروان 

سليم  -  ٣٥٦٧ حدثنا خري بن عرفة قال نا عروة بن مروان الرقي قال نا إمساعيل بن عياش عن ليث بن ايب 
طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد اهللا بن مسع ود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سباب عن 

مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن مصرف إال ليث وال عن ليث إال إمساعيل بن : املسلم فسوق وقتاله كفر 
  عياش تفرد به عروة بن مروان الرقي 

 اجلزري عن حدثنا خري بن عرفة قال نا عروة بن مروان قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي -  ٣٥٦٨
أ  ٢٠٥( عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يف السماوات السبع موضع قدم وال شرب 

وال كف إال وفيه ملك قائم او ملك راكع أو ملك ساجد فاذا كان يوم القيامة قالوا مجيعا سبحانك ما ) 
احلديث عن عطاء إال عبد الكرمي وال عن عبد  مل يرو هذا: عبدناك حق عبادتك إال أنا مل نشرك بك شيئا 

  الكرمي إال عبيد اهللا بن عمرو 

حدثنا خري بن عرفة قال نا حيوة بن شريح احلمصي قال نا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري  -  ٣٥٦٩
ي إال عن سامل عن أبيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم تسليمتني مل يرو هذا احلديث عن الزهر

  الزبيدي 

حدثنا خري بن عرفة قال نا عروة بن مروان الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن  -  ٣٥٧٠
عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أمحد وانا حممد وأنا احلاشر الذي حيشر 

فإذا كان يوم القيامة قان لواء احلمد معي ]  ٤٥ص [ اهللا يب الكفر الناس على قدمي وأنا املاحي الذي ميحو 
  وكنت امام املرسلني وصاحب شفاعتهم 



حدثنا خري بن عرفة قال نا عبد اهللا بن عبد احلكم قال انا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن  -  ٣٥٧١
 عليه و سلم قال احلجة املربورة ليس سعيد بن ايب هالل عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا

مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن ايب هالل اال خالد بن يزيد : هلا جزاء اال اجلنة والعمرتان تكفران ما بينهما 
  وال عن خالد اال الليث 

عن حدثنا خري بن عرفة قال نا حيوة بن شريح احلمصي قال نا بقية بن الوليد عن بن ثوبان عن ابيه  -  ٣٥٧٢
مكحول عن وقاص بن ربيعة عن املستورد بن شداد قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من أكل برجل مسلم 

ثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فان اهللا يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل  أكلة فان اهللا يطعمه م
   يرو هذا احلديث عن بن ثوبان اال بقية بن الوليد مل: مسلم مقام مسعة فان اهللا يقيمة مقام رياء ومسعة يوم القيامة 

حدثنا خري بن عرفة قال نا هانئ بن املتوكل االسكندراين قال نا ابو ربيعة سليمان بن ربيعة عن ايب  -  ٣٥٧٣
من اهللا ]  ٤٦ص [ حازم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األمور كلها خريها وشرها 

ر نظام التوحيد فمن وحد اهللا وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن مل يؤمن بالقدر كان وقال ان القد
مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال سليمان بن ربيعة تفرد : ناقضا للتوحيد وقال ال يدخل اجلنة مكذب بقدر 

  به هاينء بن املتوكل 

 )  

  من امسه خطاب

 (  

دمشقي قال نا مؤمل بن إهاب الرملي قال نا عبد اهللا بن الوليد العدين قال حدثنا خطاب بن سعد ال -  ٣٥٧٤
نا سفيان الثوري عن االعمش عن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ايب الدرداء قال قال 

  ماء واالرض النيب صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النار خندقا كما بني الس

 )  

  باب الدال

 (  

 )  

  من امسه داود



 (  

حدثنا داود بن حممد بن صاحل ابو الفوارس املروروذي قال نا ابراهيم بن احلجاج السامي قال نا  -  ٣٥٧٥
سالم بن ايب مطيع عن جابر اجلعفي عن الشعيب عن حيىي بن اجلزار عن عائشة قالت قال رسول ا هللا صلى اهللا 

ل ميتا فأدى فيه األمانة يعين ستر ما يكون عند ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته امه قالت عليه و سلم من غس
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليليه من كان اعلم فان كان ال يعلم فرجل ممن ترون ان عنده ورعا 

  وأمانة 

ن عباد ابو حممد الزماين قال نا حدثنا داود بن صاحل قال نا زكريا بن حيىي اخلزاز قال نا إمساعيل ب -  ٣٥٧٦
سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن انس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلكم راع وكلكم مسؤول 

واملرأة ]  ٤٨ص [ فاألمري راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن زوجته وعن ما ملكت ميينه 
وك راع حلق مواله ومسؤول عن ماله فكلكم راع وكلكم راعية حلق زوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها واململ

مسؤول فاعدوا لتلك املسائل جوابا فقال يا رسول اهللا وما جواهبا قال اعمال الرب مل يرو هذا احلديث عن قتادة 
  إال سعيد تفرد به إمساعيل بن عباد 

بن حيىي -  ٣٥٧٧  الغساين قال حدثين ايب حدثنا داود بن السرح الرملي قال نا إبراهيم بن هشام بن حيىي 
هشام بن حيىي عن عروة بن رومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم من كان وصلة الخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ بر او تيسري عسري اعانه اهللا على إجازة الصراط يوم 

بن عروة بن رومي اللخمي وكان تابعيا ثقة مسع من القيامة عند دحض االقدام مل يرو هذا ا حلديث عن هشام 
  أنس تفرد به حيىي الغساين ومل يروه عنه إال ابنه إبراهيم 

 )  

  من امسه دليل

 (  

حدثنا دليل بن إبراهيم بن دليل االصبهاين قال نا زياد بن أيوب دلويه قال نا علي بن عاصم قال نا  -  ٣٥٧٨
ال جيوز يف البدن العوراء وال ( ( عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن طاوس عن ابيه عن بن 

  )  ٧( العجفاء وال اجلرباء وال املصطلمة أطباؤها 

قال نا ثابت بن حممد ]  ٤٩ص [ حدثنا دليل بن إبراهيم قال نا حممد بن عيسى أبو عبد اهللا املقرئ  -  ٣٥٧٩
اريب عن حرب بن سريج عن ايب جعفر حممد بن علي عن حممد بن احلنفية نا عبد الرمحن بن حممد احمل} قال { 

عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا 



ا يصنع فرض على أغنياء املسلمني يف أمواهلم قدر الذي يسع فقراءهم ولن جيهد الفقراء اال اذا جاعوا وعروا مم
  أغنياؤهم اال وان اهللا حماسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذهبم عذابا نكرا 

 )  

  باب الذال

 (  

 )  

  من امسه ذاكر

 (  

حدثنا ذاكر بن شيبة العسقالين قال نا رواد بن اجلراح عن أيب الزعيزعة وسعيد بن عبد العزيز عن  -  ٣٥٨٠
  مكحول عن عروة 

ا فعلت أبياتك فأقول بأي عن عائشة قالت كان رسول اهللا  سلم كثريا ما يقول يل يا عائشة م صلى اهللا عليه و 
ارفع ضعيفك ال حير بك ... أبيايت تريد فإهنا كثرية يا رسول اهللا قال يف الشكر قلت نعم بأيب وأمي قال الشاعر 

يك مبا فعلت كمن أثىن عل... جيزيك أو يثين عليك وإن من ... ... يوما فتدركه العواقب قد منا ... ضعفه 
  مل تلف رثا حبله واهي القوى ... إن الكرمي إذا أردت وصاله ... ... جزى 

قال فيقول نعم يا عائشة إذا حشر اهللا اخلالئق يوم القيامة قال لعبد من عباده اصطنع إليه عبد من عباده معروفا 
ذ مل تشكر من أجريت ذلك هل شكرته فيقول يا رب علمت أن ذلك منك فشكرتك عليه فيقول مل تشكرين إ

  ال يروى هذا احلديث عن مكحول إال من هذا الوجه تفرد به رواد بن اجلراح : على يديه 

 )  

  باب الراء

 (  

 )  

  من امسه روح



 (  

حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع املصري قال نا زهري بن عباد الرؤاسي قال نا يزيد بن عطاء عن  -  ٣٥٨١
يب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اشترى شاة مصراة فهو األعمش عن أيب صاحل عن أ

مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال يزيد بن عطاء وال عن يزيد إال زهري : باخليار إن شاء ردها وصاعا من متر 
  بن عباد تفرد به أبو الزنباع 

قال نا أسباط بن حممد عن مطرف بن  حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال نا يوسف بن عدي -  ٣٥٨٢
طريف عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يشكر الناس مل 

  مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال أسباط تفرد به يوسف بن عدي : يشكر اهللا عز و جل 

يمان اجلعفي قال نا حممد بن فضيل قال نا بيان  حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال نا حيىي -  ٣٥٨٣ بن سل
عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أفضل 

مل يرو هذا احلديث عن بيان إال حممد بن فضيل وال : قال الصالة لوقتها مث بر الوالدين مث اجلهاد يف سبيل اهللا 
  مد بن فضيل إال حيىي اجلعفي عن حم

حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال نا يوسف بن عدي قال نا القاسم بن مالك املزين عن عاصم  -  ٣٥٨٤
سلم واعطاه اجره ولو كان حراما مل  االحول عن أنس بن مالك ان ابا طيبة حجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يعطه 

بن سليمان اجلزري عن زيد حدثنا روح بن الفرج أبو ا -  ٣٥٨٥ لزنباع قال نا يوسف بن عدي قال نا معمر 
سلم أما  بن زياد عن أيب هريره قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بن حبان عن مسعر بن كدام عن حممد 

  خيشى احدكم إذا رفع رأسه قبل االمام ان حيول اهللا رأسه رأس محار 

ع قال نا يوسف بن عدي قال نا القاسم بن مالك املزين عن أشعث حدثنا روح بن الفرج أبو الزنبا -  ٣٥٨٦
ال تغالوا مبهور النساء فاهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا  بن سوار عن الشعيب عن شريح قال قال عمر بن اخلطاب 

ائه واآلخرة كان احقكم هبا وأوالكم هبا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهل بيته ما زوج امرأة من نس
وال زوج بنتا من بناته بأكثر من اثنىت عشرة وقية مل يرو هذا احلديث عن شريح اال الشعيب وال عن الشعيب اال 

  اشعث بن سوار وال عن اشعث اال القاسم بن مالك تفرد به يوسف بن عدي 

مارة بن غزية حدثنا روح بن الفرج ابو الزنباع قال نا حيىي بن بكري قال حدثين بن هليعة قال نا ع -  ٣٥٨٧
عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ٥٣ص [ عن حيىي بن سعيد عن حينس موىل الزبري 

مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن : إذا مشت اميت املطيطياء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض 
  غزية اال بن هليعة 



بن عبد الرمحن الزهري حدثنا روح بن الفرج ابو الزنبا -  ٣٥٨٨ ع قال نا حيىي بن بكري قال حدثين يعقوب 
دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال كان من 

  سلم اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتويل عافيتك وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك 

ج أبو الزنباع قال نا حيىي بن بكري قال نا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن حدثنا روح بن الفر -  ٣٥٨٩
موسى بن عقبة عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال اللهم 

  وال عدل  من ظلم اهل املدينة واخافهم فأخفه وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس امجعني ال يقبل منه صرف

حدثنا روح بن الفرج قال نا يوسف بن عدي قال نا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن عاصم  -  ٣٥٩٠
االحول عن عكرمة عن بن عباس قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجل واضع رجله على صفحة 

متيتها موتتني مل يصل هذا ]  ٥٤ص [ شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفال قبل هذا تريد أن 
  احلديث عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس إال عبد الرحيم بن سليمان تفرد به يوسف بن عدي 

حدثنا روح بن الفرج نا حيىي بن سليمان اجلعفي قال نا عمي عمرو بن عثمان قال نا أبو مسلم قائد  -  ٣٥٩١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طبخ احدكم قدرا االعمش عن االعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال 

  فليكثر مرقها مث ليناول جاره منها مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو مسلم 

يمان اجلعفي قال نا امحد بن بشري اهلمداين قال  -  ٣٥٩٢ حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال نا حيىي بن سل
الرمحن انه مسع بن عمر يقول ان ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نا جمالد بن سعيد عن وبرة بن عبد 

اشتكت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعثمان اقم عليها فانه ال بد هلا مين او منك وأنت احق فخلفه 
شره بأن اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها فلما فتح اهللا عليه أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يب

  مل يرو هذا احلديث عن وبرة اال جمالد وال عن جمالد اال امحد بن بشري تفرد به حيىي اجلعفي : قد امت عدهتم بك 

حدثنا روح بن الفرخ أبو حامت البغدادي قال نا حممد بن زنبور قال نا حممد بن جابر عن إمساعيل بن  -  ٣٥٩٣
ا  عن]  ٥٥ص [ ايب خالد عن قيس بن ايب حازم  املستورد بن شداد قال قال املقداد ملا هاجرنا إىل املدينة قسمن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة عشرة فكنت يف العشرة اليت كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا له نصيبه فقمت إليه وانا جائع فشربت فجا ء النيب فكانت لنا شاة نشرب لبنها بيننا فأبطأ علينا ليلة وقد دفعن

سلم ومل امن بعد فاتى االناء اليت كنا نضع فيه اللنب فلم جيد فيه شيئا فقلت يا رسول اهللا اهللا أال  صلى اهللا عليه و 
  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال حممد بن جابر تفرد به حممد بن زنبور : اذحبها لك قال ال 

 )  

  من امسه رجاء

 (  



بن امحد بن زيد البغدادي قال نا امحد امحد بن منيع قال نا يوسف بن عطية الصفار قال حدثنا رجاء  -  ٣٥٩٤
سلم من قاد اعمى اربعني ذراعا كان  نا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و 

  له كعتق رقبه 

ام قال نا شريك وقيس عن ايب حدثنا رجاء بن امحد قال نا امحد بن امحد الدورقي قال نا ط -  ٣٥٩٥ بن غن لق 
حصني عن ايب صاحل عن ايب هريره قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أد االمانة إىل من ائتمنك وال ختن 

  من خانك 

 )  

  باب الزاي

 (  

 )  

  من امسه زكريا

 (  

ىي عن قتادة عن أنس بن حدثنا زكريا بن محدوية البغدادي قال نا عفان بن مسلم قال نا مهام بن حي -  ٣٥٩٦
سلم اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه الثالث فانه ال يدري يف أيتهن  مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الربكة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام بن حيىي تفرد به عفان 

ل نا جرير بن عبد احلميد عن حدثنا زكريا بن حيىي السجزي الدمشقي قال نا عثمان بن ايب شيبة قا -  ٣٥٩٧
سفيان الثوري عن سفيان رجل من اهل السوق عن عبد الرمحن بن محيد عن السائب بن يزيد عن العالء بن 
سلم ال ميكث رجل من املهاجرين مبكة بعد ما يقضي النسك  احلضرمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الثوري هو سفيان بن عيينة  فوق ثالثة ايام سفيان هذا الذي روى عنه سفيان

حدثنا زكريا بن حيىي الساجي قال نا إمساعيل بن حفص االبلي قال نا معتمر بن سليمان عن ابيه عن  -  ٣٥٩٨
سلم املسلم من سلم املسلمون من  مغرية عن الشعيب عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يمان التيمي إال معتمر تفرد لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هن ى اهللا عز و جل عنه مل يرو هذا احلديث عن سل
  به إمساعيل بن حفص 

سلمة عن ثابت ]  ٥٧ص [ حدثنا زكريا بن حيىي الساجي قال نا هدبة بن خالد قال نا  -  ٣٥٩٩ محاد بن 
زكريا بن حيىي الساجي قال البناين عن عبد اهللا بن رباح االنصاري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحدثنا 



نا هدبة بن خالد قال نا محاد بن سلمة عن ايوب وهشام عن حممد بن سريين عن ايب هريرة فيما حيسب محاد 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يلقى الرجل اباه يوم القيامة فيقول يا ابتاه أي بن كنت لك قال خري بن 

فيقول نعم فيقول خذ بيدي فيأخذ بيده فينطلق به حىت يأيت الرب قال هل انت مطيعي اليوم بشيء آمرك به 
تبارك وتعاىل وهو يعرض اخللق فيقول بن آدم ادخل من أي ابواب اجلنة شئت فيقول أي رب وايب معي فانك 
وعدتين اال ختزيين فيعرض عنه تبارك وتعاىل ويقبل على اخللق يعرضهم مث يقبل عليه فيقول بن آدم ادخل من 

واب اجلنة شئت فيقول أي رب وايب معي فانك قد وعدتين ان ال ختزيين فيعرض عنه تبارك وتعاىل ويقبل أي اب
على اخللق فيعرضهم فيقول بن آدم ادخل من أي ابواب اجلنة شئت فيقول أي رب وايب معي فانك قد وعدتين 

بأرنبته فيقول أبوك هذا فيقول ال وعزتك ان ال ختزيين فيمسخ اهللا أباه ضبعانا أجبر او أجمر فيلقى يف النار فيأخذ 
  ما هذا ايب قال حممد بن سريين فكنا نتحدث انه إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا زكريا بن حيىي بن سليمان االهوازي العدل قال نا ابو كريب قال نا معاوية بن هشام عن  -  ٣٦٠٠
ا توضأ من مطهرة التيم ثالثا ثالثا وقال هذا وضوء خمتار التمار عن ايب حيان التيمي عن أبيه قال رأيت علي

[ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيب حيان التيمي إال خمتار التمار وهو خمتار بن نافع 
  ]  ٥٨ص 

 حدثنا زكريا بن حيىي بن سليمان قال نا أبو كريب قال نا معاوية بن هشام عن عمران بن انس املكي -  ٣٦٠١
عن عطاء بن ايب رباح عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذكروا حماسن موتاكم وكفوا عن 

بن أنس    مساوئهم مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عمران 

حدثنا زكريا بن حيىي بن سليمان قال نا القاسم بن دينار الكويف قال نا علي بن قادم عن عبد السالم  -  ٣٦٠٢
عن االعمش عن شقيق ايب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال ان اهللا عز و جل اطلع يف قلوب العباد  بن حرب

فوجد قلب حممد خري قلوب العباد مث اطلع يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب اصحابه خري قلوب 
سن وما رأوه سيئا فهو عند اهللا العباد فاختارهم لدينه يقاتلون على دينه فما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا ح

  سيء 

 )  

  من امسه زيد

 (  

حدثنا زيد بن املهتدي ابو حبيب املروزي قال نا سعيد بن يعقوب الطالقاين قال نا عمر بن هارون  -  ٣٦٠٣
عن يونس بن يزيد عن الزهري عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرت بالنعلني واخلامت مل يرو 

  ديث عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال عمر تفرد به أبو حبيب عن سعيد بن يعقوب هذا احل



 )  

  من امسه زبري

 (  

بن عبد اهللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام قال نا داود بن  -  ٣٦٠٤ حدثنا الزبري بن امحد بن سليمان 
بن ايب حازم عن عمر بن اخلطاب قال خرج  سليمان قال نا عمرو بن جرير عن إمساعيل بن ايب خالد عن قيس

علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يده صرتان احدمها من ذهب واألخرى من حرير فقال هذان حرام 
  على الذكور من اميت حالل لإلناث من اميت 

 )  

  باب السني

 (  

 )  

  من امسه سعد

 (  

بن حدثنا سعد بن حيىي الرقي قال نا علي بن املد -  ٣٦٠٥ يين قال نا موسى بن داود الضيب قال نا زهري 
معاوية عن ايب إسحاق عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال االمام ضامن واملؤذن 
مؤمتن اللهم ارشد االئمة واغفر للمؤذنني مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال زهري وال رواه عن زهري إال 

  الضيب موسى بن داود 

 )  

  من امسه سعد

 (  
  ون 



حدثنا سعدون بن سهيل بن عبد الرمحن بن ايب ذؤيب العكاوي قال نا ايب قال نا شيبان بن عبد  -  ٣٦٠٦
الرمحن النحوي عن فراس بن حيىي عن عطية عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة 

  إال شيبان باب اجلنني ذكاة امه مل يرو هذا احلديث عن فراس 

 )  

  من امسه سعيد

 (  
يمان الواسطي قال ثنا موسى بن خلف العمي  حدثنا سعيد بن حممد بن املغرية املصري قال ثنا سعيد بن سل

الواسطي قال ثناالقاسم العجلي عن أنس بن مالك قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب إذ جاء 
  رجل ختطى 

لناس حىت جلس قريبا من النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى رسول اهللا رقاب ا]  ٦١ص [  -  ٣٦٠٧
سلم صالته قال ما منعك يا فالن ان جتمع قال يا رسول اهللا قد حرصت ان اضع نفسي  صلى اهللا عليه و 

باملكان الذي ترى قال قد رأيتك ختطى رقاب املسلمني وتؤذيهم من آذى مسلما فقد آذاين ومن آذاين فقد 
  اهللا آذى 

حدثنا سعيد بن حممد بن املغرية املصري قال نا سعيد بن سليمان قال نا يزيد بن عطاء عن إمساعيل  -  ٣٦٠٨
بن ايب خالد عن عبد اهللا بن أيب اوىف قال امنا مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني احلج والعمرة النه علم 

  إمساعيل بن ايب خالد اال يزيد بن عطاء مل يرو هذا احلديث عن : انه مل يكن خارجا بعد ذلك 

سليمان عن حممد بن عبد الرمحن بن جمرب عن بن  -  ٣٦٠٩ حدثنا سعيد بن حممد بن املغرية قال نا سعيد بن 
  شهاب عن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اراد هوان قريش اهانه اهللا 

سليمان قال نا ابراهيم بن عثمان عن العباس بن حدثنا سعيد بن حممد ب -  ٣٦١٠ ن املغرية قال نا سعيد بن 
سلم ان من السعادة الزوجة الصاحلة  [ ذريح عن حممد بن سعد عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ء واملسكن الصاحل واملركب الصاحل وإن من الشقاء الزوجة السوء واملركب السوء واملسكن السو]  ٦٢ص 

سليمان قال نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن  -  ٣٦١١ حدثنا سعيد بن حممد بن املغرية قال نا سعيد بن 
حممد عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو يقول اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كرب 

سلم اال من حديث القاسم عن  ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: سين وانقطاع عمري 
  عائشة 



حدثنا سعيد بن اسرائيل القطعي قال نا حبان بن موسى املروزي قال نا عبد اهللا بن املبارك عن اسامة  -  ٣٦١٢
بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مين املرأة 

  ال عروة وأقول انا من اول شؤمها ان يكثر صداقها تيسري خطبتها وتيسري صداقها ق

حدثنا سعيد بن اوس الدمشقي اإلسكاف قال نا هشام بن عمار قال نا الوليد بن مسلم عن سعيد  -  ٣٦١٣
بن بشري عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادخل 

  ]  ٦٣ص [ ان يسبق فهو قمار فرسا بني فرسني وهو يأمن 

حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا ابو بكر بن أيب شيبة قال نا شريك عن حممد بن سعد  -  ٣٦١٤
االنصاري عن ايب ظبية عن ايب امامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املقة من اهللا والصيت يف السماء 

  حيب فالنا فأحبوه فتوضع له املقة يف االرض فإذا أحب اهللا عبدا نادى جربيل ان ربكم 

حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا زكريا بن حيىي زمحوية قال نا يزيد بن يوسف الشامي عن أيب  -  ٣٦١٥
سلم قال مطل الغين ظلم واذا  بكر اهلذيل عن احلسن وبن سريين عن أيب هريره عن النيب صلى اهللا عليه و 

رو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال أبو بكر اهلذيل وال عن أيب بكر اهلذليإال يزيد أحلت على ملئ فاحتل مل ي
  بن يوسف تفرد به زمحويه 

حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا إمساعيل بن ابراهيم ابو معمر القطيعي قال نا خلف بن خليفة  -  ٣٦١٦
صلى اهللا عليه و سلم قال القضاة ثالثة فرجل  عن ايب هاشم الرماين قال حدثين بن بريدة عن أبيه عن النيب

]  ٦٤ص [ قضى فاجتهد فأصاب فله اجلنة ورجل قضى فاجتهد فأخطأ فله اجلنة ورجل قضى فجار ففي النار 
  مل يرو هذا احلديث عن ايب هاشم الرماين اال خلف بن خليفة : 

بن سليمان عن قيس بن مسلم  حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا عمرو بن عون قال نا حفص -  ٣٦١٧
عن ابراهيم بن جرير عن ابيه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه ال ينزعهما 

  ويصلي فيهما قيل له بعد نزول املائدة قال نعم 

ن حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا عمرو بن عون قال نا حفص بن سليمان عن عبد العزيز ب -  ٣٦١٨
رفيع عن ايب سلمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال اميت على الفطرة ما اسفروا 

  بالفجر 

حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا عمرو بن عون قال نا حفص بن سليمان عن عبد العزيز بن  -  ٣٦١٩
  عليه و سلم مسح على اخلفني رفيع عن ايب سلمة عن املغرية بن شعبة ان رسول اهللا صلى اهللا 



حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال نا عمرو بن عون قال نا حفص بن سليمان عن عبد العزيز بن  -  ٣٦٢٠
رفيع عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال 

  تسبوا الديك فإنه يؤذن بوقت 

يمان عن عبد العزيز بن رفيع عن حدث -  ٣٦٢١ نا سعيد بن سيار قال نا عمرو بن عون قال انا حفص بن سل
]  ٦٥ص [ سامل عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفتح ابواب السماء خلمس لقراءة القرآن 

لعزيز إال حفص بن سليمان وللقاء الزحفني ولنزول القطر ولدعوة املظلوم ولألذان مل يرو هذا احلديث عن عبد ا
  تفرد به عمرو بن عون 

حدثنا سعيد بن حممد بن سعيد بن سلم بن عبيد اهللا بن ايب بكرة ابو مهام البكراوي قال نا عبد اهللا  -  ٣٦٢٢
بن عمر اخلطايب قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن ايب رواد عن بن جريح عن ثابت عن أنس بن مالك قال 

مل يرو : صلى اهللا عليه و سلم من مل يدع اخلنا والكذب فال حاجة هللا يف ان يدع طعامه وشرابه قال رسول اهللا 
  هذا احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد تفرد به عبد اهللا بن عمر اخلطايب وال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد 

 قال نا معتمر بن سليمان عن حدثنا سعيد بن حممد الذراع البصري قال نا عمرو بن علي الصرييف -  ٣٦٢٣
ليث عن عمرو بن مرة عن احلارث عن علي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد يف صالة الصبح ب 

مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال ليث وال عن ليث إال معتمر تفرد به عمرو بن علي : تنزيل السجدة 
  ومل يروه عن عمرو بن مرة عن احلارث إال هذا 

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن التستري قال نا عمر بن شبه قال نا عبد اهللا بن حممد بن عمارة  -  ٣٦٢٤
االنصاري املعروف بابن القداح مسعت منه ببغداد قال نا سليمان بن داود بن احلصني عن ابيه عن عكرمة عن 

جرة خرجنا متوصلني بقريش عام بن عباس قال كان قدومنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلمس من اهل
ابو رافع حىت انتهينا إىل العرج فعدلنا يف طريق ركوبه ]  ٦٦ص [ االحزاب وانا مع اخي الفضل ومعنا غالمنا 

واخذنا يف تلك الطريق على اجلثجاثة حىت خرجنا على بين عمرو بن عوف حىت دخلنا املدينة فوجدنا رسول اهللا 
سلم يف اخلند   ق وانا يومئذ بن مثان سنني واخي بن ثالث عشرة سنة صلى اهللا عليه و 

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن التستري قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا عبد اهللا بن عيسى  -  ٣٦٢٥
اخلزاز قال نا يونس بن عبيد عن احلسن عن ايب بكرة قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرت ان 

ا ال اله اال اهللا فاذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على اهللا عز و اقاتل الناس حىت يقولو
  جل 

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن التستري قال نا حبيب بن بشر أخو أيب الوليد الطيالسي المه قال نا  -  ٣٦٢٦
بن عبيد عن احلسن عن أنس بن مالك ان النيب ص لى اهللا عليه و سلم كان يف حمبوب بن احلسن قال نا يوسن 

بعض خمارجه ومعه ناس من اصحابه فحضرت الصالة فلم جيد القوم ماء يتوضؤون به فقالوا يا رسول اهللا ما 



سلم مث مد  جند ما نتوضأ به فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسري فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وشك انس كم كانوا قريبا من ]  ٦٧ص [ حىت بلغوا ما يريدون اصابعه على القدح فتوضأ القوم كلهم 

  السبعني مل يرو هذا احلديث عن يونس إال حمبوب بن احلسن تفرد به حبيب بن بشر 

حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادي قال نا الربيع بن ثعلب قال نا فرج بن فضالة عن حيىي بن  -  ٣٦٢٧
سلم ذات ليلة من فراشة وظننت انه قام سعيد عن عمرة عن عائشة قالت فق دت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إىل جاريته مارية فقمت ألنمس اجلدار فوجدته قائما يصلي فادخلت يدي يف شعره النظر اغتسل ام ال فلما 
 قلت وجلميع بين) ) نعم ( ( قلت ويل شيطان يا رسول اهللا قال ) ) اخدك شيطانك يا عائشة ( ( انصرف قال 

نعم ولكن اهللا اعانين عليه فأسلم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد ( ( قلت ولك قال ) ) نعم ( ( ادم قال 
  ) ) عن عمرة إال فرج بن فضالة 

 )  

  من امسه سهل

 (  

حدثنا سهل بن ايب سهل الواسطي قال نا حممد بن ايب صفوان الثقفي قال نا ابراهيم بن ايب الوزير  -  ٣٦٢٨
مر بن عبيد عن ابراهيم بن مهاجر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نا ع

  اثنان ال جتاوز صالهتما رؤوسهما عبد ابق من مواليه حىت يرجع اليهم وامرأة عصت زوجها حىت ترجع 

 بن ايب صفوان حدثنا سهل يب ايب سهل الواسطي قال نا حممد بن أيب صفوان الثقفي قال نا حيىي -  ٣٦٢٩
حدثنا سهل بن أيب سهل الواسطي قال ثنا حممد بن أي صفوان الثقفي قال ثنا حيىي بن أيب بكر كثري ابو غسان 

املؤذن قال نا خزاعي بن زياد قال كنا جلوسا عند عبد ]  ٦٨ص [ العنربي قال نا اهليثم بن اجلهم ابو عثمان 
ال يصاد هبا صيد وال ينكا به عدو اهللا بن مغفل فحدثنا ان رسول اهللا صلى اهللا  ال ختذفوا فانه  عليه و سلم قال 

  ولكنها تكسر السن وتفقأ العني مل يرو هذا احلديث عن خزاعى بن زياد إال اهليثم بن اجلهم 

حدثنا سهل بن ايب سهل الواسطي قال نا هالل بن بشر الذارع قال نا سامل بن نوح عن عمر بن  -  ٣٦٣٠
السراج عن نافع قال كنت مع بن عمر يف سفر فاسرع السري حىت غربت الشمس فناديته  عامر عن عبد الرمحن

يا ابا عبد الرمحن الصالة فسار حىت اشتبكت النجوم مث نزل فصلى املغرب وصلى العشاء ركعتني مث قال إن 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان اذا عجل به امر صلى هكذا 

هل الواسطي قال نا حيىي بن حممد بن السكن قال نا حبان بن هالل قال نا يزيد حدثنا سهل بن ايب س -  ٣٦٣١
بن ابراهيم التستري قال نا احلسن عن أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب إىل جذع 



ديث عن يزيد مل يرو هذا احل: فلما اختذ املنرب حن اجلذع فنزل إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحتضنه فسكن 
  بن إبراهيم إال حبان بن هالل تفرد به حيىي بن حممد بن السكن 

نا الصلت بن حممد ابو ]  ٦٩ص [ حدثنا سهل بن ايب سهل الواسطي قال نا عيسى بن شاذان قال  -  ٣٦٣٢
عائشة  مهام اخلاركي قال نا منصور بن سعد قال مسعت محادا يقول اخربين إبراهيم ان االسود بن يزيد حدثه ان

اخربته ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال انا كنا هنيناكم عن زيارة القبور فزوروها فاهنا تذكر اآلخرة 
مل يرو هذا : وهنيتكم عن ان تنتبذوا يف الدباء واحلنتم واملزفت فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر 

يمان إال منصور بن سعد ت بن أيب سل   فرد به أبو مهام اخلاركي احلديث عن محاد 

حدثنا سهل بن موسى شريان الرامهرمزي قال نا امحد بن عبدة الضيب قال نا زياد بن عبد اهللا  -  ٣٦٣٣
البكائي قال نا الرحيل بن معاوية اخو زهري عن ايب إسحاق عن ايب االحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سلم لقد مهمت ان امر رجال  فيصلى اجلمعة بالناس مث احرق على قوم يتخلفون عنها بيوهتم مل صلى اهللا عليه و 
  يرو هذا احلديث عن الرحيل بن معاوية إال زياد البكائي تفرد به أمحد بن عبده 

حدثنا سهل بن موسى قال نا عيسى بن شاذان قال نا حيىي بن قزعة من اهل مكة كويف االصل قال  -  ٣٦٣٤
مسعت بن مسمار يعين مهاجرا موىل ال سعد بن ايب وقاص يذكر عن عامر بن نا عمر بن ايب عائشة املدين قال 

سعد بن ايب وقاص ان عمار بن ياسر قال لسعد بن ايب وقاص مالك ال خترج مع علي اما مسعت رسول اهللا 
سلم قال خيرج قوم من اميت ميرقون من الدين مروق  السهم من الرمية يقتلهم ]  ٧٠ص [ صلى اهللا عليه و 

بن ايب طالب قاهلا ثالث مرار قال إي واهللا لقد مسعته ولكين احببت العزلة حىت اجد سيفا يقطع الكافر علي 
  وينبو عن املؤمن ال يروى هذا احلديث عن عمار إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن شاذان 

 )  

  من امسه سلمة

 (  

ب بن عثمان الفوزي قال نا حممد بن حدثنا سلمة بن امحد الفوزي احلمصي قال نا جدي المي خطا -  ٣٦٣٥
محري قال نا إبراهيم بن ايب عبلة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن املطلب بن ايب وداعة عن حفصة زوج 

النيب صلى اهللا عليه و سلم اهنا قالت مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا يف سبحة حىت كان قبل موته 
  يصلي قاعدا يف سبحته ويرتل السورة حىت تكون قراءته اياها اطول من اطول منها  بعام واحد او اثنني فرأيته

حدثنا سلمة بن امحد الفوزي احلمصي قال نا خطاب بن عثمان قال نا حممد بن محري عن إبراهيم بن  -  ٣٦٣٦
سلم ركب فرسا فصرع عنه ف جحش ايب عبلة عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم امنا جعل االمام  شقه االمين فصلى لنا يوما صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا مث قال حني 



ليومت به فاذا صلى االمام قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال 
  اعدا فصلوا قعودا امجعون مسع اهللا ملن محده فقولوا ربناولك احلمد واذا صلى ق

محري قال نا ابراهيم بن ايب عبلة ]  ٧١ص [ حدثنا سلمة بن امحد الفوزي قال نا جدي نا حممد بن  -  ٣٦٣٧
عن الزهري عن ايب سلمة وايب عبد اهللا األغر ان ابا هريرة اخربمها ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل 

ة كمثل الذي يهدي الناقة مث الذي على أثره كالذي يهدي بقرة مث الذي على الذي يهجر إىل الصالة يعين اجلمع
  اثره كالذي يهدي الكبش مث الذي على اثره كالذي يهدي الدجاجة مث الذي على اثره كالذي يهدي البيضه 

عن حدثنا سلمة بن ابراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل الكويف قال حدثين ايب عن ابيه  -  ٣٦٣٨
جده عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحال إال 

إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى وال تسافر املرأة فوق يومني إال ومعها زوجها 
ة بعد صالتني صالة الفجر حىت تطلع او حمرم وال يصام يومان يف السنه يوم الفطر ويوم األضحى وال صال

  الشمس وبعد صالة العصر حىت تغرب الشمس مل يرو هذا عن سلمة إال ابنه حيىي تفرد به والده عنه 

حدثنا سلمة بن إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل قال حدثين ايب عن ابيه عن جده عن  -  ٣٦٣٩
عائشة قالت اخذت بيد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما سلمة بن كهيل عن ايب الضحى عن مسروق عن 

كنت أمسعه يقول اذا عاد مريضا امسح الباس رب الناس واشف انت الشايف ال شايف إال انت فرفع رأسه فقال 
  بل اللهم مع الرفيق األعلى بل اللهم مع الرفيق األعلى 

جده عن سلمة بن كهيل عن الشعيب عن  حدثنا سلمة بن ابراهيم قال حدثين ايب عن ابيه عن -  ٣٦٤٠
مسروق عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصحابه ايكم اصبح صائما قال ابو بكر انا قال ايكم 

سلم هنيئا من  عاد مريضا قال ابوبكر انا قال ايكم شيع جنازة قال ابو بكر أنا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
سلمة بن كهيل إال ابنه حيىي وال يروي عن : يتا يف اجلنة كملت له هذه بىن اهللا له ب مل يرو هذه األحاديث عن 

  ابيه إال هبذا اإلسناد 

 )  

  من امسه سالمة

 (  

حدثنا سالمة بن ناهض املقدسي قال نا هشام بن عمار قال نا مسلمة بن علي قال نا األوزاعي عن  -  ٣٦٤١
سلم وهو يبول فسلم حيىي بن ايب كثري عن أيب سلمة عن ايب هريرة  قال مر رجل برسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه فتيمم مث رد عليه السالم 



حدثنا سالمة بن ناهض قال نا هشام بن عمار حدثنا سلمة بن ناهض قال ثنا هشام بن عمار قال نا  -  ٣٦٤٢
ن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عن انس ب ٢٢مسلمة بن علي عن ايب جريج عن محيد 

  يعود مريضا إال بعد ثالثة ايام مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سلمة بن علي تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا سالمة بن ناهض قال نا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال حدثين يعلى بن األشدق عن  -  ٣٦٤٣
ل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا قوم اطلبوا اجلنة جهدكم واهربوا من النار كليب بن حزن قا

جهدكم فإن اجلنة ال ينام طالبها وإن النار ال ينام هارهبا مل يسند كليب بن حزن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  حديثا غري هذا احلديث وال يروى عنه إال هبذا اإلسناد 

المة بن جعفر الرملي قال نا عبد اهللا بن هانئ النيسابوري قال نا مبارك بن سحيم عن عبد حدثنا س -  ٣٦٤٤
  العزيز بن صهيب عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا النار ولو بشق مترة 

 )  

  من امسه سليمان

 (  

لرمحن قال نا سعيد بن حيىي عن حدثنا سليمان بن ايوب بن حذمل الدمشقي قال نا سليمان بن عبد ا -  ٣٦٤٥
حريث بن ايب مطر عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت باشرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

  صائم 

حدثنا سليمان بن ايوب بن حذمل قال نا سليمان بن عبد الرمحن قال نا سعدان بن حيىي عن حريث  -  ٣٦٤٦
مل يرو هذا ] :  ٧٤ص [ ن األسود وعلقمة عن عائشة مثله بن ايب مطر عن احلكم ومحاد عن إبراهيم ع

  احلديث اآلخر عن حريث عن احلكم ومحاد إال سعدان بن حيىي تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

يمان قال حدثين ايب قال  -  ٣٦٤٧ حكيم بن نافع عن حيىي بن سعيد عن } نا { حدثنا سليمان بن املعاىف بن سل
ت ام سلمة تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون بعدي خسف سليمان بن يسار قال مسع

باملشرق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة العرب فقلت يا رسول اهللا أخيسف باالرض وفيهم الصاحلون قال 
عيد إال مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن س: هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم اذا كان اكثر اهلها اخلبث 

  حكيم بن نافع 

حدثنا سليمان بن املعاىف قال حدثين ايب قال نا القاسم بن معن قال نا مسعر عن قتادة عن زرارة بن  -  ٣٦٤٨
اوىف عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا جتاوز الميت عما وسوست به انفسها ما مل 

يمان تعمل به او تكلم به مل يرو هذا احل   ديث عن القاسم بن معن إال املعاىف بن سل



حدثنا سليمان بن املعاىف قال نا ايب قال نا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عروة بن  -  ٣٦٤٩
سلم يقول اللهم حاسبين حسابا يسريا فقلت  الزبري عن ابيه عن عائشة قالت كنت امسع النيب صلى اهللا عليه و 

احلساب اليسري فقال يا عائشة ينظر يف كتابه فيتجاوز عن سيئاته فأما من نوقش احلساب فقد  يا رسول اهللا ما
  هلك 

سهيل بن إبراهيم اجلارودي قال نا ]  ٧٥ص [ حدثنا سليمان بن احلسن العطار البصري قال نا  -  ٣٦٥٠
ة عن ايب هريرة قال قال سليمان بن مروان العبدي عن إبراهيم بن يزيد املكي عن عمرو بن دينار عن ايب سلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بين سلمة من سيدكم اليوم قالوا اجلد بن قيس ولكنا نبخله قال واي داء 
أدوأ من البخل ولكن سيدكم عمرو بن اجلموح طلم يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال إبراهيم بن يزيد 

  د به سهيل بن إبراهيم وال عن إبراهيم إال سليمان بن مروان تفر

حدثنا سليمان بن احلسن العطار قال نا ابو الربيع الزهراين قال نا محاد بن زيد عن عطاء بن السائب  -  ٣٦٥١
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألت ريب مسألة وددت اين مل أسأله 

خرت له الرياح ومنهم من كان حيىي املوتى قال أمل أجدك يتيما قلت يا رب قد كانت قبلي رسل منهم من س
  فآويتك أمل أجدك ضاال فهديتك أمل أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك قلت بلى يا رب 

بن زيد قال نا عامر  -  ٣٦٥٢ حدثنا سليمان بن احلسن العطار قال نا امحد بن عبدة الضيب قال نا محاد 
عن جده قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيلس الرجل بني  األحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه

  مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال أمحد بن عبدة : الرجلني إال بإذهنما 

حدثنا سليمان بن احلسن العطار قال نا هدبة بن خالد قال نا محاد بن سلمة عن عبد امللك بن عمري  -  ٣٦٥٣
أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشعث عن أيب األحوص عن أبيه 

أعرايب فقال له ما لك من املال قال من كل املال قد آتاين اهللا قال فان اهللا اذا انعم ]  ٧٦ص [ أغرب يف هيئة 
  اد بن سلمة على العبد نعمة احب ان يرى عليه مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إالمح

حدثنا سليمان بن داود بن حيىي الطبيب البصري قال نا شيبان بن فروخ قال نا سالم بن مسكني  -  ٣٦٥٤
ا هي إال  عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سورة من القرآن م

  ك مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال سالم ثالثون آية خاصمت عن صاحبها حىت ادخلته اجلنة وهي سورة تبار

حدثنا سليمان بن داود الطبيب قال نا شيبان بن فروخ قال نا سالم بن مسكني عن ثابت عن انس  -  ٣٦٥٥
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم وهاتني البقلتني املنتنتني أن تأكلوهنما وتدخلون مساجدنا فان 

ت بن مسكني إال شيبان بن فروخ : لومها بالنار قتال كنتم ال بد آكلومها فاق   مل يرو هذين احلديثني عن سالم 



بن حممد الزعفراين قال نا بكر  -  ٣٦٥٦ حدثنا سليمان بن فراخي ابو الربيع الفرغاين املصري قال نا احلسن 
هللا صلى اهللا عليه بن بكار قال نا سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن سعيد املقربي عن ايب هريرة عن رسول ا

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال بكر بن بكار ] :  ٧٧ص [ و سلم قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغري سكني 

حدثنا سليمان بن فراخي الفرغاين قال نا عباد بن الوليد الغربي قال نا حفص بن عمر احلوضي قال  -  ٣٦٥٧
مر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال حلف نا عبد الوارث عن يونس بن عبيد عن احلسن عن بن ع

  باألمانة فقال الست الذي حتلف باألمانة 

 )  

  من امسه سلم

 (  

حدثنا سلم بن عصام أبو امية الثقفي األصبهاين قال نا حممد بن عبيد اهللا بن حفص بن هشام بن زيد  -  ٣٦٥٨
ار قهرمان آل الزبري عن سامل بن عبد اهللا عن بن أنس بن مالك قال نا حممد بن موسى احلرشي عن عمرو بن دين

مل يرو هذا احلديث عن : ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ورث والد ولدا خريا من أدب حسن 
  عمرو بن دينار إال حممد بن موسى وال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

بن زيد بن أنس قال نا سامل بن حدثنا سلم بن عصام قال نا حممد بن عبيد ا -  ٣٦٥٩ هللا بن حفص بن هشام 
نوح عن يونس بن عبيد عن احلسن عن امه عن ام سلمة قالت كنت اغتسل انا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ]  ٧٨ص [ سلم من إناء واحد فأقول أبق يل أبق يل 

 )  

  من امسه سيف

 (  

أيب السري العسقالين قال نا موسى بن طارق أبو  حدثنا سيف بن عمرو أبو التمام قال نا حممد بن -  ٣٦٦٠
قرة قال نا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن ايب جنيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أميت كاملطر ال يدري اوله خري أم آخره 

نا حممد بن ايب السري العسقالين قال نا ابو هنيدة قال نا بن هليعة  حدثنا سيف بن عمرو الغزي قال -  ٣٦٦١
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوضوء فتوضأ واحدة  عن عبد اهللا بن هبرية عن بن بريدة عن أبيه قال 

قبلكم مث واحدة فقال هذا الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة إال به مث توضأ ثنتني ثنتني فقال هذا وضوء األمم 



بلي  ال يروى هذا احلديث عن بن بريدة إال هبذا : توضأ ثالثا ثالثا فقال هذا وضوئي ووضوء األنبياء من ق
  اإلسناد تفرد به حممد بن ايب السري 

حدثنا سيف بن عمرو الغزي قال نا حممد بن ايب السري قال نا عمرو بن ايب سلمة عن صدقة بن  -  ٣٦٦٢
يمان بن ايب ايب قرة عطاء بن ايب قرة عن عبد اهللا بن ضمرة السلويل قال ]  ٧٩ص [  كرمية عن عبد اهللا عن سل

مسعت ابا الدرداء يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا مسع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة 
اهللا صلى اهللا عليه و  والصالة القائمة صل على حممد عبدك ورسولك واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة قال رسول

سلم من قال هذا عند النداء جعله اهللا يف شفاعيت يوم القيامة ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا 
سلمة    اإلسناد تفرد به عمرو بن أيب 

 )  

  من امسه شعيب

 (  

بن زكريا بن حدثنا شعيب بن عمران العسكري قال قال نا عبدان بن حممد العسكري قال نا حيىي  -  ٣٦٦٣
الصور وهو قرن وقال رسول اهللا } الناقور { ايب زائدة قال حدثين ادريس األودي عن عطية عن بن عباس قال 

سلم كيف انعم وقد التقم  مل يرو هذا احلديث عن إدريس األودي عن عطية عن بن عباس : صلى اهللا عليه و 
عن ايب إدريس عن عطية عن ايب سعيد } مش عن األع{ إال بن ايب زائدة ورواه ابو مسلم قائد األعمش 

  اخلدري 

حدثنا شعيب بن عمران العسكري قال نا عبدان بن حممد العسكري قال نا حيىي بن زكريا بن ايب  -  ٣٦٦٤
زائدة قال نا األعمش قال حدثين سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال أدري فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم فيضرب مبرزبة لو ضرب هبا جبل صار يقال للكافر من ربك  فيقول 
ترابا فيسمعها كل شيء غري الثقلني قال ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ يثبت اهللا الذين آمنوا 

  ]  ٨١ص [ بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ويضل اهللا الظاملني 

ا شعيب بن عمران العسكري قال نا عبدان بن حممد العسكري قال نا حيىي بن زكريا بن ايب حدثن -  ٣٦٦٥
زائدة قال حدثين ايب عن عبد امللك بن عمري قال حدثين ربعي بن حراش قال بينا حذيفة وعقبة بن عمرو ابو 

 إسرائيل كان ينبش مسعود جالسني فقال احدمها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن رجال من بين
القبور فقال الهله إذا انا مت فحرقوين مث خذوا عظمي فاطحنوها مث انظروا يوما رائحا فاذروين فيه ففعل ذاك 

به فقال له ربه مل فعلت ذلك قال خمافة منك يا رب فغفر اهللا له فقال عقبة وأنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يقوله 



 )  

  من امسه شباب

 (  

حدثنا شباب بن صاحل الواسطي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا حيىي بن املتوكل عن عنبسة  -  ٣٦٦٦
احلداد عن الزهري عن سعيد وايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املراء يف 

  القرآن كفر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عنبسة احلداد 

باب بن صاحل قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا حممد بن ربيعة الكاليب عن احلكم بن حدثنا ش -  ٣٦٦٧
عبد الرمحن بن ايب نعم البجلي عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال 

يوما فان مات وهي يف  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلمر أم اخلبائث فمن شرهبا مل تقبل منه صالته اربعني
ميتة جاهلية مل يرو هذا احلديث عن الوليد بن عبادة إال احلكم بن عبد الرمحن تفرد به ]  ٨٢ص [ بطنه مات 

  حممد بن ربيعة 

 )  

  من امسه شراحيل

 (  

حدثنا شراحيل بن العالء ابو الورد البالسي القاضي قال نا عبيد بن هشام احلليب قال نا بن املبارك  -  ٣٦٦٨
مل : عن مالك عن حممد بن املنكدر عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى خلف ايب بكر رضي اهللا عنه 

  يرو هذا احلديث عن مالك إال بن املبارك تفرد به عبيد بن هشام 

 )  

  من امسه شيبان

 (  

س عن حممد بن واسع حدثنا شيبان بن حممد أبو امحد املسمعي قال نا نصر بن علي قال نا نوح بن قي -  ٣٦٦٩
عن معروف عن ايب هريرة قال اوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث صيام ثالثة ايام من كل شهر 

  والغسل يوم اجلمعة والوتر قبل النوم 

 )  



  باب الصاد

 (  

 )  

  من امسه صاحل

 (  

ارك بن راشد حدثنا صاحل بن شعيب ابو شعيب البصري مبصر قال نا داود بن شبيب قال نا مب -  ٣٦٧٠
الدارمي قال نا عبد العزيز بن قرير عن ابيه عن بن عمر ان شيخا هرما اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
رسول اهللا علمين عمال اتقرب به إىل ريب عز و جل قال عليك باجلهاد يف سبيل اهللا قال ال أستطيع ذلك كربت 

ديث عن عبد العزيز بن قرير إال مبارك بن راشد تفرد به مل يرو هذا احل: عن ذلك وضعفت قال فكن مؤذنا 
  داود بن شبيب وال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا صاحل بن شعيب البصري قال نا بكر بن حممد القرشي قال نا عبد الرمحن بن سعد بن عمارة  -  ٣٦٧١
ليه و سلم اذا اذن يف قرية امنها اهللا من عن صفوان بن سليم عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم اال عبد الرمحن بن سعد تفرد به بكر : اليوم ) أ  ٢١٢( عذابه ذلك 
  بن حممد 

حدثنا صاحل بن شعيب قال نا نافع بن خالد الطاحي قال نا نوح بن قيس عن اخيه خالد بن قيس  -  ٣٦٧٢
بني ]  ٨٤ص [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياء باملوت يوم القيامة فيوقف  عن قتادة عن انس قال

اجلنة والنار فينادي منادي ياأ هل اجلنة فيطلعون فيقال هلم اتعرفون هذا فيقولون يا ربنا هذا املوت فيذبح بني 
بن قيس وال عن خالد اال نوح مل يرو هذا احلديث عن قتادة اال خالد : اجلنة والنار ويقال هلم خلود ال موت 

  بن قيس تفرد به نافع بن خالد الطاحي 

حدثنا صاحل بن مقاتل بن صاحل البغدادي قال حدثين ايب قال نا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن  -  ٣٦٧٣
هذا مل يرو : عبد امللك بن أجبر عن الشعيب عن ايب جحيفة عن علي قال خري هذه االمة بعد نبيها أبو بكر وعمر 

  احلديث عن عبد امللك بن أجبر اال عمرو بن عبد الغفار وابنه عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر 

حدثنا صاحل قال نا أيب قال نا أبو مهام حممد بن الزبرقان قال نا عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن  -  ٣٦٧٤
بن خمارق اهلاليل   قال حتملت محالة فذكر احلديث  هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة 



حدثنا صاحل بن أمحد بن ايب مقاتل البغدادي قال نا حممد بن خلف التيمي الكويف قال نا علي بن  -  ٣٦٧٥
عبد احلميد املعين قال نا مندل بن علي عن عاصم بن االحول عن أيب عثمان عن اسامة بن زيد قال قال رسول 

ا تركت ب عدي فتنة أضر من النساء على الرجل مل يرو هذا احلديث عن عاصم اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  األحول إال مندل تفرد به علي بن عبد احلميد 

حدثنا صاحل بن أمحد بن ايب مقاتل قال نا حممد بن حيىي القطعي قال نا عاصم بن هالل البارقي عن  -  ٣٦٧٦
سلم ال طالق اال بعد نكاح مل يرو أيوب السختياين عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  عليه و 

  هذا احلديث عن أيوب إال عاصم بن هالل تفرد به حممد بن حيىي القطعي 

حدثنا صاحل بن امحد بن ايب مقاتل قال نا سلم بن جنادة بن سلم قال نا ايب عن عبيد اهللا بن عمر  -  ٣٦٧٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول أعوذ عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبري بن مطعم عن عائشة ان 

برضاك من سخطك واعوذ مبعافاتك من عقوبتك واعوذ برمحتك من عذابك واعوذ بك منك ال أحصي ثناء 
مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر اال جنادة بن سلم تفرد به سلم : عليك أنت كما اثنيت على نفسك 

  بن جنادة 

أيب نعيم الفضل بن دكني تقول مسعت ايب يقول القرآن كالم اهللا غري خملوق من مسعت صليحة بنت  -  ٣٦٧٨
  قال القرآن خملوق فهو كافر 

 )  

  باب الضاد مهمل

 (  

 )  

  باب الطاء

 (  

 )  

  من امسه طالب

 (  



حدثنا طالب بن قرة االذين قال نا حممد بن عيسى الطباع قال نا اخي إسحاق بن عيسى عن عبد  -  ٣٦٧٩
بة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمرر بن ايب هريرة عن ابيه عن عمر قال قال النيب صلى اهللا اهللا بن عق

عليه و سلم ال يعزل عن احلرة إال بإذهنا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال جعفر بن ربيعة وال عن جعفر إال 
  و سلم إال هبذا اإلسناد  بن هليعة تفرد به إسحاق بن عيسى وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

حدثنا طالب بن قرة قال نا حممد بن عيسى الطباع قال نا حممد بن إمساعيل بن ايب فديك عن  -  ٣٦٨٠
الضحاك بن عثمان عن زيد بن اسلم عن عبد الرمحن بن ايب سعيد اخلدري عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى 

سلم ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال  تنظر املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي الرجل إىل الرجل وال اهللا عليه و 
تفضى املراة إىل املراة مل يرو هذا احلديث عن زيد بن اسلم اال الضحاك بن عثمان تفرد به بن ايب فديك وزيد 

  بن احلباب وال يروى عن ايب سعيد إال هبذا اإلسناد 

طباع قال نا مبشر بن إمساعيل عن متام بن جنيح عن حدثنا طالب بن قرة قال نا حممد بن عيسى ال -  ٣٦٨١
سلم لو أن غربا من جهنم جعل وسط ]  ٨٨ص [ احلسن  عن انس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه و 

األرض آلذى ننت رحيه وشدة حره ما بني املشرق واملغرب ولو أن شررة من شرر جهنم باملشرق لوجد حرها 
  حلديث عن احلسن إال متام بن جنيح مل يرو هذا ا: من باملغرب 

حدثنا طالب بن قرة األذين قال نا احلسن بن عيسى احلريب قال نا أبو االحوص عن مساك بن حرب  -  ٣٦٨٢
ا ال  عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق م

  عن مساك إال أبو األحوص تفرد به احلسن بن عيسى احلريب  يعطي على العنف مل يرو هذا احلديث

حدثنا طالب بن قرة االذين قال نا حممد بن عيسى الطباع قال نا إمساعيل بن عليه عن خالد احلذاء  -  ٣٦٨٣
عن عاصم فلقيت عاصما مبكة فحدثنا عن ايب عثمان النهدي عن سعد بن ايب وقاص قال مسعت النيب صلى اهللا 

يقول من ادعى إىل غري ابيه فاجلنة عليه حرام قال أبو عثمان فلقيت ابا بكرة فذكرت ذلك له فقال  عليه و سلم
مل يرو هذا احلديث عن خالد عن عاصم اال بن عليه : مسعته اذين ووعاه قليب من حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  تفرد به حممد بن عيسى الطباع 

حممد بن عيسى الطباع قال نا ابو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن  حدثنا طالب بن قرة االذين قال نا -  ٣٦٨٤
سلم ال آكل متكئا مل  علي بن االقمر عن عون بن ايب جحيفة عن أيب جحيفة قال قال النيب صلى اهللا عليه و 

بن  أيب جحيفة اال حممد بن عيسى ]  ٨٩ص [ يدخل يف هذا احلديث بني علي بن االقمر وبني أيب جحيفة عون 
  ورواه مجاعة عن ايب عوانة عن رقبة عن علي بن االقمر عن ايب حجيفة  الطباع

يمان بن  -  ٣٦٨٥ حدثنا طالب بن قرة االذىن قال نا حممد بن عيسى الطباع قال نا إمساعيل بن عياش عن سل
 سليم ابو سلمة الكناين عن حيىي بن جابر الطائي عن املقدام بن معدي كرب الكندي قال مسعت النيب صلى اهللا

  عليه و سلم يقول تعوذوا باهللا من طمع يهدي إىل طبع ومن طمع يهدي إىل غري مطمع 



 )  

  من امسه طاهر

 (  

حدثنا طاهر بن علي الطرباين قال نا إبراهيم بن الوليد الطرباين قال نا اهليثم بن عدي عن الضحاك  -  ٣٦٨٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  بن زميل عن ايب امساء السكسكي عن عمرو بن مرة اجلهين قال مسعت

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ال يروى هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  اهليثم بن عدي 

حدثنا طاهر بن عيسى بن قريس املصري قال نا حيىي بن بكري املخزومي قال نا بن هليعة عن يزيد بن  -  ٣٦٨٧
عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كانت سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم ام إبراهيم يف مشربة  ايب حبيب

هلا وكان قبطي يأوي اليها ويأتيها باملاء واحلطب فقال الناس يف ذلك علج يدخل على علجة فبلغ ذلك النيب 
أمره بقتله فانطلق  سلم فأرسل علي بن أيب طالب ف وجده على خنلة فلما رأى ف]  ٩٠ص [ صلى اهللا عليه و 

القبطي السيف مع علي وقع فألقى الكساء الذي كان عليه واقتحم فإذا هو جمبوب فرجع علي إىل النيب صلى 
سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت اذا  احدنا بأمر مث رأى غري ذلك أيراجعك قال نعم فأخربه } امرت { اهللا عليه و 

يم إبراهيم فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم منه يف شك حىت جاءه مبا رأى من القبطي قال فولدت ام ابراه
جربيل عليه السالم فقال السالم عليك يا ابا ابراهيم فاطمأن إىل ذلك مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يزيد 

  بن أيب حبيب وعقيل بن خالد تفرد به عنهما بن هليعة 

ل نا زهري بن عباد الرؤاسي قال حدثين جدي امحد بن حدثنا طاهر بن عيسى بن قريس املصري قا -  ٣٦٨٨
ابيض املديين عن األوزاعي عن عطاء عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اجلنة لتزين من 

السنة إىل السنة لشهر رمضان وان احلور العني لتتزين من السنة إىل السنة لشهر رمضان فاذا دخل شهر رمضان 
لهم اجعل لنا يف هذا الشهر من عبادك سكنا وتقول احلور العني اللهم اجعل لنا يف هذا الشهر من قالت اجلنة ال

فمن صان نفسه يف شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا ومل ( ( عبادك ازواجا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وبىن له قصرا يف اجلنة من ذهب يرم فيه مؤمنا بالبهتان ومل يعمل فيه خطيئة زوجه اهللا كل ليلة مائة حوراء 

وفضة وياقوت وزبرجد لو ان الدنيا مجعت فجعلت يف ذلك القصر مل يكن فيه إال كمربط عنز يف الدنيا ومن 
شرب فيه مسكرا ورمى فيه مؤمنا ببهتان وعمل فيه خطيئة احبط اهللا عمله سنة فأتقوا شهر رمضان فانه شهر 

احد عشر شهرا تنعمون فيها وتتلذذون وجعل لنفسه شهر رمضان اهللا ان تفرطوا فيه فقد جعل اهللا لكم 
  ) ) فاحذروا شهر رمضان مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال أمحد بن أبيض املديين تفرد به زهري بن عباد 

يمان اجلعفي قال نا عبد اهللا بن وهب  -  ٣٦٨٩ حدثنا طاهر بن عيسى بن قريس املصري قال نا حيىي بن سل
سليمان امرأته سألت قال اخربين  عمرو بن احلارث عن ابيه وعبد العزيز بن صاحل عن يزيد موىل سلمة أن ام 



عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حلم األضحى فقالت قدم علي بن ايب طالب من غزوة فدخل على 
حىت سأل رسول اهللا  فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرب له من حلم األضحى فأىب أن يأكله

سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كله من ذي احلجة إىل ذي احلجة  مل ترو ام : صلى اهللا عليه و 
  سليمان امرأة يزيد بن ايب عبيد موىل سلمة بن األكوع عن عائشة حديثا غري هذا تفرد به عمرو بن احلارث 

 )  

  من امسه طي

 (  

يل بن احلسن بن قحطبة بن خالد بن معدان الطائي قال نا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا طي بن إمساع -  ٣٦٩٠
االزدي قال نا حيىي بن يعلى االسلمي عن يونس بن خباب عن جماهد قال جاء رجل إىل احلسن واحلسني 

يت بن عمر فسأهلما فقاال ان املسألة ال تصلح اال لثالثة حلاجة جمحفة او محالة مثقلة او دين فادح واعطياه مث ا
فأعطاه ومل يسأله فقال له الرجل اتيت ابين عمك فسأالين وانت مل تسألين فقال بن عمر ابنا رسول اهللا صلى اهللا 

  ]  ٩٢ص [ مل يرو هذا احلديث عن جماهد اال يونس بن خباب : عليه و سلم امنا كانا يغران العلم غرا 

 )  

  من امسه عمر

 (  

قال نا عصام بن علي قال نا موسى بن عبد امللك بن عمري عن ابيه  حدثنا عمر بن حفص السدوسي -  ٣٦٩١
سلم  عن جابر بن مسرة السوائي عن نافع عن عبتة قال قدم ناس من العرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ليسلموا عليهم الصوف فقلت ألحولن بني هؤالء وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قلت لنفسي هو جني 
قوم مث أبت نفسي إال ان اقوم إليه فسمعته يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا مث تغزون فارس فيفتحها بال

  اهللا مث تغزون الدجال فيفتحه اهللا 

حدثنا عرم بن حفص السدوسي قال نا عصام بن علي قال نا عكرمة بن عمار عن حيىي بن ايب كثري  -  ٣٦٩٢
ر بن عبد اهللا قال ملا كان يوم خيرب اصاب الناس جماعة فأخذوا احلمر عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن جاب

األهلية فذحبوها واغلوا منها القدور فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جابر فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا 
فكفأنا يومئذ عليه و سلم فكفأنا القدور وقال ان اهللا سيأتيكم برزق هو احل لكم من هذا واطيب من ذاك قال 

القدور وهي تغلي قال فحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلوم احلمر االنسية وحلوم ا خليل والبغال وكل 



ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري وحرم اجملثمة واخللسة والنهبة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن 
  ]  ٩٤ص [ كثري إال عكرمة بن عمار 

ر بن حفص السدوسي قال ثنا عاصم بن علي قال نا ايب علي بن عاصم عن خالد احلذاء حدثنا عم -  ٣٦٩٣
ا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام علينا  عن حممد بن سريين عن ايب عبيدة بن حذيفة عن ابيه حذيفة قال كن

ه بعض القوم خامتا او شيئا فتتابع القوم واعطوه  فقال رسول اهللا صلى سائل فسكت القوم مث عاد فسأل فأعطا
سلم من سن سنة حسنة فاتبع عليها فله اجره ومثل اجور من تبعه عليها غري منتقص من اجورهم  اهللا عليه و 
شيئا ومن اسنت سنة سيئة فاتبع عليها فعليه وزرها ومثل وزر من اتبعه عليها غري منتقص من اوزارهم شيئا مل 

  عاصم يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال علي بن 

حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا عاصم بن علي قال نا ايب قال نا ابو االشهب جعفر بن  -  ٣٦٩٤
احلارث النخعي عن االعمش عن ايب رزين عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا استيقظ 

ري اين باتت يده مل يرو هذا احدكم من منامه فال يغمس يده يف االناء حىت يغسلها ثالث مرات فانه ال يد
  احلديث عن أيب األشهب إال علي بن عاصم 

حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال ثنا عاصم بن علي قال نا يزيد بن ابراهيم التستري قال مسعت  -  ٣٦٩٥
سلم بإهالة سنخة وخبز شعري وكان  قتاده حيدث عن انس بن مالك انه مشى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  والذي نفسي بيده ما اصبح يف آل حممد صاع من بر وال صاع من متر وهم يومئذ اهل تسعة أبيات  يقول

بن الربيع عن بن ايب ليلى عن  -  ٣٦٩٦ حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا عاصم بن علي قال نا قيس 
عليه و سلم فأتيته ممسيا  داود بن علي عن ابيه عن عبد اهللا بن عباس قال بعثين العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا

سلم يصلي من الليل فلما صلى الركعتني قبل  وهو يف بيت خاليت ميمونة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الفجر قال اللهم إين أسألك رمحة من عندك هتدي هبا قليب وجتمع هبا مشلي وتلم هبا شعثي وترد هبا ألفيت وتصلح 

ا شاهدي وتزكي هبا عملي وتبيض هبا وجهي وتلهمين هبا رشدي وتعصمين هبا هبا ديين وحتفظ هبا غائيب وترفع هب
من كل سوء اللهم اعطين إميانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورمحة أنال هبا شرف كرامتك يف الدنيا واآلخرة 

عداء اللهم اللهم إين أسألك الفوز عند اللقاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة االنبياء والنصر على اال
أنزل بك حاجيت وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إىل رمحتك فأسألك يا قاضي االمور ويا شايف الصدور 

كما جتري بني البحور أن جتريين من عذاب السعري ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي 
حدا من عبادك او خري انت معطيه احدا من خلقك وضعف عنه عملي ومل تبلغه نييت أو امنييت من خري وعدته أ

فاين ارغب اليك فيه وأسألك يا رب العاملني اللهم اجعلنا هادين مهديني غري ضالني وال مضلني حربا ألعدائك 
وسلما ألوليائك حنب حببك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك 

عليك التكالن وال حول وال قوة اال باهللا اللهم ذا احلبل الشديد واالمر الرشيد االستجابة اللهم وهذا اجلهد و
اسألك االمن يف يوم الوعيد واجلنة يوم اخللود مع املقربني الشهود والركع السجود واملوفني بالعهود إنك رحيم 



بغي التسبيح إال ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به وسبحان الذي ال ين]  ٩٦ص [ 
له سبحان ذي العزة والبهاء سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل يل 
نورا يف قليب ونورا يف قربي ونورا يف مسعي ونورا يف بصري ونورا يف شعري ونورا يف بشري ونورا يف حلمي 

خلفي ونورا عن مييين ونورا عن مشايل ونورا من ونورا يف دمي ونورا يف عظامي ونورا من بني يدي ونورا  من 
  فوقي ونورا من حتيت اللهم زدين نورا وأعطين نورا واجعل يل نورا 

حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا عاصم بن علي نا املسعودي عن ايب بكر بن حفص عن عبد  -  ٣٦٩٧
يه و سلم ليبعثنا وما لنا طعام اال السلف من اهللا بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عل

التمر فنقسمه قبضة قبضة حىت ننتهي إىل مترة مترة قال قلت وما عسى ان ينفعكم مترة مترة قال ال تقل ذاك 
مل يرو هذا احلديث عن ايب بكر بن حفص اال املسعودي وال يروي عن عامر : فواهللا ما عدا ان فقدناها اختللنا 

  ذا االسناد بن ربيعة اال هب

حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا ابو بالل االشعري قال نا ابو بكر النهشلي عن ايب بكر بن  -  ٣٦٩٨
ص [ عبد اهللا بن ايب اجلهم القرشي عن عبد اهللا بن عمر قال اتيت سعد بن ايب وقاص يف حاجة فرأيته قضى 

بن عمر فلقيت حاجته ومسح على اخلفني قلت له متسح على اخلفني قال ]  ٩٧ نعم اذا لقيت اباك فسله قال 
بن اخلطاب فسألته عن ذلك فقال نعم فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففعلناه مل يرو هذا احلديث  ايب عمر 

  عن ايب بكر بن ايب اجلهم اال ابو بكر النهشلي وابو حنيفه النعمان بن ثابت 

بالل االشعري قال نا شبيب بن شيبة التميمي البصري حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا ابو  -  ٣٦٩٩
سلم ما خلق اهللا داء اال وقد  عن عطاء بن ايب رباح عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن ايب رباح : خلق له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله اال السام وهو املوت 
طلحة بن عن ايب س عيد اال شبيب بن شيبه ورواه عمر بن سعيد بن ايب حسني عن عطاء عن ايب هريره ورواه 

سلم    عمرو املكي عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال نا ابو بالل االشعري قال نا حيىي بن العالء الرازي عن عبد  -  ٣٧٠٠
بن ايب فروة عن قطن بن وهب عن عبد اهللا بن عمر قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و  االعلى بن عبد اهللا

ص [ سلم على مصعب بن عمري حني رجع من احد فوقف عليه وعلى اصحابه فقال اشهد انكم احياء عند اهللا 
إىل يوم  عليهم احد اال ردوا{ ) ب  ٢١٤( فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفس حممد بيده ال يسلم ]  ٩٨

  ال يروى هذا احلديث عن بن عمر اال هبذا االسناد تفرد به ابو بالل : } القيامة 

 )  

  من امسه عثمان



 (  

حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا ابو عمر الضرير قال نا عدي بن الفضل عن سعيد اجلريري {  -  ٣٧٠١
وبناها بيده } قال ان اهللا خلق جنة عدن  عن ايب نضرة عن ايب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

لبنة من ذهب ولبنة من فضه وجعل مالطها املسك وتراهبا الزعفران وحصباءها اللؤلؤ مث قال هلا تكلمي فقالت 
  قد افلح املؤمنون فقالت املالئكة طوىب لك منزل امللوك مل يرو هذا احلديث عن اجلريري إال عدي بن الفضل 

بن عمر الضيب قال نا ابو معمر القطيعي قال نا عبد الوارث بن سعيد قال نا احلسني حدثنا عثمان  -  ٣٧٠٢
املعلم عن حيىي بن ايب كثري قال حدثين عبد الرمحن بن عمرو االوزاعي ان يعيش بن الوليد بن هشام حدثه قال 

طر فلقيت ثوبان موىل حدثين معدان بن ايب طلحة عن ايب الدرداء ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاء فاف
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ان ابا الدرداء قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاء فافطر قال 

  ]  ١٠٠ص [ وانا صببت له ماء فتوضأ مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال احلسني 

 بن رجاء الغداين قال أنا إسرائيل عن شبيب بن حدثنا عثمان بن عمر الضيب البصري قال نا عبد اهللا -  ٣٧٠٣
اء املستظل بن حصني قال مسعت جرير بن عبد اهللا وكان امريا علينا يقول بايعت رسول اهللا  غرقدة عن ايب ميث

سلم مث إين رجعت فدعاين فقال ال اقبل منك حىت تبايع والنصح لكل مسلم فبايعته مل يرو هذا  صلى اهللا عليه و 
  املستظل إال شبيب وال عن شبيب بن غرقد إال إسرائيل تفرد به عبد اهللا بن رجاء احلديث عن 

حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا سعيد بن سليمان النشيطي قال نا أبان بن يزيد عن عاصم  -  ٣٧٠٤
بام  االحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل صالة ال يقرأ فيها

  القرآن خمدجة خمدجة خمدجة مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبان تفرد به سعيد بن سليمان 

حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا عمرو بن مرزوق قال نا حاجب بن عمر عن احلكم بن االعرج  -  ٣٧٠٥
لفا بغري حساب قيل يا عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يدخل اجلنة من اميت سبعون ا

رسول اهللا من هم قال هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون قال فما زال بنا 
مل يرو هذا احلديث عن احلكم بن االعرج اال حاجب : اكتوينا فما افلحنا وال أجنحنا ]  ١٠١ص [ البالء حىت 

  بن عمر هو ابو خشينة 

بن عمر الضيب قال نا عمرو بن مرزوق قال نا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن  حدثنا عثمان -  ٣٧٠٦
احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء مل يرو هذا 

  احلديث عن قتادة إال عمران القطان 



قال نا عمران القطان عن بكر بن عبد اهللا  حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا عمرو بن مرزوق -  ٣٧٠٧
املزين عن ايب رافع عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرجل يف صالة ما دام يف مصاله 

  الذي صلى فيه ما مل حيدث مل يرو هذا احلديث عن بكر بن عبد اهللا املزين إال عمران القطان 

بن عمر احلوضي قال نا عمر بن فروخ صاحب األقتاب حدثنا عثمان بن عمر الضيب -  ٣٧٠٨  قال نا حفص 
بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان تباع مثرة حىت  قال نا حبيب بن الزبري عن عكرمة عن 

اللفظ وال يروى ذكر الصوف واللنب اال هبذا ]  ١٠٢ص [ تطعم وال صوف على ظهر وال لنب يف ضرع 
سلم االسناد عنه ص   لى اهللا عليه و 

حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا احلسن بن علي بن راشد الواسطي قال نا هشيم عن املغرية  -  ٣٧٠٩
وزكريا وامساعيل وجمالد عن الشعيب عن وراد وعبد امللك بن عمري عن وراد قال كتب معاوية إىل املغرية بن 

عليه و سلم فكتب إليه املغرية إن رسول اهللا صلى اهللا عليه شعبة اكتب ايل بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا 
و سلم كان يقول عند انصرافه من الصالة ال إله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل 
شيء قدير اللهم ال مانع ملا اعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وكان ينهى عن قيل وقال 

  ثرة السؤال وإضاعة املال مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال هشيم تفرد به احلسن بن علي وك

بن عبد اهللا الشامي قال نا يوسف بن أسباط عن حمل بن  -  ٣٧١٠ حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا عثمان 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  خليفة الضيب عن ابراهيم النخعي عن علقمة واألسود عن ايب سعيد اخلدري

  و سلم من تسخط رزقه وبث شكواه ومل يصرب مل يصعد له إىل اهللا عمل ولقي اهللا وهو عليه غضبان 

بن شقيق قال نا أيب عن إمساعيل بن إبراهيم عن  -  ٣٧١١ حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال نا احلسن بن عمر 
مل يرو هذا : يب صلى اهللا عليه و سلم قال ذكاة اجلنني ذكاة أمه الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن الن

  احلديث عن الزهري إال إمساعيل 

حدثنا عثمان بن عمر قال نا ابراهيم بن ايب سويد الذراع قال نا ابو شيبة ابراهيم بن عثمان قال نا  -  ٣٧١٢
سلم احلكم بن عتيبة عن البهي موىل الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة قا لت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ألقي يل اخلمرة يف املسجد فقلت إين حائض فقال إن حيضك ليس يف يدك ألقيها يل قالت فألقيتها له فصلى 
  عليها 

٣٧١٣   

سليمان النشيطي قال ثنا أبان بن يزيد عن عاصم  -  ٣٧١٤ حدثنا عثمان بن عمر الضيب قال ثنا سعيد بن 
عيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل صالة ال يقرأ فيها بأم األحول عن عمرو بن ش

القرآن خمدجة خمدحة خمدجة مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبان تفرد به سعيد بن سليمان حدثنا عثمان بن 



ن أيب سلمة عن أيب عمر الضيب قال نا سعيد بن سليمان النشيطيقال أنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري ع
سلم الضيافة ثالثة أيام فما فوق ذلك فهو صدقة مل يرو هذا احلديث  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عن حيىي بن أيب كثري إال أبان حدثناعثمان بن عمر الضيب قال ثنا احلسني بن علي الواسطي قال نا طلحة بن عبد 

س قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صور صورة كلف يوم الرمحن عن قتادة عن عكرمة عن بن عبا
القيامة أن ينفخ فيه الروح ومن استمع إىل كالم قوم وهم له كارهون صب يف اذنه اآلنك ومن حتلم كاذبا 

  كلف ان يعقد بني شعريتني مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال طلحة بن عبد الرمحن 

ألعلى بن عثمان بن زفر الكويف قال نا حممد بن عبد اهللا بن جعفر الزهري حدثنا عثمان بن عبدا -  ٣٧١٥
الطائفي عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه ]  ١٠٤ص [ الكويف قال نا اهليثم بن مجيل قال نا حممد بن مسلم 

د الرمحن عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دباغ األدمي طهوره مل يرو هذا احلديث عن عب
  بن القاسم إال حممد بن مسلم تفرد به اهليثم بن مجيل 

حدثنا عثمان بن احلسن احلنيين القاضي نا املسيب بن واضح قال نا حجاج بن حممد عن شعبة عن  -  ٣٧١٦
قتادة عن زرارة بن اوىف عن عبد اهللا بن عمرو قال هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قتل الضفدع وقال إن 

  مل يرفع هذا احلديث عن شعبة اال حجاج تفرد به املسيب بن واضح ) : ب  ٢١٦( ا تسبيح نقيقه

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي احلمصي قال نا ابراهيم بن العالء احلمصي قال نا إمساعيل  -  ٣٧١٧
عائشة  بن عياش عن جعفر بن احلارث عن حممد بن إسحاق عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عروة عن

قالت أرسلن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عثمان بن عفان إىل أيب بكر يسألنه مرياثهن من رسول اهللا صلى 
سلم قالت عائشة فكنت أنا اليت رددهتن عن ذلك أرسلت إليهن ال تفعلن أما مسعنت رسول اهللا صلى  اهللا عليه و 

سلم يقول ال نورث ما تركنا صدقة فرجعن    اهللا عليه و 

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي قال نا إبراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن  -  ٣٧١٨
جعفر بن احلارث عن حممد بن إسحاق عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كلمت 

وال أرث أيب فقال بأيب أنت  فاطمة أبا بكر يف مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت أترثك ابنتك
مل يرو هذين احلديثني عن جعفر بن احلارث : ال نورث ما تركنا صدقة ]  ١٠٥ص [ وبأيب أبوك إنه كان يقول 

  وهو أبو األشهب النخعي الكويف إال إمساعيل بن عياش 

إمساعيل بن عياش حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي قال نا إبراهيم بن العالء الزبيدي قال نا  -  ٣٧١٩
قال نا إبراهيم بن حممد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فال جيعل فيه شيئا حىت يغسله سبع مرات مل يروه عن صفوان بن سليم إال 

  إبراهيم بن حممد تفرد به إمساعيل بن عياش 



حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي قال نا ابراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن  -  ٣٧٢٠
موسى بن عقبة عن حممد بن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابيه عن جده قال قال 

ما هي بعينها مل يستهلك فالقول ما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اختلف البيعان يف البيع والسلعة قائمة ك
  مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال إمساعيل بن عياش : قال البائع او يترادان البيع 

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي قال نا إبراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن ايب  -  ٣٧٢١
سحاق عن ايب عبيدة عن بن مسعود قال مسعت رسول اهللا صلى شيبة الرهاوي عن زيد بن ايب انيسة عن ايب إ
سلم يقول من مل يرحم الناس مل ي    Cاهللا عليه و 

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو قال نا إبراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن عتبة بن محيد  -  ٣٧٢٢
سلم قال ليس لنا مثل السوء العائد يف  عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و

  هبته كالعائد يف قيئه 

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو قال نا إبراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن ايب حنيفة عن  -  ٣٧٢٣
مر محاد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا االستخارة يف اال

كمايعلم احدنا السورة من القرآن اللهم إين استخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فانك 
تقدر وال اقدر وتعلم وال اعلم وانت عالم الغيوب اللهم إن كان يف هذا االمر خرية يف ديين ودنياي وعاقبة 

ف عين السوء ورضين بقضائك مل امري فقدره يل وان كان غري ذلك خري يل فسهل يل اخلري حيث كان واصر
  يرو هذا احلديث عن أيب حذيفة إال إمساعيل بن عياش مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال املسعودي 

حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو قال نا إبراهيم بن العالء قال نا إمساعيل بن عياش عن املسعودي  -  ٣٧٢٤
ثله يف االستخارة عن محاد واحلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا مل يرو :  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم م

  هذا احلديث عن احلكم إال املسعودي 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي الكويف قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن  -  ٣٧٢٥
دينة فجاءه بن ام مكتوم فقال يا جارية عن جابر قال امر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل الكالب بامل

  بكلبه فقتل ]  ١٠٧ص [ رسول اهللا إين مكفوف البصر فرخص له اياما مث أمر 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٢٦
ال يا رسول اهللا اين مكفوف البصر ومنزيل عن جابر قال جاء بن ام مكتوم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فق

  شاسع وانا امسع اآلذان قال فان مسعت اآلذان فائت ولو حبوا 



حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٢٧
لغين ان اخلمر قد حرمت قال أجل قال عن جابر أن رجال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ب

  فان عندي مخرا ليتيم فأمر هبا فاهريقت 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال ثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٢٨
سأل عن عن جابر قال دخل بن مسعود املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم قائم خيطب فجلس إىل جانب أيب ف

شيء فلم جيبه فلما انفتل من صالته قال بن مسعود أليب ما منعك ان ترد علي قال اما انك مل جتمع معنا قال ومل 
سلم صدق أيب    قال ألنك تكلمت والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن مح -  ٣٧٢٩
عن جابر قال كان رجل من املسلمني قائم على صخرة يصلي مبكة فمر عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال ميل حىت متلوا 

قوب القمي عن عيسى بن جارية حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يع -  ٣٧٣٠
عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار 

  وألزواجهم ولذراريهم 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٣١
ايب فقال يا رسول اهللا كان مين الليلة شئ إن نساء اجتمعن يف داري ال يقرأن فصليت هبن  عن جابر قال جاء

  مثاين ركعات مث اوترت فسكت النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان شبه الرضا 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٣٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا صليتم فأوجزوا فان خلفكم الضعيف والكبري واملريض  عن جابر أن
  وذا احلاجة 

حدثنا عثمان بن عبيد اهللا الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية  -  ٣٧٣٣
مثاين ركعات وأوتر فلما كانت القابلة عن جابر قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان 

  اجتمعنا يف املسجد رجونا ان يصلي بنا قال إين خشيت أو كرهت ان يكتب عليكم 

 )  

  من امسه علي

 (  



حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا عبد اهللا بن رجاء الغداين قال أنا عمران القطان عن احلسن عن  -  ٣٧٣٤
ربذه يسوق بعريا له عليه مزادتان يف عنق البعري قربة فقلت يا أبا ذر مالك صعصعه بن معاوية أنه لقي ابا ذر بال

ا من مسلمني  قال يل عملي قال قلت حدثين رمحك اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م
هلما بفضل رمحته اياهم قلت زدين رمحك اهللا قال نعم مس عت رسول ميوت بينهما ثالثة مل يبلغوا احلنث اال غفر 

ا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أنفق من ماله زوجني يف سبيل اهللا استقبلته حجبة اجلنة كلهم يدعوه إىل م
عنده قلت زوجني مماذا من كان صاحب خيل ففرسني وصاحب إبل فبعريين وصاحب بقر فبقرتني حىت عد 

  ال عبد اهللا بن رجاء مل يرو هذا احلديث عن عمران القطان إ: اصنافا من هذا الضرب 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو نعيم قال نا عيسى بن دينار املؤذن موىل عمرو بن احلارث  -  ٣٧٣٥
اخلزاعي قال حدثين ايب عن عمرو بن احلارث انه مسع عبد اهللا بن مسعود يقول ما صمت مع رسول اهللا صلى 

سلم تسعا وعشرين اكثر مما صمت معه  ثالثني ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن مسعود إال هبذا اهللا عليه و 
  اإلسناد تفرد به عيسى بن دينار 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو نعيم قال نا ربيعة الكناين عن املنهال بن عمرو عن زر بن  -  ٣٧٣٦
يف الرحبة مث قال اين السائل حبيش انه مسع عليا وسئل عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأراق املاء 

عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغسل يديه ثالثا ووجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح على رأسه حىت 
ملا يقطر وغسل رجليه ثالثا ثالثا مث قال هكذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن 

  اين وهو ربيعة بن عبيد كويف وأبو مرمي عبد الغفار بن القاسم األنصاري املنهال بن عمرو إال ربيعة الكن

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو نعيم قال نا املغرية بن ايب احلر الكندي عن سعيد بن ايب بردة  -  ٣٧٣٧
تغفرت عن ابيه عن جدة قال جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن جلوس فقال ما اصبحت غداة قط اال اس

  اهللا فيها مائة مرة مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب بردة إال املغرية بن أيب احلر 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا أبو نعيم قال نا احلكم بن عبد الرمحن بن ايب نعم البجلي قال  -  ٣٧٣٨
و سلم قال من اعتق نسمة  حدثتين فاطمة بنت علي بن ايب طالب قالت قال ايب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

ال يروي هذا احلديث عن علي اال هبذا االسناد : مسلمة او مؤمنة وقى اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار 
  تفرد به احلكم بن عبد الرمحن بن ايب نعم 

سنان حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا القاسم بن امية احلذاء قال نا حفص بن غياث قال نا برد بن  -  ٣٧٣٩
عن واثلة بن االسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تظهر الشماتة ]  ١١١ص [ عن مكحول 

مل يرو هذا احلديث عن مكحول اال برد وال عن برد اال حفص وال يروي عن : الخيك فيعافيه اهللا ويبتليك 
  رسول اهللا اال هبذا االسناد 



ا عبد اهللا بن رجاء قال نا عمران القطان عن قتادة عن ايب املليح بن حدثنا علي بن عبد العزيز قال ن -  ٣٧٤٠
اسامة عن واثلة بن األسقع ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 

رمضان وانزلت التوراة لست مضني من رمضان وانزلت االجنيل لثالث عشرة مضت من رمضان وانزل الزبور 
عشرة خلت من رمضان وانزل القران ألربع وعشرين خلت من رمضان مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال  لثمان

سلم إال هبذا اإلسناد    عمران القطان وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا معلي بن اسد العمي قال نا عبد العزيز بن املختار عن عاصم  -  ٣٧٤١
الحول قال حدثين عبد اهللا بن سرجس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ان يغتسل الرجل بفضل املرأة او ا

مل يرو هذا احلديث عن عاصم االحول عن عبد اهللا بن سرجس اال : املرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان مجيعا 
ول عن سوادة بن عمرو عن احلكم بن عبد العزيز بن املختار تفرد به معلي بن اسد ورواه غريه عن عاصم االح

  عمرو الغفاري 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا سعيد بن منصور قال نا مسكني بن ميمون مؤذن مسجد الرملة  -  ٣٧٤٢
عن عبد الرمحن بن قرط ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اسري به ]  ١١٢ص [ قال نا عروة بن رومي 

رجع كان بني املقام وزمزم وجربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره فطارا به حىت بلغ  إىل املسجد االقصى فلما
السماوات السبع فلما رجع قال مسعت تسبيحا يف السماوات العلى مع تسبيح كثري سبحت السماوات العلى 

 صلى اهللا من ذي املهابة مشفقات لذي العلو مبا عال سبحان العلي االعلى سبحانه وتعاىل ال يروى عن النيب
  عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن منصور 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا إسحاق بن حممد الفروي قال نا حممد بن نضلة بن سكن املالكي  -  ٣٧٤٣
قال حدثين ايب عن جده ايب أمه نقاده االسدي قال بعث معي بلقوح إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

 احلبها فحلبتها فقال يا نقادة دع داعي اللنب فتركت اخالفها قائمة مل انقض اللنب كله ال يروى هذا احلديث يل
  عن نقادة إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق بن حممد الفروي 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا مسلم بن ابراهيم قال نا شداد بن سعيد الراسيب قال نا جابر بن  -  ٣٧٤٤
مرو الراسيب عن عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من قوم اجتمعوا يف جملس ع

فتفرقوا ومل يذكروا اهللا اال كان ذلك اجمللس حسرة عليهم يوم القيامة ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن 
  مغفل إال هبذا اإلسنادتفرد به شداد بن سعيد 

بن عبد العزيز قال نا القعنيب قال نا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حممد بن عمرو حدثنا علي  -  ٣٧٤٥
عن ابيه عن جده عن بالل بن احلارث املزين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم من سلم املسلمون من 

  عنيب لسانه ويده ال يروى هذا احلديث عن بالل بن احلارث إال هبذا اإلسناد تفرد به الق



حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا الفضل بن ايب الفضل االزدي  -  ٣٧٤٦
قال اخربين علي بن موسى قال أنا علي بن االقمر عن ايب جحيفة قال أكلت ثريدة من خبز بر بلحم مسني 

سلم فجعلت اجتشأ فقال يل النيب صلى  اهللا عليه و سلم اكفف من جشائك فان فأتيت النيب صلى اهللا عليه و 
مل يرو هذا احلديث عن علي بن االقمر اال علي بن موسى : اكثر الناس يف الدنيا شبعا اكثرهم يف االخرة جوعا 

  تفرد به فهد بن عوف 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا مسلم بن ابراهيم قال نا االسود بن شيبان قال نا حبر بن مرار عن  -  ٣٧٤٧
د الرمحن بن ايب بكرة قال حدث ابو بكرة قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم ميشي بيين وبني رجل آخر عب

اذ اتى على قربين فقال ان صاحيب هذين القربين يعذبان فأتياين جبريدة قال أبو بكرة فاستبقت انا وصاحيب 
رب واحدة قال لعله خيفف عنهما ما دامتا فأتيته جبريدة فشقها بنصفني فوضع يف هذا القرب واحدة ويف ذا الق

عن أيب بكرة إال هبذا ]  ١١٤ص [ رطبتني اما اهنما يعذبان بغري كبري الغيبة والبول ال يروى هذا احلديث 
اإلسناد من حديث االسود بن شيبان اال مسلم بن إبراهيم ورواه ابو داود الطيالسي عن االسود بن شيبان عن 

  ة حبر بن مرار عن ايب بكر

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو ربيعة فهد بن عوف قال نا ابو عوانة عن عاصم بن كليب عن  -  ٣٧٤٨
ايب اجلويرية اجلرمي قال كنا بأرض الروم فمر علينا رجل من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من بين سليم 

فأتيته هبا فخمسها وقال لوال اين مسعت رسول  يقال له معن بن يزيد السلمي قال فأصبت جرة محراء فيها دنانري
ألعطيتك قال فعرض علي من نصيبه فقلت ال حاجة  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال نفل اال من بعد اخلمس 

  ال يروى هذا احلديث عن معن بن يزيد اال هبذا االسناد تفرد به ابو عوانة : يل فيه 

عارم ابو النعمان قال نا محاد بن زيد عن عبد اهللا بن املختار وليث  حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا -  ٣٧٤٩
بن ايب سليم عن زياد بن عالقة عن عرفجة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون هنات وهنات 

اهللا  مل يرو هذا احلديث عن عبد: فمن رأيتموه ميشي إىل امة حممد صلى اهللا عليه و سلم ليفرق مجاعتهم فاقتلوه 
  بن املختار اال محاد بن زيد تفرد به عارم 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا عفان بن مسلم قال نا وهيب بن خالد عن النعمان بن راشد عن  -  ٣٧٥٠
الزهري عن عطاء بن يزيد عن ايب ثعلبة اخلشين ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ابصر يف يده خامتا من ذهب 

ه بقضيب معه فلما غفل النيب صلى اهللا عليه و سلم القاه فقال النيب صلى اهللا عليه و يقرع]  ١١٥ص [ فجعل 
سلم ما أرانا إال قد اوجعناك وأغرمناك مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال النعمان بن راشد وال يروى عن أيب 

  ثعلبة إال هبذا اإلسناد 

ر ابو سلمة العقيلي قال نا محاد بن سلمة عن هشام بن حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا املنهال بن حب -  ٣٧٥١
عروة عن ابيه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد يوما أملا فأرسل إىل عثمان قالت فسمعته 



يقول ان اهللا سيقمصك قميصا فإن ارادوك على خلعة فال ختلعه فقيل هلا فأين كنت مل تذكري هذا قالت نسيته 
سلمة تفرد به املنهال بن حبر مل يرو هذا  بن عروة إال محاد بن    احلديث عن هشام 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا معلى بن اسد العمي قال نا عبد العزيز بن املختار قال نا ثابت قال  -  ٣٧٥٢
  ل يب نا انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمث

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا عارم ابو النعمان قال نا محاد بن زيد عن ايوب وعبد الرمحن  -  ٣٧٥٣
سلمة قالت قال  السراج عن نافع عن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ايب بكر عن ام 

ا جيرجر يف بطنه نار جهنم مل يرو هذا احلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الذي يشرب يف إناء فضة امن
  عن عبد الرمحن السراج إال محاد بن زيد تفرد به عارم 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا إسحاق بن حممد الفروي قال حدثتين ام عروة بنت جعفر بن  -  ٣٧٥٤
سلم ملا خرج إىل عبد املطلب ان رسول اهللا صلى ) أ  ٢١٩( الزبري عن ابيها عن جدهتا صفية بنت  اهللا عليه و 

احد جعل نساءه يف اطم يقال له فارع وجعل معهن حسان بن ثابت فكان حسان يطلع إىل النيب صلى اهللا عليه 
و سلم فاذا اشتد على املشركني اشتد معه وهو يف احلصن واذا رجع رجع وراءه فجاء ناس من اليهود فرقى 

تله فقال ما ذاك يف لو كان ذلك يف لكنت مع النيب احدهم يف احلصن حىت اطل علينا فقلت حلسا ن قم إليه فاق
سلم قالت صفية فضربت رأسه حىت قطعته فلما قطعته قلت يا حسان قم إىل رأسه فارم به  صلى اهللا عليه و 

عليهم وهم اسفل من احلصن فقال واهللا ما ذلك يف قالت فأخذت برأسه فرميته عليهم فقالوا قد واهللا علمنا ان 
مدا مل يكن يترك اهله خلوفا ليس معهم احد وتفرقوا قالت ومر بنا سعد بن معاذ وبه صفرة كأنه كان معرسا حم

ال يروى ... : ال بأس باملوت إذا كان األجل ... مهال قليال يلحق اهليجا محل ... قبل ذلك وهو يرجتز ويقول 
  الفروي هذا احلديث عن صفية إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق بن حممد 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا خلف بن موسى بن خلف العمي قال نا ايب عن قتادة عن إسحاق  -  ٣٧٥٥
بن عبد اهللا عن ام عطية عن اختها ضباعة اهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكل كتفا مث قام إىل 

:  ١١٧ص [ الصالة ومل يتوضأ  موسى بن خلف تفرد به ابنه خلف بن  مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال] 
موسى واسحاق بن عبد اهللا الذي روى عنه قتادة هذا احلديث هو إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 

  وضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو غسان مالك بن إمساعيل النهدي قال نا شريك عن عبد اهللا بن  -  ٣٧٥٦
مل يرو : حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يواصل من السحر إىل السحر 

  هذا احلديث عن بن عقيل اال شريك وال يروى عن جابر اال هبذا االسناد 



عقيل حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا أبو غسان النهدي قال نا شريك عن عبد اهللا بن حممد بن  -  ٣٧٥٧
سلم قال تسحروا ولو بشيء مل يرو هذا احلديث عن بن عقيل إال شريك  عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و 

  وال يروى عنجابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا عارم ابو النعمان قال نا محاد بن ابراهيم بن مسعود اليشكري قال  -  ٣٧٥٨
مة احلبطي أن أخاها املخارق بن مثامة احلبطي قال هلا ادخلي على ام املؤمنني عائشة حدثتين ام كلثوم بنت مثا

فأقرئيها السالم مين فدخلت عليها فقلت ان بعض بنيك يقرئك السالم قالت وعليه ورمحة اهللا قلت ويسألك 
د ان عثمان بن عفان ان حتدثيه عن عثمان بن عفان فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا حني قتل قالت أما أنا فأشه

يوحي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ]  ١١٨ص [ يف هذا البيت ونيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجربيل 
يف ليلة قائظة وكان اذا نزل عليه الوحي نزلت عليه ثقلة يقول اهللا جل ذكره إنا سنلقي عليك قوال ثقيال ونيب 

مان ويقول اكتب عثمان فما كان اهللا ينزل تلك املنزلة من نبيه اال اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضرب كتف عث
  رجال كرميا فمن سب عثمان فعليه لعنة اهللا 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا مسلم بن إبراهيم اليشكري حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا  -  ٣٧٥٩
بن اخلطاب كان إذا مسلم بن إبراهيم قال نا طلحة بن شجاع األزدي قال حدثتين ورقا ء بنت هداب أن عمر 

خرج من منزله مر على امهات املؤمنني فيسلم عليهن قبل أن يأيت جملسه فإذا انصرف إىل منزله مر عليهن 
وكان كلما مر وجد على باب عائشة رجال جالسا فقال له مايل أراك ها هنا جالسا قال حق يل اطلب به أم 

ا يا أم املؤمنني مالك يف سبعة آالف كفاية يف كل سنة قالت بلى ولكن علي املؤمنني فدخل عليها عمر فقال هل
فيها حقوق وقد مسعت ابا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان عليه دين يهمه قضاؤه أو هم بقضائه مل 

اء بنت  هداب إال يزل معه من اهللا حارس فأنا احب أن ال يزال معي من اهللا حارس مل يرو هذا احلديث عن ورق
  طلحة بن شجاع وهو شيخ بصري تفرد به مسلم بن إبراهيم 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال نا إبراهيم بن طهمان عن عبد  -  ٣٧٦٠
سلم ال حيل دم امرئ يشهد  العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فقتل به ]  ١١٩ص [  اله اال اهللا إال بإحدى ثالث حمصن زىن بعد إحصان ورجل قتل مؤمنا متعمدا أن ال
  ورجل خرج حماربا هللا ولرسوله فيقتل ويصلب او ينفي من االرض 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا أبو نعيم الفضل بن دكني قال نا عبد الواحد بن امين قال حدثين  -  ٣٧٦١
على عائشة ام املؤمنني وعندها جارية هلا عليها درع قطن مثنه مخسة دراهم فقالت ارفع رأسك  أيب قال دخلت

إىل جارييت انظر اليها فإهنا تزهو على أن تلبسه يف البيت وقد كان يل منهن درع على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم فما كانت امرأة تقني باملدينة إال ارسلت ايل تستعريه 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا أبو نعيم قال نا عبد الواحد بن أمين قال حدثين ايب قال دخلت  -  ٣٧٦٢
على عائشة فسألتها عن ركعتني بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه صلى اهللا عليه و سلم ما تركها حىت 



د فقالت هلا ام امين إن عثمان لقي اهللا وما لقي اهللا حىت ثقل عن الصالة وكان يصلي كثريا من صالته وهو قاع
كان ينهي عنهما قالت صدقت ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصليهما وال يصليهما يف املسجد 

  خمافة ان يثقل على امته وكان حيب ما خفف عليهم 

قال دخلت حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا ابو نعيم قال نا عبد الواحد بن امين قال حدثين ايب  -  ٣٧٦٣
على عائشة فقالت عائشة دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريين فأعتقيين فقلت نعم قالت بريرة إن 
أهلي ال يبيعوين حىت يشترطوا والئي قالت عائشة ال حاجة يل بذا فسمع بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فليشترطوا ما ]  ١٢٠ص [ تقيها ودعيهم سلم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالوا فقال اشتريها واع
شاءوا فاشترهتا عائشة واشترط اهلها الوالء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن أعتق وإن 

  اشترطوا مائة شرط مل يرو هذا األحاديث عن عبد الواحد بن أمين إال أبو نعيم 

لعمي قال نا مطيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا معلى بن أسد ا -  ٣٧٦٤
عصمة عن أم املؤمنني عائشة قالت سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم هل خترج النساء يف العيد قال نعم قيل 

  فالعاتق قال نعم فإن مل يكن هلا ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها 

أسد العمي قال نا مطيع بن ميمون قال حدثتنا حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز قال نا معلي بن  -  ٣٧٦٥
صفية بنت عصمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقبض يده فقالت يا رسول 

اهللا مددت يدي اليك بكتاب فلم تأخذه فقال اين ال أدري يد إمرأة أم يد رجل قلت بل يد امرأة قال لو كنت 
  ناء ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به مطيع بن ميمون امرأة لغريت اظافرك باحل

حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين جممع بن يعقوب االنصاري  -  ٣٧٦٦
سلم من احل ديبية حىت اذا عن ابيه قال مسعت عمي جممع بن جارية يقول أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ص [ بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كراع الغميم إذا الناس يرمسون حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرجنا حىت وجدنا ]  ١٢١

م واقفا فلما اجتمع الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند كراع الغمي
  فقال له بعض الناس يا رسول اهللا أفتح هو قال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح 

حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين زفر بن عبد الرمحن بن  -  ٣٧٦٧
سليمان بن والب ة عن سعيد بن جبري عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه اردك عن حممد بن 

قال والذي نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش والبخل وخيون األمني ويؤمتن اخلائن ويهلك 
الوعول ويظهر التحوت قالوا يا رسول اهللا وما الوعول وما التحوت قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم 

  لتحوت الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعلم هبم وا



حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن أيب أويس حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال ثنا  -  ٣٧٦٨
إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب 

ص [ ري عن أبيه عن جده قال رأيت رجاال من العرب أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا سعيد اخلد
يا رسول اهللا إنا أولو ماشية وإنا خنرج صدقتها فهل جيزئ عنا من زكاة رمضان فقال رسول اهللا صلى ]  ١٢٢

سلم ال أدوها عن الصغري والكبري واحلر والعبد فإهنا طهور لكم  مل يرو هذا احلديث عن ربيح بن عبد اهللا عليه و 
  الرمحن إال كثري بن عبد اهللا املزين 

حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب أويس قال حدثين سليمان بن بالل عن حممد  -  ٣٧٦٩
عليه و بن عجالن عن القعقاع بن حكيم وعبيد اهللا بن مقسم عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا 

سلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة ثالثا قالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة 
املسلمني وعامتهم مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن مقسم إال بن عجالن وال عن بن عجالن إال سليمان بن 

  بالل 

ا إمساعيل بن ايب اويس قال نا إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد عن حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال ن -  ٣٧٧٠
سعيد بن ايب مرمي عن ابيه عن جده عن كثري بن جريج انه مسع ام ذرة أن عائشة اخربهتا ان رسول اهللا صلى اهللا 

مث رجع عليه و سلم قال هلا اجلسي حىت يأتيين جربيل فتسلمني عليه ويدعو لك باخلري فجاء جربيل فقام بالباب 
ومل يدخل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شأن جربيل رجع ومل يدخل فلقيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم نزلة أخرى فقال يا جربيل جلست عائشة لتسلم عليك وتدعو هلا باخلري فرجعت عن بابنا ومل تدخل 
خلبيثة يف بيتكم وإنا ال ندخل بيتا فيه تلك علينا فقال جربيل إين جئت الدخل عليكم فوجدت تلك الدويبة ا

  ]  ١٢٣ص [ الدويبة أو التماثيل 

يروى هذا احلديث عن أم ذرة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن ايب اويس قال نا إمساعيل بن عبد اهللا بن  -  ٣٧٧١
قول مسعت أبا خالد بن سعيد بن ايب مرمي عن ابيه عن جده عن غامن بن االحوص انه مسع ابا صاحل السمان ي

هريرة يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وال 
  يصل عبد صفا اال رفعه اهللا به درجة وذرت عليه املالئكة من الرب 

بد اهللا بن خالد بن حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال نا إمساعيل بن ع -  ٣٧٧٢
ا أحد يسأل  سعيد بن ايب مرمي عن ابيه عن جده عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال م

  اهللا إال أتاه اهللا ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما مل يدع بإمث او قطيعة رحم 

 اويس قال حدثين سليمان بن بالل عن حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب -  ٣٧٧٣
سلم  إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن ايب ربيعه عن أنس بن مالك قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

إىل السوق فرأى طعاما مصربا فأدخل يده فيه فأخرج طعاما رطبا قد أصابته السماء فقال لصاحبه ما محلك على 



ا هذا قال والذي بعثك باحل ق انه لطعام واحد قال أفال عزلت الرطب على حدة واليابس على حدة فيبتاعون م
  ]  ١٢٤ص [ يعرفون من غشنا فليس منا 

حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين زيد بن عبد الرمحن بن زيد  -  ٣٧٧٤
ما رجعت قال يل عمر من صحبت قلت صحبت بن اسلم عن ابيه عن جده عن اسلم قال خرجت يف سفر فل

  رجال من بين بكر بن وائل فقال عمر أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخوك البكري وال تأمنه 

حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين خارجة بن احلارث بن رافع  -  ٣٧٧٥
احلارث انه سأل جابر بن عبد اهللا فقال لنا غنم وغلمان وهم بثرير وهم خيبطون على بن مكيث اجلهين عن ابيه 

غنمهم هذه الثمرة احلبلة قال خارجة وهي مثرة السمر فقال جابر ال مث قال ال خيبط وال يعضد محى رسول اهللا 
سلم ولكن هشوا هشا مث قال جابر إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  سلم ليمنع ان يقطع صلى اهللا عليه و 

املسد قال خارجة واملسد مرود البكرة ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به خارجة بن 
  احلارث 

قال حدثين سعيد بن ]  ١٢٥ص [ حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا إمساعيل بن أىب أويس  -  ٣٧٧٦
عن عوف بن احلارث بن الطفيل عن عائشة ان رسول اهللا صلى  مسلم بن بانك عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري

سلم قال يا عائشة إياك وحمقرات الذنوب فان هلا من اهللا طالبا ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال  اهللا عليه و 
  هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن مسلم بن بانك 

بن ثور عن معمر عن جابر عن حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا زيد بن املبا -  ٣٧٧٧ رك قال نا حممد 
عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ضرر وال ضرار وللرجل أن جيعل خشبة على حائط 

  جاره واذا شككتم يف الطريق فاجعلوه سبع اذرع 

مد األشجعي قال حدثين حدثنا علي بن املبارك الصنعاين قال نا زيد بن املبارك قال نا قدامة بن حم -  ٣٧٧٨
إمساعيل بن شيبة الطائفي عن بن جريج عن عطاء بن ايب رباح عن بن عباس قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فقال يا ايها الناس يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص االميان إىل قلبه حىت امسع العواتق يف خدورهن ال 

  فانه من يتبع عورة اخيه يتبع اهللا عورته حىت خيرقها عليه يف بطن بيته  تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم

حدثنا علي بن بشر بن هالل املقاريضي الصنعاين قال نا إسحاق بن إبراهيم بن جويت الصنعاين نا  -  ٣٧٧٩
املكي عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن ميمون ]  ١٢٦ص [ سعيد بن سامل القداح عن علي بن صاحل 

أيب شبيب عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال إتق اهللا حيثما كنت وخالق الناس خبلق  بن
  حسن 



حدثنا علي بن بشر املقاريضي الصنعاين قال نا إسحاق بن إبراهيم بن جويت قال نا سعيد بن سامل  -  ٣٧٨٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  القداح عن علي بن صاحل عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال

ما جلس قوم قط يف بيت من بيوت اهللا يقرؤون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال غشيتهم الرمحة وأنزلت عليهم 
سلك طريقا يطلب علما سهل اهللا به طريقا إىل اجلنة  السكينة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده ومن 

  نسبه ومن أبطأ به عمله مل يسرع به 

حدثنا علي بن احلسني الصويف البغدادي قال نا يوسف بن واضح قال نا قدامة بن شهاب عن برد  -  ٣٧٨١
بن سنان عن عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش عن الضيب بن معبد أنه أهل حبج وعمرة فذكر ذلك لعمر فقال 

بن شهاب وخالف برد  هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن برد بن سنان إال قدامة 
ص [ بن سنان سفيان بن عيينة ألن سفيان بن عيينة رواه عن عبد اهللا بن أيب عامر عن أيب وائل عن الضيب 

  فإن كان برد حفظه فهو غريب عن زر ]  ١٢٧

نا روح بن حدثنا علي بن سراج املصري قال نا عبد اهللا بن حممد بن ايب مسلم النجار احلراين قال  -  ٣٧٨٢
ا  عبد الواحد القرشي قال نا خليد بن دعلج عن قتادة عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اول م

  يسأل عنه العبد يوم القيامه ينظر يف صالته فان صلحت فقد افلح وان فسدت فقد خاب وخسر 

لم النجار قال نا عبد اهللا بن حممد حدثين علي بن سراج املصري قال نا عبد اهللا بن حممد بن ايب مس -  ٣٧٨٣
بن عمارة االنصاري قال نا سليمان بن داود بن احلصني عن ابيه عن عكرمة عن بن عباس قال خطب عمر بن 
اخلطاب الناس باجلابية فقال يا ايها الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فليأت ايب بن كعب ومن اراد ان يسأل 

ومن اراد ان يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن اراد ان يسأل عن  عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت
املال فليأتين فان اهللا جعلين له واليا وقامسا أبدأ فيه بأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم مث املهاجرين االولني الذين 

ء ومن ابطأ عن اهلجرة ابطأ اخرجوا من ديارهم وأمواهلم فقرأ اآلية كلها فمن اسرع إىل اهلجرة اسرع إليه العطا
  عنه العطاء فال يلومن رجل اال مناخ راحلته 

حدثنا علي بن امحد بن النضر االزدي ابو غالب قال نا امحد بن حنبل قال نا حممد بن بشر قال نا  -  ٣٧٨٤
بن يعلى بن منية عن بن عباس قال جاء رجل إىل عمر ]  ١٢٨ص [ مسعر عن مصعب بن شيبة عن  ايب حبيب 

ا الضبع قال مسعر يعين السنة فسأله عمر ممن انت فما زال ينسبه حتىعرفه فاذا هو  بن اخلطاب فقال اكلتن
موسر فقال عمر لو أن المرئ واديا او واديني البتغى اليهما ثالثا فقال بن عباس وال ميأل جوف بن ادم اال 

عت هذا قال من ايب بن كعب قال فاذا التراب مث يتوب اهللا بعد ذلك على من تاب فقال عمر البن عباس ممن مس
كان بالغداة فاغد علي فغدا إىل امه ام الفضل فذكر ذلك هلا فقالت مالك وللكالم عند عمر وخشي بن عباس 
ان يكون ايب نسي فقالت له امه ان أبيا عسى ان ال يكون نسي فغدا إىل عمر ومعه الدرة فانطلقا إىل ايب فخرج 

اصابين مذي فغسلت ذكري او فرجي شك مسعر قال عمر او جيزئ ذلك قال نعم  عليهما وقد توضأ فقال انه



قال امسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم وسأله عما قال بن عباس فصدقه مل يرو هذا احلديث 
بن بشر    عن مسعر إال حممد 

بن سعيد بن القطان قال حدثين جمالد حدثنا علي بن امحد بن النضر قال نا امحد بن حنبل قال نا حيىي  -  ٣٧٨٥
عن عامر الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من حاكم حيكم 
بني الناس اال حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حىت يقفه على جهنم مث يرفع رأسه إىل السماء فان قال اهللا 

فا مل يرو هذا احلديث عن بن مسعود إال مسروق وال عن مسروق إالالشعيب جل ذكره ألقوه هوى اربعني خري
  وال عن الشعيب اال جمالد تفرد به حيىي بن سعيد القطان ]  ١٢٩ص [ 

حدثنا علي بن امحد بن النضر االزدي قال نا حممد بن سهم االنطاكي قال نا بن املبارك قال نا خالد  -  ٣٧٨٦
ال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا سقى قال ابدءوا بالكبري او احلذاء عن عكرمة عن بن عباس ق

مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء اال بن املبارك وال رواه عن بن املبارك اال الوليد بن مسلم وبن : باألكابر 
  سهم 

ا صفوان بن عيسى حدثنا علي بن امحد بن النضر االزدي قال نا عبيد اهللا بن عائشة التيمي قال ن -  ٣٧٨٧
طلحة بن عمرو عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلبوا احلوائج إىل  عن 

طلحة إال صفوان  حسان الوجوه مل يرو هذا احلديث عن أيب هريرة إال عطاء وال عن عطاء إال طلحة وال عن 
  تفرد به بن عائشة 

االزدي قال نا حيىي بن يوسف الزمي قال نا عبيد اهللا بن عمرو الرقي  حدثنا علي بن امحد بن النضر -  ٣٧٨٨
عن ايوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فاعترفت بالزىن 

ا فقال له وكانت حامال فأخرها عليه سنة حىت وضعت مث أمر هبا فشدت عليها ثياهبا مث أمر برمجها مث صلى عليه
رجل أتصلي عليها وقد زنت فرمجتها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد تابت توبة لو تاهبا سبعون من اهل 

املدينة لقبل منهم هل وجدت افضل من ان جادت بنفسها مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبيد بن عمرو 
  الرقي 

ي قال نا ابراهيم بن حممد التيمي القاضي قال نا حيىي حدثنا علي بن احلسن بن صاحل الصائغ البغداد -  ٣٧٨٩
بن سعيد عن شعبة عن بن عون عن حممد بن سريين عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اتاكم 
اهل اليمن هم ارق افئدة االميان ميان واحلكمة ميانية والفقه ميان مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حيىي القطان 

  به إبراهيم بن حممد التيمي تفرد 

حدثنا علي بن بيان املطرز البغدادي قال نا ابو معمر صاحل بن حرب قال نا إمساعيل بن حيىي التيمي  -  ٣٧٩٠
عن مسعر بن كدام عن عطاء بن ايب رباح قال قلت البن عمر اشهدت بيعة الرضوان مع رسول اهللا صلى اهللا 

قال قميص من قطن وجبة حمشوة ورداء وسيف ورأيت النعمان بن عليه و سلم قال نعم قلت فما كان عليه 



مقرن املزين قائما على رأسه قد رفع اغصان الشجرة عن رأسه والناس يبايعونه مل يرو هذا احلديث عن مسعر 
  إال إمساعيل بن حيىي التيمي تفرد به صاحل بن حرب 

يف قال نا نصر بن محاد ابو احلارث الوراق قال حدثنا على بن بيان املطرز قال نا أمحد بن بشار الصري -  ٣٧٩١
نا شعبة عن إمساعيل بن عليه عن ايوب عن ايب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كره كل ذي 

ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو احلارث الوراق تفرد به أمحد بن 
  بشار 

نا علي بن بيان املطرز قال نا ابو معمر صاحل بن حرب قال نا سالم بن ايب خبزة عن يونس بن حدث -  ٣٧٩٢
عبيد عن احلسن عن مسرة بن جندب قال امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان نصلي من الليل ما قل او 

  كثر وان جنعل ذلك وترا 

قال نا سليمان بن املغرية عن ثابت قال ذكر  حدثنا على بن الصقر السكري قال نا عفان بن مسلم -  ٣٧٩٣
انس بن مالك سبعني من االنصار قال كانوا اذا جنهم الليل اووا إىل معلم باملدينة فيبيتون معه يدرسون القرآن 

اء ومن كان عنده سعة اصابوا الشاة  فإذا اصبحوا فمن كانت عنده قوة اصاب من احلطب واستعذب من امل
معلقة حبجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما اصيب خبيب بعثهم رسول اهللا فأصلحوها فكانت تصبح 

سلم قال فكان فيهم خايل حرام بن ملحان فأتوا على حي من بين سليم قال فقال حرام  صلى اهللا عليه و 
ه رجل منهم ألمريهم اال اخرب هؤالء انا لسنا إياهم نريد فيخلوا وجوهنا قال نعم فأتاهم فقال هلم ذاك فاستقبل

برمح فأنفذهم به فلما وجد حرام مس الرمح يف جوفه قال اهللا اكرب فزت ورب الكعبة قال فانطووا عليهم فما 
بقي منهم خمرب قال فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد على سرية وجده عليهم قال انس لقد 

يديه يدعو عليهم فلما كان بعد ذلك اتى ابو  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما صلى الغداة رفع
مل : طلحة يقول يل هل لك يف قاتل حرام قال قلت ما باله فعل اهللا به وفعل فقال ابو طلحة ال تفعل فقد اسلم 

  يرو هذا احلديث عن سليمان بن املغرية اال عفان 

التميمي مبصر قال ]  ١٣٢ص [  حدثنا علي بن حممد بن عمرو بن متيم بن زيد بن هالة بن ايب هالة -  ٣٧٩٤
متيم عن ابيه زيد بن هالة عن ابيه هالة انه دخل ) ب  ٢٢٢( حدثين ايب حممد عن ابيه عمرو بن متيم عن ابيه 

سلم وضم هالة إىل صدرة  على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو راقد فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه و 
مل نكتب هذا * اسم كأنه صلى اهللا عليه و سلم سر به لقرابته من خدجية قال ابو الق: وقال هالة هالة هالة 

  احلديث اال عن هذا الشيخ 

حدثنا على بن سعيد بن بشري الرازي قال نا احلسن بن عبد الواحد اخلزاز الكويف قال نا حسن بن  -  ٣٧٩٥
لبابة عن زر بن حبيش قال  حسني االنصاري قال نا سعاد بن سليمان عن حبيب بن ايب ثابت عن عبده بن ايب

ام السنة كلها اصاب ليلة القدر فقال ايب واهللا اهنا لفي رمضان واهنا  قلت أليب بن كعب ان بن ام عبد قال من ق



مل يرو : ليلة سبع وعشرين اخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وآية ذلك ان الشمس تطلع ليس هلا شعاع 
  اال سعاد بن سليمان تفرد به حسن بن حسني االنصاري  هذا احلديث عن حبيب بن ايب ثابت

} قال نا حسن بن حسني { حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثين احلسن بن عبد الواحد اخلزاز  -  ٣٧٩٦
قال حدثين سعاد بن سليمان عن حبيب بن ايب ثابت عن اجلعد موىل سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال 

ارضنا هذه مقرة ليست مثل ]  ١٣٣ص [ يف الشتاء فقلنا له ال تغتر بأرضنا هذه فإن  لقينا عليا وعليه ثوبان
أرضك قال فإين قد كنت مقرورا فلما بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب قلت اين أرمد فتفل يف 

  عيين فما وجدت بردا وال حرا بعد وال رمدت عيناي 

ال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال ناعبد اهللا بن عبد حدثنا علي بن سعيد الرازي ق -  ٣٧٩٧
القدوس قال نا االعمش عن موسى بن املسيب عن سامل بن ايب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال بعث رسول اهللا 

سلم الوليد بن عقبة إىل بين وليعة وكانت بينهم شحناء يف اجلاهلية فلما بلغ بين وليعة  صلى اهللا عليه و 
ستقبلوه لينظروا ما يف نفسه فخشي القوم فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ان بين وليعة ارادوا ا

قتلي ومنعوين الصدقة فلما بلغ بين وليعة الذي قال الوليد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتوا رسول اهللا 
سلم فقالوا يا رسول اهللا لقد كذب ال وليد ولكن كانت بيننا وبينه شحناء فخشينا ان يعاقبنا صلى اهللا عليه و 

بالذي كان بيننا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لينتهني بنو وليعة او ألبعثن اليهم رجال عندي كنفسي 
وأنزل ]  ١٣٤ص [ يقتل مقاتلتهم ويسيب ذراريهم وهو هذا مث ضرب بيده على كتف علي بن ايب طالب قال 

يد يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق اآلية مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد اهللا بن عبد اهللا يف الول
  القدوس 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن احلسني اخلواص املوصلي قال نا عنبسة بن ايب صغرية  -  ٣٧٩٨
اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه اهلمداين عن سفيان الثوري عن ابيه عن الربيع بن خثيم عن حذيفة بن 

و سلم كأنكم براكب قد اتاكم فنزل بكم فيقول االرض ارضنا واملصر مصرنا وامنا انتم عبيدنا واجراؤنا فحال 
مل يرو هذا احلديث عن سفيان الثوري اال عنبسة بن : واليتامى وما افاء اهللا على ابائهم ) أ  ٢٢٣( بني االرامل 
  د به علي بن احلسني املوصلي ايب صغرية تفر

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثين ابو امية عمرو بن عثمان بن سعيد االموي قال نا عمي  -  ٣٧٩٩
عبيد بن سعيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس املآلئي عن زبيد عن شهر بن حوشب عن ام سلمة ان 

ا وفاطمة وح سنا وحسينا فجللهم بكساء مث قال إمنا يريد اهللا ليذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا علي
  عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا قال وفيهم نزلت 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سهل بن زجنلة قال نا وكيع بن اجلراح عن االعمش عن سفيان  -  ٣٨٠٠
 عليه و سلم اذا دخلتم بالسهام املسجد بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  فامسكوا بنصوهلا ال جترحوا احدا من املسلمني 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن محاد بن منري قال نا عمي حصني بن منري عن سفيان  -  ٣٨٠١
و سلم يوم بدر ثالثة  بن حسني عن ايب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه

صربا قتل النضر بن احلارث من بين عبد الدار وقتل طعيمة بن عدي من بين نوفل وقتل عقبة بن ايب معيط مل 
  يرو هذا احلديث عن أيب بشر إال سفيان بن حسني تفرد به حصني بن منري 

بن رواد  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا بشر بن معاذ العقدي قال حدثين حممد -  ٣٨٠٢ بن عبد الرمحن 
قال حدثين ايب عن ابيه عن ايب هريرة قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا حني خلق اخللق بعث 

جربيل فقسم الناس قسمني فقسم العرب قسما وقسم العجم قسما وكانت خرية اهللا يف العرب مث قسم العرب 
ش قسما فكانت خرية اهللا يف قريش مث اخرجين من خري من قسمني فقسم اليمن قسما وقسم مضر قسما وقري

  ال يروى هذا احلديث عن ايب هريرة اال هبذا االسناد تفرد به بشر بن معاذ : أنا منه 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن هاشم بن مرزوق قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن  -  ٣٨٠٣
ة عن جماهد عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون يف هشام الدستوائي عن عبد الكرمي أيب امي

اخر الزمان قوم يسودون اشعارهم ال ينظر اهللا اليهم يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال عبد الكرمي 
  وال عن عبد الكرمي إال هشام تفرد به عبد الوهاب 

كريب قال نا خالد اجلعفي قال نا زهري عن جابر عن عكرمة حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو  -  ٣٨٠٤
جن نصيبني اتوه بنخلة مل يرو هذا احلديث  عن بن عباس ان النفر الذين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عن جابر إال زهري وال عن زهري إال خالد اجلعفي تفرد به أبو كريب 

حيىي بن سعيد االموي قال نا أيب قال نا يزيد بن سنان عن عبد حدثنا علي بن سعيد قال نا سعيد بن  -  ٣٨٠٥
سلمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  الرمحن بن عمرو االوزاعي عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ام 
ه و سلم يقبل مث خيرج إىل الصالة وال حيدث وضوءا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال يزيد بن سنان تفرد ب

  سعيد بن حيىي األموي عن أبيه 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب االسدي قال نا علي بن هاشم بن الربيد عن  -  ٣٨٠٦
حسني عن مروان بن احلكم قال هنى عثمان عن املتعة ]  ١٣٧ص [ العالء بن املسيب عن احلكم عن علي بن 

ا فقال له عثمان أليس قد هنيت عن هذا قال واإلقران فبلغ ذلك عليا فخرج وهو يقول لبي ك حبجة وعمرة مع
سلم لنهي احد    ما كنت ألدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمران االصبهاين قال نا ابو داود الطيالسي قال نا  -  ٣٨٠٧
ك قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف قرة بن خالد قال نا حممد بن سريين ان انس بن مال

منزل وهو يسم ابال فقال ولدت بنت ملحان قلت نعم فدفعت الصيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو 
  هذا احلديث عن قرة إال أبو داود وال رواه عن أيب داود إال عبد اهللا بن عمران 



ل نا حعفر بن حممد بن جعفر املدائين قال نا عباد بن العوام عن حممد حدثنا علي بن سعيد الرازي قا -  ٣٨٠٨
بن إسحاق عن مكحول واحسبه عن الزهري عن حممد بن ايب سفيان عن حممد بن سعد عن سعد بن ايب وقاص 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اراد هوان قريش اهانه اهللا مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال 
  د بن إسحاق وال عن حممد إال عباد تفرد به جعفر بن حممد املدائين حمم

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا الوليد بن شجاع بن الوليد قال نا كلثوم بن حممد بن ايب سدرة  -  ٣٨٠٩
ءة ان عطاء اخلرساين حدثه عن ايب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرا
  اخر الليل حمضورة وذلك افضل مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال كلثوم بن حممد بن أيب سدرة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عثمان بن ايب شيبة قال نا حيىي بن زكريا بن ابراهيم بن سويد  -  ٣٨١٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت  النخعي قال نا عبد امللك بن ايب سليمان عن عطاء عن عائشة قالت قام

مل يرو هذا احلديث عن عبد : انتفخت قدماه فقيل له اتفعل هذا وقد غفر لك قال افال اكون عبدا شكورا 
سليمان اال حيىي بن زكريا النخعي تفرد به عثمان بن ايب شيبة    امللك بن ايب 

قال نا علي بن عبد اهللا العامري عن  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمرو بن رافع ابو حجر -  ٣٨١١
عبد الكرمي بن ايب املخارق عن عطاء بن ايب رباح عن ايب هريره قال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  االذن يف الصالة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

الربيع بن سربة بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن فليح بن عمر بن عبد العزيز بن  -  ٣٨١٢
بن عبد  معبد اجلهين قال حدثين احلارث بن معبد بن عبد العزيز بن الربيع بن سربة اجلهين عن عمه حرملة 

عن جده سربة بن معبد انه حضر احدا مع رسول اهللا صلى اهللا ]  ١٣٩ص [ العزيز قال حدثين ايب عن ابيه 
منها طالعا حىت مات ال يروى هذا احلديث عن سربة إال  عليه و سلم وانه اصابته رمية حبجر يف رجله فلم يزل

  هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن فليح 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا امحد بن الوليد بن حازم االمي الرملي قال نا عبد اهللا بن جعفر  -  ٣٨١٣
حامت قال مسعت رسول اهللا الرقي قال نا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن ايب خالد عن الشعيب عن عدي بن 

سلم يقول املغضوب عليهم اليهود والضالني النصارى  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن ايب : صلى اهللا عليه و 
  خالد اال سفيان بن عيينة تفرد به عبد اهللا بن جعفر 

لزيات عن علي بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو كريب قال نا حيىي بن ايب بكري عن محزة ا -  ٣٨١٤
زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادميوا احلج 

  والعمرة فاهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد 



ن املغرية قال نا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابراهيم بن ايب داود الربلسي قال نا عبد الرمحن ب -  ٣٨١٥
عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ماء زمزم ملا شرب له مل ]  ١٤٠ص [ محزة الزيات عن ايب الزبري 

  يرو هذا احلديث عن محزة الزيات إال عبد الرمحن بن املغرية 

مسعر عن عبد حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو موسى االنصاري قال نا سفيان بن عيينة عن  -  ٣٨١٦
امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا بالذين من بعدي ايب بكر 

مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن مسعر إال أبو موسى األنصاري وال رواه عن مسعر إال سفيان وأبو : وعمر 
  حيىي احلماين تفرد به حيىي احلماين عن أبيه 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إمساعيل بن ابراهيم بن املغرية املروزي قال نا علي بن احلسني بن  -  ٣٨١٧
واقد قال حدثين ايب عن عطاء بن ميسرة ان ابا نضرة حدثه عن أيب سعيد اخلدري ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

يا خضرة حلوة وإن اهللا مستخلفكم فيها سلم صلى هبم العصر مث قام فيهم خطيبا فقال يف خطبته أال إن الدن
فناظر كيف تعملون أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أال إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته عند استه أال 
وان اكرب الغدر غدر امري عامة أال وإن الغضب مجرة توقد على قلب بن ادم أال ترون إليه حني يغضب كيف 

وداجه فمن وجد من ذلك شيئا فكان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليلزق باألرض وان حتمر عيناه وتنتفخ ا
الناس يف الغضب على منازل رجل سريع الغضب سريع الفيء فذلك ال عليه وال له ورجل بطيء الغضب 
بطيء الفيء فذلك ال عليه وال له ورجل بطيء الغضب سريع الفيء فذلك له ورجل سريع الغضب بطيء 

إن بن ادم خلق على اطوار خيلق العبد مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت مؤمنا ]  ١٤١ص [ فذلك عليه أال الفيء 
وخيلق العبد كافرا ويعيش كافرا وميوت كافرا وخيلق مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت كافرا وخيلق كافرا ويعيش 

شتد واذا طلب قضى فتلك كافرا وميوت مؤمنا وذكر أن الناس يف الطلب على منازل يكون الرجل اذا طلب ا
بتلك ويكون الرجل اذا طلب حبس واذا طلب أخذ فتلك بتلك ويكون الرجل اذا طلب حبس واخذ واذا 
طلب قضى فهو خري له ويكون الرجل اذا طلب حيبس واذا طلب لوى فهو شر له اال هل عسى احدكم أن 

وانتم توفون سبعني اال وان ما مضى من يرى منكرا فال يغريه اال وانه قد مضى بني ايديكم تسع وستون امة 
الدنيا فيما بقي كما مضى من يومكم هذا فيما بقي وذلك حني اصفرت الشمس وتغيب مل يرو هذا احلديث عن 

  عطاء اخلرساين إال احلسني بن واقد تفرد به ابنه 

حمبوب قال نا ابو  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عيسى بن عبد السالم الطائي قال نا فرات بن -  ٣٨١٨
بكر بن عياش عن ايب حصني عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال ملا مات ابو طالب حتينوا النيب صلى اهللا عليه و 

ا اسرع ما وجدت فقدك  مل يرو هذا احلديث عن ايب حصني اال ابو بكر بن عياش وال عن : سلم فقال يا عم م
  د السالم ايب بكر اال فرات بن حمبوب تفرد به عيسى بن عب

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا اهليثم بن مروان الدمشقي قال نا حممد بن عيسى بن مسيع قال نا  -  ٣٨١٩
زيد بن واقد عن مكحول وبسر بن عبيد اهللا عن الرباء بن عازب قال حدثين خايل اخو امي ان رسول اهللا صلى 



سلم قال اول نسكنا  لصالة مث النحر بعد الصالة قال قلت يا رسول اهللا هذا اليوم ا]  ١٤٢ص [ اهللا عليه و 
ذحبت اضحييت قبل ان اصلي احببت ان يكون عندي وجبة جلرياين وعندي عناق هي احب ايل من حلم شاتني 

  أفأذحبها قال نعم وال تفي ألحد بعدك مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال زيد بن واقد تفرد به حممد بن عيسى 

ن سعيد الرازي قال نا عبد الرمحن بن جنيح قال نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية قال نا حدثنا علي ب -  ٣٨٢٠
مسعر بن كدام عن الشيباين عن عبد اهللا بن ايب أوىف قال اغار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اهل خيرب 

 عليه و سلم إنا اذا نزلنا وهم غادون وكانوا ينظرون قالوا حممد واخلميس حممد واخلميس فقال النيب صلى اهللا
  مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية : بساحة قوم فساء صباح املنذرين 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن الصباح اجلرجرائي قال نا عبد العزيز بن حممد  -  ٣٨٢١
بن عبد اهللا بن عباس عن ابيه قال بعث العباس بعبد  الدراوردي عن ثور بن يزيد عن موسى بن ميسرة عن علي

سلم يف حاجة فوجد معه رجال فرجع ومل يكلمه فقال رأيته قال نعم قال ذاك  اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
جربيل اما انه لن ميوت حىت يذهب بصره ويؤتى علما ط مل يرو هذا احلديث عن موسى بن ميسرة إال ثور بن 

  به الدراوردي  يزيد تفرد

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابراهيم بن حممد بن واثلة الرازي قال نا احلكم بن بشري بن  -  ٣٨٢٢
عيسى بن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة بن الزبري ]  ١٤٣ص [ سلمان عن عمرو بن قيس املالئي عن 

مسلم ميوت يف واحدة منهن اال كان عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خصالت ست ما من 
ضامنا على اهللا ان يدخله اجلنة رجل خرج جماهدا فإن مات يف وجهه كان ضامنا على اهللا ورجل تبع جنازة فإن 

مات يف وجهه كان ضامنا على اهللا ورجل عاد مريضا فان مات يف وجهه كان ضامنا على اهللا ورجل توضأ 
ه فان مات يف وجهه كان ضامنا على اهللا ورجل اتى اماماال يأتيه اال فاحسن الوضوء مث خرج إىل مسجد لصالت

ليعزره ويوقره فان مات يف وجهه ذلك كان ضامنا على اهللا ورجل يف بيته ال يغتاب مسلما وال جير إليه سخطا 
يلى إال وال ينقمه فان مات يف وجهه كان ضامنا على اهللا مل يرو هذا احلديث عن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ل

  عمرو بن قيس تفرد به احلكم بن بشري بن سلمان 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا مهران بن عبد اهللا الرازي قال نا احلكم بن بشري عن عمرو بن  -  ٣٨٢٣
قيس املالئي عن االعمش عن ايب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل النار من 

  مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس اال احلكم بن بشري : احلديبية شهد بدرا و

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عبد الرمحن العالف قال نا حممد بن سواء عن سعيد بن  -  ٣٨٢٤
ايب عروبة عن حممد بن سريين عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى 

اعدا ركع قاعدا مل ا سلم يكثر الصالة قائما وقاعدا وكان اذا صلى قائما ركع قائما واذا صلى ق هللا عليه و 
يدخل يف هذا احلديث بني سعيد بن أيب عروبة وبني بديل العقيلي حممد بن سريينإال حممد بن سواء تفرد به حممد 

  ]  ١٤٤ص [ بن عبد الرمحن العالف 



الرازي قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا ابو جناب القصاب قال نا عبد حدثنا علي بن سعيد  -  ٣٨٢٥
ام سراقة بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الكرمي ابو امية عن ايب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال ق

او شيء قد سبقت به فقال يا رسول اهللا أرأيت أعمالنا اليت نعمل أمأخوذون هبا عند احلافر خري فخري وشر فشر 
املقادير وجفت به االقالم قال فعلى ما نعمل يا رسول } به { املقادير وجفت به االقالم قال يا سراقة قد سبقت 

اهللا قال اعمل يا سراقة فكل عامل ميسر ملا خلق له قال يا سراقة االن جتهد مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي 
  د الواحد بن غياث أيب أمية إال أبو جناب تفرد به عب

سعيد الرازي قال نا حممد بن إمساعيل بن علي االنصاري قال نا ضمرة ) أ  ٢٢٥( حدثنا علي بن  -  ٣٨٢٦
بن ربيعة عن علي بن ايب محلة عن بن حمرييز عن بن السمط قال مسعت بالال يقول قلت يا رسول اهللا اذا 

مل يرو هذا احلديث : ذاك مع اهلي فلم امين فاغتسلنا خالطت اهلي فاختلعنا ومل امين اغتسل قال نعم قد فعلت 
عن بالل اال شرحبيل بن السمط وال عن شرحبيل اال بن حمرييز وال عن بن حمرييز اال علي بن ايب محلة تفرد به 

  ضمرة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن ايب عتاب ابو بكر االعني قال نا حممد بن حيىي بن سعيد  -  ٣٨٢٧
عن بن عمر قال امنا نزلت على رسول اهللا ]  ١٤٥ص [ القطان قال نا ايب عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

سلم نساؤكم حرث لكم رخصة يف اتيان الدبر    صلى اهللا عليه و 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو بكر االعني قال نا سعيد بن حممد بن العالء السهمي قال نا  -  ٣٨٢٨
مسلم الطائفي قال نا عمرو بن دينار عن بن عمر قال اراده عثمان علي القضاء فاىب وقال مسعت حممد بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول القضاة ثالثة واحد ناج واثنان يف النار من قضى باجلور او باهلوى هلك 
  لم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار اال حممد بن مس: ومن قضى باحلق جنا 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن إمساعيل بن علي االنصاري قال نا عبد اجمليد بن عبد  -  ٣٨٢٩
ا نزلت سيهزم اجلمع ويولون الدبر  العزيز بن ايب رواد عن معمر عن قتادة عن انس ان عمر بن اخلطاب قال مل

يه و سلم وبيده السيف مصلتا وهو يقول قلت أي مجع هذا فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا صلى اهللا عل
سيهزم اجلمع ويولون الدبر مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال معمر وال عن معمر إال عبد اجمليد تفرد به حممد بن 

  إمساعيل األنصاري 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سهل بن عثمان قال نا ابو االحوص عن عطاء بن السائب عن  -  ٣٨٣٠
ن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقن ال اله اال اهللا عند املوت دخل اجلنة مل يرو زاذان ع

  هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال أبو األحوص 

يمان عن ايب  -  ٣٨٣١ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب االسدي قال نا تليد بن سل
زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال اخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلحاف عن عدي بن ثابت عن 



سلم وكان  بطن الوادي واخذ الناس العقبة فجاء سبعة نفر متلثمون فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فة هل حذيفة القائد وعمار السابق قال سدا ما يليكما فلم يصنعوا شيئا فنظر إليهم رسول اهللا فقال يا حذي

ا اعرف منهم اال صاحب اجلمل األمحر فإين اعلم انه فالن مل يرو هذا حلديث عن عدي  تدري من القوم قلت م
  بن ثابت إال أبو اجلحاف وال عن أيب اجلحاف إال تليد تفرد به عباد 

ة بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن محيد الرازي قال نا هارون بن املغرية عن عنبس -  ٣٨٣٢
سعيد عن الزبري بن عدي عن انس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يضحي بكبشني مل يرو هذا 

احلديث عن الزبري بن عدي إال عنبسة وال عن عنبسة إال هارون بن املغرية تفرد به حممد بن محيد وزنيج الرازي 
  ]  ١٤٧ص [ 

سى بن ميسرة الرازي قال نا سلمة بن الفضل عن حممد حدثنا علي بن سعيد قال نا احلسني بن عي -  ٣٨٣٣
بن إسحاق عن عبد اهللا بن ايب بكر عن سامل عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليسوقن الناس 

  القحطاين بعصاة مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب بكر إال حممد بن إسحاق تفرد به سلمة بن الفضل 

علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمران العابدي قال نا سفيان بن عيينة عن مسعر  حدثنا -  ٣٨٣٤
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس على األمة 

يان إال عبد اهللا حد حىت حتصن بزوج فاذا احصنت فعليها نصف ما على احملصنات مل يرفع هذا احلديث عن سف
  بن عمران العابدي 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن صاحل بن مهران قال نا ارطاة ابو حامت عن بن جريج  -  ٣٨٣٥
عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما احد اعظم عندي يدا من ايب بكر الصديق 

ه مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أرطأة أبو حامت تفرد به حممد بن صاحل واساين بنفسه وماله وانكحين ابنت
  ]  ١٤٨ص [ بن مهران 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو حصني الرازي قال نا حيىي بن ميان عن معمر عن الزهري عن  -  ٣٨٣٦
مل يرو هذا احلديث عن : ثالثا  سعيد بن املسيب عن عثمان قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ثالثا

  الزهري إال معمر وال عن معمر إال حيىي بن ميان تفرد به أبو حصني الرازي 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا شباب العصفري قال نا حممد بن سعيد بن عمرو الباهلي قال  -  ٣٨٣٧
عن جده عن اهلرماس بن زياد قال وفد ايب حدثين بكر بن نائل بن القعقاع بن اهلرماس بن زياد الباهلي عن ابيه 

وانا معه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له ايب ادع اهللا يل والبين قال فمسح رأسي وبايعه على 
  االسالم ط ال يروى هذا احلديث عن اهلرماس إال هبذا اإلسناد تفرد به شباب العصفري 



نيج أبو غسان قال نا حيىي بن الضريس قال نا ابراهيم بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ز -  ٣٨٣٨
طهمان عن ايب حصني عن الشعيب عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتى على قرب حديث عهد 

مل يرو هذا احلديث عن ايب حصني اال : بدفن فقال قرب من هذا فقيل قرب فالن فصلى عليه وانا فيمن صلى عليه 
  طهمان وال رواه عن ابراهيم بن طهمان اال حيىي بن الضريس وحممد بن محيد  ابراهيم بن

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عقبة بن قبيصة بن عقبة قال نا ايب قال نا مالك بن مغول عن  -  ٣٨٣٩
 عن ايب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى اهللا]  ١٤٩ص [ إمساعيل بن ايب خالد عن قيس بن ايب حازم 

ا ترك قوم اجلهاد اال عمهم اهللا بالعذاب مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال مالك بن مغول وال  عليه و سلم م
  عن مالك إال قبيصة تفرد به عقبة بن قبيصة 
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الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب قال نا مصعب بن سالم عن حممد بن سوقة عن نافع  - ٣٨٤٠
مل يرو  عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اميا رجل كان له نصيب يف عبد فأعتقه ضمن لشركائه

  هذا احلديث عن حممد بن سوقة إال مصعب بن سالم تفرد به عباد بن يعقوب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد العزيز بن حيىي قال نا سليمان بن بالل عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٣٨٤١
قال العمرة إىل العمرة سهيل بن ايب صاحل عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كفارة ملا بينهما واحلج املربور ال جزاء له اال اجلنة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو مصعب قال نا عبد العزيز بن ايب حازم قال حدثين ايب وصفوان  - ٣٨٤٢
سلم ال يسمع  عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و]  ١٥٠ص [ بن سليم عن سعيد بن املسيب 

النداء يف مسجدي هذا مث خيرج منه اال حلاجة مث ال يرجع إليه اال منافق مل يرو هذا احلديث موصوال عن أيب هريرة 
  عن صفوان وأيب حازم إال بن أيب حازم تفرد به أبو مصعب 

حيىي التيمي ) أ  ٢٢٦( حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إسحاق بن زريق الراسيب قال نا إمساعيل بن  - ٣٨٤٣
قال نا االوزاعي عن حيىي بن ايب كثري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال إمساعيل : ال تقوم الساعة حىت يكفر باهللا جهرا وذلك عند كالمهم يف رهبم 

ي قال نا حممد بن أيب النعمان الكويف قال نا يزيد بن الكميت قال نا عمار بن حدثنا علي بن سعيد الراز - ٣٨٤٤
سيف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين سألت ريب أن 

رو هذا احلديث عن ال اتزوج إىل احد وال يزوج ايل احد اال كان معي يف اجلنة فأعطاين ذلك مل ي]  ١٥١ص [ 
  هشام بن عروة إال عمار بن سيف وال عن عمار إال يزيد بن الكميت تفرد به حممد بن أيب النعمان 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو كامل اجلحدري قال نا ابو معشر الرباء قال حدثين العباس بن  - ٣٨٤٥
هللا قال اجتمع عبد اهللا بن عمر وابو هريرة واين لقاعد عوسجة قال حدثين مطر ابو موسى موىل آل طلحة بن عبيد ا

معهما وانا غالم فقال ابا عبد الرمحن ان الناس يزعمون اين اكذب على رسول اهللا واي ارض تقلين واي مساء تظلين 
فقال انت خري من ذلك فقال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو سلك الناس واديا 

سلكت مع االنصار يف ذلك الوادي فقال بن عمر قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه } واديا { االنصار وسلكت 
من االنصار } امرأ { و سلم يقوله وقال ابو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال اهلجرة لكنت 

دث يومئذ اال صدقة قال ومسعت ابا هريرة يقول قال صدقت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوله ومل حي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين آيت جهنم فأضرب باهبا فيفتح يل فادخل فامحد اهللا حمامد ما محده احد قبلي 
مثله وال حيمده احد بعدي مث أخرج منها من قال ال اله اال اهللا خملصا فيقوم إيل ناس من قريش فينسبون يل فأعرف 

نسبهم وال اعرف وجوههم واتركهم يف النار قال ومسعت ابا هريرة يقول اوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم 



بثالث مل ادعهن منذ فارقته وال ادعهن حىت القاه صوم ثالثة ايام من كل شهر وسبحة الضحى وال انام إال على وتر 
  ابو كامل اجلحدري ]  ١٥٢ص [ اء تفرد به مل يرو هذا احلديث عن العباس بن عوسجة إال ابو معشر الرب: 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن ورد بن عبد اهللا قال حدثين ايب قال حدثين عدي بن الفضل  - ٣٨٤٦
عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم وأيكم كان 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم املك ألربه من رسول 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن ورد بن عبد اهللا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ثنا حممد  - ٣٨٤٧
بن درد بن عبد اهللا قال حدثين ايب عن عدي بن الفضل عن يونس بن عبيد وأيوب عن محيد بن هالل عن ايب صاحل 

صلي إىل سارية من سواري املسجد فمر عليه رجل من ال عقبة بن ايب معيط فمنعه أن ابا سعيد اخلدري كان قائما ي
فعاد فدفع يف صدره فتذمر الفىت مث اتى مروان بن احلكم فشكا إليه ابا سعيد فأتاه ابو سعيد فقال له مروان ما بال 

حدكم فليصل إىل سترة بن اخيك يشكوك فقال ابو سعيد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اذا صلى أ
  فان مر عليه فليمنع فإن عاد فليقاتله فانه شيطان 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو بكر بن ايب النضر قال نا ابو النضر قال نا احلكم بن فضيل عن  - ٣٨٤٨
ان مل يرو هذا خالد احلذاء عن حممد بن سريين عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل اجلن

  احلديث عن خالد احلذاء إال احلكم بن فضيل تفرد به أبو النضر 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثين أمحد بن سعيد بن يعقوب الكندي احلمصي قال نا حممد بن  - ٣٨٤٩
ل قال رسول مساور الشاعر قال نا سليمان بن املغرية عن ثابت البناين عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن صهيب قا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجبا المر املؤمن ان امره كله له خري وليس ذاك اال للمؤمن إن اصابه خري فشكر كان له 
خري مل يرو هذا احلديث عن حممد بن مساور اال امحد بن سعيد بن يعقوب : خري وإن اصابه شر فصرب كان له 

  احلمصي 

نا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال اخلثعمي قال نا ايب قال نا  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال - ٣٨٥٠
عمي إمساعيل بن مرسال عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال كنت عند النيب صلى اهللا عليه و 
اء سلم فجاء رجل احسبه من قيس فقال يا رسول اهللا ألعن محري فاعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وج

من الشق االخر فاعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جاء من الشق االخر فاعرض عنه مث قال رسول اهللا 
مل يرو هذا احلديث : صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا محري قلوهبم اسالم وافعاهلم سالم وأيديهم طعام اهل امن واميان 

  فرد به ولده عن حيىي بن ايب كثري اال إمساعيل بن مرسال ت

الراسيب قال نا عثمان بن عبد ]  ١٥٤ص [ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إسحاق بن زريق  - ٣٨٥١
الرمحن قال نا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن ايب عوام عن عبد اهللا بن مساحق قال مسعت بن عمر يقول قال 

يا رسول اهللا خر يل قال عليك بالشام فاهنا صفوة اهللا من  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جتندون اجنادا فقال رجل



مل : بالده فيها خريته من عباده فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنه وليسق بغدره فإن اهللا قد تكفل يل بالشام واهله 
  يرو هذا احلديث عن بن ثوبان اال عثمان بن عبد الرمحن 

ن عبد الرمحن بن املفضل احلراين قال نا سعيد بن سالم العطار حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا امحد ب - ٣٨٥٢
قال نا عمر بن حممد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 

ن مل يرو هذا احلديث عن صفوان اال عمر بن حممد تفرد به سعيد ب: اهللا عليه و سلم ال قطع يف خلسة وال هنبة 
  سالم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عبد الرحيم ابو حيىي صاعقة قال نا إمساعيل بن ذواد  - ٣٨٥٣
احلارثي عن ذواد بن علبة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن ايب الطفيل عامر بن واثلة عن عبد اهللا بن عمرو بن 

اثنا عشر من بين عمرو بن كعب كان ]  ١٥٥ص [ هلك  العاص قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا
مل يرو هذا احلديث عن ايب الطفيل اال بن خثيم وال عن بن خثيم اال ذواد بن : النقف والنقاف إىل ان تقوم الساعة 

  علبة وال عن ذواد اال إمساعيل بن ذواد 

الرمحن بن قال نا إبراهيم بن سعد عن الرازي قال نا عبد اهللا بن عبد ) أ  ٢٢٧( حدثنا علي بن سعيد  - ٣٨٥٤
مل : حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما اسكر كثريه فقليله حرام 

  يرو هذا احلديث عن بن إسحاق اال ابراهيم بن سعد 

حيىي بن سعيد العطار قال نا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عمرو بن حنان احلمصي قال نا  - ٣٨٥٥
حممد بن إسحاق عن االعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن يأجوج ومأجوج قال يأجوج امة ومأجوج امة كل امة اربعمائة الف امة ال ميوت الرجل حىت ينظر إىل الف 
السالح قلت يا رسول اهللا صفهم لنا قال هم ثالثة اصناف صنف منهم  ذكر بني يديه من صلبه كل واحد قد محل

أمثال األرز قلت وما األرز قال شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع يف السماء فقال رسول اهللا صلى 
ون اهللا عليه و سلم هؤالء الذين ال يقوم هلم حيل وال حديد وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف باألخرى ال مير

بفيل وال وحش وال مجل وال خنزير إال أكلوه ومن مات منهم اكلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم خبراسان يشربون 
ص [ مل يرو هذا احلديث عن االعمش اال حممد بن إسحاق وال عن حممد بن إسحاق : اهناراملشرق وحبرية طربية 

  اال حيىي بن سعيد العطار ]  ١٥٦

لرازي قال نا حممد بن عمرو بن حنان قال نا حيىي بن سعيد العطار عن امحد بن حدثنا علي بن سعيد ا - ٣٨٥٦
ال : سعيد بن ميسرة عن انس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اشتكى تقمح كف شونيز 

  يروى هذا احلديث عن انس إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن سعيد العطار 

سعيد الرازي قال نا حممد بن عمرو بن حنان قال نا بقية بن الوليد قال حدثين عبد اهللا  حدثنا علي بن - ٣٨٥٧
بن املبارك قال حدثين عبد امللك بن حممد عن ابيه عن كريب موىل بن عباس عن ام سلمة قالت كان رسول اهللا 



هنما يوما عيد للمشركني صلى اهللا عليه و سلم يصوم يوم السبت ويوم االحد اكثر ما يصوم من االيام ويقول إ
  ال يروى هذا احلديث عن ام سلمة اال هبذا االسناد تفرد به بقية : فأحب ان اخالفهم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا الصباح بن حمارب عن  - ٣٨٥٨
عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا إمساعيل بن ايب خالد عن ايب روح وهو فليت عن جسرة بنت دجاجة 

مل : عليه و سلم يقول يف دبر كل صالة اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل أعذين من حر النار ومن عذاب القرب 
  يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن ايب خالد اال الصباح بن حمارب تفرد به احلسني بن عيسى 

املؤدب قال نا حيىي بن يعلى ]  ١٥٧ص [ نا علي بن مسلم بن اهليثم  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال - ٣٨٥٩
بن احلارث احملاريب قال حدثين ايب قال نا بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب سلمة بن عبد 

ل وألصومن الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال اخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين قلت ألقومن اللي
النهار ماعشت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت الذي قلت واهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت 
قلت قد قلتها يا رسول اهللا قال فانك ال تطيق ذلك فصل ومن وصم وافطر وصم من كل شهر ثالثة ايام فإن احلسنة 

ق افضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومني قلت إين أطيق أفضل بعشر امثاهلا ذلك مثل صيام الدهر قلت اين اطي
من ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو اعدل الصيام قلت إين 
 اطيق افضل من ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال افضل من ذلك مل يرو هذا احلديث عن بكر بن وائل

  اال يعلى بن احلارث وال عن يعلى اال ابنه تفرد به علي بن مسلم املؤدب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال نا الزبري بن حبيب بن ثابت بن عبد  - ٣٨٦٠
 صلى اهللا عليه و اهللا بن الزبري قال ثنا عاصم بن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال كان اخر ما تكلم به رسول اهللا

  مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عبيد اهللا اال الزبري بن حبيب تفرد به يعقوب بن محيد : سلم اخلفوين يف اهل بييت 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا زكريا بن حيىي بن ابان قال نا مسكني بن عبد الرمحن التجييب قال نا  - ٣٨٦١
عن انس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا ]  ١٥٨ص [  حيىي بن ايوب عن محيد الطويل

كان صائما مل يصل حىت نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب اذا كان الرطب واذا كان الشتاء مل يصل حىت نأتيه بتمر 
لرمحن تفرد به زكريا مل يرو هذا احلديث عن محيد الطويل اال حيىي بن ايوب وال عن حيىي اال مسكني بن عبد ا: وماء 

  بن حيىي 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا ابو زهري عبد الرمحن بن  - ٣٨٦٢
مغراء قال نا يزيد بن راشد قال نا قيس بن رمانة عن ايب بردة عن ربعي بن حراش عن علي بن أيب طالب قال ملا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أنتم مبنتهني حىت أبعث إليكم رجال يضرب جاء سهيل بن عمرو إىل رسول 
رقابكم على الدين فقال بعضهم أنا هو يا رسول اهللا قال ال وقال آخر أنا هو قال ال ولكن هو خاصف النعل وكان 

ليتبوأ مقعده من علي خيصف النعل وقال علي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا ف
النار قال قيس بن رمانة مث لقيت ربعي بن حراش فحدثين به عن علي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما 



مل يرو هذا احلديث عن ايب بردة اال قيس بن رمانة وال رواه عن قيس بن رمانه اال ]  ١٥٩ص [ حدثين ابو برده 
  الرمحن بن مغراء تفرد به احلسني بن عيسى يزيد بن راشد وال عن يزيد بن راشد اال عبد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عتاب الطيالسي قال نا بن قتيبة عن ايب عوانة عن عثمان  - ٣٨٦٣
بن عبد اهللا بن موهب عن عبد اهللا بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم لعثمان من غنائم بدر ومل 

  و هذا احلديث عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب اال ابو عوانة تفرد به ابو قتيبة مل ير: يشهد بدرا 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد املؤمن بن علي قال نا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن ايب  - ٣٨٦٤
تكونوا اذالء  زياد عن مقسم عن بن عباس قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا فخطب فقال لآلنصار أمل

فأعزكم اهللا يب أمل تكونوا ضالال فهداكم اهللا يب أمل تكونوا خائفني فأمنكم اهللا يب أال تردون علي قالوا أي شيء 
جنيبك قال تقولون أمل يطردك قومك فأويناك أمل يكذبك قومك فصدقناك فعدد عليهم قال فجثوا على ركبهم فقالوا 

مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن ايب زياد : لكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب اموالنا وانفسنا لك فنزلت قل ال أسأ
  اال عبد السالم بن حرب تفرد به عبد املؤمن بن علي 

الرازي قال نا نوح بن انس الرازي قال نا عمرو بن محران عن حممد ) أ  ٢٢٨( حدثنا علي بن سعيد  - ٣٨٦٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيافظ على صالة الضحى إال  بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو اال عمرو بن محران ] :  ١٦٠ص [ أواب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو حسان الزيادي قال نا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب  - ٣٨٦٦
صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا عز و جل حرم هذا البلد يوم خلق السماوات عن طاوس عن بن عباس عن النيب 

واالرض وصاغه حني صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وانه مل حيل الحد قبلي وأنه أحل يل ساعة 
لوليد فقل له فلريفع من هنار مث عاد كما كان فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل فقال له قم يا فالن فأت خالد بن ا

يده من القتل فأتاه الرجل فقال له إن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اقتل من قدرت عليه فقتل سبعني إنسانا 
فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فأرسل إىل خالد بن الوليد امل اهنك عن القتل فقال جاءين فالن 

سل إليه أمل آمرك ان تأمر خالدا أن ال يقتل احدا فقال اردت امرا واراد اهللا امرا فأمرين ان اقتل من قدرت عليه فأر
مل : وكان امر اهللا فوق امرك وما استطعت اال الذي كان فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فما رد عليه شيئا 

  يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب اال شعيب بن صفوان 

يد الرازي قال نا جعفر بن حممد بن احلسن قال نا ايب عن ابراهيم بن سعد عن حدثنا علي بن سع - ٣٨٦٧
الزهري عن سعيد بن املسيب عن سعد بن ايب وقاص قال حرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعض أموال بين 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إبراهيم بن سعد تفرد به حممد بن احلسن : النضري 

نا علي بن سعيد الرازي قال نا هارون بن موسى بن راشد املستملي وحممد بن عمار املوصلي قال نا حدث - ٣٨٦٨
عمر بن ايوب املوصلي عن مصاد بن عقبة عن حيىي بن إسحاق عن أنس بن مالك عن ايب طلحة ان رسول اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن : صلى اهللا عليه و سلم قال الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة 



حيىي بن إسحاق اال مصاد بن عقبة وال رواه عن مصاد اال عمر بن ايوب تفرد به هارون بن موسى وحممد بن عمار 
  وال يروي عن ايب طلحة اال هبذا االسناد 

يان حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبيد اهللا بن هارون الفريايب قال نا ايوب بن سويد قال نا سف - ٣٨٦٩
الثوري عن منصور عن خيثمة عن ايب عبيدة بن عبد اهللا قال كان عبد اهللا بن مسعود يقول كان رسول اهللا صلى 
مل : اهللا عليه و سلم يأمرنا وحنن معه ان ال ننزع خفافنا ثالثة ايام ولياليهن اال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم 

  فرد به عبيد اهللا بن هارون الفريايب يرو هذا احلديث عن سفيان اال ايوب بن سويد ت

حدثنا علي بن سعيدالرازي قال نا بكر بن خلف قال نا محزة بن احلارث بن عمري عن ابيه عن ايوب عن  - ٣٨٧٠
]  ١٦٢ص [ ايب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنخل فصلى بنا صالة 

ن فقالوا دعوهم فإن هلم بعد هذه صالة هي أحب اليهم من أبنائهم فنزل جربيل عليه الظهر فهم هبم املشركو
مل يرو هذا احلديث عن أيوب اال : السالم فاخربه فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باصحابه صالة العصر 

حلارث تفرد به بكر بن احلارث بن عمري وعبد الوارث بن سعيد ومل يروه عن احلارث بن عمري اال ابنه محزة بن ا
  خلف 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا العباس بن إمساعيل الطيالسي الرازي قال نا عبد الرمحن بن مغراء  - ٣٨٧١
قال نا الفضل بن مبشر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك رمضان ومل يصمه 

مل يرو هذا : حدمها فلم يربه فقد شقي ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي فقد شقي ومن ادرك والديه او ا
  احلديث عن الفضل بن مبشر اال ابو زهري 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حيىي بن طلحة الريبوعي قال نا حممد بن مروان السدي عن بن  - ٣٨٧٢
مل يرو هذا احلديث عن : ال كرامة الكتاب ختمه جريج عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق

  بن جريح اال حممد بن مروان تفرد به حيىي بن طلحة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عقبة السدوسي قال نا معاذ بن حممد بن حيان اهلذيل قال  - ٣٨٧٣
وما يصنعون فيه فسبهم بعض القوم  حدثين ايب عن جدي قال كنا عند عبد اهللا بن عمر فذكروا حاج اهل اليمن

ال : فقال بن عمر ال تسبوا اهل اليمن فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول زين احلاج اهل اليمن 
  يروى هذا احلديث عن بن عمر اال هبذا االسنا د تفرد به معاذ بن حممد اهلذيل 

بن حوي السكسكي احلمصي قال نا بقية بن الوليد  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا نوح بن عمرو - ٣٨٧٤
عن حممد بن زياد عن ايب امامة قال اتى جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بتبوك فقال يا حممد اشهد 

جنازة معاوية بن معاوية املزين فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونزل جربيل يف سبعني الفا من املالئكة فوضع 
حه االمين على اجلبال فتواضعت ووضع جناحه االيسر على االرضني فتواضعن حىت نظر إىل مكة واملدينة فصلى جنا

عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجربيل واملالئكة فلما فرغ قال يا جربيل مبا بلغ معاوية بن معاوية املزين هذه 



مل يرو هذا احلديث عن حممد بن زياد اال بقية تفرد : اشيا وراكبا املنزلة قال بقراءة قل هو اهللا احد قائما وقاعدا وم
  به نوح بن عمر احلمصي 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إبراهيم بن عيسى التنوخي قال نا زياد بن احلسن بن فرات القزار  - ٣٨٧٥
غالما على عهد رسول اهللا  عن ابيه عن جده الفرات عن ايب الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن حارثة قال كنت

صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم انطلقوا بنا إىل انسان قد رأينا شأنه قال 
فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي واصحابه معه حىت دخلوا حائطني يف زقاق طويل وانتهوا إىل باب 

ىل دار فلم يروا يف الدار احدا غري إمرأة قاعدة واذا قربة عظيمة مألى ماء فقالوا صغري يف اقصى الزقاق فدخلوا إ
نرى قربة وال نرى حاملها فكلموا املرأة فأشارت إىل قطيفة يف ناحية الدار فقالت انظروا ما حتت القطيفة فكشفوها 

يا حممد مل تفحش علي قال له النيب  فإذا حتتها انسان فرفع رأسه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم شاه الوجه فقال
صلى اهللا عليه و سلم إين قد خبأت لك خبأ فاخربين ما هو وقال ألصحابه اين قد خبأت له سورة الدخان فقال 

مل يرو هذا احلديث عن فرات : سورة الدخان فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اخسأ ما شاء اهللا كان مث انصرف 
  ن وال عن ابنه اال إبنه زياد تفرد به إبراهيم بن عيسى التنوخي القزاز اال ابنه احلس

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا مزداد بن مجيل البهراين قال نا املعاىف بن عمران الظهري قال نا  - ٣٨٧٦
إمساعيل بن عياش قال حدثين جعفر بن احلارث عن سليمان االعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن االجدع 

مل : ل قالت عائشة ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة وال بعريا وال دينارا وال درمها وال اوصى بشيء قا
  يرو هذا احلديث عن جعفر بن احلارث اال إمساعيل بن عياش 

 حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابراهيم بن عتيق الدمشقي قال نا مروان بن حممد الطاطري قال نا - ٣٨٧٧
عبد اهللا بن وهب قال حدثين حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن ايب بكر بن نافع عن ابيه عن بن عمر قال تراءى الناس 

اهلالل فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين رأيته فصام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر الناس بصيامه 
 بن عبد اهللا بن سامل وال عن حيىي اال بن وهب تفرد به مروان مل يرو هذا احلديث عن ايب بكر بن نافع اال حيىي

  الطاطري وال يروى عن بن عمر اال هبذا اإلسناد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حيىي بن عثمان احلمصي قال نا سلمة العوصي قال نا علي بن صاحل  - ٣٨٧٨
مل يرو هذا احلديث عن مغرية اال : مثىن والسالم بن حي عن مغرية عن جماهد عن بن عمر قال صالة الليل مثىن 

  علي بن صاحل وال عن علي إال سلمة العوصي تفرد به حيىي بن عثمان 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا هارون بن املغرية قال نا  - ٣٨٧٩
يه عبد الرمحن بن ايب ليلى أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه عنبسة بن سعيد عن بن ايب ليلى عن اخيه عيسى عن اب

و سلم بالرباق فحمله بني يديه وجعل يسري به فإذا بلغ مكانا مطاطيا طالت يداها وقصرت رجالها حىت تستوي به 
يا  واذا بلغ مكانا مرتفعا قصرت يداها وطالت رجالها حىت تستوي مث عرض له رجل عن ميني الطريق فجعل يناديه

مرتني فقال جربيل امض وال تكلم أحدا مث عرض له رجل عن يسار الطريق وحده ]  ١٦٦ص [ حممد إىل الطريق 
فقال له إىل الطريق يا حممد مرتني فقال له جربيل امض وال تكلم احدا مث عرضت له امرأة حسناء مجالء فقال له 



 صلى اهللا عليه و سلم ال قال تلك اليهود دعتك جربيل هل تدري من الرجل الذي عن ميني الطريق فقال له النيب
إىل دينهم مث قال هل تدري من الرجل الذي دعاك على يسار الطريق قال ال قال تلك النصارى دعتك إىل دينهم 

هل تدري من املرأة احلسناء اجلمالء قال تلك الدنيا تدعوك إىل نفسها مث انطلقنا حىت أتينا بيت املقدس فإذا هو بنفر 
س فقالوا حني أبصروه مرحبا مبحمد النيب األمي وإذا يف النفر اجللوس شيخ فقال حممد صلى اهللا عليه و سلم جلو

من هذا قال هذا أبوك ابراهيم مث سأله فقال من هذا قال موسى مث سأله من هذا قال هذا عيسى بن مرمي مث اقيمت 
اتوا بأشربة فاختار حممد اللنب فقال له جربيل أصبت الصالة فتدافعوا حىت قدموا حممدا صلى اهللا عليه و سلم مث 

الفطرة مث قيل له قم معي إىل ربك فقام فدخل مث جاء فقال له ماذا صنعت قال فرضت على اميت مخسون صالة قال 
له موسى ارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فإنك ال تطيق هذا فرجع مث جاء فقال له موسى ماذا صنعت قال 

} فإن امتك ال تطيق هذا { س وعشرين صالة فقال له موسى ارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك ردها إىل مخ
فرجع مث جاء حىت ردها إىل مخس فقال له موسى ارجع إىل ربك فسله التخفيف المتك فقال قد استحييت من ريب 

ا احلديث عن بن ايب ليلى ال يروى هذ] :  ١٦٧ص [ ما أراجعه وقد قال يل لك بكل ردة رددهتا مسألة اعطيكها 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به هارون بن املغرية 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إمساعيل بن موسى السدي قال نا عمر بن سعد بن ايب الضري  - ٣٨٨٠
النصري قال نا ليث عن جماهد عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ويل لألمراء ويل 

مل يرو هذا احلديث : لألمناء ويل للعرفاء ليأتني على احدهم يوم يود أنه معلق بالنجم ابدا وانه مل يتأمر على اثنني 
  عن ليث اال عمر بن سعد تفرد به إمساعيل بن موسى 

لي حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن جامع العطار قال نا املعتمر بن سليمان عن احلجاج الباه - ٣٨٨١
عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال ارادت عائشة ان تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها ال إال أن جتعلي لنا 
الوالء فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اشتريها فإمنا الوالء ملن اعتق فاشترهتا واعتقتها فقام 

م يشترطون شروطا ليس يف كتاب اهللا أال من شرط شرطا ليس يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما بال أقوا
كتاب اهللا فهو باطل قال وكانت حتت عبد لبين املغرية يدعى مغيثا وجعل هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليار 

هذا  مل يرو: قال وحدث بن عباس أن أبا بكر حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل عليها عدة احلرة 
 ١٦٨ص [ احلديث عن قتادة اال احلجاج الباهلي ومهام بن حيىي وال عن احلجاج اال معتمر تفرد به حممد بن جامع 

  ومل يذكر مهام يف حديثه حديث بن عباس عن ايب بكر الصديق ] 

قال نا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا اهليثم بن مروان الدمشقي قال نا مروان بن حممد الطاطري  - ٣٨٨٢
يزيد بن يوسف قال حدثين املطعم بن املقدام الصنعاين عن ايب سورة بن اخي ايب أيوب عن عبد اهللا بن عمر قال مر 
النيب صلى اهللا عليه و سلم بصنم من حناس فضرب ظهره بظهر كفه مث قال خاب وخسر من عبدك من دون اهللا مث 

حى امللك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما شأنه تنحى قال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم جربيل ومعه ملك فتن
مل يرو هذا احلديث عن املطعم بن املقدام اال يزيد بن : إنه وجد منك ريح حناس وإنا ال نستطيع ريح النحاس 

  يوسف تفرد به مروان بن حممد 



ىي بن عبيد قال نا سعيد بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا اهليثم بن مروان قال نا زيد بن حي - ٣٨٨٣
بشريعن قتادة عن انس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يف غزوة حنني لثمان عشر خلت من شهر 

رمضان وهو صائم فمروا بنهر فشددوا النظر إليه فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشربون فقالوا نشرب 
ه و سلم بإناء فشرب فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وانت صائم فدعا رسول اهللا صلى اهللا علي

مل يرو هذا احلديث عن قتادة اال سعيد بن بشري : غزوة حنني والطائف أتى اجلعرانه فقسم الغنائم هبا واعتمر منها 
  تفرد به زيد بن حيىي بن عبيد 

ل نا زيد بن حيىي بن عبيد قال نا سعيد بن حدثنا علي بن بن سعيد الرازي قال نا اهليثم بن مروان قا - ٣٨٨٤
بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ]  ١٦٩ص [ بشري عن مطر الوراق عن هشام 

  مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق اال سعيد بن بشري : إذا قرأ وهو جالس فبقيت آية قام فقرأها مث ركع 

الرازي قال نا اهليثم بن مروان قال نا زيد بن حيىي بن عبيد قال نا سعيد بن بشري  حدثنا علي بن سعيد - ٣٨٨٥
عن ايب بشر جعفر بن اياس عن سعيد بن جبري ان عبد اهللا بن الزبري قال ملعاوية يف الكالم الذي جرى بينهما يف بيعة 

ليه و سلم إذا كان يف االرض خليفتان وانت يا معاوية حدثتين ان رسول اهللا صلى اهللا ع) أ  ٢٣٠( يزيد بن معاوية 
مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الزبري اال سعيد بن جبري وال عن سعيد اال ابو بشر وال عن أبو : فاقتلوا احدمها 

  بشر اال سعيد بن بشري تفرد به زيد بن حيىي بن عبيد 

مرسال اخلثعمي قال نا أيب قال نا  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمرو بن خلف بن إسحاق بن - ٣٨٨٦
عمي إمساعيل بن مرسال عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علم على قرب عثمان 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري اال إمساعيل بن مرسال تفرد به عمرو بن خلف : بن مظعون بصخرة 

احلسن بن داود املنكدري قال نا حممد بن إمساعيل بن ايب فديك قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا  - ٣٨٨٧
نا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة قال حدثين عمي موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت حدثين 

فيمن الوتر اللهم اهدين ]  ١٧٠ص [ احلسن بن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه هذا الدعاء يف 
هديت وبارك يل فيما اعطيت وقين شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى عليك وانه ال يذل من واليت تباركت 

مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة اال موسى بن عقبة وال رواه عن موسى بن عقبة اال بن اخيه : ربنا وتعاليت 
  ة عن احلسن بن علي اال هبذا االسناد إمساعيل بن ابراهيم تفرد به بن ايب فديك وال يروى عن عائش

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن احلجاج احلضرمي قال نا علي بن معبد بن شداد قال نا  - ٣٨٨٨
سفيان بن عيينة عن بن ايب جنيح عن محيد االعرج عن جماهد قال قلت اليب سعيد اخلدري ما أقل طعمك قال إين 

ليه و سلم يقول الكافر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد مل يرو هذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع
  احلديث عن سفيان بن عيينة اال علي بن معبد وال يروى عن جماهد عن ايب سعيد اال هبذا اإلسناد 

سفيان  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن احلجاج احلضرمي قال نا اخلصيب بن ناصح قال نا - ٣٨٨٩
بن عيينة عن عبد اهللا بن داود عن االعمش عن ذر عن يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري ان رسول اهللا صلى 



مل يرو هذا احلديث : اهللا عليه و سلم قال إن الذين يستكربون عن عباديت قال عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين 
  عن سفيان اال اخلصيب بن ناصح 

يد الرازي قال نا ابو مصعب قال نا حممد بن إبراهيم بن دينار عن عبيد اهللا بن عمر حدثنا علي بن سع - ٣٨٩٠
عن نافع عن بن عمر عن ايب لبابة بن عبد املنذر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل اجلنان اليت يف 

وهو مسؤول عن رعيته وقال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فاالمري الذي على الناس راع ]  ١٧١ص [ البيوت 
والرجل راع على اهله ومسؤول عنهم وإمرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه وعبد الرجل راع 

مل يقل يف هذا احلديث احد ممن رواه عن : على مال سيده وهو مسؤل عنه أال كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته 
  ابة اال حممد بن إبراهيم بن دينار تفرد به ابو مصعب عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن ايب لب

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن عبد الواحد اخلزاز الكويف قال نا إمساعيل بن صبيح  - ٣٨٩١
اليشكري قال نا سفيان بن إبراهيم احلريري عن عبد املؤمن بن القاسم االنصاري عن أبان بن تغلب عن عمران بن 

املنهال بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل أنه مسع علي بن ايب طالب يقول قال يل رسول اهللا صلى ميثم عن 
اهللا عليه و سلم أال ترضى يا علي إذا مجع النبيني يف صعيد واحد عراة حفاة مشاة قد قطع أعناقهم العطش فكان 

رش مث يفجر شعب من اجلنة إىل حوضي وحوضي اول من يدعى إبراهيم فيكسى ثوبني ابيضني مث يقوم عن ميني الع
اعرض مما بني بصرى وصنعاء فيه عدد جنوم السماء قدحان من فضة فاشرب وأتوضأ مث اكسى ثوبني ابيضني مث اقوم 

  عن ميني العرش مث تدعى فتشرب وتتوضأ وتكسى ثوبني أبيضني فتقوم معي وال ادعى خلري اال دعيت له 

لرازي قال نا احلسن بن عبد الواحد اخلزاز الكويف قال نا إمساعيل بن صبيح قال حدثنا علي بن سعيد ا - ٣٨٩٢
نا سفيان بن إبراهيم احلريري عن عبد املؤمن بن القاسم االنصاري عن أبان بن تغلب عن سعيد ايب البختري عن 

 إين غالم حدث السن علي بن ايب طالب قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فقلت يا رسول اهللا
وال احسن اقضي فوضع رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم يده بني كتفي فقال إن اهللا سيهدي قلبك ويثبت لسانك 

مل يرو هذين احلديثني عن أبان بن تغلب اال عبد : قال علي فما عييت بقضاء بني اثنني حىت جلست يف جملسي هذا 
  إبراهيم احلريري  املؤمن بن القاسم تفرد هبما سفيان بن

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو بكر بن ايب النضر قال نا أبو النضر قال نا احلكم بن فضيل عن  - ٣٨٩٣
خالد احلذاء عن حممد بن سريين عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا 

  ذا احلديث عن خالد احلذاء اال احلكم بن فضيل تفرد به أبو النضر مل يرو ه: خشيت الصبح فأوتر بواحدة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن احلسني بن شعيب النحوي الرازي قال نا عبد الرمحن بن  - ٣٨٩٤
ة أيام مغراء قال نا رشدين بن كريب عن ابيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الضيافة ثالث

  فما زاد فهو صدقة 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عتاب الطيالسي الرازي قال نا عبد الرمحن بن مغراء قال نا  - ٣٨٩٥
[ رشدين بن كريب عن ابيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اميا رجل حنل ابنه حنال فبان به 

  فاالبن احق به وان مل يكن بان به االبن فاحتاج االب فاألب احق به  االبن فاحتاج االب]  ١٧٣ص 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال العباس بن إمساعيل الطيالسي الرازي قال نا عبد الرمحن بن مغراء قال  - ٣٨٩٦
ن بيت نا رشدين بن كريب عن ابيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصدق املرأة م

  مل يرو هذه االحاديث عن رشدين بن كريب عن ابيه اال أبو زهري : زوجها اال باذنه 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمران بن بكار الرباد احلمصي قال نا الربيع بن روح قال نا حممد  - ٣٨٩٧
بن ايب هند عن بشر بن منري عن بن حرب عن حممد بن الوليد الزبيدي عن عدي بن عبد الرمحن أيب اهليثم عن داود 

القاسم عن ايب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انفق على نفسه نفقة يستعف هبا فهي صدقة ومن 
  أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة 

مد بن حرب عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمران بن بكار قال نا الربيع بن روح قال نا حم - ٣٨٩٨
حممد بن الوليد الزبيدي عن عدي بن عبد الرمحن عن داود بن ايب هند عن خالس بن عمرو عن أيب هريرة عن النيب 

مل يرو هذين : صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الراجع يف هبته كالكلب أكل حىت إذا شبع قاء مث رجع فيه فأكله 
بد الرمحن وال عن عدي اال الزبيدي وال عن الزبيدي اال حممد بن احلديثني عن داود بن ايب هند اال عدي بن ع

  حرب وال عن حممد اال الربيع بن روح تفرد هبما عمران بن بكار 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد السالم بن عاصم الرازي قال نا عبد الرمحن بن مغراء عن حممد  - ٣٨٩٩
كوان موىل عائشة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ذ

مل يرو هذا احلديث عن ذكوان اال حممد بن عمرو بن عطاء وال عن حممد : يصلي الركعتني بعد العصر وينهى عنهما 
  بن عمرو اال بن إسحاق تفرد به أبو زهري 

حاس قال نا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن ايب حدثنا علي بن بن سعيد الرازي قال نا أبو عمري بن الن - ٣٩٠٠
سلمة عن عبادة بن نسي قال حدثنا امرينا إسحاق بن قبيصة قال تال عمر بن اخلطاب هذه اآلية اليوم أكملت لكم 
دينكم وعنده كعب فقال كعب إين العرف اهل دين لو أنزلت عليهم يف يوم الختذوه عيدا فقال عمر أنزلت عشية 

   يرو هذا احلديث عن رجاء بن ايب سلمة اال ضمرة مل: عرفة يوم مجعة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ناحممد بن عاصم الرازي قال نا سعيد بن شرحبيل قال نا الليث بن  - ٣٩٠١
سعد عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن اسامة بن زيد عن ابيه زيد بن حارثة أن جربيل نزل على النيب صلى 

اول ما اوحي إليه فعلمه الوضوء فلما فرغ النيب صلى اهللا عليه و سلم اخذ بيده فانتضح به  اهللا عليه و سلم يف
  فرجه مل يرو هذا احلديث عن الليث اال سعيد بن شرحبيل واملشهور من حديث بن هليعة 



بد حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن قطن الرملي قال نا مروان بن معاوية الفزاري عن ع - ٣٩٠٢
امللك بن ايب سليمان عن عطاء عن بن عباس قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد استوص 

مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك اال مروان تفرد به حممد بن : معاوية فإنه امني على كتاب اهللا ونعم االمني هو 
  قطن 

د اهللا بن عمران االصبهاين قال نا أبو داود الطيالسي قال نا شعبة حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عب - ٣٩٠٣
و ايوب بن جابر عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الصبح ب يس 

  ن عمران مل يرو هذا احلديث عن مساك اال شعبة وأيوب بن جابر وال رواه عنهما اال أبو داود تفرد به عبد اهللا ب

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمران قال نا ابو داود قال نا محاد بن سلمة عن مساك  - ٣٩٠٤
بن حرب عن جابر بن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الظهر والعصر والسماء والطارق و السماء 

  اد بن سلمة وال عن محاد اال أبو داود تفرد به عبد اهللا بن عمران مل يرو هذا احلديث عن مساك اال مح: ذات الربوج 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن احلسني اخلواص قال نا زيد بن ايب الزرقاء قال بن هليعة قال  - ٣٩٠٥
اهللا عليه و سلم نا عياش بن عباس القتباين عن عبد اهللا بن زرير الغافقي عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى 

قال يكون يف آخر الزمان فتنة حيصل الناس كما حيصل الذهب يف املعدن فال تسبوا اهل الشام ولكن سبوا شرارهم 
فان فيهم األبدال يوشك ان يرسل على اهل الشام سبب من السماء فيفرق مجاعتهم حىت لو قاتلهم الثعالب غلبتهم 

رايات املكثر يقول هم مخسة عشر الفا واملقل يقول هم اثنا عشر الفا  فعند ذلك خيرج خارج من اهل بييت يف ثالث
يلقون سبع رايات حتت كل راية منهارجل يطلب امللك فيقتلهم اهللا مجيعا ويرد اهللا ) ب  ٢٣١( أماراهتم أمت أمت 

  يب الزرقاء مل يرو هذا احلديث عنابن هليعة اال زيد بن ا: إىل املسلمني الفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا مصرف بن عمرو اليامي قال نا يونس بن بكري قال نا حممد بن  - ٣٩٠٦
إسحاق قال حدثين بريدة بن سفيان عن بن البيلماين عن كرز بن علقمة قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من اشرافهم واالربعة والعشرون منهم ثالثة نفر اليهم سلم وفد نصارى جنران ستون راكبا منهم اربعة وعشرون 
يؤول امرهم العاقب امني القوم وذو رأيهم وصاحب مشورهتم والذي ال يصدرون إال عن رأيه وأمره وامسه عبد 

املسيح والسيد عاملهم وصاحب رحلهم وجمتمعهم وأبو حارثة بن علقمة اخو بكر بن وائل اسقفهم وحربهم 
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم حىت حسن علمه يف دينهم وكانت ملوك ]  ١٧٧ص [ ميهم وامامهم وصاحب مرا

الروم من النصرانية قد شرفوه وقبلوه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ملا يبلغهم عنه من اجتهاده يف 
غلة له موجها إىل رسول دينهم فلما وجهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جنران جلس ابو حارثة على ب

اهللا صلى اهللا عليه و سلم واىل جنبه اخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة ايب حارثة فقال كرز تعس 
االبعد يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بل انت تعست فقال ومل يا أخ فقال واهللا انه للنيب الذي كنا ننتظر 

وانت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤالء القوم شرفونا وأمرونا وأكرمونا وقد أبوا إال خالفه  قال له كرز وما مينعك
ال يروى هذا : ولو قد فعلت نزعوا منا كل ما ترى وأضمر عليها منه اخوه كرز بن علقمة يعين اسلم بعد ذلك 

  بن بكري  احلديث عن كرز بن علقمة البكري وليس باخلزاعي إال هبذا اإلسناد تفرد به يونس



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو مصعب قال نا حممد بن إبراهيم بن دينارقال نا بن ايب ذئب عن  - ٣٩٠٧
سعيد بن خالد عن عبد اهللا بن إبراهيم عن سلمان االغر عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن إبراهيم : املسجد احلرام  صالة يف مسجدي هذا خري من الف صالة يف غريه اال
بن قارظ عن االغر اال سعيد بن خالد وال عن سعيد بن خالد اال بن ايب ذئب وال عن بن أيب ذئب اال حممد بن 

  أبراهيم بن دينار تفرد به أبومصعب 

نا عبد الرمحن بن عثمان ابو ]  ١٧٨ص [ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو كامل اجلحدري قال  - ٣٩٠٨
حبر البكراوي قال نا عبيد اهللا بن ايب زياد القداح قال حدثين حفص بن عبيد اهللا بن انس قال حدثين انس بن مالك 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا افضل من الف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

  ث عن عبيد اهللا بن ايب زياد اال ابو حبر تفرد به ابو كامل اجلحدري مل يرو هذا احلدي: 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن صاحل بن مهران قال نا أرطاة أبو حامت نا جعفر بن حممد عن  - ٣٩٠٩
س اين مسعت ابيه عن ايب كرمية قال مسعت علي بن ايب طالب وهو خيطب على منرب الكوفة وهو يقول يا أيها النا

ال يروى هذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إياكم ولباس الرهبان فانه من ترهب او تشبه فليس مين 
  احلديث عن علي اال هبذا االسناد تفرد به حممد بن صاحل بن مهران 

ش عن نافع عن سعيد الرازي قال نا أبو كريب قال نا أبو معاوية عن االعم) أ  ٢٣٢( حدثنا علي بن  - ٣٩١٠
  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو معاوية : بن عمر قال كنا وما احد احق بايثاره من اخيه 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن مسلم الطوسي قال نا حممد بن كثري الكويف عن إمساعيل بن  - ٣٩١١
اهله ]  ١٧٩ص [ اهللا عليه و سلم نفقة الرجل على ايب خالد عن عبد اهللا بن ايب واىف قال قال رسول اهللا صلى 

  صدقة مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال حممد بن كثري 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن امحد بن ايب شعيب احلراين قال نا مسكني بن بكري قال نا  - ٣٩١٢
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري ماء حممد بن مهاجر عن ابراهيم بن ايب حرة عن جماهد 

على وجه االرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم واهللا ما على وجه االرض ماء شر من ماء بئر 
 بوادي برهوت كرجل اجلراد من اهلوام يصبح يتدفق وميسي ال بالل هلا مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب حرة

  إال حممد بن مهاجر وال عن حممد بن مهاجر إال مسكني بن بكري تفرد به احلصني بن أمحد بن أيب شعيب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن معبد بن نوح قال نا حممد بن عمر الواقدي قال نا هشام بن  - ٣٩١٣
د اهللا بن علقمة بن ايب الفغواء عن بن سعد عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن ايب سرح عن عب

عمر عن صفية بنت ايب عبيد عن حفصة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيرم من الرضاع اال عشر 
  رضعات او بضع عشرة مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هشام بن سعد تفرد به الواقدي 



قال نا عبد اجلبار بن ]  ١٨٠ص [ ا حممد بن عيسى الطرسوسي حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ن - ٣٩١٤
سعيد املساحقي قال نا عبد الرمحن بن ايب الزناد عن أبيه عن االعرج عن ايب هريرة عن عثمان بن عفان قال قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اراد اهللا ان يزيغ عبدا عمى عليه احليل 

لرازي قال نا نصر بن مرزوق قال نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية قال ثنا مالك بن حدثنا علي بن سعيد ا - ٣٩١٥
مغول عن نافع قال اتى رجل إىل بن عمر فقال كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف النجوى قال 

ة فيضع عليه كنفة وسترة من بن عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يدين العبد منه يوم القيام
الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم أي رب ويقول أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم 
أي رب فإذا قرره بذنوبه ورأى انه قد هلك قال إين قد سترهتا عليك اليوم قال مث يعطي كتاب حسناته قال وأما 

وس االشهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم اآلية مل يرو هذا احلديث عن نافع إال املنافق والكافر فإنه ينادي على رؤ
  مالك بن مغول وال رواه عن مالك بن مغول إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد السالم بن عمر اجلين قال نا املعلى بن ميمون قال نا داود بن  - ٣٩١٦
الشعيب عن أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النخل فقال تلك الراسخات يف  ايب هند عن

  الوحل واملطعمات يف احملل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب االسدي قال نا علي بن هاشم بن الربيد قال حدثين  - ٣٩١٧
يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلقة فيها أبو سعيد  ايب قال نا إمساعيل بن رجاء عن أبيه قال كنت

اخلدري وعبد اهللا بن عمرو إذ مر احلسني بن علي فسلم فرد عليه القوم وسكت عبد اهللا بن عمرو مث رفع بن 
 عمرو صوته بعد ما سكت القوم فقال وعليك ا لسالم ورمحة اهللا وبركاته مث اقبل على القوم فقال اال اخربكم

باحب اهل االرض إىل اهل السماء قالوا بلى قال هو هذا املقفى واهللا ما كلمته كلمة وال كلمين كلمة منذ ليال 
صفني وواهللا الن يرضى عين احب ايل من أن يكون يل مثل احد فقال له ابو سعيد اخلدري أال تغدو إليه قال بلى 

اذن له فدخلنا فاستأذن البن عمرو فلم يزل به حىت اذن فتواعدا ان يغدوا إليه وغدوت معهما فاستأذن ابو سعيد ف
له احلسني فدخل فلما رآه أبو سعيد زحل له وهو جالس إىل جنب احلسني فمده احلسني إليه فقام بن عمرو فلم 

جيلس فلما رأى ذلك خلى عن ايب سعيد فأزحل له فجلس بينهما فقص ابو سعيد القصة فقال أكذلك يا بن عمرو 
حب اهل االرض إىل اهل السماء قال أي ورب الكعبة إنك الحب اهل االرض إىل اهل السماء قال فما أتعلم اين ا

محلك على أن قاتلتين وأيب يوم صفني واهللا اليب خري مين قال أجل ولكن عمرا شكاين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لى اهللا عليه و سلم صل ومن وصم وافطر و سلم فقال ان عبد اهللا يقوم الليل ويصوم النهار فقال رسول اهللا ص

واطع عمرا فلما كان يوم صفني اقسم علي واهللا ما كثرت هلم سوادا وال اخترطت هلم سيفا وال طعنت برمح وال 
أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق قال بلى قال فكأنه ]  ١٨٢ص [ رميت بسهم فقال له احلسني أما علمت 

  قبل منه 

ذا احلديث عن إمساعيل بن رجاء إال هاشم بن الربيد وال رواه عن هاشم إال ابنه علي بن سعيد مل يرو ه - ٣٩١٨
الرازي قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي قال نا محاد بن سلمة ومحاد بن زيد 

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ويزيد بن ابراهيم وشعبة وابراهيم بن طهمان كلهم عن حممد بن زياد عن أيب



قال أما خيشى الذي يرفع رأسه واالمام ساجد ان حيول اهللا رأسه رأس محار مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم 
  إال عبد امللك اجلدي تفرد به حممد بن منصور 

مللك بن أيب عثمان بن ايب حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا عبد ا - ٣٩١٩
شيبة قال نا الوليد بن عقبة عن محزة الزيات عن حبيب بن ايب ثابت عن ميمون بن ايب شبيب عن مسرة بن جندب 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البسوا الثياب البيض فإهنا اطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم مل يرو هذا احلديث 
  ه عثمان عن محزة إال الوليد تفرد ب

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا نصر بن مرزوق قال نا إدريس بن حيىي قال نا الفضل بن املختار عن  - ٣٩٢٠
بعد ]  ١٨٣ص [ القاسم بن الوليد عن الشعيب قال قال ابو جحيفة دخلت على علي يف بيته فقلت يا خري الناس 

با جحيفة اال اخربك خبري الناس بعد رسول اهللا أبو بكر وعمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مهال وحيك يا أ
وحيك يا ابا جحيفة ال جيتمع حيب وبغض ايب بكر وعمر يف قلب مؤمن قلت يف الصحيح بعضه مل يرو هذا احلديث 

  عن القاسم بن الوليد إال الفضل بن املختار وال عن الفضل إال إدريس بن حيىي تفرد به نصر بن مرزوق 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد السالم بن عتيق الدمشقي قال نا ابو صفوان القاسم بن يزيد بن  - ٣٩٢١
عوانة قال نا حسان بن سياه قال نا احلسن بن ذكوان عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 

يرو هذا احلديث عن احلسن بن ذكوان إال حسان سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة قد اجلم بلجام من نار مل 
  بن سياه وال عن حسان إال القاسم بن يزيد أبو صفوان تفرد به عبد السالم بن عتيق 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا موسى بن سهل الرملي قال نا حممد بن عبد العزيز الواسطي قال نا  - ٣٩٢٢
 حرب بن أيب األسود الديلي عن أبيه عن علي قال هنى النيب صلى اهللا القاسم بن غصن عن داود بن أيب هند عن أيب

عليه و سلم أن يضيف أحد اخلصمني دون اآلخر مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال القاسم بن عصن 
  تفرد به حممد بن عبد العزيز 

حممد بن عبد العزيز ]  ١٨٤ص [ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا موسى بن سهل الرملي قال نا  - ٣٩٢٣
الرملي قال نا القاسم بن غصن عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم إذا كان يوم اجلمعة فأكثروا الصالة علي فإن صالتكم تعرض علي وسلوا يل الوسيلة قالوا يا رسول اهللا وما 
ي يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال القاسم بن غصن تفرد به حممد بن الوسيلة قال أعلى درجة مع

  عبد العزيز 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن سليمان لوين قال نا ابو معشر الرباء قال ثنا عبد اهللا بن أيب  - ٣٩٢٤
يوم عاشوراء يقول صامه رسول اهللا صلى اهللا عليه  عثمان قال ثنا ايوب بن عبد اهللا بن يسار قال مسعت معاوية مبكة

و سلم فمن مل يكن صامه منكم فليصمه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن ايب عثمان اال ابو معشر الرباء تفرد به 
  لوين 



ا ابو حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن محاد الطهراين قال نا هشام بن عبيد اهللا الرازي قال ن - ٣٩٢٥
عوانة عن إمساعيل بن سامل عن جماهد عن عائشة أنه سرق هلا متاع فسمعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تدعو 
فقال ال تسبخي عنه مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال إمساعيل بن سامل وال عن إمساعيل إال أبو عوانة وال عن أيب 

  محاد الطهراين  عوانة إال هشام بن عبيد اهللا تفرد به حممد بن

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن العباس بن الوليد الزيتوين من أهل الزيتونة قال نا عمرو بن  - ٣٩٢٦
عثمان الرقي قال نا عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ن ويل من ال ويل له مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عيسى بن سلم النكاح إال بويل فإن اشتجروا فالسلطا
  ]  ١٨٥ص [ يونس وال عن عيسى إال عمرو بن عثمان تفرد به حممد بن العباس 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن العباس الزيتوين قال نا عمرو بن عثمان الكاليب قال نا  - ٣٩٢٧
ىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك قال أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حي

بتبوك عشرين ليلة يقصر الصالة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عيسى وال عن عيسى إال عمرو بن عثمان 
  تفرد به حممد بن العباس 

نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن علي احللواين قال - ٣٩٢٨
ليث بن سعد عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن عامر بن ربيعه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم العجماء جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن ليث بن سعد إال يعقوب بن 
  إبراهيم 

نا علي بن سعيدالرازي قال نا حممد بن بكار العيشي قال نا بن ايب فديك عن هارون بن عبد اهللا عن حدث - ٣٩٢٩
كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن ابيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه مسع رجال يقول ها 

خرجوا اليها فما سل فيها سيف مل يرو هذا خضرة فقال يا لبيك حنن اخذنا فألك من فيك أخرجوا بنا إىل خضرة ف
  ]  ١٨٦ص [ احلديث عن كثري بن عبد اهللا إال هارون بن عبد اهللا تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سويد بن سعيد قال نا معاوية بن ميسرة بن شريح قال نا احلكم بن  - ٣٩٣٠
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسد االبواب إال باب علي قالوا يا عتيبة عن مصعب بن سعد عن ابيه قال امر ر

  رسول اهللا سددت االبواب كلها اال باب علي قال ما أنا سددت ابوابكم ولكن اهللا سدها 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو كريب قال نا عمرو بن محاد بن طلحة القناد قال نا مندل بن  - ٣٩٣١
ين عن مصعب بن سعد عن ابيه قال مسعت اذناي ووعى قليب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي عن موسى اجله

يقول من ادعى إىل غري ابيه وهو يعرف اباه حرم اهللا عليه اجلنة مل يرو هذا احلديث عن موسى اجلهين إال مندل بن 
  علي تفرد به عمرو بن محاد 



بن مسمار قال نا هشام بن سليمان عن ابراهيم بن يزيد عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا صاحل  - ٣٩٣٢
عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد بن علي عن ابيه عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخرج ناد 
مد يف الناس من اهللا ال من رسوله لعن ا هللا قاطع السدر مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار وال عن احلسن بن حم

  بن يزيد وال عن إبراهيم اال هشام بن سليمان ]  ١٨٧ص [ إال إبراهيم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال نا حيىي بن سعيد االموي عن بن  - ٣٩٣٣
يحلقه وكان ابو جريج عن عطاء عن ايب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اختذ شعرا فليحسن إليه او ل

  قتادة يرجل شعره غبا 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عبيد احملاريب قال نا عبد الكرمي أبو يعفور عن جابر عن ايب  - ٣٩٣٤
الطفيل عن عبد اهللا بن جني أن عليا اتى يوم البصرة بذهب او فضة فنكته وقال ابيضي واصفري وغري غريي غري 

ظهروا عليك فشق قوله ذلك على الناس فذكر ذلك له فأذن يف الناس فدخلوا عليه فقال ان  اهل الشام غدا إذا
خليلي صلى اهللا عليه و سلم قال يا علي انك ستقدم على اهللا وشيعتك راضني مرضيني ويقدم عليه عدوك غضاب 

  مقمحني مث مجع علي يده إىل عنقه يريهم كيف االقماح 

ازي قال نا علي بن معبد بن نوح قال نا حممد بن عمر الواقدي قال نا نافع بن حدثنا علي بن سعيد الر - ٣٩٣٥
بن رومان عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا ]  ١٨٨ص [ ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عن يزيد 

يف الصالة فإن احدكم  عليه و سلم قال إذا قام احدكم إىل الصالة فليقبل عليها حىت يفرغ منها وإياكم وااللتفات
  يناجي ربه ما دام يف ا لصالة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن مهران اجلمال قال نا عبد العزيز بن عيسى ابو عيسى  - ٣٩٣٦
احلراين عن عبد الكرمي اجلزري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل 

تى ذات حمرم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال عبد الكرمي وال عن عبد الكرمي إال عبد العزيز اجلنة من ا
  بن عيسى تفرد به حممد بن مهران 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سهل بن عثمان قال نا أبو مالك اجلنيب عن جويرب عن الضحاك بن  - ٣٩٣٧
صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل ناجى موسى مبائة الف واربعني الف  مزاحم عن بن عباس قال قال رسول اهللا

كلمة يف ثالثة ايام وصايا كلها فلما مسع موسى كالم اآلدميني مقتهم مما وقع يف مسامعه من كالم الرب وكان فيما 
تقربون مبثل الورع عما ناجاه أن قال يا موسى انه مل يتصنع املتصنعون يل مبثل الزهد يف الدنيا ومل يتقرب ايل امل

حرمت عليهم وال تعبدين العابدون مبثل البكاء من خيفيت فقال موسى يا إله الربية كلها ويا مالك يوم الدين يا ذا 
اجلالل واإلكرام فماذا اعددت هلم وماذا جزيتهم قال يا موسى اما الزاهدون يف الدنيا فإين ابيحهم جنيت يتبوءون 

أما الورعة عما حرمت عليهم فانه ليس من عبد يلقاين يوم القيامة اال ناقشته يشاءون و]  ١٨٩ص [ حيث 
احلساب وناقشته عما كان يف يديه اال ما كان من الورعني فإين استحييهم وأجلهم فأدخلهم اجلنة بغري حساب وأما 

إال هبذا اإلسناد تفرد البكاؤن من خيفيت فلهم الرفيق االعلى ال يشاركون فيه ال يروى هذا احلديث عن بن عباس 
  به أبو مالك 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا بشر بن الوليد القاضي قال نا إسحاق بن طلحة عن معبد بن خالد  - ٣٩٣٨
عن جابر بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال هذا الدين صاحلا ال يضره من عاداه او من ناوأه حىت 

ا كلهم من قريش مل يرو هذا احلديث عن معبد بن خالد إال إسحاق بن طلحة تفرد به بشر بن ميلك إثنا عشر امري
  الوليد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد السالم بن عمر اجلين قال نا زائدة بن ايب الرقاد قال نا زياد  - ٣٩٣٩
دخل رجب قال اللهم بارك لنا يف رجب  النمريي عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا

وشعبان وبلغنا رمضان ال يروى هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به زائدة بن أيب 
  الرقاد 

قال نا ابو زهري عبد ]  ١٩٠ص [ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمران االصبهاين  - ٣٩٤٠
مغراء قال نا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن ايب امامة بن سهل بن حنيف قال حدثتين ام سليم الرمحن بن 

بنت ملحان أم انس بن مالك من فيها إىل اذين قالت اتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيت ام سلمة 
ل اهللا امر يقربين إىل اهللا احب أن فوجدت عنده رجاال فجلست حىت قاموا فلما خرج دنوت منه فقلت يا رسو

أسألك عنه إذ شككت فيه قال أصبت يا ام سليم قلت هل تغتسل املرأة اذا رأت يف منامها ما يرى الرجل قالت ام 
سلمة تربت يداك يا ام سليم قد فضحت النساء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل تربت يداك يا ام سلمة 

ه الولد أباه نعم إذا رأيت ذلك فاغتسلي مل يرو هذا احلديث عن أيب أمامة بن سهل إال حممد أرأيت لوال ذلك ما أشب
  بن إبراهيم التيمي وال عن حممد بن إبراهيم إال إسحاق تفرد به عبد الرمحن بن مغراء 

ك قال نا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن احلسن اهلسنجاين قال نا عبد الرمحن بن شري - ٣٩٤١
أيب عن االعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن املنهال إال شريك تفرد به عبد الرمحن بن 
  شريك 

ل بن إهاب قال نا مؤمل بن إمساعيل قال نا محاد بن سلمة عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا مؤم - ٣٩٤٢
سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد اهللا بن نضلة قال قال رسول اهللا ]  ١٩١ص [ حيىي بن سعيد عن الزهري عن 

  صلى اهللا عليه و سلم ال حيتكر إال خاطىء 

وفق قال حدثين ايب قال نا إسرائيل عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد الرمحن بن الفضل بن م - ٣٩٤٣
النعمان عن االوزاعي عن سامل عن سدسية موالة حفصة عن حفصة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر فانطلقت بالدف إىل جانب البيت 
اهللا انت احق ان هتاب فقال ان الشيطان ال يلقى عمر منذ اسلم اال خر لوجهه مل يرو  فغطيته بكساء فقلت أي نيب

هذا احلديث عن األوزاعي إال النعمان وهو أبو حنيفة وال رواه عن أيب حنيفة إال إسرائيل تفرد به الفضل بن موفق 
  يذكر النعمان ورواه إسحاق بن سيار النصييب عن الفضل بن موفق عن إسرائيل عن األوزاعي ومل 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو كريب قال نا حيىي بن يعلى احملاريب قال حدثين ايب عن غيالن بن  - ٣٩٤٤
جامع عن جابر عن الشعيب عن وهب بن خنيس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عمرة يف رمضان تعدل حجة مل 

  حيىي بن يعلى ]  ١٩٢ص [ ن احلارث تفرد به يرو هذا احلديث عن غيالن بن جامع إال يعلى ب

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن محيد الرازي قال نا إبراهيم بن املختار قال نا إسرائيل عن  - ٣٩٤٥
إبراهيم بن أعني عن معمر عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نتظر احدكم اال غىن مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا أو موتا جمهزا او الدجال و سلم ما ي
والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال معمر وال عن 

  يل إال إبراهيم بن املختار تفرد به حممد بن محيد معمر إال إبراهيم بن أعني وال عن إبراهيم إال إسرائيل وال عن إسرائ

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا قزعة بن سويد قال حدثين احلجاج بن  - ٣٩٤٦
احلجاج قال حدثين سويد بن حجري قال حدثين انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل 

يدعو إىل عصبية وينصر عصبة فقتله جاهلية مل يرو هذا احلديث عن سويد بن حجري إال احلجاج بن حتت راية عمية 
  احلجاج تفرد به قزعة بن سويد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبيد اهللا بن معاذ قال حدثين ايب قال نا سعيد بن ايب عروبة عن  - ٣٩٤٧
و سلم دخل يف صالته وكربنا معه فأشار إىل القوم أن كما أنتم فلم  قتادة عن أنس أن رسول اهللا أ صلى اهللا عليه

مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٩٣ص [ نزل قياما حىت أتانا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء 
  قتادة اال سعيد وال عن سعيد اال معاذ تفرد به عبيد اهللا بن معاذ 

لرازي قال نا الصلت بن مسعود اجلحدري قال نا حيىي بن عثمان التيمي قال نا حدثنا علي بن سعيد ا - ٣٩٤٨
إمساعيل بن امية قال حدثين جماهد عن أيب هريرة قال الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم جيب فقد عصى اهللا ورسوله 

والتوكري قال اخلرس  واخلرس واإلعذار والتوكري انت فيه باخليار قال قلت إين واهللا ال أدري ما اخلرس واإلعذار
الوالده واالعذار اخلتان والتوكري الرجل يبين الدار وينزل يف القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم باخليار ان شاءوا 

اجابوا وأن شاءوا قعدوا مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أمية إال حيىي بن عثمان التيمي تفرد به الصلت بن 
  مسعود 

سعيد الرازي قال نا علي بن زجنة الرازي قال نا زيد بن احلباب العكلي قال نا عياش بن حدثنا علي بن  - ٣٩٤٩
عقبة احلضرمي قال حدثين حيىي بن ميمون احلضرمي قال حدثين سهل بن سعد الساعدي قال استشار رسول اهللا 

 عليه و سلم يا عمر إن صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر وعمر فأشارا عليه فأصاب أبو بكر فقال رسول اهللا صلى اهللا
  اهللا يكره أن خيطىء أبو بكر ال يروى هذا احلديث عن سهل بن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن احلباب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن الصباح البزار قال نا أبو املنذر إمساعيل بن عمر عن داود  - ٣٩٥٠
عن حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و ]  ١٩٤ص [ بن قيس عن حممد بن عجالن 

  سلم يصلي على محار وهو ذاهب إىل خيرب يصلي والقبلة خلفه 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال نا أبو نباتة يونس بن حيىي  - ٣٩٥١
ايب سعيد بن املعلى عن ايب هريرة قال ثالث اوصاين هبن حيب صلى اهللا عليه و  املدين قال نا سلمة بن وردان عن

مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد بن املعلى إال : سلم سجدتني قبل الصبح وسجديت الضحى والوتر بعد العشاء 
  سلمة بن وردان تفرد به أبو نباتة 

لكندي قال نا عبد اهللا بن إدريس عن ليث بن ايب حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن سعيد ا - ٣٩٥٢
سليم عن احلكم عن القاسم بن حممد عن عائشة قال اابن إدريس وال أعلمه اال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ما أسكر فرقة فالوقية منه حرام مل يرو هذا احلديث عن احلكم اال ليث وال عن ليث اال بن ادريس تفرد به علي بن 

  ورواه الناس عن ليث عن ايب عثمان وامسه عمرو بن سامل عن القاسم عن عائشة  سعيد

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إمساعيل بن موسى السدي قال نا عبد السالم بن حرب عن ايب  - ٣٩٥٣
يب صلى اهللا خالد الداالين عن ايب العالء االودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن ايب موسى االشعري عن الن

عليه و سلم قال يقول احدكم المرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا طالق املسلمني طلقوا املرأة يف قبل طهرها 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال عبد السالم بن حرب 

ن عبد العزيز بن ايب حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن الصباح البزار قال نا عبد اجمليد ب - ٣٩٥٤
رواد عن بن جريج عن ايوب السختياين عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر 

مخر وكل مسكر حرام مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد ورواه الناس عن بن جريج عن موسى بن 
  عقبة 

نا أبو كريب قال نا يونس بن بكري قال نا حممد بن بكري قال نا حممد حدثنا علي بن سعيد الرازي قال  - ٣٩٥٥
بن إسحاق عن موسى بن أنس عن مثامة عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى من الضحى 

 ال يروي هذا احلديث عن انس اال هبذا االسناد تفرد به حممد بن]  ١٩٦ص [ ثنيت عشرة بين له بيت يف اجلنة 
  إسحاق 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا بشر بن الوليد الكندي قال نا سعيد بن زريب عن احلسن عن عمران  - ٣٩٥٦
بن حصني اخلزاعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف منكم علي ميني فرأى غريها خريا منها 

ن عمران بن احلصني إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه ال يروى هذا احلديث ع
  بن زريب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممود بن غيالن قال نا أبو اسامة قال نا عبد الرزاق عن معمر عن  - ٣٩٥٧
ن عبد الزهري عن عروة عن عائشة أهنا اهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعها لعبها مل يرو أبو أسامة ع

  الرزاق حديثا مسندا غري هذا 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عمار املوصلي قال نا املعاىف بن عمران عن االوزاعي عن  - ٣٩٥٨
قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل البدع شر اخللق واخلليقة مل يرو هذا احلديث عن 

  رد به حممد بن عمار األوزاعي إال املعاىف تف

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال نا عتاب بن بشري عن خصيف  - ٣٩٥٩
عن ايب عبيدة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصلي قبل اجلمعة اربعا وبعدها أربعا مل يرو هذا 

  احلديث عن حصيف إال عتاب بن بشري 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب االسدي قال نا عبد اهللا بن عبد القدوس عن  - ٣٩٦٠
عن حذيفة بن اليمان قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٩٧ص [ االعمش عن مطرف بن الشخري 

االعمش اال عبد اهللا بن عبد  مل يرو هذا احلديث عن: فضل العلم خري من فضل العبادة وخري دينكم الورع 
  القدوس 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن أبان الواسطي قال نا فليح بن سليمان عن سامل ايب النضر  - ٣٩٦١
عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حممرا وجهه وحنن 

ن فقال ما هذا الذي كنتم فيه قلنا آية من القرآن متارينا فيها قال ال متاروا يف القرآن فإن نتمارى يف آية من القرآ
  املراء يف ا لقرآن كفر مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال فليح بن سليمان 

ن ايب حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو سلمة حيىي بن خلف احلراين قال نا عبد االعلى عن سعيد ب - ٣٩٦٢
عروبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن بن عمر قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الضب فقال ال آكله 

  وال اهنى عنه مل يرو هذا احلديث عن يعلى بن حكيم إال سعيد بن أيب عروبة 

لضبعي عن حممد بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا قطن بن نسري الذراع قال نا جعفر بن سليمان ا - ٣٩٦٣
عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن عائشة قالت سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت العشاء 

  الليل بطن كل واد مل يرو هذا احلديث عن حممد إال جعفر بن سليمان ]  ١٩٨ص [ قال إذا مأل 

حممد بن أيب عبيدة بن معن املسعودي قال حدثين  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حيىي بن إبراهيم بن - ٣٩٦٤
ايب عن ابيه عن جده عن االعمش عن احلارث بن ايب زياد عن زيد بن وهب عن ايب ذر قال جاء رجل إىل النيب 

صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا اكلتنا الضبع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري ذلك اخوف يل 
  ت عليكم الدنيا صبا فليت اميت ال تلبس الذهب عليكم إذا صب

حدثتا علي بن سعيد الرازي قال نا عمرو بن رافع أبو حجر قال نا احلكم بن بشري بن سلمان قال نا  - ٣٩٦٥
عمرو بن قيس املالئي عن عبد الرمحن بن سعيد بن وهب عن أيب حازم عن ايب هريرة قال قالت عائشة يا رسول اهللا 

ن ما آتوا وقلوهبم وجلة أهم الذين خيطئون ويعملون باملعاصي فقال ال يا عائشة هم الذين يصلون إن الذين يؤتو
  مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس اال احلكم بن بشري : ويتصدقون وقلوهبم وجلة 



س عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن داهر الرازي قال نا عبد اهللا بن عبد القدو - ٣٩٦٦
االعمش عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلقت املرأة من ضلع فمثلها مثل 

  مل يرو هذا احلديث عن األعمش آال عبد اهللا بن عبد القدوس : الضلع إن أقمته انكسر وان تركته كان معوجا 

ى بن ميسرة الرازي قال نا عبد اهللا بن عبد القدوس حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسني بن عيس - ٣٩٦٧
عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من ضرب اخلدود 

  وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد اهللا بن عبد القدوس 

لرازي قال نا عبد اهللا بن مروان الفزاري قال نا أيب عن حممد بن سوقة عن نافع حدثنا علي بن سعيد ا - ٣٩٦٨
أن بن عمر كان يأيت شجرة بني مكة واملدينة فينزل حتتها ويزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأتيها مل 

  يرو هذا احلديث عن حممد بن سوقة إال مروان بن معاوية 

الرازي قال نا عصام بن رواد بن اجلراح قال نا أيب قال نا خليد بن دعلج عن مطر  حدثنا علي بن سعيد - ٣٩٦٩
الوراق عن نافع عن بن عمر أن رجال أتى بن عمر فسأله عن نبيذ اجلر فقال ذاك مما حرم اهللا ورسوله فاتى بن 

  عباس فاخربه مبا قال بن عمر فقال صدق بن عمر 

نا إبراهيم بن املستمر العروقي قال نا حبان بن هالل قال نا محاد بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال  - ٣٩٧٠
سلمة عن بديل بن ميسرة عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا 

لمة تفرد به ليبلغ العبد حبسن اخللق درجة الصوم والصالة مل يرو هذا احلديث عن بديل بن ميسرة إال محاد بن س
  حبان بن هالل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عقبة بن سنان الفزاري قال نا حممد بن مروان العقيلي قال نا هشام  - ٣٩٧١
بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسلمت املالئكة طوعا 

قيس طوعا مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال حممد بن مروان واسلمت االنصار طوعا واسلمت عبد ال
  تفرد به عقبة بن سنان 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو كامل اجلحدري وبشر بن هالل الصواف قال نا عبد الوارث  - ٣٩٧٢
سلم بثالث بصوم ثالثة  عن أيب التياح عن أيب عثمان النهدي عن ايب هريرة قال اوصاين خليلي صلى اهللا عليه و

  أيام من كل شهر والوتر قبل النوم وركعيت الضحى مل يرو هذا احلديث عن أيب التياج إال عبد الوارث 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عقبة بن مكرم قال نا شريك بن عبد اجمليد احلنفي قال نا اهليثم  - ٣٩٧٣
ه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له يا بن اخي ادع اهلك الذي البكاء عن ثابت عن أنس ان أبا طالب مرض فعاد

تعبد أن يعافيين فقال اللهم اشف عمي فقام ابو طالب كامنا نشط من عقال فقال له يا بن اخي ان اهلك الذي تعبد 
 عن اهليثم إال ليطيعك قال وانت يا عماه لئن اطعت اهللا ليطيعنك مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال اهليثم بن مجاز وال

  عبد اجمليد احلنفي تفرد به عقبة بن مكرم ]  ٢٠١ص [ شريك بن 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن علي احللواين قال نا زيد بن احلباب قال اخربتين املغرية  - ٣٩٧٤
باملد ويغتسل بالصاع بنت حسان التميمة قالت مسعت انس بن مالك يقول كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

  مل يرو هذا احلديث عن املغرية بنت حسان إال زيد بن احلباب 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عبد األعلى الصنعاين قال نا عمران بن عيينة قال نا حصني  - ٣٩٧٥
مبدين من شعري يعد مث  بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن ايب يعلي قال حدثين انس بن مالك قال أمر أبو طلحة

بعثين ادعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فدعوته قال ملن معه قوموا فجئت امشي بني يديه حىت دخلت 
على أيب طلحة فقال ماذا صنعت قلت دعوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال للقوم قوموا فقال أبو طلحة 

و سلم او ما علمت ما عندنا قلت بلى ولكن مل استطع ان اقول لرسول اهللا فضحتنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 
صلى اهللا عليه و سلم شيئا فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الباب دخل عاشر عشرة فتكلم مبا شاء 

بع أهل البيت مل اهللا مث قال اطعموا فلما شبعوا خرجوا ودخل عشرة حىت اكل منها مثانون رجال وفضل منه ما اش
  يرو هذا احلديث عن حصني إال عمران بن عيينة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن مروان بن معاوية الفزاري قال حدثين ايب قال حدثين  - ٣٩٧٦
 طريف ابو سفيان العطاردي عن عبد اهللا بن احلارث عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

من النار من كان يف قلبه مثقال حبة شعرية من اميان مث يقول اخرجوا من ]  ٢٠٢ص [ يقول اهللا تعاىل أخرجوا 
النار من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من اميان مث يقول وعزيت ال اجعل من آمن يب ساعة من ليل او هنار كمن مل 

  أبو سفيان السعدي تفرد به مروان بن معاوية  يؤمن يب مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن احلارث إال

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا امحد بن حممد بن القاسم بن ايب بزة قال نا مؤمل بن إمساعيل قال نا  - ٣٩٧٧
  عمارة بن زاذان عن ثابت البناين 

يف وجوههم التراب مل يرو هذا عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيتم املداحني فاحثوا 
  احلديث عن ثابت إال عمار بن زاذان تفرد به مؤمل بن إمساعيل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أمحد بن حممد بن القاسم بن أيب بزة قال نا مؤمل بن إمساعيل قال نا  - ٣٩٧٨
  عمارة بن زاذان عن ثابت 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بغلته الشهباء وكان امسها دلدل عن أنس قال ملا اهنزم املسلمون يوم حنني ورسو
قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دلدل اسندي فالزقت بطنها إىل االرض حىت اخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عنا برمح و سلم حفنة من تراب فرمى هبا يف وجوههم وقال حم ال ينصرون فاهنزم القوم وما رميناهم بسهم وال ط
  وال ضربنا بسيف مل يرو هذا احلديث عن ثابت اال عمارة بن زاذان تفرد به مؤمل 

نا بن ايب فديك عن ]  ٢٠٣ص [ حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن مسلم الطوسي قال  - ٣٩٧٩
  ربيعة بن عثمان عن نافع 



اجلمعه فاغتسلوا مل يرو هذا احلديث عن ربيعة  عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا جئتم إىل
  بن عثمان إال ابنه أيب فديك 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد الرمحن بن احلسن بن عبد الرمحن بن يزيد بن عثمان الدمشقي  - ٣٩٨٠
  قال حدثين ايب عن جدي عن نافع 

مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن : معه فليغتسل عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جاء إىل اجل
  بن يزيد بن عثمان اال ولده 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن هاشم بن مرزوق قال نا ايب عن عمرو بن ايب قيس عن  - ٣٩٨١
  مطرف عن عطية 

لقيامة له لسان زلق فينادي إين عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج عنق من النار يوم ا
وكلت اليوم بثالث بكل جبار عنيد ومن جعل مع اهللا إهلا آخر ومن قتل نفسا بغري نفس مل يرو هذا احلديث عن 

  مطرف إال عمرو بن أيب قيس وصاحل بن عمر الواسطي 

بن ايب الزبري املدين  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن حيىي بن فياض احلنفي قال نا احلارث - ٣٩٨٢
  قال حدثين ابو يزيد الثمايل عن طاوس بن عبد اهللا بن طاوس عن ابيه عن جده 

عن عبد اهللا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال اذا أصبح سبحان اهللا وحبمده الف مرة فقد 
حلديث عن طاووس بن عبد اهللا بن طاووس إال اشترى نفسه من اهللا وكان يف آخر يومه عتيق اهللا ال يروى هذا ا

  هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن حيىي بن فياض 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا بشر بن هالل الصواف قال نا داود بن الزبرقان عن داود بن ايب  - ٣٩٨٣
  هند عن ثابت البناين 

ن فسلم عليهم مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب عن أنس بن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مر على صبيا
  هند إال داود بن الزبرقان تفرد به بشر بن هالل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عثمان بن مسلم الرازي قال نا عبد الرمحن بن شريك قال  - ٣٩٨٤
  نا ايب قال نا االعمش عن ايب صاحل 

ليه و سلم أنه قال سأحدثكم بأمور الناس واخالقهم الرجل يكون سريع الغضب عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا ع
سريع الفيء فال عليه وال له كفاف والرجل يكون بعيد الغضب سريع الرضا فذاك له وال عليه والرجل سريع 

افا الغضب بعيد الرضا فذاك عليه وال له والرجل يقضي الذي له ويقضي الذي عليه فذاك ال عليه وال له كف



والرجل يقضي الذي عليه وال يقضي الذي له فذاك له وال عليه والرجل يقضي الذي له وميطل الناس يف الذي هلم 
  فذاك عليه وال له مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شريك تفرد به ابنه عبد الرمحن 

حازم عن اسامة بن زيد عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو مصعب قال نا عبد العزيز بن ايب  - ٣٩٨٥
  بكري بن عبد اهللا بن االشج قال نا سعيد بن املسيب 

عن ايب هريرة ان رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول يف عدة 
حلديث عن بكري بن عبد واحدة فساهم بينهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال اللهم اقض بينهما مل يرو هذا ا

  اال بن ايب حازم تفرد به ابو مصعب ]  ٢٠٥ص [ اهللا إال أسامة بن زيد وال عن أسامة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن عبد االعلى قال نا معتمر بن سليمان قال مسعت عبيد اهللا  - ٣٩٨٦
  بن عمر حيدث عن محيد 

هللا عليه و سلم منا املكرب ومنا املهل فلم يعب مكربنا على مهلنا وال مهلنا عن أنس قال نزلنا مع رسول اهللا صلى ا
  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر اال معتمر بن سليمان : على مكربنا 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عباد بن يعقوب قال نا علي بن هاشم بن الربيد عن فضيل بن  - ٣٩٨٧
  ت مرزوق عن عدي بن ثاب

عن الرباء عن عازب قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فجاء احلسن واحلسني أو احدمها فركب على 
  ظهره فكان إذا سجد رفع رأسه قال بيده فامسكه او امسكهما مث قال نعم املطية مطيتكما 

شريك بن عبد اهللا بن ايب حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا ابو مصعب قال نا عبد العزيز بن حممد عن  - ٣٩٨٨
  منر عن عطاء بن يسار 

عن ايب سعيد اخلدري قال وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باالسواف وبالل معه فدىل رجليه يف البئر 
وكشف عن فخذيه فجاء ابو بكر يستأذن فقال يا بالل ائذن له وبشره باجلنة فدخل ابو بكر فجلس على ميني 

ليه و سلم ودىل رجليه يف البئر فكشف عن فخذيه مث جاء عمر يستأذن فقال ائذن له يا بالل رسول اهللا صلى اهللا ع
وبشره باجلنة فدخل فجلس على يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودىل رجليه يف البئر وكشف عن فخذيه مث 

ه فدخل عثمان فجلس قبالة له يا بالل وبشره باجلنة على بلوى تصيب]  ٢٠٦ص [ جاء عثمان يستأذن فقال أئذن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودىل رجليه يف البئر وكشف عن فخذيه مل يرو هذا احلديث عن شريك بن عبد اهللا 

  بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد إال الداوردي تفرد به أبو مصعب 

الرازي قال نا القاسم بن احلكم العرين قال نا حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن احلسن الفراء  - ٣٩٨٩
  هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ونافع 



عن بن عمر انه كان يليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
بن سعد تفرد به القاسم  ورواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هشام

  بن احلكم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حيىي بن حبيب بن عريب قال نا روح بن عبادة قال نا سعيد بن ايب  - ٣٩٩٠
  عروبة عن قتادة عن سعيد بن ايب احلسن 

  عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن نباتة الرازي قال نا عبد الصمد بن عبد العزيز املقريء قال  - ٣٩٩١
  نا عثمان بن زائدة وعتاب بن أعني وسفيان الثوري عن ايب إسحاق اهلمداين عن عبد اهللا بن يزيد قال 

 عليه و سلم فإذا رفع رأسه من مسعت الرباء بن عازب وكان غري كذوب قال كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا
  الركوع مل حين احد منا ظهره حىت يضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبهته باالرض 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن نباتة حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ثنا حممد بن حيىي  - ٣٩٩٢
  د بن جعفر عن هشام بن عروة عن ابيه النجييب قال نا حممد بن بكر الربساين عن عبد احلمي

عن بسرة بنت صفوان قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مس فرجه وأ نثييه فليتوضأ وضوءه 
للصالة مل يقل يف هذا احلديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وأنثييه فليتوضأ وضوءه للصالة إال عبد احلميد 

  بن بكر الربساين  بن جعفر تفرد به حممد

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا علي بن داود القنطري قال نا احلارث بن سليمان الرملي قال نا  - ٣٩٩٣
  عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين } عن األوزاعي { عقبة بن علقمة البريويت 

  تلقى فاشترى فصاحبه أحق به إذا قدم  عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن تلقي اجللب فمن

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال نا سلمة بن الفضل عن حممد بن  - ٣٩٩٤
  إسحاق عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن الرباء 

صلى اهللا عليه و سلم عن الرباء بن عازب قال مر أبو سفيان ومعاوية خلفه وكان رجال مستمدا فقال رسول اهللا 
  اللهم عليك بصاحب االسنة 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قا نا مسروق بن املرزبان قال نا عبد السالم بن حرب عن ايب خالد  - ٣٩٩٥
  الداالين عن علقمة بن مرثد عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري عن الورد بن معاوية 



ى اهللا عليه و سلم وسئل عن ا لقردة واخلنازير فقال ان اهللا مل يغضب عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صل
  على قوم فيجعل هلم نسال وال عاقبة مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال عبد السالم بن حرب 

د حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن أبان البلخي قال نا عمرو بن حممد العنقزي قال نا عب - ٣٩٩٦
  امللك بن االصبهاين عن خالد الصفار عن األشعث بن طليق عن احلسن العرين عن مرة اهلمداين 

عن عبد اهللا بن مسعود قال نعى الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو نفسه قبل موته بشهر فلما دنا الفراق 
قال مرحبا بكم حياكم اهللا رمحكم اهللا اواكم اهللا مجعنا إليه يف بيت امنا عائشة مث نظر الينا ودمعت عيناه وتشدد ف

نصركم اهللا رفعكم اهللا نفعكم اهللا هداكم اهللا رزقكم اهللا وفقكم اهللا سلمكم اهللا قبلكم اهللا أوصيكم بتقوى اهللا 
 واستخلفه عليكم إين لكم منه نذير مبني ال تعلوا على اهللا يف عباده وبالده فإن اهللا]  ٢٠٩ص [ واوصي اهللا بكم 

قال يل ولكم تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا والعاقبة للمتقني وقال أليس يف 
جهنم مثوى للمتكربين مث قال قد دنا االجل واملنقلب إىل اهللا واىل سدرة املنتهى واىل جنةاملأوى واىل الرفيق االعلى 

  والكأس األوىف واحلظ والعيش املهىن 

ا فمن يغسلك يا رسول اهللا قال رجال أهل بييت األدىن فاألدىن قلنا وكيف نكفنك قال يف ثيايب هذه إن شئتم أو قلن
يف حلة ميانية أو يف بياض مصر قلنا فمن يصلي عليك منا فبكينا وبكى مث قال مهال غفر اهللا لكم وجزاكم عن نبيكم 

ييت هذا على شفري قربي مث اخرجوا عين ساعة فإن اول خريا إذا غسلتموين وكفنتموين فضعوين على سريري يف ب
من يصلي علي جليسي وخليلي جربيل مث ميكائيل مث إسرافيل مث ملك املوت مع جنوده مث ادخلوا علي فوجا فوجا 
فصلوا علي وسلموا تسليما وال تؤذوين بباكية وال ضجة وال رنة وليبدأ بالصالة علي رجال اهل بييت ونساؤهم مث 

قرؤوا عين السالم كثريا من غاب من اصحايب فإين قد سلمت على من بايعين على ديين إىل يوم القيامة قلنا أنتم ا
فمن يدخلك يف قربك قال اهلي مع مالئكة كثرية يرونكم من حيث ال تروهنم مل جيود أحد إسناد هذا احلديث إال 

  عمر بن حممد العنقزي 

ين عن مرة عن عبد اهللا مل يذكر خالد الصفار وال االشعث بن طليق وال ورواه احملاريب عن عبد امللك بن االصبها
  احلسن العرين 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن حيىي بن ا لفياض الزماين قال نا حلبس بن حممد الضبعي  - ٣٩٩٧
  قال نا بن جريج عن عطاء ونافع 

املريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا فإن نالته مشقة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يصلي 
مل يرو هذا احلديث عن بن جريج اال حلبس تفرد به حممد بن حيىي بن : صلى نائما يومئ برأسه فإن نالته مشقة سبح 

  فياض 

م بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سهل بن زجنلة قال نا الصباح بن حمارب عن عبد اهللا بن مسل - ٣٩٩٨
  هرمز عن امين موىل بن ايب عمرة 



قال دخلت على عائشة وانا يومئذ مملوك قبل أن أعتق فقلت هلا يا ام املؤمنني أي ساعة كان اكثر ما يصلي فيها 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت دلوك الشمس حىت متيل مل يرو هذا احلديث عن أمين وهو أبو عبد الواحد بن 

   بن مسلم بن هرمز تفرد به الصباح بن حمارب أمين إال عبد اهللا

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال نا مسهر بن عبد امللك قال نا عتبة ابو  - ٣٩٩٩
  معاذ البصري عن عكرمة 

ء النيب صلى اهللا عن عمران بن حصني قال إين جلالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ أقبلت فاطمة فقامت حبذا
عليه و سلم مقابله فقال ادين يا فاطمة فدنت دنوة مث قال ادين يا فاطمة فدنت دنوة مث قال ادين يا فاطمة فدنت 

حىت قامت بني يديه قال عمران فرأيت صفرة قد ظهرت على وجهها وذهب الدم فبسط رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فرفع رأسه فقال اللهم مشبع اجلوعة وقاضي احلاجة ورافع الوضعة ال  و سلم بني اصابعه مث وضع كفه بني تراقيها

فرأيت صفرة اجلوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم مث سألتها بعد ذلك ]  ٢١١ص [ جتع فاطمة بنت حممد 
فقالت ما جعت بعد ذلك يا عمران مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال عتبة أبو معاذ تفرد به مسهر بن عبد امللك 

  ال يروى عن عمران إال هبذا اإلسناد و

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو كريب قال نا فردوس بن االشعري قال نا مسعود بن سليمان  - ٤٠٠٠
  قال نا حبيب بن ايب ثابت عن إبراهيم بن يزيد عن االسود بن يزيد 

لم تطهر حىت اتت مىن وعرفات عن عائشة اهنا خرجت حاجة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحاضت ف
وقضت مناسك احلج مث طافت بعد بالكعبة وبني الصفا واملروة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الخيها 

  اخرجها من احلرم فاعمرها من التنعيم 

ق عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا أبو كريب قال نا معاوية بن هشام قال نا سفيان عن ايب إسحا - ٤٠٠١
اهلزيل بن شرحبيل عن عبد اهللا قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوامشة واملوشومة والواصلة واملوصولة 

  واحملل واحمللل له وآكل الربا ومطعمه مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال أيب إسحاق عن هزيل إال معاوية بن هشام 

  ورواه الناس عن سفيان عن ايب قيس عن هزيل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حرب بن حسن الطحان قال نا حنان بن سدير الصرييف قال نا  - ٤٠٠٢
  احلسني وما رأيت حممديا قط يعدله قال ]  ٢١٢ص [ سديف املكي قال نا حممد بن علي بن 

يا أيها الناس من نا جابر بن عبد اهللا االنصاري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعته وهو يقول 
أبغضنا اهل البيت حشره اهللا يوم القيامة يهوديا فقلت يا رسول اهللا وان صام وصلى قال وان صام وصلى وزعم انه 
مسلم ايها الناس احتجر بذلك من سفك دمه وان يؤدي اجلزية عن يد وهم صاغرون مثل يل اميت يف الطني فمر يب 

يرو هذا احلديث عن جابر إال أبو جعفر وال عن أيب جعفر إال سديف  اصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته مل
  وال عن سديف إال حنان بن سدير 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا الربيع بن سليمان املرادي قال نا عبد الرمحن بن زياد الرصاصي قال  - ٤٠٠٣
  نا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار 

مرت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متقلدة قوسا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بن عباس ان امرأة 
لعن اهللا املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء مل يرو هذا احلديث عن عمر بن دينار إال حممد 

  بن مسلم وال عن حممد بن مسلم إال عبد الرمحن بن زياد 

لي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن هاشم البعلبكي قال نا الوليد بن مسلم قال نا شيبان عن حدثنا ع - ٤٠٠٤
  منصور عن شقيق بن سلمة 

عن قيس بن أيب غرزة قال كنا رجاال باملدينة نبتاع الوسوق يف سوق املدينة فسمينا أنفسنا ومسانا الناس السماسرة 
مما مسينا به نفسنا فقال يا معشر التجار ان البيع حيضره اللغو  فسمانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأحسن

مل يرو هذا احلديث عن منصور اال شيبان وابو محزة السكري ]  ٢١٣ص [ واحللف فشوبوه بشيء من الصدقة 
  تفرد به الوليد بن مسلم عن شيبان 

د العزيز عن حيىي بن احلارث عن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن هاشم قال نا سويد بن عب - ٤٠٠٥
  القاسم 

عن ايب امامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال افاضلكم أحاسنكم اخالقا وحسن اخللق من االميان مل يرو هذا 
  احلديث عن حيىي إال سويد تفرد به حممد 

نا عبد العزيز بن ايب ثابت  حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن مروان بن معاوية الفزاري قال - ٤٠٠٦
  الزهري املديين قال اخربين الزبري بن موسى عن مصعب بن عبد اهللا بن ايب امية 

عن ام سلمة قالت رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسهلة بنت سهيل يف الرضاع خاصة وكانت ام سلمة ال 
  تأخذ به 

ن عمر بن أبان قال نا يوسن بن بكري قال نا اهليثم بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا ب - ٤٠٠٧
  علقمة بن قيس بن ثعلبة عن االزرق بن قيس 

قال رأيت عبد اهللا بن عمر وهو يعجن يف الصالة يعتمد على يديه اذا قام فقلت ما هذا يا ابا عبد الرمحن قال رأيت 
مل يرو هذا احلديث عن االزرق اال ] :  ٢١٤ ص[ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعجن يف الصالة يعين يعتمد 

  اهليثم تفرد به يونس بن بكري 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال نا صاحل بن موسى الطلحي عن عبد  - ٤٠٠٨
  امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر االسدي 



  سواد الكوفة بني من ظهر من املسلمني  قال كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن ايب وقاص اريد قسم

فكتب إليه سعد يا أمري املؤمنني إنا قد ظهرنا على ألني قوم خلقهم اهللا قلوبا وأسخاهم انفسا واعظمهم بركة 
وأنداهم ايدي إمنا ايديهم طعام والسنتهم سالم فإن رأيت يا امري املؤمنني أن ال تفرقهم وال تقسمهم وال يصدنا عن 

فتح به علينا فيه ما فتح فإن رسو ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عز العرب يف أسنة رماحها  وجهتنا الذي
  وسنابك خيلها مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال صاحل تفرد به عبد اهللا بن عمر بن أبان 

نا قرة بن خالد عن حدثنا علي بن سعيد قال نا نصار بن حرب قال نا أصرم بن حوشب اهلمداين قال  - ٤٠٠٩
  الضحاك بن مزاحم 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تذهب االرضون كلها يوم القيامة اال املساجد فاهنا تنضم 
  بعضها إىل بعض 

  حدثنا علي بن سعيد قال نا نصار بن حرب قال نا أصرم بن حوشب قال نا قرة بن خالد عن الضحاك  - ٤٠١٠

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليوم الرهان وغدا السباق والغاية اجلنة واهلالك من دخل  عن بن عباس
النار أنا االول وأبو بكر املصلى وعمر الثالث والناس بعدنا على السبق االول فاألول مل يرو هذا احلديث عن قرة 

  ]  ٢١٥ص [ إال أصرم 

 بن ايب رومان االسكندراين قال نا عيسى بن واقد عن حممد بن حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد اهللا - ٤٠١١
  عمرو الليثي عن ايب سلمة 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السنة سنتان سنة يف فريضة وسنة يف غري فريضة السنه اليت 
س يف كتاب اهللا االخذ هبا فضيلة وتركها يف الفريضة اصلها يف كتاب اهللا اخذها هدى وتركها ضاللة والسنة اليت لي

  ليس خبطيئة 

٤٠١٢   

  وبه حدثنا حممد بن عمرو عن ايب سلمة 

  عن ايب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يوتر فال صالة له 

إمنا قال ابو فبلغ ذلك عائشة فقالت من مسع هذا من ايب القاسم صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما بعد العهد وما نسيت 
القاسم صلى اهللا عليه و سلم من جاء بصلوات اخلمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها 

وسجودها مل ينقص منها شيئا جاء وله عند اهللا عهد أن ال يعذبه ومن جاء وقد انتقص منهن شيئا فليس له عند اهللا 
  عهد ان شاء رمحه وان شاء عذبه 



علي بن سعيد قال نا نصر بن مرزوق قال نا عبد الرمحن بن شيبة اجلدي قال نا هشيم عن بن حدثنا  - ٤٠١٣
  شربمة قال مسعت خالد بن عبد اهللا القسري على املنرب يقول حدثين ايب 

  عن جدي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا يزيد بن اسد ال تأيت إىل الناس اال ما حتب ان يوتى اليك 

  لناس عن هشيم عن سيار عن خالد بن عبد اهللا ورواه ا

حدثنا علي بن سعيدالرازي قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال نا بن ايب فديك قال نا عبد اهللا بن  - ٤٠١٤
  حممد بن عمر بن علي عن ابيه عن جده 

يف يده حىت جيد عن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا انقطع شسع نعله مشى يف واحدة واالخرى 
  شسعا فيلبسها ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا علي بن سعيد قال نا احلسن بن حيىي بن السكن االصم قال نا بشر بن عمر الزهراين قال نا مالك  - ٤٠١٥
  بن انس عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ما اسكر كثريه فقليله حرام مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عن عائشة قالت قال رسول ا
  بشر بن عمر تفرد به احلسن بن حيىي األصم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبيد اهللا بن حممد بن هارون الفريايب قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز  - ٤٠١٦
   بن عبد اهللا عن عكرمة بن ايب رواد عن بن جريج عن حسني

عن بن عباس قال مشيت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اختربه هل يكره ذلك فالتمسين بيده فأحلقين مث 
ختلفت اختربه هل يكره ذلك فالتمسين بيده فأحلقين مث ختلفت اختربه فالتمسين بيده فأحلقين فعلمت انه يكره ذلك 

  ال عبد اجمليد مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إ

نا عبد امللك بن ابراهيم اجلدي ]  ٢١٧ص [ حدثنا علي بن سعيد قال نا امحد بن شيبان الرملي قال  - ٤٠١٧
  قال نا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد امللك بن ايب سليمان عن عطاء 

واه اال املسجد احلرام مل عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صالة يف مسجدي تعدل الف صالة فيما س
  يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال عبد امللك اجلدي تفرد به أمحد بن شيبان 

حدثنا علي بن سعيد قال نا إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية املروزي قال نا علي بن احلسني بن واقد قال  - ٤٠١٨
  ي حدثين ايب عن عطاء بن السائب عن ايب عبد الرمحن السلم



عن عبد اهللا بن مسعود ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعلمهم اذا دخلت املرأة على زوجها أن يقوم الرجل 
فتقوم من خلفه فيصليان ركعتني ويقول اللهم بارك يل يف اهلي وبارك الهلي يف اللهم ارزقهم مين وارزقي منهم 

  إىل خري مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال احلسني بن واقد  اللهم امجع بيننا ما مجعت يف خري وفرق بيننا إذا فرقت

  وبه عن عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن معقل  - ٤٠١٩

عن عبد اهللا بن مسعود قال قد كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اجلنائز سبعا ومخسا وأربعا فكربوا ما كرب 
  اء اال احلسني بن واقد اإلمام إذا قدمتموه مل يرو هذين احلديثني عن عط

حدثنا علي بن سعيد قال نا حممد بن يونس اجلمال املخزومي قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  - ٤٠٢٠
  عن حممد بن جبري بن مطعم 

عن ابيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الصحابه اذهبوا بنا إىل بين واقف نعود البصري وهو 
  ]  ٢١٨ص [ صر حمجوب الب

  ورواه حسني اجلعفي عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر 

حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد اهللا بن عمران الرازي قال نا أبو داود قال نا املثىن بن سعيد عن ايب  - ٤٠٢١
  الوداك 

   إال أبو داود مل يرو هذا احلديث عن املثىن: عن ايب سعيد أن رسول اهللا هنى عن احلنامت والنقري 

حدثنا علي بن سعيد قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ابو علي احلنفي قال نا  - ٤٠٢٢
  عبد الرمحن بن عثمان عن عطاء 

عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ويف نعليه اثر طني وعليه كساء فجعل يقي ان يصيب الكساء مل 
  حلديث عن عطاء اال عبد الرمحن تفرد به ابو علي احلنفي يرو هذا ا

  حدثنا علي بن سعيد قال نا احلسني بن قزعة قال نا عثام بن علي عن االعمش عن ايب صاحل  - ٤٠٢٣

عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه سئل عن اطفال املشركني فقال اهللا اعلم مبا كانوا عاملني مل يرو 
  ديث عن عثام إال احلسني بن قزعة هذا احل

حدثنا علي بن سعيد قال نا إسحاق بن خلف االعسم قال نا مروان بن معاوية الفزاري قال نا أبو البالد  - ٤٠٢٤
  عن حممد بن عبيد اهللا 



هللا قال كنا عند ايب سعيد اخلدري يف املسجد فقلب رجل نبال فقال ابو سعيد اما كان هذا يعلم ان رسول اهللا صلى ا
  عليه و سلم هنى عن تقليب السالح يف املسجد وسله مل يرو هذا احلديث عن أيب البالد إال مروان 

حدثنا علي بن سعيد قال نا حيىي بن عثمان احلمصي قال نا بقية قال حدثين عتبة بن أيب حكيم قال  - ٤٠٢٥
  ن قال حدثين عبد الغفار بن القاسم األنصاري أبو مرمي قال حدثين حممد بن سريي

مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاكم اهل اليمن هم أرق أفئدة االميان ميان والفقه ميان 
واحلكمة ميانية اال إن السكينة والوقار يف اصحاب الغنم أال وان اخليالء والفخر يف اصحاب اخليل واإلبل 

  بة بن أيب حكيم إال بقية والفدادين اهل الوبر مل يرو هذا احلديث عن عت

حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد اهللا بن عمران االصبهاين قال نا عبد الرمحن بن مغراء عن الضحاك بن  - ٤٠٢٦
  عثمان عن موسى عن ميسرة عن سعيد بن ايب هند 

يرو هذا عن ايب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ضرب بالكعاب فقد عصى اهللا ورسوله مل 
  احلديث عن موسى إال الضحاك تفرد به عبد الرمحن 

حدثنا علي بن سعيد قال نا داود بن بالل السعدي قال نا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال نا حممد  - ٤٠٢٧
  بن عجالن عن سعيد املقربي 

قالوا يا رسول ]  ٢٢٠ص [ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا جنتكم خذوا جنتكم 
اهللا من عدو حضر قال ال ولكن من النار قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنن يأتني يوم 

القيامة مستقدمات وجمنبات وهن الباقيات الصاحلات مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال عبد العزيز وال 
  عمر احلوضي وبن بالل رواه عن عبد العزيز إال أبو 

  حدثنا علي قال نا بشر بن الوليد القاضي قال نا شريك عن األعمش عن جماهد  - ٤٠٢٨

عن عائشة قالت دخل رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقربه وأدىن جملسه فلما خرج من عنده قلت يا 
يكرمون اتقاء شرهم مل يرو هذا احلديث  رسول اهللا ألست كنت تشكو هذا قال بلى ولكن من شرار الناس الذين

  عن األعمش إال شريك 

حدثنا علي بن سعيد قال نا زنيج أبو غسان قال نا أبو متيلة قال نا عبداملؤمن بن خالد قال نا الصلت بن  - ٤٠٢٩
  إياس احلنفي 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه قال أتيت بن عمر أنا وأمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد فقلت يا أبا عبد الرمحن مىت ك
  و سلم يوتر قال من اخر الليل مل يرو هذا احلديث عن الصلت إال عبد املؤمن تفرد به أبو متيلة 



حدثنا علي قال نا عبد الرمحن بن سلمة الرازي قال نا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حممد  - ٤٠٣٠
  ىل أم حبيبة عن أيب اجلراح مو]  ٢٢١ص [ بن إبراهيم التيمي 

عن أم حبيبة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج ناس من قبل املشرق يريدون رجال عند 
البيت حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم فيلحق هبم من ختلف عنهم فيصيبهم ما أصاهبم قلت يا رسول اهللا 

لناس مث يبعث اهللا كل امرئ على نيته مل يرو هذا احلديث فكيف مبن كان أخرج مستكرها قال يصيبه ما أصاب ا
  عن أيب اجلراح إال حممد بن إبراهيم وال عن حممد إال بن إسحاق تفرد به سلمة 

  وبه حدثنا سلمة بن الفضل قال نا ابو جعفر الرازي عن حصني بن عبد الرمحن عن جماهد  - ٤٠٣١

سلم من سألكم باهللا فأعطوه ومن استعاذكم باهللا فأعيذوه ومن عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
مل يرو هذا احلديث عن حصني اال ابو جعفر تفرد به سلمة بن : دعاكم فأجيبوه ومن اهدى لكم كراعا فاقبلوه 

  الفضل 

حدثنا علي بن سعيد قال نا إمساعيل بن هبرام بالري قال وجدت يف كتاب ايب عن عمرو بن قيس عن  - ٤٠٣٢
  علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 

عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اخلفني وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر 
  لقد صنعت شيئا مل تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر 

  وبه عن عمرو بن قيس عن احلكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه  - ٤٠٣٣

 صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تنكح املرأة على عمتها او على خالتها ال يروى هذان احلديثان عن عن جده أن النيب
  عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد هبما إمساعيل بن هبرام 

حدثنا علي بن سعيد قال نا علي بن معبد بن نوح قال نا زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي قال نا سعيد بن  - ٤٠٣٤
  طية بن قيس عن زياد بن جارية عبد العزيز عن ع

مل : عن حبيب بن مسلمة قال شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم نفل يف بدأته الربع ويف رجعته الثلث يف غزوة 
  يرو هذا احلديث عن سعيد عن عطية اال زيد 

  ورواه عبد الرزاق وغريه عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 

  عبيد قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن وبه حدثنا زيد بن حيىي بن  - ٤٠٣٥

عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعاذك اهللا من أمراء يكونون بعدي قال وما هم 
يا رسول اهللا قال من دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على جورهم فليس مين وال يرد على حوضي اعلم يا 



الصيام جنة والصالة برهان يا عبد الرمحن بن مسرة ان اهللا تعاىل اىب علي ان يدخل اجلنة حلم نبت من  عبد الرمحن ان
مل يرو هذا احلديث عن قتادة اال سعيد بن بشري وال عن سعيد اال زيد بن حيىي تفرد به علي : سحت النار اوىل به 

  بن معبد 

نا سلمة بن رجاء عن ]  ٢٢٣ص [ كاسب قال  حدثنا علي بن سعيد قال نا يعقوب بن محيد بن - ٤٠٣٦
  اسرائيل عن مساك بن حرب 

  عن جابر بن مسرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح بالواقعة وحنوها من السور 

بدي حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا طاهر بن ايب امحد الزبريي قال نا ايب قال نا جيفر بن احلكم الع - ٤٠٣٧
  عن عبد الرمحن بن مسعود عن مالك بن ضمرة 

عن ايب ذر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امر جبمع الصدقة فجعل الرجل جييء بقدر ماله وبصدقته فبكيت 
فقال يا أبا ذر مما تبكي قلت ذهب املكثرون باالجر قال كيف قلت يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 

جند فقال بل املكثرون هم األسفلون اال من قال باملال هكذا وهكذا وقليل ما هم قلت  وجيدون ما يتصدقون وال
كيف يارسول اهللا قال انه ما من صاحب ابل ال يؤدي زكاهتا يف رسلها وجندهتا اال اتت يوم القيامة يف قاع قرقر 

ا رسول اهللا قال اخليل لثالثة رهط تطأه اخفافها كلما نفذ اوهلا عاد عليه اخرها حىت يقضي بني الناس قلت فاخليل ي
من اختذها عدة يف سبيل اهللا كان له عسرها ويسرها وامي اهللا لو قطعت رحابا فاشتدت شرفا او شرفني هبطت على 
روضة خضراء ومن اختذها اشرا كانت عليه وباال يوم القيامة قالوا فاحلمر يا نيب اهللا قال ما أنزل اهللا فيها شيئا اال 

فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مل يرو هذا احلديث عن جيفر بن احلكم إال اية الفاذة 
  أبو أمحد الزبريي تفرد به ابنه طاهر واهللا أعلم 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن أبان الواسطي قال نا سعيد بن زيد عن علي بن احلكم  - ٤٠٣٨
  يمان موىل ام سلمة البناين قال حدثين سل

عن ام سلمة قالت كان يوضع يل ولرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إناء واحد قدر نصف الفرق يبدأ قبلي فنغتسل 
  انا وهو مجيعا 

حدثنا علي بن سعيد قال نا امحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين قال نا الوليد بن عبد الواحد التميمي  - ٤٠٣٩
  بيد اهللا عن ايب الزبري قال نا معقل بن ع

عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امر الشمس فتأخرت ساعة من هنار مل يرو هذا احلديث عن معقل إال 
  الوليد تفرد به أمحد بن عبد الرمحن ومل يروه عن أيب الزبري إال معقل 

الصمد بن عبد العزيز املقريء قال نا حدثنا علي بن سعيد قال نا حممد بن نباتة الرازي قال نا عبد  - ٤٠٤٠
  عمرو بن ايب قيس عن مطرف عن ايب إسحاق عن احلارث 



  ( عن علي قال اخلروج إىل اجلبان يف العيدين من ا لسنة 

حدثنا علي بن سعيد قال نا علي بن سهل بن زجنلة قال نا حممد بن سعيد بن سابق قال نا عمرو بن ايب  - ٤٠٤١
  حاق عن احلارث قيس عن مطرف عن ايب إس

  عن علي قال اجلهر يف صالة ا لعيدين من السنة 

حدثنا علي قال نا ابو بكر بن أيب النضر قال نا ابو النضر قال حدثين زياد بن عبد اهللا بن عالثة عن عبد  - ٤٠٤٢
  الكرمي اجلزري عن جماهد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح بعد ما عن جرير بن عبد اهللا قال امنا اسلمت بعد ما نزلت املائدة واين رأيت رسو
اسلمت مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال عبد الكرمي وال عن عبد الكرمي إال زياد بن عبد اهللا وال عن زياد إال أبو 

  النضر تفرد به أبو بكر بن أيب النضر 

خالد الداالين عن احلكم عن حدثنا علي قال نا عبد املؤمن بن علي قال نا عبد السالم بن حرب عن ايب  - ٤٠٤٣
ميمون بن ايب شبيب أن عليا باع رقيقا ففرق بني امرأة وابنها فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورد البيع مل 

  يرو هذا احلديث عن أيب خالد إال عبد السالم 

رو بن عثمان حدثنا علي قال حدثين أمحد بن حممد بن عمر بن عبد احلميد الكاتب قال حدثين عم - ٤٠٤٤
  الكاليب قال نا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي 

عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كاد احلسد يسبق القدر وكادت احلاجة تكون كفرا مل يرو 
  هذا احلديث عن سليمان إال عيسى وال عن عيسى إال عمرو بن عثمان تفرد به أمحد بن حممد الكاتب 

نا علي بن سعيد قال نا إسحاق بن زريق الرازي قال نا إبراهيم بن خالد قال نا سفيان الثوري عن حدث - ٤٠٤٥
  هارون بن عنترة عن أبيه 

و قل هو اهللا أحد مل يرو هذا ) عن علي أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ على املنرب قل يا أيها الكافرون 
  تفرد به إسحاق بن زريق احلديث عن سفيان إال إبراهيم بن خالد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثين عطية بن بقية قال نا أيب عن األوزاعي عن بن جريج عن أيب  - ٤٠٤٦
  الزبري 

عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جموس هذه األمة املكذبون بالقدر مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال 
  األوزاعي تفرد به بقية 



حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا السري بن عاصم قال نا عيسى بن يونس عن املختار بن فلفل عن  - ٤٠٤٧
أيب ليلى عن محيضة بنت الشمردل عن قيس بن احلارث أنه أسلم وعنده مثان نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  فل إال عيسى بن يونس تفرد به السري بن عاصم و سلم أن خيتار منهن أربعا مل يرو هذا احلديث عن املختار بن فل

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عبد العزيز بن حيىي املديين قال نا حممد بن طلحة التيمي عن شريك  - ٤٠٤٨
  بن أيب منر عن عبيد بن عمري 

ريق فليلتمسن عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس للنساء نصيب يف سراة الط
حافتها وال حيققنها مل يرو هذا احلديث عن عبيد بن عمري إال شريك وال عن شريك إال حممد بن طلحة وال يروى 

  عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد العزيز 

 حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا بشر بن عبد الوهاب قال نا الوليد بن مسلم قال نا هشام بن الغاز - ٤٠٤٩
  قال أنا عبادة بن نسي عن كعب بن عجرة 

عن سلمان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شهر وقيامه ومن 
مات مرابطا يف سبيل اهللا أجري من فتنة القرب وجرى عليه صاحل عمله إىل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن كعب 

  عبادة بن نسي وال عن عبادة إال هشام بن الغاز تفرد به الوليد بن عجرة إال 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن عمر بن شقيق البلخي قال نا عبد الوارث بن سعيد عن  - ٤٠٥٠
  يزيد بن ايب عبيد عن عمار بن ايب عمار موىل بين هاشم 

لم كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون ابواه يهودانه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
وينصرانه كما ينتجون االبل هل جتدون فيها جدعاء حىت جتدعوهنا مل يرو هذا احلديث عن عمار بن أيب عمار إال 

  يزيد بن أيب عبيد تفرد به عبد الوارث 

ا سعيد بن خثيم قال نا بن شربمة حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا إسحاق بن موسى االنصاري قال ن - ٤٠٥١
  قال نا ابو اخلليل عن ايب الصايفه 

عن جندب قال ملا فارقت اخلوارج عليا خرج يف طلبهم وخرجنا معه فانتهينا إىل عسكر القوم فإذا هلم دوي كدوي 
ت النحل من قراءة القرآن وفيهم اصحاب الثفنات واصحاب الربانس فلما رأيتهم دخلين من ذلك شك فتنحي

فركزت رحمي ونزلت عن فرسي ووضعت ترسي فنثرت عليه درعي واخذت مبقود فرسي فقمت اصلي إىل رحمي 
ان كان قتال هؤالء القوم لك طاعة فائذن فيه وان كان معصية فأرين ]  ٢٢٨ص [ وانا أقول يف صاليت اللهم 

  براءتك 

سلم فلما حاذاين قال تعوذ باهللا يا جندب من قال فأنا كذلك اذ أقبل علي على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الشك فجئت اسعى إليه ونزل فقام يصلي اذ أقبل رجل على برذون يقرب به فقال يا امري املؤمنني قال ما تشاء قال 



ألك حاجة يف القوم قال وما ذاك قال قد قطعوا النهر فذهبوا قال ما قطعوه قلت سبحان اهللا مث جاء آخر أرفع منه 
ي فقال يا امري املؤمنني قال ما تشاء قال ألك حاجة يف القوم قال وما ذاك قال قد قطعوا النهر فذهبوا قلت يف اجلر

اهللا اكرب فقال علي ما قطعوه مث جاء آخر يستحضر بفرسه فقال يا امري املؤمنني قال ما تشاء قال ألك حاجة يف 
  وال يقطعوه وليقتلن دونه عهد من اهللا ورسوله  القوم قال وما ذاك قال قد قطعوا النهر فقال علي ما قطعوه

قلت اهللا أكرب مث قمت فأمسكت له بالركاب فركب فرسه مث رجعت إىل درعي فلبستها واىل فرسي فعلوته مث 
وضعت رجلي يف الركاب وخرجت اسايره فقال يل يا جندب قلت لبيك يا امري املؤمنني قال اما أنا فأبعث اليهم 

دعو إىل كتاب رهبم وسنة نبيهم فال يقبل علينا بوجهه حىت يرشقوه بالنبل يا جندب اما انه ال رجال يقرأ املصحف ي
  يقتل منا عشرة وال ينجو منهم عشرة 

فانتهينا إىل القوم وهم يف معسكرهم الذي كانوا فيه مل يربحوا فنادى علي يف اصحابه فصفهم مث اتى الصف من 
من يأخذ هذا املصحف فيمشي به إىل هؤالء فيدعوهم إىل كتاب رهبم وسنة رأسه ذا إىل رأسه ذا مرتني وهو يقول 

نبيهم وهو مقتول وله اجلنة فلم جيبه اال شاب من بين عامر بن صعصعه فلما رأى علي حداثة سنة قال له ارجع إىل 
ص [ الشاب فقال موقفك مث نادى الثانية فلم خيرج إليه اال ذلك الشاب مث نادي الثالثة فلم خيرج إليه اال ذلك 

له علي خذ فأخذ املصحف فقال اما انك مقتول ولست تقبل علينا بوجهك حىت يرشقوك بالنبل فخرج ]  ٢٢٩
الشاب ميشي باملصحف إىل القوم فلما دنا منهم حيث مسعوا قاموا ونشبوا القتال قبل ان يرجع قال فرماه انسان 

  وم بالنبل فاقبل علينا بوجهه فقعد فقال علي دونكم الق

قال جندب فقتلت بكفي هذه بعد ما دخلين ما كان دخلين مثانية قبل ان اصلي الظهر وما قتل منا عشرة وال جنا 
  مل يرو هذا احلديث عن بن شربمة اال سعيد بن خثيم تفرد به إسحاق بن موسى االنصاري : منهم عشرة كما قال 

  ان قال نا إمساعيل بن زكريا عن ايب مالك االشجعي حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا اهليثم بن اليم - ٤٠٥٢

عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الفجر فهو يف ذمة اهللا وحسابه على اهللا مل يرو هذا 
  احلديث عن أيب مالك إال إمساعيل تفرد به اهليثم بن اليمان 

قال نا عمر بن شبيب املسلي قال نا عبد اهللا بن عيسى حدثنا علي بن سعيد قال نا ابو هشام الرفاعي  - ٤٠٥٣
  عن زيد العمي 

عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرد الدعاء بني االقامة والنداء مل يرو هذا احلديث 
  عن عبد اهللا بن عيسى إال عمر بن شبيب تفرد به أبو هشام 

  ن ا يب ايوب املصري قال نا زياد بن يونس عن نافع بن ايب نعيم عن نافع حدثنا علي قال نا إبراهيم ب - ٤٠٥٤

عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا كان ثالثة يف سفر فليؤمهم احدهم مل يرو هذا احلديث 
  عن نافع بن أيب نعيم إال زياد بن يونس 



نا ابو جابر قال نا عمر بن أسيد ابو اليقظان قال نا حدثنا علي قال نا إسحاق بن زريق الراسيب قال  - ٤٠٥٥
  علي بن مدرك النخعي قال حدثين ابو بردة بن ايب موسى قال 

حدثين ايب انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان اميت امة مرحومة ال عذاب عليها إمنا عذاهبا يف الدنيا 
علي بن مدرك إال عمر بن أسيد وال عن عمر إال أبو جابر تفرد به الزالزل والفنت والقتل مل يرو هذا احلديث عن 

  إسحاق بن زريق 

حدثنا علي قال نا علي بن هاشم بن مرزوق قال نا أيب قال نا عمرو بن ايب قيس عن مطرف عن أيب  - ٤٠٥٦
  إسحاق عن ايب بكر بن عمارة بن رويبة 

ى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا وشهد ان ال اله اال اهللا عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صل
  دخل اجلنة 

قال نعم ]  ٢٣١ص [ فسمعها شيخ من اهل البصرة فقال انت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ثالث مرات مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال عمرو تفرد به علي بن هاشم عن أبيه 

زيد بن أخزم الطائي قال نا ابو داود الطيالسي قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري حدثنا علي قال نا  - ٤٠٥٧
  عن عامر بن سعد 

عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طهروا افنيتكم فان اليهود ال تطهر افنيتها مل يرو هذا احلديث عن 
  يد بن أخزم الزهري إال إبراهيم وال عن إبراهيم إال أبو داود تفرد به ز

حدثنا علي قال نا احلسني بن ايب زيد الدباغ قال نا عمر بن حفص عن مالك بن دينار عن احلسن عن  - ٤٠٥٨
أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امنا مثل اميت مثل املطر ال يدري اوله خري او آخره مل يرو 

  تفرد به احلسني بن أيب زيد الدباغ  هذا احلديث عن مالك بن دينار إال عمر بن حفص

حدثنا علي قال نا مهران بن عبد اهللا البقال قال نا احلكم بن بشري بن سلمان عن عمرو بن قيس املالئي  - ٤٠٥٩
  عن الركني بن الربيع عن الربيع بن عميلة 

ال ستة فمنهم موسع له يف عن خرمي بن فاتك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الناس يوم القيامة أربعة واالعم
الدنيا موسع له يف اآلخرة ومنهم موسع له يف الدنيا مقتر عليه يف اآلخرة ومنهم مقتر عليه يف الدنيا موسع عليه يف 

]  ٢٣٢ص [ اآلخرة ومنهم شقي يف الدنيا واآلخرة واالعمال موجبتان ومثل مبثل وعشرة أضعاف وسبع مائة 
باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار وأما مثل مبثل من ضعف فاملوجبتان من مات ال يشرك 

مل يرو هذا : هم حبسنة ومن عمل سيئة وعشرة أضعاف من عمل حسنة وسبع مائة ضعف النفقة يف سبيل اهللا 
  احلديث عن عمرو اال احلكم بن بشري 



قال نا داود بن عبد الرمحن العطار عن هشام  حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد االعلى بن محاد النرسي - ٤٠٦٠
  بن عروة عن ابيه عن عائشة وايوب عن القاسم بن حممد بن ايب بكر 

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وانا معترضه بني يديه مل يرو هذا احلديث عن ايوب 
  اال داود تفرد به عبد االعلى 

سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال نا حيىي بن سعيد االموي عن حممد بن إسحاق حدثنا علي قال نا  - ٤٠٦١
  عن عثمان بن عروة عن عروة 

عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان االسود اذا جاع سرق واذا شبع زىن وان هلم 
  د بن إسحاق تفرد به حيىي بن سعيد خللتني صدق السماحة والنجدة مل يرو هذا احلديث عن عثمان اال حمم

حدثنا علي بن سعيد قال نا زيرك ابو العباس الرازي قال نا عبد الرمحن بن مغراء عن الضحاك بن  - ٤٠٦٢
  عثمان عن بكري بن عبد اهللا بن االشج عن بسر بن سعيد وسليمان بن يسار 

الناس اال امري ]  ٢٣٣ص [ يقص على  عن عوف بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال
او مأمور او متكلف مل يرو هذا احلديث عن بسر بن سعيد وسليمان بن يسار اال بكري بن عبد اهللا وال عن بكري اال 

  الضحاك تفرد به عبد الرمحن 

عن عطاء عن حدثنا علي بن سعيد قال نا حممد بن خالد بن عبد اهللا الواسطي قال نا ايب عن بن ايب ليلى  - ٤٠٦٣
  ايب اخلليل 

عن ايب قتادة االنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن الرجل يكون معه اهلدى تطوعا فيعطب قبل ان 
  يبلغ قال ينحرها مث يلطخ نعلها بدمها مث يضرب به جنبها فإن اكل منها وجب عليه قضاؤها 

ال نا عاصم بن عبد العزيز االشجعي قال نا حممد بن حدثنا علي قال نا إسحاق بن موسى االنصاري ق - ٤٠٦٤
عمارة وخثيم بن عراك عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج إىل 

الصبح ورأسه يقطر ماء نكاحا من غري حلم مث يصبح صائما مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن يسار إال حممد بن 
  ن عراك تفرد به عنهما عاصم عمارة وخثيم ب

حدثنا علي قال نا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال نا عبد اهللا بن وهب عن بن هليعة عن عقيل بن خالد  - ٤٠٦٥
  عن بن شهاب قال حدثين خالد بن اسلم موىل عمر بن اخلطاب 

الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف قال خرجت يوما مع عبد اهللا بن عمر فلحقه أعرايب فقال له قول اهللا الذين يكنزون 
من كنزمها فلم يؤد زكاهتما فويل له امنا كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما ]  ٢٣٤ص [ سبيل اهللا فقال بن عمر 



نزلت جعلها اهللا طهورا لالموال مث التفت فقال ما أبايل ان لو كان مثل احد ذهبا اعلم عدده وأزكيه واعمل فيه 
  ذا احلديث عن الزهري اال عقيل وال عن عقيل اال بن هليعة مل يرو ه: بطاعة اهللا 

حدثنا علي بن سعيد قال نا نصر بن مرزوق املصري قال نا حيىي بن مسلمة القعنيب قال نا عبد اهللا بن  - ٤٠٦٦
  حممد الضبعي عن جويرية بن امساء عن نافع قال 

بت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع بن عمر رجال يقول الشحيح اعذر من الظامل فقال بن عمر كذ
يقول الشحيح ال يدخل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن نافع إال جويرية وال عن جويرية إال عبد اهللا بن حممد الضبعي 

  تفرد به حيىي بن مسلمة القعنيب 

  وهو اخو عبد اهللا بن مسلمة هم ثالثة اخوة عبد اهللا وحيىي وامساعيل 

بن سعيد الرازي قال نا احلسن بن عيسى النيسابوري قال نا عبد اهللا بن املبارك قال نا جهم حدثنا علي  - ٤٠٦٧
  بن أوس 

قال مسعت عبد اهللا بن ايب مرمي ومر به عبد اهللا بن رستم يف موكبه فقال البن ايب مرمي اين الشتهي جمالستك 
  وحديثك فلما مضى قال بن ايب مرمي 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تغبطوا فاجرا بنعمة انك ال تدري ما هو الق بعد مسعت ابا هريرة يقول قال رسول 
  موته إن له عند اهللا قاتال ال ميوت مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب مرمي إال جهم بن موسى تفرد به بن املبارك 

ن عبد اهللا االموي عن يعقوب حدثنا علي بن سعيد قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال نا عبد اهللا ب - ٤٠٦٨
  االسود عن ايب الزبري ]  ٢٣٥ص [ بن عطاء وبن جريج وعثمان بن 

عن جابر ان رجال جرح رجال فأراد ان يستقيد فنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم ان يستقاد من اجلارح حىت يربأ 
  اجملروح 

ابو زهري عبد الرمحن بن مغراء عن ايب سعد  حدثنا علي بن سعيد قال نا العباس بن موسى الرازي قال نا - ٤٠٦٩
  البقال عن عكرمة 

عن بن عباس قال ملا كان يوم احد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسعد بن ايب وقاص دونك حنور القوم 
فداك ايب وامي فكان سعد يضع سهمه يف كبد قوسه فيقول اللهم سهمك ويف سبيلك اللهم انصر رسولك فقال 

   صلى اهللا عليه و سلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك رسول اهللا

حدثنا علي بن سعيد قال نا حممد بن بكار العيشي قال نا محاد بن عيسى اجلهين عن بن جريج عن عبد  - ٤٠٧٠
  العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك 



 تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة مل يرو هذا عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان هللا
  احلديث عن بن جريج إال محاد بن عيسى اجلهين 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن صاحل بن مهران قال نا مروان بن ضرار الفزاري قال  - ٤٠٧١
خربين ايب عن عامر بن عبد االسد قبيصة الثقفي قال ا]  ٢٣٦ص [ اخربين عبد الرمحن بن احلكم بن الرباء بن 

  العبقسي 

عن عبد اهللا بن الغسيل قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر بالعباس فقال يا عم اتبعين ببنيك فانطلق 
بستة من بنيه الفضل وعبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن وقثم ومعبد فأدخلهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بيتا 

شملة له سوداء خمططة حبمرة وقال اللهم هؤالء اهل بييت وعتريت فاسترهم من النار كما سترهتم هبذه وغطاهم ب
الشملة قال فما بقي يف البيت مدر وال باب اال امن ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن الغسيل إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به حممد بن صاحل بن مهران 

ل نا بشر بن معاذ قال نا أبو املطرف املغرية بن املطرف قال نا أبن ثوبان عن حدثنا علي بن سعيد قا - ٤٠٧٢
  عبدة بن أيب لبابة 

عن أبن وائل عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال عامل أو متعلم 
دة إال أبو مطرف تفرد به بشر بن معاذ ورواه غريه عن وذكر اهللا وما وااله مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان عن عب

  بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد اهللا بن ضمرة عن أيب هريرة 

حدثنا علي قال نا أبو بشر حممد بن احلسن احلضرمي قال نا إمساعيل بن إبراهيم ابو حيىي التيمي عن ايب  - ٤٠٧٣
  اسامة عن ايب حازم 

الذي امنا مهته ]  ٢٣٧ص [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعس عبد الدينار والدرهم عن ايب هريرة قال قال رسول 
  دينار او درهم يصيبه فيأخذه مل يرو هذا احلديث عن أيب أسامة إال حيىي التيمي 

حدثنا علي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا الصباح بن حمارب قال نا حممد بن سوقة  - ٤٠٧٤
  ايب طلحة  عن علي بن

  عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال النجوم امان الهل السماء واصحايب امان الميت 

حدثنا علي قال نا حممد بن عقبة السدوسي نا سعيد بن ايب كعب العبدي قال نا راشد ابو حممد احلماين  - ٤٠٧٥
  عن عبد الرمحن بن ايب بكرة 



اهللا عليه و سلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس  عن ابيه قال قال رسول ا هللا صلى
أوشك ان يأيت على الناس زمان خيتصم رجالن يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما مل يرو هذا احلديث عن راشد 

  إال سعيد وال يروى عن أيب بكرة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عقبة 

ا علي قال نا امحد بن حممد بن ايب بزة قال حدثين ابو امحد حممد بن حيىي بن يسار موىل عبد اهللا بن حدثن - ٤٠٧٦
  مسعود قال نا حسني بن صدقة بن يسار االنصاري عن املقربي 

من شاء استخرج ]  ٢٣٨ص [ عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعينوا اوالدكم على الرب 
  ولده العقوق ل

  حدثنا علي قال نا امحد قال نا حممد قال حدثين حسني عن املقربي عن  - ٤٠٧٧

ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة يا عائشة اهجري املعاصي فاهنا خري اهلجرة وحافظي على 
  أيب بزة عن حممد بن حيىي الصلوات فاهنا افضل الرب مل يرو هذين احلديثني عن املقربي إال حسني تفرد هبما بن 

  حدثنا علي قال نا حممد بن خالد بن عبد اهللا قال نا ايب عن بن ايب ليلى عن ايب الزبري عن جابر  - ٤٠٧٨

عن عبد احلميد ايب عمرو وكانت حتته فاطمة بنت قيس فطلقها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال نفقة هلا ال 
  يد ايب عمرو اال هبذا االسناد تفرد به حممد بن خالد يروي هذا احلديث عن عبد احلم

حدثنا علي قال نا أبو ا لدرداء عبد العزيز بن املنيب املروزي قال نا سعيد بن ربيعة قال نا احلسن بن  - ٤٠٧٩
  رشيد عن ايب حنيفة قال حدثين عكرمة 

القيامة محزة بن عبد املطلب ورجل قام صلى اهللا عليه و سلم سيد الشهداء يوم ( عن بن عباس قال قال رسول اهللا 
إىل امام جائر فنهاه وامره فقتله مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال أبو حنيفة وال عن أيب حنيفة إال احلسن بن رشيد 

  وال عن احلسن بن رشيد إال سعيد تفرد به أبو الدرداء 

ملغرية بن سنان احلمصي قال نا حيىي بن حدثنا علي بن سعيد قال حدثين ابو محيد امحد بن حممد بن ا - ٤٠٨٠
  سعيد العطار قال نا حفص بن سليمان عن حممد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرمحن 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ليدفع باملسلم الصاحل عن مائة اهل بيت من جريانه 
حفص بن سليمان وال عن حفص إال حيىي تفرد به أبو محيد  البالء مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سوقة إال

  احلمصي 

حدثنا علي بن سعيد قال نا عباد بن يعقوب قال نا أبو عبد الرمحن املسعودي عبد اهللا بن عبد امللك بن  - ٤٠٨١
  أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود قال نا احلارث بن حصرية عن صخر بن احلكم عن عمه 



احلمق يقول بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسرية فقالوا يا رسول اهللا إنك تبعثنا وليس لنا أنه مسع عمرو بن 
زاد وال لنا طعام وال علم لنا بالطريق فقال إنكم ستمرون برجل صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من 

ري بعضهم إىل بعض وينظرون إيل الشراب ويدلكم على الطريق وهو من أهل اجلنة فلما نزل القوم علي جعل يش
فقلت ما بكم يشري بعضكم إىل بعض وتنظرون إيل فقالوا أبشر ببشرى اهللا ورسوله فإنا نعرف فيك نعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فأخربوين مبا قال هلم فأطعمتهم وسقيتهم وزودهتم وخرجت معهم حىت دللتهم على الطريق مث 

  إبلي رجعت إىل أهلي فأوصيتهم ب

مث خرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما الذي تدعو إليه فقال أدعو إىل شهادة أن ال إله إال اهللا 
وأين رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فقلت إذا أجبناك إىل هذا فنحن آمنون على 

إىل قومي فأخربهتم بإسالمي فأسلم على يدي بشر كثري منهم مث أهلنا ودمائنا وأموالنا قال نعم فأسلمت ورجعت 
فبينما أنا عنده ذات يوم فقال يل يا عمرو هل لك أن ]  ٢٤٠ص [ هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة قال هذا وقومه آية اجلن} أنت { أريك آية اجلنة يأكل الطعام ويشرب الشراب وميشي يف األسواق قلت بلى بأيب 
وميشي { وأشار إىل علي بن أيب طالب وقال يل يا عمرو هل لك أن أريك آية النار يأكل الطعام ويشرب الشراب 

قلت بلى بأيب انت قال هذا وقومه آية النار وأشار إىل رجل فلما وقعت الفتنة ذكرت قول رسول اهللا } يف األسواق 
  ة صلى اهللا عليه و سلم ففررت من أية النار إىل آية اجلن

وترى بين امية قاتلي بعد هذا قلت اهللا ورسوله اعلم قال واهللا لو كنت يف جحر يف جوف جحر الستخرجين بنو 
امية حيت يقتلوين حدثين به حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان رأسي أول رأس جيتز يف االسالم وينقل من 

  د الرمحن بلد إىل بلد ط مل يرو هذا احلديث عن احلارث إال أبو عب

حدثنا علي بن سعيد قال نا حربة بن خلم االسكندراين قال نا عبد اهللا بن وهب عن جرير بن حازم عن  - ٤٠٨٢
  بن عون عن حممد بن سريين 

عن ايب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلتفت يف الصالة عن ميينه وعن مشاله مث انزل اهللا قد افلح 
م يف صالهتم خاشعون فخشع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن يلتفت ميينا وال مشاال مل املؤمنون الذين ه

  يرو هذا احلديث عن بن عون إال جرير وال عن جرير إال بن وهب تفرد به حربة 

حدثنا علي بن سعيد قال نا زنيج ابو غسان قال نا احلكم بن بشري بن سلمان قال نا عثمان بن زائدة  - ٤٠٨٣
  عن الزبري بن عدي 

عن انس بن مالك قال قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بن ثالث وستني وابو بكر وهو بن ثالث وستني وعمر 
  مل يرو هذا احلديث عن الزبري إال عثمان بن زائدة تفرد به احلكم : وهو بن ثالث وستني 



علي بن مسهر عن أشعث عن احلسن عن أيب  حدثنا علي قال نا علي بن جعفر بن زياد األمحر قال نا - ٤٠٨٤
موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األذنان من الرأس مل يرو هذا احلديث عن األشعث إال علي تفرد به علي 

  بن زياد وال يروى عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد 

اهللا بن نافع الصائغ قال نا مالك بن  حدثنا علي قال نا امحد بن عبيد اهللا بن احلسن العنربي قال نا عبد - ٤٠٨٥
  انس عن الزهري عن عطاء بن يزيد 

عن ايب ايوب قال كان الرجل يضحي بالشاة الواحده عنه وعن اهل بيته مث تباهى الناس فصارت مباهاة مل يرو هذا 
  احلديث عن مالك عن الزهري إال عبد اهللا تفرد به أمحد بن عبيد اهللا 

  ا حممد بن أبان الواسطي قال نا جرير بن حازم قال مسعت أبا رجاء العطاردي يقول حدثنا علي قال ن - ٤٠٨٦

مسعت بن عباس حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن امر هذه االمة ال يزال متقاربا او قال مواتيا ما مل 
  يتكلموا يف ال ولدان والقدر مل يرو هذا احلديث عن أيب رجاء إال جرير بن حازم 

احلسن عن املعلى بن عرفان ]  ٢٤٢ص [ حدثنا علي قال نا إمساعيل بن توبة القزويين قال نا حممد بن  - ٤٠٨٧
  عن ايب وائل 

مل يرو هذا احلديث عن : عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرفق مين واخلرق شؤم 
  املعلى إال حممد تفرد به إمساعيل 

ثنا علي بن سعيد قال نا طاهر بن ايب امحد الزبريي قال نا ابو خالد االمحر عن سفيان الثوري عن حد - ٤٠٨٨
  صاحل موىل التوأمة 

عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بني الظهر والعصر مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال 
  أبو خالد تفرد به طاهر بن أيب أمحد 

ثنا علي قال نا احلسن بن شوكر قال نا إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن حد - ٤٠٨٩
  املنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة 

عن عائشة ام املؤمنني قالت ما رأيت احدا من خلق اهللا اشبه برسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم دينا وال جلسة وال 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحبت به وقامت من جملسها وقبلت يده مشية من فاطمة وكانت اذا دخل عليه

واجلسته يف جملسها وكانت اذا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحب هبا وقام اليها وقبل يدها 
  واجلسها يف جملسه 

لنسوة ان كنت الرى ان وأهنا دخلت عليه وهو يف بيته فسارها فبكت مث اسر اليها فضحكت قالت عائشة فقلت ل
هلذه املرأة فضال على النساء بينا هي تبكي إذ هي تضحك فسألتها بعد ذلك ما أسر اليك رسول اهللا صلى اهللا عليه 



و سلم فلم ختربين فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألتها فقالت قال اين ميت يف مرضي هذا فجزعت 
مل يرو هذا احلديث عن إسرائيل اال عثمان بن عمر : ا فسررت بذلك فضحكت فبكيت واسر ايل اين اول اهله حلوق

  وامساعيل بن جعفر 

حدثنا علي قال نا عقبة بن مكرم قال نا عبد اهللا بن عيسى اخلزاز عن يونس بن عبيد عن احلسن عن  - ٤٠٩٠
اصرها ومعتصرها وحاملها اخلمر وشارهبا وع( عثمان بن ايب العاص قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واحملمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل مثنها مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عبد اهللا بن عيسى تفرد به عقبة بن 
  مكرم 

حدثنا علي قال نا إدريس بن ايب الرباب قال نا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن راشد عن سعيد اجلريري  - ٤٠٩١
  عن عبد ا هللا بن بريدة 

ن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم نبيذ اجلر مث احله مل يرو هذا احلديث عن احلريري إال حيىي تفرد به ع
  ضمرة 

حدثنا علي قال نا عباد بن يعقوب االسدي قال نا عمرو بن ثابت عن يونس بن خباب قال مسعت ابا  - ٤٠٩٢
  اخلليل حيدث جماهدا قال 

الشجر ]  ٢٤٤ص [ صلى اهللا عليه و سلم سابع سبعة وقد تسلقت افواهنا من أكل  ولقد رأيتين مع رسول اهللا
ولقد رأيتين وسعدا اشتققنا بردة نصفني فلبست نصفها ولبس سعد نصفها وما منا اليوم اال امري على مصر من هذه 

عظيما ويف اعني الناس األمصار وانه بلغين اهنا مل تكن نبوة اال نسخت ملكا واين اعوذ باهللا ان اكون يف نفسي 
حقريا وستجربون االمراء بعدي مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال أبو اخلليل وال عن أيب اخلليل إال يونس وال عن 

  يونس إال عمرو تفرد به عباد بن يعقوب 

 حدثنا علي قال نا شعيب بن سلمة االنصاري قال نا إبراهيم بن صرمة قال حدثين حيىي بن سعيد قال - ٤٠٩٣
  حدثين زياد بن ايب زياد موىل بن عياش عن عراك بن مالك 

عن عائشة قالت جاءتين مسكينة حتمل ابنني هلا فأطعمتها ثالث مترات فاعطت ابنيها كل واحد منهما مترة ورفعت 
لذي إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمها ابناها فشقت التمرة اليت ارادت ان تأكل بينهما فأعجبين شأهنا فذكرهتا وا

  صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا قد اوجب هلا اجلنة واعتقها من النار 

حدثنا علي قال نا شعيب قال نا ابراهيم عن حيىي بن سعيد عن ايب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن  - ٤٠٩٤
  عبد اهللا بن عمرو بن عثمان 

ليه و سلم يقول اين أحرم ما بني البيت املدينة كما حرم ابراهيم عن رافع بن خديج انه مسع رسول اهللا صلى اهللا ع
  مكة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد اال إبراهيم بن صرمة 



حدثنا علي قال نا عبد اهللا بن ايب زياد القطواين قال أنا مصعب بن املقدام عن إسرائيل عن سعيد بن  - ٤٠٩٥
  مسروق عن حمارب بن دثار قال 

عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التمسوا ليلة القدر يف ا لسبع االواخر مل يرو هذا مسعت بن 
  احلديث عن سعيد بن مسروق إال إسرائيل تفرد به مصعب بن املقدام 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حفص بن عمر املهرقاين قال نا عبد اهللا بن عبد العزيز بن ايب رواد  - ٤٠٩٦
  ايوب بن عائذ عن إمساعيل بن ايب خالد عن الشعيب  عن

عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن 
  إمساعيل بن أيب خالد إال أيوب وال عن أيوب إال عبد اهللا 

قال نا عبد اهللا بن وهب قال نا حممد بن حدثنا علي بن سعيد قال نا موهب بن يزيد بن موهب الرملي  - ٤٠٩٧
  ايب محيد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

عن ايب ذر قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ حصيات فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث اخذهن 
ن يف يده مث وضعهن فسبحن يف يده مث اعطاهن ابا بكر فسبحن يف يده مث اخذهن النيب صلى اهللا عليه و سلم فسبح

فخرسن مث اعطاهن عمر فسبحن يف يده مث اخذهن النيب صلى اهللا عليه و سلم فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن 
  مث اعطاهن عثمان فسبحن يف يده مث اعطاهن عليا فوضعهن يف يده فخرسن 

عن الزهري عن سعيد بن قال الزهري هي اخلالفة اليت اعطاها اهللا ابا بكر وعمر وعثمان مل يرو هذا احلديث 
  املسيب إال حممد بن أيب محيد وال عن بن أيب محيد إال بن وهب تفرد به بن موهب 

حدثنا علي بن سعيد قال نا محاد بن إمساعيل بن علية قال نا ايب قال نا زياد بن بيان قال نا سامل بن عبد  - ٤٠٩٨
  اهللا بن عمر 

القوم فقال اللهم ]  ٢٤٦ص [ صالة الفجر مث انفتل فأقبل على  عن ابيه قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم
بارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف شامنا وميننا فقال رجل والعراق يا رسول اهللا 

لنا يف شامنا وميننا  فسكت مث قال اللهم بارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا يف حرمنا وبارك
فقال رجل والعراق يا رسول اهللا قال من مث يطلع قرن الشيطان وهتيج الفنت مل يرو هذا احلديث عن زياد بن بيان إال 

  إمساعيل بن عبلة تفرد به عنه ابنه محاد 

ق عن حممد حدثنا علي قال نا حممد بن مهران اجلمال الرازي قال نا حممد بن املعلى عن حممد بن إسحا - ٤٠٩٩
  بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سامل بن عبد اهللا 



عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل الدجال هذه السبخة فيكون أكثر من خيرج إليه 
 صلى اهللا النساء حىت ان الرجل يعمد إىل حبيبته إما امه او اخته او زوجته فيشدد رباطها او تلحق به قال رسول اهللا

عليه و سلم مث يسلطون عليه وعلى شيعته وشيعته اليهود فيقتلوهم حىت ان احدهم ليستتر باحلجر او الشجر فيقول 
احلجر او ا لشجر يا مؤمن هذا ورائي يهودي فاقتله مل يرو هذا احلديث عن حممد بن طلحة إال حممد بن إسحاق 

  تفرد به حممد بن املعلى 

سعيد قال نا إسحاق بن زريق الراسيب قال نا أبو جابر حممد بن عبد امللك قال حدثين  حدثنا علي بن - ٤١٠٠
  سهل بن عبد اهللا بن بريدة عن ابيه 

والشجر ثالث مرات ]  ٢٤٧ص [ عن جده بريدة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اكثري احلجر 
جر والشجر ال يروى هذا احلديث عن بريدة إال هبذا اإلسناد قلنا نعم قال والذي نفسي بيده لشفاعيت اكثر من احل

  تفرد به أبو جابر 

حدثنا علي بن سعيد قال نا إسحاق بن زريق الراسيب قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ايب  - ٤١٠١
  عروبة عن قتادة 

ال مثل ابراهيم خليل الرمحن فبهم عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن ختلو األرض من اربعني رج
  يسقون وهبم ينصرون ما مات منهم احد اال ابدل اهللا مكانه اخر 

قال ومسعت قتادة يقول لسنا نشك ان احلسن منهم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد وال عن سعيد إال عبد 
  الوهاب تفرد به إسحاق 

بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق الدمشقي قال نا سويد بن حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد الرمحن  - ٤١٠٢
  عبد العزيز قال نا االوزاعي وسفيان بن حسني عن الزهري عن عروة قال 

  حدثتين عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من احيا ارضا مواتا فهي له 

لم قال هذا فقال اشهد ان عائشة حدثتين هبذا فقال له عمر بن عبد العزيز تشهد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واشهد ان عائشة ما كذبتين مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سويد بن 

  عبد العزيز 

  حدثنا علي قال نا امحد بن منيع قال نا منصور بن عباد قال نا بشري بن طلحة عن خالد بن الدريك  - ٤١٠٣

سحابة الهل النار ]  ٢٤٨ص [ لي بن منية رفع احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ينشىء اهللا عن يع
سوداء مظلمة فيقال يا اهل النار أي شيء تطلبون فيذكرون هبا سحابة الدنيا فيقولون يا ربنا الشراب فيمطرهم 



عليهم ال يروى هذا احلديث عن يعلى إال هبذا  اغالال تزيد يف اغالهلم وسالسل تزيد يف سالسلهم ومجرا تلتهب
  اإلسناد تفرد به منصور 

حدثنا علي قال حدثين حممد بن عقبة بن علقمة البريويت قال حدثين ايب قال حدثين بن شوذب قال  - ٤١٠٤
  حدثين عبد العزيز بن صهيب 

لربكة مل يرو هذا احلديث عن بن انه مسع انس بن مالك يقول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا يف السحور با
  شوذب إال عقبة تفرد به ابنه 

حدثنا علي قال نا احلسن بن عمر بن شقيق قال نا اسود بن حفص املروزي قال نا احلسني بن واقد عن  - ٤١٠٥
  يزيد النحوي عن عكرمة 

مل يرو هذا احلديث عن  عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة
  يزيد النحوي اال احلسني بن واقد وال عن احلسني إال اسود بن حفص وزيد بن احلباب 

حدثنا علي قال نا حممد بن إمساعيل بن علي االنصاري قال نا رواد بن اجلراح قال نا سعيد بن بشري عن  - ٤١٠٦
  قتادة 

اهللا عليه و سلم مائيت دينار مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن انس ان النجاشي اصدق ام حبيبه عن رسول اهللا صلى 
  إال سعيد تفرد به رواد 

حدثنا علي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا سلمة بن الفضل قال نا ابو جعفر الرازي  - ٤١٠٧
  عن قتادة عن احلسن عن االحنف بن قيس 

لو دليتم احدكم ]  ٢٤٩ص [ ليه و سلم قال والذي نفسي بيده عن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى اهللا ع
  حببل إىل االرض السابعة لقدم على ربه عز و جل مث تال هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 

   حدثنا علي بن سعيد قال نا احلسني قال نا سلمة قال نا ابو جعفر عن ايوب السختياين عن بن ايب مليكة - ٤١٠٨

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اسكر منه الفرق باحلسوة منه حرام مل يرو هذا احلديث 
  عن أيوب إال أبو جعفر الرازي تفرد به سلمة بن الفضل 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمرو بن نافع ابو حجر قال نا عبد العزيز بن عبد اهللا النرمقي قال  - ٤١٠٩
  نا حيىي البكاء قال 

مسعت عبد اهللا بن عمر يقول جتشأ رجل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كف جشاءك فان اطولكم شبعا يف 
  الدنيا اطولكم جوعا يوم القيامة ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد العزيز النرمقي 



شجاع املروزي قال نا أبو عبيدة احلداد قال حدثين املثىن قال مسعت سامل  حدثنا علي قال نا حممويه بن - ٤١١٠
  بن عبد اهللا يقول 

حدثين عبد اهللا بن عمر انه كان قاعدا يف اصل منرب رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس فجاءه رجل من 
يت ان يرهقك الفجر او يدركك الفجر اهل البادية فقال يا رسول اهللا صالة الليل قال نعم مثىن مثىن فإذا خش

  لك ما مضى ]  ٢٥٠ص [ ركعت ركعة فأوترت 

  حدثنا علي قال نا حممويه قال نا ابو عبيدة عن املثىن قال اتينا القاسم بن حممد بن ايب بكر فسألناه فحدثنا 

ذا احلديث عن سامل عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثل حديث الذي حدثنا سامل مل يرو ه
  والقاسم إال أبو عبيدة 

حدثنا علي قال نا حيىي بن عثمان احلمصي قال نا حممد بن محري قال نا الضحاك بن محزة عن منصور عن  - ٤١١١
  عاصم البجلي عن عكرمة 

  الته عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يلزق انفه مع جبهته باالرض يف سجوده مل تقبل ص

حدثنا علي قال نا إبراهيم بن هارون بن املغرية قال نا ايب قال نا عمرو بن ايب قيس عن شعيب بن خالد  - ٤١١٢
  عن الزهري 

عن عبد الرمحن بن غنم قال استعمل عمر بن اخلطاب معاذا على الشام فكتب إليه أن اعط الناس اعطياهتم واغز 
نهار جاء رجل من اهل الرستاق من مكان كذا وكذا فقال له يا معاذ من هبم فبينا هو يعطي الناس وذلك يف آخر ال

فلعلي آوي إىل اهلي قبل الليل فقال ]  ٢٥١ص [ يل بعطائي فإين رجل من اهل الرستاق من مكان كذا وكذا 
  واهللا ال اعطيك حىت أعطي هؤالء يعين اهل املدينة 

كلهم يدخلون اجلنة قبل داود وسليمان بألفي عام وان فقراء مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول االنبياء 
املسلمني يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني عاما وان صاحل العبيد يدخلون اجلنة قبل األحرار بأربعني عاما وان اهل 

ذا كان بالء املدائن يدخلون اجلنة قبل الرساتيق بأربعني عاما تفضل املدائن باجلمعة واجلماعات وحلق الذكر وا
  خصوا به دوهنم 

  حدثنا علي قال نا مؤمل بن إهاب قال نا عبد اهللا بن ميمون القداح عن حيىي بن سعيد قال  - ٤١١٣

قلت النس بن مالك مىت كنتم تصلون العصر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والشمس بيضاء نقية مل يرو 
  هذا احلديث عن حيىي إال عبد اهللا 

  حدثنا علي قال نا عطية بن بقية بن الوليد قال نا ايب قال نا جرير بن يزيد عن حممد بن املنكدر  - ٤١١٤



مل يرو هذا احلديث عن بن : عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدعن صالة الليل ولو حلب شاة 
  املنكدر اال جرير بن يزيد تفرد به بقية 

قال نا حيىي بن عثمان احلمصي قال نا أيوب بن سويد قال نا سفيان الثوري ) ب  ٢٤٧( حدثنا علي  - ٤١١٥
عن يونس بن عبيد عن احلسن بن ايب احلسن وعن بن ايب إسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول اهللا 

مل :  الصالة حىت قدمنا مكة فأقام هبا عشرا يقصر الصالة]  ٢٥٢ص [ صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة فكان يقصر 
  يرو هذا احلديث عن الثوري عن يونس اال ايوب 

  حدثنا علي قال نا حممد بن عبدة بن سليمان الكاليب قال حدثين ايب عن هشام بن عروة عن ابيه  - ٤١١٦

  عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم احلرب خدعة مل يرو هذا احلديث موصوال عن عبدة اال ابنه حممد 

قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا عبد اهللا بن عبد القدوس عن االعمش عن  حدثنا علي - ٤١١٧
  عبد الرمحن بن ثروان عن زاذان 

عن عبد اهللا بن مسعود قال مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني االوىل والعصر وبني املغرب والعشاء فقيل له 
 يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد اهللا وال رواه عن عبد اهللا إال يف ذلك فقال صنعت هذا لكي ال حترج امىت مل

  احلسني وتابعه أمحد بن حامت الطويل 

حدثنا علي قال نا اهليثم بن مروان الدمشقي قال نا منبه بن عثمان قال نا صدقة بن عبد اهللا عن نصر بن  - ٤١١٨
عن أيب ايوب خالد بن زيد عن رسول اهللا صلى اهللا علقمة عن اخيه حمفوظ بن علقمة عن بن عائذ عن ايب هريرة 

عليه و سلم قال من لقي العدو فصرب حىت يقتل او يغلب مل يفنت يف قربه ال يروى هذا احلديث عن ايب هريرة عن ايب 
  ايوب اال هبذا االسناد تفرد به منبه بن عثمان 

اهللا بن وهب عن يزيد بن عياض عن ايب حدثنا علي قال نا عيسى بن ابراهيم بن مثرود قال نا عبد  - ٤١١٩
  حازم عن سعيد بن املسيب 

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك الركعة فقد ادرك السجدة مل يرو هذا احلديث 
  ]  ٢٥٣ص [ عن أيب حازم إال يزيد بن عياض وال عن يزيد إال بن وهب تفرد به عيسى بن إبراهيم 

نا علي بن سعيد قال نا إسحاق بن زريق الرأسي قال نا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي قال حدثين حدث - ٤١٢٠
  عبد اهللا بن عرادة عن ايب مسعود اجلريري عن ايب نضرة 

عن ايب سعيد أن اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اصابتهم خممصة على عهده فأقبل رجالن حىت اشرفا 
تمر يف حائط فنزل احدمها وفرق اآلخر فاكل حىت اذا شبع جعل حيثي يف ثيابه وجاء صاحب على حوائط فإذا هم ب

احلائط فانتزع ثوبه وأوثقه إىل خنلة واخذ شظية فأوجعه ضربا مث انطلق به إىل رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم 



ل اآلخر يا رسول ا هللا اقبلت أنا فقال يا رسول اهللا وجدت هذا يف حائطي أكل حىت اذا شبع جعل حيثي يف ثيابه قا
وصاحيب وحنن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحيب ففرق فأكلت واخذت لصاحيب فجاء هذا ففعل يب كذا وفعل يب 

  كذا فقال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم انطلق فأعطه ثوبه وكل له وسقا مكان ما ضربته 

  تادة احلراين قال نا حيوة بن شريح عن سامل بن غيالن عن عروة حدثنا علي قال نا إسحاق قال نا ابو ق - ٤١٢١

  عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه 

حدثنا علي بن سعيد قال نا امحد بن عبد الرمحن بن وهب قال نا عمي عبد ا هللا بن وهب قال حدثين  - ٤١٢٢
  خالد بن ميمون عن يونس بن عبيد عن احلسن ]  ٢٥٤ ص[ عبد اهللا بن السمح عن 

عن جابر بن عبد اهللا قال قالوا يا رسول اهللا ان املشركني يتسربلون وال يتزرون قال تسربلوا انتم واتزروا قالوا يا 
مل : تم رسول اهللا فإن املشركني حيتفون وال ينتعلون قال فاحتفوا انتم وانتعلوا خالفوا اولياء الشيطان كلما استطع

  يرو هذا احلديث عن يونس اال خالد وال عن خالد اال عبد اهللا وال عن عبد اهللا اال بن وهب تفرد به بن اخيه 

حدثنا علي قال نا احلسني بن داود املنكدري قال نا بن ايب فديك عن بن ايب ذئب عن الزهري عن  - ٤١٢٣
  عروة 

شتكى املؤمن اخلصه اهللا كما خيلص الكري خبث احلديد مل يرو عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ا
  هذا احلديث عن الزهري إال بن أيب ذئب تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا علي قال نا احلسني بن معاوية البزار املصري قال نا حيىي بن سالم اإلفريقي عن ايوب بن هنيك  - ٤١٢٤
  عن يعلي بن شداد بن اوس 

نيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من أنظر معسرا او تصدق عليه أظله اهللا يف ظله يوم القيامة مل عن ابيه قال مسعت ال
  يرو هذا احلديث عن يعلى بن شداد إال أيوب بن هنيك تفرد به حيىي بن سالم 

بشري حدثنا علي بن سعيد قال نا اهليثم بن هارون الدمشقي قال نا زيد بن حيىي بن عبيد قال نا سعيد بن  - ٤١٢٥
  عن قتادة قال حدثين عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 

عن عبد اهللا بن عباس أن معاوية صلى العصر مث قام بن الزبري فصلى بعدها فقال معاوية يا بن عباس ما هاتان 
الركعتان فقال بدعة وصاحبها صاحب بدع فلما انفتل قال ما قلتما قال قلنا كيت وكيت قال ما ابتدعت ولكن 

خاليت عائشة فأرسل معاوية إىل عائشة فقالت صدق حدثتين ام سلمة فأرسل إىل ام سلمة ان عائشة حدثتنا حدثتين 
  عنك بكذا وكذا 



فقالت صدقت اتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصليت فلما انفتل 
فقال ان عامال على الصدقات قدم علي فخفت عليه قال ما شأنك قلت رأيتك يا نيب اهللا صليت فصليت معك 

  فلقيته فنسيت ان اصلي بعد العصر ركعتني مل يرو هذا احلديث عن قتادة اال سعيد تفرد به زيد بن حيىي بن عبيد 

حدثنا علي قال نا ابو كريب قال نا مصعب بن املقدام قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن سليمان بن  - ٤١٢٦
  يسار 

  بر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني الرجل والشرك والكفر اال ترك الصالة عن جا

وبه عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرش ابليس على البحر مث يبعث سراياه فيفتنون  - ٤١٢٧
  وال عنه إال مصعب تفرد به أبو كريب  فأعظمهم عنده اعظمهم فتنة مل يروه عن قتادة عن سليمان إال سعيد

عن عيسى بن املختار عن بن ايب ]  ٢٥٦ص [ حدثنا علي قال نا أبو كريب قال نا بكر بن عبد الرمحن  - ٤١٢٨
  ليلى عن ايب الزبري 

  ى عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن أيب ليل

  حدثنا علي قال نا أبوبكر األعني قال ثنا داود بن احملرب قال نا أيب عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس  - ٤١٢٩

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مروهم بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لثالث 
  د به ابنه عشرة مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال احملرب بن قحذم تفر

حدثنا علي بن سعيد قال نا حممد بن منصور الطوسي قال نا كثري بن جعفر قال نا بن هليعة عن عبد اهللا  - ٤١٣٠
  بن عمر عن نافع 

عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا يف نفر من املهاجرين واألنصار علي بن ايب طالب عن 
تالحى العباس ورجل من االنصار فأغلظ االنصاري للعباس فأخذ رسول اهللا صلى اهللا يساره والعباس عن ميينه اذ 

عليه و سلم بيد العباس ويد علي فقال سيخرج من صلب هذا حي ميأل االرض جورا وظلما وسيخرج من صلب 
صاحب راية هذا حي ميأل االرض عدال وقسطا فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفىت التميمي فإنه يقبل من املشرق وهو 

  املهدي مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر إال بن هليعة تفرد به كثري بن جعفر 

حدثنا علي قال نا سعيد بن حيىي بن سعيد االموي قال نا عمي عنبسة بن سعيد قال نا عبد اهللا بن املبارك  - ٤١٣١
  عن االوزاعي عن عروة بن رومي عن قزعة بن حيىي 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افضل اجلهاد عند اهللا يوم القيامة الذين يلتقون يف ا  عن ايب سعيد اخلدري
لصف فال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا اولئك يتلبطون يف الغرف العلى من اجلنة ينظر اليهم ربك ان ربك اذا 



رك وال عن بن املبارك إال عنبسة ضحك إىل قوم فال حساب عليهم مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بن املبا
  تفرد به سعيد بن حيىي 

حدثنا علي قال نا سلميان بن عمر بن خالد الرقي قال نا إبراهيم بن عبد السالم عن إبراهيم بن يزيد  - ٤١٣٢
  عن حممد بن عباد بن جعفر قال 

منقطع يوم القيامة اال نسيب  مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل نسب وصهر
  وصهري ال يروى هذا احلديث عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن عمر 

حدثنا علي قال نا أبو كريب قال نا زيد بن احلباب قال حدثين حسني بن عبد اهللا قال حدثين عبد  - ٤١٣٣
  الرمحن بن عباد بن حيىي بن خالد الزرقي 

د اهللا بن انيس فقال أال اريكم كيف توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكيف صلى قلنا قال دخلنا على عب
بلى فغسل يديه ثالثا ثالثا ومضمض واستنشق ثالثا وغسل وجهه وذراعيه إىل املرفقني ثالثا ثالثا ومسح برأسه 

هكذا رأيت ]  ٢٥٨ص [ وقال  مقبال ومدبرا وامس اذنيه وغسل رجليه ثالثا ثالثا مث اخذ ثوبا فاشتمل به وصلى
حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ ويصلي ال يروى عن عبد اهللا بن أنيس إال هبذا اإلسناد تفرد بن زيد بن 

  احلباب 

حدثنا علي قال نا النعمان بن جابر املوصلي قال نا أبو هاشم حممد بن علي بن ايب خداش املوصلي قال  - ٤١٣٤
  ن مصاد بن عقبة عن سفيان الثوري عن بن ايب ليلى عن احلكم عن مقسم نا عمر بن ايوب ع

عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل السلب للقاتل مل يرو هذا احلديث عن مصاد إال عمر بن 
  أيوب تفرد به أبو هاشم 

اعيل بن ايب خالد عن ايب حدثنا علي قال نا احلسن بن محاد احلضرمي قال نا حممد بن فضيل عن إمس - ٤١٣٥
  هاشم الواسطي عن حيىي بن عباد 

عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان اذا صلى على امليت قال اللهم انت خلقته وانت هديته 
لالسالم وانت قبضت روحه وانت اعلم بسره وعالنيته جئنا نشفع له فشفعنا فيه مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل 

  ايب خالد اال حممد بن فضيل تفرد به احلسن بن محاد وحيىي بن عباد هو ابو هبرية املخزومي  بن

حدثنا علي قال نا مؤمل بن إهاب قال نا عبد الرزاق قال نا إسرائيل عن عيسى بن ايب عزة عن الشعيب  - ٤١٣٦
  عن جابر بن مسرة 



بعث الينا بطعام اصاب منه فبعث الينا بطعام ومل يصب عن أيب أيوب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 
منه فقلت ان هذا طعام مل تصب منه قال إن فيه بقلة اكرهها فكلوه قلت اين اكره ما تكره مل يرو هذا احلديث عن 

  عيسى بن أيب عزة إال إسرائيل تفرد به عبد الرزاق 

نا ابو معشر الرباء يوسف ]  ٢٥٩ص [ قال  حدثنا علي قال نا الفضيل بن حسني ابو كامل اجلحدري - ٤١٣٧
بن يزيد قال نا العباس بن عوسجة التميمي الكويف قال حدثين فرات القزاز عن ايب حازم االشجعي عن حممد بن 
ضريح االشجعي قال ال أحدثكم إال ما مسعته اذناي ووعاه قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو مل امسعه 

 او ثالثا اواربعا او مخسا او ستا او سبعا لظننت اين ال احدثه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال مرة او مرتني
اذا كنتم على مجاعة فجاء من يفرق مجاعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان من الناس مل يرو هذا احلديث 

  كامل  عن أيب حازم إال فرات وال رواه عن فرات إال أبو معشر تفرد به أبو

حدثنا علي قال نا الصلت بن مسعود اجلحدري قال نا محاد بن زيد عن جرير بن حازم عن سليمان بن  - ٤١٣٨
  مهران عن ايب وائل 

عن عبد اهللا بن مسعود قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتخولنا باملوعظة يف االيام خمافة ان ميلنا مل يرو 
  د إال الصلت بن مسعود هذا احلديث عن محاد بن زي

علي بن حفص املدائين قال نا عطاف ]  ٢٦٠ص [ حدثنا علي قال نا امحد بن ايب سريج الرازي قال نا  - ٤١٣٩
  بن خالد عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب 

لصالة فإن امتوا عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهنا ستكون بعدي أمراء يصلون بكم ا
ركوعها وسجودها فلكم وهلم وان انتقصوا فلكم وعليهم مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد 

  بن املسيب إال عطاف بن خالد تفرد به علي بن حفص املدائين 

ي عن عقبة بن ورواه حيىي بن ايوب املصري وغريه عن عبد الرمحن بن حرملة عن ايب علي اهلمداين مثامه بن شف
  عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه 

  حدثنا علي قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا هشيم عن منصور بن زاذان عن حممد بن سريين  - ٤١٤٠

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت 
 ما شاء اهللا ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه واحدة او ميحها اهللا مل يرو عشرا إىل

  هذا احلديث عن منصور بن زاذان إال هشيم وال عن هشيم إال القاسم وعمرو بن عون 

  امللك عن سعيد حدثنا علي قال نا إسحاق بن بشري الرازي قال نا الصباح بن حمارب عن أشعث بن عبد  - ٤١٤١



ان مرض عاده وان ]  ٢٦١ص [ عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حق املسلم على املسلم مخس 
مات شهد جنازته وان مر سلم عليه وان عطس مشته وان دعاه ولو على كراع اجابه مل يرو هذا احلديث عن أشعث 

  إال الصباح بن حمارب 

  يد بن ميناء وسعيد هو املقربي ويقال سع

حدثنا علي بن سعيد قال نا عبد املؤمن بن علي الزعفراين قال نا عبد السالم بن حرب عن ايب خالد  - ٤١٤٢
  الداالين عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري 

  عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اشتريت الذهب بالفضة فال تفارقه وبينك وبينه لبس 

نا علي قال نا عبد املؤمن قال نا عبد السالم عن أيب خالد عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن حدث - ٤١٤٣
  عبد اهللا بن مسعود 

عن ابيه قال رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم محرة تعرب على رأس اصحابه فقال من فجع هذه فقال رجل من 
فردها مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد إال عبد السالم  األنصار انا يا رسول اهللا اخذت بيضات هلا او فراخا فأمره

  ]  ٢٦٢ص [ تفرد هبا عبد املؤمن 

وبه عن ايب خالد عن عبد امللك بن ميسرة عن ايب صاحل عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى  - ٤١٤٤
وامللح بامللح مثال مبثل فمن زاد اهللا عليه و سلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة واحلنطة باحلنطة والشعري بالشعري 

او ازداد فقد ارىب قيل يا رسول اهللا فإن صاحب مترك يشتري صاعا بصاعني فأرسل إليه فقال يا رسول اهللا متري 
كذا وكذا فال يأخذوه اال ان ازيدهم فقال النيب ال تفعل مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن ميسرة إال أبو خالد 

  الد إال عبد السالم تفرد به عبد املؤمن وأبو غسان النهدي وما رواه عن أيب خ

  وبه عن ايب خالد عن سعيد بن ايب بردة عن ربعي بن حراش  - ٤١٤٥

عن حذيفة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل 
  أيب خالد إال عبد السالم تفرد به عبد املؤمن  يرو هذا احلديث عن سعيد إال أبو خالد وال عن

وبه عن ايب خالد عن إبراهيم بن ميمون عن ايوب احلارثي قال مسعت عمرو بن العاص يقول مسعت  - ٤١٤٦
يروى عن عمرو ]  ٢٦٣ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تاب قبل موته بفواق ناقة تاب اهللا عليه 

  سناد بن العاص اال هبذا اال

وبه حدثنا عبد السالم عن حجاج بن ارطاة عن القاسم بن الوليد والقاسم بن ايب بزة عن طلحة بن  - ٤١٤٧
  مصرف عن جماهد 



عن بن عمر أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رمي اجلمار ما لنا فيه فسمعته يقول جتد ذلك عند ربك 
  القاسم إال حجاج وال عن حجاج إال عبد السالم تفرد به عبد املؤمن  احوج ما تكون إليه مل يرو هذا احلديث عن

  وبه عن ايب خالد عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد  - ٤١٤٨

عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امنا ينصر اهللا املسلمني بدعاء املستضعفني مل يرو هذا احلديث عن 
  ن أيب خالد إال عبد السالم تفرد به عبد املؤمن عمرو بن مرة إال أبو خالد وال ع

  وبه حدثنا عبد السالم عن هشام بن عروة عن ابيه  - ٤١٤٩

عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ويل للعراقيب من النار مل يرو هذا احلديث عن هشام 
  بن عروة إال عبد السالم تفرد به عبد املؤمن 

علي قال نا حممد بن علي بن خلف العطار الكويف قال نا عمرو بن عبد الغفار قال نا حممد بن  حدثنا - ٤١٥٠
  علي السلمي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل 

عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الناس من شجر شىت وانا وعلي من شجرة 
ديث عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل اال حممد بن علي السلمي وال عن حممد مل يرو هذا احل] :  ٢٦٤ص [ واحدة 

  بن علي اال عمرو بن عبد الغفار تفرد به حممد بن علي بن خلف 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن حسان اخلزاز بالري قال نا عمرو بن ثابت عن عمران بن  - ٤١٥١
  سليمان عن ايب جعفر حممد بن علي 

عن جابر بن عبد اهللا قال واهللا ما كنا نعرف منافقينا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال ببغضهم عليا مل 
  يرو هذا احلديث عن عمران بن سليمان القيب إال عمرو تفرد به حممد بن حسان 

عن عبد امللك بن ايب  حدثنا علي قال نا الفرات بن حممد القريواين قال نا شجرة بن عيسى املعافري - ٤١٥٢
  كرمية عن عمارة بن غزية عن حيىي بن سعيد 

عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجتروا يف اموال اليتامى ال تأكلها الزكاة مل يرو هذا 
أنس إال هبذا احلديث عن حيىي إال عمارة وال عن عمارة إال عبد امللك وال عن عبد امللك إال شجرة وال يروى عن 

  اإلسناد 

حدثنا علي قال نا زكريا بن سهل بن بسام املروزي قال نا عبدان بن عثمان عن خارجة بن مصعب عن  - ٤١٥٣
  بن جريج عن عطاء 



عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلنة حمرمة على مجيع االمم حىت ادخلها انا واميت االول 
  حلديث عن بن جريج إال خارجة وال عن خارجة إال عبدان فاالول مل يرو هذا ا

حدثنا علي قال نا قعنب بن حمرز بن قعنب الباهلي قال نا االصمعي قال نا يوسف بن عبدة عن حممد بن  - ٤١٥٤
  سريين 

ديث عن عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ينادي منادي يف النار يا حنان يا منان ط مل يرو هذا احل
  يوسف بن عبدة إال األصمعي تفرد به قعنب بن حمرز بن قعنب 

حدثنا علي قال نا سهل بن زجنلة الرازي قال نا الصباح بن حمارب عن اشعث بن سوار عن ايب هبرية  - ٤١٥٥
  حيىي بن عباد قال 

هبا النيب صلى اهللا عليه و  مسعت متيما الداري قال اهدى للنيب صلى اهللا عليه و سلم زق مخر بعد ما حرمت فلما ايت
سلم فقال ان اخلمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها فاعطوا مثنها فقراء املسلمني فأمر هبا النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فاهريقت يف وادي من اودية املدينة وقال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها واكلوا امثاهنا مل يرو 

  ث عن ايب هبرية اال الصباح بن حمارب هذا احلديث عن اشع

حدثنا علي قال نا عبد السالم بن عبد الرمحن بن حممد الوابصي الرقي قال نا أيب عن جعفر بن برقان  - ٤١٥٦
  قال حدثين سيار موىل عياض 

عن وابصة بن معبد األسدي قال شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وهو خيطب ويقول يا 
أيها الناس أي شهر أحرم قالوا هذا الشهر قال أي يوم أحرم قالوا هذا اليوم وهو يوم النحر قال فأي بلد أعظم عند 

اهللا حرمة قالوا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حمرمة عليكم يف يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم 
فرفع يديه إىل السماء مث قال اللهم اشهد مث قال ليبلغ هذا إىل يوم تلقون ربكم أال هل بلغت فقال الناس نعم 

  الشاهد منكم الغائب 

قال وابصة وإنا شهدنا وغبتم ونبلغكم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليروى هذا احلديث عن وابصة 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد السالم بن عبد الرمحن 

بن عمران األصبهاين قال نا أبو داود الطيالسي قال نا بشر بن املفضل حدثنا علي قال نا عبد اهللا  - ٤١٥٧
  البجلي عن أبيه عن خالد احلذاء عن أنس بن سريين عن أيب حيىي 

إال ومها ]  ٢٦٧ص [ عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تباشر املرأة املرأة 
 ومها زانيان ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو زانيتان وال يباشر الرجل الرجل إال

  داود وأبو حيىي الذي روى عنه أنس بن سريين يف هذا احلديث هو معبد بن سريين 



حدثنا علي قال نا سلمة بن اخلليل الكالعي احلمصي قال نا مروان بن ثوبان قاضي محص قال نا النعمان  - ٤١٥٨
  عن الزهري عن سعيد بن املسيب  بن املنذر

فوجده نائما فناداه الصالة خري } األذان يف الصبح { عن أيب هريرة أن بالال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم عند 
وأدخله يف األذان فال يؤذن لصالة قبل وقتها غري صالة } ينكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم { من النوم فلم 

  احلديث عن الزهري إال النعمان تفرد به مروان  الفجر مل يرو هذا

حدثنا علي قال نا عمرو بن حممد بن عرعرة بن الربند السامي قال نا حممد بن احلسن املزين الواسطي  - ٤١٥٩
  قال نا هشام بن عروة عن أبيه 

ش أمامه وال جتلس عن عائشة قالت أتى رسول اهللا رجل ومعه شيخ فقال يا فالن من هذا معكم قال أيب قال فال مت
عرعرة وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا ]  ٢٦٨ص [ قبله وال تدعه بامسه وال تستسب له 

  اإلسناد 

حدثنا علي قال نا ابو االسود معاوية بن واهب بن سوار اجلرمي قال نا عمي انيس بن سوار عن ايوب  - ٤١٦٠
  السختياين عن ايب قالبة 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انا اول من يدخل اجلنة يوم القيامة واشفع وسيدرك رجال من عن انس ق
  اميت عيسى بن مرمي ويشهدون قتال الدجال 

  حدثنا علي قال نا معاوية بن واهب بن سوار قال نا عمي انيس عن ايوب عن ايب قالبة  - ٤١٦١

نغري يف اجلاهلية فما تأمرنا قال اذحبوا يف أي شهر ما كان وبروا اهللا عن انس قال قال رجل يا رسول اهللا إنا كنا 
  واطعموا مل يرو هذا احلديث عن أيوب اال انيس تفرد به معاوية بن واهب 

حدثنا علي قال نا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا الصباح بن حمارب عن سامل االنعمي عن  - ٤١٦٢
  د عمرو بن هرم عن جابر بن زي

عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث سرية قال اغزوا بسم اهللا ويف سبيل اهللا فقاتلوا من 
كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال إمرأة وال شيخا مل يرو هذا احلديث عن جابر بن يزيد 

  تفرد به الصباح  إال عمرو بن هرم وال عن عمرو إال سامل

حدثنا علي قال نا حممد بن نباتة الرازي قال نا عبد الصمد بن عبد العزيز املقرئ عن عمرو بن ايب قيس  - ٤١٦٣
  عن االعمش عن ايب وائل قال 

قال علي اليب اهلياج ابعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تدعن قربا مشرفا اال سويته 
   متثاال اال طمسته مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عمرو بن أيب قيس تفرد به عبد الصمد بن عبد العزيز وال



حدثنا علي بن سعيد قال نا إبراهيم بن املستمر العروقي قال نا اشهل بن حامت قال نا بن عون عن عبد  - ٤١٦٤
  امللك بن عمري عن عبيد اهللا بن القبطية 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خيسف جبيش ببيداء من االرض مل يرو هذا احلديث عن عبد عن ام سلمة ان رسو
  امللك بن عمري إال بن عون وال عن بن عون إال أشهل تفرد به إبراهيم بن املستمر 

وة حدثنا علي قال نا جعفر بن حممد بن جعفر املدائين قال نا عباد بن العوام عن سفيان عن هشام بن عر - ٤١٦٥
عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ولد الزىن ليس عليه من امث ابويه شيء مث قرأ وال تزر وازرة 

  وزر اخرى مل يرفع هذا احلديث عن سفيان الثوري إال عباد بن العوام تفرد به جعفر بن حممد املدائين 

خداش املوصلي قال نا عمي ابو هاشم حممد بن علي  حدثنا علي قال نا عبد اهللا بن عبد الصمد بن ايب - ٤١٦٦
  بن ايب خداش عن حممد بن حمصن عن سفيان الثوري عن االعمش عن شقيق بن سلمة 

ال ترتدوا بعدي كفارا يضرب ( ( عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع 
يه وال جبريرة ابيه مل يرو هذا احلديث عن سفيان الثوري إال حممد بن بعضكم رقاب بعض ال يؤخذ الرجل جبريرة اخ

  ]  ٢٧٠ص [ حمصن وهو العكاشي من ولد عكاشة بن حمصن األسدي تفرد به بن أيب خداش املوصلي 

حدثنا علي قال نا ابو قرة حممد بن محيد الرعيين قال نا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل  - ٤١٦٧
  عالء بن احلارث عن مكحول عن ايب بردة عن ال

عن ابيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كتم شهادة اذا دعي اليها كان كمن شهد بالزور مل يرو هذا 
  احلديث عن مكحول إال العالء وال عن العالء إال معاوية وال عن معاوية إال عبد اهللا بن صاحل تفرد به أبو قرة 

  قال نا أمحد بن عبد املؤمن قال نا زكريا بن ايب عبيدة الناجي عن هبز بن حكيم عن ابيه حدثنا علي  - ٤١٦٨

مل يرو هذا احلديث عن هبز بن حكيم  Cعن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ال يرحم الناس ال ي
  إال زكريا بن أيب عبيدة تفرد به أمحد بن عبد املؤمن 

نا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال اخلثعمي قال نا ضمرة بن ربيعة عن العالء بن حدثنا علي قال  - ٤١٦٩
  هارون عن بن عون عن حممد بن سريين 

عن ايب هريرة عن ا لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أشار إىل اخيه حبديدة فال تزال املالئكة تلعنه حىت يضعها وان 
  عن العالء إال ضمرة بن ربيعة كان اخاه البيه وامه مل يرو هذا احلديث 

احلارث اخلزاز قال نا ]  ٢٧١ص [ حدثنا علي بن احلسن بن املثىن اجلهين التستري قال نا حممد بن  - ٤١٧٠
  سيار بن حامت قال نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابيه 



هللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت إبراهيم ليلة اسري يب فقال يا حممد أقريء عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول ا
امتك السالم واخربهم ان اجلنة طيبة التربة عذبة املاء واهنا قيعان وغراسها قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله اال 

من حديث عبد الرمحن بن إسحاق اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة اال باهللا ال يروى هذا احلديث عن بن مسعود إال 
  عن القاسم مل يروه عن القاسم إال عبد الرمحن وال عنه إال عبد الواحد ومل يروه عن عبد الواحد مرفوعا إال سياد 

حدثنا علي بن عمرو الواسطي البزاز قال نا حممد بن خالد بن عبد ا هللا الواسطي قال نا هشيم عن عبيد  - ٤١٧١
  سعيد االنصاري عن نافع  اهللا بن عمرو وحيىي بن

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من راح إىل اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال 
  هشيم تفرد به حممد بن خالد 

حدثنا علي بن إبراهيم العامري الكويف قال نا ابو نعيم ضرار بن صرد الطحان قال نا عبد العزيز بن  - ٤١٧٢
  مد الدراوردي عن حممد بن عبد العزيز عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة عن ابيه حم

عن عبد الرمحن بن عوف يف قوله مث انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا قال القي علينا النوم يوم احد مل يرو هذا 
  احلديث عن الزهري إال حممد بن عبد العزيز 

بن أيب عون قال حدثين بن ]  ٢٧٢ص [ نا ضرار قال نا عبد العزيز عن عبد الواحد حدثنا علي قال  - ٤١٧٣
  شهاب عن عروة بن الزبري 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ميتحن من هاجر إليه من املؤمنات هبذه اآلية يا أيها النيب اذا 
  إال عبد العزيز جاءك املؤمنات االية مل يرو هذا احلديث عن عبد الواحد 

حدثنا علي بن العباس البجلي الكويف قال نا زكريا بن حيىي االكفاين قال نا خنيس بن بكر بن خنيس  - ٤١٧٤
  قال نا مالك بن مغول عن عون بن ايب جحيفة 

 عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل اجلنة من االولني واآلخرين ما
خال النبيني واملرسلني مل يرو هذا احلديث عن مالك إال خنيس تفرد به زكريا بن حيىي وال يروى عن أيب جحيفة إال 

  هبذا اإلسناد 

حدثنا علي بن العباس البجلي قال نا حممد بن عمارة بن صبيح قال نا نصر بن مزاحم قال نا قيس بن  - ٤١٧٥
  الربيع عن جابر عن الشعيب 

ل قيل يا رسول اهللا مىت كتبت نبيا قال وآدم بني الروح واجلسد ال يروى هذا احلديث عن بن عن بن عباس قا
  عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به نصر بن مزاحم 



حدثنا علي بن العباس قال نا مقدم بن حممد الواسطي قال نا عمي القاسم بن حيىي عن داود بن ايب هند  - ٤١٧٦
  عن سعيد بن جبري 

انه كان يف بيت ميمونة فوضع للنيب صلى اهللا عليه و سلم طهورا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بن عباس 
اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل قلت هو يف ]  ٢٧٣ص [ من وضعه قيل بن عباس فضرب على منكيب وقال 

  م بن حممد الصحيح باختصار عن هذا ط مل يرو هذا احلديث عن داود إال القاسم تفرد بن مقد

حدثنا علي بن جبلة البغدادي الكاتب قال نا احلسن بن بشر البجلي قال نا قيس بن الربيع عن سهيل  - ٤١٧٧
  بن ايب صاحل عن ابيه 

عن ايب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم الرمي مث نسيه فهي نعمة كفرها مل يروه عن سهيل إال 
  ر قيس تفرد به احلسن بن بش

حدثنا علي بن جبلة األصبهاين قال نا إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين سليمان بن بالل عن إبراهيم  - ٤١٧٨
  بردان بن ايب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا بن معمر عن ابيه عن بسر بن سعيد 

 مسجدي هذا اال عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صالة املرء يف بيته افضل من صالته يف
  املكتوبة مل يسند بردان بن أيب النضر غري هذا احلديث تفرد به إمساعيل بن أيب أويس علي بن إسحاق الوزير 

حدثنا علي بن إسحاق الوزير االصبهاين قال نا حممد بن يزيد االوسي قال نا معن بن عيسى القزاز قال  - ٤١٧٩
  ثابت عن يزيد بن رومان عن عروة  نا خارجة بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن

عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصيام جنة من النار فمن اصبح صائما فال جيهل يومئذ فان امرؤ 
جهل عليه فال يشتمه وال يسبه وليقل اين صائم والذي نفسي بيده خللوف فم الصائم عند اهللا اطيب من ريح 

  ]  ٢٧٤ص [ يزيد بن رومان إال خارجة تفرد به معن املسك مل يرو هذا احلديث عن 

حدثنا علي بن رستم األصبهاين قال نا امحد بن معاوية االصبهاين قال نا حممد بن زياد يعين االصبهاين  - ٤١٨٠
قال نا النعمان بن عبد السالم قال نا مالك بن مغول وسفيان بن عيينة قاال نا إمساعيل بن ايب خالد قال مسعت قيس 

  ن ا يب حازم يقول حدثين ب

املستورد اخو بين فهر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول واهللا ما الدنيا اوهلا إىل آخرها اال كما جيعل 
  احدكم اصبعه يف اليم فلينظر ما يرجع إليه مل يرو هذا احلديث عن مالك بن مغول إال النعمان 

بلخي قال نا حممد بن رافع النيسابوري قال نا عبد امللك بن عمرو ابو حدثنا علي بن احلسن بن سهل ال - ٤١٨١
  عامر العقدي قال نا محاد بن سلمة عن محيد 



عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه اذا خرج حلاجة ان يسمع يا جنيح يا راشد مل يرو هذا احلديث 
  ع عن محاد بن سلمة إال أبو عامر تفرد به حممد بن راف

حدثنا علي بن احلسن بن سهل البلخي قال نا قتيبة بن سعيد قال نا رشدين بن سعد عن عبد الرمحن بن  - ٤١٨٢
  زياد عن عتبة بن محيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم 

عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ال يروى هذا 
  ديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به رشدين احل

حدثنا علي بن احلسن بن سهل البلخي قال نا يوسف بن عبد اهللا العطار البلخي قال نا سليمان بن  - ٤١٨٣
  عيسى السجزي قال نا سفيان الثوري عن ليث عن طاوس 

ري فامشوا حفاة فإن اهللا يضاعف اجره عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا تسارعتم إىل اخل
  على املنتعل مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال سليمان تفرد به يوسف 

حدثنا علي بن حممد االنصاري املصري قال نا حرملة بن حيىي قال نا بن وهب قال نا حيىي بن عبد اهللا بن  - ٤١٨٤
  سامل عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت 

كانوا يوما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و عن انس بن مالك اهنم 
سلم فبينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصحفة خبز وحلم من 

فوضع نيب اهللا صلى اهللا عليه و بيت ام سلمة فوضعت بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ضعوا ايديكم 
سلم يده ووضعنا ايدينا فأكلنا قال وعائشة تصنع طعاما عجلة قد رأت الصحفة اليت ايت هبا فلما فرغت من طعامها 

جاءت به فوضعته ورفعت صحفة ام سلمة وكسرهتا وقالت وقالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا 
  حفتها ام سلمة وقال طعام مكان طعام واناء مكان اناء باسم اهللا غارت امكم مث اعطى ص

حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي عالن ماغمه قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا حامت بن وردان  - ٤١٨٥
  عن يونس عن احلسن 

عن يونس عن عمران بن حصني ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رجم وابو بكر وعمر وعثمان مل يرو هذا احلديث 
  إال حامت تفرد به حممد بن موسى احلرشي 

حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال نا إسحاق بن حامت العالف قال نا حيىي بن املتوكل البصري  - ٤١٨٦
  قال نا سهل السراج والربيع بن صبيح وواصل وسعيد بن عبد الرمحن ويزيد بن إبراهيم وهشام عن حممد بن سريين 

ان رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أيصلي احدنا يف الثوب الواحد قال  عن ايب هريرة
  وكلكم جيد ثوبني مل يرو هذا احلديث عن سهل بن السراح والربيع بن صبيح إال حيىي تفرد به إسحاق بن حامت 



زياد الطحان قال نا ايوب بن ايب متيمة عن حدثنا علي قال نا حممد بن عبيد اهللا احلمريي قال نا سهل بن  - ٤١٨٧
  حممد بن سريين 

عن ايب هريرة قال ما خري النيب صلى اهللا عليه و سلم بني امرين اال اختار ايسرمها مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال 
  سهل 

بن مسلم عن  حدثنا علي قال نا اجلراح بن مليح قال نا إبراهيم بن سليمان الدباس قال نا عبد العزيز - ٤١٨٨
  حيىي بن سعيد عن نافع 

عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أدرك من اجلمعة ركعة فقد ادرك اال ان يقضي ما فاته مل يرو 
  هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال عبد العزيز تفرد به إبراهيم 

حاق بن ابراهيم البغوي قال نا العالء بن حدثنا علي بن احلسن بن هارون احلنبلي البغدادي قال نا إس - ٤١٨٩
  برد بن سنان عن ابيه عن نافع 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شرب يف إناء من ذهب او اناء من فضة فإمنا جيرجر يف 
  بن عامر األسلمي بطنه النار مل يرو هذا احلديث عن نافع عن بن عمر إال برد بن سنان وهشام بن الغاز وعبد اهللا 

ورواه مالك بن انس وعبيد اهللا بن عمر وايوب السختياين والناس عن نافع عن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد 
  اهللا بن عبد الرمحن بن ايب بكر عن ام سلمة رضي اهللا عنها 

خلرساين قال نا داود بن حدثنا علي بن حممد بن علي الثقفي البغدادي قال نا معاوية بن اهليثم بن الريان ا - ٤١٩٠
  سليمان اخلرساين قال نا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون يف آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقه وقضاة 
  فال يكونن هلم جابيا وال عريفا وال شرطيا خونة وفقهاء كذبة فمن ادرك منكم ذلك الزمان 

حدثنا علي بن عثمان بن عبيدة الفزاري البغدادي قال نا مسعود بن جويرية املوصلي قال نا عبد اهللا بن  - ٤١٩١
خراش عن واسط بن احلارث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شرب اخلمر حىت 

  االخرة  ميوت حرمت عليه يف

حدثنا علي بن القاسم بن احلسني الضيب قال نا حجاج بن الشاعر قال نا ابو امحد الزبريي قال نا  - ٤١٩٢
اسرائيل بن ابراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ديث عن إبراهيم بن مهاجر إال إسرائيل وال عن إسرائيل إال أبو ال يدخل اجلنة قتات والقتات النمام مل يرو هذا احل
  أمحد تفرد به حجاج 



حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا البغدادي قال نا الربيع بن ثعلب قال نا فرج بن فضالة عن حيىي بن  - ٤١٩٣
  سعيد عن عمرة 

  عن عائشة قالت ان كنت الفطر اياما من رمضان فما اقضيها اال يف شعبان 

حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين طغك قال نا كثري بن عبيد احلذاء قال نا بقية بن الوليد عن سعيد عن  - ٤١٩٤
  ثابت 

عن انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا دعا رفع يديه حىت يرى بياض ابطيه مل يرو هذا احلديث عن 
  سعيد إال بقية 

لفرغاين قال نا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال عبد اهللا بن احلارث املخزومي حدثنا علي بن عبد اهللا ا - ٤١٩٥
  عن يونس بن يزيد عن الزهري 

  ]  ٢٧٩ص [ عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اوتر على راحلته 

ل نا أسباط بن عبد حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا إدريس بن حممد بن ايب الرباب الرملي قا - ٤١٩٦
  الواحد الرملي قال نا العالء بن هارون قال نا حممد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه 

عن سهل بن حنيف قال كنت القي من املذي شدة وعنتا وكنت اكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى 
ل اهللا كيف مبا يصيب ثويب منه قال يكفيك كف من ماء اهللا عليه و سلم فقال امنا جيزيك منه الوضوء قلت يا رسو

  تنضح به ثوبك حيث ترى انه اصابه 

حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا إدريس بن حممد بن ايب الرباب قال نا اسباط بن عبد الواحد قال  - ٤١٩٧
  نا العالء بن هارون عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه 

عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امر سهلة بنت سهيل وهي مستحاضة أن تغتسل لكل صالة فشق  عن
  ذلك عليها فامرها أن جتمع بني الظهر والعصر يف غسل واملغرب والعشاء يف غسل وتغتسل للصبح 

قال نا يزيد بن زريع عن حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا احلسني بن عثمان ابو حسان الزيادي  - ٤١٩٨
  خالد احلذاء عن ايب قالبة عن بن حمرييز عن ام الدرداء 

عن ايب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما وضع يل ميزان ارجح من حسن اخللق مل يرو هذا احلديث 
بن زريع تفرد به ابو حسان  عن بن حمرييز اال ابو قالبة وال عن ايب قالبة اال خالد احلذاء وال عن خالد اال يزيد

  الزيادي 

  حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا ابو حسان الزيادي قال نا الوليد بن حممد املوقري قال نا الزهري  - ٤١٩٩



عن انس بن مالك قال ما صليت خلف امام امت وال اوجز صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا 
  إال الوليد بن حممد املوقري  احلديث عن الزهري

حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا ابو حسان الزيادي قال نا الوليد بن حممد املوقري عن الزهري  - ٤٢٠٠
  عن أنس بن مالك عن ايب طلحة 

حرمت فال عن ام سليم قالت ملا نزل حترمي اخلمر امر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هاتفا يهتف اال إن اخلمر قد 
تبيعوها وال تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه قال ابو طلحة يا غالم احلل عن املزادة فأهرقها فاهرق 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري اال الوليد بن حممد املوقري : الناس وماهلم مخر يومئذ اال البسر والتمر 

و حسان الزيادي قال نا حيىي بن سعيد االموي عن حممد بن حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا اب - ٤٢٠١
  إسحاق عن حيىي بن عروة بن الزبري عن ابيه 

عن عائشة قالت لعب طائفة من السودان بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكنت أنظر بني منكبيه ورأسه 
إسحاق اال حيىي بن ]  ٢٨١ص [ د بن مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن عروة إال حممد بن إسحاق وال عن حمم

  سعيد األموى 

حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا هارون بن موسى الفروي قال نا ابو ضمرة انس بن عياض عن  - ٤٢٠٢
  محيد الطويل 

  عن انس بن مالك قال قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا حجب التوبة عن صاحب كل بدعة 

نا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا ابو حسان الزيادي قال نا سوار بن مصعب عن مطرف بن حدث - ٤٢٠٣
  طريف عن ايب اجلهم 

عن الرباء بن عازب قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بطعام فأدخل يده فيه فقال من غشنا فليس منا مل يرو هذا 
  إال هبذا اإلسناد  احلديث عن مطرف إال سوار بن مصعب وال يروى عن الرباء

حدثنا علي بن عبد اهللا الفرغاين قال نا هارون بن موسى الفروي قال نا ابو ضمرة انس بن عياض عن  - ٤٢٠٤
  محيد 

عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان من اميت ال يردان علي احلوض وال يدخالن اجلنة القدرية 
  واملرجئة 

بد اهللا الفرغاين قال نا هارون بن موسى الفروي قال نا أبو ضمرة انس بن عياض عن حدثنا علي بن ع - ٤٢٠٥
  محيد 



عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القدرية واملرجئة جموس هذه االمة فإن مرضوا فال تعودوهم وان 
هارون بن موسى ]  ٢٨٢ص [ ماتوا فال تشهدوهم مل يرو هذين احلديثني عن محيد إال أنس بن عياض تفرد به 

  الفروي 

حدثنا علي بن امحد بسطام الزعفراين قال نا عمي إبراهيم بن بسطام قال نا ابو داود الطيالسي قال نا  - ٤٢٠٦
  ابو عامر اخلزاز عن احلسن 

 مل يرو هذا احلديث عن ايب) : ب  ٢٥٣( عن عمرو بن تغلب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب فقال أما بعد 
  عامر اخلزاز اال ابو داود تفرد به إبراهيم بن بسطام 

حدثنا علي بن امحد بن بسطام قال نا عثمان بن طالوت بن عباد الصرييف قال نا حيىي بن كثري العنربي  - ٤٢٠٧
  قال نا إمساعيل الكحال عن عبد اهللا بن اوس 

  ىل املساجد يف الظلم بالنور التام يوم القيامة عن بريدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر املشائني إ

حدثنا علي بن إبراهيم اخلزاعي االهوازي قال نا عبد اهللا بن داود بن دهلات قال حدثين ايب عن ابيه  - ٤٢٠٨
  دهلات عن ابيه إمساعيل عن ابيه ان اباه مسرع بن ياسر حدثه 

لم من أحب ان يتمثل له الرجال بني يديه قياما فليتبوأ عن عمرو بن مرة اجلهين قال قال النيب صلى اهللا عليه و س
  مقعده من النار 

علي بن ايب طالب ]  ٢٨٣ص [ حدثنا علي بن حممد بن علي بن ابراهيم بن عمر بن حممد بن عمر بن  - ٤٢٠٩
ايب عبد قال حدثين موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن ايب طالب قال حدثين 

اهللا بن موسى عن ابيه موسى بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن احلسن عن أبيه احلسن بن احلسن عن أبيه احلسن بن 
علي بن ايب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احفظوين يف العباس فانه بقية آبائي ال يروى هذا 

  به علي بن حممد  احلديث عن احلسن بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد

حدثنا علي بن احلسني بن امحد املروذي قال نا منصور بن ايب مزاحم قال نا يزيد بن يوسف عن املطعم  - ٤٢١٠
  بن املقدام عن ابان بن ايب عياش عن احلسن 

واهللا اكرب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يتعار من الليل فيقول ال اله اال اهللا 
واحلمد هللا وسبحان اهللا رب العاملني اللهم اغفر يل اال غفر له فإن هو عزم فقام فتوضا فدعا اهللا استجاب له مل يرو 

  هذا احلديث عن املطعم املقدام إال يزيد بن يوسف تفرد به منصور بن أيب مزاحم 

ال ثنا حممود بن خالد الدمشقي قال نا امحد حدثنا علي بن احلسني بن املبارك البزاز السوسي االنطاكي ق - ٤٢١١
  بن علي بن علي النمريي عن صفوان بن عمرو قال قال بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب 



عن ايب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نساء قريش خري نساء ركنب االبل احناه على طفل 
حلديث عن صفوان بن عمرو إال أمحد بن علي النمريي تفرد به حممود بن وأرعاه على زوج يف ذات يد مل يرو هذا ا

  خالد 

حدثنا علي بن احلسني بن املبارك السوسي قال نا كثري بن عبيد احلذاء قال نا حممد بن محري عن شعيب  - ٤٢١٢
  بن ايب االشعث عن هشام بن عروة عن ابيه عن أيب سلمة 

و سلم قال املراء يف القرآن كفر مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال  عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه
  شعيب بن أيب األشعث تفرد به حممد بن محري 

حدثنا علي بن احلسن بن سليمان النيسابوري ببغداد قال نا الربيع بن سليمان قال نا عبد اهللا بن وهب  - ٤٢١٣
  بادة بن نسي قال عن احلارث بن مهران عن عبد الواحد بن زيد عن ع

دخلت على شداد بن اوس وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال حديثان مسعتهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قلت ما مها 

قال دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأيت يف وجهه شيئا ساءين فقلت يا رسول اهللا ما هذا الذي ارى 
ى اميت بعدي الشرك والشهوة اخلفية اما إهنم ال يعبدون مشسا وال قمرا وال وثنا يف وجهك قال امرين اختوفهما عل

ولكنهم يراؤون بأعماهلم فقلت يا رسول اهللا أهذا شرك قال نعم قلت وما الشهوة اخلفية قال يصبح الرجل صائما 
ال يرضي اهللا عز و جل  فتعرض له شهوة من شهواته فيوافقها ويدع الصوم قال الطرباين وتفسري الشهوة اخلفية ما

  باب 

 )  

  من امسه العباس

 (  

حدثنا عباس بن الفضل االسفاطي قال نا امحد بن يونس قال نا رباح بن عمرو القيسي قال نا ايوب  - ٤٢١٤
عن ايب هريرة قال بينا حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذ ]  ٢٨٥ص [ السختياين عن حممد بن سريين 

من الثنية فلما رميناه بأبصارنا قلنا لو أن ذا الشاب جعل نشاطه وشبابه وقوته يف سبيل اهللا فسمع طلع علينا شاب 
مقالتنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وما سبيل اهللا اال من قتل من سعى على والديه ففي سبيل اهللا ومن 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال سعى على عياله ففي سبيل اهللا ومن سعى مكاثرا ففي سبيل الطاغوت 
  أيوب وال رواه عن أيوب إال رباح بن عمرو القيس وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن يونس 



حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٢١٥
  ن عمر عن ثابت البناين عن عبيد اهللا ب

عن انس بن مالك قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل قباء فأتى من بعض بيوهتم بقدح صغري فأدخل النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يده فلم يسعها القدح فادخل اصابعه االربعة ومل يستطع أن يدخل اهبامه مث قال للقوم هلم إىل 

  ع املاء من بني اصابعه الشراب قال انس بصر عيين ينب

حدثنا عباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٢١٦
  عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت عن انس 

عن ايب طلحة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشرا مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ٢٨٦ص [ عبيد اهللا بن عمر إال سليمان بن بالل تفرد به أبو بكر بن أيب أويس 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين أيب عن عبد اهللا بن الفضل  - ٤٢١٧
  عن نافع بن جبري بن مطعم 

توبة فقال بن عباس كاملعجب من شأنه ماذا تقول  عن بن عباس انه سأله سائل فقال يا ابا العباس هل للقاتل من
فأعاد عليه مسألته فقال له ماذا تقول مرتني او ثالثا مث قال بن عباس اىن له التوبة مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و 

سلم يقول يأيت املقتول متعلقا رأسه باحدى يديه متلببا قاتله بيده االخرى تشجب اوداجه دما حىت يأيت به العرش 
  فيقول املقتول لرب العاملني هذا قتلين فيقول اهللا للقاتل تعست ويذهب به إىل النار 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا الربيع بن بدر قال نا  - ٤٢١٨
  النهاس بن قهم عن عطاء بن ايب رباح 

ليه و سلم الجيوز نكاح اال بويل وشاهدين ومهر ما كان قل ام كثر عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
قلت فذكر حنوه مل يرو هذا احلديث عن عطاء عن بن عباس إال النهاس بن قهم وال عن النهاس إال الربيع وعبد 

  الرمحن بن قيس الضيب 

قال نا سويد أبو حامت ]  ٢٨٧ص [ حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا هرمي بن عثمان الراسيب  - ٤٢١٩
  عن قتادة عن موسى بن سلمة عن بن عباس 

عن عقبة بن عامر ان إمرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا احج عن امي فقد ماتت قال 
فقالت أرأيت إن كان عليها دين فقضيته أليس قد كان مقبوال منك قالت بلى فأمرها ان حتج عنها وجاءت امرأة 

  احج بابين وهو مرضع او صغري قال نعم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سويد أبو حامت تفرد به هرمي بن عثمان 



حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا سهل بن بكار قال نا وهيب عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم  - ٤٢٢٠
  عن سعيد بن جبري وطلق بن حبيب وايب الزبري 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر ثالث عمر يف ذي القعدة احداهن من احلديبية واالخرى يف صلح  عن جابر
قريش واالخرى مرجعة من خيرب من اجلعرانه مل يرو هذا احلديث عن بن خثيم عن سعيد بن جبري وطلق بن حبيب 

  إال وهيب تفرد به سهل بن بكار 

قال نا امحد بن يونس قال نا مسلم بن خالد الزجني عن عبد الرمحن  حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي - ٤٢٢١
  بن حممد املدين عن بن شهاب عن عروة 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلاصرة عرق الكلية اذا حترك آذى صاحبها فداووها باملاء 
  بن حممد املديين تفرد به مسلم بن خالد الزجني احملرق والعسل مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرمحن 

نا اخي عن سليمان ]  ٢٨٨ص [ حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال  - ٤٢٢٢
بن بالل عن حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن ايب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث 

  بن هشام 

هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين الستغفر اهللا يف اليوم وأتوب إليه سبعني مرة مل يرو هذا  عن ايب
احلديث عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن إال بن أيب عتيق وموسى بن عقبة وال رواه عنهما إال سليمان بن 

  بالل تفرد به أبو بكر بن أيب أويس 

س بن الفضل االسفاطي قال نا موسى بن إمساعيل قال نا جويرية بن حممد موىل بالل بن ايب حدثنا العبا - ٤٢٢٣
  بردة وكان محاد بن زيد يروي عنه قال مسعت سامل البناين قال حدثين موالي ابو هانئ 

فقد شق عن ام هانئ قالت دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا نيب اهللا علمين عمال أعمله وانا جالسة 
علي القيام فقال يا ام هانئ قلت لبيك يا نيب اهللا قال سبحي مائة تسبيحة فانه عدل مائة رقبة وامحدي مائة حتميدة 
فانه عدل مائة فرس مع اداهتا يف سبيل اهللا وكربي مائة تكبرية فاهنا عدل مائة بدنة جمللة مسبلة وهللي مائة هتليلة 

يرو هذا احلديث عن سامل البناين إال جويرية بن حممد وهو جويرية بن بشري تفرد به فإهنا ال متر على ذنب اال حمته مل 
  ]  ٢٨٩ص [ موسى بن إمساعيل 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين ايب عن شريك بن عبد اهللا  - ٤٢٢٤
  بن ايب منر 

اهللا عليه و سلم علي بعريه إذ لعنه فقال النيب صلى اهللا عليه و  عن انس بن مالك قال بينما رجل مع النيب صلى
  سلم ال تسر معنا على بعري ملعونة 



حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا عياش بن الوليد الرقام قال نا عبد االعلى قال نا قرة بن خالد  - ٤٢٢٥
  عن ايب يزيد املديين 

عليه و سلم تزوج ميمونة بسرف وبىن هبا بسرف وماتت بسرف مل يرو  عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا
  هذا احلديث عن أيب يزيد املديين إال قرة وال عن قرة إال عبد األعلى تفرد به عياش الرقام 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين ايب عن شريك بن عبد اهللا  - ٤٢٢٦
  عن عامر بن سعد  بن ايب منر

عن ابيه انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ستكون امورا بعدي وفتنا خري الناس فيها املؤمن اخلفي التقي مل 
  يرو هذا احلديث عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر إال أبو أويس تفرد به إمساعيل 

الطيالسي قال بن قيس بن الربيع عن عمري بن عبد حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا ابو الوليد  - ٤٢٢٧
  اهللا عن عطية 

عن ايب سعيد قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان وقال مها ملن غلب مل يرو هذا 
  احلديث عن عمري بن عبد اهللا إال قيس بن الربيع تفرد به أبو الوليد 

سفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين ايب عن حيىي بن سعيد عن حدثنا العباس بن الفضل اال - ٤٢٢٨
  عمرة 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا يقبل الصدقة ويربيها ألحدكم كما يريب احدكم فلوة 
  او فصيلة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أبو أويس تفرد به إمساعيل 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا امحد بن يونس قال نا ابو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء  - ٤٢٢٩
عن ابيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اعمر عمري فهي له ولعقبه مل يرو هذا 

  ونس احلديث عن يعقوب بن عطاء إال أبو بكر بن عياش تفرد به أمحد بن ي

حدثنا عباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٢٣٠
  عن بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

يرو  اعناق االبل ببصرى مل]  ٢٩١ص [ عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خترج نار من تضيء هلا 
  هذا احلديث عن بن أيب عتيق وموسى بن عقبة إال سليمان بن بالل تفرد به أبو بكر بن أيب أويس 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا موسى بن إمساعيل قال نا ابان بن يزيد عن عاصم بن هبدلة  - ٤٢٣١
  عن الشعيب 



سلم يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن هبدلة إال أبان بن يزيد تفرد به موسى بن 

  يزيد 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا الفضيل بن سليمان  - ٤٢٣٢
  لنمريي قال نا إمساعيل بن ابراهيم بن عبد اهللا بن ايب ربيعة املخزومي عن حممد بن كعب القرظي ا

  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصيام جنة من النار 

ن خالد حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا عياس بن الوليد الرقام قال نا عبد األعلى قال نا قرة ب - ٤٢٣٣
قال نا بديل بن ميسرة قال نا شهر بن حوشب قال قال ابو مالك االشعري اال اصلني بكم صالة رسول اهللا فدعا 

إذا سجد وإذا ]  ٢٩٢ص [ بوضوء فتوضأ مث قام إىل الصالة فصف رجاال وخلف خلفهم الغلمان فجعل يكرب 
رو هذا احلديث عن قرة إال عبد األعلى تفرد به رفع رأسه واذا قام من الركعتني وسلم عن ميينه وعن مشاله مل ي

  عياش بن الوليد الرقام 

  حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا سعيد بن سليمان قال نا عباد بن العوام عن بن عون  - ٤٢٣٤

إىل  عن بن سريين عن انس بن مالك قال امر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلالق فقال هنا فحلق رأسه فدفعه
ايب طلحة مث حلق الشق اآلخر فقال اقسمه بني الناس مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال عباد بن العوام تفرد به 

  سعيد بن سليمان 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا بشر بن املفضل قال نا  - ٤٢٣٥
  يونس بن عبيد عن حممد بن سريين 

قال سألت أنسا أقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم بعد الركوع يسريا مل يرو هذا احلديث عن يونس 
  إال بشر بن املفضل تفرد به عبد الرمحن بن املبارك 

حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٢٣٦
  ن سعيد قال اخربين بن شهاب قال حدثين ابو سلمة وسعيد بن املسيب وابو عبد اهللا االغر عن حيىي ب

عن ايب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املهجر إىل اجلمعة كالذي يهدي بدنة مث كالذي يهدي بقرة 
مل يرو هذا : دي بيضة وحسبت انه قال كالذي يه]  ٢٩٣ص [ مث كالذي يهدي كبشا مث كالذي يهدي دجاجة 

  احلديث عن حيىي بن سعيد إال سليمان بن بالل تفرد به أبو بكر بن أيب أويس 

حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب قال نا ايب قال نا حيىي بن عقبة بن ايب العيزار عن القاسم بن الوليد  - ٤٢٣٧
  اهلمداين عن ايب صاحل 



 عليه و سلم ان الصالة يف اجلماعة تفضل على صالة الرجل وحده بضعا عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  وعشرين درجة مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن الوليد إال حيىي بن عقبة تفرد به الربيع بن ثعلب 

سى حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب قال نا ايب قال نا حيىي بن عقبة بن ايب العيزار عن عبد اهللا بن عي - ٤٢٣٨
  بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن جممع بن حيىي عن ايب بردة 

عن ايب موسى قال انطلقت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل سوق البقيع فأدخل يده يف غرارة فاخرج طعاما 
بد اهللا مل يرو هذا احلديث عن ع: خمتلفا او قال مغشوشا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من غشنا 

  بن عيسى عن جممع عن أيب بردة عن أيب موسى إال حيىي بن عقبة تفرد به الربيع بن ثعلب 

  ورواه شريك وقيس بن الربيع عن عبد اهللا بن عيسى عن مجيع بن عمري عن أيب بردة بن نيار وهو الصواب 

ب عن حممد بن ميسرة عن حممد بن حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب قال نا ايب قال نا ابو إمساعيل املؤد - ٤٢٣٩
  زياد 

قبل االمام ]  ٢٩٤ص [ عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يؤمن احدكم اذا رفع رأسه 
ان حيول اهللا رأسه رأس كلب مل يرو هذا احلديث عن حممد بن ميسرة إال أبو إمساعيل املؤدب تفرد به الربيع بن 

  ثعلب 

العباس بن امحد بن ايب عقيل البغدادي قال نا منصور بن ايب مزاحم قال نا ابو سعيد املؤدب عن حدثنا  - ٤٢٤٠
  حيىي بن سعيد عن عمرة 

عن عائشة قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من ويل من امر املسلمني شيئا فأراد اهللا به خريا رزقه 
هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أبو سعيد املؤدب فرج بن  وزيرا صاحلا ان نسي ذكره وان ذكر اعانه مل يرو

  فضالة عن أيب سعيد تفرد به منصور بن أيب مزاحم 

حدثنا العباس بن امحد بن ايب عقيل قال نا احلسني بن حريث املروزي قال نا الفضل بن موسى السيناين  - ٤٢٤١
  عن عبيدة الضيب عن ايب مالك االنصاري عن زيد بن وهب 

عب بن عجرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من انظر معسرا او يسر عليه اظله اهللا يف ظله يوم ال ظل عن ك
  اال ظله مل يرو هذا احلديث عن عبيدة إال الفضل بن موسى وال يروى عن كعب بن عجرة إال هبذا اإلسناد 

نا ابو إمساعيل املؤدب عن إمساعيل بن أيب حدثنا العباس بن امحد بن ايب عقيل قال نا حممد بن بكار قال  - ٤٢٤٢
  خالد عن الشعيب 

عن ام هانئ بنت ايب طالب قالت خطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما يب عنك رغبة يا رسول اهللا 
خري نساء ركنب االبل ]  ٢٩٥ص [ ولكن ال احب ان اتزوج وبين صغار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ريش احناه على طفل يف صغره وارعاه على بعل يف ذات يده مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال نساء ق
  أبو إمساعيل املؤدب 

  حدثنا العباس بن امحد بن ايب عقيل قال نا حممد بن بكار قال نا ابو معشر عن يوسف بن يعقوب  - ٤٢٤٣

عليه و سلم استخرج عبد اهللا بن خطل من حتت استار الكعبة  عن السائب بن يزيد قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا
فقتله مث قال مث قال ال يقتلن قرشي بعد هذا صربا مل يرو هذا احلديث عن السائب بن يزيد إال يوسف بن يعقوب 

  تفرد به أبو معشر 

ال نا بشر بن املفضل حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي االصبهاين قال نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين ق - ٤٢٤٤
  عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب 

  عن عمر بن اخلطاب قال اعتمر رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا قبل حجة يف ذي القعدة 

حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي قال نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين قال نا بشر بن املفضل عن عبد  - ٤٢٤٥
  حرملة عن سعيد بن املسيب  الرمحن بن

عن عمر انه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف قسم اجلد قال ما سؤالك عن ذلك يا عمر اين أظنك متوت قبل 
  ان تعلم ذلك فمات قبل ان يعلم ذلك مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن حرملة إال بشر بن املفضل 

ال نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين قال نا حجاج بن نصري قال نا ابو حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي ق - ٤٢٤٦
  بكر اهلذيل عن عطاء بن ايب رباح 

عن بن عباس قال كنت امر هبذه اآلية فما ادري ما هي بالعشي واإلشراق حىت حدثتين ام هانئ بنت ايب طالب ان 
اين انظر إىل اثر العجني فيها فتوضأ مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فدعا بوضوء يف جفنه ك

فصلى الضحى مث قال يا ام هانئ هي صالة االشراق قلت حديثها يف الصحيح بغري هذا السياق تفرد به حجاج مل 
  يرو هذا احلديث عن عطاء عن بن عباس إال أبو بكر اهلذيل تفرد به حجاج بن نصري 

نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين قال نا حسان بن إبراهيم قال نا حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي قال  - ٤٢٤٧
  إبراهيم الصائغ قال نا نافع 

عن بن عمر عن رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم يف إمرأة هلا زوج وهلا مال وال يأذن هلا يف احلج قال ليس هلا ان 
  تنطلق اال بإذن زوجها 

نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين قال نا يزيد بن زريع عن سعيد بن  حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي قال - ٤٢٤٨
  ايب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب 



عن علي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خلفتك ان تكون خليفيت يف اهلي قال اختلف بعدك يا نيب اهللا قال اال 
مل يروه عن سعيد بن أيب عروبة : انه ال نيب بعدي موسى اال ]  ٢٩٧ص [ ترضى ان تكون مين مبنزلة هارون من 

إال يزيد بن زريع وال رواه عن يزيد إال بن أيب يعقوب وقد رواه معمر عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن سعد 
  ورواه جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن سعيد بن أيب عروبة كما رواه معمر 

ال نا حممد بن ايب يعقوب الكرماين قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو حدثنا العباس بن حممد اجملاشعي ق - ٤٢٤٩
  بن دينار عن طاوس 

عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إنا معاشر االنبياء امرنا ان نعجل االفطار وان نؤخر السحور وان 
   يعقوب نضرب بأميانيا على مشائلنا مل يرو هذا احلديث عن بن عيينة إال حممد بن أيب

حدثنا العباس بن حممد بن عباس املصري مبصر قال نا امحد بن صاحل قال نا عبد اهللا بن نافع قال نا عبد  - ٤٢٥٠
  اهللا بن عمر عن اخيه عبيد اهللا بن عمر عن عطاء بن ايب رباح 

منحر يف العمرة عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للمروة هذا املنحر وكل فجاج مكة وطرقها 
  مل يروه عن عبيد اهللا إال أخوه عبد اهللا بن عمر 

حدثنا العباس بن حممد بن العباس املصري قال نا امحد بن صاحل قال نا حيىي بن حسان قال نا حممد بن  - ٤٢٥١
  مسلم بن ايب الوضاح قال نا سامل االفطس قال حدثين رزين اجلرجاين 

قال ال علم يل هبا فسألت الضحاك ]  ٢٩٨ص [ ية واحملصنات من النساء قال سألت سعيد بن جبري عن هذه اآل
  بن مزاحم وذكرت له قول سعيد بن جبري قال اشهد لسمعته يسأل عنها بن عباس 

فقال بن عباس نزلت يوم خيرب ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب اصاب املسلمون نساء من نساء اهل 
ن الرجل اذا اراد ان يأيت املرأة منهن قالت إن يل زوجا فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و الكتاب هلن ازواج وكا

  سلم عن ذلك فانزلت هذه اآلية واحملصنات من النساء االية يعين والسيب من املشركني يصاب ال بأس بذلك 

  سلم بن أيب الوضاح فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال صدق الضحاك مل يروه عن سامل األفطس إال حممد بن م

حدثنا العباس بن حممد بن الفرج ابو يعلى الرخجي قال نا يوسف بن موسى قال نا مهران بن ايب عمر  - ٤٢٥٢
  قال نا علي بن عبد االعلى عن السدي عن رفاعة القتباين 

ريء من القاتل عن عمرو بن احلمق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من امن رجال على دمه فقتله فأنا ب
  مل يروه عن علي بن عبد االعلى اال مهران : وان كان املقتول كافرا 

حدثنا العباس بن حممد بن سعيد موىل بين هاشم الدمشقي قال نا صفوان بن صاحل قال نا الوليد بن  - ٤٢٥٣
  مسلم قال نا عبد العزيز بن حصني عن صفوان بن سليم عن املغرية بن حكيم 



الغنمني اذا ]  ٢٩٩ص [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني عن بن عمر قال 
اتت هذه نطحتها واذا اتت هذه نطحتها مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال عبد العزيز بن احلصني تفرد به 

  الوليد 

املقدام قال نا زياد بن عبد اهللا البكائي عن يزيد بن  حدثنا العباس بن إبراهيم القراطيسي قال نا امحد بن - ٤٢٥٤
  ايب زياد عن نافع 

  عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اتى اجلمعة فليغتسل 

  مل يروه عن يزيد بن ايب زياد اال زياد البكائي وال روى يزيد عن عن نافع غري هذا 

ال نا إسحاق بن حامت العالف قال نا عبد الوهاب قال نا سليمان حدثنا العباس بن إبراهيم القراطيسي ق - ٤٢٥٥
  التيمي عن نافع 

مل يروه عن سليمان اال عبد الوهاب وال : عن بن عمر قال قال رسول اهللا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
  رواه عن عبد الوهاب اال إسحاق بن حامت 

قال نا هارون بن ايب يزيد قال نا أخي حسني بن أيب يزيد عن حدثنا العباس بن محدان االصبهاين احلنفي  - ٤٢٥٦
  قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق عن ايب الضحى عن مسروق 

مل يروه عن سعيد بن مسروق اال : عن عائشة قالت خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم يعده شيئا 
  ايب بردة ]  ٣٠٠ص [ قيس وال رواه عن قيس اال حسني بن 

حدثنا العباس بن محدان احلنفي قال نا هارون بن ايب بردة قال حدثين اخي حسني عن قيس عن عاصم  - ٤٢٥٧
  بن سليمان واشعث بن سوار عن ايب سريين 

عن ايب هريرة قال حرمت لبستان وبيعتان احتباء الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه ا ىل السماء وان يشتمل على 
   يرفعه وعن اللماس وااللقاء مل يروه عن أشعث وعاصم إال قيس بن الربيع شقه االيسر مث

حدثنا العباس بن محدان قال نا حممد بن عيسى الدامغاين قال نا سلمة بن الفضل عن بن إسحاق عن  - ٤٢٥٨
  منصور عن سامل بن ايب ا جلعد عن كريب 

ان مما خلق اهللا لديكا براثنه على االرض السابعة  عن بن عباس يرفع احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
وعرفه منطوي حتت العرش جناحاه باالفقني فإذا بقي ثلث الليل اآلخر ضرب جبناحيه مث قال سبحان امللك القدوس 
ا سبحان ربنا امللك القدوس ال اله لنا غريه فيسمعه ما بني اخلافقني اال الثقلني فريون ان الديكة امنا تضرب اجنحته

اذا صرخت اذا مسعت ذلك مل يروه عن منصور إال بن إسحاق وال رواه عن إسحاق إال سلمة بن الفضل وال يروى 
  عن بن عباس إال من هذا الوجه 



حدثنا العباس بن محدان قال نا حممد بن عيسى الدامغاين قال نا سلمة بن الفضل عن ميكال عن ليث  - ٤٢٥٩
  عن إبراهيم التيمي عن ابيه 

كان نبيا رسوال كلمة اهللا قبال قال ]  ٣٠١ص [  ذر قال قلت يا رسول اهللا أرأيت آدم أنيب كان قال نعم عن ايب
له يا آدم اسكن انت وزوجك اجلنة مل يروه عن إبراهيم التيمي إال ليث وال رواه عن ليث إال ميكال وهو شيخ 

  كويف ال نعلمه أسند حديثا غري هذا 

ان احلنفي قال نا حممد بن عيسى الدامغاين قال نا عمرو بن محران قال نا هشام حدثنا العباس بن محد - ٤٢٦٠
  الدستوائي عن قتادة 

  عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اخلمرة 

ل نا حدثنا ابو الفضل عباس بن محاد بن فضالة الصرييف البصري قال نا العباس بن الفرج الرياشي قا - ٤٢٦١
  عمر بن يونس اليمامي قال نا عيسى بن عون عن عبد امللك بن زرارة 

عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنعم اهللا على عبد نعمة يف اهل او مال أو ولد فقال 
  اء اهللا ال قوة اال باهللا ما شاء اهللا ال قوة اال باهللا فريى فيه أفة دون املوت وقرأ ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما ش

حدثنا العباس بن محاد بن فضالة الصرييف قال نا حيىي بن الفضل اخلرقي قال نا أبو عامر العقدي قال نا  - ٤٢٦٢
  زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 

له أو تطري أو عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من تسحر او تسحر له أو تكهن أو تكهن 
  تطري له باب 

 )  

  من امسه عبد اهللا

 (  

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا حممد بن يوسف الفريايب قال نا إسرائيل عن ايب حيىي  - ٤٢٦٣
  القتات عن جماهد 

ا رسول اهللا قال كل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال اخربكم باهل اجلنة قلنا بلى ي
ضعيف متضعف ذي طمرين ال يؤبه به لو أقسم على اهللا البره أال انئبكم باهل النار قلنا بلى يا رسول اهللا قال كل 

جظ جعظ مستكرب قلت يا رسول اهللا ما اجلظ قال الضخم قلت فما اجلعظ قال العظيم يف نفسه مل يرو هذا احلديث 
  ال رواه عن جماهد إال أبو حيىي عن أيب حيىي القتات إال إسرائيل و



حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا عمرو بن ايب سلمة التنيسي قال نا صدقة بن عبد  - ٤٢٦٤
  اهللا عن طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن ايب هند 

العباد يوم القيامة مث مييز العلماء فيقول  عن ايب موسى االشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث اهللا
  اريد ان اعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم ]  ٣٠٣ص [ يا معشر العلماء إين مل أضع فيكم علمي وأنا 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب هند إال موسى بن عبيدة وال عن موسى إال طلحة بن زيد وال  - ٤٢٦٥
إلسناد تفرد به صدقة بن عبد اهللا حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا يروى عن أيب موسى إال هبذا ا

  عمرو بن أيب سلمة قال نا صدقة بن عبد اهللا قال حدثين ابراهيم بن حممد االنصاري عن صاحل موىل التوأمة 

  عن بن عباس عن رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تؤذوا احلي بامليت 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا عمرو بن ايب سلمة قال نا صدقة بن عبد اهللا عن  - ٤٢٦٦
  إبراهيم بن مرة عن بن شهاب عن عروة بن الزبري 

عن عائشة قالت ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني امرين قط اال اخذ ايسرمها ما مل يأمث فإن كان إمثا كان 
  ناس منه وما انتقم لنفسه من شيء يوتى إليه قط حىت تنتهك حمارم اهللا فينتقم له أبعد ال

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا عمرو بن ايب سلمة التنسي قال نا زهري بن حممد عن  - ٤٢٦٧
  حممد بن املنكدر 

  ]  ٣٠٤ص [ اجب على كل حمتلم عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الغسل يوم اجلمعة و

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن ايب مرمي قال نا حممد بن يوسف الفريايب قال نا سفيان بن عيينة عن  - ٤٢٦٨
  الزهري عن سعيد بن املسيب 

ذا عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تستأمر اليتيمة يف نفسها وصمتها إقرارها مل يرو ه
  احلديث عن الزهري إال بن عيينة تفرد به الفريايب 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا عبد العزيز بن املختار  - ٤٢٦٩
  عن خالد احلذاء عن عكرمة 

  خلنازير من بين اسرائيل عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احليات مسخ اجلن كما مسخت القردة وا

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا إبراهيم بن احلجاج قال نا عبد العزيز بن املختار عن خالد  - ٤٢٧٠
  احلذاء عن محيد بن هالل عن عبد ا هللا بن الصامت 



 يرو هذين احلديثني عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر زمزم فقال اهنا مباركه طعام طعم مل
  عن خالد احلذاء إال عبد العزيز بن املختار 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا أبو الربيع الزهراين قال نا ايب عن هشام بن حسان عن حممد بن  - ٤٢٧١
  سريين 

كما تتتابع اخلرز يف عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خروج اآليات بعضها على إثر بعض يتتابعن 
  ]  ٣٠٥ص [ النظام مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال داود العتكي تفرد به ابنه أبو الربيع 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا حممد بن عباد املكي قال نا حامت بن إمساعيل عن شريك عن  - ٤٢٧٢
  االعمش عن ايب صاحل 

اهللا قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاربوا وسددوا فان احدكم لن ينجيه عن ايب هريرة وجابر بن عبد 
عمله قالوا وال انت يا نيب اهللا قال وال أنا اال ان يتغمدين اهللا برمحة وفضل مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن أيب 

  صاحل عن جابر إال شريك تفرد به حامت بن إمساعيل 

ن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا محاد بن خالد اخلياط عن عبد ا هللا بن عمر عن حدثنا عبد اهللا ب - ٤٢٧٣
  نافع 

عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اقطع الزبري حضر فرسه بارض يقال هلا ثرير فأجرى الفرس حىت قام مث 
  رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط 

حنبل قال حدثين أيب قال نا حممد بن ربيعة الكاليب عن عبيد اهللا بن ايب زياد حدثنا عبد اهللا بن امحد بن  - ٤٢٧٤
  عن القاسم بن حممد 

  عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح من ثنية االذخر 

ضيل بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا زكريا بن حيىي الكسائي الكويف قال نا حممد بن الف - ٤٢٧٥
  غزوان عن ابيه عن نافع 

عن بن عمر قال استسقى حذيفة من دهقان فسقاه يف إناء من فضة فحذفه به مث قال لو أين مل اتقدم إليه مرة او 
مرتني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن نشرب يف الذهب والفضة وأن نلبس احلرير والديباج فإنه هلم يف 

آلخرة مل يرو هذا احلديث عن نافع إال فضيل بن غزوان وال عن فضيل إال حممد بن الفضيل تفرد الدنيا وهو لنا يف ا
  ]  ٣٠٦ص [ به زكريا بن حيىي الكسائي 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن ايب بكر املقدمي قال نا ابو معشر الرباء يوسف بن  - ٤٢٧٦
  بان قال حدثين بن شهاب عن ابيه يزيد قال نا ابراهيم بن عمر بن ا



عن عبد الرمحن بن عوف انه شهد ذاك حني اعطي عثمان بن عفان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جهز به 
جيش العسرة فجاء بسبعمائة وقية من ذهب مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان 

  معشر تفرد به املقدمي وال رواه عن إبراهيم إال أبو 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال وجدت يف كتاب ايب خبط يده نا االسود بن عامر قال نا احلسن بن  - ٤٢٧٧
  صاحل عن ايب ليلى عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري 

يغطى رأسه وال ميس  عن بن عباس قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احملرم ميوت يكفن يف ثوبية وال
طيبا ويغسل مباء وسدر فانه يبعث يوم القيامة يليب مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل اال االسود بن عامر 

  تفرد به امحد بن حنبل 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن محيد الرازي قال نا زافر بن سليمان عن حممد بن  - ٤٢٧٨
  حازم  عيينة عن ايب

عن سهل بن سعد قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما 
شئت فانك جمزي به واحبب من شئت فانك مفارقه واعلم ان شرف املؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس مل 

  ]  ٣٠٧ص [ يينة أخو سفيان يرو هذا احلديث عن حممد بن عيينة إال زافر وحممد بن ع

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين االزرق بن علي قال نا حسان بن ابراهيم عن يونس عن  - ٤٢٧٩
  الزهري قال قال نافع 

كان عبد اهللا بن عمر اذا صدر إىل املدينة اناخ بالبطحاء الذي بذي احلليفة اليت كان اناخ منها رسول اهللا صلى اهللا 
  و سلم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال حسان بن إبراهيم تفرد به األزرق بن علي  عليه

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين سريج بن يونس قال نا أبو إمساعيل املؤدب عن يعقوب بن  - ٤٢٨٠
  عطاء بن ايب رباح عن ابيه عن عروة بن الزبري 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وانا معترضة قدامه مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن عن عائشة قالت 
  عطاء إال أبو إمساعيل املؤدب تفرد به سريح بن يونس 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن بكار قال نا إمساعيل بن علية عن ايوب عن هشام  - ٤٢٨١
  بن عروة عن ابيه 

عائشة ان فاطمة بنت ايب حبيش قالت يا رسول اهللا اين استحاض فال اطهر أفاترك الصالة قال ان تيك ليست  عن
  باحليضة امنا ذلك عرق فإذا اقبلت احليضة فاتركي الصالة واذا ولت او قالت ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 



القواريري قال نا عبد الوارث ]  ٣٠٨ص [  حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا عبيد اهللا بن عمر - ٤٢٨٢
  قال نا حممد بن جحادة عن إمساعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج 

عن عقبة بن عمرو قال قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانت هجرهتم سواء 
  فاقدمهم سنا فإن كانوا يف ا لسن سواء فأقرؤهم 

هللا بن امحد بن حنبل قال نا إبراهيم بن احلجاج قال نا عبد الوارث بن سعيد قال نا حممد  حدثنا عبد ا - ٤٢٨٣
  بن جحادة عن احلكم عن إبراهيم عن االسود 

  عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فريسل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حالال مل حيرم شيئا 

ا إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا عبد الوارث بن سعيد قال نا حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال ن - ٤٢٨٤
  حممد بن جحادة عن عبدة بن ايب لبابة عن ايب وائل 

عن بن مسعود وذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقولن احدكم نسيت آية كيت وكيت فإنه ليس هو نسي 
  ولكنة نسي 

نا جعفر بن مهران السباك قال نا عبد الوارث بن سعيد عن حممد  حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال - ٤٢٨٥
  بن جحادة عن زبيد عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن ابيه 

عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث يقرأ يف االوىل ب سبح اسم ربك االعلى ويف الثانية 
  أحد مل يرو هذه األحاديث عن حممد بن جحادة إال عبد الوارث قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا 

  ومل يقل يف حديث الوتر عن بن ابزي عن عائشة اال جعفر بن مهران السباك 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا صاحل بن عبد اهللا الترمذي قال نا سفيان بن عامر عن عبد اهللا  - ٤٢٨٦
  اوس انه قال بن طاوس قال اشهد على والدي ط

أشهد على جابر بن عبد اهللا انه قال أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أمرت ان اقاتل الناس حىت 
  يقولوا ال اله اال اهللا فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وامواهلم اال حبقها وحساهبم على اهللا 

براهيم بن احلجاج السامي قال نا ابو عوانة عن معاوية بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ا - ٤٢٨٧
  إسحاق عن عباية بن رفاعة 

عن احلسني بن علي قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اين جبان واين ضعيف فقال هلم إىل جهاد 
  ال شوكة فيه احلج ال يروى عن حسني بن علي إال هبذا اإلسناد 



هللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا االسود بن عامر قال نا هرمي بن سفيان قال حدثنا عبد ا - ٤٢٨٨
  حدثين ابو إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه 

عن عائشة قالت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم االثنني ودفن ليلة االربعاء مل يرو هذا احلديث عن هرمي 
  ود بن عامر بن بن سفيان إال األس

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا امحد بن عمر الوكيعي قال نا قبيصة بن عقبة قال نا عبيد بن  - ٤٢٨٩
  طفيل ابو سيدان العبسي قال مسعت شداد بن عمار يقول 

ل اهللا بأيب قال حذيفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني على اميت زمان يتمنون فيه الدجال قلت يا رسو
انت وامي مم ذاك قال مما يلقون من العناء والعناء مل يرو هذا احلديث عن عبيد بن طفيل اال قبيصة تفرد به امحد بن 

  عمر الوكيعي 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أيب قال نا ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع قال حدثين  - ٤٢٩٠
  ايب قال 

الطفيل ادركت مثان سنني من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وولدت عام احد قال عبد اهللا قال  قال يل ابو
  ايب قدم علينا ثابت بن الوليد من الكوفة فنزل مدينة ايب جعفر فذهبت انا وحيىي بن معني فسمعنا منه احاديث 

الوركاين قال نا ابو شهاب احلناط عن بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن جعفر  - ٤٢٩١
  أيب ليلى عن احلكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه 

واحلمد هللا اعوذ باهللا ]  ٣١١ص [ عن جده قال قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم امسينا وامسى امللك هللا 
ن عصم من كل ساحر وكاهن الذي ميسك السماء ان تقع على االرض اال باذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ من قاهل

  وشيطان وحاسد مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال أبو شهاب 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ابراهيم بن احلجاج السامي قال نا عبد اهللا بن املثىن قال نا  - ٤٢٩٢
  مثامة بن عبد اهللا بن انس 

  لك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى محارا قد وسم يف وجهه فقال لعن اهللا من فعل هذا عن انس بن ما

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا عبد اهللا بن املثىن قال نا  - ٤٢٩٣
  مثامة 

ية يف الصالة اال مرة فخلع القوم نعاهلم فقال النيب عن انس بن مالك قال مل خيلع النيب صلى اهللا عليه و سلم نعل
  صلى اهللا عليه و سلم مل خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جربيل عليه السالم اخربين ان هبما قذرا 



حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال نا ايوب  - ٤٢٩٤
  السختياين عن قتادة عن موسى بن سلمة 

قال كنا مع بن عباس مبكة فقلت إنا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا إىل رحالنا صلينا ركعتني قال تلك سنة 
الطفاوي ]  ٣١٢ص [ مل يرو هذا احلديث عن ايوب اال حممد بن عبد الرمحن : ايب القاسم صلى اهللا عليه و سلم 

   واحلارث بن عمري

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا حسني بن حممد قال نا ابو اويس عن عبد اهللا بن  - ٤٢٩٥
  ايب بكر عن عمرة 

عن عائشة قالت دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمع صوت صيب يبكي فقال ما بصبيكم هذا يبكي هال 
  استرقيتم له من العني 

بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا ابو سعيد موىل بين هاشم قال نا عثمان بن عبد حدثنا عبد اهللا  - ٤٢٩٦
  امللك أبو قدامة العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن ام ذرة 

  قالت رأيت عائشة تصلي الضحى فتقول ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي اال اربع ركعات 

  أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال نا وكيع عن أبيه عن حممد بن أيب اجملالد عن جماهد حدثنا عبد اهللا بن  - ٤٢٩٧

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انتفى من ولده ليفضحه يف الدنيا فضحة اهللا يوم القيامة 
  جملالد تفرد به وكيع على رؤوس االشهاد قصاص بقصاص مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال حممد بن أيب ا

فضيل بن عياض قال نا مالك ]  ٣١٣ص [ حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ابو عبيدة بن  - ٤٢٩٨
  بن سعري قال نا فرات بن أحنف قال حدثين ايب عن ربعي بن حراش 

ا شاء اهللا ان يقول مث دعا بكوز أن علي بن ايب طالب قام خطيبا يف الرحبة فحمد اهللا واثىن عليه مبا هو اهله مث قال م
من ماء زمزم فمضمض منه ومسح وشرب فضل وضوئه وهو قائم مث قال بلغين أن الرجل منكم يكره ان يشرب 

وهو قائم وهذا وضوء من مل حيدث ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل هكذا مل يرو هذا احلديث عن 
  دة بن فضيل بن عياض ربعي إال أحنف أبو فرات تفرد به أبو عبي

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عيسى بن سامل الشاشي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن معمر  - ٤٢٩٩
  عن ايوب عن بن سريين عن عقبة بن اوس 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف انت اذا بقيت يف حثالة من الناس قد 
مرجت فيها عهودهم واماناهتم واختلفوا فصاروا هكذا وخالف بني اصبعيه قالوا كيف املخرج يا رسول اهللا قال 

  خذ ما عرفت ودع ما أنكرت وعليك خباصة نفسك وإياك وعوامهم 



لد حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا إبراهيم بن دينار قال نا محاد بن خالد اخلياط عن بشر بن خا - ٤٣٠٠
  عن عطية بن احلارث عن محيد االزرق عن مسروق 

عن عائشة قالت قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه عمل غري صاحل ال يروى هذا احلديث عن مسروق إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن دينار 

عنبسة بن عبد الواحد قال نا  حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عبد ا هللا بن أبان قال نا - ٤٣٠١
  عكرمة بن عمار عن نافع عن بن عمر 

  عن عمر قال امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان منسح على اخلفني وان جاء احدنا من الغائط 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين سعيد بن ايب الربيع السمان قال نا احلارث بن نبهان قال نا  - ٤٣٠٢
  هاشم بن السائب عن بكر بن عبد اهللا املزين 

عن انس بن مالك ان إمرأة اتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إهنا قد زنت وكانت حامال فقال انطلقي 
حىت تضعي محلك ولو مل ترجع إليه مل يرسل اليها فوضعت محلها مث اتته فقال انطلقي حىت تفطمي ولدك فاتته ولو مل 

  رسل اليها فجاءت بعد ما فطمته فرمجها تأته مل ي

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ابو معمر القطيعي قال نا جرير عن ايب جناب الكليب عن  - ٤٣٠٣
  مغراء عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري 

الة له مل يرو هذا عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مسع النداء فلم جيب من غري عذر فال ص
  ]  ٣١٥ص [ احلديث عن مغراء إال أبو جناب وال رواه عن أيب جناب إال جرير تفرد به أبو معمر 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال نا حيىي بن حسان قال نا  - ٤٣٠٤
  يزيد  هشيم عن مغرية وبن عون عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن

عن عبد اهللا بن مسعود انه رمى اجلمرة من بطن الوادي مث قال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة مل يرو هذا 
  احلديث عن بن عون إال هشيم تفرد به حيىي بن حسان 

ال نا حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عمرو بن ايب عاصم قال نا ايب قال نا كثري بن فائد ق - ٤٣٠٥
  سعيد بن عبيد السماك قال مسعت بكر بن عبد اهللا املزين قال 

نا انس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان اهللا قال يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
يب شيئا السماء مث استغفرتين لغفرت لك وال ابايل يا بن ادم لو اتيت بقراب االرض خطايا مث لقيتين ال تشرك 

  التيتك بقراهبا مغفرة 



حدثنا عبد اهللا املزين إال سعيد بن عبيد وال عن سعيد إال كثري بن فائد تفرد به أبو عاصم حدثنا عبد اهللا  - ٤٣٠٦
بن امحد بن حنبل قال حدثين عبيد اهللا بن عمر القواريري قال نا حيىي بن بريد بن ايب بردة قال حدثين ايب عن ايب 

  بردة 

موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا اذا اراد رمحة امة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله سلفا عن ايب 
وفرطا بني يديها واذا اراد هالكها عذهبا ونبيها حي وهو ينظر فأقر عينه هبالكها حني كذبوه وعصوا امره ال يروى 

  واريري هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به الق

قال نا حممد بن سلمة ]  ٣١٦ص [ حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين هارون بن معروف  - ٤٣٠٧
  احلراين عن حممد بن إسحاق عن ابان بن صاحل عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش 

قبل الصبح فأسلموا فبعث  عن علي قال خرج عبيد من اهل مكة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية
إليه مواليهم من اهل مكة واهللا يا حممد ما خرجوا اليك رغبة يف دينك ولكنهم امنا خرجوا هربا من الرق فقال 

رجال من اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقوا يا رسول اهللا ردهم اليهم فغضب مث قال ما أراكم يا 
يكم من يضرب اعناقكم على هذا الدين واىب ان يردهم وقال هم عتقاء اهللا معشر قريش تنتهون حىت يبعث اهللا عل

  وخرج اخرون بعد الصلح فردهم مل يرو هذا احلديث عن أبان بن صاحل إال حممد بن إسحاق تفرد به حممد بن سلمة 

يدة بن محيد عن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ابو معمر إمساعيل بن إبراهيم قال حدثين عب - ٤٣٠٨
  عمارة عن سعيد املقربي 

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبع جنازة من اهلها حىت يصلى عليها فله قرياط ومن 
  مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية اال عبيدة بن محيد ) ) : تبعها حىت تدفن فله قرياطان اصغرمها مثل احد 

عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا زكريا بن حيىي الرقاشي اخلزاز قال نا عاصم بن هالل قال نا حدثنا  - ٤٣٠٩
  ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه 

اغفر ]  ٣١٧ص [ اللهم ( ( عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الصالة على امليت 
مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال أيوب وال عن أيوب إال له وصل عليه وبارك فيه واورده حوض رسولك 

  عاصم بن هالل تفرد به زكريا بن حيىي 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين إمساعيل بن حممد الطلحي قال نا داود بن عطاء املزين عن  - ٤٣١٠
  صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

ل قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم اول من يصافحه احلق عمر وأول من ياخذ بيده عن ايب بن كعب قا
  فيدخله اجلنة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال صاحل بن كيسان وعمر بن قيس 



حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثين ايب عن  - ٤٣١١
  اق قال نا بن هرمز االعرج بن إسح

عن معاوية بن ايب سفيان ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشغار ال يروى هذا احلديث عن معاوية إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به يعقوب بن إبراهيم 

 عن بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال نا ايب - ٤٣١٢
  إسحاق عن أبان بن صاحل عن قسيم موىل عمارة عن قزعة بن حيىي 

عن ايب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تشد ا لرحال اال إىل ثالثة مساجد 
ال حممد املسجد احلرام واملسجد االقصى ومسجدي مل يرو هذا احلديث عن قسيم إال أبان بن صاحل وال عن أبان إ

  بن إسحاق تفرد به يعقوب بن إبراهيم 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا حممد بن ايب عدي عن بن عون عن حممد بن  - ٤٣١٣
  سريين 

عن انس قال اتيته يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه مخيصة وهو يف حائط يسم الظهر قال رويدا مل يرو هذا 
  عن بن عون إال بن عدي وحامت بن وردان تفرد به أبو كامل اجلحدري عن حامت بن وردان احلديث 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا حسني بن احلسن االشقر قال نا جعفر االمحر عن  - ٤٣١٤
  خمول عن منذر الثوري 

غضب مل جيترىء احد ان يكلمه اال علي ال يروى هذا عن ام سلمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا 
  احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به حسني األشقر 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عبد اهللا بن أبان قال نا عبيدة بن االسود عن القاسم بن ا  - ٤٣١٥
   لوليد عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن مهام بن احلارث

عن جرير عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للمسافر ثالث وللمقيم يوم يف املسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث 
  عن طلحة بن مصرف إال القاسم بن الوليد وال عن القاسم إال عبيدة بن األسود تفرد به عمر بن أبان 

يب مزاحم قال نا ابو سعيد املؤدب عن زكريا بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين منصور بن ا - ٤٣١٦
  ايب زائدة عن الشعيب عن مسر وق 

تسليم رسول اهللا صلى اهللا ]  ٣١٩ص [ عن عبد اهللا بن مسعود قال ما نسيت فيما نسيت من االشياء فلم انس 
محة اهللا مل يرو هذا عليه و سلم يف الصالة عن ميينه ومشاله السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم ور

  احلديث عن زكريا بن أيب زائدة إال أبو سعيد املؤدب تفرد به منصور 



حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حيىي بن معني قال نا هشام بن يوسف قال نا رباح بن عبيد  - ٤٣١٧
  اهللا بن عمر عن سهيل بن ايب صاحل عن ابيه 

صلى اهللا عليه و سلم بئس الشعب جياد قاهلا مرتني او ثالثة قالوا فيم ذاك يا  عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا
  رسول اهللا قال خترج الدابة فتصرخ ثالث صرخات فيسمعها ما بني احلافقني 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين او معمر القطيعي قال نا عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن  - ٤٣١٨
رباح إال هشام بن يوسف تفرد به حيىي بن معني حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال ثنا أبو معمر  عمر وال عن

  القطيعي قال ثنا عبد اهللا بن جعفر املدين عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد 

ات هلاضها ظهر الكفر عن عائشة قالت ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل بأيب ما لو نزل باجلبال الراسي
  واشرأب النفاق فما اختلفوا يف نقطة اال طار ايب خبصلها وغنائها 

  قال وكانت تذكر عمر بن اخلطاب فتقول كان واهللا احوذيا نسيج وحده قد اعد لالمور اقراهنا 

الد عن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ابراهيم بن احلجاج السامي قال نا وهيب بن خ - ٤٣١٩
  معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

  عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال امنا الناس كإلبل املئة ال يوجد فيها راحلة 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا حممد بن بكار قال نا حسان بن إبراهيم عن حممد بن عجالن عن  - ٤٣٢٠
  محن الزهري عن محيد بن عبد الر

عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها مث قال اذا انتخم احدكم فال 
  ينتخم يف القبلة ولينتخم عن يساره 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا حممد بن عباد املكي قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  - ٤٣٢١
  يد بن ايب بردة عن ابيه مسعه من سع

عن جده ان النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال هلما يسرا وبشرا وعلما وال تنفرا فلما ولوا 
رجع ابو موسى فقال يا رسول اهللا ان هلم شرابا من العسل يطبخ حىت يعقد واملزر يصنع من الشعري فقال رسول اهللا 

ما أسكر عن الصالة فهو حرام مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سفيان بن صلى اهللا عليه و سلم كل 
  عيينة تفرد به حممد بن عباد 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا إمساعيل بن أبان قال نا حفص بن عمران عن  - ٤٣٢٢
  مساك بن حرب عن احلسن 



هللا صلى اهللا عليه و سلم ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا مل يرو هذا احلديث عن عمران بن احلصني قال قال رسول ا
  عن مساك بن حرب إال حفص بن عمران تفرد بن إمساعيل بن أبان 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين زكريا بن حيىي زمحوية قال نا شريك عن عامر بن شقيق عن  - ٤٣٢٣
  ايب وائل 

قال رمقت النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يقطع التلبية حىت رمى مجرة العقبة مل يرو هذا  عن عبد اهللا - ٤٣٢٤
احلديث عن عامر بن شقيق إال شريك تفرد به زمحويه حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين زكريا بن حيىي 

  زمحوية قال نا سنان بن هارون الربمجي عن عبد امللك بن عمري عن ربعي 

( ذيفة قال اتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فصليت بصالته من ورائه وهو ال يعلم فاستفتح عن ح
البقرة فقرأ منها حىت ظننت انه سريكع مث مضى قال سنان ال اعلمه اال قال صلى اربع ركعات كان ) ب  ٢٦١

 اعلمتين قال حذيفة والذي بعثك باحلق ركوعه مثل قيامه قال فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أال
مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري : نبيا اين الجده يف ظهري حىت الساعة فقال لو اعلم انك ورائي خلففت 

  اال سنان بن هارون تفرد به زمحويه 

ي قال نا معتمر بن حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين هرمي بن عبد االعلى ابو محزة االسد - ٤٣٢٥
سليمان قال مسعت عمارة بن غزية حيدث عن حيىي بن سعيد االنصاري عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن 

  سليم 

عن ايب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا دخل احدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني مل يرو هذا 
  مار بن غزية تفرد به معتمر احلديث عن حيىي بن سعيد إال ع

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا حممد بن بكار قال نا عنبسة بن عبد الواحد عن ايوب بن عتبة  - ٤٣٢٦
  عن حيىي بن ايب كثري عن ايب قالبة 

ليضع عن عن النعمان بن بشري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نام احدكم وهو يريد ان يصلي من الليل ف
ميينه قبضة من تراب فاذا انتبه فليقبض منه بيمينه فليحصبه عن مشاله مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال 

  أيوب بن عتبة تفرد به عنبسة بن عبد الواحد 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عبد اهللا بن عمران االصبهاين قال نا حيىي بن ضريس عن  - ٤٣٢٧
  عكرمة بن عمار 

عن اهلرماس بن زياد قال كنت ردف ايب فرايت النيب صلى اهللا عليه و سلم على بعري وهو يقول لبيك حبجة وعمرة 
  معا 



حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قال نا االزرق بن علي قال نا حسان بن إبراهيم قال نا زهري بن  - ٤٣٢٨
  عقبة عن نافع قال حممد عن عبيد اهللا بن عمر وموسى بن 

مسعت بن عمر يقول بينا أنا جالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل فسلم عليه مث وىل عنه فقلت يا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين ال حب هذا قال هل اعلمته قلت ال قال فأعلم ذاك اخاك فاتبعته فسلمت عليه 

يف اهللا قال واهللا انا احبك يف اهللا وقلت لوال ان النيب صلى اهللا عليه و سلم  واخذت مبنكبيه وقلت واهللا اين الحبك
  امرين ان اعلمك مل افعل 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا احلسن بن محاد احلضرمي سجادة قال نا ابو مالك اجلنيب عن  - ٤٣٢٩
  عبيد اهللا بن عمر 

حللي يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث متسكه فقال النيب صلى عن نافع عن بن عمر أن امرأة كانت تستعري ا
اهللا عليه و سلم لتتوب املرأة إىل اهللا واىل رسوله ولترد ما عندها وهي متتنع مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جلنيب تفرد به احلسن بن مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر اال ابو مالك ا: قم يا فالن فخذ بيدها فاقطعها 
  محاد 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين ايب قال مسعت إبراهيم بن سعد الزهري يف سنة اثنني ومثانني  - ٤٣٣٠
عن عائشة قالت قال رسول ]  ٣٢٤ص [ ومائة يقول حدثين الربيع بن صبيح عن ايب عثمان عن القاسم بن حممد 

أبو عثمان االنصاري امسه عمرو بن ) اسكر كثريه فقليله حرام قال عبد اهللا قال ايب  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما
سامل رواه عنه مهدي بن ميمون وليث بن ايب سليم ومطرف بن طريف حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين 

 يقضي ببلدة قال أيب كان أيب قال حدثين أبو متيلة قال حدثين أيب قال رأيت أبا عثمان األنصاري عمرو بن سامل
  قاضيا مبرو 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب قال نا مؤمل بن إمساعيل قال نا نافع بن عمر اجلمحي  - ٤٣٣١
  عن بن ايب مليكة 

م عن عائشة قالت ملا كان وجع النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي قبض فيه قال ادعوا يل ابا بكر وابنه فألكتب هل
كتابا لكي ال يطمع يف امر ايب بكر طامع وال يتمىن متمن مث قال يأىب اهللا ذلك واملسلمون مرتني مل يرو هذا احلديث 

  ]  ٣٢٥ص [ عن نافع بن عمر إال مؤمل بن إمساعيل 

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين علي بن حكيم االودي قال نا شريك عن اشعث بن سوار  - ٤٣٣٢
  ي بن ثابت عن عد

عن الرباء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن 
  عدي بن ثابت إال أشعث بن سوار تفرد به شريك 



ا حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن ايب بكر املقدمي قال نا محيد بن االسود قال ن - ٤٣٣٣
  الضحاك بن عثمان عن إمساعيل بن ايب حكيم عن القاسم بن حممد 

عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما تضورت من من هذه الليلة اال مسعت يف املسجد صوتا فقلت يا 
ىت رأيت رسول اهللا تلك احلوالء بنت تويت ال تنام اذا نام الناس فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قلت ح

ذلك يف وجهه فقال ان اهللا ال ميل حىت متلوا مل يرو هذا احلديث عن الضحاك بن عثمان وال عن الضحاك إال محيد 
  بن األسود تفرد به املقدمي 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن ايب بكر املقدمي قال نا حسن بن حسني الكويف  - ٤٣٣٤
  عي عن زرارة بن اوىف قال قال نا ابو مالك االشج

قلت لعائشة مب كان يوتر رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كان يوتر ب سبح اسم ربك االعلى و قل يا ايها 
  الكافرون و قل هو اهللا احد مل يرو هذا احلديث عن أيب مالك األشجعي إال حسن بن حسني الكويف تفرد به املقدمي 

امحد بن حنبل قال حدثين معاوية بن عبد اهللا الزبريي قال حدثتنا عائشة بنت املنذر حدثنا عبد اهللا بن  - ٤٣٣٥
  عن هشام بن عروة عن ايب الزناد عن االعرج 

عن ايب هريرة قال قال رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه 
  الساعة اال يوم اجلمعة  ادخل اجلنة وفيه اخرج منها وال تقوم

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين معاوية بن عبد اهللا الزبريي قال حدثتنا عائشة بنت املنذر  - ٤٣٣٦
  عن هشام بن عروة عن الزهري عن سليمان بن يسار 

ستمسك على الراحلة عن بن عباس أن إمرأة قالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج ادركت ايب شيخا كبريا الي
  أفأحج عنه قال نعم قال حجي عن ابيك 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال وجدت يف كتاب ايب خبطة حدثنا خالد بن نافع االشعري عن سعيد  - ٤٣٣٧
  بن ايب بردة عن ابيه 

  مشاله عن ايب موسى قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جنازة فسلم عن ميينه وعن 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أبو شرحبيل عيسى بن خالد احلمصي بن اخي ايب اليمان  - ٤٣٣٨
  قال نا عمي ابو اليمان قال نا إمساعيل بن عياش عن االوزاعي عن عمرو بن مرة 

ومنها ما مل حنفظ قال أنا  عن ايب موسى قال مسى لنا ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفسه امساء منها ما حفظنا
مل يرو هذا احلديث عن االوزاعي اال إمساعيل بن عياش وال : حممد وأمحد واملقفى واحلاشر ونيب التوبة ونيب امللحمة 

  عن إمساعيل اال ابو اليمان تفرد به ابو شرحبيل 



ال نا عمر بن عبيد حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين هدية بن عبد الوهاب املرزوي ق - ٤٣٣٩
  الطنافسي قال نا ابو سعد البقال عن ايب حصني عن ايب وائل 

عن حذيفة قال لقد تركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن متوافرون وما منا احد فتش عن جائفة او منقلة اال 
  ]  ٣٢٨ص [ ن عبيد عمر او بن عمر مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني إال أبو سعيد البقال تفرد به عمر ب

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال نا ايب قال نا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال نا ايوب بن ايب  - ٤٣٤٠
  متيمة عن زيد بن أسلم 

عن عبد اهللا بن عمر قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى إزار يتقعقع فقال من هذا فقلت عبد اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال : بد اهللا فارفع إزارك إىل نصف الساقني فلم تزل ازرته حىت مات فقال ان كنت ع

  حممد بن عبد الرمحن الطفاوي 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين حممد بن بكار قال نا قيس بن الربيع عن سامل االفطس عن  - ٤٣٤١
  سعيد بن جبري عن 

به ناقته فمات وهو حمرم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف بن عباس أن رجال وقعت 
ثوبيه وال تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا مل يرو هذا احلديث عن سامل األفطس إال قيس تفرد به حممد بن 

  بكار 

الرباد احلمصي قال نا الربيع بن روح قال حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين عمران بن بكار  - ٤٣٤٢
نا حممد بن حرب االبرش عن الزبيدي حممد بن الوليد عن عدي بن عبد الرمحن وهو ابو اهليثم بن عدي عن داود 

بن ايب هند عن عبد اهللا بن عون عن نافع عن بن عمر قال اتى عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اين اصبت 
فتصدقت هبا قال ]  ٣٢٩ص [ ماال هو انفس عندي منه فما تأمر قال إن شئت حبست اصلها ارضا خبيرب مل اصب 

فحبس عمر أصلها وتصدق هبا ال تباع وال توهب وال تورث يف الفقراء والرقاب ويف سبيل اهللا وبن السبيل 
احلديث عن داود والضيف ال جناح على من وليها ان يأكل باملعروف ويطعم صديقا غري متمول فيه ال يروى هذا 

  بن أيب هند إال هبذا اإلسناد تفرد به الربيع بن روح 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن بن امحد بن ايب شعيب احلراين قال نا حيىي بن عبد اهللا البابليت قال نا إبراهيم بن  - ٤٣٤٣
  جريج الرهاوي عن زيد بن ايب انيسة عن الزهري عن ايب سلمة 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم املعدة حوض البدن والعروق اليها واردة فاذا صحت املعدة عن ايب هريرة قال قال رسو
صدرت العروق بالصحة واذا فسدت املعدة صدرت العروق بالسقم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال زيد بن أيب 

  أنيسة تفرد به إبراهيم بن جريج الرهاوي 



قال نا مروان بن عبيد قال نا بشر بن السري قال نا زكريا بن إسحاق حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين  - ٤٣٤٤
  عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 

عن ايب هريرة قال كانت تلبية رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك إله احلق مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
  رد به مروان بن عبيد دينار إال زكريا بن إسحاق وال عن زكريا إال بشر بن السري تف

  حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا يزيد بن مروان اخلالل قال نا زياد بن عبد اهللا القرشي  - ٤٣٤٥

يوسف وبيدها مغزل تغزل ]  ٣٣٠ص [ قال دخلت على هند بنت املهلب بن ايب صفرة وهي امرأة احلجاج بن 
  ت أيب حيدث به فقلت هلا تغزلني وأنت إمرأة أمري فقالت مسع

عن جدي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اطولكن طاقة اعظمكن اجرا مل يسند أبو صفرة عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثا غري هذا وال يروى عنه إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن مروان واسم أيب صفرة 

  سارق بن ظامل 

ن احلراين قال نا يزيد بن مروان اخلالل قال نا اليقظان بن عمري عن ابيه عن جده حدثنا عبد اهللا بن احلس - ٤٣٤٦
  قال 

مسعت عمار بن ياسر يقول كنا جلوسا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عدة من اصحابه ابو بكر وعمر وعثمان 
 يف السنة التاسعة فسأله وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ وحذيفة وسعد بعد اهلجرة بثمان سنني

حذيفة فداك ايب وامي يا رسول اهللا حدثنا يف الفنت فقال يا حذيفة اما انه سيأيت على اميت زمان القاعد فيه خري من 
  القائم والقائم خري من املاشي القاتل واملقتول يف النار ال يروى هذا احلديث عن عمار بن ياسر إال هبذا اإلسناد 

اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد العزيز بن داود احلراين قال نا محاد بن سلمة قال نا ايوب  حدثنا عبد - ٤٣٤٧
  وهشام بن حسان وعبيد اهللا بن عمر وحبيب بن الشهيد عن نافع عن بن عمر وعن بكر بن عبد اهللا 

لك لبيك إن احلمد  عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك
مل يرو هذا احلديث عن ايوب وهشام وحبيب اال محاد بن سلمة تفرد به عبد : والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

  العزيز بن داود 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا جدي امحد بن ايب شعيب قال نا احلارث بن عمري عن أيوب عن  - ٤٣٤٨
  منصور عن ايب وائل 

صالة إما زاد فيها وإما نقص منها فقال له بعض القوم احدث يف ( ) د اهللا بن مسعود قال صلى رسول اهللا عن عب
الصالة شيء قال ما احدث فيها شيء ولو احدث فيها حلدثتكم ولكين بشر انسى فاذا نسيت فذكروين فصلى ما 

ام نقص فليتوخى الصواب من ذلك  بقي من صالته مث سجد سجديت السهو مث قال اذا صلى احدكم فلم يدر ازاد



مث ليسجد سجدتني وهو جالس مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلارث بن عمري تفرد به أمحد بن أيب شعيب 
  احلراين 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال نا حممد بن سلمة عن  - ٤٣٤٩
  دثين ابراهيم بن مهاجر عن إمساعيل موىل عبد اهللا بن عمرو حممد بن إسحاق قال ح

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لقتل املؤمن اعظم عند اهللا يوم 
  القيامة من زوال الدنيا 

ا موسى بن أعني عن احلارث بن حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا جدي امحد بن ايب شعيب قال ن - ٤٣٥٠
  عمري عن ايوب السختياين عن نافع 

طائفة منا فصلوا ]  ٣٣٢ص [ عن بن عمر يف صالة اخلوف قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوقفت 
 وراءه واقبلت الطائفة االخرى على العدو فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالطائفة اليت معه ركعة وسجدتني
مث انصرفوا على العدو وجاءت الطائفة اليت مل تصل فصلوا وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم ركعة 

وسجدتني مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى كل واحد من الطائفتني النفسهم ركعة وسجدتني مل يرفع 
  به موسى بن أعني  هذا احلديث عن أيوب السختياين إال احلارث بن عمري تفرد

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمر عن زيد بن ايب  - ٤٣٥١
  انيسة عن عاصم بن ايب النجود عن زر بن حبيش قال 

لين عنها احد قبلك سألت ايب بن كعب عن املعوذتني فقال سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما سأ
  قيل يل فقلت 

  قال ايب فقيل لنا فقلنا 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن  - ٤٣٥٢
  ايب انيسة عن عاصم بن ايب النجود عن زر بن حبيش 

عدها اثنني او ثالث وسبعني آية قال ان كانت لتوازي قال قال يل ايب بن كعب كم تعدون سورة االحزاب فقلت ن
  سورة البقرة ولقد كان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم 

قال نا عبيد اهللا بن ]  ٣٣٣ص [ حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي  - ٤٣٥٣
  انيسة عن عاصم عن زر  عمرو عن زيد بن ايب



عن ايب قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقلت ابا املنذر اين علمت ذلك قال باآلية اليت حدث رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فحفظناها مث حلف ال يستثىن فقال والذي انزل الكتاب على حممد صلى اهللا عليه و سلم إهنا ليلة سبع 

  وعشرين 

اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن حدثنا عبد  - ٤٣٥٤
  ايب انيسة عن ايب إسحاق عن وهب بن جابر قال 

  مسعت عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما ينبغي ملسلم ان يضيع من يقوت 

سن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن حدثنا عبد اهللا بن احل - ٤٣٥٥
  ايب انيسة عن جبلة بن سحيم 

  عن بن عمر عن النيب قال من أكل مع قوم مترا فال يقرن فإن اراد ان يفعل فليستأذهنم فإن اذنوا له فليفعل ان شاء 

عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا  - ٤٣٥٦
  ايب انيسة عن جبلة بن سحيم 

  عن بن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان خيلط بلح ومتر يعين ينتبذا 

عن زيد بن  حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال نا عبيد اهللا بن عمرو - ٤٣٥٧
  ايب انيسة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث قال 

إخوة واصدقاء ]  ٣٣٤ص [ نا جندب انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل موته خبمس يقول قد كان يل فيكم 
ان ريب قد واين أبرأ إىل اهللا أن يكون كان يل منكم خليل ولو كنت متخذا خليال من اميت الختذت ابا بكر خليال و

  اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال اال إن من قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد واين اهناكم عن ذلك 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا عبد اهللا بن جعفر قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن ايب  - ٤٣٥٨
  الودي عن عبد اهللا بن ربيعة انيسة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن ميمون ا

عن عبيد بن خالد قال آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني رجلني من صحابته فقتل احدمها وعاش اآلخر 
بعده ما شاء اهللا مث مات فجعل اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعون له وكان منتهى دعائهم ان يلحقه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ايهما تقولون افضل قالوا الذي قتل قال اما جتعلون اهللا بأخيه الذي قتل فقال رسول 
  لصالة هذا وصيامه فضال ملا بينهما أبعد مما بني السماء واالرض ففضل الذي مات على الذي قتل 

رمي الغساين عن حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا حيىي بن عبد اهللا البابليت قال نا ابو بكر بن ايب م - ٤٣٥٩
  خالد بن حممد الثقفي عن بالل بن ايب الدرداء 



  عن ابيه قال قال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبك الشيء يعمي ويصم 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال نا حيىي بن عبد اهللا البابليت قال نا أبو بكر بن أيب مرمي حدثنا عبد  - ٤٣٦٠
  راين قال ثنا حيىي بن عبد اهللا البابليت قال ثنا أبو بكر بن ايب مرمي الغساين عن حبيب بن عبيد اهللا بن احلسن احل

  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشؤم سوء اخللق 

  حدثنا عبد اهللا بن ايوب القريب قال نا حممد بن سليمان الذهلي قال نا عبد الوارث بن سعيد  - ٤٣٦١

دمت مكة فوجدت هبا ابا حنيفة وبن ايب ليلى وبن شربمة فسألت ابا حنيفة قلت ما تقول يف رجل باع بيعا قال ق
وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل مث اتيت بن ايب ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل مث اتيت بن 

 ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم علي يف مسألة شربمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان اهللا
  واحدة 

  فأتيت ابا حنيفة فأخربته فقال ال أدري ما قاال حدثين عمرو بن شعيب عن ابيه 

  عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع وشرط 

  هشام بن عروة عن ابيه البيع باطل والشرط باطل مث اتيت بن ايب ليلى فأخربته فقال ال أدري ما قاال حدثين 

عن عائشة قالت امرين رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم ان اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل مث اتيت 
  بن شربمة فاخربته فقال ما أدري ما قاال حدثين مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار 

ناقة وشرط يل محالنه إىل املدينة البيع جائز والشرط جائز عن جابر بن عبد اهللا قال بعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب حنيفة وبن أيب ليلى وبن شربمة إال عبد الوارث 

حدثنا عبد اهللا بن ايوب القريب قال نا عبد الرمحن بن حبر قال نا مبارك بن سعد اليمامي قال حدثين حيىي  - ٤٣٦٢
  اهللا بن االشج عن سليمان بن يسار عن عبد امللك بن مروان  بن ايب كثري عن بكري بن عبد

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها مل يرو هذا 
لك بن احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال مبارك بن سعد اليمامي ومل يدخل بني سليمان بن يسار وأيب هريرة عبد امل

  مروان إال حيىي بن أيب كثري 

حدثنا عبد اهللا بن ايوب القرىب قال نا امية بن بسطام قال نا يزيد بن زريع عن روح القاسم عن سهيل  - ٤٣٦٣
  بن ايب صاحل عن االعمش عن ايب صاحل 



للمؤذنني وارشد  عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم اغفر
  االئمة 

حدثنا عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال نا حسني بن حممد قال نا سليمان بن قرم عن ايب حيىي القتات  - ٤٣٦٤
  عن جماهد 

  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مفتاح اجلنة الصالة ومفتاح الصالة الوضوء 

صيصي قال نا آدم بن ا يب اياس قال نا أبو مالك النخعي عن عاصم االحول حدثنا عبد اهللا بن احلسني امل - ٤٣٦٥
  عن حممد بن سريين 

عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول لآلخر يا شاهان شاه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عن ]  ٣٣٧ص [ تفرد به آدم وال يروى  سلم اهللا ملك امللوك مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال أبو مالك

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال هبذا االسناد 

حدثنا عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال نا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال مسعت ايب يقول مسعت  - ٤٣٦٦
  عطاء بن ايب رباح يقول مسعت جماهدا يقول مسعت سعيد بن املسيب يقول 

ا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه ال يروى هذا مسعت صهيب
  احلديث عن صهيب إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن يزيد بن سنان 

حدثنا عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال نا حممد بن بكار الدمشقي قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن  - ٤٣٦٧
  بن ايب اجلعد  سامل

عن ايب كبشة االمناري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اميت اربعة رجل اعطى ماال ونفقه يف طاعة اهللا 
فرآه رجل فقال لو كان يل مثل ما له لصنعت فيه مثل ما صنع فهما يف االجر سواء ورجل اعطي ماال فخبط فيه 

  صنعت فيه مثل هذا فهما يف الوزر سواء وافسده فرأه رجل فقال لو كان يل مثل هذا ل

  حدثنا عبد اهللا بن احلسني قال نا حممد بن بكار قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن ايب املتوكل الناجي  - ٤٣٦٨

عن ايب سعيد اخلدري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من دعا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم اال 
  إحدى ثالث اما ان يغفر له هبا ذنبا قد سلف واما ان يعجلها له يف الدنيا واما ان يدخرها له يف اآلخرة أعطاه اهللا هبا 

  حدثنا عبد اهللا بن احلسني قال نا حممد بن بكار قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن ايب املتوكل  - ٤٣٦٩



رمى برمية فربح السهم حيث وقع ]  ٣٣٨ص [ عن ايب سعيد يرفعه إىل النيب يف اخلوارج قال مثلهم مثل رجل 
فأخذه فنظر إىل فوقه فلم ير به دمسا وال دما مث نظر إىل رأسه فلم ير به دمسا وال دما فلما مل يتعلق بشيء من الدسم 

  وال الدم كذلك مل يتعلق هؤالء بشيء من االسالم 

ا سعيد بن بشري عن قتادة عن حسان بن حدثنا عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال نا حممد بن بكار قال ن - ٤٣٧٠
  بالل 

عن عائشة اهنا قالت ملا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من احب لقاء اهللا احب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا 
املؤمن  لقاءه قالت يا نيب اهللا ما منا احد اال يكره املوت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هو بكراهة املوت ولكن

اذا حضره املوت بشر برضوان اهللا وجنته فال شئ احب إليه مما اصابه فأحب لقاء اهللا واحب اهللا لقاءه وان الكافر 
  اذا حضره املوت بشر بعذاب اهللا وسخطه فال شيء اكره إليه مما اتاه فكره لقاء اهللا وكره اهللا لقاءه 

  مد بن بكار قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن ايب ايوب حدثنا عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال نا حم - ٤٣٧١

عن مسرة بن جندب رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال احضروا اجلمعة وأدنوا من االمام واين قد عرفت 
  ان اقواما يؤخرون عن دخول اجلنة بتأخرهم عن اجلمعة وان كانوا من اهلها 

بن ايب السري العسقالين قال حدثين ايب قال نا عبد الوهاب بن مهام اخو عبد حدثنا عبد اهللا بن حممد  - ٤٣٧٢
  الرزاق قال انا معمر عن هبز بن حكيم عن ابيه 

عن جده قال خطبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال حىت مىت ترعون عن ذكر الفاسق هتكوه حىت حيذره 
  الناس 

ل نا حممد بن ايب السري العسقالين قال نا بقية قال نا عمر بن راشد حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي قا - ٤٣٧٣
  قال نا ابو كثري 

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا زينوا اعيادكم بالتكبري ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن أيب السري 

وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري فقال نا عطاء بن مسلم اخلفاف عن احلسن حدثنا عبد اهللا بن  - ٤٣٧٤
  بن صاحل عن زياد بن عالقة قال كنت عند املغرية بن شعبة فذكر عنده علي 

فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ابو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة 
جلنة وعلي يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة وسعد يف اجلنة ولو وعثمان يف ا

  شئت لسميت التاسع فقالوا له من هذا قال سعيد انه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العاشر 



ل نا عمرو بن ايب سلمة قا]  ٣٤٠ص [ حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري  - ٤٣٧٥
  عن صدقة بن عبد اهللا عن موسى بن يسار عن نافع 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العسل العشر يف كل ثنيت عشر قربة وليس فيما دون ذلك 
  شيء ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

ال نا حممد بن ايب السري العسقالين قال نا بقية بن الوليد قال حدثين حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي ق - ٤٣٧٦
  حممد بن زياد االهلاين 

  عن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اكل اهلر واكل مثنها 

حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري قال نا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد  - ٤٣٧٧
  عن ايب عبد الرمحن احلبلي 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرجل كيف اصبحت يا فالن قال امحد اهللا اليك يا 
  رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا الذي اردت منك 

الين قال نا رواد بن اجلراح عن ايب حدثنا عبد ا هللا بن وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري العسق - ٤٣٧٨
  بكر اهلذيل عن قتادة عن سعيد بن املسيب 

عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني مات النجاشي إن اخاكم اصحمة قد مات 
و هذا احلديث عن فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى عليه كما يصلى على اجلنائز وكرب عليه اربعا مل ير

  ]  ٣٤١ص [ قتادة إال أبو بكر اهلذيل 

  ورواه الناس عن قتادة عن عطاء عن جابر 

حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري قال نا معتمر بن سليمان قال نا كهمس بن  - ٤٣٧٩
  احلسن عن ايب نضرة 

با من مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بين سلمة عن جابر قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا فيكونوا قري
  مل يرو هذا احلديث عن كهمس إال معتمر تفرد به حممد بن أيب السري : دياركم فاهنا تكتب آثاركم 

حدثنا عبد اهللا بن وهيب قال نا حممد بن ايب السري قال نا الوليد بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن أيب  - ٤٣٨٠
  الزبري 

  جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغسل بالصاع والوضوء باملد  عن



حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي قال نا حممد بن ايب السري قال نا الوليد بن مسلم قال نا سامل بن عبد  - ٤٣٨١
  اهللا البصري عن احلسن عن امه 

  عد من املرأة بني شعبها االربع فقد وجب الغسل عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا ق

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سلم الفريايب املقدسي قال نا العباس بن الوليد اخلالل الدمشقي قال نا سالم  - ٤٣٨٢
  بن سليمان قال نا عيسى بن علي وعبد الصمد بن علي عن ابيهما علي بن عبد اهللا بن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علقوا السوط حيث يراه اهل البيت فانه هلم ادب مل عن ابيه بن عباس قال قال 
  ]  ٣٤٢ص [ يرو هذا احلديث عن عيسى وعبد الصمد إال سالم بن سليمان واملشهور من حديث داود بن علي 

ف بن السفر قال نا حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سلم الفريايب قال نا حممد بن الوزير الدمشقي قال نا يوس - ٤٣٨٣
  االوزاعي قال حدثين املفضل بن يونس الكناين عن االعمش عن زيد بن وهب 

عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نشر اهللا عبدين من عباده أكثر هلما املال والولد فقال 
والولد قال بلى أي رب قال وكيف ألحدمها أي فالن بن فالن قال لبيك رب وسعديك فقال امل اكثر لك من املال 

صنعت فيما آتيتك قال تركته لولدي خمافة العيلة عليهم قال اما انك لو تعلم العلم لضحكت قليال ولبكيت كثريا 
  اما إن الذي ختوفت عليهم قد انزلت هبم 

قال بلى أي  ويقول لآلخر أي فالن بن فالن فيقول لبيك أي رب وسعديك قال له أمل اكثر لك من املال والولد
رب قال فكيف صنعت فيما آتيتك قال انفقت يف طاعتك ووثقت لولدي من بعدي حبسن طولك قال اما انك لو 

  تعلم العلم لضحكت كثريا ولبكيت قليال اما إن الذي وثقت هلم به قد انزلت هبم 

ي قال حدثين محاد بن عبد حدثنا عبد اهللا بن العباس بن الوليد بن مزيد البريويت قال حدثين ايب عن جد - ٤٣٨٤
عن جده ان رسول ]  ٣٤٣ص [ امللك اخلوالين قال حدثين هشام بن عروة قال حدثين عمرو بن شعيب عن ابيه 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقص على الناس اال امري او مأمور او مراء 

 حممد بن شعيب بن شابور قال نا سعيد حدثين عبد اهللا بن العباس بن الوليد قال حدثين ايب قال اخربين - ٤٣٨٥
  بن بشري عن منصور بن زاذان عن الزهري عن ايب سلمة 

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلين مث خيرج إىل الصالة وال يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن 
  منصور إال سعيد بن بشري ومل يروه عن الزهري إال منصور 

عبد ا هللا بن حممد بن عزيز املوصلي قال نا غسان بن الربيع قال نا ابو إسرائيل املالئي وامسه حدثنا  - ٤٣٨٦
  إمساعيل عن احلكم 



عن ايب جحيفة قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفد عبد القيس جمتايب النمار عليهم اثر الضر فساءه 
قة وحرض عليها مث قال ليتصدق الرجل من صاع بره ما رأى من هيئتهم فدخل منزلة مث خرج فأمر بالصد

وليتصدق من صاع متره قال فجاء رجل بصرة فوضعها مث تتابع الناس حتىاجتمع شيء من ثياب وطعام قال فتهلل 
وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت صار كانه مذهب مث قال من سن سنة حسنة فعمل هبا بعده كان له 

ا من غري أن ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل هبا بعده كان عليه وزرها اجرها واجر من عمل هب
ووزر من عمل هبا من غري ان ينقص من اوزارهم شيئا مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال أبو إسرائيل وال يروى عن 

  ]  ٣٤٤ص [ أيب جحيفة إال هبذا اإلسناد 

قال نا غسان بن الربيع قال نا ابو اسرائيل املالئي عن الفضيل بن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز  - ٤٣٨٧
  عمرو عن ايب احلجاج يعين جماهدا 

عن بن عمر قال مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصالة العشاء حىت صلى املصلى واستيقظ املستيقظ وهتجد 
  قت أو او هذه الصالة او حنو هذا املتهجدون مث خرج فقال لوال ان اشق على اميت امرهتم يصلون هذا الو

  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز قال نا غسان بن الربيع قال نا ابو إسرائيل املالئي عن عطية العويف  - ٤٣٨٨

عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الرجل ليحدث باحلديث ما يريد به سوءا اال 
  ه أبعد من السماء ال يروى هذا احلديث عن ايب سعيد اال هبذا االسناد تفرد به غسان ليضحك به القوم فيخر ب

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز املوصلي قال نا غسان بن الربيع قال نا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان  - ٤٣٨٩
  عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة انه مسعه يقول اخذ علقمة بيدي 

مسعود بيد علقمة واخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيد بن مسعود يف التشهد يف الصالة التحيات هللا  واخذ بن
وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا ]  ٣٤٥ص [ والصلوات والطيبات السالم عليك ايها النيب ورمحة اهللا 

  الصاحلني اشهد ان ال اله اال اهللا وان حممدا عبده ورسوله 

  عود اذا فرغت من هذا فقد فرغت من صالتك فإن شئت فاثبت وان شئت فانصرف قال بن مس

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز املوصلي قال نا غسان بن الربيع قال نا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان  - ٤٣٩٠
  عن عبد اهللا بن ا لفضل عن عبد الرمحن االعرج 

انه قال ان اهللا عز و جل يقول اذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فال  عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
تكتبوها وان عملها فاكتبوها واحدة وان تركها من اجلي فاكتبوها حسنة واذا هم حبسنة فلم يعملها فاكتبوها 

  حسنة وان عملها فاكتبوها بعشر امثاهلا إىل سبعماية ضعف 

  ل نا غسان بن الربيع قال نا موسى بن مطري عن ابيه حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز قا - ٤٣٩١



عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة على مؤمن يبعث اهللا رحيا بني يدي 
  الساعة طيبة فتهب فال يبقى مؤمن اال مات ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد 

]  ٣٤٦ص [ حممد بن عزيز قال نا غسان بن الربيع قال نا موسى بن مطري عن ابيه  حدثنا عبد اهللا بن - ٤٣٩٢
عن عائشة قالت شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السهو يف الصالة قال إذا صليت فرأيت انك قد 
 ال امتمت صالتك وانت يف شك فتشهدي وانصريف مث اسجدي سجدتني وانت قاعدة مث تشهدي بينهما وانصريف

  يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد من حديث موسى بن مطري 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز قال نا غسان بن الربيع قال نا جعفر بن ميسرة االشجعي عن ابيه  - ٤٣٩٣

 وما املسوفات قال عن عبد اهللا بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا املسوفات فقيل يا نيب اهللا
  اليت يدعوها زوجها إىل فراشها فتقول سوف حىت تغلبه عيناه ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز قال نا غسان بن الربيع قال نا جعفر بن ميسرة عن ابيه  - ٤٣٩٤

و سلم مر يوما بني قبور ومعه جريدة رطبة فشقها باثنتني ووضع  عن عبد اهللا بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه
واحدة على قرب واالخرى على قرب آخر مث مضى قلنا يا رسول اهللا مل فعلت ذاك فقال اما احدمها فكان يعذب 
ذا بالنميمة واما اآلخر فكان ال يتقي البول ولن يعذبا ما دامت هذه رطبة ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هب

  اإلسناد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز املوصلي قال نا غسان بن الربيع قال نا جعفر بن ميسرة االشجعي عن  - ٤٣٩٥
  ابيه 

عن عبد اهللا بن عمر انه حج معه حىت وقف بعرفات فقال له يا ميسرة اشتد يف اجلبل قال ففعلت فلما افاض الناس 
لعنقني فلما قطعت اجلبل قلت انزل يا ابا عبد الرمحن قال سر يا ميسرة فلما ذهبت ألدفع ناقيت فقال مه عنقا بني ا

دفعنا إىل مجع قام فأذن مث اقام الصالة فصلى املغرب مث اقام فصلى صالة العشاء االخرة مث اصبحنا ففعل يف املشعر 
يف اجلبال فتصري يف كما فعل يف املشعر االول مث قال كان املشركون ال يفيضون من عرفات حىت تعمم الشمس 

رؤوسها كعمائم الرجال يف وجوههم وان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يفيض حىت تغرب الشمس 
وكان املشركون ال يفيضون من مجع حىت يقولوا أشرق ثبري فال يفيضون حىت تصري الشمس يف رؤوس اجلبال 

  و سلم كان يفيض قبل أن تطلع الشمس كعمائم الرجال يف وجوههم وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عزيز املوصلي قال نا غسان بن الربيع قال نا جعفر بن ميسرة عن ابيه  - ٤٣٩٦

عن عبد اهللا بن عمر وايب هريرة قاال من مشى يف حاجة اخيه املسلم اظله اهللا تعاىل خبمسة وسبعني الف ملك يدعون 
الرمحة حىت يفرغ فاذا فرغ كتب اهللا له حجة وعمرة ومن عاد مريضا اظله اهللا خبمسة وسبعني له ومل يزل خيوض يف 

الف ملك ال يرفع قدما االكتبت له حسنة وال يضع قدما اال حطت عنه سيئة ورفع هبا درجة حىت يقعد يف مقعده 



ه ال يروى هذا احلديث عن بن الرمحة فال يزال كذلك اذا اقبل حىت ينتهي إىل منزل]  ٣٤٨ص [ فاذا قعد غمرته 
  عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث ابو الدرداء االنطرطوسي قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال  - ٤٣٩٧
حدثين ايب قال نا اجلراج بن مليح قال نا إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن غيالن بن جامع احملاريب عن ليث 

  ايب سليم عن شهر بن حوشب  بن

عن ايب امامة الباهلي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان العبد اذا غسل كفيه خرجت خطايا يديه 
واذا غسل وجهه ومضمض وتشوص واستنشق واستنثر ومسح برأسه خرجت خطايا مسعه وبصره ولسانه واذا 

نام طاهرا على ذكر اهللا مل يسأل اهللا شيئا حىت يرد إليه روحه من  غسل ذراعيه وقدميه كان كيوم ولدته امه ومن
  امرو دنياه واخرته اال اعطاه اياه 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث ابو قال الدرداء قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا  - ٤٣٩٨
ن غيالن بن جامع عن يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد اجلراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية ع

  بن االسود 

عن ابيه قال حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع فصليت معه صالة الغداة يف مىن فلما فرغ 
من صالته اذا رجالن خلف الناس مل يصليا مع الناس فقال علي بالرجلني فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال اما 

فال تفعال ]  ٣٤٩ص [ صليتما معنا فقاال ال يا رسول اهللا إنا كنا صلينا يف رحالنا وظننا انا ال ندرك الصالة قال 
اذا صليتما يف رحالكما مث ادركتما الصالة فصليا تكون لكما نافلة فقال احدمها استغفر يل يا رسول اهللا فقال اللهم 

 عليه و سلم فانا يومئذ كاشب الرجال واقواهم فزمحت الناس حىت اغفر له فازدحم الناس على رسول اهللا صلى اهللا
اخذت بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعتها على صدري فلم ار شيئا كان ابرد وال اطيب من يد رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مد بن عبيدة قال حدثين ايب قال نا حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث ابو الدرداء قال نا إبراهيم بن حم - ٤٣٩٩
اجلراح بن مليح قال نا إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن غيالن بن جامع عن ايب إسحاق السبيعي عن حيىي 

  بن وثاب 

  عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأمر بالغسل يوم اجلمعة على هذا املنرب 

ا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا أيب قال نا اجلراح قال حدثن - ٤٤٠٠
  حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن حجاج بن ارطاة عن نافع 

  عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يأمر بالغسل يوم اجلمعة 



ن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح حدثنا عبد اهللا ب - ٤٤٠١
  قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن حجاج بن ارطاة عن عطاء بن ايب رباح عن موىل اليب قتادة 

عمل يف ]  ٣٥٠ص [ اهللا من  عن ايب قتادة انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عمل احب إىل
هذه االيام يعين ا لعشر اال رجل خرج جماهدا مباله ونفسه مث مل يرجع ال يرى هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذا 

  اإلسناد تفرد بن ذي محاية 

بن  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال حدثين ايب قال نا اجلراح - ٤٤٠٢
  مليح قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن بن عامر عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة 

عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا اذن املؤذن ادبر الشيطان وله ضراط فاذا سكت اقبل حىت 
صالته فال يدري كم صلى فاذا لقي احدكم ذلك  خيطر بني املرء وقلبه حىت يذكره ما مل يكن يذكره حىت يوهم يف

  فلم يدر كم صلى زاد ام نقص فليسجد سجديت ا لسهو بعد ما يسلم فاهنما املرغمتان 

حدثنا عبد اهللا بن حممد االشعث قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح قال  - ٤٤٠٣
  ي محاية عن شعبة االزدي عن قتادة بن دعامة عن ايب ايوب االزدي حدثين إبراهيم بن عبد احلميد بن ذ

عن عبد اهللا بن عمرو رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صلوا صالة االول قبل ان يدخل وقت العصر 
والعصر قبل ان تصفر الشمس واملغرب قبل ان يسقط الشفق والعشاء اآلخرة يف نصف الليل والصبح قبل طلوع 

  مس الش

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤٠٤
  قال نا إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن اوىف عن سعد بن هشام قال 

كان يوضع له وضوؤه وسواكه مث يبعثه اهللا مىت شاء ان سألت عائشة عن قيام ا لنيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
يبعثه له من الليل فيستاك ويتوضأ مث يقوم فريكع تسع ركعات وركعتني وهو قاعد وكان اذا مرض او مل يقم من 

  الليل صلى اثنيت عشرة ركعة 

يب قال نا اجلراح بن مليح حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ا - ٤٤٠٥
  قال حدثين إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن محيد الطويل 

عن انس بن مالك قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فجاء رجل بشيء حىت حفزه النفس حىت 
ئل الكلمات قال الرجل أنا قال دخل يف الصف فقال احلمد هللا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال ايكم القا

  ابتدرها اثنا عشر ملكا ايهم يرفعها 



حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤٠٦
  قال نا إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن محيد الطويل 

 صلى اهللا عليه و سلم اذا أتيتم الصالة فاتوا وعليكم السكينة والوقار وصلوا عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا
  ما ادركتم واقضوا ما سبقتم 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤٠٧
  الطويل قال نا إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن محيد 

  عن انس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف حائط القبلة فغضب 

عبيدة قال نا ايب قال نا ]  ٣٥٢ص [ حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن  - ٤٤٠٨
  طويل اجلراح بن مليح قال حدثين إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن محيد ال

عن انس بن مالك قال اخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء ذات ليلة ا ىل شطر الليل مث خرج فصلى 
  بنا فلما فرغ قام فخطبنا فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانتم يف صالة ما انتظرمت الصالة 

بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد  - ٤٤٠٩
  قال حدثين إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن محيد الطويل 

عن انس عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فامر فنادى بالصالة جامعة فاذا هو 
جت العلمكم ليلة القدر وإين لقيت فالنا وفالنا برجلني يتالحيان فقام فخطب الناس فقال يا ايها الناس إين خر

  يتالحيان واين نسيتها فالتمسوها يف العشر البواقي والتمسوها يف التاسعه والسابعة واخلامسة 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤١٠
  عن محيد الطويل عن حممد بن قيس قال حدثين إبراهيم 

  أن ام هاينء اتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مبكة لبعض حاجاهتا فوجدته يصلي الضحى ست ركعات 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤١١
  احلميد بن ذي محاية عن محيد الطويل عن حممد بن قيس  قال حدثين ابراهيم بن عبد

عن جابر بن عبد اهللا قال قطع يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحملين على مجل فمر يب وأنا اضربه يف 
اخرى الناس فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسوط فما زال يف اوائل الناس فلما قدمنا مكة اتيت رسول 

  صلى اهللا عليه و سلم ارده إليه فوجدته يصلى صالة الضحى ست ركعات اهللا 



حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤١٢
  قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن عبد الكرمي عن جماهد 

ب ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اربع ركعات قبل صالة الظهر ليس بينهن فصل عن عبد اهللا بن السائ
  بتسليم حني متيل الشمس فقال اهنا ساعة تفتح فيها ابواب السماء واحب ان يصعد يل فيها عمل صاحل 

ال نا اجلراح بن مليح حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا إبراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب ق - ٤٤١٣
  قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد عن الضحاك بن محرة عن ايب نصرية عن ايب رجاء العطاردي 

عن عتيق ايب بكر وعن عمران بن حصني اخلزاعي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اغتسل يوم اجلمعة 
ة عشرون حسنة فاذا انصرف من الصالة اجيز بعمل كفرت ذنوبه وخطاياه فاذا اخذ يف املشي كتب له بكل خطو

  مائيت سنة 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلراح بن مليح  - ٤٤١٤
  طاوس قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن عطاء بن عجالن عن مغرية بن حكيم الصنعاين يرده إىل 

عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غسل يوم اجلمعة واغتسل مث غدا وبكر ودنا حيث يسمع 
  خطبة االمام مث انصت كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها 

ح بن مليح حدثنا عبد اهللا بن حممد بن االشعث قال نا ابراهيم بن حممد بن عبيدة قال نا ايب قال نا اجلرا - ٤٤١٥
  قال حدثين ابراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية عن بن ايب ليلى عن ايب الزبري املكي 

عن جابر بن عبد اهللا االنصاري قال نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عسفان فأراد املشركون ان حيملوا 
هم وانفسهم واهليهم فتحملون عليهم فاتى علينا وحنن يف صالة الظهر فقالوا ولكن صالة هي احب اليهم من ابنائ

جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخربه فلما اقيمت الصالة امر رسول اهللا الناس فلبسوا السالح وعملوا 
صفني مث إن رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم كرب فكربوا مجيعا مث انه ركع فركعوا مجيعا مث انه سجد فسجد معه 

ام االخر قياما فلما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام معه الصف االول وخر الذي يف الصف االول وق
الصف االخر سجودا فلما فرغوا من السجدتني وقاموا تأخر الصف األول وتقدم الصف اآلخر فلما رأى 

ا مجيعا مث ركع فركعوا املشركون ما صنعوا علموا ان قد جاءهم اخلرب فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكربو
مجيعا مث سجد فسجد الصف االول وثبت اآلخر قياما حىت فرغوا من سجدتني مث خر الصف اآلخر سجودا مث 

  ]  ٣٥٥ص [ قعدوا مجيعا فتشهدوا مث انصرفوا مل يرو هذه األحاديث عن بن أيب ليلى إال بن ذي محاية 

جاج بن الشاعر قال نا ابو امحد الزبريي قال نا سفيان عن حدثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا ح - ٤٤١٦
  يونس بن عبيد عن ايب العالية عن عبد اهللا بن ا لصامت 



عن ايب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون عليكم أمراء يوخرون الصالة فصل الصالة لوقتها واجعل 
ال سفيان وال رواه عن سفيان إال أبو أمحد تفرد به صالتك معهم نافلة مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إ

  حجاج بن الشاعر 

حدثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا ابراهيم بن طهمان عن  - ٤٤١٧
  عمر بن سعيد بن مسروق عن عمرو بن مرة عن ايب عبيدة 

يه و سلم يل مخسة امساء أنا حممد وامحد واملقفى واحلاشر ونيب التوبة عن ايب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  ونيب امللحمة مل يرو هذا احلديث عن عمر بن سعيد إال إبراهيم بن طهمان تفرد أمحد بن حفص 

حدثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا خملد بن ايب زميل قال نا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن ايب  - ٤٤١٨
  نيسة عن االعمش عن ايب صاحل ا

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن واليشرب اخلمر 
  حني يشرهبا وهو مؤمن وال يزين الزاين وهو مؤمن ولكن أبواب التوبة معروضة 

بن حممد بن زياد السكوين قال نا عباد بن العوام حدثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا عبد الرحيم  - ٤٤١٩
  عن حصني عن ايب سلمة 

عن ايب هريرة قال قال اصحاب رسول اهللا إنا جند يف انفسنا ما ال حنب أن نتكلم به وان لنا ما طلعت عليه الشمس 
  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد وجدمت ذاك قالوا نعم قال ذاك صراح االميان 

دثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا عبد الرحيم بن حممد بن زياد السكوين قال نا عباد بن العوام ح - ٤٤٢٠
  عن حصني ان ايب سلمة 

عن ايب هريرة قال قال ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكمل املؤمنني اميانا احسنهم خلقا وخريكم خريكم الهله 
  باد بن العوام تفرد هبما عبد الرحيم بن حممد السكوين مل يرو هذين احلديثني عن حصني إال ع

حدثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا إبراهيم بن طهمان عن  - ٤٤٢١
  موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر 

مالئكة اهللا من محلة العرش ما  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذن يل ان احدث عن ملك من
بني شحمة اذنه إىل عاتقه مسرية سبعني عاما مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر اال موسى بن عقبة وال عن 

  موسى اال ابراهيم بن طهمان تفرد به امحد بن حفص 

د احلكم قال نا يعقوب بن حدثنا عبد اهللا بن سليمان بن االشعث قال نا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عب - ٤٤٢٢
  ايب عباد القلزمي قال نا حممد بن عيينة عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة 



احاسنهم أخالقا ]  ٣٥٧ص [ عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكمل املؤمنني اميانا 
  ؤلف املوطئون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون وليس منا من ال يألف وال ي

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي قال نا ابو الربيع الزهراين قال نا ابو يوسف القاضي عن  - ٤٤٢٣
  ايب ايوب االفريقي عن سامل ايب النضر عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر 

هذا احلديث عن ايب ايوب االفريقي مل يرو : عن عمر وسعد قاال رأينا النيب صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني 
  اال ابو يوسف القاضي تفرد به ابو الربيع 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال نا احلسن بن إسرائيل قال نا عبد اهللا بن سلمة األفطس عن  - ٤٤٢٤
  حيىي بن سعيد عن عمرو بن دينار 

  ء راكبا وماشيا عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت قبا

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال نا حممد بن ابان البلخي قال نا جنادة بن سلم عن عبيد اهللا  - ٤٤٢٥
  بن عمر عن سامل 

ثائرة الرأس ]  ٣٥٨ص [ عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت يف املنام إمرأة سوداء 
  ي اجلحفة فأولت ان وباء املدينه نقل إىل اجلحفة خرجت حىت قامت مبهيعة وه

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي قال نا الفضل بن الصباح السمسار قال نا ابو عبيده  - ٤٤٢٦
  احلداد عن عثمان بن سعد عن احلسن عن عيت بن ضمرة 

م وكربت عليه اربعا وقالوا هذا سنتكم يا عن ايب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن املالئكة غسلت آد
  بين آدم 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي قال نا احلسن بن علي الواسطي قال نا ايب علي بن راشد  - ٤٤٢٧
  قال اخربين ايب راشد بن عبد اهللا عن نافع قال 

ول اهللا حدثين حبديث واجعله موجزا فقال له مسعت بن عمر يقول اتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رس
النيب صلى اهللا عليه و سلم صل صالة مودع فانك ان كنت ال تراه فإنه يراك وايس مما يف ايدي الناس تكن غنيا 

  وإياك وما يعتذر منه 

عيد قال نا حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال نا ابو الربيع الزهراين قال نا عبد الوارث بن س - ٤٤٢٨
  عامر االحول عن بكر بن عبد اهللا املزين 



عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمرة يف رمضان تعدل حجة مل يرو هذا احلديث عن بكر إال 
  عامر تفرد به عبد الوارث 

قال نا عبد العزيز بن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال نا حممد بن حبيب بن حممد اجلارودي  - ٤٤٢٩
  ايب حازم عن ابيه 

وابنه يف ]  ٣٥٩ص [ عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيلس الرجل بني الرجل 
  اجمللس 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال نا العالء بن موسى بن عطية الباهلي قال نا الليث بن سعد  - ٤٤٣٠
   عن أيب الزبري

  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق 

حدثنا عبد اهللا بن ناجية البغدادي قال نا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي قال نا علي بن عابس عن بدر بن  - ٤٤٣١
  ء كلهم مسعوا عطية اخلليل وعبد امللك بن أيب سليمان وأيب اجلحاف وكثري النوا

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يا علي هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني 
  واآلخرين يعين أبا بكر وعمر ال ختربمها ذلك يا علي 

أمية عن مسي عن حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال نا احلسن بن قزعة قال نا محيد بن األسود عن إمساعيل بن  - ٤٤٣٢
  أيب صاحل 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة والعمرة إىل العمرة كفارة ملا 
  بينهما مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أمية إال محيد بن األسود تفرد به احلسن بن قزعة 

نا حممد بن حرب النشائي قال نا إمساعيل بن حيىي التيمي عن مسعر بن حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال  - ٤٤٣٣
  كدام عن عطية العويف 

عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لن خيرج رجل من اإلميان إال جبحود ما دخل فيه مل يرو 
  هذا احلديث عن مسعر إال إمساعيل بن حيىي التيمي تفرد به حممد بن حرب 

حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال نا هارون بن سفيان املستملي قال نا داود بن سليمان القارىء أبو سليمان  - ٤٤٣٤
  الكريزي قال نا محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع قال 



قال بن عمر قرأت على النيب صلى اهللا عليه و سلم سورة الواقعة فلما بلغت فروح ورحيان قال يل رسول اهللا صلى 
 عليه و سلم فروح ورحيان يا بن عمر مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال محاد بن سلمة وال رواه عن محاد إال اهللا

  داود بن سليمان الكريزي تفرد به هارون بن سليمان 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية قال نا حممد بن عثمان العقيلي قال نا عيسى بن شعيب عن ايب حرة  - ٤٤٣٥
  عن احلسن 

  عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغالم مرهتن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه 

حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال نا عبد االعلى بن واصل قال نا مصعب بن املقدام قال نا احلسن بن صاحل  - ٤٤٣٦
  عن عطاء البصري عن ايب نضرة 

  كرب على ابنه إبراهيم اربع تكبريات  عن ايب سعيد ان النيب صلى اهللا عليه و سلم

  وعطاء البصري هو عطاء عجالن 

  حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال نا عثمان بن ايب شيبة قال نا ابو خالد االمحر عن ثور بن يزيد عن ايب الزبري  - ٤٤٣٧

اليهود مل يرو هذا عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسليم الرجل باصبع واحدة يشري هبا فعل 
احلديث عن ثور إال أبو خالد األمحر تفرد به عثمان بن أيب شيبة وال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا 

  االسناد 

حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي الرقي قال نا ابو فروة يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال  - ٤٤٣٨
  نا زيد بن ايب انيسة وعبد اهللا بن علي عن عدي بن ثابت عن ايب حازم حدثين ايب عن ابيه قال 

عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من خرج مع جنازة حىت تدفن كان له من االجر قرياطان فقيل 
  أي شئ القرياط قال مثل احد 

ن سنان قال حدثين ايب عن ابيه قال نا زيد حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي الرقي قال نا يزيد بن حممد ب - ٤٤٣٩
  بن ايب انيسة وعبد اهللا بن علي عن عمرو بن مرة عن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب 

عن ايب امامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من 
  مسامعه وبصره ويديه ورجليه 

  صي وهوعند ايب امامة فقال ابو ظبية احلم



ما من عبد ]  ٣٦٢ص [ وانا مسعت عمرو بن عبسة حيدث بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقول 
  يبيت على طهر فيذكر اهللا مث يتعار من الليل فيدعو اهللا اال اعطاه اهللا ما سأل من امر الدنيا واالخرة 

ل نا يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان قال حدثين ايب عن ابيه قال حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي الرقي قا - ٤٤٤٠
  حدثين زيد بن ا يب انيسة وعبد اهللا بن علي عن عدي بن ثابت وسامل بن ايب اجلعد 

عن ايب امامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد يتوضأ فيغسل يديه اال خرجت خطاياه من يديه 
رجت خطاياه من وجهه مث يغسل ذراعيه اال خرجت خطاياه من ذراعيه مث ميسح رأسه اال مث يغسل وجهه اال خ

خرجت خطاياه من رأسه مث يغسل رجليه اال خرجت خطاياه من رجليه مل يرو هذه األحاديث عن عبد اهللا بن علي 
  ن سنان وهو أبو أيوب اإلفريقي إال أبو فروة يزيد بن سنان تفرد هبما أبو فروة يزيد بن حممد ب

حدثنا عبد اهللا بن زيدان بن يزيد البجلي قال نا حممد بن عمر اهلياجي قال انا حيىي بن عبد الرمحن  - ٤٤٤١
  األرحيب قال نا عبيدة بن االسود عن القاسم بن الوليد عن ايب حازم 

مستكرب وغين خبيل مل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة يبغضهم اهللا ملك كذاب وعائل 
  يرو هذا احلديث عن القاسم بن الوليد إال عبيدة بن األسود تفرد به حيىي بن عبد الرمحن 

قال نا حممد بن الصلت ]  ٣٦٣ص [ حدثنا عبد اهللا بن زيدان البجلي قال نا محزة بن عون املسعودي  - ٤٤٤٢
  قال نا عمر بن مسكني عن نافع عن بن عمر 

ا صليت وراء نبيكم صلى اهللا عليه و سلم اال مسعته حني ينصرف يقول اللهم اغفر يل خطاياي عن ايب ايوب قال م
وذنويب كلها اللهم وانعشين واجربين واهدين لصاحل ا العمال واالخالق انه ال يهدي لصاحلها وال يصرف عين 

  الصلت سيئها اال انت ال يروى هذا احلديث عن أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن 

حدثنا عبد اهللا بن زيدان البجلي قال نا حممد بن طريف البجلي قال نا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن  - ٤٤٤٣
  احلسن بن صاحل عن االسود بن قيس قال حدثين سعيد بن عمرو القرشي 

ال ال قالت يا نيب عن ام كبشة امرأة من بين عذرة اهنا قالت يا رسول اهللا أئذن يل ان اخرج مع جيش كذا وكذا ق
اهللا اين ال اريد القتال امنا اريد ان أداوي اجلريح واملريض قال لوال ان تكون سنة يقال خرجت فالنة الذنت لك ال 

  يروى هذا احلديث عن أم كبشة إال هبذا اإلسناد تفرد به احلسن بن صاحل 

حلسني بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا عبد اهللا بن احلسن بن النعمان القزاز البصري قال نا ا - ٤٤٤٤
  حدثين ايب علي ين يزيد عن فضيل بن مرزوق عن عطية 

[ عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو فر احدكم من رزقه الدركه كما يدركه املوت 
  ايب سعيد اال هبذا االسناد ]  ٣٦٤ص 



مان القزاز قال نا ابو هشام الرفاعي قال نا إسحاق بن سليمان عن حدثنا عبد اهللا بن احلسن بن النع - ٤٤٤٥
  املغرية بن مسلم عن مطر الوراق عن حممد بن سريين 

عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املالئكة تلعن احدكم اذا اشار إىل اخيه حبديده وان كان اخاه 
  غرية بن مسلم وال عن املغرية إال إسحاق تفرد به أبو هشام البيه وامه مل يرو هذا احلديث عن مطر إال امل

حدثنا عبد اهللا بن احلسن بن النعمان قال نا حممد بن العالء اهلمداين قال نا زيد بن احلباب قال نا خارجة  - ٤٤٤٦
  بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثين حسني بن بشري بن سالم 

مد بن علي ورجل آخر من العلويني على جابر بن عبد اهللا فقال من انتما فانتسب له عن ابيه قال دخلت انا وحم
العلويان فعرفهما وانتسبت له فقال ما اعرفك فقلت ان مل تعرفين فان اهللا يعرفين فقال ما يغين عنك معرفة جابر 

  قلت صل بنا كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

لى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر اذا كان الظل مثل الشراك والعصر اذا كان الظل مثله فقال كان رسول اهللا ص
وقدر الشراك ويصلي املغرب اذا غابت الشمس ويصلي العشاء اذا غاب الشفق ويصلي الفجر اذا طلع الفجر مث 

صلى املغرب صلى من ا لغد الظهر حني كان ظل كل شيء مثله مث صلى العصر حني كان ظل كل شئ مثليه مث 
  حني غابت الشمس مث صلى العشاء مع ثلث الليل االخر 

حدثنا عبد اهللا بن احلسن بن النعمان القزاز قال نا سفيان بن وكيع قال نا عبد اهللا بن منري عن االعمش  - ٤٤٤٧
  عن ايب الزبري 

افضل قال من اهريق دمه  عن جابر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي اجلهاد
  وعقر جواده 

  ورواه الناس عن األعمش عن ايب سفيان عن جابر 

حدثنا عبد اهللا بن ا لوليد البصري قال نا حممد بن عبيد بن حساب قال نا عبد اهللا بن جعفر قال اخربين  - ٤٤٤٨
  مصعب بن حممد بن شرحبيل عن ايب سلمة بن عبد الرمحن 

هللا سترا وفتح بابايف مرضه فنظر إىل الناس يصلون خلف ايب بكر فسر بذلك وقال عن عائشة قالت كشف رسول ا
احلمد هللا انه مل ميت نيب حىت يؤمه رجل من امته مث اقبل على الناس فقال أيها الناس من اصيب منكم مبصيبة من 

  ل مصيبته يب بعدي فليتعز مبصيبته يب عن مصيبته اليت تصيبه فانه لن يصاب احد من اميت من بعدي مبث

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سختان الشريازي قال نا علي بن حممد الزياد اباذي الشريازي قال نا سامل بن  - ٤٤٤٩
  نوح عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن طاوس 



 عن بن عباس رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم على كل سالمي او على عضو من بين آدم يف كل يوم
صدقة وجتزيء من ذلك كله ركعتا الضحى مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعد إال هشام بن حسان وال عن 

  ]  ٣٦٦ص [ هشام إال سامل بن نوح تفرد به علي بن حممد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب اخلزاز األصبهاين قال نا عمر بن شبة النمريي قال نا احلسني بن  - ٤٤٥٠
العويف قال نا األعمش عن عطية عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى افترش  احلسن بن عطية

  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال احلسني بن احلسن تفرد به عمر بن شبة : يسراه ونصب ميناه 

أخي رواد قال نا رواد  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن نصر بن طويت الرملي البزاز قال نا حممد بن علي بن - ٤٤٥١
  بن اجلراح قال نا مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم عن عائشة ح 

  وقال حدثنا رواد قال نا مالك عن مسي عن أيب صاحل 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه 
 ٣٦٧ص [ فإذا فرغ أحدكم من حاجته فليتعجل إىل أهله مل يرو هذا احلديث عن مالك عن ربيعة إال رواد ولذته 

 [  

  واملشهور عن مالك عن مسي 

حدثنا عبد اهللا بن موسى بن أيب عثمان األمناطي قال نا حممد بن عبد اهللا األرزي قال نا معتمر بن  - ٤٤٥٢
  سليمان عن أبيه 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيقبل الصائم فقال وما بأس ذلك رحيانة يشمها عن أنس قال سئل رسول 

حدثنا عبد اهللا بن موسى بن أيب عثمان األمناطي قال نا احلكم بن موسى قال نا مسلمة بن علي عن  - ٤٤٥٣
  السري بن حيىي عن حممد بن سريين 

بع عشرة ميضني من الشهر وتسع عشرة وإحدى عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتجم لس
وعشرين مل يرو هذا احلديث عن السري بن حيىي إال مسلمة بن علي تفرد به احلكم بن موسى ومل يروه عن حممد بن 

  سريين إال السري بن حيىي 

وسى التيمي عن حدثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن م - ٤٤٥٤
  أسامة بن زيد الليثي قال مسعت ربيعة بن أيب عبد الرمحن وحيىي بن سعيد حيدثان عن القاسم 

عن عائشة قالت كانت الصالة ركعتني ركعتني حني فرضت فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر على 
  د به عبد اهللا بن موسى التيمي الفريضة األوىل مل يرو هذا احلديث عن حيىي وربيعة إال أسامة بن زيد تفر



حدثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال نا حممد بن مصفى قال نا بقية بن الوليد عن األوزاعي عن بن  - ٤٤٥٥
  جريج عن أيب الزبري 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جموس هذه األمة املكذبون بأقدار اهللا إن مرضوا فال تعودوهم وإن 
تموهم فال تسلموا عليهم وإن ماتوا فال تشهدوهم مل يرو هذا احلديث عن األوزعي إال بقية تفرد به حممد بن لقي

  مصفى 

حدثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال نا ابراهيم بن املنذر احلزامي قال نا حممد بن ابراهيم بن املطلب  - ٤٤٥٦
اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن أيب امية املخزومي قال حدثين حدثين عبد ]  ٣٦٩ص [ بن السائب بن أيب وداعة قال 

  عمي مصعب بن عبد اهللا 

عن أم سلمة بنت أيب امية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت كان الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يصلي املصلى فال يعدو بصره موضع قدميه 

كري قال نا ابراهيم بن املنذر احلزامي قال نا حيىي بن بشري بن خالد قال حدثنا عبد اهللا بن الصقر الس - ٤٤٥٧
  حدثتين امة الواحد بنت يامني بن عبد اهللا النصري قالت دخلت على حممد بن كعب القرظي فسمعته يقول 

ا الشيطان حدثين ابو هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وسطوا االمام وسدوا الثلم ال يتخلله
  وضعوا نعالكم بني اقدامكم اليروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن بشري 

حدثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال نا ابراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن موسى التيمي عن  - ٤٤٥٨
  اسر قال اسامة بن زيد عن ايب عبيدة بن حممد بن عمار بن ي

  قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت لو رايته رايت الشمس طالعة 

حدثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال نا ابراهيم بن املنذر قال نا بكار بن حممد بن حارست قال نا  - ٤٤٥٩
  موسى بن عقبة قال 

ت النيب صلى اهللا عليه و سلم فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه مل يرو هذا حدثتين ام خالد بنت خالد قالت اتي
  احلديث عن موسى بن عقبة إال بكار بن حممد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا عبد اهللا بن شعيب ابو القاسم احلريب قال نا حيىي بن ورد بن عبد اهللا املخرمي قال نا أيب قال نا  - ٤٤٦٠
  عن عثمان البيت عن عمرو بن دينار عدي بن الفضل 

عن جابر بن عبد اهللا ان مملوكا كان بني عشرة فاعتق تسعة منهم وايب العاشر ان يعتق وقال يا رسول اهللا سهامي 
  قال سهامك فيه 



حدثنا عبد اهللا بن شعيب ابو القاسم احلريب قال نا احلسن بن خملد بن جناح موىل عمر بن عبد العزيز  - ٤٤٦١
  ا ابو يوسف القاضي عن عبد ا هللا بن علي عن عمرو بن دينار قال قال ن

مسعت بن عمر يقول قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وطاف بالبيت وصلى خلف مقام ابراهيم ركعتني وطاف 
ب مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن علي وهو ابو ايو: بني الصفا واملروة كان لكم يف رسول اهللا اسوة حسنة 

  االفريقي اال ابو يوسف القاضي 

حدثنا عبد اهللا بن قريش االسدي البغدادي قال وجدت يف مساع الفرج بن اليمان الكرديل قال نا سيف  - ٤٤٦٢
  بن حممد عن محزة الزيات عن عدي بن ثابت 

ة ابيه فقال ان عن الرباء بن عازب قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خايل إىل رجل من اليمن تزوج إمرأ
  ادركته فاضرب عنقه واستخلف ماله مل يرو هذا احلديث عن محزة الزيات إال سيف بن حممد 

حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم الصقري احلليب قال نا إسحاق بن االخيل قال نا معاوية بن هشام  - ٤٤٦٣
  قال نا سفيان عن عمار الدهين عن ايب الزبري 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء مل يرو هذا احلديث عن الثوري عن جابر قال دخل 
  إال معاوية بن هشام تفرد به إسحاق بن األخيل 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن علي بن اخي رواد بن اجلراح قال نا حممد بن ايب السري العسقالين قال نا  - ٤٤٦٤
  ريك قاال نا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ايب العالية رواد بن اجلراح واملسيب بن ش

عن ايب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله سيماهم يف وجوههم من أثر السجود قال النور 
وى عن أيب يوم القيامه مل يرفع هذا احلديث عن أيب جعفر الرازي إال رواد واملسيب تفرد به حممد بن السري ال ير

  إال هبذا االسناد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس الضيب البصري قال نا سليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن  - ٤٤٦٥
  عبد اهللا بن عباس قال نا عمر ابو حفص العبدي عن ثابت البناين 

حتت حنكه وقال هبذا امرين  عن انس بن مالك قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فخلل حليته من
  ]  ٣٧٢ص [ ريب عز و جل 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس الضيب قال نا إبراهيم بن احلجاج السامي قال نا ميمون بن جنيح ابو  - ٤٤٦٦
  احلسن قال نا احلسن 

قدر عليه قال هل بقي عن انس بن مالك قال اتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين اشتهي اجلهاد واين ال ا
احد والديك قال امي قال فأبل اهللا عذرا يف برها فإذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر وجماهد إذا رضيت امك فاتق 



اهللا وبرها مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن ميمون بن جنيح تفرد به إبراهيم بن احلجاج وال يروىعن أنس إال هبذا 
  اإلسناد 

بن حممد بن العباس الضيب قال نا علي بن املديين قال نا يونس بن حممد املؤدب عن  حدثنا عبد اهللا - ٤٤٦٧
  مصعب بن حيان عن اخيه مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس عن ايب العالية 

عن رافع بن خديج قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يقوم من جملس حىت يقول سبحانك اللهم وحبمدك 
  يك مث يقول اهنا كفارة ملا يكون يف اجمللس استغفرك واتوب ال

  ورواه احلجاج بن دينار عن ايب هاشم الرماين عن ايب العالية عن ايب برزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن ابراهيم املدائين قال نا ابو معمر صاحل بن حرب قال نا سالم بن ايب خبزة  - ٤٤٦٨
  بيد عن احلسن عن يونس بن ع

عن مسرة قال هنى رسول اهللا عن االقعاء يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن يونس إال سالم بن أيب خبزة تفرد به 
  صاحل بن حرب 

حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن ابراهيم املدائين قال نا امحد بن بزيع اخلصاف الرقي قال نا سعيد بن  - ٤٤٦٩
مصرف عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  مسلمة عن ايب جناب عن طلحة بن

  سلم انه هنى عن صيام ثالثة ايام تعجيل يوم قبل الرؤيه ويوم االضحى والفطر 

حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم املدائين قال نا عبيد اهللا بن احلجاج بن املنهال االمناطي قال نا  - ٤٤٧٠
  ان قال نا ابو مرمي عبد الغفار بن القاسم عن هارون بن سعد عن إبراهيم التيمي عن ابيه احلكم بن مرو

عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والشمس تصعد أتدري اين تصعد هذه يا أبا ذر قلت اهللا 
 يقال هلا اطلعي من مطلعك ورسوله اعلم قال فاهنا تصعد فتغرب مث جتري ملستقرها وتأيت العرش فتخر ساجدة حىت

وكان قد قيل هلا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا وذلك حني ال ينفع نفسا امياهنا مل تكن آمنت من قبل او 
ص [ كسبت يف امياهنا خريا اآلية مل يرو هذا احلديث عن هارون بن سعيد إال أبو مرمي تفرد به احلكم بن مروان 

٣٧٤  [  

 بن حممد بن عبيدة القومسي قال نا أيب قال نا ابو إسحاق الفزاري عن مالك بن مغول حدثنا عبد اهللا - ٤٤٧١
  عن الشعيب عن ايب بردة 

عن ايب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلياء واالميان مقرونان ال يفترقان اال مجيعا مل يرو هذا 
   أبوإسحاق الفزاري تفرد به حممد بن عبيدة احلديث عن الشعيب إال مالك بن مغول وال عن مالك إال



حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيدة القومسي قال حدثين ايب قال نا ابراهيم بن هراسة عن محزة الزيات  - ٤٤٧٢
  عن العالء بن املسيب عن ابيه 

ليه غفر له وان مل عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اذنب ذنبا فعلم ان اهللا قد اطلع ع
  يستغفر مل يرو هذا احلديث عن محزة الزيات إال إبراهيم بن هراسة تفرد به حممد بن عبيدة 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شعيب الرجاين قال نا حيىي بن حكيم قال نا صفوان بن عيسى عن عبد اهللا  - ٤٤٧٣
  بن سعيد بن ايب سعيد املقربي عن عبد اهللا بن ايب قتادة 

ن جابر بن عبد اهللا قال دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم مجعة وبني يديه طعام يأكل منه فقال ع
 ٣٧٥ص [ ادنوا فكلوا من هذا الطعام فقلت او قال بعضنا إنا صيام يا رسول اهللا قال هل صمتم امس قلنا ال قال 

  ا من هذا الطعام فان يوم اجلمعة ال يصام وحده يتخذ عيدا فهل تريدون أن تصوموا غدا قلنا ال قال فادنوا فكلو] 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد السمري الناقد قال نا احلسني بن احلسن الشيلماين قال نا خالد بن  - ٤٤٧٤
  إمساعيل املخزومي قال نا عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

رين فقلت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جيئ عن بن عمر قال بشرت بالال فقال يل يا عبد اهللا مب تبش
بالل يوم القيامة على راحلة من ذهب وزمامها من در وياقوت معه لواء يتبعه املؤذنون فيدخلهم اجلنة حىت انه 

  ليدخل من اذن اربعني صاحبا يريد بذلك وجه اهللا عز و جل 

نا احلسني بن احلسن الشيلماين قال نا خالد بن إمساعيل  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد السمري قال - ٤٤٧٥
  عن عبيد اهللا بن عمر عن صاحل موىل التوأمه 

عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اميا شاب تزوج يف حداثة سنه اال عج شيطانه يا 
  ويله يا ويله عصم مين دينه 

سعيد السمري قال نا احلسني بن احلسن الشيلماين قال نا خالد بن إمساعيل  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن - ٤٤٧٦
  املخزومي عن عبيد اهللا بن عمر عن صاحل موىل التوأمة 

بزوجة ال ين مسعت ]  ٣٧٦ص [ عن ايب هريرة قال لو مل يبق من اجلي اال يوم واحد اال لقيت اهللا عز و جل 
كم عزابكم مل يرو هذه االحاديث عن عبيد اهللا بن عمر اال خالد بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شرار

  إمساعيل تفرد هبا احلسني بن احلسن 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن خالد القطان البصري قال نا نصر بن علي قال نا عبد االعلى قال نا سعيد  - ٤٤٧٧
  بن ايب عروبة عن حبيب بن حيىي عن عمرو بن دينار 



د اهللا أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يأيت قومه فيؤم هبم يف الصالة عن جابر بن عب
اليت صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حيىي إال سعيد بن أيب عروبة تفرد 

  به عبد األعلى 

ال نا نصر بن علي قال اخربين ايب قال نا احلسن بن ايب حدثنا عبد اهللا بن امحد بن خالد القطان ق - ٤٤٧٨
  احلسناء عن ايب العالية الرباء 

عن امساء بنت ايب بكر ان احلجاج ملا دخل عليها قيل هلا هذا االمري احلجاج قالت اما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
نت هو مل يرو هذا احلديث عن أيب العالية إال و سلم قال يف ثقيف كذاب ومبري فأما الكذاب فقد رأيناه واما املبري فا

  احلسن بن أيب احلسناء 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن خالد القطان قال نا شيبان بن فروخ قال نا الصعق بن حزن عن عقيل  - ٤٤٧٩
  اجلعدي عن ايب إسحاق اهلمداين عن سويد بن غفلة 

 عليه و سلم فقال يا بن مسعود أي عرى االميان اوثق عن عبد اهللا بن مسعود قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا
 ٣٧٧ص [ قلت اهللا ورسوله اعلم قال اوثق عرى االسالم الوالية يف اهللا واحلب فيه والبغض مث قال يا بن مسعود 

قلت لبيك يا رسول اهللا قاهلا ثالثا قال اتدري أي الناس افضل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فان افضل ا لناس ] 
لهم عمال اذا فقهوا يف دينهم مث قال يا بن مسعود قلت لبيك يا رسول اهللا ثالث مرار قال اتدري أي الناس افض

اعلم قلت اهللا ورسوله اعلم قال إن اعلم الناس ابصرهم باحلق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا يف العمل وان 
  كان يزحف على استه زحفا 

 فرقة جنا منها ثالث وهلك سائرهم فرقة آزت امللوك وقاتلوهم على واختلف من كان قبلي على ثنتني وسبعني
دينهم ودين عيسى بن مرمي فأخذوهم فقتلوهم وقطعوهم باملناشري وفرقة مل تكن هلم طاقة مبوازاة امللوك وال بأن 

الذين قال اهللا  يقيموا بني ظهرانيهم يدعوهنم إىل دين اهللا ودين عيسى بن مرمي فساحوا يف البالد وترهبوا قال وهم
  عز و جل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم اآلية 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من آمن يب واتبعين وقد صدقين فقد رعاها حق رعايتها ومن مل يتبعين فأولئك هم 
  اهلالكون مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال عقيل اجلعدي تفرد به الصعق بن حزن 

دثنا عبد اهللا بن علي اجلارودي النيسابوري قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا إبراهيم بن ح - ٤٤٨٠
  طهمان عن عقيل رجل من بين جعدة عن ايب إسحاق عن عاصم العدوي 

عن كعب بن عجرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعاذك اهللا من امراء يكونون بعدي قلت يا رسول اهللا 
ص [ ذاك فقال من دخل عليهم فصدقهم بكذهبم واعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه ولن يرد علي  وما

احلوض ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فذلك مين وأنا منه وسريد علي ]  ٣٧٨
  حوضي 



ناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وفاد ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت وكل حلم نبت من سحت فالنار اوىل به ال
نفسه فمعتقها والصالة برهان والصوم جنة والصدقة تطفيء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار مل يرو هذا احلديث عن 

  أيب إسحاق إال عقيل اجلعدي تفرد به إبراهيم بن طهمان 

ايب قال نا إبراهيم بن طهمان عن  حدثنا عبد اهللا بن علي اجلارودي قال نا امحد بن حفص قال حدثين - ٤٤٨١
  إمساعيل السدي عن عبد ا لرمحن بن ايب ليلى 

عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول اهللا هذا السالم عليك قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصالة عليك قال 
ى حممد وعلى قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم انك محيد جميد اللهم بارك عل

آل حممد كما باركت على إبراهيم انك محيد جميد مل يرو هذا احلديث عن السدي إال إبراهيم بن طهمان تفرد به 
  أمحد بن حفص 

حدثنا عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن راشد السلمي النيسابوري قال نا امحد بن حفص قال حدثين  - ٤٤٨٢
  ران بن حكيم اخي هبز بن حكيم عن ابيه ايب قال نا ابرهيم بن طهمان عن مه

عن جده قال قلت يا رسول اهللا من ابر قال امك قلت مث من قال مث امك قلت مث من قال مث امك قلت مث من قال 
  مث اباك مث االقرب فاالقرب مل يسند مهران بن حكيم حديثا غري هذا تفرد به إبراهيم بن طهمان 

بن راشد السلمي قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا ابراهيم بن حدثنا عبد اهللا بن احلسني  - ٤٤٨٣
  طهمان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن سليمان االعمش عن ايب سفيان 

  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد احدكم فليعتدل وال يفترش ذراعيه افتراش الكلب 

 بن راشد السلمي قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا ابرهيم بن حدثنا عبد اهللا بن احلسني - ٤٤٨٤
  طهمان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن االعمش عن ايب سفيان 

عن جابر قال وقع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرس له باملدينة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده وهو يف مشربة 
 أتيناه مرة أخرى فوجدناه جالسا يسبح املكتوبة فقمنا خلفه فأومأ بيده ان لعائشة جالس فقمنا خلفه فصلينا مث

اجلسوا فلما قضى الصالة قال اذا صلى امامكم قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وال تقوموا وهو 
  قاعد كما تفعل فارس بعظمائها 

حفص قال حدثين ايب قال نا ابرهيم بن طهمان عن  حدثنا عبد اهللا بن احلسني بن راشد قال نا امحد بن - ٤٤٨٥
  عمر بن سعيد عن سليمان عن ايب وائل 



عن قيس بن ايب غرزة قال كنا نبيع باملدينة ونسمي انفسنا السماسرة فمر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ضرها اللغو او احللف فشوبوها فسمانا باسم هو احسن مما مسينا به نفسنا فقال يا معشر التجار إن هذه البيوع حي

  بالصدقة 

حدثنا عبد اهللا بن احلسني بن راشد قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا إبراهيم بن طهمان عن  - ٤٤٨٦
  عمر بن سعيد بن مسروق عن سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن االسود بن يزيد 

  اطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن

حدثنا عبد اهللا بن احلسني بن راشد قال نا امحد بن حفص قال حدثين ايب قال نا إبراهيم بن طهمان عن  - ٤٤٨٧
  عمر بن سعيد بن مسروق عن سليمان قال اخربين عمارة بن عمري عن عمته 

مثل ذلك مل يرو هذا األحاديث عن عمر بن سعيد إال إبراهيم عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بن طهمان تفرد هبا أمحد بن حفص 

حدثنا عبد اهللا بن عمر الصفار التستري قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن حيىي بن سعيد  - ٤٤٨٨
  االنصاري عن سعيد بن املسيب 

صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني كاذبة يقتطع هبا مال امرئ مسلم  عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا
  لقي اهللا يوم القيامة وهو عليه غضبان 

حدثنا عبد اهللا بن عمر الصفار التستري قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن ايب حنيفة عن  - ٤٤٨٩
  عمرو بن شعيب عن ابيه 

صلى اهللا عليه و سلم أيوجب املاء اال املاء فقال اذا التقى اخلتانان وغابت احلشفة فقد  عن جده ان سائال سأل النيب
ص [ وجب الغسل انزل او مل ينزل مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال أبو حنيفة وال عن أيب حنيفة إال 

  عبد اهللا بن بزيع تفرد به حيىي بن غيالن ]  ٣٨١

ر الصفار قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن ايب حنيفة عن علقمة حدثنا عبد اهللا بن عم - ٤٤٩٠
  بن مرثد عن سلميان بن بريدة 

  عن ابيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املثلة 

ي عن حدثنا عبد اهللا بن عمر الصفار قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن هشام القردوس - ٤٤٩١
  عطاء 



عن جابر بن عبد اهللا االنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل واميا إمرأة تزوجت بغري 
  ويل فنكاحها باطل 

حدثنا عبد اهللا بن عمر الصفار قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن ايب حنيفة قال حدثين  - ٤٤٩٢
  عطية 

  د اخلدري قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان تزوج املرأة على عمتها او خالتها عن ايب سعي

حدثنا عبد اهللا بن عمر الصفار قال نا حيىي بن غيالن قال نا عبد اهللا بن بزيع عن سليم موىل الشعيب عن  - ٤٤٩٣
  الشعيب 

وال اخلالة على ]  ٣٨٢ص [ رأة على خالتها عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزوج امل
ابنة اختها وال تزوج املرأة على عمتها وال العمة على بنت اخيها ال تزوج الصغرى على الكربى وال الكربى على 

  الصغرى مل يرو هذا احلديث عن سليم موىل الشعيب إال عبد اهللا بن بزيع تفرد حيىي بن غيالن 

اهللا بن شراعة القيسي البصري قال نا النمر بن كلثوم النمري قال حدثين ايب عن حدثنا ابو شراعة عبد  - ٤٤٩٤
  محيد 

عن انس قال جاءت ربيعة النيب صلى اهللا عليه و سلم يستأذنونه يف النفر االول فأتاه جربيل عليه السالم فقال يا 
قليل من حبيب ال يروى هذا احلديث عن  حممد إن اهللا يقرأ عليك السالم ويقول لربيعة ال تنفروا يف النفر االول فال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به النمر بن كلثوم النمري 

حدثنا عبد اهللا بن الوليد االصبهاين قال نا عبد الرمحن بن خالد الرقي قال نا يزيد بن هارون قال نا محاد  - ٤٤٩٥
  بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء 

ن بن عباس قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يقول لبيك عن شربمة فقال حججت قال ال قال حج عن ع
نفسك مث حج عن شربمة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال يزيد بن هارون 

  تفرد به عبد الرمحن بن خالد الرقي 

منده بن الوليد االصبهاين قال نا عبد الرمحن بن خالد قال نا حجاج بن حممد عن بن حدثنا عبد اهللا بن  - ٤٤٩٦
  جريج عن معبد بن نباتة عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر عن سعيد بن املسيب 

  عن معمر بن عبد اهللا العدوي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيتكر اال خاطيء 

مد بن العباس االصبهاين قال نا حممد بن املغرية قال نا النعمان بن عبد السالم قال نا حدثنا عبد اهللا بن حم - ٤٤٩٧
  سعيد بن عبد الرمحن والتستري وغريمها قالوا نا حممد بن سريين 



عن ام عطية قالت توفيت بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اغسلنها ثالثا او مخسا او أكثر من ذلك إن رأينت 
سدر واجعلن يف االخرة شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين فلما فرغنا اذناه فألقي الينا حقوة إزاره فقال ذلك مباء و

  اشعرهنا اياه مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد الرمحن إال النعمان بن عبد السالم وأبو داود 
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حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمران االصبهاين قال نا احلسن بن علي احللواين قال نا عون بن عمارة قال  - ٤٤٩٨
  حدثين عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن انس عن مثامة بن عبد اهللا عن انس بن مالك 

قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل اميت معاىف اال من يعمل العمل بالليل مث يصبح يستره عن ايب 
ربه ويقول يا فالن عملت البارحة كذا وكذا او قال بات يستره ربه ويصبح فيكشف ستر اهللا عنه مل يرو هذا 

  علي احللواين ]  ٣٨٤ص [ احلديث عن أيب قتادة إال هبذا األسناد تفرد به احلسن بن 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمران قال نا عمرو بن علي ابو حفص قال حدثين ابو قتيبة قال حدثين  - ٤٤٩٩
  احلسن بن ايب احلسناء عن ايب غالب 

عن ايب امامة يف قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال امنا كانت النافلة للنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا 
  ديث عن احلسن بن أيب احلسناء إال أبو قتيبة وعلي بن نصر اجلهضمي احل

حدثنا عبد اهللا بن بندار االصبهاين قال نا عبد اهللا بن عمران قال نا ابو داود قال نا عمران عن جابر عن  - ٤٥٠٠
  سعيد بن جبري 

نسان سواء فإن رأته افزعته وإن عن بن عباس قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلية فقال خلقت هي واال
لدغته اوجعته فاقتلوها حيث وجدمتوها مل يرو هذا احلديث عن جابر إال عمران القطان وال عن عمران إال أبو داود 

  تفرد به عبد اهللا بن عمران 

  حدثنا عبد اهللا بن بندار قال نا إمساعيل بن عمرو البجلي قال نا اسرائيل عن منصور عن علقمة  - ٤٥٠١

عن عبد اهللا قال كنا نأكل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فكنا نسمع تسبيح الطعام مل يرو هذا احلديث عن 
  منصور إال إسرائيل 

حدثنا عبد اهللا بن بندار قال نا سليمان بن داود املنقري قال نا حممد بن عمر الواقدي قال نا موسى بن  - ٤٥٠٢
قال نا إمساعيل بن ايب حكيم قال كنا مع عمر بن عبد العزيز يف ]  ٣٨٥ص [ حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي 

يوم الفطر فاخرج الينا مترا فقال كلوا قبل أن تغدوا فقلنا له عندك يف هذا شيء قال نعم حدثين إبراهيم بن عبد اهللا 
  بن قارظ 

  قبل ان يغدو ويأمر الناس بذلك عن ايب سعيد اخلدري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يطعم يوم الفطر 



حدثنا عبد اهللا بن بندار قال نا سليمان بن داود املنقري قال نا السكن ابو عمرو الربمجي قال نا الوليد  - ٤٥٠٣
  بن ايب هشام عن القاسم بن حممد 

اهللا اال كتب اهللا  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما انعم اهللا على عبد نعمة فعلم اهنا من عند
له هبا شكره قبل ان حيمده عليها وما اذنب عبد ذنبا فندم عليه اال كتب اهللا له مغفرته قبل ان يستغفره وما اشترى 

عبد ثوبا بدينار او نصف دينار فحمد اهللا حني يلبسه اال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر اهللا له مل يرو هذا احلديث عن 
  د بن أيب هشام وال عن الوليد إال السكن الربمجي تفرد به سليمان بن داود القاسم بن حممد إال الولي

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن اسيداالصبهاين قال نا العالء بن مسلمة بن عثمان قال نا حممد بن مصعب  - ٤٥٠٤
  القرقساين قال نا االوزعي عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة 

ى اهللا عليه و سلم من فرج عن مؤمن كربة جعل اهللا تعاىل له يوم القيامة شعبتني من عن ايب هريرة قال قال النيب صل
نور على الصراط يستضيء بضوئهما عامل ال حيصيهم اال رب العزة مل يرو هذا احلديث عن االوزاعي اال حممد بن 

  مصعب تفرد به العالء بن مسلمة 

د بن عمارة بن صبيح قال نا علي بن عبد احلميد املعين قال حدثنا عبد اهللا بن امحد بن أسيد قال نا حمم - ٤٥٠٥
  نا سليمان بن املغرية عن منصور عن نافع عن بن عمر 

عن عائشة قالت دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم ومرفقتان يف البيت فيهما صورة فقال ما هذه يا عائشة 
  ل هلم يوم القيامه احيوا ما صورمت قالت جعلتهما تترفق هبما قال اوما علمت ان املصورين يقا

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن اسيد قال نا ابو انس كثري بن حممد قال نا خلف بن خالد البصري قال نا  - ٤٥٠٦
  سليم املكي عن بن جريج عن بن ايب مليكة 

جعله يف موضع غري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آتاه اهللا وجها حسنا وامسا حسنا و
  شائن له فهو من صفوة اهللا عز و جل من خلقه 

انت شرط النيب إذ قال يوما اطلبوا اخلري يف حسان الوجوه ال يروى هذا احلديث ... وقال بن عباس قال الشاعر 
  عن بن عباس إال هبذا االسناد تفرد به كثري بن حممد 

 ( )  

قال نا هاشم بن الوليد اهلروي قال نا النضر بن مشيل قال نا بن  حدثنا عبد اهللا بن الصباح االصبهاين - ٤٥٠٧
  عون عن حممد بن سريين 

عن بن عباس قال امر ر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مناديا يف يوم مطري ان صلوا يف رحالكم مل يرو هذا احلديث 
  عن بن عون إال النضر بن مشيل 



احلسني بن علي بن االسود قال نا حممد بن الصلت قال نا قيس بن حدثنا عبد اهللا بن الصباح قال نا  - ٤٥٠٨
  الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا محلتم فاخروا فان الرجل موثقة وان اليد معلقة مل يرو 
  هذا احلديث عن الزهري إال بكر بن وائل 

حدثنا عبد اهللا بن امحد بن إسحاق التستري الدقيقي قال نا يعقوب بن إسحاق ابو يوسف القلوسي قال  - ٤٥٠٩
  نا ابو علي احلنفي قال نا عمران ابو العوام عن محيد 

عن انس ان أبا بكر صلى بالناس فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى خلفه يف الصف يف ثوب واحد متوشحا 
  ا احلديث عن عمران القطان إال أبو علي احلنفي به مل يرو هذ

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن اسيد االصبهاين قال نا موسى بن إسحاق الكناين قال نا يونس بن  - ٤٥١٠
  بكري قال نا خالد بن دينار عن عطاء انه حدثه 

اخاها فخرج هبا فاعتمرت مل يرو هذا عن عائشة اهنا قالت يا رسول اهللا ترجعون حبجة وعمرة وارجع حبجة فأمر 
  احلديث عن خالد بن دينار إال يونس بن بكري 

حدثنا عبد اهللا بن عمران بن موسى البغدادي قال نا صاحل بن علي بن عبد اهللا احلليب قال نا عبد اهللا بن  - ٤٥١١
  هبرية املؤدب احلليب قال نا سلمة بن سنان االنصاري عن طلحة بن عمرو عن عطاء 

ن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم القيامة امر اهللا مناديا فنادى إين جعلت نسبا ع
وجعلتم نسبا فجعلت اكرمكم اتقاكم فأبيتم اال ان تقولوا فالن بن فالن خري من فالن بن فالن فأنا اليوم رافع 

  ]  ٠ص [ نسيب واضع نسبكم أين املتقون 

 )  

  عبدانمن امسه 

 (  

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال نا قتيبة بن سعيد قال نا سحبل بن حممد عن أبيه عن أىب حدرد  - ٤٥١٢
األسلمى قال كان ليهودى علي أربعة دراهم فلزمىن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد اخلروج إىل خيرب 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النىب صلى اهللا  فاستنظرته إىل أن أقدم فقلت لعلنا أن نغنم شيئا فجاء ىب
عليه و سلم أعطه حقه مرتني فقلت يا رسول اهللا إنك تريد اخلروج إىل خيرب ولعل اهللا أن يرزقنا هبا غنائم فقال 

يراجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطه حقه وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال الشيء ثالث مرات مل 



قال وعلي إزار وعلى رأسي عصابة فلما خرجت قلت اشتري مين هذا اإلزار فاشتراه بالدراهم الىت له على 
  فأتزرت بالعصابة الىت على رأسى فمرت امرأة عليها مشلة فألبستىن إياها 

عى عن سعيد حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضب - ٤٥١٣
بن أىب رزين عن أخيه عن ليث عن بن سابط عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حرم 

ص [ القينة وبيعها ومثنها وتعليمها واالستماع إليها مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب رزين إال جعفر بن سليمان 
٦  [  

قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا بن هليعة عن أىب األسود عن عروة عن حدثنا عبدان بن حممد املروزى  - ٤٥١٤
عائشة قالت كن نساء املهاجرات يصلني مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الصبح مث يرجعن وهن متلفعات مبروطهن 

  ما يعرفن من الغلس مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة 

ملروزى قال نا احلسني بن سيار احلراىن قال نا خلف بن خليفة عن العالء بن حدثنا عبدان بن حممد ا - ٤٥١٥
املسيب عن الفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت مات صىب على عهد رسول اهللا 

ول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم فقيل عصفور من عصافري اجلنة فقالت عائشة طوىب له يا رسول اهللا فقال هلا رس
اهال وهلذه اهال مل يرو هذا احلديث عن  ٢٧٥اهللا عليه و سلم أوال تدرين أن اهللا خلق اجلنة وخلق النار وخلق هلذه 

  الفضيل بن عمرو إال العالء بن املسيب 

 حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال نا قتيبة بن سعيد قال نا أيوب بن جابر عن عبد اهللا بن عصم عن أىب - ٤٥١٦
سعيد اخلدري قال صلى رجل خلف النىب صلى اهللا عليه و سلم فجعل يركع قبل أن يركع ويرفع قبل أن يرفع فلما 

قضى النىب صلى اهللا عليه و سلم قال من الفاعل هذا قال أنا يا رسول اهللا أحببت أن أدري أتعلم ذلك أم ال فقال 
ارفعوا مل يرو هذا احلديث عن بن عاصم إال أيوب بن جابر اتقوا خداج الصالة إذا ركع اإلمام فاركعوا وإذا رفع ف

  تفرد به قتيبة 

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال نا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن حيىي اللخمى قال حدثنا نافع  - ٤٥١٧
فقال موىل يوسف السلمى عن نافع عن بن عمر قال قرئ عند عمر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها 

عمر أعدها فأعادها فقال معاذ بن جبل عندى تفسريها تبدل يف ساعة مائة مرة فقال عمر هكذا مسعت من رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عمار 

دثنا سعيد بن مزاحم بن أىب مزاحم قال حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ح - ٤٥١٨
حدثىن أىب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد عن حمرش الكعىب قال دخل النىب صلى اهللا عليه و 
سلم اجلعرانة فعلم أهل اجلعرانة بدخوله فاجتمعوا عليه فكثروا فرفع يديه فكأىن أنظر إىل بياض إبطيه وجنبيه كأنه 

فقال أيها الناس إليكم عىن فتنحوا عنه حىت جاء املسجد فركع ما شاء اهللا مث استوى على راحلته  بياض قضبان
  فاستقبل بطن سرف حىت صبح طريق املدينة فأصبح مبكة كبائت مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن مزاحم إال قتيبة 



نا سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث - ٤٥١٩
مالك بن دينار عن أنس بن مالك أن أبا طلحة صاح حبج وعمرة وركبته تصك ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم مل يرو هذا احلديث عن مالك بن دينار إال عمر بن عامر تفرد به سامل بن نوح 

بن سعيد قال حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم  حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة - ٤٥٢٠
عن عطاء بن أىب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البغايا الالتى يزوجن انفسهن ال جيوز 

  نكاح إال بوىل وشاهدين ومهر ما قل او كثر 

د اهللا بن املنكدر بن حممد بن املنكدر قال حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا عبيد اهللا بن عب - ٤٥٢١
حدثىن أىب عن أبيه عن جده حممد بن املنكدر عن مالك بن اوس بن احلدثان أنه قال حضرت على بن أىب طالب 

والعباس بن عبد املطلب ومها خيتصمان إىل عمر بن اخلطاب يف مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس 
ري املؤمنني فقال عمر بن اخلطاب إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه سبح هللا ما يف السماوات وما يف اقض بينهما يا أم

األرض وهو العزيز احلكيم فقرأ إىل قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا مث قال كان رسول اهللا 
ف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم يضعها يف املساكني واليتامى وبن السبيل ويف ضي

وفوارسه حىت توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوليها ابو بكر مث وليتها انا فوضعتها حيث كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يضعها وأبو بكر مث قد بدا ىل ان أوليكها يا علي فضعها حيث رايت رسول اهللا يضعها وحيث 

  هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال هبذا اإلسناد تفرد به ولده عنه  رأيتىن أضعها ال يروى

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد  - ٤٥٢٢
ال الزهري قال حدثىن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن ق]  ٩ص [ الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثىن بن أخى 

مسعت ابا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يتقارب الزمان وينقص العلم مل يرو هذا 
  احلديث عن بن جابر إال صدقة بن خالد تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا حممد بن غالب األنطاكي قال حدثنا حممد بن سليمان بن اىب  - ٤٥٢٣
داود احلراىن عن حديج بن معاوية عن عبد امللك بن أىب سليمان عن اىب الزبري عن جابر قال كان رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم يكره السراج عند الصبح مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال حديج تفرد به حممد بن سليمان بن 
  أيب داود 

دثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن محيد األعرج حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال ح - ٤٥٢٤
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف ربع دينار مل يرو هذا احلديث عن 

  محيد األعرج إال جعفر بن سليمان 

اىن قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا عثمان بن حيىي القرقس - ٤٥٢٥
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناىن عن أنس أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن 

  اغتسل فالغسل أفضل مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال مؤمل تفرد به عثمان حيىي 



ا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أىب حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثن - ٤٥٢٦
حدثنا مشيختنا من جهينة أن النيب صلى ]  ١٠ص [ مرمي عن القاسم بن خميمرة عن عبد اهللا بن عكيم اجلهىن قال 
  اهللا عليه و سلم كتب إليهم أن ال تستنفعوا من امليتة بشيء 

هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن حيىي اللخمى عن جعفر حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا  - ٤٥٢٧
بن برقان عن أيب الزبري عن جابر أن النىب صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا طيبة فوضع احملاجم مع غيبوبة الشمس مث 
أمره مع إفطار الصائم فحجم مث سأله كم خراجك قال صاعني فوضع له النيب صلى اهللا عليه و سلم صاعا مل يرو 

  ذا احلديث عن جعفر بن برقان إال سعيد بن حيىي تفرد به هشام بن عمار ه

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر  - ٤٥٢٨
حديث عهد عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بعثا فلما جاء القوم كان فيهم رجل 

بعرس فتعجل إىل أهله فإذا هو بامراته قائمة على باهبا فنوى هلا الرمح ليطعنها به فقالت ال تعجل وانظر ما يف البيت 
فدخل البيت فإذا هو حبية منطوية على فراشها فضرب بالرمح على رأسها فلم متت احلية حىت مات الرجل فبلغ 

ن هلذه البيوت عوامر من اجلن فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إ
عن قتل اجلنان الىت تكون يف البيوت إال األبتر وذو الطفيتني مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع هبذا 

  اللفظ إال حيىي بن سليم 

ال حدثنا محاد بن زيد عن صخر بن جويرية حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد ق - ٤٥٢٩
صبيحة يوم اجلمل قال ما من عضو من أعضائى إال وقد ( ) عن هشام بن عروة عن ابيه أن الزبري أوصى إىل ابنه 

  جرح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت وصل ذلك إىل فرجه مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال قتيبة 

ان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن حدثنا عبد - ٤٥٣٠
احلسن القصاب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسح على اخلفني للمقيم يوم 

  قصاب وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن مل يرو هذا احلديث عن نافع إال احلسن ال

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار  - ٤٥٣١
عن حممد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أفطر يوما من رمضان فمات قبل أن يقضيه 

 عبثر ويقال حممد الذي روى عنه هذا احلديث حممد بن فعليه كل يوم مد ملسكني مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال
  سريين ويقال حممد بن أيب ليلى 

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا حممد بن غالب األنطاكي قال حدثنا غصن بن إمساعيل قال  - ٤٥٣٢
ول اهللا صلى اهللا عليه عن معاذ بن جبل قال كنا مع رس]  ١٢ص [ حدثنا بن ثوبان عن أىب الزبري عن أىب الطفيل 

و سلم يف غزوة تبوك فجعل جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال غصن 
  بن إمساعيل 



حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن اىب  - ٤٥٣٣
ن واثلة عن معاذ بن جبل أن النىب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا ارحتل قبل أن تزيغ حبيب عن اىب الطفيل عامر ب

الشمس أخر الظهر حىت يصليها مع العصر وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس عجل العصر حىت يصليهما مجيعا وإذا 
املغرب مل يرو  ارحتل قبل غروب الشمس أخر املغرب حىت يصليهما مجيعا وإذا ارحتل بعد غروب الشمس صالها مع

  هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث بن سعد 

حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن هليعة عن أىب األسود عن حممد  - ٤٥٣٤
شجرة ال يسقط ورقها شتاء وال بن أىب حكيم عن بن عمر أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا مثل املؤمن كمثل 

صيفا فأكثر الناس من ذكر الشجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي النخلة مل يرو هذا احلديث عن حممد 
  بن أىب حكيم إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 

زق الثقفى عن عبد حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن هليعة عن ر - ٤٥٣٥
عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يقبل رخصة اهللا ]  ١٣ص [ الرمحن بن مشاسة 

  فإن عليه من اإلمث مثل جبال عرفات ال يروى عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

يبة بن سعيد قال حدثنا الربيع بن بدر عن يونس بن عبيد حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قت - ٤٥٣٦
عن احلسن عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصيام جنة ما مل خيرقه قيل ومب خيرقه قال 

  بكذب أو غيبة 

ود عن أىب حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن هليعة عن أىب األس - ٤٥٣٧
غطفان املري قال مسعت ابا اليسر بن عمرو األنصارى يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنظر معسرا 

  او رفق به أظله اهللا يف ظله مل يرو هذا احلديث عن أيب غطفان إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 

سعيد قال حدثنا هبز بن أسد قال حدثنا محاد بن حدثنا عبدان بن حممد املروزى قال حدثنا قتيبة بن  - ٤٥٣٨
سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة قال أيها الناس 
هل تدرون ما تبايعون حممدا صلى اهللا عليه و سلم إنكم تبايعونه على أن حتاربوا العرب والعجم واجلن واإلنس 

ب ملن حارب وسلم ملن سامل فقالوا يا رسول اهللا اشترط فقال تبايعوىن على أن تشهدوا أن ال إله إال فقالوا حنن حر
اهللا وأىن رسول اهللا وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة والسمع والطاعة وأن ال تنازعوا األمر اهله وان متنعوىن مما متنعون 

  ]  ١٤ص [ مة إال هبز بن أسد تفرد به قتيبة منه أنفسكم وأهليكم مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سل

حدثنا عبدان بن أمحد األهوازي قال حدثنا أبو كامل اجلحدري قال حدثنا أبو معشر الرباء عن عبد  - ٤٥٣٩
الرمحن بن إسحاق عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر إن النىب صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم يف ميينه مل يرو هذا 

  د اهللا بن دينار إال عبد الرمحن بن إسحاق وال عن عبد الرمحن إال أبو مشعر تفرد به أبو كامل احلديث عن عب



حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حممد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب وعبيداهللا  - ٤٥٤٠
ليه و سلم قال ليس فيما دون مخس بن عمر عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أىب سعيد اخلدري أن النىب صلى اهللا ع

أواق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال 
  محاد بن زيد تفرد به حممد بن عبيد بن حساب 

مد بن املنكدر حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا احللىب قال حدثنا يوسف بن حم - ٤٥٤١
عن ابيه عن جابر بن عبد اهللا أن النىب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى رجال متغري اخللق سجد وإذا رأى قردا 
سجد وإذا قام من منامه سجد هللا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال ابنه يوسف تفرد به عبد الرمحن بن 

  عبيد اهللا 

عبد األعلى عن عبيد ]  ١٥ص [ محد قال حدثنا حممد بن عثمان العقيلى قال حدثنا حدثنا عبدان بن ا - ٤٥٤٢
اهللا بن عمر عن عياض بن عبد اهللا عن اىب سعيد اخلدري قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابا قتادة 

ان فإذا هم حبمار األنصارى على الصدقة وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حمرمون حىت نزلوا عسف
وحشى وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية ان حيدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه واخذ 

الرمح فسقط منه فقال ناولونيه فقلنا ما حنن مبعينوك عليه بشيء فحمل عليه فعقره قال مث جعلوا يشوون منه مث 
  وكان تقدمهم فلحقوه فسالوه فلم ير به باسا  قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني اظهرنا

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا حممد بن عثمان العقيلى قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا عبيد اهللا بن  - ٤٥٤٣
عمر عن سعيد املقربى عن اىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال العمرة إىل العمرة كفارة ما بينهما واحلج 

  ور ليس له جزاء إال اجلنة املرب

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حممد بن عثمان العقيلى قال حدثنا عبد األعلى عن عبيد اهللا بن عمر  - ٤٥٤٤
عن عيسى بن عبد اهللا عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءوه بإدواة يوم احد فبال إىل جنب اإلدواة مث 

حاديث عن عبيد اهللا بن عمر إال عبد األعلى تفرد هبا حممد بن عثمان العقيلي وأبو عيسى شرب منها مل يرو هذا األ
  عبد اهللا بن أنيس 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عمار بن زريب قال حدثنا بشر بن منصور عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٤٥٤٥
احتج آدم وموسى عليهما السالم مل يرو هذا نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  به عمار بن زرىب ]  ١٦ص [ احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال بشر بن منصور تفرد 

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا عبد اهللا بن حممد العبادى البصري قال حدثنا مسلمة بن سامل اجلهىن  - ٤٥٤٦
 عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جاءين قال حدثىن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سامل

  زائرا ال تعمله حاجة إال زيارتى كان حقا على أن اكون له شفيعا يوم القيامة 



حدثنا حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا عبد اهللا بن حممد العبادى ثنا مسلمة بن سامل اجلهىن قال حدثىن  - ٤٥٤٧
افع عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجامة يف الرأس دواء عبيد اهللا بن عمر عن ن

  من اجلنون واجلذام والربص والنعاس والضرس 

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا احلسن بن حيىي األزدى قال نا عاصم بن مهجع قال حدثنا مسلمة بن  - ٤٥٤٨
سامل عن بن عمر قال جاء غالم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين سامل عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 

اريد هذه الناحية احلج قال فمشى معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال يا غالم زودك اهللا التقوى ووجهك 
ا غالم قبل اهللا اخلري وكفاك اهلم فلما رجع الغالم سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فرفع راسه إليه وقال ي

  حجك وكفر ذنبك وأخلف نفقتك 

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا احلسن بن حيىي األزدى قال حدثنا عاصم بن مهجع قال حدثنا مسلمة  - ٤٥٤٩
[ بن سامل عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موالينا منا 

  ]  ١٧ص 

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر  - ٤٥٥٠
عن عمر بن عبد اهللا عن بالل بن احلارث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليلقى الكلمة من رضوان 

قيامة وإن الرجل ليلقى الكلمة من سخط اهللا ما يلقى اهللا ما يلقى هلا باال فيكتب هبا من اهل رضوان اهللا إىل يوم ال
  هلا باال فيكتب هبا من أهل سخطه إىل يوم يلقاه 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر عن عبيد اهللا بن عمر عن اىب النضر  - ٤٥٥١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلى من عن أىب سلمة عن عائشة قالت كنت اكون نائمة ورجالى بني يدى رسول 

  الليل فإذا اراد أن يسجد ضرب رجلى فقبضتها فسجد 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سلم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر  - ٤٥٥٢
ي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عن عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن اىب رافع عن عل

عليه و سلم إذا افتتح الصالة قال وجهت وجهى للذي فطر السماوات واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركني 
اللهم انت امللك ال إله إال انت سبحانك وحبمدك أنت رىب وانا عبدك اعترفت بذنىب فاغفر ىل ذنوىب مجيعا إنه ال 

لصاحلها إال انت واصرف عىن سيئها ال ]  ١٨ص [ ىن لصاحل األخالق ال يهدىن يغفر الذنوب إال انت واهد
يصرف سيئها إال انت لبيك وسعديك واخلري يف يديك وأنا بك وإليك ال منجا منك إال إليك تباركت وتعاليت 

لمت وبك أستغفرك واتوب إليك مث يقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أس
امنت وانت ريب خشع مسعى وبصرى وعظمى وخمى وما استقلت به قدمى هللا رب العاملني فإذا رفع رأسه قال مسع 
اهللا ملن محده مث يقول ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد مث يسجد رسول 

إليك أسلمت وأنت رىب سجد وجهى للذى خلقه اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول اللهم لك سجدت وبك آمنت و
وشق مسعه وبصره تبارك اهللا احسن اخلالقني قال عبيد اهللا بن عمر وحدثىن إسحاق بن عبد اهللا بن اىب فروة عن عبد 



الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن اىب رافع عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه مل يرو هذا احلديث عن عبيد 
  ن عمر إال جنادة بن سلم تفرد به سهل بن عثمان اهللا ب

حدثنا عبدان بن امحد قال حدثنا هرمي بن عبداألعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر  - ٤٥٥٣
  ( ) عن ثابت البناىن عن أنس بن مالك 

سليمان عن عبيد ]  ١٩ص [ حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن  - ٤٥٥٤
اهللا بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

  إناء واحد من اجلنابة مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال معتمر 

دثنا عمي قال حدثنا القاسم بن حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب قال ح - ٤٥٥٥
عبد اهللا بن عمر عن عبيد اهللا بن عمر عن أيوب السختياين عن قتادة عن موسى بن سلمة قال قلت البن عباس إنا 
نصلي معكم يف املسجد فإذا صلينا يف رحالنا صلينا ركعتني قال تلك سنة اىب القاسم مل يرو هذا احلديث عن عبيد 

  بن عبد اهللا بن عمر تفرد به بن وهب اهللا بن عمر إال القاسم 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا أبو كامل اجلحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد احلذاء  - ٤٥٥٦
عن عكرمة عن بن عباس ان ماعز بن مالك اتى النىب صلى اهللا عليه و سلم فقال إنه زىن فأعرض عنه فاعاد عليه 

ومه اجمنون فقالوا ليس به بأس قال فعلت هبا قال نعم فأمر به ان يرجم فانطلق به فرجم مرارا فأعرض عنه فسأل ق
  فلم يصل عليه مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال يزيد بن زريع تفرد به أبو كامل 

عيل بن حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن حيىي اللخمي قال حدثنا إمسا - ٤٥٥٧
اىب خالد عن قيس بن اىب حازم عن املغرية بن شعبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حترم العيفة قلنا وما 
العيفة قال املرأة تلد فيخصر اللنب يف ثدييها فترضع جارهتا املرة واملرتني مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد 

  ]  ٢٠ص [ ام بن عمار إال سعيد بن حيىي تفرد به هش

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا يوسف بن محاد املعين قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا قرة بن خالد  - ٤٥٥٨
عن عمرو بن دينار ال أعلمه إال عن جابر أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم حنني اآلن محى الوطيس مث قال 

يث عن عمرو بن دينار إال قرة بن خالد وال عن قرة إال عبد األعلى تفرد به هزموا ورب الكعبة مل يرو هذا احلد
  يوسف بن محاد 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل عن محاد بن سلمة عن  - ٤٥٥٩
عليه و سلم وهو الصادق  خالد احلذاء عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا

  املصدوق إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حممد بن مرداس قال حدثنا جارية بن هرم عن إسحاق بن سويد  - ٤٥٦٠
وإذا أمسى العدوى عن العالء بن زياد عن شداد بن اوس أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد إذا اصبح 



أبوء بنعمتك علي ]  ٢١ص [ قال اللهم انت رىب ال إله إال أنت خلقتىن وأنا عبدك وعلى عهدك ما استطعت 
وأبوء بذنويب فاغفر يل ذنويب إنه ال يغفرها غريك فإن مات من يومه دخل اجلنة وإن مات من ليلته دخل اجلنة مل يرو 

   هذا احلديث عن إسحاق بن سويد إال جارية بن هرم

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا أبان بن عثمان بن عمرو بن مسلم بن عمرو بن الزبري بن عبيد قال  - ٤٥٦١
حدثين جدي عمرو بن مسلم بن عمرو قال نا جدي عمرو بن الزبري عن ابيه الزبري بن عبيد عن أيب هريرة قال 

شهر وغسل يوم اجلمعة وان ال انام إال على أوصاىن خليلى صلى اهللا عليه و سلم بثالث صوم ثالثة أيام من كل 
وتر قال الزبري مل ادعهن منذ مسعتهن من أيب هريرة وقال عمرو مل ادعهن منذ مسعتهن من ايب ال يروى هذا احلديث 

  عن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به أبان بن عثمان 

ا عمرو بن حيىي بن أىب حبيب قال حدثنا حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا أبو كامل اجلحدرى قال حدثن - ٤٥٦٢
حبيب بن اىب حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال زعم أبو هريرة انه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم ومع اىب بكر وعمر من املدينة إىل مكة كلهم صلى ركعتني حني خرج من املدينة حىت رجع إىل املدينة 
  مة مبكة ال يروى هذا احلديث عن جابر بن زيد إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو كامل ىف املسري واإلقا

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن برد بن سنان عن اىب  - ٤٥٦٣
ليه و سلم ألحدنا عن أىب سعيد اخلدرى قال كنا إذا حضرنا العدو مع رسول اهللا صلى اهللا ع]  ٢٢ص [ هارون 

أشد تفقدا لركبة أخيه حني يتقدم يف الصف للقتال منه للسهم حني يرمى يقول أخر ركبتك فإىن ألتمس كما 
  تلتمس قال اهللا تعاىل كأهنم بنيان مرصوص مل يرو هذا احلديث عن برد إال إمساعيل بن عياش تفرد به هشام بن عمار 

حلسن بن داود املنكدري قال حدثنا بكر بن صدقة عن حممد بن حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا ا - ٤٥٦٤
عجالن عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال إن من سنة الصالة ان 

  ينصب رجله اليمىن ويضجع اليسرى مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال بكر بن صدقة 

ان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن حيىي اللخمي قال حدثنا ورقاء بن حدثنا عبد - ٤٥٦٥
عمر عن عمرو بن دينار قال مسعت بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا نزل احلجر قال ال تدخلوا على 

  ال ورقاء تفرد به سعيد بن حيىي اللخمي هؤالء املعذبني مث أمر بالعجني فرمى مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إ

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حممد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد احلميد بن سليمان عن أىب حازم  - ٤٥٦٦
عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة ملراغا من مسك مثل مراغ دوابكم يف 

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن سابور الدنيا ال يروى عن رسو

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن محاد بن منري قال حدثنا حصني بن منري قال حدثنا سفيان بن  - ٤٥٦٧
شتكي فقلت حسني عن الزهري عن املاجشون عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أ

وارأساه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما عليك أن يكون ذاك فأقوم عليك وأليك بنفسي قلت وكأين بك 



لو قد كان ذاك لقد أعرست ببعض نسائك قالت فلم امس يف يومى ذاك حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
متمنون ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر مل يرو هذا احلديث عن  بل أنا وارأساه فادعي يل أباك والرجال فإنه سيتمىن

  الزهري عن املاجشون وهو عبد اهللا بن أيب سلمة إال سفيان بن حسني تفرد به حصني بن منري 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حمبوب بن عبد اهللا النمريي ابو غسان قال حدثنا أبو سفيان املديين عن  - ٤٥٦٨
فراهيج عن اىب هريرة قال ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة وابو بكر قائم على راسه قال بأىب  داود بن

أنت وامى يا رسول اهللا إن ابا قحافة شيخ كبري وإنه بناحية مكة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم بنا إليه 
كأن حليته ورأسه ثغامة بيضاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه فقال يا رسول اهللا هو أحق أن يأتيك فجيء باىب قحافة 

  و سلم غريوه وجنبوه السواد 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا حمبوب بن عبد اهللا النمريي قال حدثنا أبو سفيان املديين عن داود بن  - ٤٥٦٩
لم ينل طرفاه فعقده مل يرو هذا فراهيج عن اىب هريرة قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوشحا ف

  احلديث عن داود بن فراهيج إال أبو سفيان املديين 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنربى قال حدثنا النضر بن حممد اجلرشى قال  - ٤٥٧٠
هريرة قال قال رسول اهللا  حدثنا عكرمة بن عمار عن حيىي بن اىب كثري عن عبد اهللا بن يزيد عن اىب سلمة عن ايب

  صلى اهللا عليه و سلم إذا قال الرجل املسلم ألخيه يا كافر فقد باء أحدمها بالكفر 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا سعيد بن اىب الربيع السمان قال حدثنا سعيد بن سلمة بن اىب احلسام  - ٤٥٧١
ه و سلم قال ألصحابه إن من الشجر شجرة ال يسقط قال حدثنا زيد بن أسلم عن بن عمر أن النىب صلى اهللا علي

ورقها وهى الىت ضربت مثال للعبد املؤمن فما هي فطفقوا يأتون شجر الوادى فقال هي النخلة قال عبد اهللا فوقع يف 
  نفسي ولكىن استحييت ان أخرب هبا 

عيد بن سلمة بن اىب احلسام حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا سعيد بن ايب الربيع السمان قال حدثنا س - ٤٥٧٢
  ( ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب هريرة 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا زيد بن احلريش قال صغدى بن سنان عن أيب محزة عن إبراهيم عن  - ٤٥٧٣
 عليه و رسول اهللا صلى اهللا]  ٢٥ص [ علقمة عن عبد اهللا قال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فإن 

  سلم مل يقرأ إال عشرين سورة يف عشر ركعات 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا زيد بن احلريش قال حدثنا صغدي بن سنان عن أىب محزة عن إبراهيم  - ٤٥٧٤
عن علقمة عن عبد اهللا قال كان النىب صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول 

  فإنه ال صالة إال بتشهد مل يروه عن أيب محزة إال صغدي  تعلموا



حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال حدثنا أيب قال حدثنا عوف عن حممد بن سريين  - ٤٥٧٥
فوا باهللا عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد وال حتل

  إال وأنتم صادقني مل يرو هذا احلديث عن عوف إال معاذ بن جبل 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا خليفة بن خياط العصفرى قال حدثنا عمر بن علي املقدمى قال حدثىن  - ٤٥٧٦
ل من نسي أن موسى اجلهىن قال حدثىن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا

يذكر اسم اهللا يف أول طعامه فليقل حني يذكر بسم اهللا يف أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ومينع اخلبيث ما 
  كان يصيب منه مل يرفع هذا احلديث عن موسى اجلهين إال عمر بن علي تفرد به شباب العصفري 

خلالل الدمشقى قال حدثنا مروان بن حممد الطاطري حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا العباس بن الوليد ا - ٤٥٧٧
قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوىف عن فضيل بن مرزوق عن عبد اهللا بن بريدة عن ابيه قال قال رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهللا بالسنني مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن مرزوق إال 
  مان بن موسى تفرد به مروان بن حممد الطاطري سلي

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا ابو موسى األنصارى قال حدثنا تليد بن سليمان أبو إدريس عن عبد  - ٤٥٧٨
امللك بن عمري عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان قال أتى العباس وعلي أبا بكر ملا استخلف يطلبان 

 صلى اهللا عليه و سلم فجاء علي يطلب نصيب فاطمة وجاء العباس يطلب نصيبه مما كان يف مرياثهما من رسول اهللا
يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ابو بكر ال ارى ذلك إن رسول اهللا كان يقول إنا معشر األنبياء ال نورث 

ذلك قالوا فدعنا حىت يكون يف ما تركنا فهو صدقة فقام قوم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فشهدوا ب
أيدينا على ما كانت يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال أرى ذلك أنا الوايل من بعده وأنا أحق بذلك 

منكما أضعها يف مواضعها الىت كان النىب صلى اهللا عليه و سلم يضعها فيه فأىب أن يدفع إليهما شيئا فلما ويل عمر 
عمر وقد أتاه مال فقال خذ هذا املال فاقسمه يف قومك إذ جاءه اإلذن فقال بالباب أناس من  أتياه قال كأين لعند

]  ٢٧ص [ اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ائذن هلم فدخلوا فجلسوا قال مث اتاه فقال علي 
بكر فلم يدفعه إليكما قال والعباس بالباب فقال إئذن هلم فدخال فقال عمر ما جاء بكما ما قد طلبتماه من أىب 

فترددا عليه فيها فقال أدفعها إليكما على أىن آخذ عليكما عهدا وميثاقا أن تعمال فيه ما كان يعمل به رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فخذاها فأعطامها فقبضاها مث مكثا ما شاء اهللا مث إهنما اختصما فيما بينهما إىل عمر وعنده 

صلى اهللا عليه و سلم فاختصما بني يديه فقاال ما شاء اهللا أن يقوال فقال بعض اصحاب النىب ناس من أصحاب النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يا أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقال عمر واهللا ال أقضي فيها 

اما من عنده مل يرو هذا احلديث عن عبد أبدا إال قضاء قضيته فإن عجزمتا عنها فرداها إيل كما دفعتها إليكما فق
  امللك بن عمري إال تليد بن سليمان تفرد به ابو موسى األنصاري 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري قال حدثنا حممد بن إسحاق  - ٤٥٧٩
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الكافر عن إبراهيم بن املهاجر عن أىب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود أن رس

  ليحاسب يوم القيامة حىت يلجمه العرق حىت إنه ليقول يا رب ارحىن ولو إىل النار 



حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عمرو بن العباس األرزي قال حدثنا حممد بن مروان قال حدثنا يونس  - ٤٥٨٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أهبط اهللا إىل األرض منذ  بن عبيد عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل قال

مل يقله أحد قبل إنه آدم ]  ٢٨ص [ خلق آدم إىل أن تقوم الساعة فتنة اعظم من فتنة الدجال وقد قلت فيه قوال 
اهللا فال  جعد ممسوح عني اليسار على عينه طفرة غليظة وإنه يربئ األكمه واألبرص ويقول أنا ربكم فمن قال رىب

فتنة عليه ومن قال انت رىب فقد افتنت يلبث فيكم ما شاء اهللا مث ينزل عيسى بن مرمي مصدقا مبحمد صلى اهللا عليه 
و سلم وعلى ملته مات إماما مهديا وحكما عدال فيقتل الدجال مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال حممد بن 

  مروان تفرد به عمرو بن العباس 

ثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا سليمان بن أمحد الواسطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بن حد - ٤٥٨١
هليعة عن حممد بن عبد الرمحن عن عروة بن الزبري عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال قال رسول اهللا 

  يامة صلى اهللا عليه و سلم بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بنور يوم الق

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا احلسني بن على بن يزيد الصدائي قال حدثنا ايب عن حفص بن سليمان  - ٤٥٨٢
عن اهليثم بن عقاب عن حمارب بن دثار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أم قوما وفيهم 

 يوم القيامة ال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد اقرأ لكتاب اهللا منه مل يزل يف سفال إىل]  ٢٩ص [ من هو 
  به احلسني بن علي 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا أمحد بن جواس احلنفى قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا برد بن  - ٤٥٨٣
لرجل مؤمنا وميسى سنان عن عطية موىل سلم بن زياد عن حذيفة يرفعه قال أتتكم الفنت كقطع الليل املظلم يصبح ا

كافرا وميسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدكم دينه بعرض من الدنيا قليل قلت فكيف نصنع يا رسول اهللا قال 
تكسر يدك قلت فإن اجنربت قال تكسر األخرى قلت فإن جربت قال تكسر رجلك قلت فإن جربت قال تكسر 

ية مل يرو هذا احلديث عن برد بن سنان إال عبثر بن األخرى قلت حىت مىت قال حىت تأتيك يد خاطئة او منية قاض
  القاسم 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار ودحيم قاال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن  - ٤٥٨٤
جناح عن عطاء بن السائب عن عبد الرمحن بن اىب ليلى قال رأيت عمر بن اخلطاب بال فمسح ذكره بالتراب مث 

ت إلينا فقال هكذا علمنا مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى إال عطاء بن السائب وال عن عطاء إال التف
  روح بن جناح تفرد به الوليد بن مسلم 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش قال حدثنا عتبة بن محيد  - ٤٥٨٥
اق قال سألت أنس بن مالك فقلت يا أبا محزة الرجل منا يقرض املال فيهدى له فقال قال عن حيىي بن أىب إسح

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اقرض احدكم فأهدى له أو محل على دابة فال يقبله وال يركبها إال ان يكون 
م إال هبذا اإلسناد تفرد به عتبة جرى بينه وبينه قبل ذلك ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  بن محيد 



حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد  - ٤٥٨٦
اهللا عن حممد بن املنكدر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال فضلت على من 

خصال ارسلت إىل الناس كافة األمحر واألسود وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ونصرت كان قبلي خبمس 
بالرعب مسرية شهر وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وقيل ىل سل تعطه فأخرت شفاعىت ألمىت يوم القيامة مل 

بن عبيد اهللا تفرد به إمساعيل  يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال حممد بن املنكدر وال عن بن املنكدر إال عبد العزيز
  بن عياش 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد  - ٤٥٨٧
اهللا عن نعيم اجملمر وسامل عن بن عمر عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال من ضرب مملوكه حدا مل يأته فكفارته 

  احلديث عن نعيم اجملمر وسامل إال عبد العزيز بن عبيد اهللا تفرد به إمساعيل بن عياش عتقه مل يرو هذا 

قال حدثنا هشام بن ]  ٣١ص [ حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا إمساعيل بن يزيد أبو حازم البصري  - ٤٥٨٨
مشاس اختلعت  يوسف قال حدثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس ان امرأة ثابت بن قيس بن

  منه فأمرها النىب صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد حيضة 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان عن  - ٤٥٨٩
الفأس مل منصور عن أىب وائل عن عبد اهللا قال كنا نعد املاعون الفأس والقدر والدلو قلت رواه أبو داود خال قوله و

  يرو هذا احلديث عن منصور إال شيبان تفرد به الوليد بن مسلم 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محاد بن عبد الرمحن قال حدثنا مساك بن  - ٤٥٩٠
يرو هذا حرب عن عكرمة عن بن عباس ان النىب صلى اهللا عليه و سلم لعن املخنثني وقال أخرجوهم من بيوتكم مل 

  احلديث عن مساك إال محاد بن عبد الرمحن تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال حدثىن ايب قال حدثنا يوسف بن حممد بن املنكدر  - ٤٥٩١
من عبده أن يرفع عن ابيه عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا عز و جل حيي كرمي يستحي 

إليه يديه فريدمها صفرا ليس فيهما شيء مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال ابنه يوسف تفرد به معاذ بن 
  معاذ ط وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

عياش عن سهيل ]  ٣٢ص [ حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن  - ٤٥٩٢
ن أيب صاحل عن أبيه عن أىب قتادة وجابر بن عبد اهللا ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن ينجيه اهللا من ب

كرب يوم القيامة وأن يظله حتت عرشه فلينظر معسرا مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال إمساعيل بن 
  عياش 

ن نوح قال حدثنا درست بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا داهر ب - ٤٥٩٣
عن قتادة عن هالل بن يزيد عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشونيز دواء من كل داء اال 



به السام قالوا وما السام يا رسول اهللا قال املوت مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال درست بن زياد تفرد 
  داهر بن نوح 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا سليمان بن امحد الواسطى قال حدثنا على بن احلسني األحول عن بن  - ٤٥٩٤
جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ أم القرآن و قل هو اهللا أحد فكامنا 

  قرأ ثلث القرآن 

د قال حدثنا دحيم املعويل قال حدثنا حممد بن مروان قال حدثنا خالد احلذاء عن اىب حدثنا عبدان بن أمح - ٤٥٩٥
املعدل ان رجال جاء إىل قوم وهم يصلون وبن عمر جالس خلفهم على شيء فقال يا ابا عبد الرمحن ما مينعك ان 

احلذاء إال حممد بن مروان تصلى قال اىن قد صليت وقد هنينا أن نصلى يف يوم مرتني مل يرو هذا احلديث عن خالد 
  ]  ٣٣ص [ تفرد به دحيم املعويل 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا  - ٤٥٩٦
داود بن اىب هند عن اىب نضرة عن جابر قال خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة قرب املسجد فبلغ ذلك 

صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بىن سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم قاهلا ثالث مرات مل يرو هذا احلديث عن النىب 
  داود إال عبد الوارث تفرد به عمران بن موسى 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا عبد اهللا بن عرادة قال حدثنا داود بن اىب هند  - ٤٥٩٧
ة عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان رهطا ثالثة انطلقوا فأصابتهم مساء فلجأوا عن أىب العالي

إىل غار فبينما هم فيه اذ انقلبت عليهم صخرة من قلب اجلبل تدهده حىت ضمت على الغار فقال القوم بعضهم 
كم افضل عمله قط فليذكره مث ليدعو اهللا لبعض كف املطر وعفى األثر ومل يركم أحد سوى اهللا فلينظر كل رجل من

فقال أحدهم اللهم ان كنت تعلم أىن كنت برا بوالدى وإين كنت آتيهما بغبوقهما فأسقيهما وإين اتيتهما ليلة 
بغبوقهما فوجدهتما قد دخال مضاجعهما وناما فكرهت أن اوقظهما من نومهما وكرهت أن ارجع بغبوقهما من قبل 

لك دأيب ودأهبما حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم امنا محلىن على ذلك خمافتك فافرج عنا قال ان اغبقهما فلم يزل ذ
فانفرجت حىت دخل عليهم الضوء فقال اآلخر اللهم إين طلبت امراة وهويتها وأنفقت ماىل فيها حىت اذا ظفرت هبا 

امتي إال حبقه فقمت عنها فإن ان تفض خ]  ٣٤ص [ وقعدت منها مقعد الرجل من املرأة قالت يل أنه ال حيل لك 
كنت تعلم أنه إمنا محلين على ذلك خمافتك فافرج عنا فمالت الصخرة فانفرجت حىت لو شاء القوم أن خيرجوا 

خلرجوا فقال اآلخر اللهم ان كنت تعلم أىن استاجرت اجراء فعملوا يل عمال فوفيتهم أجورهم إال رجال واحدا ترك 
فجاء بعد فطلب اجره فقلت له هاك دونك متام أجرك فإن كنت تعلم انه محلىن  اجره حىت كان منه أضعاف املال

  على ذلك خمافتك فافرج عنا قال فمالت الصخرة فتدهدهت فانطلقوا معانقني 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا ابو مهام حممد بن الزبرقان قال حدثنا هدبة بن  - ٤٥٩٨
امللك بن عمري عن أىب سلمة عن أىب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا صلت املرأة املنهال عن عبد 

مخسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي ابواب اجلنة شاءت مل يرو هذا احلديث عن 
  هر بن نوح عبد امللك بن عمري إال هدبة بن املنهال وال عن هدبة إال أبو مهام تفرد به دا



حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا العباس بن الوليد اخلالل الدمشقي قال حدثنا مروان بن حممد الطاطري  - ٤٥٩٩
قال حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن جابر بن عبد اهللا واملسور بن خمرمة قاال قال 

ال يرث الصىب حىت يستهل صارخا واستهالله أن يصيح أو يعطس أو ]  ٣٥ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يبكي مل يرو هذا احلديث عن حيىي إال سليمان بن بالل تفرد به مروان بن حممد 

حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عتبة بن محيد عن  - ٤٦٠٠
عبد اهللا بن احلارث عن عائشة قالت كان النىب صلى اهللا عليه و سلم اذا خالد احلذاء عن عاصم األحول عن 

انصرف من صالته يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام مل يرو هذا احلديث عن 
  خالد احلذاء إال عتبة بن محيد تفرد به إمساعيل بن عياش 

هشام بن خالد الدمشقى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخربىن ابو  حدثنا عبدان بن أمحد قال حدثنا - ٤٦٠١
مطيع معاوية بن حيىي عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن اىب بكرة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و هذا احلديث اقبل من نواحى املدينة يريد الصالة فوجد الناس قد صلوا فمال إىل منزله فجمع اهله فصلى هبم مل ير
  عن خالد احلذاء إال أبو مطيع معاوية بن حيىي وال يروى عن أيب بكرة إال هبذا اإلسناد باب 

 )  

  من امسه عبيد اهللا

 (  

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري القاضي قال حدثنا إمساعيل بن اىب اويس قال حدثنا موسى بن جعفر  - ٤٦٠٢
جده عن احلسني بن علي عن ابيه علي بن اىب طالب قال قال ]  ٣٦ ص[ بن حممد عن ابيه جعفر عن ابيه عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شتم األنبياء قتل ومن شتم اصحاىب جلد ال يروى هذا احلديث عن علي إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن أيب أويس 

يز بن عبد اهللا األويسي قال حدثىن القاسم بن عبد حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا عبد العز - ٤٦٠٣
اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أىب صعصعة عن أبيه عن اىب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم ال يقضى القاضي بني اثنني اال وهو شبعان ريان 

إمساعيل بن ايب اويس قال حدثىن اخى عن سليمان بن بالل حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا  - ٤٦٠٤
عن حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن حيىي بن ايب كثري املدين يسكن اليمامة 

  ني حدثىن انه مسع ابا سلمة بن عبد الرمحن خيرب عن عائشة اهنا قالت ورفعته قال ال نذر يف معصية وكفارته كفارة مي

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثىن اخى عن سليمان بن بالل  - ٤٦٠٥
عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أىب هريرة قال قال رسول ]  ٣٧ص [ عن موسى بن عقبة وبن ايب عتيق 



قرآن فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن النعمان اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا انا يف اجلنة مسعت صوت رجل بال
  كذلك الرب كذلك الرب كذلك الرب وكان حارثة من أبر الناس 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل عن  - ٤٦٠٦
ابا الدرداء الليثى اخربه عن عبد الرمحن بن عوف حممد بن اىب عتيق عن بن شهاب عن اىب سلمة بن عبد الرمحن أن 

انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا أنا الرمحن وأنا خلقت الرحم واشتققت هلا من امسي فمن 
  وصلها وصلته ومن قطعها بتته 

ى عن سليمان بن بالل حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخ - ٤٦٠٧
عن حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق عن بن شهاب عن سامل أن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم يقول امنا الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها راحلة 

ين اخي عن سليمان بن بالل عن حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال ثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدث - ٤٦٠٨
حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر كان ميشى 

  أمام اجلنازة قال وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي بني يديها وأبو بكر وعمر وعثمان 

قال حدثىن اخى عن ]  ٣٨ص [ مري قال ثنا إمساعيل بن اىب اويس حدثنا عبيد اهللا بن حممد الع - ٤٦٠٩
سليمان بن بالل عن حممد بن عبد اهللا بن اىب عتيق عن بن شهاب عن اىب سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع حسان بن 

م ثابت األنصارى يستشهد ابا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك باهللا هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  يقول يا حسان أجب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم أيده بروح القدس 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال ثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثىن اخى عن سليمان بن بالل عن  - ٤٦١٠
رسول اهللا صلى اهللا حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق عن بن شهاب عن أنس بن مالك انه رأى على ام كلثوم بنت 

  عليه و سلم برد حرير سرياء 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا أمحد بن حممد بن ايب بكر الساملي قال حدثنا ابو بكر بن أيب  - ٤٦١١
اويس عن سليمان بن بالل قال أخربين حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سعد بن 

ن كعب بن عجرة عن عمته بنت كعب عن فريعة بنت مالك اخت اىب سعيد اخلدري أخربهتا اهنا كانت إسحاق ب
حتت رجل من بين احلارث بن اخلزرج فخرج يف طلب أعالج له اباق فأدركهم بطرف القدوم فعدوا عليه فقتلوه 

  غ الكتاب أجله فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استأذنه يف اخلروج من بيىت فقال حىت يبل

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا أمحد بن حممد الساملي قال حدثنا ابو بكر بن أيب أويس عن  - ٤٦١٢
سليمان بن بالل عن بن اىب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن ايب سلمة عن ايب سعيد اخلدرى عن النىب 

وال استخلف من خليفة إال له بطانتان بطانة تأمره ]  ٣٩ص  [صلى اهللا عليه و سلم قال ما بعث اهللا من نىب 
  باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي بطانة السوء فقد وقي 



حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثىن اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٦١٣
ن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو يف عن حممد بن ايب عتيق عن ب

الصالة اللهم اىن اعوذ بك من املأمث واملغرم فقالوا ما أكثر ما تستعيذ من املغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث 
  فكذب ووعد فأخلف 

قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل عن حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال ثنا إمساعيل بن ايب اويس  - ٤٦١٤
بن أيب عتيق عن بن شهاب عن سنان بن ايب سنان الدؤيل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

عدوى فقام رجل من االعراب فقال يا رسول اهللا أرأيت اإلبل تكون يف الرمل امثال الظباء فيأتيها البعري األجرب 
  ال فمن أعدى األول فتجرب مجيعا ق

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا امحد بن حممد الساملى قال حدثنا أبو بكر بن اىب اويس  - ٤٦١٥
األعشى عن سليمان بن بالل عن حممد بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سامل عن ابيه عن النيب 

  فكلوا واشربوا حىت ينادي بن ام مكتوم  صلى اهللا عليه و سلم قال ان بالال ينادى بليل

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا امحد بن حممد الساملي قال نا أبو بكر بن ايب اويس عن  - ٤٦١٦
سليمان بن بالل عن بن ايب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء 

   عليه و سلم بصيامه قبل أن يفرض رمضان مث كان من شاء صامه ومن شاء أفطر يوما أمر رسول اهللا صلى اهللا

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال نا إمساعيل بن اىب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل عن  - ٤٦١٧
أن رسول اهللا  حممد بن اىب عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس

  صلى اهللا عليه و سلم امر سعد بن عبادة ان يقضى نذرا كان على امه ماتت قبل ان تقضيه 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل  - ٤٦١٨
ن عبد اهللا اهنم كانوا ياكلون الضحايا يف عهد عن حممد بن عبد اهللا بن ايب عتيق عن عطاء بن اىب رباح عن جابر ب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ال يزيدون عليهن مث امرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن يأكلوا 
  أن يتزودوا 

بالل حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن  - ٤٦١٩
عن ابراهيم بن إمساعيل بن جممع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان اسامة بن زيد وزيد بن حارثة 

ص [ مجيعا فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسرورا فقلت مالك يا رسول اهللا قال ان جمززا آنفا مر 
  ها من بعض على زيد وأسامة فرأى اقدامهما فقال هذه اقدام بعض]  ٤١

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمرى قال حدثنا إمساعيل بن اىب اويس قال حدثين أيب عن حممد بن عمرو عن  - ٤٦٢٠
ايب سلمة عن ايب هريرة وعائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه اطلع من بيته والناس يصلون جيهرون بالقراءة 



مل يرو هذا احلديث عن حممد : يناجيه فال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن فقال هلم ان املصلي يناجي ربه فلينظر مبا 
  بن عمرو اال ابو اويس تفرد به ابنه إمساعيل 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمري قال نا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين اخي عن سليمان بن بالل عن  - ٤٦٢١
لثمرة فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع علقمة بن ايب علقمة قال سئل أنس بن مالك عن بيع ا

  مل يرو هذا احلديث عن علقمة اال سليمان بن بالل تفرد به بن اىب اويس : الثمر حىت يزهى 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمرى قال حدثنا إمساعيل بن اىب اويس قال حدثين ايب قال حدثين حممد بن  - ٤٦٢٢
عن سليمان بن مرقاع اجلندعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بن عباس قال قال النىب عبد الرمحن اجلدعاىن 

مل يرو شعيب بن عبد اهللا بن عمرو عن بن : صلى اهللا عليه و سلم املصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه 
  بن ايب اويس ]  ٤٢ص [ عباس حديثا غري هذا تفرد به 

العمرى قال حدثنا إمساعيل بن اىب اويس قال حدثىن يزيد بن عبد امللك النوفلي حدثنا عبيد اهللا بن حممد  - ٤٦٢٣
عن أىب موسى احلناط عن حممد بن كعب القرظى عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ال : ها منقذة للحجمة الىت يف وسط الرأس إهنا دواء من اجلنون واجلذام والربص والنعاس واألضراس وكان يسمي
  يروى هذا احلديث عن أىب سعيد اخلدري اال هبذا االسناد تفرد به بن أيب اويس 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمرى قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين إمساعيل بن ابراهيم بن  - ٤٦٢٤
نصار استأذنوا رسول اهللا صلى عقبة عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال حدثىن أنس بن مالك ان رجاال من األ

مل يرو : اهللا عليه و سلم فقالوا ائذن لنا يا رسول اهللا فلنترك البن اختنا عباس فداءه فقال ال واهللا ال تؤدون له درمها 
  هذا احلديث عن الزهري اال موسى بن عقبة 

ل حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن حممد العمرى قال حدثنا ابراهيم بن محزة الزبيدى قا - ٤٦٢٥
عن عائشة أن رسول اهللا ]  ٤٣ص [ الدراوردى عن بن ايب ذئب عن خاله احلارث بن عبد الرمحن بن ايب سلمة 

مل يرو هذا احلديث عن بن أيب : صلى اهللا عليه و سلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام 
  ن محزة ذئب اال الدراوردى تفرد به ابراهيم ب

حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم الربقى قال حدثنا عبد الرمحن بن يعقوب بن ايب عباد املكي قال  - ٤٦٢٦
حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن عمر بن كثري بن افلح عن بن عمر عن النىب صلى اهللا عليه و سلم 

ى الضاللة انت هتدى من الضاللة اردد علي ضاليت بعزتك يف الضالة أنه كان يقول اللهم راد الضالة وهاد
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن اال بن عيينة تفرد به عبد الرمحن بن : وسلطانك فاهنا من عطائك وفضلك 

  يعقوب وال يروى هذا احلديث عن بن عمر اال هبذا االسناد 

ي قال حدثنا عمرو بن خالد احلراىن قال حدثنا بن هليعة عن حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم الربق - ٤٦٢٧
عقيل انه مسع سعد بن ابراهيم خيرب عن عائشة بنت سعد اهنا حدثته عن عائشة ام املؤمنني قالت دخلت علي يهودية 



فحدثتين وقالت يف بعض قوهلا أي والذي يقيك فتنة القرب قالت فانتهرهتا وقلت ما هو بأول كذبكم على اهللا 
ورسوله ولو كان للقرب عذابا ألخرب اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم فقالت اليهودية انا لنزعم ان له عذابا قالت 

عائشة فلما دخل علي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربته بقوهلا فلم يرجع ايل شيئا فلما كان بعد ذلك قال يا 
مل ]  ٤٤ص [ أحد جنا منه سعد بن معاذ ولكنه مل يزد على ضمة  عائشة تعوذى باهللا من عذاب القرب فانه لو جنا منه

  يرو هذا احلديث عن عائشة بنت سعد اال سعد بن ابراهيم وال رواه عن سعد اال عقيل تفرد به بن هليعة 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم الربقي قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال ثنا بن هليعة عن  - ٤٦٢٨
سامة بن زيد عن اىب الزبري عن جابر قال مر نىب اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قبور نساء من بين النجار هلكوا يف ا

  مل يرو هذا احلديث عن اسامة بن زيد اال بن هليعة : اجلاهلية فسمعهم يعذبون يف القبور يف النميمة 

حدثنا عمرو بن خالد احلراىن قال حدثنا بن هليعة عن  حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم الربقي قال - ٤٦٢٩
موسى بن جبري احلذاء انه مسع ابا امامة بن سهل بن حنيف وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان حيدثان عن اىب هريرة 
ه قال شهدنا جنازة مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال نيب اهللا صلى اهللا علي

و سلم إنه يسمع اآلن خفق نعالكم أتاه منكر ونكري اعينهما مثل قدور النحاس وانياهبما مثل صياصي البقر 
وأصواهتما مثل الرعد فيجلسانه فيسأالنه ما كان يعبد ومن كان نبيه فان كان ممن يعبد اهللا قال كنت أعبداهللا والنىب 

عنا فذلك قول اهللا يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة حممد صلى اهللا عليه و سلم جاء بالبينات فآمنا واتب
الدنيا ويف اآلخرة فيقال له على اليقني حييت وعليه مت وعليه تبعث مث يفتح له باب إىل اجلنة ويوسع له يف حفرته 

ليه مت وان كان من أهل الشك قال ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على الشك حييت وع
وعليه تبعث مث يفتح له باب إىل النار ويسلط عليه عقارب وثعابني لو نفخ احدهم يف الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه 

وتؤمر األرض فتضم حىت ختتلف أضالعه مل يرو هذا احلديث عن أيب أمامة بن سهل وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 
  ]  ٤٥ص [ إال موسى بن جبري تفرد به بن هليعة 

حدثنا عبيد اهللا بن رماحس القيسي اجلشمي الرمادي قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت  - ٤٦٣٠
عليه عشرون ومائة سنة قال مسعت ابا جرول زهري بن صرد يقول ملا اسرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم 

فإنك املرء ... امنن علينا رسول اهللا يف كرم .. .حنني يوم هوزان وذهب يفرق الغنائم والشاء أنشدته هذا الشعر 
ابقت لنا الدهر هتافا ... ... مفرق مشلها يف دهرها غري ... امنن على بيضة قد عاقها قدر ... ... نرجوه وننتظر 

يا أرجح الناس حلما حني خيترب ... ان مل تداركهم نعماء تنشرها ... ... على قلوهبم الغماء والغمر ... على حزن 
إذ أنت طفل صغري كنت ... ... إذ فوك متأله من حمضها الدرر ... امنن على نسوة قد كنت ترضعها ... ... 
انا ... ... ال جتعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر ... ... وإذ يزينك ما تأتى وما تذر ... ترضعها 

من امهاتك ... فألبس العفو من قد كنت ترضعه ... ... وعندنا بعد هذا اليوم مدخر ... لنشكر للنعماء إذ كفرت 
انا نؤمل ... ... عند اهلياج اذا ما استوقد الشرر ... يا خري من مرحت كمت اجلياد به ... ... ان العفو مشتهر 
هدي يوم القيامة إذ ي... فاعف عفا اهللا عما انت راهبه ... ... هذى الربية اذ تعفوا وتنتصر ... عفوا منك تلبسه 

لك الظفر قال فلما مسع هذا الشعر قال ما كان ىل ولبىن عبد املطلب فهو لكم وقالت قريش ما كان لنا فهو هللا 
  فهو هللا ولرسوله ]  ٤٦ص [ ولرسوله وقالت األنصار ما كان لنا 



ن بن بالل حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن الصنام الرملي قال حدثنا إدريس بن ايب الرباب قال حدثنا احلس - ٤٦٣١
قال حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة ومها 

  حمرمان مل يرو هذا احلديث عن محيد إال محاد بن سلمة تفرد به احلسن بن بالل 

ي قال ثنا عقبة بن علقمة حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن الصنام الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس الرمل - ٤٦٣٢
عن أرطاة بن املنذر عن اىب عامر األهلاىن عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال الفني اقواما من اميت 

يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال هتامة فيجعلها اهللا هباء منثورا قالوا يا رسول اهللا صفهم لنا لكى ال نكون 
  علم قال أما إهنم من إخوانكم ولكنهم اقوام اذا خلوا مبحارم اهللا انتهكوها منهم وحنن ال ن

حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد ابو شبيل قال حدثىن ايب قال حدثنا أبو حفص األبار عن حممد  - ٤٦٣٣
يوم القيامة أمام جائر بن جحادة عن عطية عن اىب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشد الناس عذابا 

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال أبو حفص األبار 

العباس بن الفضل ]  ٤٧ص [ حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد قال حدثنا أىب قال حدثنا  - ٤٦٣٤
عن اىب هريرة عن األنصارى قال حدثنا عبد اجلبار بن نافع الضيب عن عمر بن موسى عن قتادة عن حممد بن سريين 

نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال اذا وافق تأمني أهل األرض تأمني أهل السماء غفر له مل يرو هذا احلديث عن 
  قتادة إال عمر بن موسى وال عن عمر إال عبد اجلبار بن نافع تفرد به العباس بن الفضل 

نا أيب قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن ارقم حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد قال حدث - ٤٦٣٥
عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذى نفسي بيده ما 

  انزل اهللا وحيا قط على نىب بينه وبينه إال بالعربية مث يكون هو بعد يبلغه قومه بلسانه 

بن عبد الرمحن بن واقد قال حدثنا أيب قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن ارقم حدثنا عبيد اهللا  - ٤٦٣٦
قال ]  ٤٨ص [ عن الزهري عن عبيد اهللا بن عتبة عن بن عباس انه كان يقرأ قلوبنا غلف مثقلة اوعية للحكمة 

وقلوبنا إمنا هي غلف حمكمة قالت اليهود حني دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليتعلموا احلكمة كيف نتعلم 
  أى أوعية للحكمة 

حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد قال حدثنا أيب قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن ارقم  - ٤٦٣٧
عن الزهري عن سامل عن ابيه قال قرأ رجالن من األنصار سورة أقرأمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانا 

فقاما ذات ليلة يصليان هبا فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديني على رسول اهللا صلى اهللا عليه و يقرآن هبا 
سلم فذكرا له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا مما نسخ وأنسي فاهلوا عنها فكان الزهري يقرأ ما ننسخ 

  إال سليمان بن أرقم تفرد به العباس  من آية أو ننسها بضم النون خفيفة مل يرو هذا احلديث عن الزهري

حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد قال حدثنا أيب قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن ارقم  - ٤٦٣٨
عن محيد بن قيس األعرج عن جماهد قال بن عباس فال جناح عليه أن يطوف هبما مثقل فمن تركه فال بأس عليه 



ليس كما قال لو كانت كما قال لكانت فال جناح عليه أال يطوف هبما مث قالت انه كان  فبلغ ذلك عائشة فقالت
على الصفا واملروة صنمان يف اجلاهلية يطوفون بينهما فلما هدمهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما هدم 

وقالوا انا كنا نطوف من اجل األصنام حترج اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطوفوا بني الصفا واملروة 
الصنمني فقد هدمهما اهللا فأنزل اهللا إن الصفا واملروة من شعائر اهللا أي من مناسك احلج فال حترجوا ان يطوف 

  بينهما 

حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن واقد قال حدثنا أيب قال حدثنا العباس بن الفضل عن عبد اجلبار بن  - ٤٦٣٩
دة وجعفر بن اياس عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قول اهللا وإذا مسعوا ما انزل إىل الرسول نافع الضيب عن قتا

ترى أعينهم تفيض من الدمع قال اهنم كانوا نوانني يعىن مالحني قدموا مع جعفر بن اىب طالب من احلبشة فلما قرأ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلكم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت اعينهم فقال

اذا رجعتم إىل ارضكم انتقلتم عن دينكم فقالوا لن ننقلب عن ديننا فأنزل اهللا ذلك من قوهلم مل يرو هذا احلديث 
  عن قتادة وأيب بشر إال عبد اجلبار بن نافع تفرد به العباس بن الفضل 

صري قال حدثنا الفضل بن يعقوب اجلزرى قال حدثنا حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن شبيب القرشي الب - ٤٦٤٠
خملد بن يزيد عن روح بن القاسم عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ايب أيوب قال مسعت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم يقول من صام رمضان وستا من شوال فقد صام الدهر مل يرو هذا احلديث عن روح إال خملد بن 

  ل بن يعقوب يزيد تفرد به الفض

سلمان بن عبد اهللا الكويف ]  ٥٠ص [ حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن شبيب القرشي قال حدثنا حممد بن  - ٤٦٤١
قال حدثنا ايب عن املثىن بن الصباح عن عطاء بن ايب رباح عن احملرر بن ايب هريرة عن ابيه عن النىب صلى اهللا عليه 

  بيتا يف اجلنة  و سلم قال من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له

حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن شبيب القرشي قال حدثنا اىب قال حدثنا بكار بن الوليد الضيب قال حدثنا  - ٤٦٤٢
حيىي بن سعيد املازين عن عمرو بن دينار عن جماهد عن بن عباس وجابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام 

كلها مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حيىي بن سعيد املازين تفرد رمضان فأتبعه ستا من شوال صام السنة 
  به بكار بن الوليد الضيب أبو العباس بن بكار 

حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن خنيس الدمياطى قال حدثنا موسى بن حممد بن عطاء البلقاوى قال حدثنا  - ٤٦٤٣
ابراهيم بن ايب عبلة قال مسعت ام الدرداء تقول مسعت ابا الدرداء هانئ بن عبد الرمحن ورديح بن عطية أهنما مسعا 

يقول ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال بعد صالة الصبح وهو ثان رجله قبل أن يتكلم ال اله إال اهللا 
ب له بكل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير عشر مرات كت

مرة عشر حسنات وحمي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له يف يومه ذلك حرزا من الشيطان الرجيم 
]  ٥١ص [ وحرزا من كل مكروه مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب عبلة إال هاينء بن عبد الرمحن ورديح بن 

  عطية تفرد به موسى بن حممد 



حممد بن خنيس الدمياطى قال حدثنا ابو أسلم حممد بن خملد الرعيين احلمصي قال حدثنا عبيد اهللا بن  - ٤٦٤٤
حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد اخلدري قال سئل النىب صلى اهللا عليه 

الشهادة ان يدخلوا و سلم عن اصحاب األعراف فقال هم رجال قتلوا يف سبيل اهللا وهم عصاة آلبائهم فمنعتهم 
النار ومنعتهم املعصية ان يدخلوا اجلنة فهم على سور بني اجلنة والنار حىت تذبل حلومهم وشحومهم حىت يفرغ اهللا 

  من حساب اخلالئق فإذا فرغ اهللا من حساب خلقه فلم يبق غريهم تغمدهم اهللا برمحته فأدخلهم اجلنة برمحته 

نيس الدمياطي قال حدثنا ابو أسلم حممد بن خملد الرعيىن قال حدثنا عبد حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن خ - ٤٦٤٥
الرمحن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال ملا قدم على النىب صلى اهللا عليه و 

يه و سلم وصفنا سلم وفاة النجاشى قال اخرجوا فصلوا على اخ لكم مل تروه قط فخرجنا وتقدم النىب صلى اهللا عل
خلفه فصلى وصلينا فلما انصرفنا قال املنافقون انظروا إىل هذا خرج يصلى على علج نصراين مل يره قط فأنزل اهللا 
وأن من اهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما انزل إليكم وما انزل إليهم خاشعني هللا ال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال إىل 

  آخر اآلية 

الرعيىن قال حدثنا ]  ٥٢ص [ د اهللا بن حممد بن خنيس الدمياطي قال حدثنا حممد بن خملد حدثنا عبي - ٤٦٤٦
عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن اىب سعيد اخلدري عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 ابنه عبد الرمحن تفرد به أبو من شرب املاء على الريق انتقصت قوته مل يرو هذا األحاديث عن زيد بن أسلم إال
  أسلم تفرد به حممد بن خملد 

حدثنا عبيد اهللا بن جعفر بن اعني البغدادي قال حدثنا امحد بن املقدام العجلى قال حدثنا اصرم بن  - ٤٦٤٧
حوشب قال ثنا إسحاق بن واصل الضىب عن ايب جعفر حممد بن علي عن عبد اهللا بن جعفر قال أتى عباس فقال يا 

ول اهللا اىن اتيت قوما يتحدثون فلما رأوىن سكتوا وما ذلك إال اهنم استثقلوىن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و رس
سلم أقد فعلوها والذى نفسى بيده ال يؤمن احدهم حىت حيبكم حليب يرجون ان يدخلوا اجلنة بشفاعيت وال ترجوها 

  عفر إال هبذا اإلسناد باب بنو عبد املطلب ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن ج

 )  

  من امسه عبد الرمحن

 (  

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابو اليمان احلكم بن نافع قال حدثنا شعيب  - ٤٦٤٨
بن اىب محزة عن الزهري قال حدثنا انس بن مالك عن ام حبيبة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال أريت ما 

]  ٥٣ص [ اميت بعدي ويسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من اهللا كما سبق يف األمم قبلكم فسألته ان تلقى 
  يوليىن شفاعته يوم القيامة فيهم ففعل مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال شعيب تفرد به أبو اليمان 



د بن يوسف الدمشقي قال حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا يزي - ٤٦٤٩
حدثنا عمارة بن غزية عن عطاء بن اىب رباح قال صلى لنا عبد اهللا بن الزبري صالة املغرب فسلم من اثنتني مث قام 
يستلم احلجر فقال الناس سبحان اهللا فالتفت اليهم فقال اما لو أنا امتمنا لكم صالتكم فأشاروا إليه انك مل تفعل 

قيت مث تشهد وسلم وسجد سجدتني من بعد ما سلم فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فرجع فصلى الركعة الىت ب
  فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن يونس بن عبيد عن  - ٤٦٥٠
صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة يف ثالث ساعات عند طلوع حممد بن سريين عن اىب هريرة ان رسول اهللا 

  الشمس حىت تطلع ونصف النهار وعند غروب الشمس 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا معاوية بن سالم عن  - ٤٦٥١
كرة اخربه أن ابا بكرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا حيىي بن ايب كثري عن بن اىب إسحاق ان عبد الرمحن بن اىب ب

سواء بسواء وعن بيع الذهب بالذهب اال عينا بعني ]  ٥٤ص [ عليه و سلم عن بيع الفضة بالفضة اال عينا بعني 
  سواء بسواء وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم 

ثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا معاوية بن حد - ٤٦٥٢
سالم قال حدثنا حيىي بن اىب كثري عن عكرمة عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استلجج 

  يف أهله ميينا فهو أعظم امثا 

و زرعة الدمشقي قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا عفري بن حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أب - ٤٦٥٣
معدان قال حدثنا عطاء بن اىب رباح قال مسعت بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان النميمة 

ن وال يروى واحلقد يف النار ال جيتمعان يف قلب مسلم مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن أيب رباح إال عفري بن معدا
  عن بن عمر إال هبذا اإلسناد واهللا أعلم 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش احلمصى قال حدثنا شعيب بن ايب محزة  - ٤٦٥٤
عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال حني يسمع النداء حبق هذه الدعوة 

والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود الذى وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة مل  التامة
يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال شعيب بن أيب محزة تفرد به علي بن عياش وال يروى عن جابر إال هبذا 

  ]  ٥٥ص [ اإلسناد 

أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش وأبو اليمان احلكم بن نافع قاال حدثنا  حدثنا عبد الرمحن بن عمرو - ٤٦٥٥
عطاف بن خالد قال حدثين عبد الرمحن بن ابان بن عثمان انه حدثه عن سليمان بن يسار عن ايب هريرة عن رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اهللا كل أرب منه بأرب منها من النار 



حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا يونس بن عثمان  - ٤٦٥٦
املقرئ عن راشد بن سعد عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا أراد اهللا بعبد خريا عسله قلت 

ة فيقبضه عليه ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال وكيف يا رسول اهللا يعسله قال يوفقه لعمل صاحل قبل موته بسن
  هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن صاحل 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا آدم بن ايب اياس قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر  - ٤٦٥٧
لقد خلقنا اإلنسان من ساللة الشعىب عن زيد بن ثابت قال أملى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية و

من طني إىل مث أنشأناه خلقا آخر فقال معاذ بن جبل فتبارك اهللا احسن اخلالقني فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فتبارك اهللا أحسن اخلالقني ال يروى هذا احلديث عن  ٦سلم فقال له معاذ مم ضحكت يا رسول اهللا قال هبا ختمت 

  اإلسناد تفرد به آدم زيد بن احلارث إال هبذا 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة قال حدثنا آدم بن ايب اياس قال حدثنا ابو غسان حممد بن مطرف  - ٤٦٥٨
عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن اىب عبد اهللا الصناحبي عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صلى 

اهللا على عباده فمن أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن وأمت ركوعهن  اهللا عليه و سلم يقول مخس صلوات افترضهن
وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على اهللا ان يغفر له ومن مل يفعل فليس له على اهللا عهد ان شاء عذبه وان شاء 

  غفر له مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال أبو غسان وهشام بن سعد 

أبو زرعة قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب بن  حدثنا عبد الرمحن بن عمرو - ٤٦٥٩
عبيد عن اىب بشر عن ايب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم انه قال مطل الغىن ظلم واذا أحالك على مليء 

احلديث عن  فاحتل وال تقربوا حباىل السيب حىت يضعن وال تسلموا على مثرة حىت يأمن عليها صاحبها مل يرو هذا
  حبيب بن عبيد إال حريز بن عثمان 

حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب بن  - ٤٦٦٠
عبيد يرده إىل اىب بشر وأبو بشر يرده إىل عثامة بن قيس البجلى وعثامة يرده إىل عبد اهللا بن سفيان األزدى 

ب النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من رجل يصوم يوما يف سبيل اهللا اال باعده اهللا من النار وكالمها من أصحا
مقدار مائة عام قال حبيب ألىب بشر مائيت عام قال ابو بشر لعثامة بن قيس لقد ظننت ذلك فقال عبد اهللا بن سفيان 

عن حبيب بن عبيد إال حريز بن عثمان وال امنا أحدثكم مبا مسعت ليس احدثكم مبا حتدثوىن مل يرو هذا احلديث 
  يروى عن عبد اهللا بن سفيان األزدي إال هبذا اإلسناد 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شبيب أن  - ٤٦٦١
سلم ورددها عليه ثالثا فلم جيبه أبو هريرة  اعرابيا أتى ابا هريرة فقال يا ابا هريرة حدثنا عن النىب صلى اهللا عليه و

ينكت بعود له ال يلتفت إليه فلما رأى األعرايب ذلك وىل فقال أبو هريرة علي بالرجل فلما رجع قال اجلس فقال 
اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعراىب كمثل اآلخر والنىب صلى اهللا عليه و سلم ينكت بعود له كما رأيتين 

يا رسول اهللا العن أهل اليمن ثالثا وسكت عنه كما فعلت بك مث ان النىب صلى اهللا عليه و سلم قال  انكت فقال
أين هذا السائل الذى سألين ان ألعن اهل اليمن فقام إليه الرجل فقال له النىب صلى اهللا عليه و سلم ان االميان ميان 



والفسوق وقسوة القلب يف الفدادين اصحاب الشعر  واحلكمة ميانية واجد نفس ربكم من قبل اليمن أال إن الكفر
الرجل مغضبا فقال ارجع علي ازيدك مل يرو هذا ]  ٥٨ص [ والوبر يغشاهم الشيطان على اعجاز اإلبل فقام 

  احلديث عن شبيب إال حريز بن عثمان 

يز بن عثمان قال حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدثنا علي بن عياش احلمصي قال حدثنا حر - ٤٦٦٢
حدثىن يزيد بن صليح الرحىب يرده إىل ذى خممر وكان خيدم النىب صلى اهللا عليه و سلم فسمعه قال انا كنا يف سرية 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانصرف فأسرع السري ومل يكن حيمله على ذلك اال قلة الزاد وإن الناس 
ان الناس قد تقطعوا من ورائك فجلس حىت قاموا إليه فقال النىب صلى اهللا  تقطعوا من خلفه فقال قائل يا رسول اهللا

عليه و سلم او قائل هل لكم ان هنجع هجعة إذ أجابوه إىل ذلك ونزل الناس فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم من 
غري بعيد ممسكا خبطام  يكألنا الليلة فقال ذو خممر انا يا رسول اهللا فاعطاه خطام ناقته وقال ال تكن لكع فانطلقت

ناقة النىب صلى اهللا عليه و سلم وناقىت فخليت سبيلهما يرعيان فغلبتىن عيىن فما ايقظىن اال حر الشمس على وجهى 
فنظرت ميينا ومشاال فزعا فاذا انا بالراحلتني غري بعيد فأخذهتما مث جئت أدىن القوم فأيقظته مث سألته أصليتم فقال ال 

بعضا حىت استيقظ النىب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بالل هل يف امليضاة ماء فقال نعم يا  فأيقظ الناس بعضهم
رسول اهللا فأتاه بامليضاة فتوضأ وضوءا مل يلث منه التراب مث قال يا بالل أذن وهو يف ذلك غري عجل فأذن وركع 

م الصالة فصلى النيب صلى اهللا عليه و النىب صلى اهللا عليه و سلم ركعيت الفجر وهو غري عجل مث أمر بالال فأقا
سلم وهو غري عجل فقال قائل يا نىب اهللا أفرطنا فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم ال قبض اهللا أرواحنا مث ردها علينا 

  فصلينا 

احلمصي قال حدثنا شعيب ]  ٥٩ص [ حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدثنا علي بن عياش  - ٤٦٦٣
زة قال حدثين حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن ايب مح

سلم ترك الوضوء مما مست النار ال يروى هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال شعيب بن أيب محزة تفرد به علي بن 
  عياش 

نا على بن عياش احلمصي قال حدثنا علي بن الفضيل بن حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدث - ٤٦٦٤
عبد العزيز احلنفي قال حدثين سليمان التيمي عن انس بن مالك قال وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل 

  موته بشهر فمسح على اخلفني والعمامة 

عثمان قال حدثنا عبد احلميد بن حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدثنا ابو اجلماهر حممد بن  - ٤٦٦٥
حبيب بن اىب العشرين عن األوزاعي عن حيىي بن ايب كثري عن أيب سلمة عن اىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم ان اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا يا رسول اهللا وكيف يسرق قال ال يتم ركوعها وال 
  عن األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة إال بن أيب العشرين سجودها مل يرو هذا احلديث 

حدثنا عبد الرمحن بن عمرو ابو زرعة قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن املثىن بن  - ٤٦٦٦
اهللا عليه  عن طلحة بن عبيد اهللا عن النيب صلى]  ٦٠ص [ الصباح عن عمرو بن دينار املكي عن سعيد بن املسيب 



و سلم قال ستكون فتنة ال يهدأ منها جانب إال جاش منها جانب حىت ينادي مناد من السماء إن امريكم فالن ال 
  يروى هذا احلديث عن طلحة إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل 

دام عن جماهد قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن عائذ قال حدثنا اهليثم بن محيد عن املطعم بن املق - ٤٦٦٧
خرجت إىل الغزو وصاحب ىل وشيعنا عبد اهللا بن عمر فلما اراد فراقنا قال ليس معي مال أعطيكما ولكين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان اهللا اذا استودع شيئا حفظه وإين أستودع اهللا دينكما وأمانتكما وخواتيم 

  عم إال بن محيد اعمالكما مل يرو هذا احلديث عن املط

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء  - ٤٦٦٨
اخلرساين عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سحب ثيابه مل ينظر اهللا إليه 

فواهللا اىن ألحب اجلمال حىت إين ألجعله يف شراك نعلى وعالق فقال ابو رحيانة واهللا لقد امرضين ما حدثتنا به 
 ٦١ص [ سوطى أفمن الكرب ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا مجيل حيب اجلمال وحيب أن يرى 

أثر نعمته على عبده ولكن الكرب من سفه احلق وغمص الناس مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال عيسى ] 
  موسى تفرد به سليمان بن عبد الرمحن  بن

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش احلمصي قال حدثنا شعيب بن ايب محزة عن ايب الزناد عن  - ٤٦٦٩
األعرج عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال محى إال هللا ولرسوله مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  د به علي بن عياش الزناد إال شعيب تفر

حدثنا أبو زرعة قال نا حيىي بن صاحل الوحاظي قال نا سعيد بن عبد العزيز عن عبد الرمحن بن سلمة عن  - ٤٦٧٠
  عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وصرب على ذلك 

اهر قال حدثنا اهليثم بن محيد قال حدثىن حفص بن غيالن عن عطاء حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابو اجلم - ٤٦٧١
بن اىب رباح قال كنت عند عبد اهللا بن عمر فقال كنت عاشر عشرة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وبن جبل وحذيفة وبن عوف وابو سعيد اخلدري وأنا فجاء فىت من 
فسلم مث جلس فقال يا رسول اهللا أي املؤمنني أفضل فقال احسنهم خلقا قال فأي املؤمنني أكيس قال  األنصار

مث سكت الفىت فاقبل ]  ٦٢ص [ أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم استعدادا قبل ان ينزل به أولئك هم األكياس 
ليتم هبن ونزلن بكم وأعوذ باهللا ان علينا النىب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا معشر املهاجرين خصال مخس ان ابت

تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع الىت مل تكن مضت يف 
أسالفهم الذين مضوا ولن ينقصوا املكيال وامليزان إال اخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم ومل مينعوا 

منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا ولن ينقضوا عهد اهللا ورسوله اال سلط عليهم زكاة امواهلم إال 
عدوهم مث غزوهم واخذوا بعض ما كان يف أيديهم وما مل حيكموا بكتاب اهللا إال جعل اهللا باسهم بينهم مث امر عبد 

سوداء فاتاه النىب صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فاصبح قد اعتم بعمامة كرابيس 
مث نقضها فعممه وارسل من خلفه أربع اصابع او حنوها مث قال هكذا يا بن عوف فاعتم فانه أعرف واحسن مث امر 



بالال فدفع إليه اللواء فحمد اهللا وصلى على النىب مث قال خذ بن عوف فاغزوا مجيعا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا 
  وا وال متثلوا فهذا عهد اهللا وسنة نبيكم فيكم ال تغدر

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا نعيم بن محاد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن انس بن مالك قال  - ٤٦٧٢
قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أتيت عبد اهللا بن ايب فانطلق إليه وركب محاره وانطلق معه قوم من 

]  ٦٣ص [ توه قال عبد اهللا بن ايب تنحى فقد آذاين ننت محارك فقال رجل من املسلمني واهللا حلمار اصحابه فلما ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطيب رحيا منك فغضب لعبداهللا رجل من قومه وغضب واحد منهم لقومه فكان 

  ن من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما بينهم ضرب باجلريد والنعال فبلغنا اهنا أنزلت هذه اآلية فيهم وإن طائفتا

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا سلمة بن كلثوم عن األوزاعي عن حيىي بن  - ٤٦٧٣
ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جنازة فكرب عليها اربعا مث اتى 

  ليه من قبل رأسه ثالثا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سلمة بن كلثوم تفرد به حيىي بن صاحل القرب فحثى ع

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر قال حدثين اىب عن سامل عن ابيه قال  - ٤٦٧٤
   فاذا خفت ان يدركك الصبح فأوتر بواحدة سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الليل فقال مثىن مثىن

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي قال حدثنا مالك بن انس عن حيىي بن سعيد عن عبد  - ٤٦٧٥
اهللا بن ايب سلمة عن بن عمر قال غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مىن إىل عرفات ومنا امللىب ومنا 

  املكرب 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا جنادة بن حممد املرى قال حدثنا عبد احلميد بن حبيب بن ايب العشرين عن  - ٤٦٧٦
األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال لتنقون كما ينتقى 

  توا فموتوا التمر من احلثالة وليذهنب خياركم ويبقى شراركم فان استطعتم ان متو

أصبغ بن حممد بن أخى عبيد ]  ٦٤ص [ حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا  - ٤٦٧٧
اهللا بن عمرو الرقي عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول قال 

  ميلكها لكع بن لكع وخري الناس مؤمن بني كرميني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تذهب الدنيا حىت 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن ليث بن ايب سليم عن نافع  - ٤٦٧٨
عن بن عمر قال قيل للنىب صلى اهللا عليه و سلم ان ميسرة املسجد قد عطلت فقال من عمر ميسرة املسجد فان له 

  األجر كفالن من 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبدالكرمي عن عطاء عن  - ٤٦٧٩
جابر قال قال النىب صلى اهللا عليه و سلم مررت ليلة أسري يب باملأل األعلى وجربيل كاحللس البايل من خشية اهللا 

  يد اهللا بن عمرو عز و جل مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال عب



حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثىن ايب عن إمساعيل بن مسيع عن مسلم  - ٤٦٨٠
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسع مسع اهللا به ]  ٦٥ص [ البطني عن سعيد بن جبري 

  عيل بن مسيع إال حفص بن غياث تفرد به ابنه ومن راءى راءى اهللا به مل يرو هذا احلديث عن إمسا

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار بن بالل قال حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن سعيد بن  - ٤٦٨١
املسيب وأىب العالية عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تزوج املرأة على عمتها أو على 

  خالتها 

دثنا أبو زرعة قال نا حممد بن بكار قال نا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن أمه عن أم سلمة ح - ٤٦٨٢
مل يرو هذا احلديث عن قتادة : قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتقي سورة الدم ثالثا مث يباشر بعد ذلك 

  إال سعيد بن بشري تفرد به حممد بن بكار 

قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا حممد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن عبد  حدثنا أبو زرعة - ٤٦٨٣
عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا ]  ٦٦ص [ العزيز عن عبدالكرمي بن ايب املخارق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

ه شرطان عليه و سلم أنه هنى عن بيع ما ال ميلك وهو ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن وبيع وسلف وبيع في
  يقول هذا بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وكذا 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشري عن مطر الوراق عن احلكم بن عتيبة  - ٤٦٨٤
عن ابراهيم عن شريح عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أوالدكم من كسبكم وان أفضل ما 

  كم مل يرو هذا احلديث عن مطر إال سعيد بن بشر أكلتم من كسب

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشري عن منصور بن زاذان عن احلكم بن  - ٤٦٨٥
  عتيبة عن احلسن العرىن عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى مخسا فسجد سجدتني 

نا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بسشري عن منصور بن زاذان عن الزهري حدثنا أبو زرعة قال حدث - ٤٦٨٦
عن ايب سلمة عن عائشة ان النىب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه مث خيرج إىل الصالة وال يتوضأ مل يرو 

  هذا احلديث عن الزهري إال منصور تفرد به سعيد بن بشري 

[ ا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرمحن بن الغسيل عن العباس بن سهل بن سعد حدثنا أبو زرعة قال حدثن - ٤٦٨٧
قال مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول على منرب مكة أيها الناس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ]  ٦٧ص 

ال يسد جوف بن يقول لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب ان يكون إليه ثانيا ولو اعطى ثانيا أحب إليه ثالثا و
  آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب ال يروى هذا احلديث عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو نعيم 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن الصلت قال حدثنا مندل عن األعمش عن أىب صاحل عن أىب هريرة  - ٤٦٨٨
نكح املرأة على عمتها وال على خالتها مل يرو هذا احلديث عن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ت
  األعمش إال مندل تفرد به حممد بن الصلت 



حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حممد بن الصلت قال حدثنا ابو كدينة عن عطاء بن السائب عن اىب الضحى  - ٤٦٨٩
ي حدثنا فقال كيف تقول يا ابا القاسم اذا عن بن عباس قال مر يهودي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا يهود

جعل اهللا السماء على ذه واألرض على ذه واجلبال على ذه والبحار على ذه وسائر اخللق على ذه قال فأنزل اهللا 
وما قدروا اهللا حق قدره مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب عن أيب الضحي عن بن عباس إال أبو كدينة تفرد 

  صلت به حممد بن ال

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا إمساعيل بن عياش قال حدثىن حيىي بن  - ٤٦٩٠
سعيد وزيد بن اسلم عن نافع عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اكل من هذه البقلة فال 

]  ٦٨ص [ وحيىي بن سعيد إال إمساعيل بن عياش  يقربن مسجدنا يعىن الثوم مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم
  تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الدوس الشامى قال جاء رجل يقال له ابو معقل فقال  - ٤٦٩١
لقاسم رسول اهللا صلى اهللا يل اكتب فكتبت بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال مسعت ابا هريرة يقول أوصاين خليلى ابو ا

عليه و سلم بثالث فداه أيب وأمي بصوم ثالثة ايام من كل شهر ونوم على وتر وتسبيح الضحى مل يرو هذا احلديث 
  عن أيب معقل إال أبو الدوس تفرد به أبو نعيم 

ر الوراق عن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابو اجلماهر حممد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشري عن مط - ٤٦٩٢
احلسن عن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو اللهم ضع يف ارضنا بركتها وزينتها وسكنها مل يرو 

  هذا احلديث عن مطر الوراق إال سعيد بن بشري 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابو اجلماهر حممد بن عثمان قال حدثنا ابو كعب أيوب بن موسى السعدي  - ٤٦٩٣
سليمان بن حبيب احملاريب عن ايب امامة الباهلي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنا زعيم بيت يف ربض  عن

اجلنة ملن ترك املراء وان كان حمقا وبيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وان كان مازحا وبيت يف أعلى اجلنة ملن 
  بو كعب حسن خلقه مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن حبيب إال أ

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا احلسن بن بشر البجلي قال حدثنا املعاىف بن عمران عن ابراهيم بن يزيد عن  - ٤٦٩٤
ايوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشتد غضب اهللا على امرأة تدخل 

يطلع على عوراهتم مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن على قوم من ليس منهم ليشركهم يف امواهلم و]  ٦٩ص [ 
  موسى إال إبراهيم بن يزيد وال عن إبراهيم إال املعاىف تفرد به احلسن بن بشري 

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ايب عن األعمش عن ايب إسحاق عن ايب  - ٤٦٩٥
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل العز ردائي والكربياء مسلم األغر عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال ق

  إزاري فمن نازعين منهما شيئا عذبته مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حفص 



حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سوار بن عمارة الرملي قال حدثنا زهري بن حممد عن اىب حازم عن سهل بن  - ٤٦٩٦
هللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن من اهل اإلميان مثل الرأس من اجلسد يأمل مما يصيب اهل سعد قال قال رسول ا

  اإلميان كما يأمل الراس مما يصيب اجلسد مل يرو هذا احلديث عن زهري بن حممد إال سوار بن عمارة 

عمرو عن جنادة بن اىب خالد حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن  - ٤٦٩٧
عن مكحول عن ايب ادريس اخلوالىن عن ايب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مشى يف ظلمة 

  الليل إىل املساجد آتاه اهللا نورا يوم القيامة 

جابر قال قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشري عن أيب الزبري عن  - ٤٦٩٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا الليل والنهار وال الشمس وال القمر وال الريح فاهنا رمحة لقوم وعذاب 

  آلخرين 

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشري عن ايب الزبري عن أنس بن مالك قال  - ٤٦٩٩
سلم ال تقرب املالئكة عريا فيها جرس وال بيتا فيه حرس مل يرو هذا احلديث عن  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  أيب الزبري إال سعيد بن بشري تفرد به حممد بن بكار 

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا سوار بن عمارة الرملى قال حدثنا مسرة بن معبد اللخمي قال صلى بنا يزيد  - ٤٧٠٠
بعد سالمه فاعلمنا انه صلى وراء مروان بن احلكم فسجد بنا مثل هاتني  بن ايب كبشة العصر مث انصرف الينا

السجدتني مث قال مروان اىن صليت وراء عثمان بن عفان فسجد بنا مثل هاتني السجدتني مث قال عثمان اين كنت 
صليت فلم  عند نبيكم صلى اهللا عليه و سلم فاتاه رجل فقال يا نىب اهللا اىن صليت فلم ادر أشفعت ام اوترت مث

ادر اشفعت ام اوترت ثالثا يقوهلا فاجابه نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتالعب 
بكم الشيطان يف صالتكم فمن صلى فلم يدر اشفع ام وتر فليسجد سجدتني فاهنما متام صالته مل يرو هذا احلديث 

  ]  ٧١ص [ يروى عن عثمان إال هبذا اإلسناد  عن مسرة بن معبد إال سوار بن عمارة وال

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا اهلقل بن زياد عن األوزاعي عن اسيد بن عبد الرمحن  - ٤٧٠١
عن خالد بن دريك عن ايب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم اذا قتل بعضكم 

م يقتل بعضنا بعضا قال ليس ذاك أعين ولكن قتل املسلمني بعضهم بعضا تنزع عقول رجال بعضا قالوا حنن اليو
  حيسبون الغي رشدا مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال اهلقل 

حدثنا أبو زرعة قال نا حممد بن معاذ بن عبد احلميد قال نا سعيد بن بشري عن األعمش عن أيب صاحل  - ٤٧٠٢
رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أعمل عمال يطلع عليه فيعجبين فقال لك عن أيب هريرة قال جاء 

  مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن بشري إال حممد بن بكار وحممد بن معاذ : أجران أجر السر وأجر العالنية 



حفص بن غيالن عن حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حممد بن عائذ قال حدثنا اهليثم بن محيد قال حدثنا  - ٤٧٠٣
 ٧٢ص [ حيان بن حجر عن اىب الغادية املزين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون فنت غالظ شداد 

  خري الناس فيها مسلمو اهل البوادى الذين ال يتندرون من دماء الناس وال أمواهلم شيئا ] 

حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن مطرف بن حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظى قال  - ٤٧٠٤
عبد اهللا بن الشخري عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان اذا سأل عن اسم الرجل فان كان حسنا 

عرف ذلك يف وجهه وان كان سيئا رئي ذلك يف وجهه واذا سأل عن اسم القرية فكذلك مل يرو هذا احلديث عن 
  ن بشري ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن بن بريدة عن أبيه قتادة عن مطرف إال سعيد ب

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال  - ٤٧٠٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشد حسرات بىن ادم على ثالث رجل كانت عنده امرأة حسناء تعجبه 

ه غالما فماتت وليس عنده ما يسترضع له ورجل كان على فرس يف غزو فرأى الغنيمة فسابق اصحابه فولدت ل
إليها فلما دنا منها وقع فرسه فمات فسبق إىل الغنيمة ورجل كان له زرع وناضح فلما استوى زرعه واعجبه مات 

  ة إال سعيد بن بشري ناضحه وليس عنده ما يشترى به بعريا فمات زرعه مل يرو هذا احلديث عن قتاد

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن اىب هبرية حيىي  - ٤٧٠٦
بن عباد عن جده شيبان قال دخلت املسجد فجلست إىل حجرة فتنحنحت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ابو 

يد الصوم ولكن مؤذننا اذن قبل أن يطلع الفجر ويف عينيه سوء او حيىي هلم إىل الغداء قلت اىن صائم قال وانا ار
  شيء مل يرو هذا احلديث عن اشعث إال حفص 

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو وموسى بن أعني عن  - ٤٧٠٧
ان امراتى ال تدفع يد المس فقال له طلقها قال اىن عبدالكرمي عن ايب الزبري عن جابر ان رجال قال يا رسول اهللا 

  احبها قال فاستمتع هبا مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال عبيد اهللا وموسى بن أعني 

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان حممد بن مطرف قال حدثىن حممد بن  - ٤٧٠٨
 صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا عبدا مسحا اذا قضى مسحا اذا اقتضى مل يرو املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا

  هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال أبو غسان حممد بن مطرف 

حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حممد بن املبارك الصوري قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن راشد بن داود  - ٤٧٠٩
إىل مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصناحبي معه فقلت اين  عن اىب األشعث الصنعاين أنه راح

تريدان رمحكما اهللا فقاال نريد ها هنا إىل اخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حىت دخلنا على ذلك الرجل فقاال 
اهللا عليه  فقال شداد ابشر فإين مسعت رسول اهللا صلى]  ٧٤ص [ كيف أصبحت قال اصبحت بنعمة اهللا وبفضله 

و سلم يقول ان اهللا عز و جل يقول اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين وصرب على ما ابتليته به فانه يقوم من 
مضجعه ذلك كيوم ولدته امه من اخلطايا ويقول الرب عز و جل للحفظة اين انا صربت عبدى هذا وابتليته فاجروا 



و صحيح ال يروى هذا احلديث عن شداد إال هبذا اإلسناد تفرد به له ما كنتم جترون له من األجر قبل ذلك وه
  إمساعيل بن عياش 

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا زهري بن عباد الرؤاسي قال حدثنا عبد اهللا بن حكيم ابو  - ٤٧١٠
يب الدرداء قال قال رسول بكر الداهري عن حممد بن سعيد الشامي عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن ام الدرداء عن ا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن يزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن شبابه فيما اباله وعن عمره فيما 
  افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد 

العتيب قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثىن الليث عن جابر بن يزيد عن حدثنا عبد الرمحن بن معاوية  - ٤٧١١
سعيد بن اىب هالل عن ابان بن صاحل عن جماهد اىب احلجاج عن طاوس عن اىب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حدة ولو يعلم و سلم قال خلق اهللا الرمحة مائة رمحة فامسك عنده تسعا وتسعني رمحة وجعل بني خلقه كلهم رمحة وا
الكافر كل الذى عند اهللا من الرمحة ما يئس من اجلنة ولو يعلم املؤمن كل الذى عند اهللا من العذاب ما امن النار مل 

  سعيد بن أىب هالل ]  ٧٥ص [ يرو هذا احلديث عن جماهد إال ابان بن صاحل وال عن أبان إال 

عمرو بن خالد احلراىن قال حدثنا بكر بن مضر عن  حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا - ٤٧١٢
عمارة بن غزية عن سهيل بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال االميان 

ذا اربع وستون بابا أو اربع وستون شعبة أرفعها او اعالها ال إله إال اهللا وادناها إماطة األذى عن الطريق مل يرو ه
احلديث عن عمارة بن غزية إال بكر بن مضر ورواه سفيان الثوري وبن عجالن وغريمها عن سهيل بن أيب صاحل عن 

  عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

موسى بن عبد الرمحن حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتىب قال حدثنا ابو الطاهر بن السرح قال حدثنا  - ٤٧١٣
  الصنعاىن عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال شفاعيت ألهل الكبائر من امىت 

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتىب قال حدثنا روح بن صالح قال حدثنا سعيد بن ايب ايوب عن عبد  - ٤٧١٤
ايب طالب عن معاوية بن ايب سفيان عن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي بن 

  العمرى مبنزلة املرياث مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح 

ص [ حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا سعيد بن عفري قال نا بن هليعة عن موسى بن وردان  - ٤٧١٥
ريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة اتقت رهبا وحفظت فرجها واطاعت زوجها عن ايب ه]  ٧٦

  فتح هلا مثانية ابواب من اجلنة فقيل هلا ادخلى من حيث شئت مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال بن هليعة 

حدثنا سعيد بن ايب أيوب عن سهيل حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا روح بن صالح قال  - ٤٧١٦
بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه مل 

  يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح 



ى قال حدثنا حممد بن مروان حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا موسى بن حممد البلقاو - ٤٧١٧
السدي عن داود بن أىب هند عن اىب نضرة عن اىب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلبوا 

الفضل إىل الرمحاء من اميت تعيشوا يف اكنافهم وال تطلبوها من القاسية قلوهبم فاهنم ينتظرون سخطى مل يرو هذا 
  إال حممد بن مروان تفرد به موسى بن حممد  احلديث عن داود بن أيب هند

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا بن هليعة عن ايب األسود عن حيىي  - ٤٧١٨
بن النضر عن ايب سلمة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة لو كان احلياء رجال لكان 

ا ولو كان البذاء رجال لكان رجل سوء مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال حيىي بن النضر وال حيىي بن رجال صاحل
  اال ابو األسود تفرد به بن هليعة ]  ٧٧ص [ النضر 

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن  - ٤٧١٩
عن ميمون بن مهران قال دخلت على صفية بنت شيبة امرأة كبرية فقلت هلا تزوج رسول اهللا عبدالكرمي بن مالك 

صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم قالت ال لقد تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهنما حلالالن مل يرو 
  بن عمرو  هذا احلديث عن ميمون بن مهران عن صفية إال عبدالكرمي تفرد به عبيد اهللا

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين الليث قال حدثين قتادة بن  - ٤٧٢٠
دعامة البصري عن احلسن عن ثوبان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال أفطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا 

  بن سعد  احلديث عن قتادة عن احلسن عن ثوبان إال الليث

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب قال حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال حدثنا بن هليعة عن خالد بن  - ٤٧٢١
يزيد عن صفوان بن سليم عن ايب صاحل السمان عن ايب ذر انه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا 

اهللا عليه و سلم أليب ذر هل ركعت قال ال قال قم فاركع فقام صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقعد فقال النىب صلى 
فركع ركعتني فقال له النىب صلى اهللا عليه و سلم هل تعوذت فيهما من شر شياطني اجلن واالنس قلت يا رسول 
ال اهللا من أول األنبياء قال آدم قلت نىب كان قال نعم مكلم قلت مث من قال نوح وبينهما عشرة آباء قلت مث من ق

الصالة قال خري مفروش من شاء استكثر ]  ٧٨ص [ إبراهيم وبينهما عشرة آباء قلت يا رسول اهللا أخربين عن 
منه قلت ما الصدقة قال اضعاف مضاعفة قلت ما الصيام قال الصيام جنة قال اهللا الصيام يل وأنا اجزي به والذي 

لت فأي الصدقة افضل قال جهد من مقل وسر إىل نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك ق
فقري قلت فأى الرقاب افضل قال أغالها مثنا مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال خالد بن يزيد تفرد به بن 

  هليعة 

حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتىب قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا  - ٤٧٢٢
ن ايب زياد قال حدثىن ابو سفانة النخعى عن عائشة أهنا كانت حتك املىن من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و برد ب

  سلم مل يرو هذا احلديث عن أيب سفانة إال برد بن أيب زياد تفرد به عبثر بن القاسم 



بن عبد اهللا األويسي قال حدثنا عبد الرمحن بن معدان بن مجعة الطائى الالذقى قال حدثنا عبد العزيز  - ٤٧٢٣
حدثنا عبد اهللا بن عمر عن ايوب السختياىن عن حممد بن سريين عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد 

  سجديت السهو بعد التسليم مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر إال عبد العزيز األويسي 

ذقى قال حدثنا مطرف بن عبد اهللا املديىن قال حدثنا عبد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن معدان بن مجعة الال - ٤٧٢٤
عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ]  ٧٩ص [ بن عمر عن سهيل بن أىب صاحل عن ابيه 

راى احدكم مبتلى فليقل احلمد هللا الذي فضلىن عليه وعلى كثري من عباده تفضيال فاذا قال ذلك فقد شكر تلك 
  النعمة مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال عبد اهللا بن عمر تفرد به مطرف بن عبد اهللا 

حدثنا عبد الرمحن بن حامت ابو زيد املرادي املصري قال حدثنا سعيد بن عفري وحيىي بن بكري قاال حدثنا  - ٤٧٢٥
احلبلى عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا  الليث بن سعد قال حدثنا عامر بن حيىي املعافرى عن أيب عبد الرمحن

صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا سيخلص رجال من امىت له تسع وتسعون سجال كل سجل مد البصر فيقول له اتنكر 
من هذا شيئا أظلمك كتبىت احلافظون فيقول ال يا رب فيقول بلى ان لك عندى حسنة وإنه ال ظلم عليك اليوم 

شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول ما هذه البطاقة مع فيخرج له بطاقة فيها ا
هذه السجالت فتثقل البطاقة وال يثقل اسم اهللا شيئا اليروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال 

  هبذا اإلسناد تفرد به عامر بن حيىي 

املرادى قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن اسلم حدثنا عبد الرمحن بن حامت  - ٤٧٢٦
عن ابيه عن جده عن عمر بن اخلطاب أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم 
لم يهدي صاحبه إىل هدى او يرده عن ردى وال استقام دينه حىت يستقيم عمله مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أس

  ]  ٨٠ص [ إال ابنه عبد الرمحن تفرد به أصبغ بن الفرج 

حدثنا عبد الرمحن بن حامت املرادى قال حدثنا سعيد بن ايب مرمي قال حدثنا حيىي بن ايوب قال حدثىن  - ٤٧٢٧
عليه يزيد بن عبد اهللا بن اسامة بن اهلاد عن عمر بن عبد اهللا بن عروة عن عروة عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا 
و سلم قال زينب خري بناتى اصيبت يف فبلغ ذلك علي بن حسني فأتاه فقال ما حديث يبلغىن عنك تنتقص فيه 

فاطمة فقال عروة ما أحب ان يل كذا وكذا وإىن انتقص فاطمة حقا هو هلا فأما بعد ذلك فلك علي ان ال احدث به 
  زيد بن اهلاد ابدا مل يرو هذا احلديث عن عمر بن عبد اهللا بن عروة إال ي

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازى قال حدثنا حممد بن ايب عمر العدين قال حدثنا حممد بن جعفر بن  - ٤٧٢٨
حممد بن علي بن حسني قال أشهد على ايب حلدثىن عن ابيه عن جده عن على ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن ولدىن ايب وامي مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جعغر خرجت من نكاح ومل اخرج من سفاح من لدن آدم إىل أ
  إال حممد بن أيب عمر 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا احلسني بن الزبرقان الكوىف قال حدثنا مندل بن علي عن  - ٤٧٢٩
تزال املالئكة  عبد اهللا بن سنان عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال



تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به مندل بن 
  ]  ٨١ص [ علي 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن  - ٤٧٣٠
لمة عن ام سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم مل إمساعيل بن مسلم عن الزهري عن ايب س

  يرو هذا احلديث عن الزهري إال إمساعيل بن مسلم تفرد به عبد الرحيم بن سليمان 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن  - ٤٧٣١
عن االعرج عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلون على أحدكم ما عروة عن ايب الزناد 

  دام يف مصاله ما مل حيدث حدثا اللهم اغفر له اللهم ارمحه 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن  - ٤٧٣٢
عرج عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزىن الزاىن حني يزىن وهو عروة عن ايب الزناد عن األ

  مؤمن 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حيىي بن زكريا بن ايب زائدة عن  - ٤٧٣٣
مد بن القاسم إىل الرباء بن عازب ايب يعقوب الثقفي قال حدثىن يونس بن عبيد موىل حممد بن القاسم قال بعثىن حم

اساله عن راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كانت قال كانت سوداء مربعة من منرة ال يروى هذا احلديث 
  عن الرباء بن عازب إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن زكريا بن أيب زائدة 

بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل  - ٤٧٣٤
الشعيب عن ام سلمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل ان ميوت يكثر ان يقول سبحانك اللهم 

وحبمدك أستغفرك واتوب أليك قلت يا رسول اهللا اين أراك تكثر قول سبحانك اللهم وحبمدك استغفرك واتوب 
  قرأ إذا جاء نصر اهللا والفتح أليك قال اىن امرت بأمر ف

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن  - ٤٧٣٥
عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا مسع النداء قال وانا وانا مل يرو هذا احلديث عن 

  رد به سهل بن عثمان هشام إال حفص وعلي بن مسهر تف

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي قال حدثنا على بن هاشم بن مرزوق قال حدثىن ايب عن عمرو بن  - ٤٧٣٦
ايب قيس عن عاصم األحول عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

   عمرو بن أيب قيس فضة فصه من فضة مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس عن  - ٤٧٣٧
بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن ايب الزبري عن عبيد بن عمري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 



قال أحدمها وال يكف شعرا وال ثوبا مل يرو هذا احلديث عن عبيد سلم قال امر بن آدم ان يسجد على سبعة اعظم 
  ]  ٨٣ص [ بن عمري إال أبو الزبري وال عن أيب الزبري إال ليث وال عن ليث إال حفص تفرد به سهل 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازى قال حدثنا حممود بن غيالن قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا زهري  - ٤٧٣٨
عن الشعيب عن عروة البارقي انه كان يسوق فرسه بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا  عن جابر

  صلى اهللا عليه و سلم تبارك اهللا كيف حوافرهن وسوافلهن اليروى عن عروة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممود 

ن عمار قال حدثنا حيىي بن يزيد بن عبد حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازى قال حدثنا سليم بن منصور ب - ٤٧٣٩
امللك النوفلى قال حدثنا ابو عبادة الزرقى عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال اتى 

جبنازة جابر بن عتيك أو قال سهل بن عتيك وكان أول من صلى عليه يف موضع اجلنائز فتقدم رسول اهللا فكرب فقرأ 
ر هبا مث كرب الثانية فصلى على نفسه وعلى املرسلني مث كرب الثالثة فدعا للميت فقال اللهم اغفر له بأم القرآن فجه

وارمحه وارفع درجته مث كرب الرابعة فدعا للمؤمنني واملؤمنات مث سلم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبو عبادة 
  ن منصور الزرقي وال عن أيب عبادة إال حيىي بن يزيد تفرد به سليم ب

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا علي بن مسهر عن حممد بن عمرو عن  - ٤٧٤٠
ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اخذت كرميىت عبد فصرب واحتسب كان 

  ]  ٨٤ص [ جزاؤه اجلنة 

حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد اهللا عن ليث بن ايب سليم  حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال - ٤٧٤١
عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

ه ويأتى إىل سره ان يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسول
  الناس ما حيب ان يؤتى إليه 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حممد بن  - ٤٧٤٢
املنكدر عن ام ذرة عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أنا وكافل اليتيم له او لغريه يف 

  ألرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا اجلنة والساعى على ا

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازى قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عمران بن عيينة عن يزيد بن  - ٤٧٤٣
ايب زياد عن عطاء بن اىب رباح ان نساء من اهل محص دخلن على عائشة فقالت لعلكن من النساء اللواتى يدخلن 

لنفعل فقالت هلن عائشة اما إىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اميا امرأة  احلمامات فقلن هلا انا
وضعت ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت ما بينها وبني اهللا مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال يزيد وال عن يزيد إال 

  عمران بن عيينة 



احملاريب قال حدثنا قبيصة بن ليث عن يزيد بن ايب حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا حممد بن عبيد  - ٤٧٤٤
زياد عن ام ثلجة قالت دخلت على عائشة فناداها رجل من وراء احلجاب فسأهلا عن النبيذ فقالت هنى رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء واملزفت 

بن املعلى الرازى عن اشعث بن حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا زنيج ابو غسان قال حدثنا حممد  - ٤٧٤٥
عبد امللك عن هشام بن حسان عن احلسن عن ضبة بن حمصن األسدي عن ام سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال إنه سيكون عليكم ائمة تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برى ومن كره فقد سلم ولكن من رضى او تابع قالت 

  ا اقاموا الصالة مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن عبد امللك إال حممد بن املعلى يا رسول اهللا اوال نقتلهم قال ال م

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا أمحد بن ثابت فرخويه الرازى قال حدثنا العالء بن هالل الرقي  - ٤٧٤٦
 عليه و سلم من قلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن ايوب عن بن ايب مليكة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا

اظفاره يوم اجلمعة وقى من السوء إىل مثلها مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال يزيد بن زريع وال عن يزيد بن زريع 
  إال العالء بن هالل تفرد به فرخويه 

ال حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا احلسني بن عمرو بن حممد العنقزي قال نا الوليد بن القاسم ق - ٤٧٤٧
ثنا عمر بن موسى عن قتادة عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن ابيه قال كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  املد ليس فيه ترجيع 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال حدثنا أبو زهري عبد  - ٤٧٤٨
كريب عن ابيه عن بن عباس عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه الرمحن بن مغراء قال حدثنا حممد بن 

و سلم ال يزىن الزاىن حني يزىن وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال ينهب هنبة يرفع اليها املؤمنون 
  رؤوسهم وهو مؤمن 

ذر الوراق عن اجلريري عن أيب حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال ثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو املن - ٤٧٤٩
نضرة عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ربكم واحد واباكم واحد وال فضل لعريب على 

مل يرو هذا احلديث ]  ٨٧ص [ أعجمي وال لعجمي على عريب وال امحر على اسود وال اسود على امحر إال بالتقوى 
  اق ال يروى عن ايب سعيد إال هبذا اإلسناد عن اجلريري إال أبو املنذر الور

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا على بن هاشم عن إمساعيل بن مسلم  - ٤٧٥٠
عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استكثروا من 

ال راكبا ما دام ناعال مل يرو هذا احلديث عن داود بن شابور إال إمساعيل بن مسلم وال عن احلذاء فان احدكم لن يز
  إمساعيل إال علي بن هاشم تفرد به سهل بن عثمان 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا ابو األزهر النيسابوري قال حدثىن عبد الرزاق وحدي قال حدثنا  - ٤٧٥١
بن عبد اهللا عن بن عباس قال نظر النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل علي فقال ال  معمر عن الزهري عن عبيد اهللا



حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق من احبك فقد أحبىن ومن ابغضك فقد ابغضىن وحبييب حبيب اهللا وبغيضى 
  ي بغيض اهللا ويل ملن ابغضك بعدي مل يرو هذا احلديث عن عبد الرزاق إال أبو األزهر النيسابور

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا عبد العزيز بن حيىي املديىن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خارجة  - ٤٧٥٢
بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت عن نافع عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اعز 

او بأيب جهل بن هشام وكان احبهما إىل اهللا عمر بن  إليك بعمر بن اخلطاب]  ٨٨ص [ اإلسالم بأحب الرجلني 
  اخلطاب مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن عيينة إال عبد العزيز بن حيىي 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن حممد اهلمداىن عن عبد اهللا  - ٤٧٥٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الضحى اربعا وقبل األوىل  بن عياش عن أيب بردة عن ايب موسى قال قال

  أربعا بىن له هبا بيت يف اجلنة 

حدثنا عبد الرمحن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حيىي بن زكريا بن ايب زائدة عن مسلم  - ٤٧٥٤
 عليه و سلم ملعون من أتى النساء يف بن خالد عن العالء عن أبيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  أدبارهن مل يرو هذا احلديث عن العالء إال مسلم بن خالد وال عن مسلم إال بن أيب زائدة تفرد به سهل بن عثمان 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني ابو مسعود الصابوىن التستري قال حدثنا عبد األعلى بن واصل بن عبد  - ٤٧٥٥
اعيل بن صبيح اليشكري قال حدثنا مبارك بن حسان عن نافع عن بن عمر قال كنا نسافر مع االعلى قال حدثنا إمس

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا رأى القرية يريد ان يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات اللهم ارزقنا 
  مبارك بن حسان إال إمساعيل بن صبيح جناها وحببنا إىل أهلها وحبب صاحلى اهلها إلينا مل يرو هذا احلديث عن 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني قال حدثنا حيىي بن طلحة الريبوعى قال حدثنا عباد بن العوام عن شريك  - ٤٧٥٦
عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا قرا بسم اهللا 

شركون وقالوا حممد يذكر إله اليمامة وكان مسيلمة يتسمى الرمحن فلما نزلت هذه اآلية الرمحن الرحيم هزأ منه امل
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ال جيهر هبا مل يرو هذا احلديث عن سامل بن األفطس إال شريك تفرد به عباد 

  بن العوام 

ن عبد الرمحن الوشاء قال حدثنا زيد بن احلسن حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا نصر ب - ٤٧٥٧
األمناطي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته يوم عرفة وهو 

على ناقته القصواء خيطب فسمعته يقول أيها الناس قد تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا كتاب اهللا وعترتى 
  يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال زيد بن احلسن األمناطي أهل بيىت مل 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا احلسن بن مدرك قال حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا  - ٤٧٥٨
لم ان القرشي قال حدثنا سليمان القافالين عن حممد بن سريين عن ام عطية قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  اهللا ال يقبل صالة من ال يصيب انفه األرض ال يروى هذا احلديث عن أم عطية إال هبذا اإلسناد تفرد به بن مدرك 



حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال وجدت يف كتاب أيب عن حفص بن عمر الرازي عن عباد  - ٤٧٥٩
عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا ]  ٩٠ص [ ثار بن راشد عن داود بن ايب هند قال قال شعبة عن حمارب بن د

عليه و سلم كان يكره للرجل أن يأتى أهله طروقا مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال عباد بن راشد تفرد 
  به حفص بن عمر الرازي ومل نسمعه إال من الصابوين 

يب عن حفص بن عمر الرازي عن ايب حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال وجدت يف كتاب أ - ٤٧٦٠
حرة قال حدثنا على بن زيد عن حممد بن املنكدر عن جابر قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحث على 

صلة الرحم مث قال من كان له ثالث بنات يكفلهن ويؤدهبن ويزوجهن دخل اجلنة فقال قائل يا رسول اهللا واثنتني 
كذبت على حممد وال كذب حممد على جابر وال كذب جابر على رسول اهللا صلى اهللا قال واثنتني مث قال علي ما 

  عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيب حرة إال حفص بن عمر ومل نسمعه إال من الصابوين 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا حممد بن حيىي القطعى قال حدثنا حممد بن بكر  - ٤٧٦١
 قال حدثنا بسطام بن مسلم العوذى عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه الربساين

و سلم يقول من كانت له أرض فليزرعها وان مل يستطع فليمنحها وال يكريها وال ختلطوا البسر والتمر والتمر 
مد بن بكر تفرد به حممد بن حيىي القطعي والزبيب والعمرى جائزة مل يرو هذا احلديث عن بسطام بن مسلم إال حم

  وال يروى العمري جائزة عن مطر إال بسطام 

قال حدثنا هاشم بن القاسم ]  ٩١ص [ حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال زريق بن السخت  - ٤٧٦٢
ذىل عن واثلة بن قال حدثنا شيبان عن ليث بن ايب سليم عن اىب بردة بن ايب موسى عن ايب مليح بن اسامة اهل

األسقع قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه رجل فقال يا رسول اهللا اىن أصبت حدا من حدود اهللا فأقم يف 
حد اهللا فطهرىن فقال أليس قد توضأت وأحسنت الوضوء وتطهرت فأحسنت الطهور وشهدت معنا الصالة آنفا 

  احلديث عن واثلة إال هبذا اإلسناد تفرد به هاشم بن القاسم قال بلى قال اذهب فهي كفارتك ال يروى هذا 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا زريق بن السخت قال حدثنا بكر بن خداش الكوىف  - ٤٧٦٣
قال حدثنا عيسى بن املسيب البجلي عن عطية العويف عن بن بريدة قال أخربىن بريدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ما من أمري عشرة إال اتى اهللا يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه فإن كان حمسنا فك غله وإن كان مسيئا 

  ]  ٩٢ص [ زيد غال إىل غله مل يرو هذا احلديث عن عيسى بن املسيب إال بكر بن خداش 

حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا زريق بن السخت قال  - ٤٧٦٤
حدثنا عيسى بن املسيب البجلي عن الشعيب قال اخربىن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم وحنن سبعة نفر أربعة من موالينا وثالثة من عربنا مسندين ظهورنا إىل مسجده فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا 

 أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم قلنا ال قال فإن ربكم يقول من صلى ننتظر الصالة قال فأرم قليال مث
الصالة لوقتها وحافظ عليها ومل يضيعها استخفافا حبقها فله علي عهد ان أدخله اجلنة ومن مل يصلها لوقتها ومل حيافظ 

 يرو هذا احلديث عن عيسى عليها وضيعها استخفافا حبقها فال عهد له علي وان شئت عذبته وان شئت غفرت له مل
  بن املسيب إال هاشم بن القاسم 



حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا زريق بن السخت قال حدثنا جعفر بن عون قال  - ٤٧٦٥
حدثنا عفان بن جبري الطائى عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم من أمام عدل 

بادة ستني سنة وحد يقام يف األرض حبقه ازكى من مطر اربعني صباحا مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال خري من ع
  عفان بن جبري تفرد به جعفر بن عون وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

ال ثنا حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ق - ٤٧٦٦
أيب قال ثنا عثمان بن رشيد الثقفى قال حدثنا أنس بن سريين أهنم أتوا أنس بن مالك يوم االثنني فدعا هلم بغداء 

بعض فقال لعلكم اثنينيون أو مخيسيون قاهلا ثالثا كان رسول اهللا صلى اهللا ]  ٩٣ص [ فتقدم بعض القوم وامسك 
طر ويفطر حىت يقولون ما يف نفسه ان يصوم العام وكان احب عليه و سلم يصوم حىت يقولون ما يف نفسه ان يف

الصوم إليه يف شعبان رواه يف الصحيح خمتصرا مل يرو هذا احلديث عن أنس بن سريين إال عثمان بن رشيد تفرد به 
  عبد الصمد 

قال حدثنا عبد الرمحن بن احلسني قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا زيد بن السكن اجلندى  - ٤٧٦٧
حدثىن عبد اهللا بن عمرو بن مسلم عن ابيه عن عكرمة قال سئل بن عباس هل رأى حممد صلى اهللا عليه و سلم ربه 

عز و جل قال نعم رآه يف صورة شاب بني شعر من لؤلؤ كأن قدميه يف خضرة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
  مسلم إال ابنه تفرد به إسحاق بن الضيف 

رمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا اجلراح بن خملد قال حدثنا اليمان بن نصر صاحب حدثنا عبد ال - ٤٧٦٨
الرقيق قال حدثنا عبد اهللا بن سعد املدىن قال حدثنا حممد بن املنكدر قال حدثىن حممد بن عبد الرمحن بن عوف عن 

فلما اتت على السجدة  ايب سعيد اخلدري قال رأيت فيما يرى النائم كأىن حتت شجرة وكأن الشجرة تقرا ص
سجدت فقالت يف سجودها اللهم اكتب يل هبا أجرا وحط عىن هبا وزرا وأحدث يل هبا شكرا وتقبلها مىن كما 

تقبلت من عبدك داود سجدته فلما اصبحت غدوت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته بذلك فقال سجدت 
د من الشجرة فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سورة أنت يا ابا سعيد فقلت ال قال انت كنت احق بالسجو

ص حىت اتى على السجدة فقال يف سجوده ما قالت الشجرة يف سجودها ال يروىهذا احلديث عن أيب سعيد إال 
  ]  ٩٤ص [ هبذا اإلسناد تفرد به اليمان بن نصر 

األهوازي قال حدثنا ابو مهام حممد بن  حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا حيىي بن يزيد - ٤٧٦٩
الزبرقان عن مروان بن سامل عن عبد الرمحن بن عمرو االوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة 

قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى فقال رسول اهللا 
  سلم اسم اهللا على فم كل مسلم  صلى اهللا عليه و

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا حيىي بن يزيد األهوازي قال حدثنا ابو مهام حممد بن  - ٤٧٧٠
الزبرقان عن مروان بن سامل عن األوزاعى عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 

خفيت اخلطيئة مل تضر إال صاحبها وإذا ظهرت فلم تغري ضرت العامة مل يرو هذا احلديث  صلى اهللا عليه و سلم اذا
  عن األوزاعي إال مروان بن سامل تفرد به ابو مهام 



حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا علي بن سهل املدائىن قال حدثنا ابو عاصم الضحاك  - ٤٧٧١
عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا أصحاىب لعن اهللا  بن خملد عن بن جريج عن عطاء عن

  من سب أصحاىب 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسني الصابوىن قال حدثنا علي بن السهل املدائين قال حدثنا شعيب بن حرب  - ٤٧٧٢
فية قال قلت أليب يا ابت من حممد بن عبيد اهللا عن حممد بن احلن]  ٩٥ص [ قال ثنا مسعر بن كدام عن أيب عون 

خري هذه األمة بعد نبيها قال أبو بكر قلت مث من قال مث عمر فما منعىن ان أسأله عن الثالث إال خمافة ان يصلي 
بعثمان فقلت فما أنت قال أبوك رجل من املسلمني مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال شعيب بن حرب تفرد به علي 

  بن سهل 

لرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا هنشل بن كثري قال حدثنا وكيع عن األعمش عن ايب حدثنا عبد ا - ٤٧٧٣
حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما 

  فيها مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال وكيع تفرد به هنشل بن كثري 

عبد الرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا مجيل بن احلسن العتكى قال حدثنا عبد األعلى عن حدثنا  - ٤٧٧٤
سعيد بن ايب عروبة عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أىب بصري عن ايب بن كعب ان رسول اهللا 

لنفر من املنافقني مل يشهدوا  صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم صالة الصبح فلما انفتل قال أشاهد فالن أشاهد فالن
الصالة مث قال إن اثقل الصالة عليهم هاتان الصالتان صالة الصبح وصالة العشاء ولو يعلمون ما فيهما ألتومها 

حبوا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصف املقدم فإنه على مثل صف املالئكة ولو تعلمون ما فيه 
التك مع الرجل أزكى من صالتك وحدك وصالتك مع الرجلني ازكى من صالتك مع اذا البتدرمتوه قال وص

الرجل وما كان أكثر فهو احب إىل اهللا مل يرو هذا احلديث عن خالد بن ميمون إال سعيد بن أيب عروبة تفرد به عبد 
  األعلى وبن شوذب عن سعيد 

الدورقي قال حدثنا ]  ٩٦ص [ زكريا  حدثنا عبد الرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا سعدان بن - ٤٧٧٥
إمساعيل بن حيىي التيمي عن سفيان عن سعيد عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي واألوزاعي عن حيىي بن أيب كثري 

عن سعيد بن املسيب عن علي وبن جريج عن أيب الزبري عن جابر قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بىن 
 إله إال اهللا ال تكفروهم بذنب وال تشهدوا عليهم بشرك ومعرفة املقادير خريها وشرها اإلسالم على ثالثة أهل ال

من اهللا واجلهاد ماض إىل يوم القيامة مذ بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم إىل آخر عصابة من املسلمني ال ينقض 
  جريج إال إمساعيل بن حيىي التيمي  ذلك جور جائر وال عدل عادل مل يرو هذا احلديث عن الثوري واألوزاعي وبن

حدثنا عبد الرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا سعدان بن زكريا الدورقي قال حدثنا إمساعيل بن حيىي  - ٤٧٧٦
التيمي عن بن أيب ذئب عن الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

خرة وهو ال يريدها وال يطلبها لعن يف السماوات واألرضني مل يرو هذا احلديث عن إذا تزين الرجل لعمل اآل
  الزهري إال بن أيب ذئب تفرد به إمساعيل بن حيىي التيمي 



حدثنا عبد الرمحن بن خالد قال حدثنا سعدان بن زكريا الدورقي قال حدثنا إمساعيل بن حيىي عن ايب  - ٤٧٧٧
ألسود عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حنيفة عن محاد عن ابراهيم عن ا

اللهم اىن أعوذ بك من ائمة احلرج الذين حيرجون امىت إىل الظلم مل يرو هذا احلديث عن أيب حنيفة إال إمساعيل بن 
  حيىي 

قال حدثنا عبد ]  ٩٧ص [ حدثنا عبد الرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا حممد بن عباد بن آدم  - ٤٧٧٨
الوهاب الثقفى عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان محزة األسلمي قال يا رسول اهللا اىن اسرد 

  الصوم فال افطر أفأصوم يف السفر قال ان شئت فصم وإن شئت فأفطر 

د الوهاب الثقفى حدثنا عبد الرمحن بن خالد الدورقي قال حدثنا حممد بن عباد بن آدم قال حدثنا عب - ٤٧٧٩
عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أحيا ارضا 

  ميتة فله فيها اجر وما اكلت العواىف منها فهو له صدقة مل يرو هذين احلديثني عن أيوب إال عبد الوهاب 

األبلي قال حدثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعى الصفار قال  حدثنا عبد الرمحن بن زياد ابو مسعود الكناىن - ٤٧٨٠
حدثنا حسني بن علي اجلعفى عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن ايب األشعث الصنعاىن عن اوس بن اوس الثقفى 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان افضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه 
لصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم علي معروضة قالوا يا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليك ا

وقد ارمت قال يقولون قد بليت قال ان اهللا حرم على االرض ان تأكل أجساد األنبياء مل يرو هذا احلديث عن بن 
  جابر إال حسني بن علي اجلعفي 

ىن بن مطاع بن عيسى بن مطاع بن زيادة بن مسلم بن مسعود بن الضحاك بن حدثنا عبد الرمحن بن املث - ٤٧٨١
جابر بن عدي بن ارش بن جديلة بن خلم ابو مسعود اللخمي قال حدثىن املثىن عن ابيه مطاع عن ابيه عيسى عن 

ه يا مطاع عن جده مسعود ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مساه مطاعا وقال ل]  ٩٨ص [ ابيه مطاع عن ابيه زيادة 
انت مطاع يف قومك ومحله على فرس ابلق واعطاه الراية وقال له يا مطاع امض إىل اصحابك فمن دخل حتت 

رايىت هذه فقد امن من العذاب ال يروى هذا احلديث عن مسعود بن الضحاك إال هبذا اإلسناد تفرد به شيخنا عبد 
  الرمحن 

شدين املصري قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد اهلامشى القاضي حدثنا عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن ر - ٤٧٨٢
قال حدثنا حيىي بن حممد اجلاري قال حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد 

اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به جعفر بن عبد الواحد باب 

 )  

  من امسه عبيد



 (  

حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى قال حدثنا علي بن حكيم األودي  - ٤٧٨٣
قال حدثنا شريك عن ايب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا قال شريك أراه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اما فيكم احد يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قالوا ومن يطيق هذا يا رسول اهللا قال أما يقرأ أحدكم قل هو اهللا أحد  قال
  فإهنا تعدل ثلث القرآن مل يصل هذا احلديث عن أيب إسحاق إال شريك 

صم بن حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا علي بن حكيم األودي قال حدثنا شريك عن حيىي بن سعيد وعا - ٤٧٨٤
عن عائشة قالت فقدت النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتبعته إىل املقابر ]  ٩٩ص [ عبيد اهللا عن القاسم بن حممد 

فقال السالم عليكم ديار قوم مؤمنني انتم فرطنا مث التفت ايل فرآىن فقال وحيها لو استطاعت مافعلت مل يرو هذا 
   شريك احلديث عن حيىي بن سعيد وعاصم بن عبيد اهللا إال

حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا حفص بن عبد اهللا احللواىن قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن  - ٤٧٨٥
ايب ايوب عن حيىي بن ايب سليم عن زيد بن ايب العتاب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري 

ر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه مل يرو هذا احلديث عن أيب بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه وش
  هريرة إال بن أيب العتاب تفرد به سعيد بن أيب أيوب 

حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا حممد بن عثمان بن خملد الواسطي قال حدثنا ابو عامر العقدي عن عبد  - ٤٧٨٦
خنسي عن سعيد املقربي عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا بن جعفر املخرمى عن عثمان بن حممد األ

قال ما من خارج خيرج اال ببابه رايتان رآية بيد ملك ورآية بيد شيطان فان خرج فيما حيب اهللا تبعه امللك برايته 
يزل حتت راية  فلم يزل حتت راية امللك حىت يرجع إىل بيته وان خرج فيما يسخط اهللا تبعه الشيطان برايته فلم

  الشيطان حىت يرجع إىل بيته ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عثمان بن حممد األخنسى 

قال حدثنا أبو أمحد ]  ١٠٠ص [ حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا حممد بن عثمان بن خملد الواسطى  - ٤٧٨٧
ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا الزبريي قال حدثنا عمر بن راشد عن حيىي بن 

عليه و سلم ال خري يف التجارة إال ملن مل ميدح بيعا ومل يذم ما اشترى وكسب حالال وأعطاه يف حقه وعزل من ذلك 
  احللف مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال عمر بن راشد تفرد به أبو أمحد الزبريي 

حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ايب شيبة قال حدثنا ابو األحوص عن منصور عن جماهد عن  - ٤٧٨٨
ايب هريرة ان إبليس رن حني انزلت فاحتة الكتاب وأنزلت باملدينة مل يرو هذا احلديث عن منصور إال أبو األحوص 

  تفرد به أبو بكر بن أيب شيبة 

دثنا علي بن حكيم األودي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن بن عطاء يعىن حدثنا عبيد بن غنام قال ح - ٤٧٨٩
يعقوب عن ابيه فيما يروي ابو بكر عن جابر بن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الرطب 



عياش تفرد به  بالتمر والعنب بالزبيب ورخص يف العرايا مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن عطاء إال أبو بكر بن
  علي بن حكيم 

حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا حممد بن عمران بن ايب ليلى قال حدثنا ايب عن بن ايب ليلى عن  - ٤٧٩٠
نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجلار أحق بسبقه مل يرو هذا احلديث عن نافع إال بن أيب ليلى 

  ]  ١٠١ص [ واحلسن بن عبد الرحيم بن أيب ليلى تفرد به حممد بن عمران 

حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا فرات بن حمبوب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن األعمش عن  - ٤٧٩١
عمارة بن عمري عن ايب معمر عن ايب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دل على خري كان له 

رو هذا احلديث عن األعمش عن عمارة إال أبو بكر بن عياش ورواه الثوري والناس عن مثل أجر فاعله مل ي
  األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود 

حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا حممد بن اجلنيد قال حدثنا حيىي بن سامل بن ايب حفصة عن هاشم  - ٤٧٩٢
عبد اهللا قال قرأت على رسول اهللا سبعني سورة وختمت القرآن على  بن الربيد عن بيان ايب بشر عن زاذان عن

  خري الناس علي بن ايب طالب 

حدثنا عبيد بن كثري قال حدثنا عبد الرمحن بن دبيس قال حدثنا عبيدة بن اآلسود اهلمداين عن القاسم  - ٤٧٩٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعوذ  عن الوليد عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول

احلسن واحلسني يقول أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ١٠٢ص [ القاسم إال عبيدة تفرد به عبد الرمحن بن دبيس 

صرييف قال حدثنا احلسن بن عبدالكرمي حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا حممد بن عبيد بن ابراهيم ال - ٤٧٩٤
بن هالل عن محزة بن عمران بن مسلم عن زياد بن خيثمة عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال كنت 
عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستأذن عمار فقال مرحبا بالطيب املطيب مل يرو هذا احلديث عن زياد بن خيثمة 

  م ومل يسند محزة بن عمران حديثا غري هذا إال محزة بن عمران بن مسل

حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا حممد بن اجلنيد قال حدثنا حممد بن علي بن صاحل بن حي عن  - ٤٧٩٥
عمه احلسن بن صاحل عن ايب اجلحاف عن ايب حازم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

أحبىن ومن أبغضهما فقد ابغضين مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال بن أخيه  احب احلسن واحلسني فقد
  تفرد به حممد اجلنيد 

حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا الوليد بن محاد قال حدثنا احلسن بن زياد اللؤلؤي عن العباس بن  - ٤٧٩٦
ن بن يزيد عن خالد بن الوليد قال قال رسول اهللا احلسن بن عبيد اهللا عن ابيه عن حممد بن شداد عن عبد الرمح

صلى اهللا عليه و سلم من سب عمارا سبه اهللا ومن أبغض عمارا ابغضه اهللا مل يسند العباس بن احلسن حديثا غري 
  هذا تفرد به الوليد بن محاد 



قال حدثنا أخي  ] ١٠٣ص [ حدثنا عبيد بن كثري التمار قال حدثنا حيىي بن احلسن بن فرات القزاز  - ٤٧٩٧
زياد بن احلسن عن عبد اهللا بن علي بن أيب أيوب عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال قال رسول اهللا اميا 

عبد تزوج بغري اذن مواليه فهو عاهر مل يرو هذا احلديث عن بن أيب أيوب إال زياد بن احلسن تفرد به حيىي بن 
  احلسن 

مار قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا عبد اهللا بن األجلح عن ابان بن حدثنا عبيد بن كثري الت - ٤٧٩٨
تغلب عن عطية العويف عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا هلك كسرى فال 

احلديث  كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا مل يرو هذا
  عن أبان بن تغلب إال بن األجلح تفرد به منجاب 

حدثنا عبيد بن حممد بن صبيح الزيات الكويف قال حدثنا حممد بن عمر بن وليد الكندي قال حدثنا  - ٤٧٩٩
إسحاق بن منصور السلويل عن هرمي بن سفيان البجلي عن األعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال 

لى اهللا عليه و سلم يا معشر الشباب عليكم بالباءة فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء مل يرو رسول اهللا ص
  هذا احلديث عن هرمي بن سفيان إال إسحاق بن منصور السلويل 

اللؤلؤي قال حدثنا ]  ١٠٤ص [ حدثنا عبيد بن حممد بن صبيح الزيات قال حدثنا هشام بن يونس  - ٤٨٠٠
عن زياد بن عالقة عن قطبة بن مالك قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ والنخل باصقات  سفيان بن عيينة

  بالصاد مل يقل يف هذا احلديث بالصاد إال هشام بن يونس 

حدثنا عبيد بن خلف القطيعي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمى قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى اخلزاز عن  - ٤٨٠١
احلسن عن عمران بن احلصني ان رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه أخوه وقد يونس بن عبيد عن 

سقت بطنه فقال يا رسول اهللا ان اخى قد سقت بطنه فأتيت به األطباء فأمروىن بالكي أفأكويه فقال له رسول اهللا 
فأتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم ال تكويه ورده إىل اهله فمر به بعري فضرب بطنه فاخنمص 

  فقال اما إنك لو اتيت به األطباء قلت النار شفته مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد اهللا بن عيسى تفرد به عقبة 

حدثنا عبيد بن خلف القطيعي قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث  - ٤٨٠٢
ل االحدب عن ايب وائل عن بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان آخر ما حفظ بن ايب سليم عن واص

من كالم النبوة اذا مل تستحي فاصنع ما شئت مل يرو هذا احلديث عن واصل إال ليث تفرد به معتمر وال يروى عن 
  بن مسعود إال هبذا اإلسناد 

ل االنباري قال حدثنا عبد اهللا بن نافع قال حدثنا املغرية حدثنا عبيد بن خلف قال حدثنا إسحاق بن هبلو - ٤٨٠٣
عبد الرمحن الزهري عن بن شهاب عن عروة عن ]  ١٠٥ص [ بن إمساعيل بن ايوب بن سلمة عن عثمان بن 

عائشة قالت سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يتبع املراة حراما أينكح أمها أو يتبع األم حراما 
تها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيرم احلرام احلالل امنا حيرم ما كان بنكاح حالل مل يرو هذا اينكح ابن

  احلديث عن الزهري إال املغرية بن إمساعيل تفرد به عبد اهللا بن نافع 



يب عن بن حدثنا عبيد بن حممد الكشوري الصنعاىن قال حدثنا عبد اجلبار بن حممد بن ثور قال حدثىن أ - ٤٨٠٤
جريج عن أيب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال 

  حممد بن ثور تفرد به ابنه 

حدثنا عبيد بن حممد الكشورى الصنعاين قال حدثنا عبد اهللا بن أيب غسان الصنعاىن قال حدثنا مصعب  - ٤٨٠٥
الثوري عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف  بن املقدام عن سفيان

على نسائه بغسل واحد مل يرو هذا احلديث عن الثوري عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك إال مصعب بن 
  املقدام ورواه أبو نعيم والناس عن سفيان الثوري عن معمر عن قتادة 

محزة الصنعاىن قال ]  ١٠٦ص [ حممد الكشوري قال حدثنا عبد اهللا بن الصباح بن  حدثنا عبيد بن - ٤٨٠٦
حدثنا حيىي بن ثابت اجلزري عن هشام بن سعد وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار 

ء واحلجامة واالحتالم مل عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يفطرن الصائم القي
  يرو هذا احلديث عن هشام بن سعد إال حيىي بن ثابت اجلزري تفرد به عبد اهللا بن الصباح 

حدثنا عبيد بن حممد الكشوري قال حدثنا عبدالسالم بن الياس الصنعاين قال حدثنا بكر بن الشرود  - ٤٨٠٧
نافع عن بن عمر انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حدثنا مالك بن انس وعبد اهللا بن عمر وبن أيب ذئب عن 

  يقول كل مسكر مخر وما أسكر كثريه فقليله حرام مل يرو هذا احلديث عن مالك وبن أيب ذئب إال بكر بن الشرود 

حدثنا عبيد بن عبد اهللا بن جحش األسدي قال حدثنا جنادة بن مروان األزدي احلمصي قال حدثنا  - ٤٨٠٨
عمان قال مسعت انس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أقسمت لربرت إن احلارث بن الن

  أحب عباد اهللا إىل اهللا لرعاة الشمس والقمر يعىن املؤذنني وإهنم ليعرفون يوم القيامة بطول اعناقهم 

دثنا احلارث بن ح]  ١٠٧ص [ حدثنا عبيد بن عبد اهللا بن جحش قال حدثنا جنادة بن مروان قال  - ٤٨٠٩
النعمان قال مسعت أنسا يقول خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وهو آخذ بيد أيب ذر فقال يا ابا ذر 

أعلمت ان بني أيدينا عقبة كؤودا ال يصعدها إال املخفون فقال رجل يا رسول اهللا امن املخفني انا ام من املثقلني قال 
  قال نعم وطعام بعد غد قال ال قال لو كان عندك طعام ثالث لكنت من املثقلني عندك طعام يوم قال نعم وطعام غد 

حدثنا عبيد بن عبد اهللا بن جحش قال حدثنا جنادة بن مروان قال حدثنا احلارث بن النعمان قال مسعت  - ٤٨١٠
املقيم على اخلمر انس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املقيم على الربا كعابد وثن و

  كعابد وثن 

حدثنا عبيد بن عبد اهللا بن جحش قال حدثنا جنادة بن مروان قال حدثنا احلارث بن النعمان قال مسعت  - ٤٨١١
أنس بن مالك يقول كان رسول اهللا حييي الليل مثان ركعات ركوعهن كقراءهتن وسجودهن كقراءهتن ويسلم بني 

  كل ركعتني 



بد اهللا بن جحش قال حدثنا جنادة بن مروان قال حدثنا احلارث بن النعمان قال مسعت حدثنا عبيد بن ع - ٤٨١٢
أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا ويؤاخي فينا 

  ويزور 

حدثنا احلارث بن ]  ١٠٨ص [ حدثنا عبيد بن عبد اهللا بن جحش قال حدثنا جنادة بن مروان قال  - ٤٨١٣
النعمان قال مسعت انس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل لألغنياء من الفقراء يوم القيامة 
يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا الىت فرضت لنا عليهم فيقول اهللا عز و جل وعزتى وجاليل ألدنينكم وألباعدهنم مث تال 

  سلم الذين يف امواهلم حق معلوم للسائل واحملروم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

 )  

  من امسه عبد الصمد

 (  

حدثنا عبد الصمد بن حممد العينوين املقدسي قال حدثنا ابو هبرية الوليد بن حممد الدمشقي قال حدثنا  - ٤٨١٤
النيب صلى اهللا  سالمة بن بشر قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا األوزاعي عن الزهري عن انس بن مالك ان

  عليه و سلم كان يشري يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال يزيد بن السمط تفرد به سالمة بن بشر 

حدثنا عبد الصمد بن حممد العينوين قال حدثنا عبيد بن آدم بن ايب اياس العسقالين قال حدثنا أيب قال  - ٤٨١٥
ن عطاء بن ايب رباح عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و حدثنا شيبان عن جابر اجلعفي عن الشعيب ع

سلم من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار مل يدخل يف هذا احلديث بني جابر وعطاء الشعيب إال 
  شيبان تفرد به آدم باب 

 )  

  من امسه عبد امللك

 (  

أيب قال حدثنا مفضل بن ]  ١٠٩ص [ املخزومي املصري قال حدثين  حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري - ٤٨١٦
فضالة قال حدثىن عياش بن عباس القتباين عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج 
اح النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة واجبة على كل حمتلم وعلى من ر

إىل اجلمعة الغسل مل يرو هذا احلديث عن نافع عن بن عمر عن حفصة أ إال بكري بن عبد اهللا وال عن بكري إال عياش 
  بن عباس تفرد به مفضل بن فضالة 



حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا مفضل بن فضالة عن ايب عروة عن ايب عمار  - ٤٨١٧
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ليس بتارك احدا من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له عن انس قال قال ر

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري املخزومي املصري قال حدثين أيب قال حدثنا الليث بن سعد قال  - ٤٨١٨
اهللا عليه و سلم والناس يصلون  حدثىن حممد بن النيل الفهري عن عبد اهللا بن عمر قال خرج علينا رسول اهللا صلى

بعد طلوع الفجر فقال ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتان مل يرو هذا احلديث عند حممد بن النيل إال الليث بن 
  سعد 

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو موىل  - ٤٨١٩
د بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لقد أوصاين جربيل عليه السالم املطلب عن املطلب عن زي

باجلار حىت ظننت انه ليورثه ال يروى هذا احلديث عن زيد بن ثابت إال هبذا اإلسناد تفرد به يعقوب بن عبد الرمحن 
  ]  ١١٠ص [ 

بن هليعة قال حدثين عبد الرمحن بن هرمز حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا  - ٤٨٢٠
األعرج عن ايب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ان زينب بنت ايب سلمة أخربته عن امها ام سلمة ان امرأة من أسلم 
يقال هلا سبيعة كانت حتت زوج هلا فتوىف عنها وهي حامل فخطبها ابو السنابل بن بعكك فابت أن تنكحه فقال ما 

ىت تعتدي آخر األجلني فمكثت قريبا من عشرين ليلة مث نفست فجاءت رسول اهللا صلى اهللا يصلح ان تنكحني ح
  عليه و سلم تسأله فقال هلا انكحي مل يرو هذا احلديث عن األعرج إال بن هليعة 

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال نا بن هليعة عن يزيد بن ايب حبيب عن سويد بن  - ٤٨٢١
  س عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام يوم وقيامه قي

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا بن هليعة قال حدثنا موسى بن جبري عن  - ٤٨٢٢
ن ام سلمة ان زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عراك بن مالك عن ايب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ع

عليه و سلم حني خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهاجرا استأذنت أبا العاص بن ربيع زوجها أن تذهب إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن هلا فقدمت عليه مث أن ابا العاص حلق باملدينة فارسل اليها ان خذي يل امانا 

]  ١١١ص [ فخرجت فاطلعت برأسها من باب حجرهتا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصبح من أبيك 
يصلي بالناس فقالت يا ايها الناس انا زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واىن قد اجرت ابا العاص فلما 

اعلم هبذا حىت مسعتموه أال وإنه جيري على فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الصالة قال يا أيها الناس إين مل 
  املسلمني ادناهم ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا بن هليعة قال حدثىن بكر بن سوادة عن عبد  - ٤٨٢٣
ذؤيب قال أعطى عمر بن اخلطاب عبد اهللا بن السعدي ألف دينار فأىب ان يقبلها  اهللا بن يزيد املعافري عن قبيصة بن

فقال له عمر اين قائل لك ما قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ساق اهللا اليك رزقا عن غري مسألة 



اهللا بن يزيد املعافري  وال استشراف نفس فخذه فإن اهللا اعطاكه مل يرو هذا احلديث عن قبيصة بن ذؤيب إال عبد
  وال عن عبد اهللا بن يزيد إال بكر بن سوادة تفرد به بن هليعة 

حدثنا عبد امللك بن حيىي بن بكري قال حدثين أيب قال حدثنا بن هليعة قال حدثين بكري بن عبد اهللا بن  - ٤٨٢٤
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى  األشج عن عبد اهللا بن ايب سلمة عن النعمان بن ايب عياش عن جابر بن عبد اهللا

عن كرى االرض مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن أيب عياش إال عبد اهللا بن أيب سلمة وال عن عبد اهللا بن أيب 
  سلمة إال بكري بن عبد اهللا تفرد به بن هليعة 

ئتني قال حدثنا عمار بن رجاء حدثنا عبد امللك بن حممد بن عدي ابو نعيم اجلرجاين سنة مثان ومثانني وما - ٤٨٢٥
اجلرجاىن قال حدثنا أمحد بن ايب طيبة عن ابيه عن االعمش عن ايب سفيان عن جابر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

جعل اهللا بينه وبني النار سبع خنادق كل خندق كسبع ]  ١١٢ص [ عليه و سلم يقول من رابط يوما يف سبيل اهللا 
  مساوات وسبع أرضني 

وعن جابر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه  - ٤٨٢٦
  وبني النار خندقا كما بني السماء واألرض 

وعن األعمش عن ايب صاحل عن أم هانئ قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان امىت لن ختزى ما  - ٤٨٢٧
رسول اهللا وما خزيهم يف اضاعة شهر رمضان قال انتهاك احملارم فيه من عمل فيه زىن أو  اقاموا صيام رمضان قيل يا

شرب مخرا لعنه اهللا ومن يف السماوات إىل مثله من احلول فان مات قبل ان يدرك شهر رمضان فليست له عند اهللا 
ا سواه وكذلك السيئات مل حسنة يتقى هبا النار فاتقوا شهر رمضان فإن احلسنات تضاعف فيه ما ال تضاعف فيم

  يرو هذا األحاديث عن األعمش إال أبو طيبة تفرد به ابنه 

حدثنا عبد امللك بن حممد اجلرجاين أبو نعيم قال نا عمار بن رجاء قال حدثنا امحد بن ايب طيبة قال  - ٤٨٢٨
عليه و سلم اذا دخل  حدثنا عنبسة بن األزهر عن ايب إسحاق عن األسود بن يزيد عن علي كان النيب صلى اهللا

  العشر االواخر دأب ودأب أهله مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن األسود إال عنبسة تفرد به أمحد بن أيب طيبه 

حدثنا عبد امللك بن حممد ابو نعيم قال نا عمار بن رجاء قال حدثنا عفان بن سيار الباهلي اجلرحاىن عن  - ٤٨٢٩
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم ]  ١١٣ص [ ر خلف بن خليفة عن حمارب بن دثا

بارك ألميت يف بكورها واجعله يوم اخلميس مل يرو هذا احلديث عن حمارب إال خلف بن خليفة تفرد به عفان بن 
  سيار 

حدثنا سعد بن  حدثنا عبد امللك بن حممد ابو نعيم اجلرجاين قال نا إسحاق بن ابراهيم اجلرجاين قال - ٤٨٣٠
سعيد اجلرجاين قال حدثنا سفيان الثوري عن االعمش عن حبيب بن ايب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء من غري خوف وال مطر قيل ما أراد 
  بذلك قال اراد ان ال حيرج امته 



ن وعن األعمش عن ايب وائل عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول اهللا وعن سفيا - ٤٨٣١
  صلى اهللا عليه و سلم من اوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل السحر 

وعن سفيان عن عاصم عن الشعيب عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم محل احلسن واحلسني  - ٤٨٣٢
  دابة مل يرو هذا األحاديث عن سفيان إال سعد بن سعيد تفرد به إسحاق بن إبراهيم وعبد اهللا بن جعفر على 

حدثنا عبد امللك بن حممد اجلرجاين أبو نعيم قال نا عمار بن رجاء قال حدثنا امحد بن ايب طيبة قال  - ٤٨٣٣
 عليه و سلم اذا حدثنا حبان بن علي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  عليك ان تزبره ]  ١١٤ص [ رددت على السائل ثالثا فال 

حدثنا عبد امللك بن حممد ابو نعيم قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا امحد بن ايب طيبة قال حدثنا  - ٤٨٣٤
اجتمع قوم مث  الربيع بن بدر عن األعمش عن ابراهيم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما

  تفرقوا عن غري ذكر اهللا اال تفرقوا عن أننت من جيفة 

حدثنا عبد امللك بن حممد ابو نعيم اجلرجاين قال حدثنا عمار بن رجاء اجلرجاين قال حدثنا ابو داود  - ٤٨٣٥
لنيب الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم واألعمش عن ايب وائل عن حذيفة قال قال عمر أيكم حيفظ ما قال ا

صلى اهللا عليه و سلم يف الفتنة فقال حذيفة أنا فتنة الرجل يف أهله وماله يكفرها الصالة والصدقة واآلمر باملعروف 
والنهى عن املنكر قال ليس عن هذا سألتك امنا سألتك عن الفتنة الىت متوج كموج البحر قال ان بينك وبينها بابا 

  بل يكسر قال اذا ال يغلق مغلقا فقال ايفتح ذلك الباب ام يكسر قال 

 )  

  من امسه عبدالسالم

 (  

حدثنا عبدالسالم بن سهل السكري قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن  - ٤٨٣٦
عطاء اخلفاف عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

الة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام مل يرو هذا احلديث عن قتادة عليه و سلم ص
  ]  ١١٥ص [ إال سعيد بن أيب عروبة وال رواه عن سعيد إال عبد الوهاب بن عطاء 

حدثنا عبدالسالم بن سهل قال حدثنا حممد بن عبد اهللا قال حدثنا ابو متيلة عن ايب طيبة قال حدثنا ابو  - ٤٨٣٧
جملز عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لبس احلرير وشرب يف الفضة فليس منا ومن خبب 

  احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو متيلة  امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا ال يروى هذا



حدثنا عبدالسالم بن سهل السكري قال حدثنا احلسن بن علي احللواين قال حدثنا عبد احلميد احلماين  - ٤٨٣٨
قال حدثنا النضر ابو عمر عن عكرمة عن بن عباس ان رجال صلى خلف الصفوف وحده فأمره النيب صلى اهللا 

  أن يعيد الصالة ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو حيىي احلماين عليه و سلم 

حدثنا عبدالسالم بن سهل قال حدثنا احلسن بن علي احللواين قال حدثنا عمران بن ابان قال حدثنا  - ٤٨٣٩
عن عكرمة عن بن عباس ان حممد بن مسلم الطائفي عن إمساعيل بن امية قال أخربين حممد بن مسلم عن طاوس 

النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على ضباعة وهي شاكية فقال حجي واشترطي قوىل اللهم حملي حيث حبستين مل 
  يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أميه إال حممد بن مسلم تفرد به عمران بن أبان 

 )  

  من امسه عبد اجلبار

 (  

لسحليىن اخلثعمي قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا النضر بن حممد حدثنا عبد اجلبار بن ايب عامر ا - ٤٨٤٠
اجلرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا ابو زميل مساك احلنفي قال حدثنا مالك بن مرثد عن ابيه عن 

دقة واماطتك ايب ذر الغفاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف امرك باملعروف وهنيك عن املنكر لك ص
األذى عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة وتبسمك مل يرو هذا احلديث عن عكرمة 

  بن عمار إال النضر بن حممد اجلرشي وأبو حذيفة وعبد اهللا بن رجاء الغداين 

حدثنا النضر بن حممد  حدثنا عبد اجلبار بن ايب عامر السحليىن اخلثعمي قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال - ٤٨٤١
اجلرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي عن عطاء موىل السائب بن يزيد قال رأيت موالي السائب حليته بيضاء 
ورأسه أسود قلت يا موالي ما لرأسك ال تبيض قال ال يبيض رأسي ابدا وقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

على الغلمان وأنا فيهم فرددت عليه السالم بني الغلمان فدعاين فقال ما  مضى وأنا غالم ألعب مع الغلمان فسلم
امسك قلت السائب بن يزيد بن اخت منر فوضع يده على راسي وقال بارك اهللا فيك فال يبيض موضع يد رسول اهللا 

النضر بن حممد صلى اهللا عليه و سلم أبدا مل يرو هذا احلديث عن عطاء موىل السائب إال عكرمة بن عمار تفرد به 
  وال يروى عن السائب إال هبذا اإلسناد باب 

 )  

  من امسه عبد الوهاب

 (  



حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا  - ٤٨٤٢
صلى اهللا عليه و سلم سعاد بن سليمان عن عبد اهللا بن عطاء عن عبد اهللا بن بريدة عن علي قال بعث رسول اهللا 

علي بن ايب طالب وخالد بن الوليد كل واحد منهما وحده ومجعهما فقال اذا اجتمعتما فعليكم علي قال فأخذا ميينا 
ويسارا فدخل علي فأبعد فاصاب سبيا فأخذ جارية من السيب قال بريدة وكنت من أشد الناس بغضا لعلي فاتى 

ارية من اخلمس فقال ما هذا مث جاء آخر مث جاء آخر مث تتابعت األخبار رجل خالد بن الوليد فذكر انه قد اخذ ج
على ذلك فدعاىن خالد فقال يا بريدة قد عرفت الذي صنع فانطلق بكتايب هذا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وكان كما قال فكتب إليه فانطلقت بكتابه حىت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ الكتاب بشماله 
اهللا عز و جل ال يقرأ وال يكتب فقال وكنت اذا تكلمت طأطات رأسي حىت افرغ من حاجىت فطأطات رأسي 

فتكلمت فوقعت يف علي حىت فرغت مث رفعت رأسي فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غضب غضبا مل اره 
عليا فامنا يفعل ما يؤمر به قال فقمت وما من غضب مثله إال يوم قريظة والنضري فنظر إيل فقال يا بريدة أحب 

  الناس احد احب ايل منه 

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حيىي بن يعلى بن احلارث  - ٤٨٤٣
ء ماعز عن ابيه قال جا]  ١١٨ص [ احملاريب عن ابيه عن غيالن بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 

بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا طهرين فقال وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه 
قال فرجع غري بعيد مث جاء فقال يا رسول اهللا طهرين فقال له مثل ذلك حىت اذا كانت الرابعة قال له رسول اهللا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبه جنون فأخرب ان ليس به صلى اهللا عليه و سلم مم اطهرك قال من الزىن ف
جنون فقال استنكهوه فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ازنيت أنت 

أسوأ  فقال نعم فامر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجم وكان الناس فيه فرقتني قائل يقول لقد هلك على
عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ال توبة أفضل من توبة من جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع 

يده يف يده مث قال اقتلين باحلجارة فلبثوا على ذلك يومني او ثالثة مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم 
لك فقالوا غفر اهللا ملاعز فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد جلوس فسلم مث جلس فقال استغفروا ملاعز بن ما

تاب توبة لو قسمت بني امة لوسعتهم مث جاءته امرأة من غامد من األزد فقالت يا رسول اهللا طهرين فقال ارجعى 
اهنا حبلى من فاستغفري اهللا وتويب إليه فقالت اراك تريد ان تردين كما رددت ماعز بن مالك قال ومم اطهرك قالت 

الزىن قال انت زنيت قالت نعم قال اذا ألرمحك حىت تضعني ما يف بطنك فكفلها رجل من األنصار حىت وضعت 
فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية قال اذا ال أرمجها وندع ولدها صغريا ليس له من 

ا رسول اهللا فرمجها مل يرو هذا احلديث عن غيالن بن جامع إال يرضعه فقام رجل من االنصار فقال أنا إيل رضاعه ي
  يعلى بن احلارث تفرد به ابنه حييي 

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خمتار بن غسان قال حدثنا عيسى بن  - ٤٨٤٤
لسلمي دخلت املسجد وأمري قال ابو عبد الرمحن ا]  ١١٩ص [ مسلم ابو داود عن عبد األعلى بن عامر قال 

املؤمنني علي على املنرب وهو يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا اوحى إىل نيب من انبياء بىن اسرائيل 
ان قل ألهل طاعىت من امتك ال يتكلوا على اعماهلم فإنين ال اقاص عبدا احلساب يوم القيامة مث اشاء ان اعذبه اال 

ملعاصي من امتك ال يلقون بايديهم فاين أغفر الذنوب العظام وال ابايل وأنه ليس من اهل قرية وال عذبته وقل ألهل ا



اهل مدينة وال اهل ارض وال رجل خباصة وال امرأة يكون يل علي ما احب إال كنت له على ما حيب وأنه ليس من 
له على ما حيب مث يتحول عن ما  مدينة وال اهل ارض وال رجل خباصة وال امرأة يكون يل على ما احب فأكون

احب إىل ما اكره إال حتولت له مما حيب إىل ما يكره إال كنت له على ما يكره وأنه ليس من اهل قرية وال اهل 
مدينة وال اهل ارض وال رجل خباصة وال امرأة يكون يل على ماأكره مث يتحول يل عن ما اكره إىل ما احب اال 

حيب ليس مىن من تطري او تطري له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له امنا انا  حتولت له عن ما يكره إىل ما
وخلقي وكل خلقي يل ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن السلمي إال عبد األعلى وال يروى عن علي إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به عيسى بن مسلم 

قال حدثنا حفص بن بشر األسدي قال حدثنا حسن  حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال حدثنا أبو كريب - ٤٨٤٥
بن حسني العلوي عن ابيه عن جعفر بن حممد عن حممد بن علي عن علي بن احلسني عن احلسني بن علي عن علي 
بن ايب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل جربيل يا حممد أحب من شئت فانك مفارقه واعمل 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوجز يل ]  ١٢٠ص [ وعش ما شئت فانك ميت  ما شئت فانك مالقيه
  جربيل عليه السالم يف اخلطبة 

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا حسن بن  - ٤٨٤٦
سني عن احلسني بن علي عن علي قال حسني بن زيد عن ابيه عن جعفر بن حممد عن حممد بن علي عن علي بن احل

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ما مجع شيء إىل شيء أفضل من حلم إىل علم 

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا حسن بن  - ٤٨٤٧
بن علي عن علي بن احلسني عن احلسني بن علي عن علي قال  حسني بن زيد عن ابيه عن جعفر بن حممد عن حممد

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأس العقل بعد اإلميان التحبب إىل الناس 

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال نا أبو كريب قال نا حفص بن بشر قال نا حسن بن حسني عن أبيه  - ٤٨٤٨
لي بن احلسني عن احلسني بن علي عن علي قال قال رسول اهللا صلى عن جعفر بن حممد عن حممد بن علي عن ع

اهللا عليه و سلم ثالث من مل يكن فيه فليس مىن وال من اهللا قيل وما هن قال حلم يرد به جهل اجلاهل أو حسن 
  خلق يعيش به يف الناس أو ورع حيجزه عن معاصى اهللا 

ريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن جسر بن فرقد حدثنا عبد الوهاب بن رواحة قال حدثنا أبو ك - ٤٨٤٩
ومساكن طيبة ]  ١٢١ص [ عن احلسن قال سالت عمران بن حصني وابا هريرة عن آية من كتاب اهللا عن قوله 

يف جنات عدن فقاال على اخلبري سقطت سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قصر يف اجلنة من اللؤلؤ فيه 
قوتة محراء يف كل دار سبعون بيتا من الزمرد األخضر يف كل بيت سبعون سريرا مل يرو هذا سبعون دارا من يا

  احلديث عن احلسن إال جسر بن فرقد باب 

 )  



  من امسه عبد الوارث

 (  

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم ابو عبيدة العسكري قال حدثنا حممد بن جامع العطار قال حدثنا حممد بن  - ٤٨٥٠
ى قال حدثنا أبو نعامة عن خالد بن عمري عن عتبة بن غزوان السلمي قال كنا نشهد مع رسول اهللا عثمان القرش

صلى اهللا عليه و سلم القتال فاذا زالت الشمس قال لنا امحلوا فحملنا ال يروى هذا احلديث عن عتبة بن غزوان إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن جامع 

براهيم قال حدثنا حممد بن جامع العطار قال حدثنا حممد بن عثمان القرشي قال حدثنا عبد الوارث بن ا - ٤٨٥١
حدثنا سليمان بن ايب داود عن عطاء عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنزلوا 

  الكفور فإهنا مبنزلة القبور يعىن القرى 

حممد بن جامع العطار قال حدثنا حممد بن عثمان القرشي قال حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم قال حدثنا  - ٤٨٥٢
حدثنا سليمان بن ايب داود عن عطاء عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متدوا طنبا 

فوق  فإن يف البدو اجلفاء ويد اهللا على اجلماعة وال يباىل اهللا شذوذ من شذ وال يركب الدابة]  ١٢٢ص [ لبدو 
اثنني وال تضربوا وجوه الدواب فان كل شيء يسبح حبمده وال تسموا أبناءكم وإخوانكم احلكم وال ابا احلكم فإن 

  اهللا هو احلكم ال يروي هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن جامع 

رة بن اشرس املنقري قال حدثنا حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم ابو عبيد العسكري قال حدثنا حوث - ٤٨٥٣
ابراهيم بن مرثد العدوي عن إسحاق بن سويد العدوي عن معاذة العدوية ان عائشة قالت يا معشر النساء مرن 

ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر البول والغائط فان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغسل عنه اثر البول 
مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن سويد إال إبراهيم بن مرثد العدوي تفرد به والغائط وانا استحي ان اقوله هلم 

  حوثرة بن أشرس 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم ابو عبيدة العسكري قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الربكي قال حدثنا  - ٤٨٥٤
لت جاء حبيب بن احلارث سعيد بن عبد اهللا قال حدثنا نوح بن ذكوان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قا

يا رسول اهللا اين رجل مقراف الذنوب قال تب إىل اهللا يا ]  ١٢٣ص [ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
حبيب قال يا رسول اهللا اىن اتوب مث أعود قال فكلما أذنبت فتب قال يا رسول اهللا اذا يكثر ذنويب قال عفو اهللا 

ارث ال يروى هذا احلديث عن هشام بن عروة إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن أكثر من ذنوبك يا حبيب بن احل
  إبراهيم 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم ابو عبيدة قال حدثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عوانة  - ٤٨٥٥
سلم يقول لن يفلح قوم ميلك قال حدثنا مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أمرهم امرأة ال يروى هذا احلديث عن جابر بن مسرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة 



حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم ابو عبيدة قال حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا عثمان بن عبد  - ٤٨٥٦
لوازع بن نافع العقيلي عن نافع عن بن عمر قال دخلت مع النيب صلى اهللا عليه و الرمحن الطرائفي احلراين عن ا

سلم إىل حائط قوم من االنصار فناولته بسرة خضراء فأكلها مث قال يا بن عمر هذا أول طعام أكلته منذ ثالثة ايام مل 
  يرو هذا احلديث عن نافع إال الوازع بن نافع 

هيم قال حدثنا ابو الربيع الزهراين قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حدثنا عبد الوارث بن ابرا - ٤٨٥٧
عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا يف رجل تزوج امرأة ]  ١٢٤ص [ يزيد بن عبد الرمحن الداالين عن فراس 

ال معقل بن سنان مسعت فمات عنها ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا فقال هلا الصداق كامال وعليها العدة وهلا املرياث فق
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى به يف بروع بنت واثق مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال احملاريب 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم قال حدثنا عمار بن هارون قال حدثنا ابو الربيع السمان عن هشام بن  - ٤٨٥٨
اهللا عليه و سلم قال استنجوا باملاء البارد فانه مصحة للبواسري مل يرو هذا  عروة عن ابيه عن عائشة ان النيب صلى

  احلديث عن هشام بن عروة إال أبو الربيع السمان تفرد به عمار 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم قال حدثنا سيف بن مسكني األسواري قال حدثنا ابو االشهب جعفر بن  - ٤٨٥٩
بنت قيس قالت مسعت منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينادي الصالة  حيان عن عامر الشعيب عن فاطمة

جامعة فخرجت يف نسوة من األنصار حىت أتينا املسجد فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر مث 
ديث حدثين متيم صعد املنرب فاستقبلنا بوجهه ضاحكا مث قال اين واهللا ما مجعتكم لرغبة حديث وال لرهبة اال حل

الداري اتاين فاسلم وبايع فاخربين انه ركب يف ثالثني رجال من خلم وجذام ومها حيان من احياء العرب من اهل 
اليمن فصادفوا البحر حني اغتلم فلعب هبم املوج شهرا مث قذفهم قريبا من غروب الشمس إىل جزيرة من جزائر 

أيتها الدابة فأذن اهللا فكلمتنا ]  ١٢٥ص [ ا من دبرها قلنا من انت البحر قال فاذا حنن بدابة اهلب ال نعرف قبله
بلسان ذلق طلق فقالت انا اجلساسة قلنا وما اجلساسة قالت اليكم عىن عليكم بذاك الدير يف اقصى اجلزيرة فان فيه 

ا واذا هو رجال هو إىل خربكم باالشواق فأتينا الدير فاذا حنن برجل اعظم رجل رأيته قط خلقا واجسمه جسم
ممسوح العني اليمىن كأن عينه خنامة يف جدار جمصص واذا يداه مغلولتان إىل عنقه واذا رجاله مشدودتان بالكبول 
من ركبتيه إىل قدميه فقلنا له من انت ايها الرجل قال اما خربي فقد قدرمت عليه فأخربوين عن خربكم ما اوقعكم 

مي منذ صرت اليها فقال لنا اخربوىن عن حبرية الطربية ما فعلت فقلنا له هذه اجلزيرة وهذه اجلزيرة مل يصل اليها آد
عن اي امرها تسأل قال هل نضب ماؤها هل بدا ما فيها من العجائب قلنا ال واهللا قال أما إنه سيكون مث سكت 

ا له نعم قال أما مليا مث قال أخربوين عن عني زغر ما فعلت قلنا عن أي امرها تسأل قال هل حيترث عليها اهلها قلن
إنه سوف يغور عنها ماؤها فال حيترث عليه أهلها مث سكت مليا مث قال اخربوىن عن خنل بيسان ما فعل قلنا عن اي 
امره تسأل قال هل يثمر قلنا نعم قال أما إنه ال يثمر مث سكت مليا فقال أخربوين عن النيب األمي ما فعل قلنا عن 

عم قال فما صنعت معه العرب فقلنا منهم من قاتله ومنهم من صدقه فقال أما إنه اي امره تسأل قال هل ظهر قلنا ن
من صدقه فهو خري له ثالثا فقلنا أخربنا خربك ايها الرجل قال اما تعرفوين قلنا لو عرفناك ما سألناك قال انا الدجال 

ا اردهتما استقبلين ملك يوشك أن يؤذن يل يف اخلروج فاذا خرجت وطئت ارض العرب كلها غري مكة وطيبة كلم
قال ابو األشهب قال عامر قالت فاطمة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا ]  ١٢٦ص [ بيده السيف مصلتا فردىن عنهما 



عليه و سلم رافعا يديه حىت رأيت بياض إبطيه مث قال أال اخربكم ان هذه طيبة ثالثا مث قال أال اخربكم بأنه يف حبر 
سري عنه مث قال بل هو يف حبر اليمن مث اغمي عليه ساعة مث سري عنه فقال هو يف حبر  الشام مث اغمي عليه ساعة مث

العراق ثالثا خيرج حني خيرج من بلدة يقال هلا أصبهان من قرية من قراها يقال هلا رستقباد خيرج حني خيرج على 
ذلك منكم فقيل له ادخل املاء فال مقدمته سبعون الفا عليهم السيجان معه هنران هنر من ماء وهنر من نار فمن أدرك 

  يدخله فإنه نار واذا قيل له ادخل النار فليدخلها فانه ماء 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم قال حدثنا سيف بن مسكني قال حدثنا مبارك بن فضالة عن املنتصر بن  - ٤٨٦٠
سلم قال اذا اقترب الزمان كثر لبس عمارة عن ابيه عن جده وكان جده ابو ذر الغفاري عن النيب صلى اهللا عليه و 

الطيالسة وكثرت التجارة وكثر املال وعظم رب املال ملاله وكثرت الفاحشة وكانت إمرة الصبيان وكثر الفساد 
وجار السلطان وطفف يف املكيال وامليزان ويرىب الرجل جرو كلب خري له من ان يرىب ولدا وال يوقر كبري وال 

ىن حىت ان الرجل ليغش املرأة على قارعة الطريق فيقول أمثلهم يف ذاكم الزمان لو يرحم صغري ويكثر أوالد الز
  اعتزلتم عن الطريق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم يف ذلك الزمان املداهن 

حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم قال حدثنا سيف بن مسكني قال حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن  - ٤٨٦١
السعدي قال عىت خرجت يف طلب العلم حىت قدمت الكوفة فاذا انا بعبد اهللا بن مسعود بني ظهراين اهل  عىت

الكوفة فسألت عنه فأرشدت إليه فاذا هو يف مسجدها األعظم فأتيته فقلت ابا عبد الرمحن اين جئت اضرب اليك 
رجل من اهل البصرة قال ممن قلت من هذا التمس منك علما لعل اهللا ان ينفعنا به بعدك فقال يل ممن الرجل قلت 

احلي من بىن سعد فقال يل يا سعدي ألحدثن فيكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأتاه رجل فقال يا رسول اهللا أال ادلك على قوم كثرية امواهلم كثرية شوكتهم تصيب 

قال كثريا قال من هم قال هذا احلي من بين سعد من اهل الرمال فقال رسول اهللا مه فإن بىن منهم ماال دبرا او 
سعد عند اهللا ذو حظ عظيم سل يا سعدي قلت ابا عبد الرمحن هل للساعة من علم تعرف به الساعة قال وكان 

سلم قلت يا رسول اهللا هل  متكئا فاستوى جالسا فقال يا سعدي سألتين عما سألت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
للساعة من علم تعرف به الساعة فقال نعم يا بن مسعود إن للساعة أعالما وإن للساعة أشراطا أال وإن من اعالم 

الساعة وأشراطها ان يكون الولد غيظا وأن يكون املطر قيظا وان يفيض األشراف فيضا يا بن مسعود ان من اعالم 
ائن وان خيون االمني يا بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان تواصل االطباق الساعة واشراطها ان يؤمتن اخل

وان تقاطع االرحام يا بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها يا 
سعود ان من اعالم الساعة بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان حترف احملاريب وان خترب القلوب يا بن م

واشراطها أن يكون املؤمن يف القبيلة اذل من النقد يا بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان ]  ١٢٨ص [ 
يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء يا بن مسعود ان من اعالم الساعة وأشراطها ملك الصبيان ومؤامرة النساء 

اعة واشراطها ان تكثف املساجد وان يعلو املنابر يا بن مسعود ان من اعالم الساعة يا بن مسعود ان من اعالم الس
واشراطها ان يعمر خراب الدنيا وخيرب عمراهنا يا بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان تظهر املعازف 

لت ابا عبد الرمحن وهم والكرب وشرب اخلمور يا بن مسعود ان من اعالم الساعة واشراطها ان يكثر اوالد الزىن ق
مسلمون قال نعم قلت أبا عبد الرمحن والقرآن بني ظهرانيهم قال نعم قلت أبا عبد الرمحن وأىن ذلك قال يأيت على 



الناس زمان يطلق الرجل املرأة مث جيحدها طالقها مث فيقيم على فرجها فهما زانيان ما أقاما مل يرو هذي احلديثني عن 
  ف بن مسكني مبارك بن فضالة إال سي

 )  

  من امسه عبد الكبري

 (  

حدثنا عبدالكبري بن عمر اخلطايب قال حدثنا عمر بن مدرك الرازي قال حدثنا شهاب بن معمر البلخي  - ٤٨٦٢
قال حدثنا حيان بن عبيد اهللا العدوي عن عطاء بن ايب رباح عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذا احلديث عن عطاء إال حيان بن عبيد اهللا تفرد به شهاب بن معمر كل مسكر حرام مل يرو ه

حدثنا عبدالكبري بن عمر اخلطايب قال حدثنا ابراهيم بن عباد الكرماين قال حدثنا حيىي بن ايب بكري قال  - ٤٨٦٣
م فرأى يف حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

املسجد رجال ال يتم ركوعه وال سجوده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقبل صالة رجل ال يتم الركوع 
والسجود مل يرو هذا احلديث عن أيب جعفر الرازي إال حيىي بن أيب بكري تفرد به إبراهيم بن عباد وال يروى عن 

و الذي روى عنه أبو جعفر قد روى عنه الثوري وبن املبارك وليس هو أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي والربيع ه
  بن أنس بن مالك هذا خراساين مسعت عبد اهللا بن أمحد يذكره عن أبيه أمحد بن حنبل 

حدثنا عبدالكبري بن عمر اخلطايب قال حدثنا ازهر بن مجيل قال حدثنا السكن بن ايب السكن ابو عمرو  - ٤٨٦٤
يونس بن عبيد عن محيد الطويل قال وال اراين اال قد مسعته من انس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه الربمجي قال حدثنا 

و سلم نظر إىل رجل يهادي بني رجلني فقال ما هذا قالوا نذر ان حيج ماشيا قال ما أغىن اهللا عن قتل هذا نفسه 
  فرد به أزهر بن مجيل مروه فلريكب مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال السكن الربمجي ت

حدثنا عبدالكبري بن حممد االنصاري أبو عمري من ولد انس بن مالك قال حدثنا سليمان بن داود  - ٤٨٦٥
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مسعت رسول ]  ١٣٠ص [ الشاذكوين قال حدثنا عيسى بن يونس عن 

ال إله إال اهللا مل حياسبه اهللا عز و جل مل يرو هذا احلديث  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رىب صغريا حىت يقول
  عن هشام بن عروة إال عيسى بن يونس تفرد به سليمان بن داود الشاذكوين 

 )  

  من امسه عبد العزيز

 (  



حدثنا عبد العزيز بن يعقوب ابو األصبغ القيصراين قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا مالك  - ٤٨٦٦
ول عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهل اجلنة يأكلون بن مغ

ويشربون وال يبصقون وال يتمخطون وال يتغوطون وال يبولون طعامهم جشاء ورشح كرشح املسك مل يرو هذا 
  احلديث عن مالك بن مغول إال الفريايب وأبو بكر احلنفي 

يز بن احلسني بن بكر بن الشرود قال حدثين ايب عن جدي عن جعفر بن سليمان عن حدثنا عبد العز - ٤٨٦٧
واللبة فقال ]  ١٣١ص [ ثابت عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه سئل هل ما تكون الذكاة اال يف احللق 

 يروى عن أنس لو طعنت يف فخذها ألجزأعنك مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن سليمان إال بكر بن الشرود وال
  إال هبذا اإلسناد 

حدثنا عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل املقرئ البصري قال حدثنا بشر بن هالل  - ٤٨٦٨
الصواف قال حدثنا بكار بن حيىي بن اخي مهام قال حدثنا حرب بن شداد قال مسعت قتادة يقول سالت أنس بن 

ى اهللا عليه و سلم قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قرأ مد مالك كيف كانت قراءة رسول اهللا صل
  صوته مدا مل يرو هذا احلديث عن حرب بن شداد إال بكار بن حيىي تفرد به بشر بن هالل 

حدثنا عبد العزيز بن حممد قال حدثنا بشر بن هالل قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن ايب  - ٤٨٦٩
د عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن رجال صام هللا تطوعا مث اعطى ملء سليم عن جماه

  األرض ذهبا مل يستوف اجره دون يوم احلساب 

حدثنا عبد العزيز بن حممد قال نا بشر بن هالل قال نا عبد الوارث عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة  - ٤٨٧٠
عليه و سلم كل عمل بن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  أطيب عند اهللا من ريح املسك مل يرو هذين احلديثني عن ليث إال عبد الوارث تفرد هبما بشر بن هالل 

ثنا عيسى بن حدثنا عبد العزيز بن سليمان احلرملي األنطاكي قال حدثنا يعقوب بن كعب احلليب قال حد - ٤٨٧١
يونس عن عمران بن سليمان عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال اوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث صالة 

الضحى وأن ال انام إال على وتر وان اصوم من كل شهر ثالثة ايام مل يرو هذا احلديث عن عمران بن سليمان وهو 
  القيب إال عيسى بن يونس 

ز بن امحد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابو كامل اجلحدري قال حدثنا عثمان بن عبد حدثنا عبد العزي - ٤٨٧٢
الرمحن اجلمحي قال حدثنا ايوب السختياين عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن ثابت عن 

بعد الرمحن تفرد به أبو  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال العمري للوارث مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عثمان بن
  كامل 

حدثنا عبد العزيز بن امحد بن الفرج قال حدثنا عبدالسالم بن عمر اجلىن قال حدثنا روح بن عطاء بن  - ٤٨٧٣
ايب ميمونة قال حدثين ايب عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن عمران بن احلصني ان رجال قاتل رجال فعض 



[ ه فسقطت ثنية العاض فرفعا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يعض أحدمها يد صاحبه فانتزع الرجل يد
احدكم اخاه كما يعض الغحل مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن أيب ميمونة إال ابنه روح تفرد به عبد ]  ١٣٣ص 

  السالم بن عمر 

حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل  حدثنا عبد العزيز بن امحد بن الفرج قال ثنا حيىي بن عثمان احلريب قال - ٤٨٧٤
وقرة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ايب ايوب األنصاري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ذهب 
منكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها شرقوا وغربوا مل يرو هذا احلديث عن مرة بن عبد الرمحن إال 

  رشدين بن سعد 

 )  

  سمن امسه عبدو

 (  

حدثنا عبدوس بن ديزويه الرازي قال حدثنا حممد بن مصفى قال ثنا معاوية بن حفص عن احلكم بن  - ٤٨٧٥
هشام عن قتادة عن ايب اخلليل عن عبد اهللا بن ايب قتادة عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم 

ارة سنة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلكم بن عرفة كفارة سنتني سنة ماضية وسنة مستقبلة ويوم عاشوراء كف
  هشام وال عن احلكم إال معاوية بن حفص تفرد به حممد بن مصفى 

حدثنا عبدوس بن ديزويه الرازي قال حدثنا ابراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثنا ابراهيم بن املهاجر بن  - ٤٨٧٦
رقة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و مسمار قال حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن موىل احل

سلم ان اهللا قرأ طه و يس قبل ان خيلق آدم بألف عام فلما مسع املالئكة القرآن قالوا طوىب ألمة نزل هذا عليها 
أللسن تكلم هبذا مل يرو هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و ]  ١٣٤ص [ وطوىب ألجواف حتمل هذا وطوىب 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر  سلم

حدثنا عبدوس بن ديزويه الرازي قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال  - ٤٨٧٧
حدثنا ابو عثمان األوقص عن الزهري عن عبد الرمحن األعرج عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ي بيده هلممت ان آمر حبطب فيحطب مث آمر بالصالة فيؤذن هبا مث آمر رجال فيصلي بالناس مث قال والذي نفس
اخالف على رجال فأحرق عليهم بيوهتم بالنار والذي نفسي بيده لو علم احدهم انه جيد عظما مسينا او مرماتني 

  تفرد به الوليد بن مسلم حسنتني لشهد صالة العشاء مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبوعثمان األوقص 

 )  

  من امسه عباد



 (  

حدثنا عباد بن علي السرييين اجلوهري من ولد خالد بن سريين قال حدثنا بكار بن حممد بن عبد اهللا بن  - ٤٨٧٨
حممد بن سريين قال حدثنا بن عون عن حممد بن سريين عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا 

 ١٣٥ص [ وخلق هلا اهال بعشائرهم وقبائلهم ال يزاد فيهم والينتقص منهم وخلق النار وخلق هلا أهال خلق اجلنة 
بعشائرهم وقبائلهم ال يزاد فيهم وال ينتقص منهم فقال رجل يا رسول اهللا ففيم نعمل فقال اعملوا فكل امرئ ] 

  رد به عباد بن علي ميسر ملا خلق له مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال بكار بن حممد تف

حدثنا عباد بن سعيد اجلعفي الكويف قال حدثنا حممد بن عثمان بن ايب البهلول قال حدثنا صاحل بن ايب  - ٤٨٧٩
االسود عن االعمش عن مسلم ايب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان بيىن وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فقال اجعل بيين وبينك أباك قلت نعم مل يرو هذا احلديث عن األعمش كالم فقال اجعل بيين وبينك عمر فقلت ال 
  إال صاحل بن أيب األسود 

حدثنا عباد بن سعيد اجلعفي قال حدثنا حممد بن عثمان بن ايب البهلول قال حدثنا صاحل بن ايب األسود  - ٤٨٨٠
الت مسعت النيب صلى اهللا عليه و عن هاشم بن الربيد عن ايب سعيد التيمي عن ثابت موىل ايب ذر عن ام سلمة ق

سلم يقول علي مع القرآن والقرآن معه ال يفترقان حىت يردا على احلوض ال يروى هذا احلديث عن ثابت موىل ايب 
  ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به صاحل بن ايب األسود 

سفيان الثوري عن عبيد اهللا حدثنا عباد بن عبد اهللا البغدادي قال حدثنا يزيد بن ايب حكيم قال حدثنا  - ٤٨٨١
بن عمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي فكرب 

  عليه اربعا 

 )  

  من امسه عياش

 (  

حدثنا عياش بن حممد اجلوهري البغدادي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء  - ٤٨٨٢
اعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال العقيقة تذبح عن إمس

  لسبع أو اربع عشرة أو إحدى وعشرين مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال إمساعيل بن مسلم تفرد به اخلفاف 

ك قال حدثنا خملد بن يزيد قال حدثنا حدثنا عياش بن متيم السكري البغدادي قال حدثنا خملد بن مال - ٤٨٨٣
مسعر عن سليمان الشيباين عن عبد اهللا بن ايب اوىف قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن حلوم 

  احلمر األهلية مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال خملد بن يزيد 



لد بن يزيد قال حدثنا حممد بن سلمة عن حدثنا عياش بن متيم قال حدثنا خملد بن مالك قال حدثنا خم - ٤٨٨٤
حممد بن عبيد اهللا الفزاري عن سعيد بن ايب بردة عن ابيه عن ايب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من مر منكم يف هذه األسواق ومعه نبل فليقبض على النضال مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب بردة إال حممد بن 
  لفزازي تفرد به حممد بن سلمة عبيد اهللا ا

حدثنا عياش بن متيم قال حدثنا حيىي بن ايوب املقابري قال حدثنا سلم بن سامل قال حدثنا خارجة بن  - ٤٨٨٥
مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان اهللا 

ب الرمحة منهم فقلت بأيب انت وأمي يا رسول اهللا او يضحك ربنا قال نعم يضحك من يأس العباد وقنوطهم وقر
والذي نفسي بيده انه ليضحك قلت فال يعدمنا خريا اذا ضحك مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال خارجة 

  بن مصعب تفرد به سلم بن سامل باب 

 )  

  من امسه عيسى

 (  

ي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا عبد اهللا بن سفيان عن حدثنا عيسى بن حممد السمسار الواسط - ٤٨٨٦
حيىي بن سعيد عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفترق هذه األمة على ثالث وسبعني 

  فرقة كلهم يف النار إال واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال ما انا عليه اليوم وأصحايب 

مد السمسار الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا إسحاق األزرق عن حدثنا عيسى بن حم - ٤٨٨٧
شريك عن حممد بن عبد اهللا املرادي عن عمرو بن مرة عن ايب البختري الطائي عن ايب سعيد اخلدري قال قال 

 ما منعك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيقرن أحدكم نفسه اذا رأى هللا امرا حق ان يتكلم فيه فيقول اهللا
  ]  ١٣٨ص [ تكلم فيقول خشيت الناس فيقول اياى كنت احق ان ختشى 

حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا حممد بن عمرويه اهلروي قال حدثنا غسان بن سليمان قال  - ٤٨٨٨
تادة قال سئل حدثنا ابراهيم بن طهمان عن حممد بن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن عطاء عن ايب اخلليل عن ايب ق

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يكون معه اهلدي تطوعا فيعطب قبل ان يبلغ قال ينحرها مث يلطخ نعلها 
  بدمها مث يضرب هبا جنبها وال يأكل منها فإن اكل منها وجب عليه قضاؤها 

ثنا عبيد اهللا بن عبداجمليد حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا حممد بن عمرويه اهلروي قال حد - ٤٨٨٩
احلنفي قال حدثنا خالد بن الياس عن صاحل بن ايب حسان عن عبد امللك بن مروان عن عائشة ان النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم كان اذا خرج إىل مكة اغتسل حني يريد ان حيرم 



قال حدثنا حممد بن  حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا سليمان بن داود بن ثابت الواسطي - ٤٨٩٠
ماهان بن ايب حنيفة قال حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن زيد بن اسلم عن بن عمر قال اختصم رجالن إىل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال امنا انا بشر اقضى بينكم مبا امسع منكم ولعل احدكم احلن حبجته من اخيه فمن 

  ]  ١٣٩ص [ له قطعة من النار  قضيت له من حق اخيه شيئا فإمنا اقطع

حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو املنذر عن حفص بن  - ٤٨٩١
صاحل عن عامر الشعيب عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ابر قسمهما وقضى 

كان عاقا يف حياته ومن مل يرب قسمهما ويقض دينهما واستسب هلما كتب  دينهما ومل يستسب هلما كتب بارا وان
عاقا وان كان بارا يف حياته ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن مسرة إال هبذا اإلسناد تفرد به على بن سعيد 

  الكندي 

بن قرم عن هارون حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا ابراهيم بن سعيد اجلوهري عن سليمان  - ٤٨٩٢
بن سعد عن ايب السفر عن حرة عن امساء بنت عميس قالت خطبىن علي فبلغ ذلك فاطمة فذكرته لرسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم فقال ما كان هلا ان تؤذى اهللا ورسوله مل يرو هذا احلديث عن هارون بن سعد إال سليمان بن قرم 
  تفرد به اجلوهري 

مد السمسار قال حدثنا امحد بن سهيل الوراق الواسطي قال حدثنا نعيم بن مورع حدثنا عيسى بن حم - ٤٨٩٣
العنربي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم نظيف فتنظفوا 

  فانه ال يدخل اجلنة إال نظيف 

الوراق ثنا نعيم بن مورع ]  ١٤٠ص [ هيل حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا امحد بن س - ٤٨٩٤
العنربي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقدح فيه لنب وعسل 

فقال شربتني يف شربة وأدمني يف قدح ال حاجة يل به اما اىن ال ازعم انه حرام اكره ان يسألين اهللا عن فضول الدنيا 
أتواضع هللا فمن تواضع هللا رفعه اهللا ومن تكرب وضعه اهللا ومن اقتصد اغناه اهللا ومن اكثر ذكر املوت يوم القيامة 

  احبه اهللا 

حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا امحد بن سهل الوراق قال حدثنا مسور بن مورع العنربي  - ٤٨٩٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى قال حدثنا االعمش عن سامل بن ايب اجلعد عن ثوبان موىل رسول 

اهللا عليه و سلم من دعا بوضوئه فساعة يفرغ من وضوئه يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا 
يث اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين فتحت له مثانية ابواب اجلنة يدخل من أيها شاء مل يرو هذا احلد

  عن األعمش إال املسور بن مورع 

حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن بن ايب ليلى عن عمرو بن  - ٤٨٩٦
دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال وقصت رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقته فقتلته وهو 



يه و سلم ادفنوه يف ثوبيه وال متسوه طيبا واغسلوه بسدر وماء وال تغطوا وجهه فإنه حمرم فقال النيب صلى اهللا عل
  يبعث يوم القيامة يليب 

حدثنا عيسى بن حممد السمسار قال نا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن بن ايب ليلى عن سلمة بن  - ٤٨٩٧
ل من القوم فنهيناه فاىب فلما قدمنا املدينة كهيل عن سويد بن غفلة قال كنا يف مسري لنا فوجدنا سوطا فأخذه رج

لقينا أيب بن كعب فذكرنا ذلك له فقال وجدت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة دينار فاتيته هبا فقال 
عرفها سنة فلما جاء احلول اتيته هبا فقال عرفها سنة اخرى ففعلت فلما جاء احلول اتيته هبا بعد ثالث سنني فقال 

رف وكاءها وعدهتا مث استمتع هبا فإن جاء هلا طالب فاعطها اياه مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ليلى إال خالد بن اع
  عبد اهللا 

حدثنا عيسى بن حممد الصيدالين قال حدثنا حممد بن عقبة السدوسي قال حدثنا حممد بن عثمان بن  - ٤٨٩٨
عن ايب هريرة قال قال ]  ١٤٢ص [ عن سعيد بن املسيب  سنان القرشى قال حدثنا كعب ابو عبد اهللا عن قتادة

النيب صلى اهللا عليه و سلم أال ان عيسى بن مرمي ليس بيىن وبينه نيب وال رسول أال انه خليفيت يف أمىت من بعدي أال 
رة اىن إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب وتضع احلرب اوزارها اال فمن ادركه منكم فليقرا عليه السالم قال ابو هري

  ألرجو ان اكون اول من أقرأه السالم من أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم وآكل من جفنته 

 )  

  من امسه عمرو

 (  

حدثنا عمرو بن ثور اجلذامي قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا سفيان عن بن ايب ليلى عن  - ٤٨٩٩
نيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعوذ احلسن واحلسني فيقول املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان ال

أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن بن أيب ليلى 
  إال الفريايب واملشهور الثوري عن منصور عن املنهال 

فريايب قال حدثنا سفيان عن عاصم عن حممد بن حدثنا عمرو بن ثور قال حدثنا حممد بن يوسف ال - ٤٩٠٠
سريين عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هللا تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة مل يرو 

  هذين احلديثني عن سفيان إال الفريايب 

سفيان عن يونس بن ]  ١٤٣ص [ حدثنا عمرو بن ثور قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب قال حدثنا  - ٤٩٠١
عبيد عن حممد بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة قال انتهيت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل 
عبد الرمحن بن عوف فتأخر فأشار إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلينا ما ادركنا وقضينا ما سبقنا مل يرو هذا 

  احلديث عن سفيان إال الفريايب 



حدثنا عمرو بن ايب الطاهر بن السرح املصري قال حدثنا سعيد بن ايب مرمي قال حدثنا نافع بن عمر  - ٤٩٠٢
اجلمحي قال حدثين بن ايب مليكة قال قال عبد اهللا بن عمرو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوضي مسرية 

وكيزانه كنجوم السماء مل يرو هذا احلديث عن  شهر وزواياه سواء وميزابه ابيض من الورق ورحيه أطيب من املسك
  بن أيب مليكة إال نافع بن عمر 

حدثنا عمرو بن ايب الطاهر بن السرح قال حدثنا سعيد بن ايب مرمي قال نا نافع بن عمر عن عمرو بن  - ٤٩٠٣
  حنو ميلني من مكة  دينار عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذهب حلاجته إىل املغمس قال نافع

حدثنا عمرو بن ايب الطاهر بن السرح قال حدثنا سعيد بن ايب مرمي قال حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن  - ٤٩٠٤
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتشرون يوم القيامة حفاة 

  ع بن عمر إال بن أيب مرمي مشاة غرال مل يرو هذا احلديث عن ناف

حدثنا عمرو بن ايب الطاهر بن السرح قال حدثنا سعيد بن ايب مرمي قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعى  - ٤٩٠٥
أن انس بن مالك أخربه ان رسول اهللا صلى ]  ١٤٤ص [ ان أبا احلويرث أخربه أن نعيم بن عبد اهللا اجملمر أخربه 

ن فيه فقد ذاق طعم االميان من كان ال شيء احب إليه من اهللا ورسوله ومن كان اهللا عليه و سلم قال ثالث من ك
ألن حيرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه ومن كان حيب هللا ويبغض هللا مل يرو نعيم عن أنس حديثا غري هذا 

بن اخلطاب رضي اهللا عنه  وإمنا مسى اجملمر ألنه كان جيمر قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو من مواىل عمر
  ومل يروه عن أيب احلويرث إال موسى تفرد به بن أيب مرمي 

حدثنا عمرو بن حازم ابو اجلهم الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا عيسى بن يونس  - ٤٩٠٦
 مينعن أحدكم هيبة عن سليمان التيمي عن ايب نضرة عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال

  ان يقول يف احلق اذا رآه او مسعه مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال عيسى بن يونس ]  ١٤٥ص [ الناس 

حدثنا عمرو بن إسحاق بن ابراهيم بن العالء بن زبريق احلمصي قال حدثنا جدي ابراهيم بن العالء قال  - ٤٩٠٧
الصنعاين عن أيب أمساء الرحيب عن شداد بن اوس عن النيب صلى اهللا عليه  حدثنا إمساعيل بن عياش قال حدثنا راشد

و سلم قال انه سيكون عليكم ائمة مييتون الصلوات عن مواقيتها فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم 
  سبحة فلما كان احلجاج أخر الصالة عن مواقيتها فكنت أصلي الصالة لوقتها واجعل صاليت معهم سبحة 

حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا جدي ابراهيم بن العالء قال حدثنا عمر بن بالل القرشي قال رأيت  - ٤٩٠٨
عبد اهللا بن بسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قاعد يف املسجد وكان شيخا كبريا مسنا فجاءه 

العباس بن الوليد بن عبد امللك اليت عند باب  غالمه فقال يا موالي هذه مجالك قد أخذت يف سخرة الزبلة يعين دار
املسجد حبمص وكان معه رجالن فأخذا بضبعيه حىت قام قال عمر فمشيت معه حىت اتى الزبلة فإذا مجاله مناخة وإذا 
هم يسفون التراب بالغرائر فأخذ الغرارة فأقبل يفتح هلم فقال ناس من النصارى هذا صاحب نبيكم تصنعون به هذا 

ا رجال من اصحاب عيسى حلملناه على رؤوسنا فأهوى القوم ليأخذوه فقال دعوين مسعت رسول اهللا صلى لو رأين



عليكم الوالة ال يروى هذا عن عبد اهللا بن بسر إال هبذا ]  ١٤٦ص [ اهللا عليه و سلم يقول كيف انتم اذا جارت 
  اإلسناد تفرد به عمر 

عالء قال حدثنا اصبغ بن عبد العزيز قال حدثين أيب عن جده حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن ال - ٤٩٠٩
ابان عن ابيه سليمان قال كان اسالم قباث بن اشيم الليثي أن رجاال من قومه وغريهم من العرب اتوه فقالوا ان 
ما حممد بن عبد املطلب قد خرج يدعو إىل دين غري ديننا فقام قباث حىت اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فل

دخل عليه قال له اجلس يا قباث فأوجم قباث أو قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت القائل لو خرجت 
نساء قريش بأكمتها ردت حممدا واصحابه فقال قباث والذي بعثك باحلق ما حترك به لساين وال تزمزمت به شفتاي 

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا رسول اهللا  وال مسعه مىن أحد وما هو اال شيء هجس يف نفسي اشهد أن ال
  وأن ما جئت به حق ال يروى هذا احلديث عن قباث بن أشيم إال هبذا اإلسناد تفرد به أصبغ بن عبد العزيز 

حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا ايب قال حدثنا عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي  - ٤٩١٠
سى بن يزيد ان طاوسا ابا عبد الرمحن حدثه ان منبها ابا وهب حدثه يرده إىل معاذ ان النيب صلى اهللا قال حدثنا عي

عليه و سلم جلس يف بيت من بيوت أزواجه وعنده عائشة فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا السام عليك يا حممد 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم فاستجمعت قال وعليكم فجلسوا فتحدثوا وقد فهمت عائشة حتيتهم الىت حيوا هبا ا

وغضب اهللا ولعنته هبذا حتيون نيب اهللا صلى ]  ١٤٧ص [ غضبا وتصربت فلم متلك غيظها فقالت بل عليكم السام 
اهللا عليه و سلم مث خرجوا فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ما محلك على ما قلت قالت او مل تسمع كيف حيوك 

ما ملكت نفسي حني مسعت حتيتهم أياك فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ال جرم كيف رأيت يا رسول اهللا واهللا 
رددت عليهم ان اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد ومل حيسدوا املسلمني على افضل من ثالث رد السالم 

بن جبل إال هبذا اإلسناد وال  وإقامة الصفوف وقوهلم خلف امامهم يف املكتوبة آمني ال يروى هذا احلديث عن معاذ
  نعلم منبها أبا وهب أسند غري هذا احلديث 

حدثنا عمرو بن حممد بن عبد اجلبار بن سليم الزبيدي احلمصي قال وجدت يف كتاب جدي عبد اجلبار  - ٤٩١١
ايب  بن سليم الزبيدي حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابراهيم بن حممد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ولغ الكلب يف اناء أحدكم فال يغمس فيه شيئا حىت يغسله سبع 
  مرات مل يروهذا احلديث عن صفوان بن سليم إال إبراهيم بن حممد تفرد به إمساعيل بن عياش 

اهللا بن سعد الزهري قال حدثنا  حدثنا عمرو بن أمحد بن عمرو العمي النحاس البصري قال حدثنا عبيد - ٤٩١٢
عمي قال حدثنا ايب عن حممد بن إسحاق قال حدثين سلمة بن كهيل احلضرمي عن عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن 

ابيه بريدة بن احلصيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اين قد كنت هنيتكم عن ثالث عن زيارة القبور 
عربة وهنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث فكلوا وادخروا وهنيتكم عن النبيذ يف فزوروها فان يف زيارهتا عظة و

األسقية فاشربوا وال تشربوا حراما مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل إال حممد بن إسحاق تفرد به يعقوب بن 
  ]  ١٤٨ص [ إبراهيم بن سعد عن أبيه 



س بن الفرج الرياشي قال حدثنا األصمعي عن عبد العزيز حدثنا عمرو بن أمحد العمي قال حدثنا العبا - ٤٩١٣
بن ايب سلمة عن عبد الواحد بن ايب عون عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم وارتدت العرب واشرأب النفاق ونزل بأيب ما لو نزل باجلبال هلاضها فواهللا ما اختلفوا يف نقطة إال طار أيب 
ظها وسناهنا مث تذكر بن اخلطاب فتقول كان واهللا احوذيا نسيج وحده قد أعد لألمور اقراهنا قال الرياشي يقال حب

جاءت ... للرجل البارع الذي ال يتشبه به أحد نسيج وحده ويقال عيري وحده ويقال جحيش وحده وقال الشاعر 
بزنده من يلقه من بطل يسرنده قال الرياشي سفراء تزدي بنسيج وحده تقدح قيسا كلها ... به متعجرا بربده 

أدفعه عين ويسرنديين مل يرو هذا احلديث عن ... ما بال هذا اليوم يغرنديين ... يسرنده يعلوه أنشدنا األصمعي 
  األصمعي إال الرياشي 

اهللا بن  حدثنا عمرو بن أمحد العمي قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلزري البصري قال حدثنا عبد - ٤٩١٤
ان بن ام مكتوم اتى النيب صلى اهللا عليه و ]  ١٤٩ص [ داود اخلرييب عن علي بن صاحل عن عاصم بن ايب رزين 

سلم فقال يا رسول اهللا اين كبري ضرير شاسع الدار وال قائد يل فهل جتد يل رخصة قال تسمع النداء قال نعم قال 
  حل بن حي إال عبد اهللا بن داود ما أجد لك رخصة مل يرو هذا احلديث عن علي بن صا

 )  

  من امسه عمارة

 (  

حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات املصري ابو رفاعة قال حدثنا ابو صاحل عبد اهللا بن صاحل  - ٤٩١٥
قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين حيىي بن سعيد قال كتب ايل خالد بن ايب عمران قال حدثين ابو عياش قال 

بر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب مسعت جا
  للغرباء قال ومن هم يا رسول اهللا قال الذين يصلحون حني يفسد الناس 

عيد حدثنا عمارة بن وثيمة قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث بن سعد قال حدثين حيىي بن س - ٤٩١٦
قال كتب ايل خالد بن ايب عمران قال حدثين ابو عياش عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 
من راع يسترعي رعية إال سئل يوم القيامة اقام فيها امر اهللا ام اضاعه مل يرو هذين احلديثني عن حيىي بن سعيد إال 

  الليث 

ثنا سعيد بن ايب مرمي قال نا حممد بن جعفر عن زيد بن اسلم عن بن عمر حدثنا عمارة بن وثيمة قال حد - ٤٩١٧
أزواجهن بأحسن أصوات ]  ١٥٠ص [ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ازواج اهل اجلنة ليغنني 

وإن مما ... ينظرن بقرة أعيان ... ... أزواج قوم كرام ... حنن اخلريات احلسان ... مسعها أحد قط أن مما يغنني به 
حنن املقيمات فال يظعنه مل يرو هذا احلديث ... ... حنن اآلمنات فال خيفنه ... حنن اخلالدات فال ميتنه ... يغنني به 

  عن زيد بن أسلم إال حممد بن جعفر تفرد به سعيد بن أيب مرمي 



 )  

  باب الغني

 (  

 )  

  من امسه غالب

 (  

ثنا حممد بن مسلم بن واره الرازي قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا غالب بن حممد الربدعي قال حد - ٤٩١٨
الكاليب قال حدثنا جدي عبيد اهللا بن الوازع عن ايوب السختياين عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى 

فكاك رقبة  اهللا عليه و سلم ثالث من فعلهن ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه وان يبارك له من سعى يف
ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه 

  وان يبارك له ومن احيا ارضا ميتة ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه وان يبارك له 

 )  

  باب الفاء

 (  

 )  

  من امسه الفضل

 (  

حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب ايب ثور قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا  - ٤٩١٩
عبد الرمحن بن مالك بن مغول عن سعيد بن مسلم اهلمداين عن الشعيب قال رأى ابو هريرة رجال فأعجبه هيئته 

 عليه ممن انت قال من اهل األرض قال كلنا من فقال ممن انت فقال الرجل ممن انعم اهللا عليه قال فكلنا ممن انعم اهللا
اهل األرض ممن انت قال من النبط قال تنح عين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قتلة األنبياء واعوان 

الظلمة فاذا اختذوا الرباع وشيدوا البنيان فاهلرب فاهلرب مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال سعيد بن مسلم 
  وال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن مالك بن مغول  اهلمداين



حدثنا الفضل بن هارون قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي  - ٤٩٢٠
قال من قرأ القرآن على اي حرف كان كتب  عن ابيه عن عروة بن الزبري عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم

اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ومن قرأ فأعرب بعضا وحلن بعضا كتب له 
عشرون حسنة وحمي عنه عشرون سيئة ورفع له عشرون درجة ومن قرأ فأعرب كله كتب له اربعون حسنة وحمي 

مل يرو هذا احلديث عن عروة إال زيد العمي تفرد به ابنه عبد الرحيم بن  عنه اربعون سيئة ورفع له اربعون درجة
  ]  ١٥٣ص [ زيد 

حدثنا الفضل بن هارون قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا حبان بن علي عن حارثة بن  - ٤٩٢١
ميني فيها قطيعة فكفارهتا ان ال حممد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على 

  يقيم عليها مل يرو هذا احلديث عن حارثة إال حبان بن علي وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا الفضل بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال حدثنا ايب عمر بن خالد عن  - ٤٩٢٢
قال أخربين عروة أن عائشة اخربته ان رسول اهللا صلى اهللا عليه موسى بن اعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري 

و سلم كان يرغب الناس يف قيام رمضان من غري ان يأمرهم بعزمية امر فيه فيقول من قام رمضان اميانا واحتسابا 
فة ايب غفر له ما تقدم من ذنبه وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر على ذلك كان األمر على ذلك خال

  بكر وصدرا من خالفة عمر مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن راشد إال موسى بن أعني 

حدثنا الفضل بن هارون قال حدثنا عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا املطلب بن زياد عن السدي عن عبد  - ٤٩٢٣
املنذر واهلاد رجل من بىن ]  ١٥٤ص [ خري عن علي يف قوله تعاىل إمنا انت منذر ولكل قوم هاد قال رسول اهللا 

  هاشم مل يرو هذا احلديث عن السدي إال املطلب بن زياد تفرد به عثمان بن أيب شيبة 

حدثنا الفضل بن ايب روح البصري قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا عبيدة بن االسود عن  - ٤٩٢٤
بن يزيد النخعي عن ايب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن القاسم بن الوليد عن احلارث بن يزيد العكلي عن ابراهيم 

ثابت األنصاري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للمسافر ثالث وللمقيم يوم وليلة وميسح على اخلفني مل 
  يرو هذا احلديث عن احلارث العكلي إال القاسم بن الوليد وال عن القاسم إال عبيدة تفرد به عبد اهللا بن عمر 

حدثنا الفضل بن ايب روح قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا حيىي بن محاد الطائي قال حدثنا  - ٤٩٢٥
عصمة بن زامل عن ابيه قال مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال ملن حوله من امته 

ل اهللا قال الصالة والزكاة واألمانة والفرج والبطن اكفلوا يل بست خصال وأكفل لكم اجلنة قلت ما هي يا رسو
  واللسان ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن عمر 

حدثنا الفضل بن العباس القرطمي البغدادي قال حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار قال حدثنا عمرو بن  - ٤٩٢٦
 بن يزيد بن آدم قال حدثين أنس بن مالك قال قال ابو هريرة أوصاين خليلي صلى عبد اجلبار قال حدثنا عبد اهللا

بركعيت الفجر قال فيهما رغائب الدهر ]  ١٥٥ص [ اهللا عليه و سلم يف أشياء ال ادعها حىت اموت أوصاين 
املغرب ركعتني  وركعيت الضحى فإهنا صالة األوابني وركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وقبل العصر ركعتني وبعد



وبعد العشاء ركعتني وبصيام ثالثة أيام من كل شهر قال هو صوم الدهر وان ال ابيت اال على وتر وقال يل يا ابا 
هريرة صل ركعتني اول النهار اضمن لكم آخره ال يروى هذا احلديث عن أنس عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد 

  به إمساعيل بن عيسى العطار 

ثنا الفضل بن العباس قال حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار قال حدثنا عمرو بن عبد اجلبار قال حدثنا حد - ٤٩٢٧
عبد اهللا بن يزيد بن آدم عن ايب الدرداء وايب امامة وواثلة بن األسقع وأنس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ه اليروى هذا احلديث عن هؤالء األربعة إال هبذا و سلم قال ان اهللا حيب ان تقبل رخصه كما حيب العبد مغفرة رب
  اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عيسى 

حدثنا الفضل بن العباس قال حدثنا حيىي بن عثمان احلريب قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن  - ٤٩٢٨
يز بن عبيد اهللا وبرد بن سنان عمر واخيه عبد اهللا بن عمر وموسى بن عقبة وعبد اهللا بن زياد بن مسعان وعبدالعز

]  ١٥٦ص [ عن نافع عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث سرية قبل جند أنا فيها فكانت سهامنا 
قد بلغت اثنا عشر ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعريا بعريا مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن عبد اهللا 

  اش ذ إال إمساعيل بن عي

حدثنا الفضل بن العباس االصبهاين قال حدثنا بشار بن موسى اخلفاف قال حدثنا عباد بن العوام قال  - ٤٩٢٩
حدثنا سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سني الرجل جبار مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سفيان بن ح

حدثنا الفضل بن العباس قال حدثنا بشار بن موسى اخلفاف قال حدثنا حممد بن مصعب القرقساين قال  - ٤٩٣٠
حدثنا األوزاعي عن ربيعة عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج الدجال من يهودية اصبهان 

  عن األوزاعي عن ربيعة إال حممد بن مصعب  ومعه سبعون الفا من اليهود عليهم السيجان مل يرو هذا احلديث

حدثنا الفضل بن جعفر املصري قال حدثنا املسيب بن واضح قال حدثنا علي بن بكار عن هشام بن  - ٤٩٣١
حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل املعروف يف الدنيا اهل 

نكر يف الدنيا أهل املنكر يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال علي بن املعروف يف االخرة وأهل امل
  بكار تفرد به املسيب بن واضح 

حدثنا الفضل بن الربيع الكندي الالذقي قال حدثنا عبد الواحد بن شعيب اجلبلي جببلة قال حدثنا  - ٤٩٣٢
عن ابيه ]  ١٥٧ص [ وزاعي عن قرة عن الزهري عن سامل سالمة بن عبد العزيز قال حدثنا سلمة بن كلثوم عن األ

أن رجال كان يعظ أخاه يف احلياء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعه فإن احلياء من اإلميان مل يرو هذا احلديث 
  عن األوزاعي إال سلمة بن كلثوم تفرد به سالمة بن عبد العزيز 



باذاين قال حدثنا إمساعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا حفص بن حدثنا الفضل بن امحد االصبهاين الربز - ٤٩٣٣
غياث عن ليث عن جماهد عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انا ال نورث ما تركنا صدقة مل 

  يرو هذا احلديث عن جماهد إال ليث وال عن ليث إال حفص تفرد به إمساعيل بن عمرو 

حل بن علي بن عيسى بن جعفر بن أيب جعفر املنصور اهلامشي قال حدثنا هدبة بن حدثنا الفضل بن صا - ٤٩٣٤
خالد قال حدثنا حممد بن بكر الربساين قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن حممد قال حدثين ابو قعيس انه اتى 

نيب اهللا جاءين ابو قعيس  عائشة فاستأذن عليها فكرهت ان تاذن له فلما جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت يا
  فأبيت ان آذن له قال ليدخل عليك عمك وكان ابو قعيس اخا ظئر عائشة 

حدثنا الفضل بن صاحل اهلامشي قال حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال حدثنا عمرو بن محزة بن  - ٤٩٣٥
ليه و سلم سبحان اهللا ماذا اسيد قال حدثنا خلف يعىن الضيب عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

استقبلكم وماذا تستقبلون ثالثا قال فقال عمر بن اخلطاب أوحي نزل أوعد حضر قال فقال ان اهللا يغفر يف اول 
ليلة من شهر رمضان لكل اهل هذه القبلة قال فقال رجل بني يديه يهز راسه بخ بخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ولكن ذكرت املنافق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنافق كافر وليس  و سلم كانه ضاق صدرك فقال ال
  لكافر يف ذلك من شيء ال يروى هذا احلديث عن أنس بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن محزة 

بن زيد حدثنا الفضل بن احلباب اجلمحي قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا محاد  - ٤٩٣٦
قال حدثنا سعيد بن أيب صدقة عن حممد بن سريين عن ايب هريرة رفعه قال قال القوا نصفي يف البحر ونصفي يف 

الرب قال فدعى البحر مبا فيه والرب مبا فيه فقال ما محلك على ما صنعت قال اي رب خشيتك قال فما تالفاه غريها مل 
  بن زيد وال محاد إال احلجيب  يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب صدقة إال محاد

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن ايب ميمونة  - ٤٩٣٧
عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ليلة القدر اهنا ليلة سابعة او تاسعة وان املالئكة تلك الليلة يف 

  صا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران القطان األرض اكثر من عدد احل

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا هارون  - ٤٩٣٨
بن رئاب األسيدي عن جماهد عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستراح رائحة اجلنة من 

ئة عام وال جيد رحيها منان بعمله وال عاق وال مدمن مخر مل يرو هذا احلديث عن هارون بن رئاب إال مسرية مخسما
  الربيع بن بدر 

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا غوث بن سليمان بن زياد املصري قال حدثين  - ٤٩٣٩
ث بن جزء الزبيدي يف يوم مجعة فدعا بطست فبال فيها وقال ايب سليمان بن زياد قال دخلنا على عبد اهللا بن احلار

للجارية استريين فسترته مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى ان يبول احدكم مستقبل القبلة مل يرو 
  هذا احلديث عن غوث بن سليمان إال أبو الوليد 



سالم اجلمحي قال ذكر خالد بن قرة بن خالد  حدثنا الفضل بن احلباب اجلمحي قال حدثنا حممد بن - ٤٩٤٠
عن أبيه قال حدثنا اجلريري عن ايب العالء قال كنا باملربد فأتانا اعرايب ومعه قطعة ادمي فقال انظروا ما فيها فإذا 
كتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بىن زهري بن اقيش حي من عكل انكم إن اقمتم الصالة وآتيتم 

فأنتم آمنون بأمان اهللا فقلت انت مسعت هذا من ]  ١٦٠ص [ أديتم مخس ما غنمتم وسهم النيب والصفي الزكاة و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعته يقول صوم شهر الصرب وثالثة ايام من كل شهر يذهنب وغر الصدر فقلنا 

 فأخذ الصحيفة وانصاع فسألنا عنه فقيل أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اراكم تتهموين
  هذا النمر بن تولب العكلي مل يرو هذا احلديث عن خالد بن قرة إال حممد بن سالم 

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا حممد بن سالم اجلمحي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عنبسة  - ٤٩٤١
يب صلى اهللا عليه و سلم أسرعوا يف القتل حىت بلغ قتلهم الغنوي عن احلسن عن األسود بن سريع ان اصحاب الن

الولدان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون ابواه يهودانه وينصرانه مل 
  يرو هذا احلديث عن عنبسة الغنوي إال عبد الوهاب الثقفي تفرد به حممد بن سالم 

باب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حممد بن ايب رزين قال حدثتىن امي حدثنا الفضل بن احل - ٤٩٤٢
قالت كانت ام احلرير اذا مات رجل من العرب اشتد عليها فقيل هلا ام احلرير ما لنا نراك اذا مات الرجل من 

الساعة  العرب اشتد عليك قالت مسعت موالي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اقتراب
  هالك العرب قال حممد وموالها طلحة بن مالك 

عاصم بن عبد العزيز ]  ١٦١ص [ حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا  - ٤٩٤٣
األشجعي قال حدثنا احلارث بن عبد الرمحن بن ايب ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن ايب هريرة ان 

هللا عليه و سلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر مل يرو رسول اهللا صلى ا
  هذا احلديث عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد إال احلارث بن عبد الرمحن 

حدثنا الفضل بن احلباب قال نا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي قال نا هشام أبو املقدام عن أمه عن فاطمة  - ٤٩٤٤
احلسني عن أبيها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها إنا هللا وإنا إليه راجعون  بنت

ال يروى هذا احلديث عن احلسني بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به : جدد اهللا له من أجرها مثل ما كان يوم أصابته 
  أبو املقدام 

ل نا علي بن املديين قال حدثنا سعيد بن حممد الوراق قال نا حالم بن صاحل حدثنا الفضل بن احلباب قا - ٤٩٤٥
قال حدثين سامل بن ربيعة العبسي عن حذيفة قال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا إين ابتعت 

فبعه ال يروي هذا احلديث عبدا فما اصنع به قال اخوك يف اإلسالم فأطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس فاذا كرهته 
  عن حذيفة اال هبذا األسناد تفرد به سعيد بن حممد الوراق 



االسود بن شيبان عن ]  ١٦٢ص [ حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا  - ٤٩٤٦
امع من الدعاء ويدع ما ايب نوفل بن ايب عقرب عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعجبه اجلو

  بني ذلك ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به األسود بن شيبان 

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثين إسحاق بن عبد  - ٤٩٤٧
هللا عليه و سلم قاعدا يف املسجد ودخل أعرايب اهللا بن ايب طلحة عن عمه انس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى ا

فقعد يبول فقال اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه مه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزرموه مث 
دعاه فقال ان هذه املساجد ال تصلح لشيء من القذر أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امنا هي لقراءة 

لصالة وذكر اهللا مث دعا بدلو من ماء فشنه عليه مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة القرآن وا
  إال عكرمة بن عمار ومهام بن حيىي 

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ايب  - ٤٩٤٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذكرت عنده فليصل علي فانه من صلى  إسحاق عن انس بن مالك قال قال

علي مرة صلى اهللا عليه عشرا مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال إبراهيم بن طهمان تفرد به عبد الرمحن بن 
  سالم 

عن عمرو بن دينار حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة  - ٤٩٤٩
عن بن مسعود قال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة اقطع ]  ١٦٣ص [ عن حيىي بن جعدة بن هبرية 

الدور وأقطع بن مسعود فيمن اقطع فقال له اصحابه يا رسول اهللا نكبه عنا قال فلم بعثين اهللا إذا إن اهللا ال يقدس 
  و هذا احلديث عن سفيان بن عيينة جمودا إال عبد الرمحن بن سالم امة ال يعطون الضعيف منهم حقه مل ير

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا شاذ بن الفياض قال حدثنا أبو قحذم عن ايب قالبة عن بن عمر قال  - ٤٩٥٠
عليه مر عمر مبعاذ بن جبل وهو يبكي فقال ما يبكيك قال حديث مسعته من صاحب هذا القرب يعين النيب صلى اهللا 

و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان ادىن الرياء شرك واحب العبيد إىل اهللا األتقياء األخفياء 
الذين اذا غابوا مل يفتقدوا واذا شهدوا مل يعرفوا اولئك ائمة اهلدى ومصابيح العلم مل يرو هذا احلديث عن أيب قالبة 

  مي إال أبو قحذم وامسه النضر بن معبد اجلر

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد الرمحن بن املبارك قال حدثنا بزيع ابو اخلليل عن هشام بن  - ٤٩٥١
عروة عن ابيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف املوضع الذي يبول فيه احلسن واحلسني 

  بع ارضني وقال ان العبد اذا سجد هللا سجدة طهر اهللا موضع سجوده إىل س

حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد الرمحن بن املبارك قال ثنا بزيع ابو اخلليل عن هشام بن عروة  - ٤٩٥٢
عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذيبوا طعامكم بذكر اهللا والصالة وال تناموا عليه 

  ]  ١٦٤ص [ ن عروة إال بزيع أبو اخلليل فتقسوا قلوبكم مل يرو هذا احلديث عن هشام ب



حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا شاذ بن الفياض قال حدثنا هاشم بن سعيد قال حدثين كنانة عن  - ٤٩٥٣
صفية قالت اعتقين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعل عتقي صداقي ال يروى هذا احلديث عن صفية إال هبذا 

  اإلسناد 

فضل بن احلباب قال حدثنا شاذ بن الفياض قال حدثنا عمر بن ابراهيم عن قتادة عن انس قال حدثنا ال - ٤٩٥٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجر االسود من حجارة اجلنة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر بن 

  ابراهيم تفرد به شاذ 

عد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد بن حدثنا الفضل بن احلباب قال حدثنا ابو معمر املق - ٤٩٥٥
جدعان عن بن ايب مليكة عن عائشة قالت ملا نزلت منه آيات حمكمات هن ام الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين 

يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا رأيت 
  ادلني الذين جيادلون فيه فإهنم هم مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال عبد الوارث اجمل

 )  

  من امسه فضيل

 (  

حدثنا فضيل بن حممد امللطي قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكني قال حدثنا زيد بن حبان الرقي عن  - ٤٩٥٦
صائم ان يقبل ويقول انه ليس الحدكم من الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب انه كان ينهى ال

  ]  ١٦٥ص [ العصمة ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال زيد بن حبان 

حدثنا فضيل بن حممد امللطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الدوس قال جاءين رجل يقال له أبو  - ٤٩٥٧
ب بسم اهللا الرمحن الرحيم قال مسعت ابا هريرة يقول اوصاين خليلي ابو القاسم صلى اهللا معقل فقال يل اكتب فكت

  عليه و سلم بصوم ثالثة أيام من كل شهر ونوم على وتر وتسبيح الضحى 

حدثنا فضيل بن حممد امللطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن بن  - ٤٩٥٨
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وأهل الشام اجلحفة وألهل اليمن يلملم عمر قال وق

  وألهل الطائف قرنا مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال جعفر بن برقان 

الفقري  حدثنا فضيل بن حممد امللطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن صهيب - ٤٩٥٩
عن بن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نبيذ اجلر واملزفت والدباء والنقري مل يرو هذا احلديث عن 

  يزيد الفقري إال جعفر بن برقان 



حدثنا فضيل بن حممد امللطي قال ثنا أبونعيم قال ثنا جعفر بن برقان عن عرفة بن دينار عن طاوس عن  - ٤٩٦٠
وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل اليمن بن عباس قال 

يلملم وألهل الطائف قرنا مث قال هؤالء ألهلهن وملن اتى عليهن من سوى اهلهن مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن 
  برقان إال أبو نعيم باب القاف 

 )  

  من امسه القاسم

 (  

قاسم بن عفان بن سليم الفوزي احلمصي قال ثنا عمي أمحد بن سليم قال حدثنا عيسى بن حدثنا ال - ٤٩٦١
يونس عن زكريا عن الشعيب عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال كنت امشي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فانتهى 

فتوضأ ومسح على اخلفني  إىل سباطة قوم فبال قائما فدعاىن فقال مل تنحيت فجئت حىت كنت عند عقبيه مث اتى مباء
  مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال زكريا وال عن زكريا إال عيسى بن يونس تفرد به أمحد بن سليم الفوزي 

حدثنا القاسم بن الليث ابو صاحل الراسيب قال حدثنا املعايف بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن  - ٤٩٦٢
اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن سعيد بن عبد الرمحن بن وائل عن عبد 

اخلمر ولعن ساقيها وشارهبا وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل منها مل يرو هذا 
  احلديث عن عبد اهللا بن عبد اهللا إال سعيد بن عبد الرمحن بن وائل تفرد به فليح 

حدثنا القاسم بن الليث الراسيب قال حدثنا املعايف بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن خوات بن  - ٤٩٦٣
صاحل بن خوات عن عمته ام عمرو بنت خوات عن عائشة قالت لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الواصلة 

  رد به فليح واملستوصلة مل يرو هذا احلديث عن أم عمرو بنت خوات إال خوات بن صاحل تف

حدثنا القاسم بن الليث الراسيب قال حدثنا املعايف بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن زيد بن  - ٤٩٦٤
ايب انيسة عن سلمة بن كهيل قال اخربين سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة 

نة ذكرت ذلك أليب بن كعب فقال أصبت إين التقطت زمان فالتقطت سوطا فأمرين أن أتركه فأبيت فلما قدمنا املدي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة دينار فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبا فأمرين ان اعرفها سنة مث 

سنة مث اخربته  اخربته اهنا مل تعرف مث امرين ان اعرفها فعرفتها سنة مث اخربته اهنا مل تعرف مث امرين ان اعرفها فعرفتها
اهنا مل تعرف فقال اعرف وعاءها ووكاءها مث اقض هبا حاجتك فان جاء هلا طالب رددهتا مل يرو هذا احلديث عن زيد 

  بن أيب أنيسة إال فليح تفرد به املعاىف 

نس حدثنا القاسم بن الليث قال حدثنا املعايف بن سليمان قال حدثنا فليح عن هالل بن ايب ميمونة عن ا - ٤٩٦٥
بن مالك قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بنا يوما مث رقي املنرب فاشار بيده قبل قبلة الصالة فلما 

  انصرف قال قد رأيت اآلن منذ صليت لكم اجلنة والنار قبل هذا اجلدار ومل أر كاليوم يف اخلري والشر ثالث مرات 



فليح بن سليمان عن ]  ١٦٨ص [  بن سليمان قال حدثنا حدثنا القاسم بن الليث قال حدثنا املعاىف - ٤٩٦٦
هالل بن علي عن انس بن مالك قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اين اراكم من خلفي كما 

  اراكم امامي مل يرو هذين احلديثني عن هالل بن علي إال فليح بن سليمان 

قال حدثنا خمول بن ابراهيم قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن حدثنا القاسم بن حممد الدالل الكويف  - ٤٩٦٧
ايب خالد الواليب عن جابر بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بعثت انا والساعة كهاتني مل يرو هذا احلديث 

  عن منصور إال إسرائيل 

دل بن علي عن سليمان التيمي حدثنا القاسم بن حممد الدالل قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا من - ٤٩٦٨
عن انس بن مالك قال بادر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هرة ان متر بني يديه يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن 

  سليمان التيمي إال مندل 

حدثنا القاسم بن حممد الدالل قال حدثنا اسيد بن زيد اجلمال قال حدثنا قيس بن الربيع عن ليث عن  - ٤٩٦٩
اء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هدايا اإلمراء غلول مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال ليث تفرد عط

  به قيس 

حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن مهدي األمخيمي املصري قال حدثنا عمي حممد بن مهدي قال حدثنا يزيد  - ٤٩٧٠
 ابو ادريس اخلوالين انه مسع ابا هريرة يقول قال رسول بن يونس بن يزيد عن ابيه يونس عن بن شهاب قال حدثين

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر 

حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن مهدي قال حدثنا عمي حممد بن مهدي قال حدثنا يزيد بن يونس بن يزيد  - ٤٩٧١
ة حدثته قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا اراد ان ينام عن أبيه عن الزهري قال حدثين ابو سلمة ان عائش

  وهو جنب توضأ وضوءه للصالة 

حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن مهدي قال حدثنا عمي حممد بن مهدي قال حدثنا يزيد بن يونس بن يزيد  - ٤٩٧٢
خربه ان عثمان توضا ثالثا ثالثا مث عن ابيه عن بن شهاب قال اخربين عطاء بن يزيد الليثي ان محران موىل عثمان ا

قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضا حنو وضوئي مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضا حنو 
وضوئي هذا مث ركع ركعتني ال حيدث نفسه فيهما إال خبري غفر له ما تقدم من ذنبه مل يرو هذه األحاديث عن يزيد 

  ن مهدي اإلمخيمي بن يونس إال حممد ب

حدثنا القاسم بن زكريا املطرز قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ابو مطرف املغرية بن مطرف  - ٤٩٧٣
الواسطي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن معاوية قال خطبنا رسول اهللا 

يوم مل يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء ان يصوم فليصم ومن صلى اهللا عليه و سلم يوم عاشوراء فقال هذا 
  شاء ان يفطر فليفطر مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال أبو املطرف تفرد به بشر بن معاذ 



حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا زهري بن إسحاق عن يونس بن عبيد عن  - ٤٩٧٤
 ١٧٠ص [ در عن جابر قال اكلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وايب بكر وعمر خبزا وحلما حممد بن املنك

  فصلوا ومل يتوضئوا مل يرو هذا احلديث عن يونس إال زهري بن إسحاق تفرد به بشر بن معاذ ] 

بن زيد عن  حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن الربيع بن سليمان البصري قال حدثنا محاد - ٤٩٧٥
ايوب عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن ايب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان فإذا رأى احدكم ما يكره فليتفل عن مشالة ثالثا وليتعوذ فإهنا ال تضره مل يرو هذا 
  فرد به حممد بن الربيع بن سليمان احلديث عن أيوب إال محاد بن زيد ت

حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن عمر بن علي املقدمي قال حدثنا ايب عن سفيان بن حسني  - ٤٩٧٦
عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنني وإن الفئتني ملوليتني وما مع رسول اهللا صلى اهللا 

جل مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال سفيان بن حسني وال عن سفيان إال عمر بن عليه و سلم مائة ر
  علي املقدمي تفرد به ابنه حممد 

حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا ابراهيم بن يوسف الصرييف قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن يزيد بن  - ٤٩٧٧
بر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدميوا احلج والعمرة ايب زياد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جا

فاهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكري خبث احلديد مل يرو هذا احلديث عن بن عقيل إال يزيد وال أبو بكر 
  تفرد به إبراهيم بن يوسف 

ل حدثنا عطاء بن جبلة عن بن جريج حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي قا - ٤٩٧٨
عن ايب الزبري عن جابر قال قدمت من سفر فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اذا اتيت اهلك فاعمل عمال 
كيسا فأتيت اهلي فقلت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا اتيت اهلك فاعمل عمال كيسا فقالت يل 

  ن جريج إال عطاء بن جبلة تفرد به حممد بن الصباح دونك مل يرو هذا احلديث عن ب

حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا ابراهيم بن يوسف الصرييف قال حدثنا حفص بن غياث عن حيىي بن  - ٤٩٧٩
سعيد عن اخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ايب ايوب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام رمضان 

شوال فكأمنا صام الدهر قال حفص مث لقيت سعدا فحدثين به مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن وأتبعه بست من 
  سعيد عن أخيه إال حفص تفرد به إبراهيم بن يوسف 

حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن ابو حيىي صاعقة قال حدثنا صدقة بن سابق قال  - ٤٩٨٠
لزبري عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا سليمان بن قرم عن ايب ا

يقول ما بعث اهللا نبيا إىل قوم فقبضه إال جعل بعده فترة متأل من تلك الفترة جهنم مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن 
  جبري إال أبو الزبري وال عن أيب الزبري إال سليمان بن قرم تفرد به صدقة بن سابق 



حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوين قال حدثنا املغرية بن سقالب عن معقل بن  - ٤٩٨١
عبيد اهللا عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ضمن يل ما بني حلييه ورجليه 

معقل بن عبيد اهللا وال عن معقل إال املغرية بن سقالب  ضمنت له اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال
  تفرد به الوليد بن شجاع 

حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا علي بن شعيب السمسار قال حدثنا علي بن عاصم عن حيىي بن  - ٤٩٨٢
تالم فيغتسل سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصبح جنبا من غري اح

  فيصوم ذلك اليوم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال علي بن عاصم تفرد به علي بن شعيب 

حدثنا القاسم بن زكريا قال أعطاين عبد الرحيم بن حممد السكري كتابا فكتبت منه حدثنا عباد بن  - ٤٩٨٣
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تشد الرحال العوام قال حدثنا ابان بن تغلب عن عطية عن ايب سعيد قال قال رسو

  اال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا واملسجد احلرام ومسجد بيت املقدس 

حدثنا القاسم بن زكريا قال أعطاين عبد الرحيم بن حممد السكري كتابا فكتبت منه حدثنا عباد بن  - ٤٩٨٤
عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى ]  ١٧٣ص [ العوام قال ثنا ابان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن خيثمة 

  اهللا عليه و سلم قال من مسع الناس بعمله مسع اهللا به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره 

حدثنا القاسم بن زكريا قال أعطاين عبد الرحيم بن حممد السكري كتابا فكتبت منه حدثنا عباد بن  - ٤٩٨٥
ن املسيب بن عبد خري عن ابيه عن علي قال أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و العوام قال حدثنا ابان بن تغلب ع

سلم أول الليل وأوسطه مث اثبت له آخره مل يرو هذه الثالثة األحاديث عن أبان بن تغلب إال عباد بن العوام تفرد به 
  عبد الرحيم بن حممد السكري 

حلليم النيسابوري قال حدثنا مبشر بن عبد اهللا عن حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن عبدا - ٤٩٨٦
سفيان بن حسني عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله إنا كفيناك املستهزئني قال املستهزئني 

الوليد بن املغرية واألسود بن عبد يغوث واألسود بن املطلب أبو زمعة من بىن أسد بن عبد العزى واحلارث بن 
سهمي والعاص بن وائل السهمي فأتاه جربيل عليه السالم فشكاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غيطل ال

فأراه ابا عمرو الوليد بن املغرية فأوما جربيل إىل أجبله فقال ما صنعت شيئا فقال كفيتكه مث أراه احلارث بن غيطل 
أراه العاص بن وائل السهمي فأوما إىل امخصه فقال ما السهمي فأوما إىل بطنه فقال ما صنعت شيئا فقال كفيتكه مث 

صنعت شيئا فقال كفيتكه فأما الوليد بن املغرية فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبال له فأصاب أجبله فقطعها وأما 
يقول نزل حتت شجرة فجعل يقول ]  ١٧٤ص [ األسود بن املطلب فعمى فمنهم من يقول عمى كذا ومنهم من 

دفعون عين قد هلكت اطعن بشوك يف عيىن فجعلوا يقولون ما نرى شيئا فلم يزل كذلك حىت عميت يا بين ال ت
عيناه وأما األسود بن عبد يغوث فخرج يف رأسه قروح فمات منها وأما احلارث بن غيطل فأخذه املاء األصفر يف 

ا حىت دخل يف رجله شربقة حىت بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منها وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوم
امتألت منها فمات مل يرو هذا احلديث عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية إال سفيان بن حسني تفرد به مبشر بن عبد 

  اهللا 



حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حممد بن عبداحلليم قال حدثنا مبشر بن عبد اهللا عن سفيان بن حسني  - ٤٩٨٧
نس بن مالك قال حضرت الصالة ويف القوم من ليس على وضوء فدعا النيب صلى اهللا عليه عن محيد الطويل عن ا

و سلم مبخضب فوضع يده فيه فجعل املاء ينبع من بني اصابعه حىت توضؤوا وكنا قريبا من مثانني مل يرو هذا 
  احلديث عن سفيان بن حسني إال مبشر بن عبد اهللا 

الوراق البغدادي قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا عبد اهللا بن حدثنا القاسم بن عبد الوارث  - ٤٩٨٨
املبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن احلسن بن جبري او كثري عن عكرمة بن خالد املخزومي عن بن عباس قال قال 

اذى املؤمن مل يرو  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يؤذي املؤمن واهللا يكره
  هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به بن املبارك 

حدثنا القاسم بن عبد الوارث قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال  - ٤٩٨٩
ثة اسطر حممد سطر ورسول حدثين ايب عن مثامة عن انس قال كان يف خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثال

  سطر واهللا سطر مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال عبد اهللا بن املثىن تفرد به حممد بن عبد اهللا األنصاري 

حدثنا القاسم بن عبد الوارث قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا منصور بن ايب األسود عن عبد  - ٤٩٩٠
يب رباح عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسحروا فإن امللك بن ايب سليمان عن عطاء بن ا

  يف السحور بركة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب سليمان إال منصور بن أيب األسود تفرد به أبو الربيع 

األبار عن حيىي بن حدثنا القاسم بن عبد الوارث قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا ابو حفص  - ٤٩٩١
سعيد عن حممد بن ابراهيم عن عبد الرمحن بن ايب عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم صالة العشاء يف مجاعة تعدل بقيام ليلة وصالة الفجر يف مجاعة تعدل بقيام ليلة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن 
  ه أبو الربيع سعيد إال أبو حفص األبار تفرد ب

حدثنا القاسم بن عبد الوارث قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا ابو معشر عن حممد بن املنكدر  - ٤٩٩٢
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ستر على اخيه عورة فكأمنا احيا موؤدة مل ]  ١٧٦ص [ 

  معشر تفرد به أبو الربيع يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال أبو 

حدثنا القاسم بن عباد اخلطايب قال حدثنا إسحاق بن هبلول األنباري قال حدثنا حيىي بن املتوكل قال  - ٤٩٩٣
حدثنا عنبسة بن مهران احلداد قال حدثنا الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 خادمهم مث الذي يأتيهم باألخبار واخصهم منزلة عند اهللا الصائم ومن استقى سلم افضل الغزاة يف سبيل اهللا
  ألصحابه قربة يف سبيل اهللا سبقهم إىل اجلنة سبعني درجة او سبعني عاما 

حدثنا القاسم بن عباد قال حدثنا إسحاق بن هبلول قال حدثنا حيىي بن املتوكل عن عنبسة احلداد عن  - ٤٩٩٤
عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا يدخل اجلنة بالسهم الواحد  الزهري عن ايب سلمة



ثالثة صانعه حمتسبا بصنعته واملقوي به والرامي به مل يرو هذين احلديثني عن الزهري إال عنبسة احلداد تفرد هبما حيىي 
  بن املتوكل 

لول قال حدثنا سامل بن نوح عن يونس بن عبيد عن حدثنا القاسم بن عباد قال حدثنا إسحاق بن هب - ٤٩٩٥
ص [ زرارة بن اوىف عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا وضع عن امىت ما حدثت 

  به أنفسها ما مل تعمله او تكلم به مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال سامل بن نوح ]  ١٧٧

عباد اخلطايب قال حدثنا هاشم بن الوليد اهلروى قال حدثنا وكيع بن اجلراح عن عمر حدثنا القاسم بن  - ٤٩٩٦
بن حسيل بن حذيفة بن اليمان قال مسعت الشعيب يقول قال دحية بن خليفة الكليب يا رسول اهللا أال ننزي لك محارا 

احلديث عن دحية إال الشعيب وال على فرس فتنتج لك بغلة تركبها فقال امنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون مل يرو هذا 
  عن الشعيب إال عمر بن حسيل تفرد به وكيع 

حدثنا ابو الفضل القاسم بن حممد الربيت ببغداد قال حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال  - ٤٩٩٧
سلم حجوا فإن  حدثنا يعلي بن االشدق قال مسعت عمي عبد اهللا بن جراد يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  احلج يغسل الذنوب كما يغسل املاء الدرن 

 )  

  من امسه قيس

 (  

حدثنا قيس بن ايب قيس البخاري قال حدثنا علي بن حجر املروزي قال حدثنا الفضل بن موسى  - ٤٩٩٨
علي  السيناين عن احلسني بن واقد عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم يا

]  ١٧٨ص [ أال اعلمك دعاء اذا دعوت به غفر لك وان كنت مغفورا لك قال بلى قال ال إله إال اهللا العلي 
العظيم ال إله إال اهللا العلي الكرمي ال إله إال اهللا رب العرش العظيم مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن احلارث 

حيي عن أيب إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة  عن علي إال احلسني بن واقد ورواه علي بن صاحل بن
  عن علي ورواه عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي 

حدثنا قيس بن مسلم البخاري قال حدثنا علي بن حجر املروزي قال حدثنا محاد بن عمرو النصييب عن  - ٤٩٩٩
بن عمر قال قيل له انك قد احسنت الثناء على عبد اهللا بن مسعود قال وما محزة بن أيب محزة النصييب عن نافع عن 

مينعين من ذلك وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اقرؤوا القرآن عن اربعة عن عبد اهللا بن مسعود 
بعث عيسى وسامل موىل ايب حذيفة وايب بن كعب ومعاذ بن جبل مث قال لقد مهمت ان ابعثهم إىل األمم كما 

احلواريني قيل يا رسول اهللا افال تبعث ابا بكر وعمر فهما أفضل قال انه ال غىن يب عنهما إهنما من هذا الدين مبنزلة 
  السمع والبصر من الرأس ط مل يرو هذا احلديث عن نافع إال محزة بن أيب محزة 



ا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا حدثنا قيس بن مسلم البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثن - ٥٠٠٠
إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية بن ايب سفيان فلما خرجت دعاين قال 
اضع عندك حديثا يا بن اخي مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال اشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا 

حنبه يعىن ما عاهد عليه ال يروى هذا احلديث عن معاوية إال هبذا اإلسناد تفرد به عليه و سلم يقول طلحة ممن قضى 
  إسحاق بن حيىي بن طلحة باب 

 )  

  من امسه حممد

 (  

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زهري بن معاوية عن العالء بن  - ٥٠٠١
بيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا اذا احب املسيب ان سهيل بن ايب صاحل حدثه عن ا

عبدا قال جلربيل اين احب عبدي فالنا فأحبه فيحبه جربيل ويقول ألهل السماء إن اهللا حيب عبده فالنا فأحبوه 
  فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول يف األرض مل يرو هذا احلديث عن العالء بن املسيب إال زهري 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا مساك بن حرب  - ٥٠٠٢
عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه عن عائشة اهنا اشترت بريرة من انسان من األنصار واشترطوا الوالء فقال 

ها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان زوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوالء ملن ويل النعمة قال وخري
عبدا وأهدت لعائشة حلما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق 

  به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية 

حدثنا زائدة قال حدثنا ]  ١٨٠ص  [حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال  - ٥٠٠٣
مساك بن حرب قال حدثنا عمار بن ايب معاوية البجلي عن ايب سلمة قال حدثتين ام سلمة اهنا كانت تغتسل ورسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلنابة من اناء واحد 

قال حدثنا مساك بن حرب  حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة - ٥٠٠٤
  عن عون بن ايب جحيفة عن ابيه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر مبكة ركعتني صالة املسافر 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري عن  - ٥٠٠٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس فقالت  ايب بردة بن ايب موسى عن ابيه قال مرض

عائشة ان ابا بكر رجل رقيق فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فانكن صواحب يوسف قال قام ابو بكر يف حياة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال زائدة 



دثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سفيان بن سعيد ح - ٥٠٠٦
الثوري عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ايب هريرة قال سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  إذا السماء انشقت و إقرأ باسم ربك 

حدثنا زائدة قال نا سفيان ]  ١٨١ص [ ي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا حممد بن النضر األزد - ٥٠٠٧
بن سعيد عن حيىي بن ايب إسحاق قال مسعت انس بن مالك يقول خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من املدينة 

  إىل مكة يصلي ركعتني ركعتني حىت رجع فاقمنا مبكة عشرا يقصر هبا حىت رجع 

ن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال نا سفيان عن خمول عن حدثنا حممد ب - ٥٠٠٨
مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة اجلمعة بسورة 

  اجلمعة وسورة املنافقني 

حدثنا زائدة قال حدثنا سفيان عن ايب إسحاق عن  حدثنا حممد بن النضر قال ثنا معاوية بن عمرو قال - ٥٠٠٩
  عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر حبتم ولكنها سنة سنها النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سفيان عن زبيد عن عبد الرمحن  - ٥٠١٠
ضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان وصالة املسافر بن ايب ليلى عن عمر قال صالة األ

  ركعتان متام ليس بقصر على لسان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سفيان عن عبيد اهللا بن  - ٥٠١١
  ايب هريرة قال كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على النجاشي أربعا  عمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سفيان عن عبد الرمحن بن ثروان  - ٥٠١٢
اهللا  رسول]  ١٨٢ص [ عن هزيل بن شرحبيل عن عبد اهللا يف بنت وبنت بن واخت قال لكىن أقضى بالذي قضى 

  صلى اهللا عليه و سلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلالخت من االب واالم 

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سفيان عن عبد اهللا بن عيسى  - ٥٠١٣
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يرث عن حممد بن مسلم الزهري عن علي بن حسني عن اسامة بن زيد عن 

  املسلم املشرك وال املشرك املسلم مل يرو هذه األحاديث عن زائدة إال معاوية بن عمرو بن حسني اجلعفي 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا ابو غسان مالك بن إمساعيل النهدي قال حدثنا زهري قال  - ٥٠١٤
حدثنا عبيد اهللا بن ايب بكر بن انس قال مسعت انس بن مالك يقول ما خرج رسول  حدثنا عتبة بن محيد الضيب قال

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فطر حىت يأكل مترات ثالثا او مخسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو اكثر وترا مل يرو هذا 
  احلديث عن عتبة بن محيد إال زهري تفرد به أبو غسان 



ر األزدي قال حدثنا ابو غسان مالك بن إمساعيل قال حدثنا أسباط بن نصر عن حدثنا حممد بن النض - ٥٠١٥
السدي عن صبيح موىل ام سلمة عن زيد بن ارقم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال لعلي وفاطمة وحسن 

  وحسني أنا حرب ملن حاربتم سلم ملن ساملتم 

ر ثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا ابو غسان قال مل يرو هذا احلديث عن السدي إال أسباط بن نص - ٥٠١٦
عن ]  ١٨٣ص [ حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا هانئ بن عثمان ابو عثمان بن هانئ عن امه محيضة بنت ياسر 

جدهتا يسرية وكانت احدى املهاجرات قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا نساء املؤمنني عليكن بالتهليل 
  ح والتقديس واعقدن باألنامل فإهنن مستنطقات ومسئوالت وال تغفلن فتنسني الرمحة والتسبي

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهري قال حدثنا ابو محزة عن ابراهيم عن علقمة  - ٥٠١٧
اهلم فقال ما محلكم على عن عبد اهللا قال خلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعليه وهو يصلي فخلع من خلفه نع

خلع نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جربيل اخربين أن يف إحديهما قذرا فخلعتهما لذلك فقال ال ختلعوا 
  نعالكم 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا احلسني بن الربيع البوراين قال حدثنا ابو إسحاق اخلميسي  - ٥٠١٨
عن انس بن مالك قال صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و ]  ١٨٤ص [ بن دينار  خازم بن احلسني عن مالك

سلم وخلف أيب بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي فكانوا يفتتحون القراءة ب احلمد هللا رب العاملني 
  وكانوا يقرؤهنا ملك يوم الدين 

لك بن واقد احلراين قال حدثنا زهري عن حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا قال امحد بن عبد امل - ٥٠١٩
األعمش عن ايب سفيان عن جابر قال كان أليب شعيب غالم حلام فلما راى ما برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

اجلهد امر غالمه ان جيعل له طعاما يكفي مخسة فأرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ائتنا خامس مخسة 
صلى اهللا عليه و سلم فتبعهم رجل فلما انتهى إىل بابه قال انك ارسلت إىل ان آتيك خامس مخسة فقام رسول اهللا 

  وان هذا قد اتبعنا فإن اذنت له دخل وإال رجع قال فاين قد اذنت له فال يرجع 

ن حدثنا حممد بن النضر األزدي قال ثنا احلسن بن الربيع البوراين قال حدثنا ابو االحوص عن ليث ع - ٥٠٢٠
  عطاء عن عائشة قالت قال رسول اهللا أفطر احلاجم واحملجوم 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا قال احلسن بن الربيع قال حدثنا داود بن عبد الرمحن العطار  - ٥٠٢١
  عن بن جريج عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اله صلى اهللا عليه و سلم افطر احلاجم واحملجوم 

ابو األحوص عن عاصم بن سليمان ]  ١٨٥ص [ دثنا حممد بن النضر قال نا امحد بن يونس قال ثنا ح - ٥٠٢٢
عن عون بن عبد اهللا بن عتبة قال كان أليب اليسر على رجل دين فاتاه يتقاضاه يف اهله فقال للجارية قويل ليس هو 

لى ما صنعت قال العسر قال آهللا ها هنا فسمع صوته فقال اخرج فقد مسعت صوتك فخرج إليه فقال ما محلك ع



قال آهللا قال اذهب فلك ما عليك اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من انظر معسرا او وضع له 
  كان يف ظل اهللا يوم القيامة أو يف كنف اهللا مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال أبو األحوص 

ثنا عاصم بن علي قال حدثنا املسعودي عن علقمة بن مرثد عن  حدثنا حممد بن النضر األزدي قال - ٥٠٢٣
سليمان بن بريدة عن ابيه ان رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أيف اجلنة خيل ألين احب 
اخر  اخليل فقال ان يدخلك اهللا اجلنة فال تشأ ان تركب على ياقوتة محراء تطري بك يف اجلنة حيث شئت فجاء رجل

فقال يا رسول اهللا ايف اجلنة ابل قال فلم يقل له النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي قال لصاحبه قال ان يدخلك اهللا 
اجلنة يكون لك فيها ما اشتهت نفسك وقرت عينك مل يرو هذا احلديث عن علقمة بن مرثد عن أيب بريدة إال 

  املسعودي 

نا عاصم بن علي قال حدثنا املسعودي عن عدي بن ثابت عن انس حدثنا حممد بن النضر األزدي قال ث - ٥٠٢٤
بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يل حوضا ما بني كذا إىل كذا فيه من اآلنية عدد النجوم اشد 

منه  بياضا من اللنب واحلى من العسل وابرد من الثلج واطيب من املسك من شرب منه مل يظمأ ابدا ومن مل يشرب
  مل يرو ابدا مل يرو هذا احلديث عن عدي بن ثابت إال املسعودي 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال ثنا يزيد بن عبد الرمحن املعين قال حدثنا حممد بن بشر قال مسعت  - ٥٠٢٥
لدرداء قال جنيد بن العالء بن ايب دهرة يذكر عن محد بن سعيد عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن ام الدرداء عن ايب ا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفرغوا من مهوم الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا اكرب مهه افشى اهللا 
ضيعته وجعل فقره بني عينيه ومن كانت اآلخرة اكرب مهه مجع اهللا له اموره وجعل غناه يف قلبه وما اقبل عبد بقلبه 

  ني تفد إليه بالود والرمحة وكان اهللا إليه بكل خري اسرع إىل اهللا إال جعل اهللا قلوب املؤمن

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صدقة بن ايب سهل ابو سهل اهلنائي  - ٥٠٢٦
 قال حدثين كثري ابو الفضل عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال اتيت ابا الدرداء وهو بالشام فقال ما جاء بك يا
بين إىل هذه البلدة وما عناك اليها قلت ما جاء يب اال صلة ما كان بينك وبني ايب فأخذ بيدي فأجلسىن فساندته مث 

قال بئس ساعة الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من مسلم 
و غري مفروضة مث يستغفر اهللا اال غفر اهللا له ال يروى هذا يذنب ذنبا فيتوضأ مث يصلي ركعتني أو أربعا مفروضة ا

  احلديث عن أيب الدرادء إال هبذا اإلسناد تفرد به صدقة بن أيب سهيل 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا عبد  - ٥٠٢٧
عن عبد اهللا بن عمرو قال قال ]  ١٨٧ص [ عن ايب عبد الرمحن احلبلي اهللا بن عياش بن عباس القتباين عن ابيه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه اجلم يوم القيامة بلجام من نار ال يروى هذا احلديث عن 
  عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن عياش 



دي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثين بشر بن حدثنا حممد بن النضر األز - ٥٠٢٨
رافع احلارثي عن حممد بن عجالن عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حول وال قوة 

  اال باهللا دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم 

نا بشر بن الوليد القاضي قال حدثنا حبان بن علي عن سعد بن حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدث - ٥٠٢٩
طريف عن موسى بن طلحة عن خولة بنت قيس امرأة محزة قالت كان على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسقا 
من متر لرجل يف بىن ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من االنصار ان يقضيه فقضاه 
مترا دون متره فأىب ان يقبله فقال اترد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم ومن احق بالعدل من رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاكتحلت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدموعه مث قال صدق من احق بالعدل 

ال يتعتعه مث قال يا خولة عديه وادهنيه واقضيه فإنه ليس مين ال قدس اهللا أمة ال يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو 
من غرمي خيرج من عند غرميه راضيا إال صلت عليه دواب األرض ونون البحار وليس من عبد يلوي غرميه وهو جيد 

ص [ اال كتب اهللا عليه يف كل يوم وليلة أمثا ال يروى هذا احلديث عن خولة إال هبذا اإلسناد تفرد به حبان بن علي 
١٨٨  [  

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال نا وضاح بن حيىي النهشلي قال نا ابو معاوية عن عمر بن بشري عن  - ٥٠٣٠
عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالال أن يرتل يف 

  بن بشري إال أبو معاوية وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد األذان وحيدر يف اإلقامة مل يرو هذا احلديث عن عمر 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال نا شهاب بن عباد العبدي قال نا داود بن عبد الرمحن العطار عن  - ٥٠٣١
أي معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع احليوان باحليوان 

نساء مل يصل هذا احلديث عن معمر إال داود العطار وسفيان الثوري تفرد حبديث داود شهاب وتفرد حبديث سفيان 
  الثوري عثمان بن أيب شيبة عن أيب أمحد الزبريي 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال نا معاوية بن عمرو قال نا املفضل بن صدقة عن بن جريج وإمساعيل  - ٥٠٣٢
ن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حج عن الرمل فقال بن مسلم ع

  إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال نا املفضل بن صدقة عن عطاء بن  - ٥٠٣٣
أين انظر إىل بصيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه السائب عن ابراهيم عن األسود عن عائشة قالت ك

  و سلم وهو حمرم 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال نا املفضل بن صدقة عن بن ايب ليلى عن  - ٥٠٣٤
ردت ان احرم فقال نافع عن بن عمر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما ألبس من الثياب اذا ا

ال تلبس القميص وال القباء وال العمامة وال السراويل وال اخلفني إال ان ال يكون لك نعالن فان مل يكن لك نعالن 
  فالبس اخلفني وال تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران وال ورس 



ة عن سفيان عن أيوب حدثنا حممد بن النضر األزدي قال نا معاوية بن عمرو قال نا املفضل بن صدق - ٥٠٣٥
السختياين عن نافع عن بن عمر قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما يلبس احملرم من الثياب قال 

ال يلبس القميص وال العمامة وال الربنس وال السراويل وال اخلفني إال أن ال جيد نعلني فليلبس خفيه ويقطعهما 
  مصبوغا بزعفران وال ورس أسفل من الكعبني وال يلبس ثوبا 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن بن ايب ليلى  - ٥٠٣٦
عن عطاء عن عائشة قالت كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل ان حيرم وقبل ان يفيض اذا رمى مجرة 

  العقبة 

األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن عبيد اهللا بن  حدثنا حممد بن النضر - ٥٠٣٧
  عمر عن نافع عن بن عمر قال اهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد الفجر حني استقلت به راحلته 

ايب ليلى حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن بن  - ٥٠٣٨
عن نافع عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا لىب قال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك 

  لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن إمساعيل بن  - ٥٠٣٩
عن احلسن عن انس بن مالك قال تلقنت التلبية من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك مسلم 

  ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن عبيد اهللا بن  - ٥٠٤٠
ن نافع عن بن عمر قال تلقنت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك عمر ع

  لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن سفيان عن  - ٥٠٤١
بن عباد بن جعفر قال مسعت بن عمر يقول سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اي ابراهيم بن يزيد عن حممد 

  احلج افضل قال العج والثج 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن حصني عن  - ٥٠٤٢
  سبحنا سامل بن ايب اجلعد عن جابر قال كنا اذا صعدنا كربنا وإذا هبطنا 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن خصيف عن  - ٥٠٤٣
عن بن عباس يف قول اهللا عز و جل احلج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ]  ١٩١ص [ مقسم 

  ذي احلجة ال يفرض احلج اال فيهن 



زدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن عطاء بن حدثنا حممد بن النضر األ - ٥٠٤٤
السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن ابيه عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان 

  مسحهما حيط اخلطايا يعىن الركنني 

قال حدثنا املفضل بن صدقة عن جعفر بن  حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو - ٥٠٤٥
حممد عن أبيه عن جابر قال ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فبدأ باحلجر االسود فاستلمه مث رمل ثالثة 

  أشواط ومشى اربعة اشواط مث قرأ واختذوا من مقام ابراهيم مصلى مث اتى املقام فصلى عنده ركعتني 

النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن األعمش عن حدثنا حممد بن  - ٥٠٤٦
ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر انه قال للحجر واهللا اىن ألعلم انك حجر ولوال اين رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم يقبلك ما قبلتك مث قبله 

نا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن ابراهيم بن حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدث - ٥٠٤٧
عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر االسود ويقول اين رأيت ابا القاسم صلى 

  اهللا عليه و سلم بك حفيا 

املفضل بن صدقة عن  ثنا]  ١٩٢ص [ حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال  - ٥٠٤٨
إمساعيل بن مسلم عن عطاء عن بن عباس قال من شاء فلريمل ومن شاء فال يرمل امنا امر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم بالرمل لريى املشركني قوته 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن إمساعيل بن  - ٥٠٤٩
م عن عطاء عن بن عباس قال ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة واملشركون أمرهم رسول اهللا مسل

صلى اهللا عليه و سلم ان يرملوا لرييهم أن هبم قوة فاذا مروا بالركن اليماين قال أسرعوا فمشوا حىت بلغوا احلجر 
  االسود 

وية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن بن ايب ليلى حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معا - ٥٠٥٠
عن ايب الطفيل عن بن عباس قال حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ان القوم حتدثوا انكم قد 

  هلكتم جوعا وهزال فاذا دخلتم فارملوا ثالثة اشواط حىت يرى القوم ان بكم قوة ففعلنا 

األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن عطاء بن  حدثنا حممد بن النضر - ٥٠٥١
السائب عن كثري بن مجهان قال اتى بن عمر رجل وهو ميشى يف الوادي فقال يا بن عمر تأمرنا بالسعي وأنت متشي 

صلى اهللا عليه قال لئن مشيت لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي ولئن سعيت لقد رأيت رسول اهللا 
  و سلم يسعى وأنا شيخ كبري 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن هشام بن  - ٥٠٥٢
عروة عن ابيه قال قلت لعائشة ال ارى علي جناح ان ال أطوف بني الصفا واملروة قالت مل قلت ألين مسعته يقول 



يطوف هبما قالت ليس كذلك لو كان كما تقول كان ]  ١٩٣ص [ ر فال جناح عليه ان فمن حج البيت أو اعتم
ال جناح عليه ان ال يطوف هبما وما بر حج من مل يطوف بني الصفا واملروة وإمنا انزلت هذه اآلية اهنم كانوا اذا 

لصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج اهلوا يف اجلاهلية ملناة مل حيل هلم ان يطوفوا بني الصفا واملروة فأنزل اهللا ان ا
  البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف هبما فالطواف هبما من شعائر اهللا 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن بن ايب ليلى  - ٥٠٥٣
عمر يستلم احلجر اآلسود وجعل يعلي يستلم  عن عطاء عن يعلى بن امية انه طاف مع عمر بن اخلطاب فجعل

األركان كلها فقال عمر حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بلى قال فرأيته يستلم األركان كلها قال 
  ال 

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا املفضل بن صدقة عن بن ايب ليلى عن  - ٥٠٥٤
امية قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه جبة خملقة بصفرة فقال يا رسول اهللا اىن  عطاء عن يعلى بن

احرمت بعمرة فكيف اصنع قال فأطرق عنه طويال حىت ظننا ان اوحي إليه مث قال اين السائل عن العمرة اخلع 
ث عن املفضل بن صدقة إال معاوية بن جبتك واغسل الصفرة واصنع يف العمرة كما تصنع يف احلج مل يرو هذا احلدي

  عمرو 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم قال حدثنا  - ٥٠٥٥
منصور بن زاذان عن احلسن عن ايب بكرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلياء من االميان واالميان يف 

[ فاء واجلفاء يف النار مل يرو هذا احلديث عن هشيم عن منصور عن احلسن عن أيب بكرة إال اجلنة والبذاء من اجل
  سعيد بن سليمان ورواه غريه عن منصور عن احلسن عن عمران بن حصني ]  ١٩٤ص 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد اهللا بن املؤمل عن بن جريج  - ٥٠٥٦
طاء عن عبد اهللا بن عمرو قال قلت يا رسول اهللا اقيد العلم قال نعم قلت وما تقييده قال الكتاب مل يرو هذا عن ع

  احلديث عن بن جريج إال عبد اهلل بن املؤمل 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد اهللا بن املؤمل عن عطاء عن  - ٥٠٥٧
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال رحم اهللا بن عباس قال قا

  احمللقني قالوا واملقصرين يا رسول اهللا فقال بعد ثالث واملقصرين مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عبد اهللا بن املؤمل 

سليمان قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان االزرق حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا سعيد بن  - ٥٠٥٨
قال حدثنا اخلصيب بن جحدر عن حبيب بن حيان عن ايب سعيد اخلدري ان خمنثا اتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم 
خمضوب اليدين والرجلني فجعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم خيفقونه بنعاهلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  احذروا هذا واصحابه على نسائكم فقالوا أفال نقتله يا رسول اهللا قال ال اين هنيت عن قتل املصلني و سلم 



حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن داود اليماين قال  - ٥٠٥٩
لى اهللا عليه و سلم من بىن هللا بيتا يعبد حدثنا حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا ص

  اهللا فيه من مال حالل بىن اهللا له بيتا يف اجلنة من در وياقوت 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليماين عن حيىي بن  - ٥٠٦٠
و سلم قال ان يف اجلنة بابا يقال له الضحى فإذا كان يوم كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  القيامة نادى مناد اين الذين كانوا يدميون على صالة الضحى هذا بابكم فادخلوه برمحة اهللا 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي  - ٥٠٦١
 سلمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي بعثين باحلق ال تنقضى الدنيا بن ايب كثري عن ايب

حىت يقع هبم اخلسف واملسخ والقذف قالوا ومىت ذاك يا نيب اهللا قال اذا رأيت النساء ركنب السروج وكثرت 
استغىن الرجال بالرجال القينات وشهد بشهادات الزور وشرب املصلون يف آنية أهل الشرك الذهب والفضة و

  والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا وأوما بيده فوضعها على جبهته يستر وجهه 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي  - ٥٠٦٢
هللا صلى اهللا عليه و سلم وفروا اللحى عن ايب هريرة قال قال رسول ا]  ١٩٦ص [ بن ايب كثري عن ايب سلمة 

  وخذوا من الشوارب وانتفوا اآلباط واحذروا الفلقتني 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي  - ٥٠٦٣
ابا بكر كيف توتر قال اوتر من اول بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الليل قال كيس حذر مث سأل عمر فقال يا ابا حفص كيف توتر قال اوتر من آخر الليل قال قوي معان 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي  - ٥٠٦٤
رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه حاسبه اهللا بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هري

حسابا يسريا وادخله اجلنة برمحته قالوا ما هن يا نيب اهللا بأيب انت وأمي قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك 
  وتعفو عن من ظلمك قال فاذا فعلت هذا فما يل يا نيب اهللا قال يدخلك اهللا اجلنة 

حممد بن النضر األزدي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن حيىي حدثنا  - ٥٠٦٥
بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا 

ن قال مث والدك مل يرو هذا احلديث عن من أبر قال امك قالت مث من قال امك قالت مث من قال مث امك قالت مث م
  حيىي بن أيب كثري إال سليمان بن داود اليمامي 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا يزيد بن عبد الرمحن املعين قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد  - ٥٠٦٦
يف له فجاءهم خببز وخل فقال قال نزل جبابر بن عبد اهللا ض]  ١٩٧ص [ احملاريب عن عبد الواحد بن امين عن ابيه 



كلوا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نعم اإلدام اخلل هالكا بالقوم ان حيتقروا ما قدم اليهم 
  وهالك بالرجل ان حيتقر ما يف بيته ان يقدمه إىل اصحابه مل يرو هذا احلديث عن عبد الواحد بن أمين إال احملاريب 

ن النضر األزدي قال حدثنا حممد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابو مهام حممد بن الزبرقان حدثنا حممد ب - ٥٠٦٧
قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثين ابو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال حدثين عباد بن متيم عن عبد اهللا بن 

الذين يصلون الصفوف وقال ما بني زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ومالئكته يصلون على 
  الفذ واجلماعة مخس وعشرون درجة 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا حممد بن سعيد االصبهاين قال حدثنا شريك عن مساك بن  - ٥٠٦٨
حرب عن ايب ظبيان عن بن عباس قال جاء اعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مب اعرف انك رسول اهللا 

رسول اهللا قال نعم فدعا العزق فجعل ]  ١٩٨ص [ ال أرأيت ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة أتشهد اين ق
ينزل من النخلة حىت سقط يف األرض فجعل ينقر حىت اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له ارجع فرجع مث عاد 

  هذا احلديث عن مساك إال شريك  إىل مكانه فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا مل يرو

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا حممد بن سعيد االصبهاين قال حدثنا ابراهيم بن املختار عن  - ٥٠٦٩
حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ام نصر احملاربية قالت سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

 وتأكل الشجر لعله قال بلى قال فأصب من حلومها ال يروى هذا احلديث عن أم اجلاللة فقال اليس ترعى الكأل
  نصر احملاربية إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املختار 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا علي بن عبد احلميد املعين قال حدثنا سليمان بن املغرية عن  - ٥٠٧٠
ا هنينا ان نبتدىء النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبنا ان يقدم الرجل البدوي العاقل ثابت البناين قال قال أنس مل

فيسال النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن عنده فبينما حنن كذلك اذ جاء اعرايب فقال يا حممد ان رسولك اتانا فزعم 
وبسط االرض آهللا ارسلك فقال انك تزعم ان اهللا ارسلك فقال صدق فقال فبالذي نصب اجلبال ورفع السماء 

النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم فقال ان رسولك يزعم انك تزعم ان علينا مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم صدق قال فبالذي ارسلك آهللا أمرك هبذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فان 

صوم شهر يف السنة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق قال ]  ١٩٩ص [ ينا رسولك يزعم انك تزعم ان عل
فبالذي ارسلك آهللا امرك هبذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فإن رسولك زعم انك تزعم ان علينا يف 

النيب صلى اهللا عليه و  اموالنا زكاة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق قال فبالذي ارسلك آهللا امرك هبذا فقال
سلم نعم قال فإن رسولك زعم انك تزعم ان علينا احلج إىل البيت من استطاع إليه سبيال فقال صدق قال فبالذي 

أرسلك آهللا أمرك هبذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فوالذي بعثك باحلق ال ادع منهن شيئا وال 
سلم ان صدق األعرايب دخل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن ثابت البناين إال أجوزهن فقال النيب صلى اهللا عليه و 

  سليمان بن املغرية 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال حدثنا نوح بن قيس  - ٥٠٧١
اهللا عليه و سلم فقال يا رسول عن اخيه خالد بن قيس عن قتادة عن انس بن مالك قال جاء رجل إىل النيب صلى 



اهللا أخربين مبا افترض اهللا علي من الصالة قال افترض اهللا على عباده مخس صلوات قال هل قبلهن أو بعدهن شيء 
قال افترض اهللا على عباده صلوات مخسا قال والذي بعثك باحلق ال ازيد عليهن شيئا وال انقص منهن شيئا فقال 

دخل اجلنة ان صدق مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال خالد بن قيس تفرد به نوح بن  النيب صلى اهللا عليه و سلم
  قيس 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال حدثنا حيىي بن عمرو  - ٥٠٧٢
 عليه و سلم كفارة الذنوب بن مالك النكري عن ابيه عن ايب اجلوزاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  الندامة 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال حدثنا حيىي بن عمرو  - ٥٠٧٣
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو ]  ٢٠٠ص [ بن مالك النكري عن ابيه عن ايب اجلوزاء 

بقوم يذنبون فيغفر هلم ال يروى هذان احلديثان عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد هبما حيىي بن مل تذنبوا جلاء اهللا 
  عمرو بن مالك النكري 

حدثنا حممد بن النضر قال حدثنا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال حدثنا موسى بن اعني عن ليث  - ٥٠٧٤
يدة عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اهل بن ايب سليم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بر

  الذمة هلم ما اسلموا عليه من ارضيهم ورقيقهم وماشيتهم وليس عليهم يف شيء من ذلك إال الصدقة 

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا امحد بن عبد امللك بن واقد احلراين قال حدثنا موسى بن اعني  - ٥٠٧٥
عمرو بن احلارث عن بن شهاب انه مسع انس بن مالك خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا  قال حدثنا

اقيمت الصالة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صالة املغرب وال تعجلوا عن عشائكم مل يقل يف هذا احلديث 
  د به موسى بن اعني وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صالة املغرب إال عمرو بن احلارث تفر

حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عمرو بن حيىي  - ٥٠٧٦
عن ايب قتادة قال دخلت ]  ٢٠١ص [ قال نا حممد بن حيىي بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة األنصاري 

ظهراين الناس قال فجلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس بني
سلم ما منعك ان تركع ركعتني قبل ان جتلس فقال اين رايتك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل احدكم املسجد 

  فال جيلس حىت يصلي ركعتني مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن حيىي إال زائدة 

قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا مسعر بن كدام  حدثنا حممد بن النضر األزدي - ٥٠٧٧
قال حدثنا سعد بن ابراهيم عن ايب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأمنا 

  جلوسه يف الركعتني على الرضف 



قال حدثنا زائدة عن مسعر قال مسعت عدي حدثنا حممد بن النضر األزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو  - ٥٠٧٨
بن ثابت يقول مسعت الرباء بن عازب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف العشاء بالتني والزيتون 

  مل يسند زائدة عن مسعر إال هذين احلديثني 

ال حدثنا املفضل بن فضالة حدثنا حممد بن العباس املؤدب موىل بىن هاشم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ق - ٥٠٧٩
عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا اوى إىل فراشه كل ليلة مجع 

كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو اهللا احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس مث ميسح هبما ما 
ه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات مل يرو هذا احلديث هبذا استطاع من جسده يبدأ هبما على رأس

  التمام عن الزهري إال عقيل بن خالد تفرد به مفضل بن فضالة 

قال حدثنا عبد ]  ٢٠٢ص [ حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا حممد بن الصباح الدواليب  - ٥٠٨٠
ايب الزبري عن جابر قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف  الرمحن بن ايب الزناد عن موسى بن عقبة عن

غزوة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال راكبا ما انتعل مل يرو هذا 
  احلديث عن موسى بن عقبة إال بن أيب الزناد 

حممد بن بشري الكندي قال حدثنا علي بن هاشم بن الربيد عن حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا  - ٥٠٨١
كثري النواء قال حدثين ابو مرمي األنصاري وكان بن مخسني ومئة سنة قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول سئل رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم اي االعمال افضل قال ادخالك السرور على مؤمن اشبعت جوعته او كسوت عريه او 
  له حاجة قضيت 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا القاسم بن حممد بن عبد  - ٥٠٨٢
اهللا بن حممد بن عقيل قال حدثين ايب عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال وكنت ادعو جدي أيب قال حدثنا جابر بن عبد 

م خادم ختدمهم يقال هلا برة فلقيها رجل فقال هلا يا برة غطي اهللا قال كان آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
شعيفاتك فإن حممدا لن يغين عنك من اهللا شيئا فأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم فخرج جير رداءه حممرة وجنتاه 

مرنا مبا شئت وكنا معشر االنصار نعرف غضبه جبر ردائه ومحرة وجنتيه فأخذنا السالح مث اتيناه فقلنا يا رسول اهللا 
فصعد املنرب فحمد اهللا ]  ٢٠٣ص [ فوالذي بعثك باحلق لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأوالدنا ألمضينا قولك فيهم 

واثىن عليه وقال من أنا فقلنا انت رسول اهللا قال نعم ولكن من أنا فقلنا انت حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن 
ادم وال فخر واول من تنشق عنه األرض وال فخر واول من ينفض التراب  هاشم بن عبد مناف قال انا سيد ولد

عن رأسه وال فخر وأول داخل اجلنة وال فخر ما بال اقوام يزعمون ان رمحي ال تنفع ليس كما زعموا اين ألشفع 
  وأشفع حىت ان من اشفع له ليشفع فيشفع حىت ان ابليس ليتطاول يف الشفاعة 

عباس املؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا كامل ابو العالء عن ايب حدثنا حممد بن ال - ٥٠٨٣
صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينادي مناد كل صباح اللهم اعط منفقا خلفا واعط 

  ممسكا تلفا 



العطار قال حدثنا كامل ابو العالء  حدثنا حممد بن العباس املؤدب بىن هاشم قال حدثنا عبيد بن إسحاق - ٥٠٨٤
عن عون بن ايب جحيفة عن ابيه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن الدم مل يرو هذا احلديث عن 

  كامل إال عبيد بن إسحاق 

حدثنا حممد بن العباس قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا قيس بن الربيع عن األعمش عن  - ٥٠٨٥
صاحل وأيب حازم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان شر الناس عند اهللا ذو الوجهني  ايب

  ]  ٢٠٤ص [ الذي يأتى هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 

حدثنا حممد بن العباس قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا ابو مرمي عن االعمش عن ايب حازم  - ٥٠٨٦
قال قيل يا رسول اهللا بأي شيء تعرف امتك قال غر حمجلون من اثر الطهور مل يرو هذا احلديث عن عن ايب هريرة 

  األعمش إال أبو مرمي وبن فضيل ومل يروه عن بن فضيل إال السري بن عاصم 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن العباس بن  - ٥٠٨٧
عن عطاء بن ايب رباح عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طهروا هذه االجساد طهركم اهللا  عتبة

فانه ليس من عبد يبيت طاهرا اال بات معه يف شعاره ملك ال ينقلب ساعة من الليل إال قال اللهم اغفر لعبدك فإنه 
  لعباس بن عتبة تفرد به إمساعيل بن عياش بات طاهرا مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن أيب رباح إال ا

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان اجلوهري قال حدثنا حممد بن طلحة بن  - ٥٠٨٨
مصرف عن محاد عن ابراهيم عن االسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يباشر وهو صائم 

  كان املككم ألربه  ويقبل وهو صائم وأيكم مثله

قال حدثنا شريك ]  ٢٠٥ص [ حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي  - ٥٠٨٩
عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتاع عريا قدمت فربح فيها اواق 

ل ال اشتري شيئا ليس عندي مثنه مل جيود هذا احلديث عن من ذهب فتصدق هبا على أرامل بىن عبد املطلب وقا
  شريك إال سعيد بن سليمان وعمرو بن عون 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عاصم بن ايب  - ٥٠٩٠
متلىء جوف أحدكم قيحا خري له من ان النجود عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لي

  ميتلىء شعرا مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبو جعفر الرازي 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان اجلوهري قال حدثنا نافع بن عمر اجلمحي  - ٥٠٩١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا عن بشر بن عاصم عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول 

ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ختلل الباقرة ال يروى هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمرو إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به نافع بن عمر 



ملدين عن حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الرمحن بن ابراهيم ا - ٥٠٩٢
العالء بن عبد الرمحن عن ابيه عن ايب هريرة عن رسول اهللا قال ما نقصت صدقة من مال وال زاد اهللا رجال بعفو إال 

  عزا وال تواضع احد إال رفعه اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن إبراهيم إال عفان 

حممد بن ]  ٢٠٦ص [ عمان اجلوهري قال ثنا حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن الن - ٥٠٩٣
طلحة بن مصرف عن زبيد عن الشعيب عن كعب بن عجرة قال خرج الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانا 

سابع سبعة من قريش فقال أال هل تسمعون ثالث مرار انه سيكون عليكم ائمة او امراء فمن دخل عليهم فصدقهم 
فليس مىن ولست منه وانا منه بريء ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل  بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم

  يعنهم على ظلمهم فهو مىن وانا منه وسيلقاين فيكون معي 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سكني بن عبد العزيز عن ابراهيم  - ٥٠٩٤
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما عال من اقتصد مل يرو هذا  اهلجري عن ايب االحوص عن عبد اهللا

  احلديث عن إبراهيم اهلجري إال سكني بن عبد العزيز 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حممد بن طلحة عن زبيد عن  - ٥٠٩٥
ه و سلم ان من الشجر شجرة تكون مثل الرجل املسلم هي جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي

  النخلة 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال ثنا عمرو بن ثابت عن ابيه عن  - ٥٠٩٦
قال سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله ال أقسم هبذا البلد قال مكة وأنت حل هبذا البلد قال مكة ووالد وما ولد 

يف كبد قال يف اعتدال ىف انتصاب مل يرو هذا احلديث عن ثابت أيب املقدام ]  ٢٠٧ص [ آدم لقد خلقنا اإلنسان 
  إال ابنه عمرو بن ثابت 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن عبد اهللا  - ٥٠٩٧
دق على بريرة من حلم الصدقة فأهدت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقيل له إنه من بن ايب عتبة عن عائشة انه تص

حلم الصدقة فقال هو هلا صدقة ولنا هدية مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب عتبة إال محيد تفرد به محاد بن 
  سلمة 

ثنا حممد بن طلحة عن ايب محزة عن حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حد - ٥٠٩٨
ابراهيم عن األسود عن عائشة قالت ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم من خبز بر حىت قبض وما رفع من 

  مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كسرة فضل حىت قبض 

قال حدثين حفص بن عمر حدثنا حممد بن العباس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا خلف بن خليفة  - ٥٠٩٩
عن انس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل هنيا شديدا ويقول 



تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن حفص بن أخي أنس إال خلف بن 
  خليفة 

اس املؤدب قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل العجلي قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حدثنا حممد بن العب - ٥١٠٠
سليمان التيمي عن ايب جملز قال قال بن عمر اما حنن فكنا نعطي صدقة الفطر التمر مل يرو هذا احلديث عن سليمان 

  ]  ٢٠٨ص [ التيمي إال عبثر 

النعمان قال حدثنا سهيل بن ايب حزم قال حدثنا ابو حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن  - ٥١٠١
عمران اجلوين عن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ مل 

  يسند سهيل بن أيب حزم عن أيب عمران اجلوين إال هذا احلديث 

عبد احلميد بن جعفر األنصاري قال حدثنا علي بن  حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سعد بن - ٥١٠٢
ثابت اجلزري عن عبد احلميد بن جعفر عن نوح بن ايب بالل عن سعيد املقربي عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم انه كان يقول احلمد هللا رب العاملني سبع آيات أحدهن بسم اهللا الرمحن الرحيم وهي السبع املثاين 
العظيم وهي ام القرآن وفاحتة الكتاب مل يرو هذا احلديث عن نوح بن أيب بالل إال عبد احلميد بن جعفر والقرآن 

  تفرد به علي بن ثابت 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز بن ايب سلمة عن  - ٥١٠٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يؤمن عبد اإلميان كله حىت  منصور بن آذين عن مكحول عن ايب هريرة قال قال

يترك الكذب يف املزاحة واملراء وان كان صادقا مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال منصور بن آذين تفرد به عبد 
  ]  ٢٠٩ص [ العزيز بن أيب سلمة 

قال حدثنا قطري اخلشاب عن عبد حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار  - ٥١٠٤
الوارث عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الرجل ليوضع طعامه بني يديه فما يرفع حىت يغفر له 

  فقيل يا رسول اهللا مب ذاك قال يقول بسم اهللا إذا وضع واحلمد هللا اذا رفع 

إسحاق العطار قال حدثنا قطري اخلشاب عن عبد حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عبيد بن  - ٥١٠٥
الوارث عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذا كان آخر الزمان صارت امىت ثالث فرق 

فرقة يعبدون اهللا خالصا وفرقة يعبدون اهللا رياء وفرقة يعبدون اهللا يستأكلون به الناس فاذا مجعهم اهللا يوم القيامة قال 
ذي يستأكل الناس بعزتى وجاليل ما اردت بعباديت قال وعزتك وجاللك أستأكل به الناس قال مل ينفعك ما مجعت لل

شيئا تلجا إليه انطلقوا به إىل النار مث قال للذي كان يعبده رياء بعزيت وجاليل ما اردت بعباديت قال بعزتك وجاللك 
 النار مث يقول للذي كان يعبده خالصا بعزيت وجاليل ما اردت رياء الناس قال مل يصعد إىل منه شيء انطلقوا به إىل

]  ٢١٠ص [ بعباديت قال بعزتك وجاللك انت اعلم بذلك مىن اردت به ذكرك ووجهك قال صدق عبدي 
  انطلقوا به إىل اجلنة مل يرو هذين احلديثني عن عبد الوارث إال قطري اخلشاب تفرد هبما عبيد بن إسحاق العطار 



ثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان اجلوهري قال حدثنا فليح بن سليمان عن حد - ٥١٠٦
نافع عن صفية بنت ايب عبيد عن عائشة وحفصة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا 

  ث عن فليح إال سريج بن النعمان واليوم اآلخر ان حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج مل يرو هذا احلدي

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن بن طاوس عن ابيه عن  - ٥١٠٧
ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس على ثالث طرائق راغبني راهبني واثنان على بعري 

عري وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح وثالث على بعري وعشرة على ب
معهم حيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال وهيب وبن جريج تفرد به 

  حجاج األعور عن بن جريج 

محاد بن سلمة عن عاصم عن ايب  حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا - ٥١٠٨
صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ليبلغ العبد الدرجة فيقول يا رب اىن يل هذه 

  الدرجة فيقول باستغفار ولدك لك مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال محاد بن سلمة 

يج بن النعمان قال حدثنا صاحل املري عن هشام بن حسان حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سر - ٥١٠٩
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ادعوا اهللا وانتم موقنون 

باإلجابة واعلموا ان اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل الهي مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال صاحل 
  املري 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا محاد بن سلمة عن كلثوم بن جرب  - ٥١١٠
عن خثيم بن مروان عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

ن كلثوم بن جرب إال محاد بن سلمة ومل يذكر مسجد اخليف ومسجد احلرام ومسجدي هذا مل يرو هذا احلديث ع
  مسجد اخليف يف شد الرحال إال يف هذا احلديث 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن سويد عن عبد اهللا بن ايب  - ٥١١١
هللا صلى اهللا عليه و سلم مث جنيح وعن محيد األعرج عن جماهد عن عائشة اهنا كانت تفرك املىن من ثوب رسول ا

  يصلي فيه مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال بن أيب جنيح ومحيد األعرج ومل يروه عنهما إال قزعة بن سويد 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا احلكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بن  - ٥١١٢
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال امسح يسمح لك جريج انه مسع عطاء حيدث عن بن عباس 

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا جمالد عن  - ٥١١٣
الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خبز بر يف يوم مرتني حىت حلق 

  و جل  باهللا عز



حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا جمالد عن  - ٥١١٤
الشعيب عن جابر بن عبد اهللا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال انكم اليوم على دين واين مكاثر بكم االمم 

  الد إال محاد بن زيد فال متشوا القهقري بعدي مل يرو هذا احلديث عن جم

حدثنا حممد بن العباس املؤدب قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل العجلي قال حدثنا عبد امللك بن حممد بن  - ٥١١٥
ايب بكر عن عبد اهللا بن ايب بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تؤخذ صدقات 

رو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب بكر إال عبد امللك بن حممد بن أيب بكر اهل البادية على مياههم وبأفنيتهم مل ي
  تفرد به عبد اهللا بن صاحل 

مسلم قال حدثنا محاد ]  ٢١٣ص [ حدثنا حممد بن هشام بن أيب الدميك املستملي قال حدثنا عفان بن  - ٥١١٦
ئشة قالت اهدي إىل النيب صلى اهللا عليه و بن سلمة قال حدثنا محاد بن ايب سليمان عن ابراهيم عن األسود عن عا

سلم ضب فلم يأكله قالت عائشة يا رسول اهللا أال نطعمه املساكني قال ال تطعموهم ما ال تأكلون مل يرو هذا 
  احلديث عن محاد بن سليمان إال محاد بن سلمة وسفيان الثوري 

سبالن قال حدثنا إمساعيل بن جمالد عن هالل  حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا ابراهيم بن زياد - ٥١١٧
الوزان عن عروة عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حلسان اهج املشركني اللهم أيده بروح القدس مل 

  يرو هذا احلديث عن هالل الوزان إال إمساعيل بن جمالد تفرد به إبراهيم بن زياد عن سبالن 

ستملي قال حدثنا احلسني بن عبيد اهللا العجلي قال حدثنا شريك عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن هشام امل - ٥١١٨
حممد بن عقيل عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا اراد احلاجة مل يرفع ثوبه حىت يدنو من االرض ال 

  يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به احلسني بن عبيد اهللا العجلي 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا عبدالسالم بن صاحل اهلروي قال حدثنا عباد بن العوام عن  - ٥١١٩
ان ]  ٢١٤ص [ مجيل بن زيد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحبب حبيبك هونا ما عسى 

ا ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما م
  بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عباد بن العوام 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا حممد بن كثري الفهري حدثنا بن هليعة عن ايب قبيل عن عبد  - ٥١٢٠
ما عسى ان يكون بغيضك اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحبب حبيبك هونا 

  يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا ابو خالد األمحر عن جمالد عن  - ٥١٢١
اسوا ترامحوا قال الشعيب عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استووا تستوي قلوبكم ومت

سريج متاسوا يعين ازدمحوا يف الصالة وقال غريه متاسوا تواصلوا مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جمالد وال عن 
  جمالد إال أبو خالد األمحر تفرد به سريج بن يونس وال يروى عن على إال هبذا اإلسناد 



املديين قال حدثنا عثمان بن عبد الرمحن عن عبد اهللا حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا علي بن  - ٥١٢٢
 ٢١٥ص [ بن طاوس عن ابيه عن ايب هريرة قال ذكر الدجال عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال تلده أمه وهي 

منبوذة يف قربها فإذا ولدته محلت النساء باخلطائني مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال عثمان بن عبد الرمحن ] 
  محي اجل

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا صاحل بن موسى الطلحي  - ٥١٢٣
عن منصور بن املعتمر عن ابراهيم عن األسود عن عائشة قالت جرت السنة من نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مثان واربع مئة وجرت السنة من نيب اهللا صلى اهللا عليه  بصداق النساء اثين عشرة اوقية األوقيه اربعون درمها وذلك
و سلم يف غسل اجلنابة صاع والصاع مثانية ارطال والوضوء مبد واملد رطالن وجرت السنة منه يف العشر انه ليس 
يف دون مخس أوسق زكاة والوسق ستون صاعا هبذا الصاع فذلك ثالث مئة صاع مل يرو هذا احلديث عن منصور 

  بن موسى  إال صاحل

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا عبيد اهللا بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين  - ٥١٢٤
عن ايب مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجالن من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا التقيا مل 

االنسان لفي خسر مث يسلم احدمها على اآلخر قال علي بن املديين يفترقا حىت يقرأ أحدمها على اآلخر والعصر ان 
  اسم أيب مدينة عبد اهللا بن حصن ال يروى هذا احلديث عن أيب مدينة إال هبذا اإلسناد تفرد به محاد بن سلمة 

ف حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي قال حدثنا حممد بن طلحة بن مصر - ٥١٢٥
ص [ عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن ايب الكهتلة قال حممد بن طلحة اظنه عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ير جربيل يف صورته إال مرتني اما مرة فإنه سأله ان ]  ٢١٦
نه كان معه اذ صعد يف قوله دنا فتدىل فكان قاب قوسني او ادىن يريه نفسه يف صورته فأراه فسد االفق واما الثانية فا

فأوحى إىل عبده ما اوحى فلما حس جربيل ربه تبارك وتعاىل عاد يف صورته فذلك قوله ولقد رآه نزلة اخرى عند 
  سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إىل قوله لقد رأى من آيات ربه الكربى قال خلق جربيل عليه السالم 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال كنا عند ايب اسامة يوما فقال  - ٥١٢٦
للمستملى خذ اليك حدثين األحوص بن حكيم عن راشد بن سعد وايب الزاهرية قاال مسعنا ابا الدرداء يقول مر بنا 

لنا حنفر قربا هلذا األسود فقال جاءت به منيته إىل تربته النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن حنفر قربا فقال ما تصنعون ق
قال ابو اسامة تدرون يا اهل الكوفة مل حدثتكم هبذا احلديث الن ابا بكر وعمر خلقا من تربة رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم 

عتاب بن حممد  حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا داود بن محاد بن فرافصة البلخي قال حدثنا - ٥١٢٧
عن انس بن مالك قال ]  ٢١٧ص [ بن شوذب بن اخي عبد اهللا بن شوذب عن عيسى األزرق عن مطر الوراق 

وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدخل يده حتت حنكه ودلك فقلت ما هذا قال هكذا امرين ريب عز و 
  عيسى إال عتاب بن حممد تفرد به داود بن محاد  جل مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق إال عيسى األزرق وال عن



حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا احلسن بن محاد احلضرمي قال حدثنا ابراهيم بن عيينة عن  - ٥١٢٨
صاحل بن حسان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جلست عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فبكيت فقال 

ريدين اللحوق يب فليكفك من الدنيا مثل زاد الراكب وال ختالطني األغنياء مل يرو هذا احلديث ما يبكيك ان كنت ت
  عن هشام بن عروة إال صاحل بن حسان تفرد به إبراهيم بن عيينة 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا بزيع ابو اخلليل عن ثابت عن انس  - ٥١٢٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بلغته عن اهللا فضيلة فلم يصدق هبا مل تنله مل يرو هذا احلديث  بن مالك قال

  عن ثابت إال بزيع أبو اخلليل 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا حممد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثري بن  - ٥١٣٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال 

أدخله اهللا اجلنة وشفعه يف عدة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار مل يرو هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد 
  تفرد به حفص بن سلمان 

ن حيىي االسدي قال حدثنا عبد حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد اهللا ب - ٥١٣١
امللك بن هارون بن عنترة عن ابيه عن جده عن علي بن ايب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

تزال امىت يصلون هذه االربع ركعات قبل العصر حىت متشى على االرض مغفورا هلا مغفرة حتما مل يرو هذا احلديث 
  عن علي إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن  - ٥١٣٢
اجلمحي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسى صالة 

صلى مع اإلمام مل يرفع هذا احلديث عن عبيد  فذكرها وهو مع اإلمام فليتم صالته وليقض الذي نسي مث ليعد الىت
  اهللا بن عمر إال سعيد بن عبد الرمحن تفرد به الترمجاين 

حدثنا حممد بن هشام املستملي قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا حكيم بن نافع الرقي  - ٥١٣٣
هللا عليه و سلم سجدتا السهو جتزىء من كل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى ا

  الزيادة والنقصان مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال حكيم بن نافع 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا ليث بن محاد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن ايب  - ٥١٣٤
 عليه و سلم عن الغيل مث قال هل اضر فارس والروم سلمة عن ابيه عن ايب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا

  وذاك ان يايت الرجل امرأته وهي ترضع مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال أبو عوانة تفرد به ليث بن محاد 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا احلسن بن بشر البجلي قال حدثنا املعايف بن عمران عن ثور  - ٥١٣٥
ايب عون عن ايب ادريس اخلوالين قال مسعت معاوية يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بن يزيد عن 



كل ذنب عسى اهللا ان يغفره اال الرجل ميوت كافرا أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا مل يرو هذا احلديث عن ثور بن 
  يزيد إال املعاىف بن عمران تفرد به احلسن بن بشر 

قال حدثنا خلف بن ]  ٢٢٠ص [ بن علي بن شعيب قال حدثنا حممد بن ايب بالل التميمي حدثنا حممد  - ٥١٣٦
  خليفة عن حمارب بن دثار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الولد من كسب الوالد 

ن هشام حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا شجاع بن خملد قال حدثنا يوسف بن عطية الصفار ع - ٥١٣٧
بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصل شعبان برمضان مل يرو هذا 

  احلديث عن هشام إال يوسف بن عطية تفرد به شجاع 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا حفص بن سليمان عن  - ٥١٣٨
بن حرب عن عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال ينفخ يف الطعام وال يف الشراب مل مساك 

  يرو هذا احلديث عن مساك إال حفص بن سليمان 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال ثنا عمرو بن الزبري قال حدثين ايب عن  - ٥١٣٩
بن شعبة قال تنحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتنحيت معه فدنوت منه فقال معك جبري بن حية عن املغرية 

ماء قلت نعم فغسل كفيه ووجهه وذهب يغسل يديه وعليه جبة فضاقت فاخرج يده من اسفل اجلبة فغسلها مث 
و سلم تنحنحوا مسح على خفيه مث جاء يصلي وعبد الرمحن بن عوف يصلي بالناس فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه 

  فذهب يتأخر فأومأ إليه امضه ال يروى هذا احلديث عن جبري بن حية إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن الزبري 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال حدثنا  - ٥١٤٠
بد اهللا بن كعب احلمريي عن عمر بن ايب سلمة قال ع]  ٢٢١ص [ عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل الصائم فقال سل هذه ألم سلمة وهي جالسة فقالت انه ليفعل فقلت 
يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال اما واهللا اين ألخشاكم هللا وأتقاكم ال يروى هذا 

  ن عمر بن أيب سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن احلارث احلديث ع

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا الفضل بن موسى السيناين قال  - ٥١٤١
حدثنا سليمان االعمش عن انس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان بعرفة يدعو يرفع يديه فسقط 

لناقة من يده فتناوله مث رفع يديه يدعو فقال اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا االبتهال والتضرع زمام ا
  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال الفضل بن موسى 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا الفضل بن موسى عن حممد بن  - ٥١٤٢
نذر عن ايب محيد الساعدي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم احد حىت اذا جاوز ثنية عمرو عن سعد بن امل

الوداع اذا هو بكتيبة جيشني فقال من هؤالء قالوا هذا عبد اهللا بن ايب يف ستمائة من مواليه من اليهود من بين 



ص [  نستعني باملشركني على املشركني قينقاع قال وقد أسلموا قالوا ال يا رسول اهللا قال مروهم فلريجعوا فإنا ال
٢٢٢  [  

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن عتيق عن  - ٥١٤٣
حممد بن سريين عن ايوب السختياين عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عندك  سلم ال تبيع ما ليس

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابو عون صاحب القرب قال  - ٥١٤٤
حدثنا سدوس صاحب السابري عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا التقى اخلالئق يوم 

القيامة يا اهل اجلمع تتاركوا املظامل بينكم وثوابكم القيامة فأدخل اهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يوم 
  علي مل يرو هذا احلديث عن أنس إال سدوس تفرد به أبو عون 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عبد اهللا بن  - ٥١٤٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعلنوا النكاح اليروى هذا االسود عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن ابيه قال قال 

  احلديث عن بن الزبري عن أبيه إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا حامت بن إمساعيل قال  - ٥١٤٦
عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا ]  ٢٢٣ص [  حدثنا بسام الصرييف عن يزيد بن صهيب الفقري

عليه و سلم ان ناسا من امىت يعذبون بذنوهبم فيكونوا يف النار ما شاء اهللا ان يكونوا مث يعريهم أهل الشرك فيقولون 
أ رسول اهللا صلى اهللا ما نرى ما كنتم ختالفونا فيه من تصديقكم وإميانكم نفعكم فال يبقى موحد إال اخرجه اهللا مث قر

  عليه و سلم رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا يزيد بن مهران ابو خالد اخلباز قال حدثنا ابو بكر بن عياش  - ٥١٤٧
ا يا رسول اهللا عن محيد عن انس قال ملا جاء نعي النجاشي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا عليه قالو

تصلي على حبشي فأنزل اهللا وإن من اهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما انزل إليكم مل يرو هذا احلديث عن محيد إال أبو 
  بكر بن عياش ومعتمر بن سليمان 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا عبد اهللا بن الرومي قال حدثنا النضر بن حممد اجلرشي قال  - ٥١٤٨
كرمة بن عمار قال حدثين ابو زميل عن مالك بن مرثد عن ابيه عن ايب ذر قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا حدثنا ع

عليه و سلم ما تقل الغرباء وال تظل اخلضراء من ذي هلجة اصدق من ايب ذر شبيه عيسى بن مرمي مل يرو هذا 
  احلديث عن عكرمة بن عمار إال النضر بن حممد اجلرشي 

حممد بن علي بن شعيب قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن محزة بن حدثنا  - ٥١٤٩
عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٢٤ص [ ايب حممد عن جباد بن موسى بن سعد عن 



فا وال عدال ومن ادعى إىل غري سلم من اخذ شربا من االرض بغري حقه طوقه من سبع ارضني ال يقبل اهللا منه صر
  ابيه أو غري مواليه فقد كفر مل يرو هذا احلديث عن جباد بن موسى إال محزة بن أيب حممد تفرد به حامت بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن نصر بن محيد البزاز قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال حدثنا عاصم بن هالل  - ٥١٥٠
عن هشام بن عروة عن ابيه قال سألت أسامة بن زيد كيف كان يسري رسول اهللا صلى اهللا البارقي قال حدثنا أيوب 

  عليه و سلم اذا افاض من عرفات قال العنق فإذا وجد فجوة نص مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عاصم بن هالل 

ثنا شعيب بن صفوان عن حدثنا حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حد - ٥١٥١
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا كل نسائك قد دخلت البيت 

غريي قال فاذهيب إىل قرابتك إىل شيبة فليفتح لك الباب مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال شعيب بن 
  ]  ٢٢٥ص [ صفوان 

صر بن محيد قال حدثنا عبد اهللا بن الرومي قال حدثنا النضر بن حممد اجلرشي قال حدثنا حممد بن ن - ٥١٥٢
حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا حيىي بن ايب كثري عن ايب سالم عن سفينة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 اكرب وفرط صاحل يفرط الرجل ال سلم بخ بخ خلمس ما اثقلهن يف امليزان سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا
  يروى هذا احلديث عن سفينة إال هبذا اإلسناد تفرد به النضر بن حممد 

حدثنا حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا حممد بن قدامة اجلوهري قال حدثنا االحوص بن جواب قال  - ٥١٥٣
الديلي قال حدثين عبد اهللا بن اجارة بن  حدثنا ابو مرمي عن عبد اهللا بن عطاء قال حدثين ابو حرب بن ايب األسود

قيس قال مسعت امري املؤمنني علي بن ايب طالب وهو على املنرب يقول اين اذود عن حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم بيدي هاتني القصريتني الكفار واملنافقني كما يذود السقاة غريبة اإلبل عن حياضهم 

د اهللا بن عطاء إال أبو مرمي تفرد به حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا حيىي بن مل يرو هذا احلديث عن عب - ٥١٥٤
ايوب املقابري قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن بن محيد الرؤاسي عن ابيه عن ايب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن 

   حلافه عائشة قالت كنت أشد علي ازاري وانا حائض مث ادخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف

حدثنا حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا حيىي بن ايوب قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن قال حدثين ايب  - ٥١٥٥
عن ايب إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كفى 

  باملرء إمثا ان يضيع من يقوت 

ر بن محيد قال حدثنا حيىي بن ايوب قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن قال مسعت ايب حدثنا حممد بن نص - ٥١٥٦
حيدث عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الدين قبل الوصية وانتم 

  تقرؤون من بعد وصية توصون هبا او دين وإن اعيان بىن األم يتوارثون دون بين العالت 

حدثنا حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال حدثنا عاصم بن هالل قال حدثنا  - ٥١٥٧
ايوب السختياين عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان له 



ة قلنا يا رسول اهللا وثنتني قال وثنتني ونرى لو ثالث بنات او مثلهن من االخوات فكفلهن وعاهلن وجبت له اجلن
  قلنا واحدة قال نعم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عاصم بن هالل 

حدثنا حممد بن نصر بن محيد قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد  - ٥١٥٨
كان احلسن يأيت ابا هريرة وهو غالم فيقبله ويقول بأيب شبه بن عبيد اهللا العرزمي عن جعفر بن حممد عن ابيه قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعيد ما بني املنكبني 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا هاشم بن عيسى اليزىن قال حدثنا  - ٥١٥٩
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا عبدا كانت احلارث بن مسلم عن الزهري عن انس بن مالك قال قال ر

الخيه عنده مظلمة يف نفس أو مال فأتاه فاستحله قبل يوم القيامة فانه ليس مث دينار وال درهم امنا هي احلسنات قيل 
يا رسول اهللا فان مل يكن له حسنات قال اخذ من سيئاته فوضع على سيئاته مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال 

  حلارث بن مسلم وال عن احلارث بن مسلم إال هاشم بن عيسى تفرد به سلم بن قادم ا

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عيسى بن سامل الشاشي قال حدثنا سلم بن سامل عن بن  - ٥١٦٠
د وال تشبهوا جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريوا الشيب وال تقربوه السوا

بأعدائكم من املشركني وخري ما غريمت به الشيب احلناء والكتم مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سلم بن سامل 
  تفرد به عيسى بن سامل 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عبد اجلبار بن عاصم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد  - ٥١٦١
زيد بن ايب حبيب عن عبد اهللا بن زرير الغافقى عن علي بن ايب طالب قال أخذ رسول اهللا صلى بن ايب انيسة عن ي

حريرا فقال هذا حرام على ذكور امىت مل يرو هذا ]  ٢٢٨ص [ اهللا عليه و سلم بإحدى يديه ذهبا واألخرى 
  احلديث عن زيد بن أيب أنيسة إال عبيد اهللا بن عمر 

األمناطي قال حدثنا حممد بن حسان السميت قال حدثنا عبد اهللا بن زيد احلمصي  حدثنا حممد بن احلسني - ٥١٦٢
قال حدثنا االوزاعي عن عبدة بن ايب لبابة عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان هللا عبادا 

غريهم مل يرو هذا احلديث عن  اختصهم بالنعم ملنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحوهلا إىل
  األوزاعي إال عبد اهللا بن زيد احلمصي 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عامر بن سعيد قال حدثنا عمار بن حممد عن ليث عن  - ٥١٦٣
ت ابراهيم عن االسود عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال ان الكالب امة من األمم ألمر

  بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هبيم مل يرو هذا احلديث عن ليث إال عمار بن حممد تفرد به عامر بن سعيد 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا الوليد بن حممد املوقري عن  - ٥١٦٤
  بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو هلم بالربكة الزهري عن انس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مير 



حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا عبد اهللا بن املطلب  - ٥١٦٥
ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة رفعه قال ان اهل ]  ٢٢٩ص [ العجلي عن احلسن بن ذكوان عن حيىي بن 

  تستنري بيوهتم البيت ليقل طعمهم ف

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا الوليد بن حممد املوقري عن  - ٥١٦٦
الزهري عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املريض إذا برأ وصح من مرضه كمثل 

  ث عن الزهري إال املوقري الربدة تقع من السماء يف صفائها مل يرو هذا احلدي

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا هاشم بن عيسى اليزين قال حدثين  - ٥١٦٧
أيب عن حيىي بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خرج رجل من بيته يطلب 

  جلنة ال يروى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به سلم بن قادم علما إال سهل اهللا له طريقا إىل ا

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عبد اهللا بن الرومي قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال  - ٥١٦٨
قال رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا هالل بن اجلهم قال حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن ايب طلحة عن انس بن مالك قال

  عليه و سلم اذا سركم ان تنظروا إىل الرجل الضفيط املطاع يف قومه فانظروا إىل هذا يعين عيينة بن حصن 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال حدثنا محاد بن واقد الصفار  - ٥١٦٩
عن ايب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال مسعت اسرائيل حيدث عن ايب إسحاق

سلوا اهللا من فضله فإن اهللا حيب ان يسأل وإن افضل العبادة انتظار الفرج مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال 
  إسرائيل تفرد به محاد بن واقد وال يروى عن بن مسعود إال هبذا اإلسناد 

ن احلسني األمناطي قال حدثنا بشر بن معمر القرقساين قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد حدثنا حممد ب - ٥١٧٠
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عمل ]  ٢٣١ص [ العمي عن ابيه عن سعيد بن جبري 

مل يتقبل اهللا منه وان اخطأ هللا يف اجلماعة فأصاب تقبل اهللا منه وإن اخطأ غفر له ومن عمل هللا يف الفرقة فإن اصاب 
  تبوأ مقعده من النار ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد العمي 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن  - ٥١٧١
يه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اغد عاملا او خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن ايب بكرة عن اب

متعلما او مستمعا او حمبا وال تكن اخلامسة فتهلك قال عطاء بن مسلم قال يل مسعر زدتنا خامسة مل تكن عندنا قال 
مسعر أيضا إال واخلامسة أن تبغض العلم وأهله مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال عطاء بن مسلم ومل يروه عن 

  عطاء تفرد به عبيد بن جناد 

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبداالعلى بن ايب املساور عن  - ٥١٧٢
املختار بن فلفل عن انس قال دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم حائطا من حيطان املدينة فأمرين ان اجيف الباب 

ل فقرع الباب فقال افتح الباب وبشره باجلنة وإنه سيلي األمة من بعدي ففتحت الباب فإذا هو ابو فاجفته فجاء رج



بكر فأجفت الباب فجاء رجل فقرع الباب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا انس افتح الباب وبشره باجلنة وإنه 
وإنه سيلي األمر من بعد ايب بكر فأجفت  سيلي األمة من بعد ايب بكر ففتحت الباب فإذا هو عمر فبشرته باجلنة

[ الباب فجاء رجل فقرع الباب فقال يا انس افتح الباب وبشره باجلنة وأخربه انه سيلي األمة بعد ايب بكر وعمر 
وإنه سيصيبه بالء فإذا هو عثمان فحمد اهللا واسترجع مث دخل مل يرو هذا احلديث عن املختار بن فلفل ]  ٢٣٢ص 

  بن أيب املساور وبكر بن املختار بن فلفل وعتبة أبو عمرو املكتب  إال عبد األعلى

حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا عبيد اهللا بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن  - ٥١٧٣
  انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على حصري تطوعا شكرا 

ي قال ثنا بن عائشة قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النيب حدثنا حممد بن احلسني األمناط - ٥١٧٤
  صلى اهللا عليه و سلم قال اذا حم احدكم فليشن عليه من املاء البارد من السحر ثالث ليال 
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حدثنا حممد بن احلسني األمناطي قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن  -  ٥١٧٥
سلم كان يضحي بكبشني أقرنني فجعل يأكل يف  حممد عن ابيه عن ايب سعيد اخلدري ان النيب صلى اهللا عليه و 

سواد وينظر يف سواد وميشي يف سواد مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد هبذا اللفظ إال حممد بن علي بن احلسني 
  تفرد به حفص بن غياث 

حدثنا حممد بن امحد بن نصر ابو جعفر الترمذي قال حدثنا عبادة بن زياد االسدي قال حدثنا زهري  -  ٥١٧٦
ن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصل احدكم بن معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع ع

  وال يتتبع املساجد مل يرو هذا احلديث عن زهري إال عبادة بن زياد ]  ٢٣٣ص [ يف مسجده 

حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن سفيان احلضرمي املصري قال حدثنا بكر  -  ٥١٧٧
ة عن عراك بن مالك عن سامل بن عبد اهللا عن اجلراح موىل ام حبيبة عن ام حبيبة اهنا بن مضر عن جعفر بن ربيع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان املالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس مل يرو هذا احلديث عن 
  عراك بن مالك إال جعفر بن ربيعة 

ابراهيم بن إسحاق الصيين قال حدثنا قيس بن  حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا -  ٥١٧٨
الربيع عن االسود بن قيس عن ابيه عن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا فاته شيء من 

رمضان قضاه يف عشر ذي احلجة ال يروى هذا احلديث عن عمر إذا هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن إسحاق 
  الصيين 

بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل القزاز قال نا عبيدة بن حدثنا حممد  -  ٥١٧٩
االسود عن القاسم بن الوليد عن احلارث العكلي عن ابراهيم عن االسود عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب 

سلم قال نضر اهللا امرأ مسع مقاليت  قه غري فقيه ورب فحفظها فانه رب حامل ف]  ٢٣٤ص [ صلى اهللا عليه و 
حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب رجل مسلم اخالص العمل هللا والنصيحة لوالة األمر 

  ولزوم مجاعة املسلمني فان دعوهتم حتيط من ورائهم 

حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقالص املصري قال  -  ٥١٨٠
بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث ان قتادة بن دعامة حدثه عن عروة بن الزبري عن عائشة ان النيب  حدثنا

سلم وعدها ان تصلي يف البيت وأمرها ان تصلي يف احلجر فقالت انك وعدتين ان اصلي يف  صلى اهللا عليه و 
يرو هذا احلديث عن قتادة إال  البيت فقال إنه من البيت ولوال ان قومك حديث عهد بشرك أحلقته بالبيت مل

  عمرو بن احلارث 



حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقالص قال حدثنا بن  -  ٥١٨١
وهب قال اخربين عمرو بن احلارث عن دراج عن ايب اهليثم عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قنوت يف القرآن فهو الطاعة مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد سلم كل حرف ذكر من ال

حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي قال حدثنا عبد الرحيم  -  ٥١٨٢
ال يا عن بن عباس ان رجال ق]  ٢٣٥ص [ بن سليمان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عطاء بن ايب رباح 

رسول اهللا اين طفت بالبيت قبل أن ارمي قال ال حرج مل يرو هذا احلديث عن بن خثيم إال عبد الرحيم بن 
  سليمان 

حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد  -  ٥١٨٣
ى بن عيسى الشعيب موىل بىن هاشم قال حدثين عمي اهللا بن عبد الرمحن بن األزهر قال نا إبراهيم بن موس

زكريا بن عيسى عن بن اخي بن شهاب الزهري عن عمه حممد بن مسلم بن شهاب قال حدثنا نافع عن بن 
  عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا عجل به السري مجع بني هاتني الصالتني املغرب والعشاء 

د بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب األزهري قال حدثنا ابراهيم حدثنا حممد بن امح -  ٥١٨٤
بن موسى بن عيسى الشعيب قال حدثين عمي زكريا بن عيسى عن بن اخي الزهري عن عمه عن نافع عن بن 

شريك  عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا قفل من مكة كرب ثالثا يقول ال اله اال اهللا وحده ال
له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده 

  ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب االزهري قال حدثنا ابراهيم  -  ٥١٨٥
بن عيسى عن بن اخي الزهري عن عمه عن نافع ان بن عمر وجد بردا بن موسى بن عيسى عن عمه زكريا 

شديدا وهو يف سفر فأمر مؤذنا ان صلوا يف رحالكم وقال اين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا كان 
  هذا امر بذلك 

ري قال األزه]  ٢٣٦ص [ حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب  -  ٥١٨٦
حدثنا ابراهيم بن موسى بن عيسى عن عمه زكريا بن عيسى عن بن اخي الزهري عن عمه عن نافع ان بن عمر 

  كان اذا قدم من سفر أناخ بالبطحاء اليت بذي احلليفة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينيخ هبا 

د الوهاب األزهري قال حدثنا ابراهيم حدثنا حممد بن امحد بن نصر الترمذي قال حدثنا حممد بن عب -  ٥١٨٧
بن موسى بن عيسى عن عمه زكريا بن عيسى عن بن اخي الزهري عن عمه عن نافع عن بن عمر عن حفصة 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان اذا نودي بصالة الصبح ركع ركعتني خفيفتني قبل ان تقام الصالة ال 

  ا اإلسناد تفرد هبا زكريا بن عيسى الشعيب تروى هذه األحاديث عن الزهري إال هبذ



حدثنا حممد بن امحد بن سفيان الترمذي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا ابو امحد  -  ٥١٨٨
الزبريي قال حدثنا اسرائيل عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن أيب سلمة عن عائشة قالت كان رسول 

سلم يصلي وانا معترضة بني يديه وكنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم من اناء  اهللا صلى اهللا عليه و
واحد مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة إال إسرائيل وال عن إمساعيل إال أبو أمحد 

  تفرد به القواريري 

اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا هشيم حدثنا حممد بن امحد بن سفيان الترمذي قال حدثنا عبيد  -  ٥١٨٩
سلم يف سفر فلما دنونا من  عن إمساعيل بن سامل عن الشعيب عن جابر قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و 

املدينة أردت ان أتعجل فقال امهل حىت تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن سامل 
  ]  ٢٣٧ص [ يري إال هشيم تفرد به القوار

حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل السراج ابو امحد قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا  -  ٥١٩٠
عبيدة بن األسود اهلمداين عن القاسم بن الوليد عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ 

يا فانه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت ائت عل
سلم للمسافر ثالثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة مل يرو  فاتيت عليا فقال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هذا احلديث عن القاسم بن الوليد إال عبيدة بن األسود تفرد به عبد اهللا بن عمر 

س بن كامل قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا عبيدة بن األسود حدثنا حممد بن عبدو -  ٥١٩١
اهلمداين قال حدثنا جمالد بن سعيد عن وبرة بن عبد الرمحن املسلي عن عبد اهللا بن عمر عن ابيه عمر بن 

م قال يا نيب اخلطاب قال بينا انا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذ اتاه رجل حسن اهليئة طيب الريح فسل
اهللا ادنو منك فقال ادن فدنا فكاد ميسه مث قال يا رسول اهللا اخربين ما االسالم قال تشهد ان ال إله إال اهللا وأن 
حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان قال فإذا فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال الرجل 

ان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ورسله والبعث وتؤمن بالقدر كله صدقت قال يا نيب اهللا اخربين ما اإلمي
خريه وشره قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم قال الرجل صدقت قال فما اإلحسان قال ختشى اهللا كانك 

قال  ] ٢٣٨ص [ تراه فان مل تكن تراه فانه يراك وحتب للناس ما حتب لنفسك قال فاذا فعلت ذلك فانا حمسن 
ا املسؤول باعلم هبا من السائل غري ان هلا اشراطا  نعم قال الرجل صدقت قال الرجل فمىت الساعة قال م

وعالمات قال ما هي قال اذا رأيت احلفاة العراة العالة ملوك الناس ورأيت رعاة الضأن يتطاولون يف البناء 
ى اهللا عليه و سلم على الرجل قال عمر وولدت االمة ربتها قال الرجل صدقت مث انطلق قال رسول اهللا صل

سلم اهللا اكرب جربيل أراد ان يعلمكم دينكم مل يرو هذا  فطلبناه فلم نقدر عليه فقال النيب صلى اهللا عليه و 
  احلديث عن وبرة إال جمالد وال عن جمالد إال عبيدة بن األسود تفرد به عبد اهللا بن عمر 



عبد اهللا بن عمر بن ابان قال ثنا عبيدة بن األسود عن جمالد عن  حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا -  ٥١٩٢
الشعيب عن احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البئر جبار واملعدن جبار مل يرو هذا احلديث 

  عن الشعيب إال جمالد وال عن جمالد إال عبيدة تفرد به عبد اهللا بن عمر 

ن كامل قال حدثنا حيان بن بشر القاضي قال حدثنا حممد بن سلمة عن حدثنا حممد بن عبدوس ب -  ٥١٩٣
بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا  حممد بن إسحاق عن حممد 

سلم ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم    صلى اهللا عليه و 

لرمحن بن صاحل األزدي قال حدثنا حفص بن حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا عبد ا -  ٥١٩٤
  غياث عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد يف ص 

حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل  -  ٥١٩٥
ابيه عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قائال قال حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 

فقدم بن خلدجية يقال له هالة فقلت هالة هالة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اتقي اهللا يا عائشة مل يرو هذا 
  احلديث عن هشام بن عروة إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال مؤمل تفرد به نوح بن حبيب 

مد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا ابو حفص األبار عن حممد حدثنا حم -  ٥١٩٦
بن جحادة عن عطية عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشد الناس عذابا يوم 

  القيامة امام جائر 

ال حدثنا ابو عاصم عن حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا خملد بن خالد الشعريي ق -  ٥١٩٧
عثمان بن مرة عن املسيب عن عروة عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا جاوز اخلتان اخلتان أو 

  اذا مس اخلتان اخلتان وجب الغسل مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن مرة إال أبو عاصم 

حدثنا ابراهيم بن خالد ]  ٢٤٠ص [ ال حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال ثنا خملد بن خالد ق -  ٥١٩٨
الصنعاين قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن مساك بن الفضل عن ايب رشدين عن سراقة بن مالك بن جعشم 

انه كان إذا جاء من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدث قومه وعلمهم فقال له رجل يوما وهو كأنه 
كيف التغوط فقال سراقة إذا ذهبتم إىل الغائط فاتقوا اجملالس على الظل  يلعب ما بقي لسراقة اال ان يعلمكم

  والطريق خذوا النبل واستنشبوا على سوقكم واستجمروا وترا 

حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا عبد اجلبار بن عاصم قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن  -  ٥١٩٩
البختري عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا ال حيقرن احدكم نفسه  زيد بن ايب انيسة عن عمرو بن مرة عن ايب

ان يرى امرا عليه فيه مقال فال يقول فيه فيلقى اهللا قد ضيع ذلك فيقول ما منعك ان تقول فيه فيقول ريب 
  خشيت الناس فيقول انا كنت احق ان خيشى مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أيب أنيسة إال عبيد اهللا بن عمرو 



حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا خملد بن خالد الشعريي قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا  -  ٥٢٠٠
رباح بن زيد قال حدثين ابو اجلراح عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ايب صاحل السمان عن ايب هريرة قال 

ق شهادة واحلرق شهادة والنفساء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القتل شهادة والطاعون شهادة والغر
  شهادة مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن راشد إال أبو اجلراح تفرد به رباح بن زيد 

القواريري قال حدثنا ]  ٢٤١ص [ حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر  -  ٥٢٠١
ا سأل بن عباس عن نبيذ اجلر ابو معشر الرباء قال حدثين مياح بن سريع قال حدثين جماهد  ان رجال كوفي

فوضع اصبعيه يف اذنيه وقال صمتا ان كذبت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعته يقول املذر كله حرام 
  أسوده وامحره واخضره وابيضه مل يرو هذا احلديث عن مياح بن سريع إال أبو معشر وحممد بن بكر الربساين 

عبدوس بن كامل قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة ابراهيم بن عثمان حدثنا حممد بن  -  ٥٢٠٢
عن احلكم عن مقسم عن بن عباس ان عليا كان صاحب راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر وقيس 

أبو بن سعد صاحب راية علي وصاحب راية املهاجرين على املواطن كلها مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال 
  شيبة 

حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا سالم ابو املنذر قال مسعت ثابتا حيدث  -  ٥٢٠٣
عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا حبب إىل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيين يف 

   الصالة مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال سالم بن املنذر

حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري عن العالء بن  -  ٥٢٠٤
عبد الرمحن عن ابيه عن ايب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إزرة املؤمن إىل 

  بني ال ينظر اهللا إىل من جر إزاره بطرا نصف الساق وال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني أو اسفل من الكع

حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا عبد امللك بن حسني أبو مالك النخعي  -  ٥٢٠٥
عن عبد امللك بن عمري عن ايب عبد اهللا الرباد عن عقبة بن عمرو قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا ركع 

ى ظهره ماء ركد مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال عبد امللك بن عدل ظهره حىت لو صب عل
  حسني 

حدثنا حممد بن عبدوس قال حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن حممد بن عمرو  -  ٥٢٠٦
ع شيطانا مل يرو عن ايب سلمة عن عائشة قالت رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يتبع طريا فقال شيطان يتب

هذا احلديث عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة إال شريك تفرد به عبد اهللا بن عامر بن زرارة ورواه 
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة    محاد بن سلمة عن حممد 



عيل بن حدثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبالن قال حدثنا إمسا -  ٥٢٠٧
علية عن ميمون ايب محزة عن ابراهيم عن االسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا 
اراد ان ينام او يطعم وهو جنب توضأ وضوءه للصالة مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال بن علية تفرد به 

  إبراهيم بن زياد سبالن 

قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال حدثنا إمساعيل بن علية عن  حدثنا حممد بن الفضل السقطي -  ٥٢٠٨
عن اسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٤٣ص [ زياد اجلصاص عن ايب عثمان النهدي 

  سلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة اللهم اين احبهما فأحبهما 

ل حدثنا حممد بن ايب اخلصيب األنطاكي قال حدثنا عبد اجلبار بن حدثنا حممد بن الفضل السقطي قا -  ٥٢٠٩
الورد املخزومي قال مسعت بن ايب مليكة يقول مسعت عائشة تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول ثالث هنيتكم عنها زيارة القبور وحلوم االضاحي فوق ثالث وشرب يف املزفت واحلنتم والنقري أال فزوروا 
انكم وسلموا عليهم فإن فيهم عربة أال وحلوم األضاحي فكلوا منها وادخروا أال وكل مسكر مخر أال وكل اخو

  مخر حرام 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ايب قال حدثنا  -  ٥٢١٠
سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا  عمران ابو النعمان العمي قال حدثنا ابو الصديق الناجي عن ايب

عليه و سلم خيرج يف هذه األمة قوم سيماهم التحليق ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال 
  يرجعون فيه ابدا مل يرو هذا احلديث عن عمران بن أيب النعمان إال معاذ بن معاذ 

لعالء بن سلمة اهلذيل البصري قال حدثنا شيبة ابو قالبة حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ا -  ٥٢١١
عن اجلريري عن ايب نضرة عن جابر بن عبد اهللا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب إىل جذع خنلة 

فيسند ظهره اليها فقيل له يا رسول اهللا ان االسالم قد انتهى وكثر الناس وتأتيك الوفود من األفاق فلو امرت 
يء لتشخص عليه فقال لرجل اتصنع املنرب فقال نعم قال ما امسك قال فالن قال لست صاحبه فدعا بصنعة ش

آخر فقال اتصنع املنرب فقال نعم فقال مثل مقالة هذا فقال نعم ان شاء اهللا قال ما امسك قال ابراهيم قال خذ يف 
جذع النخلة حنني الناقة فسمع  صنعته فلما صنعه صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه فحنت اجلذع

صوهتا أهل املسجد او قال اهل املدينة فنزل فالتزمها فسكنت فقال والذي نفسي بيده لو تركتها حلنت إىل يوم 
  ]  ٢٤٥ص [ القيامة او حلنت ما تركتها 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ابو حفص الصفار امحد بن حممد قال حدثنا عاصم بن  -  ٥٢١٢
هالل البارقي عن ايوب السختياين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فقال يا رسول اهللا ما تقول يف ضالة الغنم قال لك أو ألخيك او الذئب قال يا رسول اهللا فما تقول يف 
ثله معه وجلدات نكال فإذا أواه اجلرين فما بلغ مثن اجملن ففيه القطع قال يا رسول  التمر املعلق قال غرامته وم

ا كان هبا يف  اهللا ما تقول يف حريسة اجلبل قال غرامتها ومثلها معها قال يا رسول اهللا ما تقول يف اللقطة قال م



قرية معمورة او يف طريق ميتاء فعرفه حوال فان وجدت صاحبها واال فامنا هو مال اهللا يؤتيه من يشاء ويف 
  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عاصم بن هالل وداود بن الزبرقان  الركاز اخلمس

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن حممد بن زيد عن  -  ٥٢١٣
ا امعر حاج قط قيل جلابر مااإلمعار قال ماافتقر    حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رفعه قال م

دثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا امحد بن مجيل املروزي قال حدثنا سعيد بن سامل القداح ح -  ٥٢١٤
عن عثمان بن ساج احلراين عن سعد بن طارق عن ابيه قال قلت يا ابتاه صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا بين هي ]  ٢٤٦ ص[ و سلم وخلف ايب بكر وخلف عمر وخلف عثمان فهل كانوا يقنتون يف الفجر قال 
  حمدثة مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن ساج إال سعيد بن سامل 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم ابو موسى اهلروي قال حدثنا عبد اهللا  -  ٥٢١٥
صلى اهللا عليه  بن عبدالقدوس قال حدثنا ليث بن ايب سليم عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا

و سلم ميأل اهللا ايديكم من األعاجم فيصريون أسدا ال يفرون يضربون اعناقكم ويأخذون فيئكم مل يرو هذا 
  احلديث عن ليث إال عبد اهللا بن عبد القدوس وال يروى عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد 

ن عن ايوب بن عتبة عن حيىي بن ايب كثري حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليما -  ٥٢١٦
عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا حضر العشاء واقيمت الصالة فابدؤوا 

  بالعشاء مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أيوب بن عتبة 

دثنا محاد بن زيد عن ليث عن جماهد حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ليث بن محاد قال ح -  ٥٢١٧
سلم خياركم الينكم مناكبا يف الصالة وما من خطوة  عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مل يرو هذا احلديث عن محاد بن ]  ٢٤٧ص [ اعظم اجرا من خطوة مشاها رجل إىل فرجة يف صف فسدها 
  زيد اال ليث بن محاد 

مد بن الفضل السقطي قال حدثنا داود بن عمرو الضيب قال حدثنا عبد الرمحن بن ايب حدثنا حم -  ٥٢١٨
ال تباشر املرأة املرأة  الزناد عن موسى بن عقبة عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ن أيب الزناد وال يباشر الرجل الرجل يف ثوب واحد مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال ب

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ابو حفص الصفار امحد بن حممد قال حدثنا محاد بن واقد  -  ٥٢١٩
الصفار عن رجل من اهل مكة يقال له سامل عن عطاء بن ايب رباح عن حممد بن احلنفية عن علي قال صعد 

 عليه وقال كتاب كتبه اهللا فيه أمساء أهل اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فحمد اهللا واثىن
بامسائهم وأنساهبم جممل عليهم ال يزاد فيهم وال ينقص منهم إىل يوم القيامة صاحب اجلنة خمتوم بعمل اهل اجلنة 
وصاحب النار خمتوم بعمل اهل النار وان عمل اي عمل وقد يسلك باهل السعادة طريق اهل الشقاء حىت يقال 



هبم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم وقد يسلك باهل الشقاء طريق اهل السعادة حىت ما اشبههم 
يقال ما اشبههم هبم بل هم منهم ويدركهم الشقاء من كتبه اهللا سعيدا يف ام الكتاب مل خيرجه من الدنيا حىت 

ال خبواتيمها ال يروى هذا يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة مث قال االعمال خبواتيمها األعم
  احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به محاد بن واقد 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن ايب محاد العطار الطرسوسي قال  -  ٥٢٢٠
د بن عجالن األزهر بن عبد اهللا األودي قال حدثنا حمم]  ٢٤٨ص [ حدثنا عبد الرمحن بن مغراء قال حدثنا 

عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابيه قال قال عمر بن اخلطاب لعلي بن ايب طالب يا ابا حسن رمبا شهدت 
ا هن قال الرجل حيب الرجل  وغبنا ورمبا شهدنا وغبت ثالث اسالك عنهن هل عندك منهن علم قال علي وم

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان األرواح ومل ير منه خريا والرجل يبغض الرجل ومل ير منه شرا قال نعم قا
يف اهلواء جنود جمندة تلتقي فتشام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف قال عمر واحدة والرجل 

حيدث احلديث إذ نسيه اذ ذكره فقال علي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من القلوب قلب 
قمر بينا القمر مضيء اذ علت عليه سحابة فاظلم اذ جتلت عنه فأضاء وبينا الرجل اال وله سحابة كسحابة ال

حيدث اذ علته سحابة فنسي إذ جتلت عنه فذكر فقال عمر اثنتان وقال الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق 
ثقل نوما اال ومنها ما يكذب قال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد وال امة ينام فيست

عرج بروحه إىل العرش فاليت ال تستيقظ اال عند العرش فتلك الرؤيا اليت تصدق واليت تستيقظ دون العرش 
فهي الرؤيا اليت تكذب فقال عمر ثالث كنت يف طلبهن فاحلمد هللا الذي اصبتهن قبل املوت ال يروى هذا 

  احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به بن مغراء 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن جمرب  -  ٥٢٢١
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى ]  ٢٤٩ص [ عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن عطاء بن يسار 

سلم ال يريد اهللا بأهل بيت رفقا اال نفعهم وال حيرمهم اياه اال ض رهم مل يرو هذا احلديث عن عطاء اهللا عليه و 
  بن يسار إال عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر وهو أبو طوالة 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال ثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن جمرب  -  ٥٢٢٢
دين مسعت رسول اهللا  عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ما احب ان ابيت ليلة اال وعلي

سلم يقول ما من عبد يكون عليه دين يهتم به اال كان معه عون من اهللا عليه حىت يقضيه عنه  صلى اهللا عليه و 
  فال احب ان يفارقين عون اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن القاسم إال بن جمرب 

ليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن س -  ٥٢٢٣
بن حسني عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم آخى بني الزبري 

  وبن مسعود مل يرو هذا احلديث عن يعلى بن مسلم إال سفيان بن حسني تفرد به عباد 



عيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا س -  ٥٢٢٤
حسني عن ايب عبيدة عن انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر سبح اسم ربك األعلى 

  ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عباد بن العوام 

عباد بن العوام عن ]  ٢٥٠ص [ بن سليمان عن حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد  -  ٥٢٢٥
سفيان بن حسني عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثنيا 

  حىت تعلم مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال سفيان بن حسني تفرد به عباد بن العوام 

ي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن حدثنا حممد بن الفضل السقط -  ٥٢٢٦
إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا دعا جعل 

  باطن كفيه إىل وجهه 

بن ايب امل -  ٥٢٢٧ ساور عن حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد األعلى 
بن زفر عن حذيفة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول والذي نفسي  محاد عن ابراهيم عن صلة 
بيده ليدخلن اهللا اجلنة الفاجر يف دينه األمحق يف معيشته والذي نفسي بيده ليدخلن اهللا اجلنة مؤمنا قد حمشته 

رة ال ختطر على قلب بشر والذي نفسي بيده ليغفر اهللا يوم النار والذي نفسي بيده ليغفرن اهللا يوم القيامة مغف
القيامة مغفرة يتطاول هلا ابليس رجاء ان تصيبه مل يرو هذا احلديث عن محاد إال عبد األعلى بن أيب املساور 

  وسعد أبو غيالن 

عن حيىي حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن داود اليمامي  -  ٥٢٢٨
بن أيب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة 

طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حالل 
فوضع رجله يف الغرز فنادى لبيك ناداه وراحلتك حالل وحجك مربور غري مأزور وإذا خرج بالنفقة اخلبيثة 

ال لبيك وال سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غري مربور    مناد من السماء 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي  -  ٥٢٢٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان هؤالء النوائح  عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول

جيعلن يوم القيامة صفني يف جهنم صف عن ميينهم وصف عن يسارهم فينبحن على اهل النار كما ينبح الكالب 
  مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال سليمان بن داود اليمامي 

سليمان عن ايب شهاب عن ليث بن ايب سليم حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن  -  ٥٢٣٠
عن ايب فزارة عن يزيد بن األصم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من مل يكن فيه 

فإنه يغفر له ما سوى ذلك ان شاء اهللا من مات ال يشرك باهللا ومن مل يكن ساحرا يتبع السحرة ومن مل حيقد 
  ديث عن يزيد بن األصم إال أبو فزارة وال عن ايب فزارة إال ليث تفرد به أبو شهاب على اخيه مل يرو هذا احل



حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عدي بن الفضل عن علي بن  -  ٥٢٣١
احلكم عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني حجريت ومصالي روضة من رياض 

  اجلنة 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عدي بن الفضل عن علي بن  -  ٥٢٣٢
احلكم عن القاسم بن ايب بزة عن عبد اهللا بن السائب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبلغ العرب 

  مولد آبائهم منابت الشيح والقيصوم 

ي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد اهللا بن حكيم عن يوسف بن حدثنا حممد بن الفضل السقط -  ٥٢٣٣
صهيب عن بن بريدة عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال تقرهبم املالئكة السكران 

واملتخلق واجلنب مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن صهيب إال عبد اهللا بن حكيم وهو أبو بكر الداهري تفرد 
  بن سليمان  به سعيد

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن ايب األسود عن عطاء  -  ٥٢٣٤
بن السائب عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن ابيه قال ملا قدم جعفر بن ايب طالب من احلبشة قال له رسول 

ا اعجب شيء رأيت مث ق]  ٢٥٣ص [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم  طعام م ال رأيت امرأة على رأسها مكتل من 
فمر فارس يركض فأذراه فقعدت جتمعه مث التفتت له فقالت ويل لك يوم يضع امللك كرسيه فيأخذ للمظلومني 

سلم تصديقا لقوهلا ال قدست امة أو كيف تقدس امة ال يأخذ  من الظامل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
متعتع مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال منصور بن أيب األسود وعمرو بن أيب ضعيفها حقه من شديدها وهو غري 

  قيس 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ايب اسامة عن داود بن يزيد  -  ٥٢٣٥
بن ايب حازم عن معاذ بن جبل قال ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا ع ليه و االودي عن املغرية بن شبيل عن قيس 

سلم إىل اليمن فلما توجهت من عنده ارسل يف اثري فقال هل تدري مل ارسلت اليك ارسلت إليك من اجل 
االصابة ال تصينب شيئا اال شيئا اذن لك فيه فانه غلول ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث 

  عن املغرية بن شبيل إال داود األودي تفرد به أبو أسامة 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن سالم الطرسوسي قال حدثنا  -  ٥٢٣٦
عبد الرمحن بن قيس الضيب عن عبد الرمحن بن كردم عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا 

د الرمحن بن كردم تفرد به عليه و سلم قال بيت ال متر فيه جياع اهله مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عب
  عبد الرمحن بن قيس 



ايوب بن عتبة عن ]  ٢٥٤ص [ حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن  -  ٥٢٣٧
يزيد بن عبد اهللا بن قسيط انه مسع ابا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اشتد احلر فأبردوا 

  من فيح جهنم مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط إال أيوب بن عبتة  بالصالة فإن شدة احلر

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال حدثنا داود بن  -  ٥٢٣٨
 عليه و سلم الزبرقان عن ليث بن ايب سليم عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  افطر احلاجم واحملجوم 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا مهدي بن حفص قال حدثنا إسحاق االزرق عن ايب  -  ٥٢٣٩
حنيفة عن حمارب بن دثار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى العشاء يف مجاعة 

ن كعدل ليلة القدر مل يرو هذا احلديث عن بن عمر إال حمارب وصلى اربع ركعات قبل ان خيرج من املسجد كا
  بن دثار وال عن حمارب إال أبو حنيفة تفرد به إسحاق األزرق 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ليث بن محاد قال حدثنا محاد بن زيد عن ليث عن جماهد  -  ٥٢٤٠
سلم خ ياركم الينكم مناكبا يف الصالة وما ختطى عبد خطوة عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إىل فرجة يف الصف فسدها 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا عبيد بن سعيد  -  ٥٢٤١
عن مسروق عن عائشة قالت  عبد امللك بن عمري]  ٢٥٥ص [ القرشي عن إمساعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن 

امرمت باالستغفار لسلفكم فشتمتموهم اما اين مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تفىن هذه االمة حىت 
يلعن آخرها أوهلا مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال إمساعيل بن إبراهيم وال عن إمساعيل إال عبيد 

  بن سعيد تفرد به يوسف الصفار 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا حممد بن عقبة السدوسي قال حدثنا ابو امية بن يعلي عن  -  ٥٢٤٢
هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت مخس مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعهن يف حضر وال 

  بن عروة اال ابو امية بن يعلي  سفر املرآة واملكحلة واملشط واملدرى والسواك مل يرو هذا احلديث عن هشام

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا حممد بن سليمان االصبهاين  -  ٥٢٤٣
سلم من صلى يف يوم ثنيت  عن سهيل بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

له بيتا يف اجلنة ركعتني قبل الظهر وركعتني بعد الظهر وركعتني قبل العصر  عشرة ركعة سوى املكتوبة بىن اهللا
  وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الفجر 



قال حدثنا ]  ٢٥٦ص [ حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا حممد بن املغرية الشهرزوري  -  ٥٢٤٤
عي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى حممد بن ايوب بن سويد عن ابيه عن األوزا

سلم اغدوا يف طلب العلم فإين سألت ريب ان يبارك ألمىت يف بكورها وجيعل ذلك يوم اخلميس    اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا قيس بن الربيع عن جابر  -  ٥٢٤٥
بن علي قال دخلت على جابر بن عبد اهللا فأمنا يف ثوب واحد وذكر ان رسول اهللا صلى اهللا  اجلعفي عن حممد

  عليه و سلم كان يصلي يف ثوب واحد مل يرو هذا احلديث عن جابر إال قيس تفرد به أبو بالل 

 حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثنا سهل بن صاحل االنطاكي قال حدثنا شجاع بن الوليد -  ٥٢٤٦
عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنيت ان اصلي خلف 

  املتحدثني والنيام 

حدثنا حممد بن الفضل السقطي قال حدثا سهل بن صاحل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا  -  ٥٢٤٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة قالت كان 

قبل الفجر قل يا ايها الكافرون و قل هو اهللا احد مل يرو هذا احلديث عن اجلريري إال يزيد بن هارون تفرد به 
  سهل بن صاحل 

حدثنا حممد بن يعقوب بن سورة البغدادي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو وكيع  -  ٥٢٤٨
جلراح بن مليح عن االعمش عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد ا

اال له صيت يف السماء فاذا كان صيته يف السماء حسنا وضع يف االرض واذا كان صيته يف السماء سيئا وضع 
  ن بشري يف االرض مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال اجلراح بن مليح وسعيد ب

حدثنا حممد بن يعقوب بن سورة قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن  -  ٥٢٤٩
عمرو بن سعيد عن ابيه عن عائشة قالت ما صمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا وعشرين اكثر مما 

  به إسحاق بن سعيد  صمت ثالثني ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد

حدثنا حممد بن يعقوب بن سورة قال أنا ابو الوليد قال حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن انس قال  -  ٥٢٥٠
قال عبادة بن الصامت قال ايب بن كعب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزل القرآن على سبعة أحرف مل 

  يرو هذا احلديث عن محيد إال محاد بن سلمة 

حدثنا حممد بن يعقوب بن سورة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبد اهللا بن جبري عن سيار الشامي  -  ٥٢٥١
عن ايب امامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف هذه االمة قوم معهم أسياط كاهنا 

يث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد أذناب البقر يغدون يف سخط اهللا ويروحون يف غضبه ال يروى هذا احلد
  ]  ٢٥٨ص [ به عبد اهللا بن جبري 



حدثنا حممد بن الربيع بن شاهني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سالم بن أيب مطيع قال  -  ٥٢٥٢
ا مسعت معمرا حيدث عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد قال قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم
واعطى ناسا وترك آخرين فقلت يا رسول اهللا اعطيت فالنا ومنعت فالنا وهو مؤمن قال ال تقل مؤمن قل 

  مسلم مل يرو هذا احلديث عن سالم بن أيب مطيع إال أبو الوليد 

حدثنا حممد بن الربيع بن شاهني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عيسى بن صدقة قال  -  ٥٢٥٣
احلميد بن ايب امية قال كنا عند انس بن مالك فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتى  حدثين عبد

برجل يصلي عليه فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم قال فما ينفعكم ان اصلي على رجل روحه مرهتن يف 
عه ال يروى هذا احلديث قربه ال يصعد روحه إىل السماء فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صاليت تنف

  عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى 

حدثنا حممد بن الربيع بن شاهني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الرمحن بن ايب الزناد عن هشام  -  ٥٢٥٤
عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يفضل بعضنا على ]  ٢٥٩ص [ بن عروة عن ابيه 

يف القسم وكان اقل يوم اال وهو يطوف علينا مجيعا فيصيب من كل امرأة من غري مسيس حىت يبلغ الىت  بعض
هو يومها فيمكث عندها ولقد قالت له سودة بنت زمعة حني اسنت وفرقت ان يفارقها يا رسول اهللا يومي 

بعلها نشوزا أو إعراضا اآلية الذي يصيبىن منك لعائشة فقبل ذلك منها ويف اشباهها نزلت وإن امرأة خافت من 
بن عروة إال عبد الرمحن بن أيب الزناد    مل يرو هذا احلديث عن هشام 

حدثنا حممد بن الربيع بن شاهني قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الربكي قال حدثنا عبد الرمحن بن  -  ٥٢٥٥
ى اهللا عليه و سلم ثالثة مسهر عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال صلى على رسول اهللا صل

  أيام مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال عبد الرمحن بن مسهر تفرد به عيسى بن إبراهيم الربكي 

حدثنا حممد بن الربيع بن شاهني قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الربكي قال حدثنا بشر بن املفضل  -  ٥٢٥٦
بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لألشج  قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن ايب مجرة عن

ص [ أشج عبد القيس ان فيك خصلتني حيبهما اهللا احللم واآلناة مل يرو هذا احلديث عن قرة إال بشر بن املفضل 
٢٦٠  [  

حدثنا حممد بن يوسف التركي البغدادي قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الربكي قال حدثنا سعيد بن  -  ٥٢٥٧
د اهللا ابو املغلس قال حدثنا نوح بن ذكوان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاء حبيب بن عب

احلارث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا اين رجل مقراف للذنوب قال فتب إىل اهللا يا 
رسول اهللا اذا تكثر ذنويب فقال فعفو  حبيب قال يا رسول اهللا اين اتوب مث أعود قال فكلما أذنبت فتب قال يا

اهللا اكثر من ذنوبك يا حبيب بن احلارث ال يروى هذا احلديث عن هشام بن عروة إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  عيسى بن إبراهيم الربكي 



حدثنا حممد بن يوسف التركي قال حدثنا عيسى بن سامل الشاشي قال حدثنا سلم بن سامل عن جعفر  -  ٥٢٥٨
ارث عن عوف بن سليمان عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلامل بن احل

القرآن اذا احل حالله وحرم حرامه ان يشفع يف عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار مل يرو هذا 
  احلديث عن جعفر بن احلارث إال سلم بن سامل تفرد به عيسى بن سامل 

حممد بن يوسف التركي قال حدثنا عبد اهللا بن سوار العنربي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حدثنا  -  ٥٢٥٩
قال قلت ألنس بن مالك هل كان شاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٦١ص [ عبد اهللا بن حممد بن عقيل 

ه و سلم كان ميسها سلم قال ما اراه كان يف رأسه وحليته مخس عشرة شعرة بيضاء ان رسول اهللا صلى اهللا علي
  بصفرة 

حدثنا حممد بن يوسف التركي قال حدثنا حممد بن احلسن بن سيار اليشكري قال حدثنا احلارث بن  -  ٥٢٦٠
شبل عن ام النعمان بنت ارقم اهنا مسعت عائشة ام املؤمنني تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

اخليمة من ياقوتة جموفة ستني ميال يف السماء له يف كل ناحية فيها  املتحابون يف اهللا على عمود من ياقوت له
ازواج ال يعلم هبم اآلخرون وان أحدهم ليشرف على اهل اجلنة فيمأل اهل اجلنة نورا حىت يقول اهل اجلنة ما 
هذا الذي قد حدث فيقول بعضهم لبعض ما هذا الضوء الذي قد حدث فيقول بعضهم لبعض أشرف عليكم 

  املتحابني يف اهللا ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد رجل من 

حدثنا حممد بن يوسف التركي قال حدثنا حممد بن سعيد اخلزاعي قال حدثنا عوين بن عمرو  -  ٥٢٦١
القيسي اخو رباح عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن جرير بن عبد اهللا البجلي انه 

ىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيت مدحوس من الناس فقام بالباب فنظر النيب صلى اهللا عليه و جاء إ
سلم ميينا ومشاال فلم ير موضعا فاخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم رداءه فلفه مث رمى به إليه فقال اجلس عليه 

بله مث رده على النيب صلى اهللا عليه و سلم و [ قال أكرمك اهللا يا رسول اهللا كما اكرمتين فاخذه جرير فضمه وق
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اتاكم كرمي قوم فأكرموه مل يرو هذا احلديث عن سعيد ]  ٢٦٢ص 

اجلريري إال عون بن عمرو ومل يروه عن عبد اهللا بن بريدة إال اجلريري وال رواه عن حيىي بن يعمر إال عبد اهللا 
  بن بريدة 

طلحة الريبوعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال  -  ٥٢٦٢ حدثنا حممد بن الليث اجلوهري قال حدثنا حيىي بن 
حدثنا سعيد بن سامل القداح عن بن جريج عن ابراهيم بن حممد عن موسى بن وردان عن ايب هريرة قال قال 

عن سفيان بن عيينة إال حيىي  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات مريضا مات شهيدا مل يرو هذا احلديث
  بن طلحة 

حدثنا حممد بن الليث اجلوهري قال حدثنا عمر بن حممد بن احلسن االسدي قال حدثنا ايب قال  -  ٥٢٦٣
بن نذير عن علي قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول  حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن مسلم 

  مل يرو هذا احلديث عن العباس بن ذريح إال شريك  لكل نيب حواري وحواري الزبري وبن عميت



حدثنا حممد بن الليث اجلوهري قال حدثنا احلسن بن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن احلباب عن  -  ٥٢٦٤
ا تزوجين النيب صلى اهللا عليه و  محاد بن زيد عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت مل

بكل شيء فلم امسن فأطعمتين القثاء بالرطب فسمنت كأحسن السمن مل يرو هذا احلديث عن  سلم عاجلتين امي
  محاد بن زيد إال زيد بن احلباب تفرد به احلسن بن الصباح 

حدثنا حممد بن الليث اجلوهري قال حدثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا عبداالعلى  -  ٥٢٦٥
سان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بن عبداالعلى عن هشام بن ح

  قال من مل جيد النعلني يعين احملرم فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني 

حدثنا حممد بن الليث اجلوهري قال حدثنا سعيد بن حممد بن ثواب احلصري قال حدثنا طالوت بن  -  ٥٢٦٦
د ابو حامت عن قتادة عن حممد بن سريين عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عباد قال حدثنا سوي

امىت يف االرض اكثر من عدد احلصى او عدد املطر مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سويد أبو حامت وال عن 
  سويد إال طالوت تفرد به سعيد بن حممد 

ي احلريب قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا حسني حدثنا حممد بن أمحد بن هشام السجز -  ٥٢٦٧
بن علي اجلعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة قال قيل يا رسول اهللا انصل 

بن حسان إال  إىل نسائنا يف اجلنة قال ان الرجل ليصل يف اليوم إىل مائة عذراء مل يرو هذا احلديث عن هشام 
  دة تفرد به حسني بن علي زائ

حدثنا حممد بن أمحد بن هشام احلريب قال حدثنا الفضل بن ايب طالب قال حدثنا عبدالكرمي بن روح  -  ٥٢٦٨
قال حدثنا ايب عن ابيه عنبسة بن سعيد عن جدته ام عياش قالت كنت اوضىء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وانا قائمة وهو قاعد 

بن أمحد بن هشام احلريب قال حدثنا الفضل بن ايب طالب قال حدثنا عبدالكرمي بن روح حدثنا حممد  -  ٥٢٦٩
عن ابيه عن جده عنبسة بن سعيد عن جدته ام عياش قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما 

ناد تفرد هبما زوجت عثمان ام كلثوم اال بوحي من السماء ال يروى هذين احلديثني عن أم عياش إال هبذا اإلس
  عبد الكرمي بن روح 

حدثنا حممد بن النهرتريي حدثنا عبدالكرمي بن ايب عمري الدهقان حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثين  -  ٥٢٧٠
ابو عمرو االوزاعي وعيسى بن يونس عن االعمش عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  مؤمتن اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني عليه و سلم االمام ضامن واملؤذن 



حدثنا حممد بن موسى النهرتريي قال حدثنا حممد بن ايب عمري العدين قال حدثنا بشر بن السري عن  -  ٥٢٧١
مسعر عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيموا صفوفكم فان من حسن 

  الصالة اقامة الصف 

حدثنا حفص بن ]  ٢٦٥ص [ ثنا حممد بن موسى النهرتريي قال حدثنا داود بن رشيد قال حد -  ٥٢٧٢
سلم ابصر رجال به زمانة فسجد  غياث عن مسعر عن حممد بن عبيد اهللا عن عرفجة ان النيب صلى اهللا عليه و 

ن غياث تفرد وان ابا بكر اتاه فتح فسجد وان عمر اتاه فتح فسجد مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حفص ب
  به داود بن رشيد 

حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو سعيد الشقري عن زياد  -  ٥٢٧٣
اجلصاص عن عبد الرمحن بن ايب بكرة عن ابيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا خلع احدكم نعليه يف 

ا وال من خلفه فيأمت هبما أخوه املسلم ولكن جيعلهما بني رجليه مل يرو هذا الصالة فال خيلعهما بني يديه فيأمت هبم
احلديث عن زياد اجلصاص إال أبو سعيد الشقري تفرد به علي بن اجلعد وال يروى عن أيب بكرة إال هبذا 

  اإلسناد 

يمان قال حدثنا موسى بن ا -  ٥٢٧٤ عني عن عطاء بن حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
سلم قال النفقة يف احلج مثل  السائب عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن ابيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن مرثد إال موسى بن  النفقة يف سبيل اهللا الدرهم بسبعمائة مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب عن علقمة 

  بن زهري عن بن بريدة عن أبيه  أعني ورواه غريه عن عطاء بن السائب عن حرب

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن ليث بن  -  ٥٢٧٥ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
ايب سليم عن حبيب بن ايب ثابت عن سعيد بن جبري عن ايب هريرة قال اوصاين خليلي وصفيي صلى اهللا عليه و 

ركعيت الضحى وأن ال أنام إال على وتر وصيام ثالثة ايام من كل شهر سلم بثالث وهناين عن ثالث أمرين ب
  وهناين اذا سجدت ان اقعي اقعاء القرد او انقر نقر الغراب او التفت التفات الثعلب 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن زيد بن  -  ٥٢٧٦ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
اعيل بن مسلم عن ايب معشر عن ابراهيم عن عبد اهللا بن مسعود قال ذكر عند النيب بكر بن خنيس عن إمس

سلم رقية من احلمة فقال اعرضوها علي فعرضوها عليه بسم اهللا شجة قرنية ملحة حبر قفطا  صلى اهللا عليه و 
غ رجل وهو مع فقال هذه مواثيق أخذها سليمان صلى اهللا عليه و سلم على اهلوام ال أرى هبا بأسا قال فلد

علقمة فرقاه هبا فكامنا نشط من عقال مل يرو هذا احلديث عن أيب معشر إال إمساعيل بن مسلم وال عن إمساعيل 
  إال زيد بن بكر تفرد به موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن زيد بن  -  ٥٢٧٧ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
الشعيب عن مالك االشتر قال دخلت على علي بن ايب ]  ٢٦٧ص [ يس عن احلجاج بن أرطاة عن بكر بن خن



طالب فقلت يا امري املؤمنني انا اذا خرجنا من عندك مسعنا احاديث حتدث عنك ال نسمعها عندك فهل عهد 
ة مث دعا جاريته فأتته اليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا سوى كتاب اهللا قال ال اال ما يف هذه الصحيف

بالصحيفة فاذا فيها ان ابراهيم صلى اهللا عليه و سلم حرم مكة وحرمت املدينة ال يعضد شوكها وال ينفر 
صيدها فمن احدث فيها أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس امجعني واملؤمنون يد على من سواهم 

 ذو عهد يف عهده مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال احلجاج بن يسعى بذمتهم ادناهم ال يقتل مؤمن بكافر وال
  أرطأة وال عن احلجاج إال زيد بن بكر تفرد به موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن ليث بن  -  ٥٢٧٨ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
ى اهللا عليه و سلم كان يسمى حجة الوداع حجة االسالم ايب سليم عن طاوس عن بن عباس ان رسول اهللا صل

  مل يرو هذا احلديث عن ليث إال موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن جعفر بن  -  ٥٢٧٩ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
طلحة بن عبيد اهللا بن كريز وكان جليس ام ا لدرداء يرفع احلديث إىل ام الدرداء برقان عن حممد بن سوقة عن 

ترفعه ام الدرداء إىل ايب الدرداء يرفعه ابو الدرداء قال ما من رجلني حتابا يف اهللا بظهر الغيب اال كان احبهما 
  إىل اهللا اشدمها حبا لصاحبه مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن برقان إال موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن معمر بن  حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء -  ٥٢٨٠ قال حدثنا املعاىف بن سل
راشد عن عاصم بن سليمان عن فضيل الرقاشي عن عبد اهللا بن مغفل املزين انه ساله عن األشربة فقال اال 
ا احلن تم احدثك ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه هنى عن الدباء واحلنتم واملقري واملزفت قلت وم

قال األخضر واألبيض قلت فما املقري قال كل شيء طلي بقار من سقاء او غريه مل يرو هذا احلديث عن عاصم 
  األحول إال معمر وال عن معمر إال موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  -  ٥٢٨١ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا  إسحاق عن حممد بن ابراهيم التيمي عن ايب 

عليه و سلم ذات ليلة يف رمضان يا عائشة اضريب يل حصريا على بابك ففعلت فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا 
م فأمسى املسجد من عليه و سلم واجتمع إليه من كان يف املسجد فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

الليلة املقبلة راجا ممتلئا من الناس فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلى هبم العشاء اآلخرة مث رجع 
والناس يف املسجد فقال يا عائشة ما شأن الناس فقلت يا رسول اهللا تسامعوا بصالتك البارحة فاجتمعوا لتصلي 

لت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند صالة الصبح فصلى هبم قال ارفعي حصريك يا عائشة قالت ففع
بالناس مث اقبل عليهم بوجهه مث قال ايها الناس اما انه ما خفي علي مكانكم ومل ابت واحلمد هللا غافال ولكىن 

  ]  ٢٦٩ص [ خشيت ان تفرض عليكم فاكفلوا من االعمال ما تطيقون فان اهللا عز و جل ال ميل حىت متلوا 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني قال حدثنا  -  ٥٢٨٢ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ام قيس بنت حمصن األسدية اخت 



سلم أهنا مسعت رسول  عكاشة بن حمصن وكانت من املهاجرات األول الاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عليكم هبذا العود اهلندي فان فيه شفاء من سبعة ادواء منها ذات اجلنب 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن إسحاق  -  ٥٢٨٣ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
سلم بن راشد عن الزهري قال اخربين ابو سلم ة بن عبد الرمحن عن ايب هريرة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

  يقول للشونيز عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء اال السام يريد املوت 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن إسحاق  -  ٥٢٨٤ حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
لزهري قال اخربين بن كعب بن مالك عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بن راشد عن ا

املغرب ويصلي معه رجال من بين سلمة مث ينصرفون إىل بين سلمة وهم يبصرون مواقع النبل مل يرو هذا 
  احلديث عن إسحاق إال موسى بن أعني 

يمان قال حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا امل -  ٥٢٨٥ حدثنا موسى بن ]  ٢٧٠ص [ عاىف بن سل
اعني عن حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 
سلم من حلف على ميني مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث  صلى اهللا عليه و 

  إال بن عالثة تفرد به موسى بن أعني عن هشام بن حسان 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن صاحل بن  -  ٥٢٨٦ حدثنا حممد بن امحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
راشد عن رجل يكىن ابا عبيد عن انس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا عز و جل ليستحيي 

ان مسددا لزوما للسنة ان يسأل اهللا فال يعطيه ط مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن من ذي الشيبة املسلم اذا ك
  راشد إال موسى بن أعني وأبو عبيد عندي هو صاحب سليمان بن عبد امللك بن مروان 

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن إمساعيل  -  ٥٢٨٧ حدثنا حممد بن امحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
الد عن عامر الشعيب عن عروة بن املغرية بن شعبة عن ابيه قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن ايب خ

ا  سلم يف سفر ليال فقال من هذا فقلت انا املغرية بن شعبة فقال امسك عليك فامسكت له ناقته وانطلق حىت م
ا فتوضأ فغسل يديه ووجهه رايته مث عاد فوضأته فحسر عن ذراعيه فضاق كم اجلبة فاخرج يديه من حتته

ص [ وذراعيه ومسح برأسه ومسح على خفيه فقلت أال تنزع خفيك يا رسول اهللا فقال اين ادخلتهما طاهرتني 
٢٧١  [  

يمان قال حدثنا موسى بن اعني عن إمساعيل  -  ٥٢٨٨ حدثنا حممد بن امحد بن الرباء قال حدثنا املعاىف بن سل
عيب عن عدي بن حامت قال قلت يا رسول اهللا ان لنا كالبا نصطاد هبا فقال بن ايب خالد عن جمالد عن عامر الش

ا قتل فلم يأكل منه فكلوا منه وما  انظروا هذه اجلوارح تعلموهن مما علمكم اهللا فكلوا مما امسكن عليكم وم
  قتل فأكل منه فال تأكل منه قال قلت يا رسول اهللا أرأيت ان خالطها كالب اخرى قال فنهى عن ذلك 



بن الزبرقان عن  -  ٥٢٨٩ حدثنا حممد بن موسى بن محاد الرببري قال حدثنا حممد بن الفرج قال حدثنا حممد 
هدبة بن املنهال عن االعمش عن سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس بني الرجل 

  وبني الكفر والشرك اال ترك الصالة 

اد الرببري قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن عرعرة بن الربند قال حدثنا حدثنا حممد بن موسى بن مح -  ٥٢٩٠
عتاب بن حرب عن ايب عامر اخلزاز عن بن ايب مليكة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ص [ لنفر من بين هاشم هل معكم احد من غريكم قالوا ال اال بن اختنا او موالنا فقال اذا اصاب احدكم 
هم أو ألوى فليقل اهللا اهللا ريب ال اشرك به شيئا مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر اخلزاز إال عتاب بن ]  ٢٧٢

  حرب تفرد به إبراهيم بن حممد بن عرعرة 

حدثنا حممد بن موسى بن محاد الرببري قال حدثنا حممد بن عبد اهللا االرزي قال حدثنا عاصم بن  -  ٥٢٩١
لسختياين عن نافع عن بن عمر رفعه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خياركم هالل البارقي عن ايوب ا

  الينكم مناكبا يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن ايوب إال عاصم بن هالل 

حدثنا حممد بن موسى الرببري قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل االزدي قال حدثنا حيىي بن سعيد  -  ٥٢٩٢
عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع االموي عن بن جريج 

مقاليت فوعاها مث بلغها فرب مبلغ اوعى من سامع ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخالص العمل هللا 
دعوهتم حتيط من ورائهم مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حيىي  ومناصحة والة املسلمني ولزوم مجاعتهم فان 

  بن سعيد األموي تفرد به عبد الرمحن بن صاحل 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ البغدادي قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين حفص بن عمر  -  ٥٢٩٣
بن ايب العطاف عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا ابا هريرة تعلموا 

  ]  ٢٧٣ص [ فرائض فانه نصف العلم وانه ينسى وانه اول ما ينزع من امىت ال

حدثنا حممد بن نصر الصائغ البغدادي قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين سليمان بن بالل  -  ٥٢٩٤
سلم ال ترفعوا  عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سامل عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صاركم إىل السماء فتلتمع ابصاركم يعين يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن سامل عن أبيه إال اب
  يونس تفرد به سليمان بن بالل 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال ثنا إمساعيل بن ايب اويس قال حدثين سليمان بن بالل عن يونس  -  ٥٢٩٥
صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا من فضة يف ميينه فيه فص عن بن شهاب عن انس بن مالك ان رسول اهللا 

حبشي كان جيعل فصه يف بطن كفه مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن أنس يف ميينه إال يونس ومل يروه عن 
  يونس إال سليمان بن بالل وطلحة بن حيىي الليثي 



ال حدثين قيس ابو عمارة عن عبد حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا إمساعيل بن ايب اويس ق -  ٥٢٩٦
اهللا بن ايب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم االنصاري عن ابيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ام من عنده فال يزال خيوض  سلم يقول من عاد مريضا فال يزال يف الرمحة حىت اذا قعد عنده استنقع فيها واذا ق
الكرامة يوم ]  ٢٧٤ص [ ن عزى أخاه املؤمن من مصيبة كساه اهللا حلل فيها حىت يرجع من حيث خرج وم

  القيامة ال يروى هذا احلديث عن عمرو بن حزم إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن أويس 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا ابراهيم بن محزة الزبريي قال ثنا موسى بن شيبة االنصاري  -  ٥٢٩٧
مالك قال حدثين بن كليب عن حممد بن جابر وحممود بن جابر قاال خرجنا يوم دخل حبيش  من ولد كعب بن

مب دجلة املدينة بعد احلرة بعام فدخل املدينة حىت ظهر املنرب ففزع الناس فخرجنا جبابر يف احلرة وقد ذهب بصره 
مرتني او ثالثا قبل ان نسأله  فينكبه احلجر فقال اخاف اهللا من اخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاهلا

فقلنا يا ابتاه ومن اخاف رسول اهللا فقال اشهد لسمعت رسول اهللا يقول من اخاف االنصار فقد اخاف ما بني 
  هذين من جنبيه ال يروى هذا احلديث عن حممد وحممود ابين جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن شيبة 

ال حدثنا ابراهيم بن محزة قال حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي حدثنا حممد بن نصر الصائغ ق -  ٥٢٩٨
عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل له وهو بالعقيق انك بالوادي 

  املبارك او ببطحاء مباركة 

ل حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا ابراهيم بن محزة الزبريي قا -  ٥٢٩٩
عن بن عمر قال بعثين خايل عثمان بن مظعون آلتيه بلحاف فأتيت ]  ٢٧٥ص [ عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستأذنته وهو باخلندق فأذن يل وقال من لقيت منهم قل هلم ان رسول اهللا صلى اهللا 
ان ذلك يف برد شديد فخرجت فلقيت الناس فقلت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يامركم ان ترجعوا وك

  عليه و سلم يامركم ان ترجعوا قال فال واهللا ما عطف علي منهم اثنان او واحد 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا ابراهيم بن محزة الزبريي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن  -  ٥٣٠٠
افع عن بن عمر ان عمر بن اخلطاب قال ألخيه زيد بن اخلطاب يوم احد خذ درعي هذه عبيد اهللا بن عمر عن ن

  يا اخي فقال له اين اريد من الشهادة مثل الذي تريد فتركاها مجيعا 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثين ابراهيم بن محزة الزبريي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن  -  ٥٣٠١
ا وعسال  عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر ان جيشا غنموا زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعام

  فلم يؤخذ منهم اخلمس مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أبو ضمرة 

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا ابراهيم بن محزة الزبريي قال حدثنا عبد العزيز بن حممد  -  ٥٣٠٢
موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  الدراوردي عن



سلم ان اهللا حيب ان تؤتى عزائمه كما يكره ان تؤتى معصيته مل يدخل يف هذا احلديث بني موسى بن عقبة وبني 
  ]  ٢٧٦ص [ نافع حرب بن قيس إال الدراوردي 

حدثنا ابو مصعب امحد بن ايب بكر بن احلارث بن زرارة بن حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال  -  ٥٣٠٣
مصعب بن عبد الرمحن بن عوف قال حدثنا احلكم بن سعيد السعيدي عن اجلعيد بن عبد الرمحن عن نافع عن 
بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون يف آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر اال اولئك جموس 

  مرضوا فال يعودوا وان ماتوا فال تشهدوهم  هذه االمة فان

حدثنا حممد بن نصر الصائغ قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ابو ثابت عمران بن عبد العزيز قال  -  ٥٣٠٤
حدثين زياد بن مالويه موىل جابر بن عبد اهللا قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من السبع وخملب من الطري مل يرو هذا احلديث عن زياد بن مالويه موىل جابر بن عبد اهللا سلم عن كل ذي ناب 
  إال عمران بن عبد العزيز تفرد به أبو مصعب ال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن حيىي املروزي البغدادي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني  -  ٥٣٠٥
حدثين زيد بن اسلم عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا دخل  قال

فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه وال يسأل عنه وان سقاه شرابا ]  ٢٧٧ص [ احدكم على اخيه املسلم 
  الد فليشرب من شرابه وال يسأل عنه مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال مسلم بن خ

بن اجلعد قال حدثنا شريك بن املبارك بن فضالة عن  -  ٥٣٠٦ حدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدثنا علي 
يه و سلم فرأيته يصلي يف  هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ايب سلمة قال دخلت على النيب صلى اهللا عل

وكل مما يليك مل يرو هذا احلديث عن  ثوب واحد متوشحا به وطعمت به فقال اذكر اسم اهللا عليه فكل بيمينك
  شريك ومبارك بن فضالة إال على بن اجلعد 

بن اجلعد قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباين عن ثابت  -  ٥٣٠٧ حدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدثنا علي 
ب به النيب صلى اهللا البناين عن انس بن مالك ان رجال اقبل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأثنوا عليه شرا فرح

سلم ان شرار الناس منزلة عند اهللا يوم القيامة من خياف  عليه و سلم فلما قفى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الناس شره مل يرو هذا احلديث عن ثابت البناين إال عثمان بن مطر وال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  عثمان 

 املروزي قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سالم قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا حممد بن حيىي -  ٥٣٠٨
عن عكرمة بن عمار عن حيىي بن ايب كثري قال حدثين ابو سلمة بن عبد الرمحن قال حدثين ابو سامل او قال سامل 

لألعقاب من  موىل املهري انه مسع عائشة حتدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ويل]  ٢٧٨ص [ 
النار مل يدخل يف إسناد هذا احلديث بني حيىي بن أيب كثري وبني سامل املهري وهو موىل النصريني أبا سلمة بن عبد 

  الرمحن إال عكرمة بن عمار وال عن عكرمة إال عمر بن يونس تفرد به أبو عبيد 



ا سويد بن عبد العزيز عن حممد حدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدثنا احلكم بن موسى قال حدثن -  ٥٣٠٩
بن عجالن عن سعيد املقربي عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا كل شيء من هلو الدنيا باطل اال ثالثة انتضالك 

بقوسك او تأديبك فرسك ومالعبتك اهلك فإهنن من احلق وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتضلوا 
عز و جل ليدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة صانعه حمتسب فيه واملمد به  واركبوا وان تنتضلوا احب ايل وان هللا

ثله مما ينتفع به املسكني ثالثة اجلنة رب البيت  والرامي به وان اهللا عز و جل ليدخل بلقمة اخلبز وقبضة التمر وم
م احلمد اهللا الذي مل اآلمر به والزوجة تصلحه واخلادم الذي يناول املسكني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  ينس خدمنا 

حدثنا حممد بن علي بن الصباح البغدادي قال حدثنا هانئ بن املتوكل االسكندراين حدثنا حيوة بن  -  ٥٣١٠
بن حيوة ومسي موىل ايب بكر عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال اتى فقراء  بن عجالن عن رجاء  شريح عن حممد 

ذهب ذوو االموال بالدرجات ]  ٢٧٩ص [ و سلم فقالوا يا رسول اهللا املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وحيجون كما حنج وهلم فضول اموال يتصدقون منها وليس لنا ما 

نتصدق فقال أال ادلكم على امر اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم ومل يلحقكم من خلفكم إال من عمل مبثل ما 
ن اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمدوه ثالثا وثالثني وتكربوه اربعا وثالثني فبلغ ذلك االغنياء عملتم تسبحو

سلم فأخربوه فقال ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء    فقالوا مثل ما قالوا فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سكندراين قال حدثنا ضمام بن حدثنا حممد بن علي بن الصباح قال حدثنا هانئ بن املتوكل اال -  ٥٣١١
إمساعيل عن ايب قبيل عن معاوية بن ايب سفيان رمحه اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

سيكون بعدي ائمة يقولون على منابرهم فال يرد عليهم قوهلم يتقامحون يف النار كما يتقاحم القردة مل يرو هذا 
  إمساعيل  احلديث عن أيب قبيل إال ضمام بن

حدثنا حممد بن علي بن الصباح قال حدثنا هانئ بن املتوكل االسكندراين قال حدثنا عبد الرمحن بن  -  ٥٣١٢
زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات 

إىل يوم القيامة ووقي فتاين القرب مل يرو هذا احلديث  مرابطا يف سبيل اهللا جرى عليه رزقه من اجلنة ومنى له عمله
  عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن تفرد به هانئ بن املتوكل 

حدثنا حممد بن امحد بن يزيد النرسي البغدادي قال قرأت على ايب عمر حفص بن عمر الدوري  -  ٥٣١٣
بن العالء عن جماهد عن بن عباس انه كان  ابو عمرو]  ٢٨٠ص [ املقرئ عن ايب حممد اليزيدي قال حدثين 

يقول كيف ال يكون له ان يغل وقد كان له ان يقتل قال اهللا تبارك وتعاىل ويقتلون األنبياء بغري حق ولكن 
املنافقون اهتموا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شيء فأنزل اهللا عز و جل وما كان لنيب ان يغل مل يرو هذا 

  بن العالء إال أبو حممد اليزيدي تفرد به أبو عمر الدوري احلديث عن أبو عمرو 

حدثنا حممد بن امحد بن يزيد النرسي قال حدثنا امحد بن هشام املدائين قال حدثنا هشام بن الحق  -  ٥٣١٤
املدائين عن عاصم االحول عن ايب متيمة اهلجيمي قال كنت اسري على محار يل فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 



فتأخرت على عجز احلمار فقلت بأيب انت وأمي يا رسول اهللا اركب قال انت احق بصدر محارك قلت  و سلم
  يا رسول اهللا احلمار لك فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مقدمه وركبت انا على عجزه 

قال حدثنا هشام بن  حدثنا حممد بن امحد بن يزيد النرسي قال حدثنا امحد بن هشام مب هبرام املدائين -  ٥٣١٥
الحق املدائين عن عاصم االحول عن ايب متيمة اهلجيمي قال بينا انا يف حائط من حيطان املدينة اذ بصرت بامرأة 
فلم يكن يل هم غريها حىت جازتين مث اتبعتها بصري حىت حازيت احلائط فالتفت فأصاب وجهي وأدماين فأتيت 

ال وما ذاك يا ابا متيمة فأخربته فقال ان اهللا عز و جل اذا اراد بعبد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت هلكت فق
خريا عجل له عقوبة ذنبه يف الدنيا وربنا تبارك وتعاىل اكرم من ان يعاقب بذنب مرتني مل يرو هذا احلديث عن 

  عاصم األحول إال هشام بن الحق 

عبد اهللا ]  ٢٨١ص [ ثنا حممد بن حدثنا حممد بن السري بن مهران الناقد البغدادي قال حد -  ٥٣١٦
االرزي قال حدثنا عبد اهللا بن متام قال حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس ان علي بن ايب طالب 

  خطب بنت ايب جهل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا 

ن زرارة احلدثي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حممد بن السري بن مهران قال حدثنا عمر ب -  ٥٣١٧
حدثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عاصم بن ايب البداح بن عاصم بن عدي االنصاري عن ابيه عن جده عاصم 
ا ذئبان  سلم فقال م بن عدي قال اشتريت انا واخي مائة سهم من سهام خيرب فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و 

طلب املسلم املال والشرف لدينه ال يروى هذا احلديث عن عاديان ظال يف غنم أضاعه ا رهبا بأفسد هلا من 
  عاصم بن عدي إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن يونس 

حدثنا حممد بن السري بن مهران الناقد قال حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار قال حدثنا خلف بن  -  ٥٣١٨
بن افلح عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس خليفة عن ابان بن املكتب عن حيىي بن سعيد  عن عمر بن كثري 

ان محزة والنيب صلى اهللا عليه و سلم تذاكرا الدنيا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الدنيا خضرة حلوة فمن 
اخذها حبقها بورك له فيها ورب متخوض يف مال اهللا ومال رسوله له النار يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن 

  ان املكتب إال خلف بن خليفة أب

العطار قال حدثنا ]  ٢٨٢ص [ حدثنا حممد بن السري بن مهران قال حدثنا إمساعيل بن عيسى  -  ٥٣١٩
خليفة عن ايب جناب عن عاصم عن ايب وائل عن املغرية بن شعبة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  خلف بن 

ء فقلت نعم إداوة من ماء وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فتوضا بال يف سباطة بىن فالن فقال يا مغرية معك ما
  ومسح على قدميه وعلى خفيه مل يرو هذا احلديث عن أيب جناب إال خلف بن خليفة 

حدثنا حممد بن السري بن مهران قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا عنبسة بن عبد  -  ٥٣٢٠
حيىي بن ايب كثري عن إسحاق بن عبد اهللا بن ايب طلحة عن حممد بن  الواحد القرشي عن ايوب بن عتبة عن

بن عباس قال رايت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع أتى بعرق وهو يطوف  عمرو بن عطاء عن 



بالبيت او يوم النحر فانتهش منه فضال ومل يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أيوب بن عتبة 
  رد به عنبسة بن عبد الواحد تف

حدثنا حممد بن السري قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبالن قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حممد بن  -  ٥٣٢١
إسحاق عن مجيل بن ايب ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حلاج إىل يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر املعتمر إىل سلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر ا
يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي إىل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن يزيد 

بن إسحاق تفرد به أبو معاوية    الليثي إال مجيل بن ايب ميمونة وال عن مجيل إال حممد 

حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا احلسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا  -  ٥٣٢٢
ان عبد اهللا بن عمر قال ما تقولون ألمرائكم اذا ]  ٢٨٣ص [ حدثنا داود بن ايب هند عن عامر الشعيب 

ال يشتهون قال  دخلتم عليهم قالوا نقول هلم ما يشتهون قال فاذا خرجتم من عندهم ما تقولون قالوا نقول ما
  هذا الذي كنا نعده النفاق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن القاسم العبادي البصري قال  -  ٥٣٢٣
قال رأى رسول  حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن ايب سعيد املقربي عن ايب هريرة

اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يصلي خلف الصفوف وحده فقال أعد الصالة ال يروى هذا احلديث عن أيب 
  هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن حممد العبادي 

ر قال حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا زكريا بن حيىي الضرير قال حدثنا شبابة بن سوا -  ٥٣٢٤
حدثنا املغرية بن مسلم عن ايوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رأى مبتلى 

فقال احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال مل يصبه ذلك البالء مل يرو هذا 
  إال شبابة تفرد به زكريا بن حيىي احلديث عن أيوب إال املغرية بن مسلم والعن املغرية 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن حممد العبادي قال حدثنا عبد اهللا بن داود  -  ٥٣٢٥
عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول ]  ٢٨٤ص [ اخلرييب قال حدثنا عمر بن سعيد بن ايب حسني 

  م من اجلنة اطعام الطعام وأطايب الكالم اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميكنك

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عمر بن حيىي االبلي قال حدثنا حفص بن مجيع عن  -  ٥٣٢٦
مساك بن حرب عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا رفعه قال هل تدرون اي الصدقة افضل قالوا اهللا ورسوله 

م او ظهر الدابة مل يرو هذا احلديث عن مساك بن حرب إال حفص بن مجيع تفرد اعلم قال املنيح ان مينح الدره
  به عمر بن حيىي 



حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا إمساعيل بن عيسى بن زاذان قال حدثنا خالد بن عبد  -  ٥٣٢٧
صلى اهللا عليه و سلم الرمحن املخزومي عن مسعر عن ايب حصني عن ايب ظبيان عن علي قال قال رسول اهللا 

  املسح للمسافر ثالثة ايام وللمقيم يوم وليلة مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال خالد بن عبد الرمحن 

القصاص قال حدثنا ]  ٢٨٥ص [ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن احلصني  -  ٥٣٢٨
بن خيامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول  عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن مالك

اهللا صلى اهللا عليه و سلم انا زعيم ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف اعلى اجلنة ملن ترك 
  املراء وان كان حمقا وترك الكذب وان كان مازحا وحسن خلقه 

د املؤمن الواسطي قال حدثنا عبيد بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن عب -  ٥٣٢٩
عقيل عن عمر بن ذر عن عطاء بن ايب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادرك 

  عرفة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك احلج مل يرو هذا احلديث عن عمر بن ذر إال عبيد بن عقيل 

بن يزيد الصدائي قال ثنا مجيع بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة ق -  ٥٣٣٠ ال حدثنا احلسني بن علي 
حممد عن عباد بن راشد عن احلسن عن امه عن ام سلمة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا 

مقلب القلوب ثبت قليب على دينك فال دين اال دينك قلت يا رسول اهللا اقلوب العباد بيد اهللا قال نعم بني 
من اصابع اهللا فاذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه مل يرو هذا احلديث عن عباد بن راشد إال مجيع بن حممد اصبعني 

  تفرد به الصدائي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن شجاع املروزى قال حدثنا وكيع عن مسعر  -  ٥٣٣١
عنه قال من السنة الصالة يف اجلبان مل يرو هذا عن علي رضى اهللا ]  ٢٨٦ص [ عن ايب قيس اظنه عن هذيل 
  احلديث عن مسعر إال وكيع 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عمرو بن علي الصرييف قال حدثنا املنذر بن زياد  -  ٥٣٣٢
سلم مي س حليته يف الطائي قال حدثنا الوليد بن سريع عن عبد اهللا بن ايب اوىف قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و 

  الصالة 

يمان  -  ٥٣٣٣ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حيىي بن حبيب بن عريب قال حدثين معتمر بن سل
عن ابيه عن انس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لبيك بعمرة وحج مل يرو هذا 

  بن حبيب بن عريب احلديث عن سليمان إال ابنه املعتمر تفرد به حيىي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن اهليثم العبدي البصري قال حدثنا حيىي بن  -  ٥٣٣٤
كثري ابو غسان العنربي قال حدثنا زائدة بن ايب الرقاد عن عاصم األحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 



الرجل يأيت امرأته يف دبرها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و جده ان رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 
  سلم تلك اللوطية الصغرى 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن احلجاج بن الصلت قال حدثنا عمي حممد بن  -  ٥٣٣٥
ب عن سعد قال الصلت قال حدثنا علي بن عابس عن عثمان بن ايب زرعة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسي

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي انت مين مبنزلة هارون من موسى اال انه ال نيب بعدي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال وجدت يف كتاب جدي خبطه حدثنا عبد الرمحن بن هانئ  -  ٥٣٣٦
عن رباح بن احلارث عن سعيد بن زيد النخعي قال انا احلسن بن احلكم ومصعب بن سليم وحرملة بن قيس 

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول انا يف اجلنة وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري 
  وعبد الرمحن وسعد وسعيد بن زيد 

 حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عمرو بن علي الصرييف قال حدثنا ميمون بن زيد قال -  ٥٣٣٧
حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا محاد بن سلمة عن ايب الزبري عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت كنت اغتسل انا 

  ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اناء واحد وال انقض يل شعرا 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن علي بن خلف العطار قال حدثنا موسى بن  -  ٥٣٣٨
عفر بن ابراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن ايب طالب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن ج

يه و سلم قال ادعوا يل ]  ٢٨٨ص [ اسلم عن ابيه  عن عمر بن اخلطاب قال ملا مرض النيب صلى اهللا عل
 قال ادعوا يل بصحيفة أكتب بصحيفة ودواة اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ابدا فكرهنا ذلك اشد الكراهة مث

لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا فقال النسوة من وراء الستر اال تسمعون ما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم فقلت انكن صواحبات يوسف اذا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عصرتن اعينكن واذا صح 

  لم دعوهن فاهنن خري منكم ركبنت عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن علي بن خلف العطار قال حدثنا موسى بن  -  ٥٣٣٩
ا قبض رسول اهللا  جعفر بن ابراهيم اجلعفري قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال مل

سلم جئت انا وابو بكر إىل سلم قال  صلى اهللا عليه و  يما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ا تقول ف علي فقلنا م
حنن احق الناس برسول اهللا ومبا ترك قال فقلت والذي خبيرب قال والذي خبيرب قلت والذي بفدك فقال والذي 

  بفدك فقلت اما واهللا حىت حتزوا رقابنا باملناشري فال 

ثنا حممد بن علي بن خلف العطار قال حدثنا حممد بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خثيمة قال حد -  ٥٣٤٠
علي بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي قال حدثين ايب عن زيد بن اسلم عن ابيه عن بن عمر ان جربيل عليه 
السالم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حزينا ال يرفع رأسه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يل 

خلف ]  ٢٨٩ص [ يا جربيل حزينا قال اىن رأيت لفحة من جهنم فلم يرجع ايل روحي بعد اراك    علي بن 



بن حيىي بن زمام العالف قال حدثنا حممد بن  -  ٥٣٤١ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا وهب 
لى علي بن ايب طالب سواء قال حدثنا املغرية ابو سلمة عن ابان بن القاسم عن احلارث االعور قال دخلت ع

دعاء علمنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى قال قل اللهم افتح مسامع قليب  فقال اال اعلمك 
لذكرك وارزقين طاعتك وطاعة رسولك صلى اهللا عليه و سلم وعمال بكتابك ال يروى هذا احلديث عن علي 

  زمام  رضي اهللا عنه إال هبذا اإلسناد تفرد به وهب بن حيىي بن

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عثمان بن حفص التومين قال حدثنا فضالة بن حصني  -  ٥٣٤٢
العطار قال حدثنا يزيد بن نعامة قال خطبنا عتبة بن غزوان فقال ان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق 

ا لنا طعام منها اال صبابة كصبابة االناء ولقد رأيتين سابع سبعة مع  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة ايام م
اال ورق البشام وشوك القتاد حىت قرحت اشداقنا ولقد بلغين ان احلجر يقذف من شفري جهنم يهوي فيها 

ا يبلغ قعرها ولقد بلغين ان ما بني مصراعي اجلنة مسرية سبعمائة عام وليأتني عليه يوم وهو كظيظ  سبعني عاما م
  يرو هذا احلديث عن يزيد بن نعامة إال فضالة بن حصني  الزحام مل

بن حيىي بن زمام  -  ٥٣٤٣ العالف حدثنا ]  ٢٩٠ص [ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا وهب 
يمان املنقري ان عطاء بن ايب ميمونة حدثه عن ايب بردة عن  روح بن عطاء بن ايب ميمونة حدثنا حفص بن سل

سلم قال الشفاعة ملن قال ال اله اال اهللا مل يرو هذا احلديث عن عطاء  ايب موسى ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بن ايب ميمونة اال حفص املنقري وال عن حفص اال روح بن عطاء تفرد به وهب بن حيىي 

ثنا عبد حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن احلسن العنربي قال حد -  ٥٣٤٤
الوهاب بن عبداجمليد الثقفي عن املهاجر ايب خملد عن ايب العالية عن بن عمر وبن عباس قاال اتى النيب صلى اهللا 
عليه و سلم حبلل فبعث إىل عمر حبلة فجاء عمر حبلته حيملها على يديه فقال يا رسول اهللا بعثت ايل هبذه احللة 

ا قلت قال اين مل اب عث هبا اليك لتلبسها ولكن بعها واستنفع بثمنها مل يرو هذا احلديث احلرير وقد قلت فيها م
  عن املهاجر إال عبد الوهاب الثقفي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك قال حدثنا  -  ٥٣٤٥
حامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا  اهليثم بن سعيد قال حدثنا عبد اهللا بن متيم بن طرفة عن ابيه عن عدي بن

عليه و سلم من ضم يتيما له او لغريه حىت يغنيه اهللا عنه وجبت له اجلنة مل يسند عبد اهللا بن متيم بن طرفة حديثا 
غري هذا وال يروى هذا احلديث عن عدي بن حامت اال هبذا االسناد وتفرد به القاسم بن سعيد بن املسيب بن 

  شريك 

بن يزيد الصدائي قال حدثنا ابراهيم حدثنا  -  ٥٣٤٦ حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا احلسني بن علي 
بن عيينة قال مسعت ابا حيان التيمي حيدث عن ايب زرعة بن عمرو بن جرير عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 

سلم الغنم من دواب اجلنة فامسحوا رغامها وصلوا يف مرابضها مل يرو هذا احلديث عن أيب  صلى اهللا عليه و 
  حيان إال إبراهيم بن عيينة 



حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا ابراهيم بن املستمر العروقي قال حدثنا عمرو بن  -  ٥٣٤٧
عاصم الكاليب قال حدثنا محاد بن سلمة عن زيد بن اسلم عن ابيه عن صهيب قال كناين رسول اهللا صلى اهللا 

  ىي مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة اال عمرو بن عاصم عليه و سلم ابا حي

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا ادريس بن احلكم قال حدثنا االحوص بن جواب ابو  -  ٥٣٤٨
اجلواب عن عمار بن زريق عن ايب إسحاق عن قيس بن ايب حازم عن ايب مسعود قال اتى رجل النيب صلى اهللا 

قال يا رسول اهللا واهللا اين الختلف عن صالة الفجر من شدة ما يطول امامنا فغضب رسول اهللا عليه و سلم ف
سلم فخطب الناس فقال ان منكم منفرين اذا اممتم الناس فتجوزوا فان فيهم الكبري وذا احلاجة  صلى اهللا عليه و 

ال ابو اجلواب تفرد به ادريس بن مل يرو هذا احلديث عن ايب إسحاق السبيعي اال عمار بن رزين وال عن عمار ا
  احلكم واملشهور من حديث إمساعيل بن ايب خالد عن قيس 

القطعي قال ]  ٢٩٢ص [ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حامت بن بكر بن غيالن  -  ٥٣٤٩
ذكوان ايب  صاحل عن ايب سعيد حدثنا حممد بن عباد اهلنائي قال حدثنا جماعة بن الزبري عن حممد بن سريين عن 

سلم  اخلدري وعن جابر بن عبد اهللا وايب هريرة هنوا عن الصرف قال اثنان منهم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  هنى عن الصرف 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عمر بن حيىي االبلي قال حدثنا احلارث بن غسان عن  -  ٥٣٥٠
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة مل يرو بن جريج عن عطاء عن بن عباس ق

بن حيىي    هذا احلديث عن بن جريج اال احلارث بن غسان تفرد به عمر 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا مسلم بن عمرو احلذاء املديين قال حدثنا عبد اهللا بن  -  ٥٣٥١
بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا اشتكى  نافع عن بن ايب ذئب عن هشام

املؤمن اخلصه اهللا من الذنوب كما خيلص الكري اخلبث من احلديث مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة اال 
  بن أيب ذئب وال عن بن ايب ذئب اال عبد اهللا بن نافع تفرد به مسلم بن عمرو 

بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن مرزوق قال حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا حممد  -  ٥٣٥٢
عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ]  ٢٩٣ص [ االنصاري قال حدثنا حممد بن عمرو عن ايب سلمة 

  عليه و سلم من اكل أوشرب ناسيا يف رمضان فال قضاء عليه وال كفارة 

بن ايب خيثمة قال حدثنا حيىي بن عياش قال حدثنا حفص بن عمر االبلي قال حدثنا حممد بن امحد  -  ٥٣٥٣
حدثنا مسعر بن كدام عن عبد امللك بن ميسرة قال شهدت املدينة وهبا بن عمر وبن عباس فجاء رجل إىل 

واليها وشهد عنده على رؤية هالل رمضان فسأل بن عمر وبن عباس عن شهادته فأمراه ان جييزها وقاال ان 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجاز شهادة رجل واحد على رؤية هالل رمضان وكان رسول اهللا صلى اهللا رس

  عليه و سلم ال جييز شهادة يف االفطار اال شهادة رجلني 



حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حيىي بن عياش قال حدثنا حفص بن عمر االبلي قال  -  ٥٣٥٤
امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا مسعر عن عبد

عليه و سلم لقد مهمت ان ابعث يف الناس معلمني كما بعث عيسى بن مرمي احلواريني إىل بىن اسرائيل فقيل له 
كالرأس من اجلسد مل يرو اين انت عن ايب بكر وعمر اال تبعث هبما فقال اهنما ال غىن يل عنهما اهنما من الدين 

  هذين احلديثني عن مسعر اال حفص 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا احلر بن مالك العنربي قال  -  ٥٣٥٥
حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن انس احسبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اطفال املشركني 

  اجلنة مل يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال احلر بن مالك خدم اهل 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن منصور املروزي قال حدثنا عبدالكرمي بن ايب  -  ٥٣٥٦
عبدالكرمي عن احلسن بن مسلم عن احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى 

سلم من حبس العنب ايام القطاف حىت يبيعه من يهودي او نصراين او ممن يتخذه مخرا فقد تقحم اهللا  عليه و 
  النار على بصرية 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا زكريا بن حيىي الضرير حدثنا شبابة عن ورقاء بن عمر  -  ٥٣٥٧
ج خيطب فذكر شيئا انكرته فذكرت مقال رسول اهللا عن عبدالكرمي عن جماهد عن بن عمر قال مسعت احلجا

سلم ال ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت  يا رسول اهللا كيف يذل نفسه قال ]  ٢٩٥ص [ صلى اهللا عليه و 
يتعرض من البالء ملا ال يطيق مل يرو هذا احلديث عن جماهد إال عبد الكرمي تفرد به ورقاء وال يروى عن عمر إال 

  هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا زكريا بن حيىي الضرير حدثنا شبابة بن سوار حدثنا  -  ٥٣٥٨
ورقاء عن منصور عن قتادة عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها واومل 

وال عن ورقاء إال شبابة تفرد به للناس حبيس على نطع مل يرو هذا احلديث عن منصور بن املتعمر إال ورقاء 
  زكريا بن حيىي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن احلجاج بن الصلت الكويف قال حدثنا عمي  -  ٥٣٥٩
حممد بن الصلت حدثنا قيس بن الربيع عن ايب حصني عن ايب عبد الرمحن عن بن مسعود او غريه عن النيب 

سلم قال ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن فقالوا من يستطيع ذلك قال اما يستطيع احدكم  صلى اهللا عليه و 
ان يقرا قل هو اهللا احد فاهنا تعدل ثلث القران مل يرو هذا احلديث عن ايب حصني اال قيس وال عن قيساال بن 

  الصلت تفرد به بن اخيه امحد بن احلجاج 

دثنا امحد بن عمرو صاحب علي بن املديين قال حدثنا حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال ح -  ٥٣٦٠
اشعث بن اشعث السلمي حدثنا عباد بن راشد عن ميمون بن سياه عن شهر بن حوشب عن أنيس االنصاري 



القيامة يف كل شيء مما على ]  ٢٩٦ص [ قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اىن الشفع يوم 
روى هذا احلديث عن انيس االنصاري اال هبذا االسناد تفرد به امحد بن عمرو وجه االرض من حجر ومدر ال ي

ويعرف ب القلوري بصري وانيس االنصاري الذي روى هذا احلديث هو عندي واهللا اعلم انيس البياضي من 
  بين بياضة له ذكر يف املغازي 

بن حيىي بن زم -  ٥٣٦١ ام العالف قال حدثنا روح بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا وهب 
عطاء بن ايب ميمونة حدثنا حفص بن سليمان املنقري ان عطاء بن ايب ميمونة حدثه عن ايب بردة عن ايب موسى 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لسخلة اتى عليها اترون هذه هانت على اهلها حني القوها قالوا نعم 

ون على اهللا من هذه على اهلها حني القوها ال يروى هذا احلديث عن ايب موسى واهللا يا رسول اهللا قال الدنيا اه
  اال هبذا االسناد تفرد به وهب بن حيىي بن زمام 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن عمران العابدي املكي حدثنا ابراهيم بن  -  ٥٣٦٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تبارك وتعاىل ينزل سعد عن الزهري عن االعرج عن ايب هريرة قال 

كل ليلة اذا بقي ثلث الليل فيقول من يدعوين فاستجيب له من يسألين فاعطيه من يستغفرين فاغفر له حىت 
  ]  ٢٩٧ص [ يطلع الفجر 

حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا حممد بن امحد بن ايب خثيمة قال حدثنا عبد اهللا بن عمران العابدي قال  -  ٥٣٦٣
عن الزهري عن االعرج عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان رجال ممن كان قبلكم 

اسرف على نفسه فقال الهله حني حضرته الوفاة اذا انا مت فاحرقوين مث اسحقوين مث ذروين يف ريح يف البحر 
ا محلك على ما صنعت قال خشيتك ففعلوا ذلك به فقال اهللا جل ذكره للريح امجعي  ما فيك فاذا هو قائم قال م

يا رب قال فاين قد غفرت لك مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن االعرج اال ابراهيم بن سعد ورواه اصحاب 
  الزهري عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن ايب هريرة 

ا الوليد بن شجاع قال حدثنا سعيد بن الفضل القرشي حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثن -  ٥٣٦٤
عن معقل بن ]  ٢٩٨ص [ حدثنا سعيد بن الفضل القرشي حدثنا بن اياس اجلريري عن ايب عبد اهللا العنزي 

يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اشترى رقبة ليعتقها فال يشترط ألهلها العتق فانه عقدة من 
ذا احلديث عن سعيد اجلريري اال سعيد بن الفضل ورواه يزيد بن زريع وخالد الطحان وغريمها الرق مل يرفع ه

  عن سعيد اجلريري موقوفا على معقل بن يسار 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا سعيد بن عثمان الكريزي حدثنا حممد بن عبد اهللا  -  ٥٣٦٥
سلم ال االنصاري حدثنا حممد بن ايب محيد عن حم مد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ينبغي للعامل ان يسكت على علمه وال ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله قال اهللا جل ذكره فسئلوا أهل 
الذكر إن كنتم ال تعلمون ال يروى هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  صاري األن



حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا ابراهيم بن موسى البصري حدثنا ابو حفص العبدي  -  ٥٣٦٦
عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن علي بن ايب طالب رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

هذا احلديث عن علي بن زيد إال أبو حفص من اسبغ الوضوء يف الربد الشديد كان له من اآلجر كفالن مل يرو 
  العبدي وامسه عمر بن حفص 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن يوسف بن ايب معمر حدثنا عبد اهللا بن حممد  -  ٥٣٦٧
عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن ]  ٢٩٩ص [ بن املغرية حدثنا مالك بن مغول عن مقاتل بن بشر 

لى اخلفني فقالت ائت علي بن ايب طالب فانه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته املسح ع
فسألته فقال كنا نسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نكن ننزع خفافنا ثالثة ايام ولياليهن وللمقيم 

  يوم وليلة 

ق بن هبلول االنباري حدثنا منصور بن عكرمة حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال ثنا إسحا -  ٥٣٦٨
حدثنا هشام بن حسان عن قتادة قال سألت انس بن مالك اختضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال 

  ولكن اختضب ابو بكر وعمر رضي اهللا عنهما باحلناء والكتم 

زي حدثنا عبد اهللا بن عثمان حدثنا حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن سيار املرو -  ٥٣٦٩
أبو محزة السكري عن إمساعيل بن ايب خالد عن عبد اهللا بن ايب اوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  لوال اهلجرة لكنت امرأ من اآلنصار مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن ايب خالد اال ابو محزة السكري 

بن حيىي بن زمام العالف قال ثنا روح بن عطاء حدثنا حممد بن امحد ب -  ٥٣٧٠ ن ايب خيثمة قال حدثنا وهب 
بن ايب ميمونة حدثنا حفص بن سليمان املنقري أن ابا بردة بن ايب موسى حدثه عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا 

  ]  ٣٠٠ص [ عليه و سلم قال الشفاعة ملن قال ال اله اال اهللا 

ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن بشر البزار قال حدثنا سلمة بن رجاء  حدثنا حممد بن امحد بن -  ٥٣٧١
سلم امرت  حدثنا مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

جاء ان اسجد على سبعة على اجلبهة والكفني والركبتني والقدمني مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال سلمة بن ر
  واملشمعل بن ملحان 

بن عبيدة النمريي حدثنا مسلمة بن  -  ٥٣٧٢ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عمر بن شبة 
الصلت قال حدثنا مرزوق ابو بكر عن زيد بن اسلم عن ايب الصديق الناجي عن ايب سعيد اخلدري قال قال 

رب واحتسب مل ارض له ثوابا دون اجلنة مل يرو هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اخذت كرميتيه فص
  احلديث عن زيد بن أسلم إال مرزوق بن أبو بكر والعن مرزوق إال مسلمة تفرد به عمر بن شبة 



حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا سليمان بن توبة قال حدثنا يونس بن حممد املؤدب  -  ٥٣٧٣
تيق ومعمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أمه ام كلثوم حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن ع

سلم ليس بالكاذب من اصلح بني الناس فقال خريا او منى  بنت عقبة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
س زيد اال يون]  ٣٠١ص [ خريا مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن عتيق اال محاد بن زيد وال رواه عن محاد بن 

  بن حممد 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن ورد حدثنا ايب عن عدي بن الفضل عن ايب  -  ٥٣٧٤
عمرو ان عبد الرمحن بن ايب بكرة ابصر ناسا يصلون الضحى فقال اخربين ايب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

دي ابو عمرو بن العالء الذي روى هذا مضى وعامة أصحابه وما يصلون هذه الصالة ابو عمرو هذا عن
  احلديث ومل يروه عنه اال عدي بن الفضل تفرد به ورد بن عبد اهللا 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا موسى بن خاقان النحوي قال حدثنا سلم بن سامل عن  -  ٥٣٧٥
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خارجة بن مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال ر

ان اهللا تبارك وتعاىل ليضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرمحة منهم مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم 
  إال خارجة بن مصعب وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

دثنا ابو اجلواب قال حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا الفضل بن سهل االعرج قال ح -  ٥٣٧٦
حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ايب مجيلة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقيموا 

ا ملكت أميانكم    احلدود على م

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن حممد بن ابان بن صاحل حدثنا القاسم بن  -  ٥٣٧٧
نا جرير بن ايوب البجلي عن محاد بن ايب سليمان عن زياد الثقفي عن انس قال كانت احلكم العرين قال حدث

سلم يف فضل نكاح الرجل أهله مل يرو هذا  امرأة باملدينة عطارة فذكر احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و 
يمان اال جرير بن ايوب  بن ايب سل   احلديث عن محاد 

ة قال ثنا حممد بن صدران السلمي قال حدثنا حممد بن ايب عدي حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثم -  ٥٣٧٨
عن صاحل بن ايب االخضر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عمرو قال كان قوم 

سلم يوما يتنازعون يف القرآن فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم متغريا  على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  هه فقال يا قوم هبذا هلكت االمم ان القرآن يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض وج

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال حدثنا عثمان بن  -  ٥٣٧٩
ليس على عثمان عن سهيل بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الرجل يف عبده وال فرسه صدقة 



بن  -  ٥٣٨٠ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال ثنا الفضل بن سهل االعرج قال حدثنا عبد اهللا بن حممد 
عن ابيه عن بسر بن سعيد عن ايب سعيد اخلدري قال ]  ٣٠٣ص [ عمارة االنصاري قال حدثنا خمرمة بن بكري 

ا فال ميسح يده حىت يلعق اصابعه فانه ال يدري يف اي طعامه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اكل طعام
  يبارك له مل يرو هذا احلديث عن بسر بن سعيد اال بكري بن عبد اهللا بن االشج تفرد به ابنه خمرمة 

بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال ثنا الفضل بن سهل االعرج قال حدثنا عبد اهللا بن حم -  ٥٣٨١ مد 
عمارة االنصاري قال حدثنا خمرمة بن بكري عن ابيه عن ايب عبد اهللا االغر عن ايب هريرة قال كان رسول اهللا 

سلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه وقال ان لعق الصحفة بركة مل يرو هذا احلديث عن األغر إال  صلى اهللا عليه و 
  بكري بن عبد اهللا بن األشج تفرد به خمرمة 

دثنا حممد بن امحد قال حدثنا الفضل بن سهل االعرج قال حدثنا االسود بن عامر شاذان قال ح -  ٥٣٨٢
بن عمرو االوزاعي قال مررت  حدثنا عبد الواحد النصري من ولد عبد اهللا بن بسر قال حدثين عبد الرمحن 

و اال احدثك حبديث جبدك عبد الواحد بن عبد اهللا بن بسر وانا غاز وهو امري على محص فقال يل يا ابا عمر
يسرك فواهللا لرمبا كتمته الوالة قلت بلى قال حدثين ايب عبد اهللا بن بسر قال بينما حنن بفناء رسول اهللا صلى 

سلم يوما جلوسا  اذ خرج علينا مشرق الوجه يتهلل فقمنا يف وجهه فقلنا سرك اهللا يا ]  ٣٠٤ص [ اهللا عليه و 
وجهك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان جربيل اتاين آنفا  رسول اهللا انه ليسرنا ما نرى من اشراق

فبشرين ان اهللا قد اعطاين الشفاعة هي يف امىت للمذنبني املثقلني مل يرو هذا احلديث عن االوزاعي اال عبد 
  الواحد النصري تفرد به شاذان 

نا إمساعيل بن عياش عن عبد حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوين قال حدث -  ٥٣٨٣
العزيز بن عبيد اهللا عن ايب بردة عن ايب موسى ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينفل يف مغازيه مل يرو هذا 

  احلديث عن عبد العزيز بن عبيد اهللا اال إمساعيل بن عياش 

عبد اهللا بن حممد بن عمارة حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا  -  ٥٣٨٤
قال حدثنا خمرمة بن بكري عن ابيه عن زهرة بن معبد عن ايب عبد الرمحن احلبلي عن ايب ايوب االنصاري عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقول اذا اكل احلمد هللا الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجا 

بن ورد بن عبد اهللا قال حدثين ايب عن عدي بن الفضل عن  حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا حممد -  ٥٣٨٥
عن جابر بن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ]  ٣٠٥ص [ داود بن ايب هند عن مساك بن حرب 

  خيطب خطبتني جيلس بينهما 

بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خثيمة قال حدثنا حممد بن ورد بن عبد اهللا قال حدثنا ايب ع -  ٥٣٨٦ ن عدي 
الفضل عن عثمان البيت عن حممد بن القاسم عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان اذا اراد ان 

  يدعو لقوم او على قوم قنت مل يرو هذا احلديث عن عثمان البيت إال عدي بن الفصل تفرد به ورد بن عبد اهللا 



ين موسى بن عمر بن عمرو بن ميمون بن مهران قال حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدث -  ٥٣٨٧
حدثين ايب عن ابيه عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران قال مسعت بن عمر يقول لقد رأيتنا بفج الروحاء يف 

غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبصر يب عمر ودعا يل بدعوات ما يسرين هبا الدنيا وما فيها ط ال 
  ديث عن ميمون إال هبذا اإلسناد يروى هذا احل

بن صاحل العدوي قال حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن جعفر  -  ٥٣٨٨ حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا حممد 
بن برقان قال حدثين الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج يف هذا 

حياسب وقيل له ادخل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال جعفر الوجه حلج او لعمرة فمات مل يعرض ومل 
  ]  ٣٠٦ص [ بن برقان تفرد به حسني اجلعفي 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا سعيد بن حممد بن ثواب احلصري قال حدثنا حممد بن  -  ٥٣٨٩
ن جابر انه فاتته اجلمعة فأمره رسول اهللا صلى عبد اهللا االنصاري قال حدثنا إمساعيل بن مسلم عن ايب الزبري ع

سلم ان يتصدق بدينار ال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به األنصاري واملشهور من حديث  اهللا عليه و 
  مسرة بن جندب 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن حممد بن سوادة الكويف قال حدثنا عمرو بن  -  ٥٣٩٠
الغفار الفقيمي عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن ايب إسحاق عن حنش بن املعتمر عن ايب ذر قال مسعت  عبد

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهل بييت فيكم كسفينة نوح عليه السالم يف قومه من دخلها جنا ومن 
  عبد الغفار  ختلف عنها هلك مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن عمرو الفقيمي إال عمرو بن

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا احلسني بن منصور الدباغ قال حدثنا احلسني بن احلكم  -  ٥٣٩١
سلم  بن طهمان عن هشام الدستوائي عن ايب عصام عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

[ وى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عليكم بالبياض فليلبسه احياؤكم وكفنوا فيه موتاكم ال ير
  احلسني بن احلكم ]  ٣٠٧ص 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن يوسف بن ايب معمر قال حدثنا عبد اهللا بن  -  ٥٣٩٢
ي قال غضب حممد بن املغرية قال حدثنا مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن ايب البختري عن ايب برزة االسلم

سلم    ابو بكر رضى اهللا عنه على رجل فقلت اضرب عنقه فقال ما كانت الحد بعد حممد صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن يوسف بن ايب معمر قال حدثنا عبد اهللا بن  -  ٥٣٩٣
الثوري عن حممد بن احلنفية قال قلت أليب من  املغرية قال حدثنا مالك بن مغول عن ربيع بن ايب راشد عن منذر

  خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذاك ابو بكر وعمر رضى اهللا عنهما 



حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا احلسني بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا محاد بن الوليد قال  -  ٥٣٩٤
الشيباين قال جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود فقال اي االعمال  حدثنا إمساعيل بن ايب خالد عن ايب عمرو

سلم فقال الصالة لوقتها وبر الوالدين واجلهاد يف  افضل قال سالتين عما سالت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سبيل اهللا ولو استزدته لزادين 

ب -  ٥٣٩٥ ن يزيد الصدائي قال حدثنا محاد بن حدثنا حممد بن امحد بن ايب خثيمة قال حدثنا احلسني بن علي 
هلما  الوليد قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال اصبحت عائشة وحفصة صائمتني فاهدي 

افطرتا فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألته احدامها عن ذلك فقال هلما اقضيا يوما ]  ٣٠٨ص [ طعام  ف
  مكانه 

بن ايب خيثمة قال حدثنا عمر بن حيىي األبلي قال حدثنا عمرو بن النعمان قال حدثنا حممد بن امحد  -  ٥٣٩٦
حدثنا هشام الدستوائي عن ايب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة 

ملشهور من سوداء مل يرو هذا احلديث عن هشام الدستوائي إال عمرو بن النعمان تفرد به عمر بن حيىي وا
  حديث عمار الدهين ومحاد بن سلمة عن أيب الزبري 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثين حممد بن بسام قرابة حممد بن ايب غالب قال حدثنا  -  ٥٣٩٧
حممد بن املهين البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن بن اكيمة عن ايب هريرة ان رسول 

ا يل اهللا صلى  اهللا عليه و سلم صلى فلما فرغ التفت إىل القوم فقال هل قرا احد معي قالوا نعم قال اين اقول م
انازع القرآن قال يزيد بن زريع قدم علينا ايوب السختياين قبل الطاعون بالبصرة فحدثنا هذا احلديث عن 

س   لم حنوه مث مسعته من معمر معمر عن الزهري عن بن أكيمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عمر بن حفص بن ثابت  -  ٥٣٩٨
االنصاري عن عبد الرمحن بن ايب الرجال عن ربيعة بن ايب عبد الرمحن عن انس بن مالك قال خرج علينا 

  ل نيب تركة وضيعة وان تركيت وضيعيت االنصار فاحفظوين فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اال ان لك

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا زكريا بن حيىي الضرير قال حدثنا شبابة بن سوار قال  -  ٥٣٩٩
سلمة عن ايب هريرة قال كن النساء يصلني مع رسول اهللا  حدثنا املغرية بن مسلم عن حممد بن عمرو عن ايب 

سلم الغداة مث خيرجن متلفعات مبروطهن مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو اال املغرية بن صلى ا هللا عليه و 
  مسلم وتفرد به شبابة وال يروى عن ايب هريرة اال هبذا االسناد 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن منصور املروزى قال حدثنا حيىي بن نصر بن  -  ٥٤٠٠
قال حدثنا إسحاق بن سويد العدوي عن زياد بن عالقة عن عرفجة بن ضريح االشجعي قال قال النيب  حاجب

تلوه كائنا من كان مل يرو  سلم من خرج على امىت وهم مجيع يريد ان يفرق بني مجاعتهم فاق صلى اهللا عليه و 
  هذا احلديث عن إسحاق بن سويد إال حيىي بن نصر بن حاجب 



املروزي قال حدثنا ]  ٣١٠ص [ بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا امحد بن منصور  حدثنا حممد -  ٥٤٠١
حيىي بن نصر بن حاجب قال حدثنا ورقاء بن عمر عن ايوب بن موسى عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال 

قدر فمن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسع رؤياكم قد تواطأت على اهنا يف العشر األخر يعىن ليلة ال
يلتمسها يف العشر األواخر مل يرو هذا احلديث عن ايوب بن موسى اال ورقاء تفرد به حيىي  كان منكم ملتمسا فل

  بن نصر بن حاجب 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا الفضل بن ايب حسان قال حدثنا عمرو بن محاد بن  -  ٥٤٠٢
اك بن حرب عن جابر بن مسرة قال دخلت على رسول اهللا صلى طلحة القناد قال حدثنا اسباط بن نصر عن مس

سلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي مث دخل إىل بيته فتوضأ مث خرج فقال وعليكم السالم    اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا هارون بن موسى املستملي قال حدثنا مطرف بن مازن  -  ٥٤٠٣
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد مل  عن بن جريج

  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال مطرف بن مازن 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا ابو رفاعة عبد اهللا بن حممد بن عمر بن حبيب القاضي  -  ٥٤٠٤
ابو حرة عن حممد بن سريين عن عمرو بن وهب عن ]  ٣١١ص [ قال حدثنا قال ثنا سلم بن سليمان الضيب 

املغرية بن شعبة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على ناصيته وعمامته وخفيه مل يرو هذا 
  احلديث عن ايب حرة اال سلم بن سليمان الضيب 

ر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا املغرية حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا زكريا بن حيىي الضري -  ٥٤٠٥
بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال  بن مسلم عن هشام بن حسان عن كثري موىل مسرة عن 
تقرهبم املالئكة اجلنب والكافر واملتضمخ بالزعفران مل يرو هذا احلديث عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة إال 

  ام إال املغرية بن مسلم تفرد به شبابة هشام وال عن هش

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا ابو بريد اجلرمي قال حدثنا حممد بن مروان عن هشام  -  ٥٤٠٦
بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يكون يف امىت املهدي ان 

 فتسع تنعم اميت فيه نعمة مل ينعموا مثلها يرسل اهللا السماء عليهم مدرارا وال تدخر قصر فسبع واال فثمان واال
  ]  ٣١٢ص [ االرض بشيء من النبات واملال كدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطين فيقول خذه 

فضيل  حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا عبد اهللا بن هاشم الطوسي قال حدثنا حممد بن -  ٥٤٠٧
سلم صلى يف  عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مسجد اخليف سبعون نبيا منهم موسى صلى اهللا عليه و سلم كأين انظر إليه وعليه عباءتان قطرانيتان وهو حمرم 
احلديث عن عطاء بن السائب اال حممد بن على بعري من ابل شنوءة خمطوم خبطام ليف له ضفريتان مل يرو هذا 

  فضيل تفرد به عبد اهللا بن هاشم الطوسي 



دفع إىل جعفر بن عياش الكويف كتابه فكتبت منه حدثنا عمرو بن عبد  -  ٥٤٠٨ حدثنا حممد بن امحد قال 
اهللا الغفار عن زكريا بن سياه عن ابيه عن سعيد بن جبري عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى 

عليه و سلم ال يزال اهل ال اله اال اهللا خبري ما مل يبالوا ما انتقص من امر دنياهم يف امر دينهم فاذا مل يبالوا ما 
انتقص من امر دينهم يف صالح دنياهم فردت عليهم ال اله اال اهللا وقيل هلم لستم بصادقني مل يرو هذا احلديث 

  بن عبد الغفار عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو 

دفع إىل جعفر بن عياش كتابه وكتبت منه حدثنا عمرو بن  -  ٥٤٠٩ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال 
عبد الغفار عن عاصم االحول عن ايب عثمان عن سلمان قال فرضت الصالة ركعتني فصالمها رسول اهللا صلى 

سلم مبكة حىت قدم املدينة وصالها باملدينة م ا شاء اهللا وزيد يف صالة احلضر ركعتني وتركت صالة اهللا عليه و 
  السفر على حاهلا مل يرو هذا احلديث عن عاصم اال عمرو بن عبد الغفار وال يروى عن سلمان اال هبذا االسناد 

دفع ايل جعفر بن عياش كتابه فكتبت منه حدثنا عمرو بن  -  ٥٤١٠ حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال 
سلم  عبد الغفار عن عاصم االحول عن ايب العالية عن عبد اهللا بن سالم قال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و 

املدينة اجنفل الناس قبله فكنت فيمن اجنفل فلما رايت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول ايها 
جلنة بسالم مل يرو هذا الناس اطعموا الطعام وافشوا السالم وصلوا االرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا ا

احلديث عن عاصم إال عمرو بن عبد الغفار وال رواه عن أيب العالية إال عاصم واملشهور من حديث عوف 
  األعرايب عن زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن سالم 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا سهل بن حممد ابو حامت السجستاين قال حدثنا ابو  -  ٥٤١١
ايب جعفر عن حممد بن جحادة عن علي بن ]  ٣١٤ص [ ابر حممد بن عبد امللك قال حدثنا احلسن بن ج

االقمر عن مسروق انه كان اذا ذكر عائشة وحدث عنها قال حدثتين الربيئة املربأة من فوق سبع مساوات بنت 
  الصديق حبيبة حبيب اهللا 

امحد بن احلجاج بن الصلت قال حدثنا عمي حممد بن  حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا -  ٥٤١٢
الصلت قال حدثنا قيس بن الربيع عن ايب حصني عن ايب االحوص عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال صالة الرجل يف مجاعة تفضل على صالته وحده بضعا وعشرين درجة مل يرو هذا احلديث عن ايب حصني 
   حممد بن الصلت تفرد به امحد بن احلجاج اال قيس وال عن قيس اال

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن علي بن خلف العطار قال حدثنا عمرو بن  -  ٥٤١٣
عبد الغفار عن احلسن بن عمرو عن الشعيب عن مسروق عن عائشة اهنا قالت له من قتل ذا الثدية علي بن ايب 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج قوم يقرأون القرآن ال جياوز طالب قال نعم قالت اما اين 
تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية عالمتهم رجل خمدج اليد مل يرو هذا احلديث عن احلسن 

  بن عمرو إال عمرو بن عبد الغفار 



بن صاحل العدوي قال حدثنا عبداجمليد بن عبد حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد  -  ٥٤١٤
العزيز عن ابيه عن عطاء عن ايب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم املتمسك بسنيت عند فساد اميت له 

  اجر شهيد 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا بن حيىي الضرير قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا  -  ٥٤١٥
ة بن مسلم عن هشام بن حسان عن حطيم عن خالد بن الوليد قال كنت افزع بالليل فأتيت النيب صلى املغري

سلم فقلت اين افزع بالليل فآخذ سيفي فال القى شيئا اال ضربته بسيفي فقال رسول اهللا صلى اهللا  اهللا عليه و 
ذ بكلمات اهللا التامات اليت ال عليه و سلم اال اعلمك كلمات علمين الروح االمني فقلت بلى فقال قل اعو

جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فنت الليل والنهار ومن كل طارق اال 
طارق يطرق خبري يا رمحن فقاهلا فذهبت عنه مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال املغرية بن مسلم تفرد 

  به شبابة 

الشامي قال ثنا مراجم ]  ٣١٦ص [ بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا حممد بن احلصني حدثنا حممد  -  ٥٤١٦
سلمة عن ايب هريرة ان جرير بن عبد اهللا دخل البيت وهو مملوء  بن العوام قال حدثنا حممد بن عمرو عن ايب 

على هذه فاخذه وقبله فلم جيد جملسا فرمى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإزاره او بردائه وقال اجلس 
وضمه إليه وقال اكرمك اهللا يا رسول اهللا كما اكرمتين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اتاكم كرمي 

  قوم فاكرموه 

حدثنا حممد بن امحد بن ايب خيثمة قال حدثنا احلسن بن خلف الواسطي قال حدثنا إسحاق االزرق  -  ٥٤١٧
بن عباس عن ايب عمرو البصري قال حدثنا  يعقوب بن عطاء عن ابيه وهو جالس إىل جنبه وصدقه عطاء عن 

قال كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا بين احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك اذا 
[ سألت فاسأل اهللا واذا استعنت فاستعن باهللا جفت الصحف ورفعت االقالم فلو جهدت االمة على ان ينفعوك 

بشيء مل يقدره اهللا لك مل يقدروا على ذلك ولو جهدت االمة على ان يضروك بشيء مل يقدره اهللا ]  ٣١٧ص 
عليك ما قدرت على ذلك يقال إن أبا عمرو الذي روى عنه إسحاق األزرق هذا احلديث أبو عمرو بن العالء 

  واهللا أعلم ومل يرو هذا احلديث عن أيب عمرو إال إسحاق األزرق 

ثنا حممد بن هارون ابو موسى االنصاري قال قرأت على العباس بن الوليد بن مزيد البريويت حد -  ٥٤١٨
أخربك ابوك قال اخربين ابو بكر بن عبد اهللا بن ايب سربة القرشي قال حدثين عبيد اهللا بن عمر عن محيد الطويل 

لم فاجتووا املدينة فقال هلم عن انس بن مالك ان اناسا من عرينه قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو خرجتم إىل ذودنا فشربتم من الباهنا وابواهلا ففعلوا فلما صحوا قتلوا راعي 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ورجعوا كفارا واستاقوا الذود فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فارسل يف 
وارجلهم ومسل أعينهم مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر اال ابو بكر بن  طلبهم فاتى هبم فقطع ايديهم

  ايب سربة وتفرد به العباس بن الوليد عن ابيه 



حدثنا حممد بن هارون االنصاري قال حدثنا مجيل بن احلسن العتكي قال حدثنا حمبوب بن احلسن  -  ٥٤١٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف بعرفات فلما قال  عن داود بن ايب هند عن عكرمة عن بن عباس ان رسول

بن  ٢٣١( لبيك اللهم لبيك قال امنا اخلري خري اآلخرة  مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال حمبوب 
  ) احلسن 

حدثنا حممد بن هارون االنصاري قال حدثنا ابو الربيع عبيد اهللا بن حممد احلارثي قال حدثنا احلسن  -  ٥٤٢٠
بن عون عن حممد عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا ]  ٣١٨ص [ بد الرمحن بن العريان احلارثي قال حدثنا بن ع

عليه و سلم كرب هبم يف صالة الصبح فاوما اليهم مث انطلق ورجع وراسه يقطر فصلى هبم مث قال امنا انا بشر 
  بد الرمحن تفرد به أبو الربيع واين كنت جنبا فنسيت مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال احلسن بن ع

حدثنا حممد بن السري بن سهل البزار البغدادي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي القاضي قال  -  ٥٤٢١
حدثنا اجلهم بن واقد االنصاري قال مسعت حبيب بن ايب ثابت يقول اتيت عبد خري اهلمداين وكان امري شرطة 

ا وصعد املنرب فحمد اهللا واثىن عليه وقال يا ايها الناس اال علي بن ايب طالب فلما دخلت عليه قال مس عت علي
انبئكم خبري هذه االمة بعد نبيها ابو بكر وخريهم بعد ايب بكر عمر والثالث لو شئت ان امسيه لسميته مل يرو هذا 

  احلديث عن اجلهم بن واقد اال بشر بن الوليد وامحد بن يونس 

الد بن ايب الدميك قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال حدثنا حممد بن طاهر بن خ -  ٥٤٢٢
حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اهللا سلم يدخل اهل اجلنة اجلنة جردا بيضا جعادا كحال مكحلني ابناء ثالث وثالثني وهم على خلق آدم صلى 
عليه و سلم ستون ذراعا يف سبع اذرع مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال محاد بن سلمة وال يروي عن 

  ]  ٣١٩ص [ أيب هريرة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن هارون بن عيسى بن ابراهيم بن عيسى بن املنصور بن اهلامشي قال حدثنا عبيد اهللا  -  ٥٤٢٣
اهلامشي قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن علي عن ابيه عن ايب جعفر املنصور عن ابيه عن بن عبد اهللا بن العباس 

جده عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ترك الوصية عار يف الدنيا ونار وشنار يف االخرة ال يروى 
  هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به هاورن 

حدثنا حممد بن امحد بن ابراهيم بن ابان السراج البغدادي قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري  -  ٥٤٢٤
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 

سلم من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين    صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن مالك بن داود الشعريي قال حدثنا عبد امللك بن عبدربه الطائي قال حدثنا سعيد بن  -  ٥٤٢٥
مساك بن حرب عن ابيه عن عكرمة عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ان ايب 



عن سعيد بن مساك بن حرب شيخ كبري ال يستطيع احلج افاحج عنه قال نعم حج عن ابيك مل يرو هذا احلديث 
  إال عبد امللك بن عبد ربه 

حدثنا حممد بن حبان بن بكر الباهلي البصري ببغداد قال حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري قال  -  ٥٤٢٦
بن سريين قال قال رجل اليب هريرة قد افتيتنا يف كل شيء يوشك  حدثنا حممد بن عمرو اال نصاري عن حممد 

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سل سخيمة على طريق من طرق ان تفتينا يف اخلراءة ف
املسلمني فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجيعن مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال حممد بن عمرو أبو 

  سهل األنصاري تفرد به كامل بن طلحة اجلحدري 

بغدادي قال ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال حدثنا حممد بن حدثنا حممد بن معاذ الشعريي ال -  ٥٤٢٧
بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا  ثابت العبدي عن عبد العزيز بن قرير عن عطاء عن بن عباس عن اسامة 

  عليه و سلم ال ربا اال يف النسيئة مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز إال حممد بن ثابت تفرد به القواريري 

حدثنا حممد بن حنني العطار البغدادي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا علي بن هاشم بن الربيد  -  ٥٤٢٨
ا ضرب رسول ]  ٣٢١ص [ عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عروة  عن عائشة قالت م

اهد يف سبيل اهللا وما نيل منه اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة من نسائه قط وال ضرب بيده شيئا قط اال ان جي
شيء قط فانتقمه من صاحبه اال ان تنتهك حمارم ربه فينتقم هللا مل يرو هذا احلديث عن بكر بن وائل إال هشام 

بن هاشم    بن عروة تفرد به علي 

حدثنا حممد بن حنني العطار قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن بن جريج  -  ٥٤٢٩
سلم قال اذا قاء احدكم يف صالته او عن اب يه وعن بن ايب مليكة عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا مضى من صالته ما مل يتكلم قال بن جريج فان تكلم أعاد الصالة مل  قلس فلينصرف فليتوضا مث لينب على م
  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال إمساعيل بن عياش 

جعفر الرازي قال حدثنا الوليد بن شجاع ابو الوليد قال حدثنا عوبد بن ايب عمران حدثنا حممد بن  -  ٥٤٣٠
اجلوين عن ابيه عن عبد اهللا بن الصامت عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا سئلت اي 

اليت جاءت  االجلني قضى موسى فقل خريمها واوفرمها وان سئلت اي املرأتني تزوج فقل الصغرى منهما وهى
مل يرو هذا احلديث ]  ٣٢٢ص [ فقالت يا ابت استأجره قال ما رايت من قوته قالت اخذ حجرا ثقيال فألقاه 

  عن ايب عمران اال ابنه عوبد وال يروى عن ايب ذر اال هبذا االسناد 

ياد بن حدثنا حممد بن جعفر الرازي البغدادي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ايب عن ز -  ٥٤٣١
خيثمة عن السدي عن ايب عمارة اخليواين عن علي قال خرجت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل ال مير 

  على حجر وال شجر اال سلم عليه 



حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ايب عن زياد بن خثيمة عن  -  ٥٤٣٢
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من امىت من احد يكون له ثالث ثابت البناين عن انس بن مالك قال ق

  بنات او ثالث اخوات يعوهلن حىت ينب اال كان معي يف اجلنة هكذا ومجع بني اصبعيه السبابة والوسطى 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ايب قال حدثنا زياد بن خثيمة  -  ٥٤٣٣
عبد اهللا بن عيسى عن زيد بن علي عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عن 

بنات او ثالث اخوات فيحسن صحبتهن اال كن له ستر من النار مل ]  ٣٢٣ص [ امىت احد يكون له ثالث 
عيسى إال زياد بن خيثمة  يرو هذا احلديث عن زيد بن علي إال عبد اهللا بن عيسى وال رواه عن عبد اهللا بن

  تفرد به شجاع بن الوليد 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي  -  ٥٤٣٤
عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن ايب هريرة فيما احسب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

وز شهادة ملة على ملة اال امىت جتوز شهادهتم على من سواهم مل يرو هذا احلديث عن حيىي ترث ملة ملة وال جت
  بن أيب كثري إال عمر بن راشد 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ايوب بن عتبة عن حيىي بن أيب  -  ٥٤٣٥
يمان عن عائشة كانت تقول مروا ازواجكن  فليغسلوا عنهم اثر البول والغائط فان رسول اهللا كثري عن ايب سل

سلم كان يامر بفعله مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أيوب بن عتبة    صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة ابراهيم بن عثمان عن  -  ٥٤٣٦
سلم إىل الكفار ان تعالوا إىل كلمة سواء  احلكم عن مقسم عن بن عباس اتى كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بيننا وبينكم إىل آخر اآلية 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة عن احلكم عن مقسم  -  ٥٤٣٧
سفيان واصحابه قال الصحابه اين رايت يف  عن بن عباس قال ملا نزل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم احد ابو

بقرا تذبح وهي مصيبة ورأيت علي درعي ]  ٣٢٤ص [ املنام ان سيفي ذا الفقار انكسر وهى مصيبة ورايت 
  وهي مدينتكم ال يصلون اليها ان شاء اهللا 

ن مقسم حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة عن احلكم ع -  ٥٤٣٨
عن بن عباس انه كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر مائة ناضح ونواضح وكان معه فرسان يركب 

احدمها املقداد بن االسود ويتروح االخر مصعب بن عمري وسهل بن حنيف وكان اصحابه يعتقبون يف الطريق 
رثد الغنوي حليف محزة بن عبد املطلب النواضح فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلي ومرثد بن ايب م

  يعتقبون ناضحا 



حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة عن احلكم عن مقسم  -  ٥٤٣٩
عن بن عباس ان العزى كانت ببطن خنلة وان الالت كانت بالطائف وأن مناة كانت بقديد قال علي بن اجلعد 

  عامر بطن خنلة بستان بىن 

حدثنا حممد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن اجلعد قال حدثنا ابو شيبة عن احلكم عن مقسم  -  ٥٤٤٠
سلم يصلي يف رمضان عشرين ركعة والوتر مل يرو هذه األحاديث  عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و 

  عن احلكم إال أبو شيبة 

دب البصري البغدادي قال حدثنا يوسف بن واضح قال حدثنا حدثنا حممد بن أمحد بن داود املؤ -  ٥٤٤١
عمرو بن علي املقدمي عن سفيان بن حسني عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم من بات ويف يده ريح غمر فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال 

  ]  ٣٢٥ص [ سفيان بن حسني 

حدثنا حممد بن علي املديين البغدادي فستقة قال حدثنا حممد بن قدامة اجلوهري قال حدثنا سفيان  -  ٥٤٤٢
بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ديث عن زياد بن سعد إال سفيان بن عيينة سلم خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة مل يرو هذا احل

حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا إسحاق بن هبلول االنباري قال حدثنا حيىي بن املتوكل عن  -  ٥٤٤٣
ابراهيم بن يزيد عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ ملك يوم 

  ديث عن ابراهيم بن يزيد اال حيىي بن املتوكل الدين مل يرو هذا احل

حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا احلكم بن موسى قال حدثنا عبد الرمحن بن ايب الرجال عن  -  ٥٤٤٤
نبيط بن عمر عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى يف مسجدي اربعني صالة 

له براءة من النار وجناة من العذاب مل يرو هذا احلديث عن أنس إال نبيط بن عمر تفرد ال يفوته صالة كتب اهللا 
  به عبد الرمحن بن أيب الرجال 

حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا صاحل بن مالك اخلوارزمي قال حدثنا مسور بن الصلت عن  -  ٥٤٤٥
سلم تسعا حممد بن املنكدر عن جابر قال ال تقولوا نقص الشهر لقد صم نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ]  ٣٢٦ص [ وعشرين اكثر مما صمنا ثالثني 

حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عبد اهللا بن الزبري االسدي عن  -  ٥٤٤٦
تلوا الفرد من كان صاحل بن ميثم عن بريدة قال قال ابو بكر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اق

  من الناس 



حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عبد اهللا بن الزبري عن صاحل بن  -  ٥٤٤٧
ميثم عن بريدة عن علي قال االسود ذو الثدية ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم ال يروى هذا 

  ناد تفرد به عباد بن يعقوب احلديث عن بريدة إال علي إال هبذا اإلس

حدثنا حممد بن علي املديين قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا ابو حفص االبار عن حممد بن  -  ٥٤٤٨
جحادة عن ايب صاحل عن ايب هريرة انه راى رجال خارجا من املسجد حني اذن املؤذن فقال اما هذا فقد عصى 

احلديث عن حممد بن جحادة إال أبو حفص األبار تفرد به سريج بن  ابا القاسم صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا
  ]  ٣٢٧ص [ يونس 

حدثنا حممد بن يعقوب بن إمساعيل األعلم البغدادي قال حدثنا حممد بن سالم اجلمحي قال حدثنا  -  ٥٤٤٩
ناس خري قال محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد ومحيد عن احلسن عن ايب بكرة ان رجال قال يا رسول اهللا أي ال

من طال عمره وحسن عمله قال فاي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله مل يرو هذا احلديث عن يونس 
  إال محاد بن سلمة 

حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي القاضي قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن  -  ٥٤٥٠
بن احلارث عن هشام قال قرأت يف كتاب ايب خبطه ومل امسعه  منه عن قتادة عن ايب معشر عن ابراهيم عن مهام 

حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون يف امىت دجالون كذابون سبع وعشرون منهم أربع نسوة وانا 
خامت النبيني ال نيب بعدي مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام الدستوائي وال يروى عن حذيفة إال هبذا 

  ناد تفرد به معاذ بن هشام اإلس

حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن عرعرة قال دفع الينا معاذ بن هشام  -  ٥٤٥١
كتابا فقال هذا مسعته من ايب فكتبنا منه عن قتادة عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم احرم دبر احدى 

  ادة اال هشام الدستوائي تفرد به ابنه معاذ صاليت العشاء مل يرو هذا احلديث عن قت

حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن عرعرة قال حدثنا محيد بن احلكم  -  ٥٤٥٢
اجلرشي قال مسعت احلسن حيدث عن انس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث مهلكات شح مطاع 

ن اخليالء وثالث منجيات العدل يف الرضا والغضب والقصد يف الغىن وهوى متبع واعجاب املرء بنفسه م
والفاقة وخمافة اهللا يف السر والعالنية مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال محيد بن احلكم تفرد به إبراهيم بن حممد 

  بن عرعرة 

و بن دينار عن حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي قال حدثنا مسدد قال حدثنا علي بن اجلعد عن عمر -  ٥٤٥٣
انس بن مالك قال اوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا انس اسبغ الوضوء يزد يف عمرك وسلم على 
من لقيت من امىت تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على اهل بيتك يكثر خري بيتك وصل صالة الضحى 



ائي يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن فاهنا صالة االوابني وارحم الصغري ووقر الكبري تكن من رفق
بن عبد اهللا الرقاشي    دينار إال علي بن اجلعد ومل يروه عن علي بن اجلعد إال مسدد وحممد 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة حدثنا امحد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن يونس بن عبيد  -  ٥٤٥٤
  ى اهللا عليه و سلم عن غسل يوم اجلمعة فقال اغتسلوا عن نافع عن بن عمر قال سئل النيب صل

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا احلسن بن علي احللواين قال حدثنا سليمان بن حرب  -  ٥٤٥٥
قال حدثنا محاد بن زيد عن ايوب عن عبيد اهللا بن عمر عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 

سلم ما سبح احلاج من تسبيحة وال كرب من تكبرية اال بشر هبا بشرى صلى اهللا عل   يه و 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا احلسن بن علي احللواين قال حدثنا سليمان بن حرب  -  ٥٤٥٦
ل اهللا قال حدثنا محاد بن زيد عن ايوب عن عبيد اهللا بن عمر عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسو

سلم العمرتان تكفران ما بينهما واحلج املربور ليس له جزاء اال اجلنة قال محاد بن زيد فلقيت  صلى اهللا عليه و 
  عبيد اهللا فحدثين عن مسي عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

يف كتاب ايب حدثنا إمساعيل بن محاد  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت -  ٥٤٥٧
بن ايب سليمان عن بن ايب خالد عن عطية عن ايب سعيد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من تطهر يوم 

ا بني اجلمعة إىل اليت ]  ٣٣٠ص [ اجلمعة فاحسن  يلغ ومل جيهل كان كفارة له م الطهور مث راح إىل اجلمعة فلم 
  ث عن إمساعيل بن ايب خالد اال إمساعيل بن محاد تفرد به حممد بن ايب شيبة تليها مل يرو هذا احلدي

حدثنا حممد بن عثمان قال حدثين أيب قال وجدت يف كتاب ايب عن إمساعيل بن محاد بن ايب سليمان  -  ٥٤٥٨
لغين عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا عز و جل يبغض ا

  الظلوم والشيخ اجلهول والعائل املختال 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عبد احلميد بن صاحل قال حدثنا حممد بن ابان عن  -  ٥٤٥٩
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان احلجر ليزن سبع خلفات 

  فيها سبعني خريفا ما يبلغ قعرها  يرمى به يف جهنم فيهوي

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا القاسم بن معن عن  -  ٥٤٦٠
عبد امللك بن ايب سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلار احق بشفعة جاره 

  طريقهما واحدا وينتظر هبا ان كان غائبا اذا كان 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا القاسم بن معن عن  -  ٥٤٦١
سليمان التيمي عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 

  النار 



منجاب بن احلارث قال حدثنا القاسم بن معن عن  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا -  ٥٤٦٢
احلجاج بن ارطاة عن قتادة عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم وابا بكر وعمر رضى اهللا عنهما كانوا 

  يفتتحون القراءة ب احلمد هللا رب العاملني مل يرو هذه األحاديث عن القاسم بن معن إال منجاب 

ن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن هشام بن حدثنا حممد بن عثمان ب -  ٥٤٦٣
عروة عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليسلكن عيسى بن مرمي 

  فج الروحاء حاجا او معتمرا 

قال حدثين يونس بن بكري عن هشام حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين عقبة بن مكرم  -  ٥٤٦٤
سلم قال ينزل عيسى بن مرمي  بن عروة عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فيمكث يف الناس اربعني سنة 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن هشام بن  -  ٥٤٦٥
وة عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينزل الدجال املدينة عر

واالماء فيذهب ]  ٣٣٢ص [ ولكنه ينزل اخلندق وعلى كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا فاول من يتبعه النساء 
ذلك عيسى بن مرمي مل يرو هذه األحاديث فيتبعه الناس فريدونه فريجع غضبان حىت ينزل اخلندق فينزل عند 

  عن هشام بن عروة إال يونس بن بكري تفرد به عقبة بن مكرم 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت يف كتاب ايب خبطه حدثنا عمران بن  -  ٥٤٦٦
سلم من اتبع كتاب اهللا هداه  ايب عمران عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

اهللا من الضاللة ووقاه سوء احلساب يوم القيامة وذلك ان اهللا عز و جل يقول فمن اتبع هداى فال يضل وال 
  يشقى 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال ثنا ايب قال وجدت يف كتاب ايب عن إمساعيل بن محاد بن ايب  -  ٥٤٦٧
ن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سأل وهو غىن عن املسألة سليمان عن جمالد عن الشعيب ع

  حيشر يوم القيامة وهي مخوش يف وجهه 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت يف كتاب ايب خبطه ثنا مستلم بن  -  ٥٤٦٨
ال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سعيد عن منصور بن زاذان عن ايب سلمة عن معيقيب بن ايب فاطمة ق

  سلم ايسوى الرجل احلصى وهو يصلي قال ان كان ال بد فمرة واحدة 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت يف كتاب ايب خبطه حدثنا مستلم بن  -  ٥٤٦٩
ليه و سلم قال اميا امرأة سالت سعيد عن منصور بن زاذان عن ايب قالبة عن ثوبان ان رسول اهللا صلى اهللا ع

  زوجها الطالق من غري ما بأس مل تشم ريح اجلنة 



حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت يف كتاب ايب خبطه حدثنا مستلم بن  -  ٥٤٧٠
ادم سعيد عن منصور بن زاذان عن احلسن عن عبد اهللا بن الصامت ان ابا ذر اخذ عطاءه فانطلق مع اخل

ليشتري حوائجه من السوق مث ابتاع مبا بقي فلوسا فتصدق هبا مث قال اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ذهب او فضة مل ينفقه يف سبيل اهللا كان مجرا يوم القيامة يكوى به    سلم يقول من اوكى على 

ايب خبطه حدثنا مستلم بن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين ايب قال وجدت يف كتاب  -  ٥٤٧١
سعيد عن منصور بن زاذان عن ايب بشر عن اسري بن امحر ان ابا ذر الغفاري دخل املسجد فركع واسرع فقلت 
ا من  ما ارى هذا الشيخ يدري ما يصلي قال فانصرف فقال اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

  وكتب له هبا حسنة عبد يسجد هللا سجدة اال رفعه اهللا هبا درجة 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال ثنا ايب قال وجدت يف كتاب ايب حدثنا مستلم بن سعيد عن  -  ٥٤٧٢
منصور بن زاذان عن يزيد بن معتب موىل صفية عن صفية بنت حيي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل 

ا ه]  ٣٣٤ص [ عليها وبني يديها كوم من نوى  ذا فقالت اسبح به يا رسول اهللا فقال هلا رسول اهللا فساهلا م
سلم لقد سبحت منذ قمت عنك اكثر من كل شيء سبحت فقالت كيف قلت قال قلت  صلى اهللا عليه و 

  سبحان اهللا عدد ما خلق 

بن  -  ٥٤٧٣ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حممد بن عمران بن ايب ليلى قال حدثنا املطلب 
ن ليث عن ايب جعفر حممد بن علي بن حسني عن ام سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زياد ع

يسري ملك املشرق إىل ملك املغرب فيقتله مث يسري ملك املغرب إىل ملك املشرق فيقتله فيبعث جيشا إىل املدينة 
فيجتمع الناس إليه كالطائر الواردة  فيخسف هبم مث يبعث جيشا فيسىب ناسا من اهل املدينة فيعوذ عائذ باحلرم

املتفرقة حىت جتمع إليه ثالمثائة واربع عشر فيهم نسوة فيظهر على كل جبار وبن جبار ويظهر من العدل ما 
  يتمىن له االحياء امواهتم فيحيا سبع سنني فان زاد ساعة فاربع عشرة مث ما حتت االرض خري مما فوقها 

ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن النضر  حدثنا حممد بن عثمان بن -  ٥٤٧٤
[ ايب عمر عن عكرمة عن بن عباس قال آخر جنازة صلى عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم كرب عليها اربعا 

 مل يرو هذا احلديث عن النضر ايب عمر اال يونس بن بكري تفرد به عقبة بن مكرم وال يروى عن بن]  ٣٣٥ص 
  عباس اال هبذا االسناد 

بن  -  ٥٤٧٥ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن داود 
يزيد االودي عن ابيه يزيد بن عبد الرمحن عن ايب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خري 

  يلوهنم مث الرابع أرذل إىل ان تقوم الساعة الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين 



حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري قال حدثنا  -  ٥٤٧٦
سلم قال  حممد بن إسحاق عن ابراهيم بن املهاجر عن ايب االحوص عن عبد اهللا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  القيامة حىت يلجمه العرق حىت انه ليقول يا رب ارحين ولو إىل النار  ان الكافر ليحاسب يوم

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري قال حدثنا  -  ٥٤٧٧
سلم ان اهللا  ابو العنبس سعيد بن كثري عن ابيه كثري بن عبيد عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ليدين الناس يوم القيامة بعضهم من بعض حىت الشاة اجلماء من القرناء بقدر ما اعتدت عليها 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا هاشم بن حممد بن سعيد بن خثيم اهلاليل قال حدثنا  -  ٥٤٧٨
دي بن حامت قال قال رسول اهللا عن ع]  ٣٣٦ص [ ابو جنادة السلويل عن االعمش عن خيثمة بن عبد الرمحن 

سلم يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إىل اجلنة حىت اذا دنوا منها واستنشقوا رحيها ونظروا إىل  صلى اهللا عليه و 
ا رجع األولون  قصورها وما اعد اهللا ألهلها فيها نودوا ان اصرفوهم عنها ال نصيب هلم فيها فريجعون حبسرة م

ا لو أدخلتنا النار قبل ان ترينا ما رأينا من ثوابك وما اعددت فيها ألوليائك كان اهون مبثلها فيقولون يا ربن
علينا قال ذاك اردت بكم كنتم اذا خلومت بارزمتوين بالعظائم فاذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني تراءون الناس 

وين وتركتم للناس ومل تتركوا يل خبالف ما تعطوين من قلوبكم هبتم الناس ومل هتابوين واجللتم الناس ومل جتل
  فاليوم اذيقكم اليم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو جنادة السلويل 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن طارق الوابشي قال حدثنا يوسف بن عطية  -  ٥٤٧٩
عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا انكح الصفار عن يونس بن عبيد عن احلسن 

  الوليان فاآلول احق مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد اهللا إال يوسف بن عطية تفرد به أمحد بن طارق 

بن ا -  ٥٤٨٠ يب حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حممد بن عمران بن ايب ليلى قال حدثين ايب عن 
ليلى عن إمساعيل بن امية عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من 

  الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلل واحلرم احلدأة والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور 

ايب عن بن ايب ليلى عن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حممد بن عمران قال حدثين  -  ٥٤٨١
إمساعيل بن امية عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنفر يوم النحر 
سلم احابستنا فقلت اهنا قد شهدت االفاضتني معا وطافت  فحاضت صفية فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قال فلتنفر 

ان بن ايب شيبة قال حدثنا إسحاق بن حممد العرزمي قال حدثنا شريك عن ايب حدثنا حممد بن عثم -  ٥٤٨٢
سلم لتدخلن اجلنة كلكم  مالك االشجعي عن ايب حازم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
تفرد  أمجعون اكتعون اال من شرد على اهللا كشراد البعري مل يرو هذا احلديث عن أيب مالك األشجعي إال شريك

  به إسحاق بن حممد العرزمي 



حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الصيين قال حدثنا قيس بن الربيع  -  ٥٤٨٣
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٣٣٨ص [ عن حبيب بن ايب ثابت عن سعيد بن جبري 
ا كان فيك ولو اتيتين مبلء االرض سلم قال اهللا عز و جل بن آدم انك ما د عوتين ورجوتين غفرت لك على م

  خطايا لقيتك مبلء االرض مغفرة ما 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عبادة بن زياد االسدي قال حدثنا ابو مرمي عبد الغفار  -  ٥٤٨٤
رج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن القاسم عن احلكم بن عتيبة عن ايب وائل عن قيس بن ايب غرزة قال خ

سلم وكنا نسمى السماسرة فقال لنا يا معشر التجار ان بيعكم هذا حيضره احللف والشيطان فشوبوه بصدقة مل 
  يرو هذا احلديث عن احلكم إال أبو مرمي تفرد به عبادة بن زياد 

ي قال حدثنا قيس بن الربيع عن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابو بالل االشعر -  ٥٤٨٥
عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني ركع وضع يديه على 

  ركبتيه وفرق بني اصابعه اال قيس بن الربيع 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عون بن سالم قال حدثنا حممد بن مهاجر عن نافع  -  ٥٤٨٦
قال كان بن عمر اذا اراد ان يستلم احلجر قال اللهم اميانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك حممد صلى اهللا 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن ]  ٣٣٩ص [ عليه و سلم مث يصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم ويستلمه 
  مهاجر اال عون بن سالم 

قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا إمساعيل بن يعقوب حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة  -  ٥٤٨٧
االسدي عن عطية العويف عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهل مساء الدنيا 

لريون اهل عليني كما يرى اهل الدنيا الكوكب الطالع يف افق السماء وابو بكر وعمر منهم وانعما قلت لعطية 
  ما قال اخصبا ما انع

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال ثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون قال حدثنا موسى بن عثمان  -  ٥٤٨٨
احلضرمي عن ايب إسحاق عن الرباء وزيد بن ارقم قاال مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان دماءكم 

  ذا يف بلدكم هذا وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم ه

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا زكريا بن حيىي الكسائي قال حدثنا حممد بن فضيل بن  -  ٥٤٨٩
غزوان عن فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال استسقى حذيفة دهقانا فسقاه يف اناء من فضة فحذف به 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا بان نشرب يف الذهب وقال اين لو مل اتقدم إليه مرة او مرتني مل افعل ا
مل يرو هذا احلديث عن نافع ]  ٣٤٠ص [ والفضة وان نلبس احلرير والديباج فاهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة 

  إال فضيل بن غزوان والعن فضيل إال ابنه تفرد به زكريا بن حيىي الكسائي 



ن ايب شيبة قال حدثنا عبد اهللا بن براد االشعري قال حدثنا زياد بن احلسن حدثنا حممد بن عثمان ب -  ٥٤٩٠
بن فرات القزاز قال حدثين ايب قال حدثنا جدي فرات القزاز عن ناجية بن كعب عن علي قال ملا مات ابو 
 طالب اتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ان عمك الضال قد مات قال فانطلق فواره قلت اواريه

وهو ضال كافر فقال انطلق فوار اباك وال حتدثن شيئا حىت تاتيين فانطلقت فواريته مث اتيت النيب صلى اهللا عليه 
ا احب ان يل هبا كذا وكذا مل يرو هذا احلديث  و سلم وانا اغرب فقال انطلق فاغتسل مث اتيته فدعا يل بدعوات م

  ه زياد عن فرات القزاز إال ابنه احلسن والعن احلسن إال ابن

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين حيىي بن معني قال حدثين إمساعيل بن جمالد عن ابيه  -  ٥٤٩١
عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت البيت فاذا شيطان خلف الباب 

 الصبح مربوطا يراه الناس مل يرو هذا فخنقته حىت وجدت برد لسانه على يدي فلوال دعوة العبد الصاحل
  احلديث عن جمالد اال ابنه إمساعيل وال رواه عن الشعيب اال جمالد 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا ابو عبيدة احلداد قال ثنا  -  ٥٤٩٢
ا صليت خلف احد بعد رسول هشام بن حسان قال حدثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن جابر بن عب د اهللا قال م

سلم يف متام  مل يرو هذا ]  ٣٤١ص [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخف صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  احلديث عن بكر بن عبد اهللا اال هشام بن حسان وال عن هشام اال ابو عبيدة تفرد به حيىي بن معني 

شيبة قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب -  ٥٤٩٣
حدثنا ايب قال مسعت حيىي بن ايوب حيدث عن يزيد بن ايب حبيب عن عبد العزيز بن ايب الصعبة عن حنش 

سلم من شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له  الصنعاين عن فضالة بن عبيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يوم القيامة فقال له رجل ان رجاال ينتفون الشيب فقال من شاء نتف شيبه او قال نوره مل يرو هذا احلديث  نورا

  عن فضالة بن عبيد إال هبذا اإلسناد تفرد به وهب بن جرير 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا ابو عبيدة احلداد قال حدثنا  -  ٥٤٩٤
ب بن عبد الرمحن عن ثابت البناين عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مىت القى حمتس

اخواين قالوا يا رسول اهللا السنا اخوانك قال انتم اصحايب واخواين الذين آمنوا يب ومل يروين مل يرو هذا احلديث 
  ة احلداد عن ثابت البناين إال حمتسب بن عبد الرمحن تفرد به أبو عبيد

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الصيين قال حدثنا قيس بن الربيع  -  ٥٤٩٥
عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينبغي ان ]  ٣٤٢ص [ عن ايب حصني عن ايب صاحل 

  يكونوا لعانني وصديقني 

ايب شيبة قال ثنا فروة بن ايب املغراء قال حدثنا القاسم بن مالك املزين عن  حدثنا حممد بن عثمان بن -  ٥٤٩٦
سعيد بن املرزبان ايب سعد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



والصالة  فيم خيتصم املأل األعلى فقال يف الكفارات والدرجات فاما الدرجات فاطعام الطعام وافشاء السالم
بالليل والناس نيام واما الكفارات فاسباغ الوضوء يف السربات ونقل االقدام إىل اجلماعات وانتظار الصالة بعد 

  الصالة 

بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو حيىي التيمي عن  -  ٥٤٩٧ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا علي 
عن ايب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ادريس االودي عن ايب إسحاق عن ايب حبيبة 

مثل الذي يعتق بعد موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع مل يرو هذا احلديث عن إدريس األودي إال أبو حيىي 
  التيمي 

وكان  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا زكريا بن حيىي الكسائي قال حدثنا حيىي بن سامل -  ٥٤٩٨
رجل صدق قال حدثنا اشعث بن عم احلسن بن صاحل وكان يفضل على احلسن بن صاحل قال حدثنا مسعر بن 
كدام عن عطية العويف عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكتوب على باب اجلنة 

ق السماوات واألرض بألف سنة مل يرو حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي اخو رسول اهللا قبل ان ختل
هذا احلديث عن مسعر إال أشعث بن عم احلسن بن صاحل والعن أشعث إال حيىي بن سامل تفرد به زكريا بن حيىي 

  الكسائي 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن طارق الوابشي قال حدثنا عمرو بن عطية  -  ٥٤٩٩
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي إىل سارية يف املسجد وخيطب اليها  العويف عن ابيه عن جابر

يعتمد عليها فامرت عائشة فصنعت له منربه هذا فلما قام إليه وترك مقامه إىل السارية خارت السارية خوارا 
م فمشى نيب اهللا صلى شديدا حني ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم مقامه شوقا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سل

سلم اليها حىت اعتنقها فلما اعتنقها هدأ الصوت الذي مسعنا فقلت انت مسعته فقال انا مسعته واهل  اهللا عليه و 
  املسجد وهي إحدى السواري اليت تلى احلجرة مل يرو هذا احلديث عن عطية إال ابنه تفرد به أمحد بن طارق 

منري قال حدثنا ]  ٣٤٤ص [ بة قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شي -  ٥٥٠٠
ايب عن إمساعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد امللك بن عمري قال قال معاوية ما زلت اطمع يف اخلالفة منذ قال 

سلم ان ملكت فاحسن    يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ايب قال وجدت يف كتاب ايب خبطه حدثين سعيد بن  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثين -  ٥٥٠١
كثري ابو العنبس عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يسمع مىن فنشرت ثويب 

  فلما فرغ ضممته ايل فوالذي نفسي بيده ما نسيت منه حديثا 

م بن ايب شيبة قال حدثنا حيىي بن يعلي حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عمي القاس -  ٥٥٠٢
يمان بن قرم عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  االسلمي عن سل



سلم ناولين كفا من حصى فناولته فرمى به يف وجوه القوم فما بقى يف القوم احد اال ملئت عيناه من احلصا 
  اهللا رمى فنزلت وما رميت اذ رميت ولكن 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال حدثنا ابراهيم بن  -  ٥٥٠٣
ص [ سعد عن سفيان بن سعيد الثوري عن عبد امللك بن عمري عن هالل موىل ربعي عن ربعي بن حراش 

ين من بعدي ايب بكر وعمر واهتدوا عن حذيفة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اقتدوا باللذ]  ٣٤٥
هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن ام عبد مل يقل يف هذا احلديث عن سفيان الثوري عن عبد امللك بن عمري عن 

  هالل موىل ربعي إال إبراهيم بن سعد 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا سعيد بن عمرو االشعثي قال حدثنا عبثر بن القاسم  -  ٥٥٠٤
عن سفيان الثوري عن مالك بن انس عن حممد بن مسلم الزهري عن احلسن بن حممد بن احلنفية عن ابيه قال 
تكلم علي وبن عباس يف متعة النساء فقال له علي انك امرؤ تائه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 

  تفرد به سعيد بن عمرو متعة النساء يف حجة الوداع مل يرو هذا احلديث عن الثوري إال عبثر 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن بن ايب ليلى  -  ٥٥٠٥
عن احلكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصلوا بعد 

مس وال تسافر املرأة ثالثة ايام اال مع ذي حمرم وال الفجر حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الش
  تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الصيين قال حدثنا عبد الرمحن بن  -  ٥٥٠٦
 صلى اهللا عليه و سلم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا]  ٣٤٦ص [ ايب الزناد عن صاحل موىل التوأمة 

  ليخرجن اهللا من النار يوم القيامة قوما ما عملوا خريا قط فيدخلهم اجلنة برمحته بعد شفاعة من يشفع 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا فروة بن ايب املغراء قال حدثنا القاسم بن مالك املزين  -  ٥٥٠٧
عد عن املغرية بن شعبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن س

خيرج قوم من النار فيسمون يف اجلنة اجلهنميون فيدعون اهللا ان حيول عنهم ذلك االسم فيمحو اهللا عنهم فاذا 
  خرجوا من النار نبتوا كما ينبت الريش 

لق قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد قال حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا جندل بن وا -  ٥٥٠٨
حدثنا صاحل بن ايب االخضر عن الزهري عن ام سلمة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يباشرها وعليها ازار 

  إىل ركبتيها 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن طارق الوابشي قال حدثنا عمرو بن عطية  -  ٥٥٠٩
  عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرس الكافر يف النار مثل احد  العويف عن ابيه



حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن طارق الوابشي حدثنا عمرو بن عطية عن ابيه  -  ٥٥١٠
 عني رات وال اذن مسعت وال عن ايب سعيد اخلدري قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اجلنة ما ال

  خطر على قلب بشر 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن طارق الوابشي حدثنا عمرو بن عطية عن ابيه  -  ٥٥١١
عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم اهلرج ثالثا 

  ال القتل مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال أمحد قالوا وما اهلرج ق

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عمار بن ايب مالك اجلنيب قال حدثنا ايب عن احلجاج  -  ٥٥١٢
بن ارطاة عن عطية عن ايب سعيد اخلدري عن الرباء قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

  لقرآن ورمحته ان جعلكم من أهله قال فضل اهللا ا

بن املنهال السكوين قال حدثنا إسحاق بن  -  ٥٥١٣ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا علي 
سليمان الرازي عن اجلراح بن الضحاك عن جابر عن حممد بن علي بن احلسني عن جابر بن عبد اهللا قال قال 

ه الشجرة فال يقربن مسجدنا مل يرو هذا احلديث عن اجلراح بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اكل هذ
  الضحاك إال إسحاق بن سليمان 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا حيىي بن عبد امللك بن  -  ٥٥١٤
ى النيب صلى اهللا عليه و ايب غنية قال حدثنا عبيد بن طفيل ابو سيدان عن ربعي بن حراش عن علي انه دخل عل

سلم وقد بسط مشلة فجلس عليها هو وفاطمة وعلي واحلسن واحلسني مث اخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مبجامعه فعقد عليهم مث قال اللهم ارض عنهم كما انا عنهم راض عنهم 

قال حدثنا عبد العزيز بن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا إمساعيل بن ايب احلكم الثقفي  -  ٥٥١٥
  ايب حازم عن ابيه عن سهل بن سعد ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عون بن سالم قال حدثنا بشر بن عمارة اخلثعمي عن  -  ٥٥١٦
ذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل ايب روق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال نزلت يف على ان ال

هلم الرمحن ودا قال حمبة يف قلوب املؤمنني مل يرو هذا احلديث عن ايب روق اال بشر بن عمارة تفرد به عون بن 
  سالم 

قال حدثنا ]  ٣٤٩ص [ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا احلسن بن علي احللواين  -  ٥٥١٧
د بن عبد العزيز عن رقبة بن مصقلة عن يزيد بن ايب مرمي عن انس بن مالك ان النيب حيىي بن آدم قال حدثنا يزي

سلم كان يبدا إذا افطر بالتمر مل يرو هذا احلديث عن رقبة بن عبد العزيز تفرد به حيىي بن آدم    صلى اهللا عليه و 



ا محاد بن عيسى العبسي حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثن -  ٥٥١٨
خلق اهللا جنة عدن بيده وخلق فيها  عن إمساعيل بن عبد الرمحن السدي عن ايب صاحل عن بن عباس يرفعه قال 

مثارها وشق فيها اهنارها مث نظر اليها فقال تكلمي فقالت قد افلح املؤمنون فقال وعزيت وجاليل ال جياورين فيك 
   محاد بن عيسى تفرد به منجاب خبيل مل يرو هذا احلديث عن السدي اال

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا يزيد بن مهران ابو خالد اخلباز قال حدثنا ابو معاوية  -  ٥٥١٩
سلم من ظلم  قال حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

طوقا من سبع ارضني يف رقبته مل يرو هذا احلديث عن احلسن اال إمساعيل بن شربا من االرض جاء يوم القيامة م
  مسلم تفرد به ابو معاوية وال يروى عن انس اال هبذا االسناد 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال حدثنا حفص بن  -  ٥٥٢٠
عن احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا  غياث عن احلجاج بن أرطاة عن ايب إسحاق

مل ]  ٣٥٠ص [ عطس احدكم فليقل احلمد هللا وليقل من عنده يرمحك اهللا وليقل يهديكم اهللا ويصلح بالكم 
  يرو هذا احلديث عن ايب إسحاق اال احلجاج وال عن احلجاج اال حفص تفرد به حيىي احلماين 

ان بن ايب شيبة قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكري عن صاحل بن حدثنا حممد بن عثم -  ٥٥٢١
رستم ايب عامر اخلزاز عن عبد اهللا بن عبيد قال حدثتين عديسة بنت اهبان بن صيفي الغفاري عن ابيها قال 

عند ذلك سيفا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اذا رايت رجلني من امىت يقتتالن على امللك فاختذ 
  من خشب فقاتل به مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن رستم إال يونس بن بكري تفرد به عبيد بن يعيش 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا املسيب بن شريك عن زياد  -  ٥٥٢٢
ا نزلت و انذر عشريتك االقربني انطلق رسول اهللا اجلصاص عن ايب عثمان النهدي عن قبيصة بن خمارق قال مل

سلم يف اعلى اجلبل فقال يا بين عبد مناف اال اين نذير لكم اال اين نذير لكم مل يرو هذا  صلى اهللا عليه و 
  احلديث عن زياد اجلصاص إال املسيب بن شريك تفرد به عقبة بن مكرم 

احلسن بن فرات القزاز قال حدثنا علي بن  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حيىي بن -  ٥٥٢٣
هاشم عن بن ايب ليلى عن املنهال بن عمرو واحلكم بن عتيبة عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رجال اتى 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ان علي رقبة وعندي جارية سوداء اعجمية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ص [ ن ال اله اال اهللا قالت نعم قال وتشهدين اين رسول اهللا قالت نعم قال فاعتقها ائتين هبا فقال اتشهدين ا

  مل يرو هذا احلديث عن املنهال واحلكم اال بن ايب ليلى ]  ٣٥١

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال ثنا ايب قال حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن ايوب ايب  -  ٥٥٢٤
عتيبة عن زرارة بن اويف عن عمران بن حصني ان رجال عض يد رجل فنزع يده  العالء عن قتادة واحلكم بن



منه فوقعت ثنيته فاتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فابطلها مث قال يأكل احدكم حلم اخيه كما يأكل الفحل او 
  كما يعض الفحل 

سرة بن شريح عن احلكم بن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال ثنا ايب قال حدثنا معاوية بن مي -  ٥٥٢٥
سلم وحنن  عتيبة عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن عبد اهللا بن حكيم قال كتب الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  جبهينة ان ال ننتفع من امليتة باهاب وال عصب مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن ميسرة اال عثمان بن ايب شيبة 

ن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن ميمون قال حدثنا داود بن حدثنا حممد بن عثمان ب -  ٥٥٢٦
الزبرقان عن مطر الوراق عن قتادة عن زرارة بن اويف عن عمران بن احلصني ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مطر  سلم قال خري هذه االمة القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مل يرو هذا احلديث عن
  الوراق إال داود بن الزبرقان 

حدثنا يونس بن ]  ٣٥٢ص [ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال  -  ٥٥٢٧
بكري قال حدثنا بن إسحاق قال حدثين حممد بن ابراهيم عن ايب إسحاق بن سهل بن ايب حثمة عن ابيه عن 

ر فزوجتها فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عائشة قالت كانت يف حجري جارية من االنصا
  عرسها فقال يا عائشة اما غنيتم عليها اال تغنوا عليها فان هذا احلي من االنصار حيبون الغناء 

بن  -  ٥٥٢٨ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن حممد 
ايوب بن بشري االنصاري عن عروة بن الزبري عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و إسحاق عن الزهري و

  سلم قال يف مرضه صبوا علي من سبع قرب من ماء من ابار شىت ففعلوا 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا حامت بن إمساعيل عن  -  ٥٥٢٩
بن عبيد اهللا عن عبيد اهللا بن عامر بن ربيعة عن ابيه عن عمر قال قال رسول اهللا  حممد بن عجالن عن عاصم

سلم تابعوا بني احلج والعمرة فاهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكري خبث احلديد    صلى اهللا عليه و 

قال ثنا عبثر االشعثي ]  ٣٥٣ص [ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا سعيد بن عمرو  -  ٥٥٣٠
بن عمر عن رافع بن خديج ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى  بن القاسم عن االشعث بن سوار عن نافع عن 

  عن املزارعة مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال عبثر تفرد به سعيد بن عمرو 

بن مسهر عن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا علي  -  ٥٥٣١
يوسف بن ميمون عن عطاء عن بن عمر عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطاعون شهادة 

الميت ووخز اعدائكم من اجلن خيرج يف آباط الرجال ومراقها الفار منه كالفار من الزحف والصابر عليه 
  كاجملاهد يف سبيل اهللا 



شيبة قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا حمبوب بن حمرز حدثنا حممد بن عثمان بن ايب  -  ٥٥٣٢
القواريري عن جماهد قال حدثنا صاحل موىل التوأمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كره ان ينفخ 

  بن عمر  بني يديه يف الصالة او يف شرابه مل يرو هذا احلديث عن جمالد اال حمبوب بن حمرز تفرد به عبد اهللا

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنااهليثم بن عبد اهللا الفقيه قال حدثنا صدقة بن موسى  -  ٥٥٣٣
الدقيقي عن محيد بن قيس االعرج املكي عن عمرو بن قيس الكندي قال كنا مع ايب الدرداء منصرفني من 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول من اغربت مسعت رسول اهللا]  ٣٥٤ص [ الصائفة فقال يا ايها الناس اجتمعوا 
قدماه يف سبيل اهللا حرم اهللا سائر جسده على النار مل يرو هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  صدقة بن موسى 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا حممد بن صاحل قال حدثنا حممد بن ابان عن علقمة بن  -  ٥٥٣٤
سلم اذا خرج إىل السوق قال اللهم  يمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  مرثد عن سل

ا فيها اللهم اين اعوذ بك ان اصيب اين اسألك من خري هذه السوق وخري ما فيها واعوذ بك من شرها وشر  م
  فيها ميينا فاجرة او صفقة خاسرة مل يرو هذا احلديث عن علقمة بن مرثد اال حممد بن ابان 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عون بن سالم قال حدثنا سنان بن هارون عن اشعث  -  ٥٥٣٥
سلم كان يقرأ يف األخريني بفاحتة بن عبد امللك عن احلسن وبن سريين عن عائشة ان ا لنيب صلى اهللا عليه و 

  الكتاب مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال سنان بن هارون 

بن حكيم االودي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن  -  ٥٥٣٦ حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا علي 
[ قة الكعبة وهو يقول انا ابو ذر الغفاري مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر قال رايت ابا ذر وهو آخذ حبل

من مل يعرفين فانا جندب الغفاري مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل اهل بييت مثل ]  ٣٥٥ص 
  سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 

دثنا سوار بن حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الصيين قال ح -  ٥٥٣٧
مصعب عن مطرف بن طريف عن ايب اجلهم عن الرباء بن عازب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يزل 

  ميسح قبل نزول املائدة وبعدها حىت قبضه اهللا مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال سوار 

نا علي بن الصلت حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدث -  ٥٥٣٨
العامري عن عبد اهللا بن شريك عن بشر بن غالب عن علي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه نزل عليه 
جربيل عليه السالم فقال يا حممد ان سرك ان تعبداهللا حق عبادته فقل اللهم لك احلمد محدا خالدا مع خلودك 

عند كل طرفة عني وتنفس نفس ال يروى هذا احلديث عن ولك احلمد محدا دائما ال منتهى له دون مشيئتك و
  علي إال هبذا اإلسناد تفرد به منجاب 



حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا فرات بن حمبوب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن  -  ٥٥٣٩
ال قلنا يا رسول عاصم عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن الوص

اهللا انك تواصل قال اين لست مثلكم اين اظل عند ريب يطعمىن ويسقيين مل يرو هذا احلديث عن عاصم اال ابو 
  بكر بن عياش 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابو صهيب النضر بن سعيد بن شربمة احلارثي قال  -  ٥٥٤٠
عن ابراهيم عن االسود عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا  حدثنا موسى بن عمري عن احلكم بن عتيبة

  اميا رجل آتاه اهللا علما فكتمه لقي اهللا يوم القيامة ملجما بلجام من نار 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابو صهيب النضر بن سعيد قال حدثنا موسى بن عمري  -  ٥٥٤١
عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخللق عيال اهللا فاحب  عن احلكم عن ابراهيم عن االسود

  الناس إىل اهللا من احسن إىل عياله مل يرو هذين احلديثني عن احلكم إال موسى بن عمري 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا احلسن بن سهل اخلياط قال حدثنا أبو اسامة عن  -  ٥٥٤٢
براهيم عن علقمة واألسود وشريح النخعي قالوا دخلنا على عائشة نسأهلا كان رسول اهللا صلى االجلح عن ا

سلم يباشر وهو صائم فقلنا لعلقمة يا ابا شبل سلها انت فقال ما انا بالذي أكون من رفث هلا اليوم  اهللا عليه و 
يه و سلم يباشر وهو صائم فقالت نعم فقالت عائشة وما ذلكم قالوا يا ام املؤمنني اكان رسول اهللا صلى اهللا عل

ولكنه كان املككم ألربه مل يرو هذا احلديث عن ابراهيم اال االجلح وال عن االجلح اال ابو اسامة تفرد به 
  احلسن بن سهل 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا عباد بن زياد قال حدثنا عثمان بن عبد الرمحن عن  -  ٥٥٤٣
بن جبري عن بن عباس ان عبدا اسود اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال مير يب بن السبيل احلكم عن سعيد 

يف ماشية لسيدي افاسقي من الباهنا بغري اذنه قال ال قال فاين ارمي فاصمي وامني قال كل ما ]  ٣٥٧ص [ وانا 
  اصميت ودع ما امنيت 

سني بن يزيد الطحان قال حدثنا سعيد بن خثيم حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا احل -  ٥٥٤٤
ا من احد  اهلاليل عن حممد بن خالد الضيب عن احلكم بن عتيبة عن ايب وائل عن عبد اهللا بن مسعود رفعه قال م

ا بطن    اغري من اهللا عز و جل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وم

بن طارق الوابشي قال حدثنا مسعدة بن اليسع  حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد -  ٥٥٤٥
سلم اتته  قال حدثنا سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

عجوز من االنصار فقالت يا رسول اهللا ادع اهللا ان يدخلين اجلنة فقال نيب اهللا ان اجلنة ال يدخلها عجوز فذهب 
لى اهللا عليه و سلم فصلى مث رجع إىل عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال نيب اهللا ص

  نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ذلك كذلك ان اهللا اذا ادخلهن اجلنة حوهلن ابكارا مل يرو هذا 



ا ابو عاصم حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا إمساعيل بن موسى السدي قال حدثن -  ٥٥٤٦
بن معاوية عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  العباداين عن احلسن بن ذكوان عن احلسن عن صعصعة 
و سلم ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة من اوالدهم مل يبلغوا احلنث اال ادخله اهللا اجلنة بفضل رمحته ايامها مل يرو 

  صم العباداين تفرد به إمساعيل بن موسى السدي هذا احلديث عن احلسن بن ذكوان اال ابو عا

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا ابراهيم بن حممد بن ميمون قال حدثنا عبد الكرمي بن  -  ٥٥٤٧
هالل اجلعفي عن صاحل املري عن ثابت البناين عن انس بن مالك قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 

ة فشدوها إىل عمود الفسطاط فقالت يا رسول اهللا اين وضعت ويل خشفان فاستأذن يل ان قوم قد صادوا ظبي
ارضعهما مث اعود اليهم فقال اين صاحب هذه فقال القوم حنن يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 قال انا فاطلقوها سلم خلوا عنها حىت تايت خشفيها ترضعهما وتايت اليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول اهللا
فذهبت فارضعت مث رجعت اليهم فاوثقوها فمر هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اين اصحاب هذه قالوا 

هو ذا حنن يا رسول اهللا قال تبيعوهنا قالوا يا رسول اهللا هي لك فخلوا عنها فأطلقوها فذهبت مل يرو هذا 
  لكرمي بن هالل احلديث عن ثابت إال صاحل املري تفرد به عبد ا

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد  -  ٥٥٤٨
عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان بين اسرائيل ]  ٣٥٩ص [ امللك بن عمري عن ايب بردة 

حلديث عن عبد امللك إال عبيد اهللا بن عمرو تفرد به جندل بن كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة مل يرو هذا ا
  والق 

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة قال حدثنا امحد بن يونس قال حدثنا ابو اسرائيل املالئي عن  -  ٥٥٤٩
الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي قال اذا ذكر الصاحلون فحي هال بعمر ما كنا نبعد اصحاب 

  عليه السالم ان السكينة تنطق على لسان عمر  حممد

حدثنا حممد بن امحد بن حممد بن ايب بكر املقدمي قال حدثنا عبد اهللا بن شبيب املدين قال حدثنا  -  ٥٥٥٠
إمساعيل بن ايب اويس قال حدثنا حممد بن إمساعيل بن ايب فديك قال حدثين طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب 

سلم ان يصلي الرجل عن ابيه عن جده سع يد بن املسيب عن ايب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  صالة ال يتم ركوعها وال سجودها 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا إمساعيل بن غزوان بن حممد بن فضيل بن غزوان  -  ٥٥٥١
ملنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن الضيب قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن االعمش عن ا

ال ]  ٣٦٠ص [ عباس عن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اتى احدكم اجلمعة فليغتسل 
  يروى هذا احلديث عن االعمش اال شيبان وال عن شيبان اال عبيد اهللا تفرد به إمساعيل بن غزوان 



قال حدثنا ابراهيم بن حممد الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي  -  ٥٥٥٢
ال تسبوا الدهر فان اهللا  عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مد هو الدهر مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سفيان بن عيينة وال رواه عن سفيان إال إبراهيم بن حم

  الشافعي وأسد بن موسى 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكري عن هشام بن  -  ٥٥٥٣
سلم ال تصلوا يف اعطان االبل وصلوا  عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هشام بن عروة إال يونس بن بكري  يف مراح الغنم مل يرو هذا احلديث عن

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سهل بن زجنلة الرازي قال حدثنا مهران بن ايب عمر عن  -  ٥٥٥٤
يمان بن بريدة عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب بعد  ايب سنان عن علقمة بن مرثد عن سل

قمة بن مرثد إال أبو سنان وتفرد به مهران واليروي عن بريدة إال هبذا ما دفن مل يرو هذا احلديث عن عل
  اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز قال حدثنا عبدة بن سليمان  -  ٥٥٥٥
النجاشي عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على ]  ٣٦١ص [ عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

يه اربعا    فكرب عل

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بكر بن ايب شيبة قال حدثنا عبيدة بن محيد عن يزيد  -  ٥٥٥٦
سلم يف سفر فعرس  بن ايب زياد عن متيم بن سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و 

ام وصلى وقال مسروق ما احب أن يل الدنيا وما  اصحابه فلم يوقظهم اال الشمس فقام وامر املؤذن فاذن واق
سلم بعد طلوع الشمس مل يرو هذا احلديث عن مسروق إال متيم بن  فيها بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلمة وال عن متيم إال يزيد بن أيب زياد تفرد به عبيدة بن محيد 

حدثنا حممد بن ايب بكر املقدمي قال حدثنا معاذ بن حممد قال  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال -  ٥٥٥٧
سلم هنى ان تتلقى السلع حىت يهبط هبا إىل  حدثنا االوزاعي عن نافع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و 

  االسواق مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال معاذ بن حممد تفرد به املقدمي 

 احلضرمي قال حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال حدثنا ابو معاوية عن حدثنا حممد بن عبد اهللا -  ٥٥٥٨
سلم اسهم يوم حنني ثالثة ]  ٣٦٢ص [ عبيد اهللا بن عمر عن نافع  عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و 

اسهم له سهم ولفرسه سهمان مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر اال ابو معاوية 
فرد به هشام بن يونس ورواه الناس عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و ت

  سلم 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا املطلب بن زياد عن بن ايب  -  ٥٥٥٩
يه و سلم ملا قرأ وال الضالني قال آمني ليلى عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي ان النيب صلى اهللا عل

رفع هبا صوته مل يرو هذا احلديث عن عدي بن ثابت إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال املطلب بن زياد 
  تفرد به ضرار بن صرد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ايب عن قيس بن الربيع عن  -  ٥٥٦٠
لعالء بن املسيب عن سهيل بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اشعر هديه ا

  وقلده مل يرو هذا احلديث عن العالء بن املسيب إال قيس وال عن قيس إال وكيع تفرد به سفيان بن وكيع 

دثنا املطلب بن زياد عن بن ايب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ضرار بن صرد قال ح -  ٥٥٦١
ليلى عن نافع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي مل يرو هذا احلديث 

  عن نافع إال بن أيب ليلى تفرد به املطلب بن زياد 

ضيل عن يزيد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا حممد بن ف -  ٥٥٦٢
  بن ايب زياد عن عطاء عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بني الصالتني يف السفر 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا امحد بن يونس قال حدثنا عمر بن قيس عن عطاء عن  -  ٥٥٦٣
بويل مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عمر بن  ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال

  قيس تفرد به أمحد بن يونس 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا قطن بن نسري الذارع قال حدثنا عمرو بن النعمان  -  ٥٥٦٤
م ال الباهلي قال حدثنا حممد بن عبد امللك عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  نكاح اال بويل وشاهدي عدل ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به قطن بن نسري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا قيس بن الربيع عن ايب  -  ٥٥٦٥
سلم قال ال نكاح اال بويل عن ايب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و ]  ٣٦٤ص [ إسحاق عن ايب بردة 

وشهود قلت رواه أبو داود خال ذكر الشهود مل يقل يف حديث أيب إسحاق عن أيب موسى وشهود إال أبو بالل 
  األشعري عن قيس 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا احلسن بن عبد الرمحن بن ايب ليلى قال حدثنا عمران  -  ٥٥٦٦
ن عبدالكرمي عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بين بن حممد عن بن ايب ليلى ع

  عبد مناف ال اعرفنكم منعتم احدا يطوف بالبيت ان يصلي اي ساعة شاء من ليل او النهار 

 حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا نعيم بن يعقوب بن ايب املتئد ابو املتئد قال مسعت ايب -  ٥٥٦٧
يذكر عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم اال ادلك على اكرم اخالق 



الدنيا واآلخرة ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تعفو عمن ظلمك مل يرو هذا احلديث عن أيب 
  إسحاق إال يعقوب بن أيب املتئد تفرد به ابنه نعيم بن يعقوب 

ا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا منجاب بن احلارث قال أنا علي بن مسهر عن يوسف حدثن -  ٥٥٦٨
بن ميمون عن احلسن عن انس قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمع صوت جرس فقال ان 

رد به مل يرو هذا احلديث عن احلسن اال يوسف بن ميمون تف]  ٣٦٥ص [ املالئكة ال تتبع رفقة فيها جرس 
  مسهر  ٢علي بن 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا معمر بن بكار السعدي حدثنا ابراهيم بن سعد عن  -  ٥٥٦٩
سلم يقول لعلي أنت من مكان هارون  الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بن سعد تفرد به معمر بن بكار  من موسى مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إبراهيم

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو زائدة زكريا بن حيىي بن زكريا بن ايب زائدة قال  -  ٥٥٧٠
حدثنا عمر بن حبيب القاضي عن حيىي بن سعيد االنصاري عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن ابيه قال كنا 

املغرب مث يرمي احدنا سهمه فريى موقعه مل يرو هذا احلديث عن سعيد نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إال عمر بن حبيب تفرد به أبو زائدة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا حصني بن عمر االمحسي  -  ٥٥٧١
ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن إمساعيل بن ايب خالد عن قيس بن ايب حازم عن جرير بن عبد اهللا قا

  قال اهللا جل ذكره من سلبته كرميتيه عوضته منهما اجلنة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بالل األشعري قال حدثنا حصني بن ذيال اجلعفي  -  ٥٥٧٢
يب من امرك هبذا قال قل قال قال رجل للحسن بن صاحل بن حي امسح على اخلفني قال نعم قال فان قال يل ر

احلسن بن صاحل بن حي قال فان قيل لك انت قال اقول امرين منصور بن املعتمر قال فان قيل ملنصور قال 
يقول امرين ابراهيم قال فان قيل البراهيم قال يقول امرين مهام بن احلارث قال فان قيل هلمام بن احلارث قال 

يل جلرير قال يقول امرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا يقول امرين جرير بن عبد اهللا قال فان ق
بن صاحل إال حصني بن ذيال تفرد به أبو بالل    احلديث عن احلسن 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا شريك عن عمار الدهين  -  ٥٥٧٣
سلم يف قوله سارهقه صعودا قال جبل من نار يف النار يكلف عن عطية عن ايب سعيد عن النيب صلى اهللا  عليه و 

ان يصعده فاذا وضع يده عليه ذابت فاذا رفعها عادت واذا وضع رجله عليه ذابت فاذا رفعها عادت مل يرو 
هذا احلديث عن عمار الدهين إال شريك ورواه سفيان بن عيينة عن عمار الدهين فوقفه قلت رواه الترمذي 

  ذا السياق يغري ه



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عقبة بن قبيصة بن عقبة قال حدثنا ايب قال حدثنا  -  ٥٥٧٤
موسى بن قيس احلضرمي عن عطية قال مسعت ابا سعيد اخلدري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة قال يف اآلية يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول ا]  ٣٦٧ص [ يقول يف هذه 
اآلخرة يف القرب مل يرو هذا احلديث عن موسى بن قيس إال قبيصة تفرد به عقبة ورواه أبو نعيم عن موسى بن 

  قيس فوقفه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا علي بن حكيم االودي قال حدثنا شريك عن عبيد اهللا  -  ٥٥٧٥
افع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأكل احدكم بيمينه ويشرب بيمينه بن عمر عن ن

  فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو االشعثي قال حدثنا عبثر بن القاسم  -  ٥٥٧٦
سلم ال  عن حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن ايب اجلعد الضمري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  تشد الرحال اال إىل ثالثة مساجد مسجدي ومسجد احلرام واملسجد االقصى 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو اال شعثي قال حدثنا حفص بن غياث  -  ٥٥٧٧
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال  عن عاصم االحول عن ايب عثمان النهدي عن سلمان

]  ٣٦٨ص [ يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب اليم امشط زان وعائل مستكرب ورجل جعل اهللا 
له بضاعة فال يبيع اال بيمينه وال يشتري اال بيمينه مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال حفص تفرد به سعيد بن 

  ى عن سلمان إال هبذا اإلسناد عمرو وال يرو

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا شريك عن عاصم عن  -  ٥٥٧٨
الشعيب عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال 

  شريك تفرد به منجاب 

اهللا احلضرمي قال حدثنا ابراهيم بن حممد الشافعي قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا حممد بن عبد  -  ٥٥٧٩
بن عباس قال قرأناها على عهد رسول اهللا  بن مهران عن  عن عبيد اهللا بن عمر عن علي بن زيد عن يوسف 

سلم سنني والذين ال يدعون مع اهللا اهلا آخر وال يقتلون النفس الىت حرم اهللا ا ال باحلق وال صلى اهللا عليه و 
يزنون اآلية مث نزلت اال من تاب وآمن فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرح فرحا قط اشد فرحا منه 

  هبا وب انا فتحنا لك فتحا مبينا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا داود بن عمرو الضيب قال حدثنا منصور بن ايب  -  ٥٥٨٠
ا واحدا االسود عن عبد امللك ب ن ايب سليمان عن عطاء عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف طواف

  حلجته وعمرته مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب سليمان إال منصور بن أيب األسود 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا قيس بن الربيع عن ايب  -  ٥٥٨١
عن ايب موسى االشعري قال ]  ٣٦٩ص [ اهليثم صاحب القصب عن عبد اهللا بن نافع عن سعيد بن ايب هند 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لعب بالنردشري فقد عصى اهللا ورسوله مل يرو هذا احلديث عن أيب 
  اهليثم إال قيس 

بن يوسف التميمي قال حدثنا حممد بن مروان حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا حسني  -  ٥٥٨٢
  عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اتاكم كرمي قوم فاكرموه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا العالء بن عمرو احلنفي قال حدثنا حيىي بن بريد  -  ٥٥٨٣
بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احبوا العرب لثالث االشعري عن بن جريج عن عطاء  عن 

ألين عريب والقرآن عريب ولسان اهل اجلنة عريب مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حيىي بن بريد تفرد به 
  العالء بن عمرو 

حدثنا داود بن عطاء حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا إمساعيل بن حممد الطلحي قال  -  ٥٥٨٤
عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم اول من يصافحه احلق بعدي عمر واول من يسلم عليه واول من ياخذ بيده فيدخل اجلنة مل يرو هذا 
  عيل الطلحي احلديث عن صاحل بن كيسان إال داود بن عطاء تفرد به إمسا

حدثنا حممد بن ابان ]  ٣٧٠ص [ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا حيىي احلماين قال  -  ٥٥٨٥
عن ايب إسحاق عن عمارة بن رؤيبة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مها املوجبتان من مات ال 

  خل النار يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا د

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا ابو بكر النهشلي عن  -  ٥٥٨٦
حبيب بن ايب ثابت عن حيىي بن وثاب عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل مثان 

  عن حيىي بن وثاب اال ابو بكر النهشلي  ركعات ويؤتر بثالث مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن ايب ثابت

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن ابان قال حدثنا عمرو بن القاسم  -  ٥٥٨٧
بن حبيب التمار عن بن ايب ليلى عن عطية عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  االسالم نصيب املرجئة والقدرية صنفان من اميت ليس هلما يف 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا امحد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن هشام  - ٥٨٨
بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة قال اصاب رجال حاجة فخرج إىل الربية فقالت امرأته اللهم 

جلفنة مألى عجينا ويف التنور جنوب الشواء والرحا تطحن فقال من ارزقنا ما نعتجن وما خنتبز فجاء الرجل وا



فكنس ما حول الرحا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو ]  ٣٧١ص [ اين هذا قالت من رزق اهللا 
  تركها لدارت او قال طحنت إىل يوم القيامة 

حل قال حدثنا حممد بن ابان عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عبد احلميد بن صا -  ٥٥٨٩
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا دخل السوق قال 

  اللهم اين اسألك من خري هذا السوق واعوذ بك من الكفر والفسق 

حدثنا شريك عن شعبة عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا علي بن حكيم االودي قال  -  ٥٥٩٠
ا واذا انتعلت  حممد بن زياد عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا احتفيت فاحتف مجيع

  فابدأ باليمني فاذا خلعت فاخلع باليسرى مل يرو هذا احلديث عن شريك إال علي بن حكيم 

بن املرزبان قال حدثنا حفص بن غياث عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا مسروق  -  ٥٥٩١
عاصم االحول عن ايب عثمان النهدي عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعجز الناس من 

مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال حفص تفرد به ]  ٣٧٢ص [ عجز يف الدعاء واخبل الناس من خبل بالسالم 
  هللا عليه و سلم اال هبذا االسناد مسروق وال يروى عن النيب صلى ا

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا حممد بن عبد العزيز بن ايب رزمة قال حدثنا ايب عن  -  ٥٥٩٢
عيسى بن عبيد عن يونس بن عبيد عن ايب هارون عن ايب سعيد اخلدري قال خرج علينا النيب صلى اهللا عليه و 

منذ زمان امجل منه يف ذلك اليوم فقام فزعا فوضعها مث خرج علينا يف برد سلم وعليه جبة سندس فما رايناه 
حربة فقال احلرير لباس اهل اجلنة من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد 

  إال عيسى بن عبيد تفرد به عبد العزيز بن أيب رزمة 

ي قال حدثنا عبد اهللا بن احلكم بن ايب زياد القطواين قال حدثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرم -  ٥٥٩٣
إسحاق بن الربيع العصفري عن داود بن ايب هند عن الشعيب عن جرير بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 

سلم ما من ذي رحم يايت ذا رمحه ليسأله فضال اعطاه اهللا اياه فيبخل عليه اال أخرج اهللا له يو م اهللا عليه و 
القيامة من جهنم حية يقال هلا شجاع يتلمظ فيطوق به مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال إسحاق بن 

  الربيع 

بن طالوت بن عباد الصرييف قال حدثنا حيىي بن  -  ٥٥٩٤ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عثمان 
س بن مالك قال كان سيف النيب صلى اهللا عليه و كثري ابو غسان العنربي قال حدثنا عثمان بن سعد عن ان

  سلم احنف وكانت قبيعته فضة مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن سعد إال حيىي بن كثري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا قطن بن نسري الذارع ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت  -  ٥٥٩٥
صلى اهللا عليه و سلم ليسأل احدكم ربه حاجته حىت يساله شسع  البناين عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا



يمان تفرد به قطن بن نسري وال يروى عن رسول  نعله اذا انقطع مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال جعفر بن سل
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

ر السعدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا معمر بن بكا -  ٥٥٩٦
عبد العزيز بن املطلب عن ايب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس تبع 

  لقريش خيارهم خليارهم وشرارهم لشرارهم 

بن سعد عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا معمر بن بكار السعدي قال حدثنا ابراهيم  -  ٥٥٩٧
عبد اهللا بن عامر االسلمي عن خاله عبد الرمحن بن حرملة عن حممد بن املنكدر عن ايب برزة االسلمي ان رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من الرب الصيام يف السفر 

ن قال حدثنا سيف ب]  ٣٧٤ص [ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا مجهور بن منصور  -  ٥٥٩٨
سلم كان يغتسل بالصاع  حممد قال حدثنا اشعث عن احلسن عن امه عن ام سلمة ان النيب صلى اهللا عليه و 

  ويتوضأ باملد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الصيين قال حدثنا قيس بن الربيع  -  ٥٥٩٩
لى اهللا عليه و سلم ال يرى باسا بقضاء رمضان يف عن االسود بن قيس عن ابيه عن عمر قال كان رسول اهللا ص

  عشر ذي احلجة ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن إسحاق الصيين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابراهيم بن حممد الشافعي قال حدثنا احلارث بن عمري  -  ٥٦٠٠
ع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت عن ايوب السختياين عن ناف

  به وجيعل السجود اخفض من الركوع مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلارث بن عمري تفرد به الشافعي 

ن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عبد الرمحن بن عيينة البصري قال حدثنا عمر ب -  ٥٦٠١
يونس اليمامي قال حدثنا حممد بن جابر عن سلمة بن كهيل عن ايب الطفيل عن علي قال خري هذه االمة بعد 

نبيها ابو بكر وعمر مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل اال حممد بن جابر وال عن حممد بن جابر اال عمر بن 
  يونس تفرد به عبد الرمحن بن عيينة 

اهللا احلضرمي قال حدثنا حممد بن عمر اهلياجي قال حدثنا الفضل بن موفق قال  حدثنا حممد بن عبد -  ٥٦٠٢
ثنا مالك بن مغول عن نافع عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا صلى الفجر مل يقم من 

مرة وحجة جملسه حىت متكنه الصالة وقال من صلى الصبح مث جلس يف جملسه حىت متكنه الصالة كانت مبنزلة ع
  متقبلتني مل يرو هذا احلديث عن مالك بن مغول اال الفضل بن موفق 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا علي بن سعيد الرقي املسروقي قال حدثنا حيىي بن  -  ٥٦٠٣
اهللا زكريا بن ايب زائدة عن هشام بن حسان عن مطر الوراق عن حممد بن سريين عن ايب هريرة قال قال رسول 



سلم بينا انا على قليب انزع إذ دخل ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبني ويف نزعه ضعف واهللا  صلى اهللا عليه و 
يغفر له مث جاء عمر فنزع فما رايت عبقريا من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن مل يرو هذا احلديث 

بن سعيد عن مطر الوراق إال هشام وال عن هشام إال بن زائدة تفرد به ع   لي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال حدثنا بشر بن عمارة  -  ٥٦٠٤
عن ايب روق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال ملا أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم ان خيرج إىل غزوة 

ة بىن االصفر فقال يا رسول اهللا إين امرؤ صاحب نساء تبوك قال جلد بن قيس يا جد بن قيس ما تقول يف جماهد
ومىت ارى نساء بىن االصفر افتنت فاذن يل وال تفتين فأنزل اهللا عز و جل ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين اال 

  مل يرو هذا احلديث عن ايب روق اال بشر بن عمارة ]  ٣٧٦ص [ يف الفتنة سقطوا وان جهنم حمليطة بالكافرين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا امحد بن بكر البالسي قال حدثنا خالد بن يزيد القسري  -  ٥٦٠٥
قال حدثنا ابو سعد البقال عن ايب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا رجع من غزوة قال 

 سعد البقال إال خالد بن يزيد القسري تفرد آيبون تائبون ان شاء اهللا لربنا حامدون مل يرو هذا احلديث عن أيب
  به أمحد بن بكر البالسي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا احلسن بن سهل احلناط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن  -  ٥٦٠٦
جعفر بن حممد عن ابيه عن جابر قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول للناس حني تزوج بنت علي اال هتنئوين 

  عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب اال سبيب ونسيب مس

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو بالل االشعري قال حدثنا شريك عن منصور عن  -  ٥٦٠٧
ال تكذبوا علي ان الذي يكذب ع لي جلريء مل يرو ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا احلديث عن منصور عن ربعي عن حطيفة إال شريك تفرد به أبو بالل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا احلسني بن عبداالول قال حدثنا ابو خالد االمحر عن  -  ٥٦٠٨
هللا صلى اهللا عليه و إمساعيل بن ايب خالد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول ا

سلم اخلري كثري ومن يعمل به قليل مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن ايب خالد اال ابو خالد االمحر وال رواه 
  عن ايب خالد اال احلسني بن عبداالول واسد بن موسى 

ا شعيب بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثن -  ٥٦٠٩
صفوان عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان كلبة كانت يف 

بىن اسرائيل جمحا فضاف اهلها ضيف فقالت ال انبح ضيفنا الليلة فعوى جراؤها يف بطنها فاوحى إىل رجل 
هاؤها على علمائها مل يرو هذا احلديث عن عطاء منهم ان مثل هذه الكلبة مثل امة ياتون من بعدكم تستعلي سف

  بن السائب إال شعيب بن صفوان وأبو عوانة ومل يروه عن أيب عوانة إال حيىي بن محاد 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا إمساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال حدثنا شعيب بن  -  ٥٦١٠
اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان جدي يف  صفوان عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد

بىن اسرائيل ترضعه امه فترويه فانفلت يوما فرضع غنما كثرية فلم يرو فاوحى إىل رجل منهم ان مثل هذا 
االمة او القبيلة فال يشبع مل يرو هذا ]  ٣٧٨ص [ اجلدي مثل قوم ياتون من بعدكم يعطي الرجل ما يكفي 

  ن عطاء بن السائب إال شعيب بن صفوان وأبو عوانة ومل يروه عن أيب عوانة إال حيىي بن محاد احلديث ع

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا محاد بن اجلعد عن قتادة قال  -  ٥٦١١
اهللا صلى اهللا عليه و  حدثين عمرو بن دينار عن طاوس عن احلجوري حجر املدري عن زيد بن ثابت ان رسول

سلم قضى يف العمرى اهنا جائزة مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن عمرو بن دينار جمودا كما رواه الناس عن 
عمرو بن دينار إال محاد بن اجلعد تفرد به هدبة بن خالد ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن دينار عن 

  احلجوري عن بن عباس 

بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا العالء بن عمرو احلنفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش  حدثنا حممد -  ٥٦١٢
عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال اول من رمى بسهم يف سبيل اهللا سعد مل يرو هذا احلديث عن عاصم اال ابو 

  بكر بن عياش تفرد به العالء بن عمرو 

ثنا سفيان بن بشر قال حدثنا حفص بن غياث عن بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حد -  ٥٦١٣
ال يصيب احدكم حقيقة  عون عن عطاء البزار عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  االميان حىت خيزن من لسانه مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال حفص بن غياث تفرد به سفيان بن بشر 

 احلضرمي قال حدثنا حممد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا حممد بن مروان حدثنا حممد بن عبد اهللا -  ٥٦١٤
سلم  العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن انس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و 

ا فعل النغري    يغشانا وخيالطنا وكان عندنا صيب يقال له ابو عمري فقال يا ابا عمري م

حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا مليح بن وكيع بن اجلراح قال حدثنا ايب عن حممد بن حدثنا  -  ٥٦١٥
شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ان الذين يقطعون السدر يصبون يف النار على وجوههم صبا 

 احلضرمي قال حدثنا حممد بن ابان الواسطي قال حدثنا شريك عن عبد اهللا حدثنا حممد بن عبد اهللا -  ٥٦١٦
ال قال االمارة اوهلا ندامة واوسطها غرامة  بن عيسى عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال شريك ال ادري رفعه ام 

  وآخرها عذاب يوم القيامة 

نعيم قال ثنا بن ايب فديك عن  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ضرار بن صرد ابو -  ٥٦١٧
بن عبد اهللا بن  عمرو بن عثمان ان احلسني بن علي قال قال رسول اهللا ]  ٣٨٠ص [ هشام بن سعد عن حممد 



سلم الولد للفراش مل يرو هذا احلديث عن احلسني بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به ضرار بن  صلى اهللا عليه و 
  صرد 

 احلضرمي قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثنا عبد اهللا بن نافع عن حدثنا حممد بن عبد اهللا -  ٥٦١٨
سلم املدينة قبة االسالم  ايب املثىن القارىء عن سعيد املقربي عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

السالم إال هبذا االسناد ودار االميان وارض اهلجرة ومبوأ احلالل واحلرام ال يروي هذا احلديث عن النيب عليه 
  تفرد به قالون 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا امحد بن ابراهيم املوصلي قال حدثنا ابو إمساعيل  -  ٥٦١٩
املؤدب عن إمساعيل بن ايب خالد عن الشعيب عن ام هانئ قالت خطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

ال اح ب ان اتزوج وبين صغار فقال لك غري ذلك فقلت ال فقال خري نساء ركنب االبل ما يب رغبة عنك ولكين 
  نساء قريش احناه على طفل صغري وارعاه على بعل يف ذات يد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا إمساعيل بن هبرام قال حدثنا عبد العزيز بن حممد  -  ٥٦٢٠
ايب احلكم عن شهر بن حوشب عن عائشة قالت ]  ٣٨١ص [  الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن سيار

رايت جربيل عليه السالم عليه عمامة محراء يرخيها بني كتفيه مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال 
  الدراوردي 

 حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا عبد الرمحن بن الفضل بن بالل الغنوي قال حدثنا عبد -  ٥٦٢١
اهللا بن بكري الغنوي عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم قال من قتل يلتمس به وجه اهللا مل يعذبه اهللا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا املطلب بن زياد عن بن ايب  -  ٥٦٢٢
عطاء عن ايب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغرر مل يرو هذا احلديث عن  ليلى عن

بن أيب ليلى إال املطلب بن زياد تفرد به ضرار بن صرد    عطاء إال بن أيب ليلى وال عن 

كريا بن حيىي حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا حممد بن عبد الرمحن الغنوي قال حدثنا ز -  ٥٦٢٣
الطائي قال حدثنا ابو هالل عن عبد اهللا بن بريدة عن ابيه قال امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان نغتسل 

  يف كل اسبوع مرة ما يعين اجلمعة ال يروي هذا عن بريدة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو هالل 

كريب قال حدثنا حيىي بن يعلي بن احلارث احملاريب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو  -  ٥٦٢٤
سلم كان  قال حدثين أيب عن بكر بن وائل عن عبيد بن حسن عن بن ايب اوىف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يقول يف صالته ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء االرض وملء ما شئت من شيء بعد 



قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حيىي بن يعلي بن احلارث عن ابيه  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي -  ٥٦٢٥
عن بكر بن وائل عن ايب محزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال لقد رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ئل سلم وان بيوته لعلى يساره فاذا صلى الصالة اخذ إىل بيوته عن يساره مل يرو هذين احلديثني عن بكر بن وا

  اال يعلي بن احلارث وال عن يعلي اال ابنه تفرد هبما ابو كريب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن  -  ٥٦٢٦
احلارث عن ايب الزبري عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره ان يبسط اهللا يف 

  وينسأ له يف عمره فليصل ذا قرابته مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث إال رشدين بن سعد رزقه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال حدثنا معمر بن بكار السعدي قال حدثنا شريك عن شعبة  -  ٥٦٢٧
ا مسعت رس ول اهللا صلى اهللا عن سعد بن ابراهيم عن عبد اهللا بن شداد قال مسعت علي بن ايب طالب يقول م

  عليه و سلم مجع ابويه الحد اال لسعد قال له يوم احد ارم فداك ايب وامي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا ضرار بن صرد أبو نعيم قال نا علي بن هاشم بن الربيد عن  -  ٥٦٢٨
سلم لكل  ايب سعد البقال عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

غادر لواء يوم القيامة ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم من أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 
  أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل 

حلكم بن عوانة قال حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن أيب مسينة قال ثنا سليمان بن ا -  ٥٦٢٩
ثنا األحوص بن حكيم عن أيب عون عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا 

  نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه باحلناء 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد اهللا بن حيىي بن الربيع بن أيب راشد قال ثنا عمرو بن  -  ٥٦٣٠
عطية العويف عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الغادر ينصب له لواء فيقال 

مل يرو هذا احلديث عن عطية عن أيب هريرة إال عمرو ]  ٦ص [ هذا كان على كذا وكذا وفعل فيه كذا وكذا 
  سعيد اخلدري  بن عطية تفرد به عبد اهللا بن حيىي ورواه الناس عن عطية عن أيب

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حسني بن يزيد الطحان قال نا حفص بن غياث عن عاصم  -  ٥٦٣١
األحول عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يصلى على اجلنائز بني 

  ه حسني بن يزيد القبور مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال حفص تفرد ب

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عثمان بن أيب شيبة قال نا محيد بن عبد الرمحن الرواسي  -  ٥٦٣٢
عن بن أيب ليلى عن احلكم وسلمة بن كهيل أهنما سأال عبد اهللا بن أيب أوىف عن التيمم فقال أمر النيب صلى اهللا 

  رض مث نفضهما ومسح وجهه ويديه عليه و سلم أن يفعل هكذا وضرب بيديه األ



مل يرو هذا احلديث عن أيب احلكم وسلمة بن كهيل إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال محيد بن  -  ٥٦٣٣
عبد الرمحن تفرد به عثمان بن أيب شيبة حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس 

ن عن الشعيب عن عبد الرمحن بن سربة يعين أبا خيثمة أن أباه سأل النيب صلى اهللا بن بكري عن إمساعيل بن رزي
ا يقرأ يف الوتر فقال  يف الثانية و } قل يا أيها الكافرون { يف األوىل و } سبح اسم ربك األعلى { عليه و سلم م

  بن بكري  يف الثالثة مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن رزين إال يونس} قل هو اهللا أحد { 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عثمان بن حيىي القرقساين قال نا عبد اجمليد بن عبد العزيز  -  ٥٦٣٤
سلمة    بن أيب داود عن مروان بن سامل عن األعمش عن زيد بن وهب وشقيق بن 

ن يسلب أميت ما خوهلم عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتركوا الترك ما تركتم فإن م
  اهللا بنو قنطوراء 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا القاسم بن دينار قال نا عبيد النحاس عن عمرو بن مشر عن  -  ٥٦٣٥
  األعمش عن أيب وائل 

عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد مل يرو هذا احلديث عن 
بن مشر تفرد به عبيد النحاس األ   عمش إال عمرو 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عقبة بن مكرم قال نا يونس بن بكري قال نا عبيد اهللا بن  -  ٥٦٣٦
  الوليد الوصايف عن عطية العويف 

جاء الصبح  عن أيب سعيد اخلدري قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل مثىن مثىن فإذا
أوتر بواحدة وقال إن اهللا واحد حيب الواحد مل يرو هذا احلديث عن عطية عن أيب سعيد إال الوصايف وال يروى 

  عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد 

  ورواه األعمش ومسعر وغريمها عن بن عمر 

ح بن حمارب عن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا سهل بن زجنلة الرازي قال نا الصبا -  ٥٦٣٧
  سنان عن أيب إسحاق عن هبرية بن مرمي 

عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ائتين بثالثة أحجار فتوضأ ومل ميس ماء قال ألق الروثة فإهنا 
  ركس مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن هبرية بن مرمي إال أبو سنان تفرد به الصباح بن حمارب 

ثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا مسلم بن سالم قال نا عبد السالم بن حرب عن مالك بن حد -  ٥٦٣٨
  دينار عن عكرمة 



قال كان بن عباس يلبس احلرير فقيل له فقال إمنا هني عن املصمت مل يرو هذا احلديث عن مالك بن دينار إال 
  عبد السالم بن حرب تفرد به مسلم بن سالم 

مد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن حرب النشائي قال نا حيىي بن أيب زكريا الغساين حدثنا حم -  ٥٦٣٩
  عن إمساعيل بن أيب خالد عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد اهللا بن الصامت 

ر عن أيب ذر قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبب املساكني وجمالستهم وأن أنظر إىل من حتيت وال أنظ
  إىل من فوقي وأن أصل رمحي وأن أدبرت 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا صاحل بن حامت بن وردان قال نا بشر بن املفضل عن عبد  -  ٥٦٤٠
  الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن أيب إدريس 

يامة حفظ ذلك من حفظه عن حذيفة قال قام فينا النيب صلى اهللا عليه و سلم مقاما أخربنا مبا هوكائن إىل يوم الق
  ونسي ذلك من نسيه مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن إسحاق إال بشر بن املفضل وخالد الواسطي 

  وأهل احلجاز وإبراهيم بن طهمان يسمونه عباد بن إسحاق 

راين حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا صاحل بن زياد السوسي قال نا منصور بن إمساعيل احل -  ٥٦٤١
  عن بن جريج وطلحة بن عمرو عن عطاء 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال زر غبا تزدد حبا مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال 
  منصور بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حبيش بن مبشر قال نا يونس بن حممد املؤدب قال نا محاد  -  ٥٦٤٢
  زيد عن أيوب عن عكرمة بن 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها مل يرو هذا احلديث عن 
  أيوب إال محاد بن زيد تفرد به يونس بن حممد املؤدب 

علي بن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا محزة بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن  -  ٥٦٤٣
  طالب قال حدثين عمي عيسى بن عبد اهللا عن أبيه عن جده 

عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باكروا بالصدقة فإن البالء ال يتخطاها ال 
  يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد 



سن الطحان قال نا عبد العزيز بن حممد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حرب بن احل -  ٥٦٤٤
  الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ال 
  يروى هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال الدراوردي تفرد به حرب بن احلسن 

حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حفص بن عمر الدوري املقرئ قال ثنا أبو إمساعيل املؤدب حدثنا  -  ٥٦٤٥
  قال ثنا عيسى بن املسيب عن نافع 

عن بن عمر قال ملا نزلت هذه اآلية مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل 
عليه و سلم رب زد أميت فنزلت من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا سنبلة مائة حبة قال رسول اهللا صلى اهللا 

فيضاعفه له أضعافا كثرية قال رب زد أميت فنزلت إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب مل يرو هذا احلديث 
  عن نافع إال عيسى بن املسيب وال عن عيسى إال أبو إمساعيل املؤدب تفرد به حفص بن عمر الدوري 

نا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا احلسني بن السكن البغدادي قال نا سعيد بن أوس أبو زيد حدث -  ٥٦٤٦
  النحوي قال ثنا قيس بن الربيع عن بن أيب ليلى عن عطاء بن أيب رباح عن أيب الطفيل 

تني سن]  ١١ص [ عن أيب قتادة األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم يوم عرفة كفارة 
بن أيب ليلى إال عطاء بن أيب رباح  سنة ماضية وسنة مستقبلة وصوم عاشوراء كفارة سنة مل يرو هذا احلديث عن 

  عن أيب الطفيل عن أيب قتادة إال قيس بن الربيع تفرد به أبو زيد النحوي 

  ورواه الناس عن بن أيب ليلى عن عطاء عن أيب اخلليل عن أيب قتادة 

عبد اهللا احلضرمي قال نا احلسني بن منصور الواسطي قال نا عبد الرحيم بن هارون  حدثنا حممد بن -  ٥٦٤٧
  الغساين قال ثنا هارون بن سعد عن األعمش عن أيب صاحل 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر 
  توبة مفتوح حني يشرب وهو مؤمن ولكن باب ال

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا احلسني بن يزيد السلويل الطحان قال ثنا سعيد بن خيثم  -  ٥٦٤٨
  عن حممد بن خالد الضيب عن السري بن إمساعيل عن الشعيب 

اجلنة عن كعب بن عجرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة النيب يف 
والصديق يف اجلنة والشهيد يف اجلنة والرجل يزور أخاه يف اهللا يف جانب املصر يف اجلنة أال أخربكم بنساءكم من 



[ أهل اجلنة الولود الودود اليت إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت هذه يدي يف يدك ال أذوق غمضا حىت ترضى 
  ]  ١٢ص 

بن إمساعيل وال عن سري إال حممد بن خالد الضيب تفرد مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال السري  -  ٥٦٤٩
به سعيد بن خيثم وال يروى عن كعب بن عجرة إال هبذا اإلسناد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا 

  إبراهيم بن احلسن الثعليب قال ثنا شعيب األمناطي عن ليث بن أيب سليم عن حممد بن كعب القرظي 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس اهللا عنه  عن كعب بن عجرة قال قال
  كربه يوم القيامة ومن ستر على مؤمن عورة ستر اهللا عورته ومن فرج عن مؤمن كربه فرج اهللا عنه كربته 

هللا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن كعب إال ليث تفرد به شعيب األمناطي حدثنا حممد بن عبد ا -  ٥٦٥٠
احلضرمي قال نا يعقوب بن إبراهيم أبو األسباط قال نا عبد الرمحن بن أيب محاد املقرئ عن احلسن بن صاحل 

وعثمان بن رزيق عن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب كرب عن جابر بن عبد اهللا قال أبصر رسول اهللا صلى اهللا 
هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال عبد عليه و سلم قوما قد توضئوا فقال ويل لألعقاب من النار مل يرو 

  الرمحن بن أيب محاد تفرد به أبو األسباط 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا القاسم بن أيب شيبة قال ثنا موسى بن عيسى القارىء قال  -  ٥٦٥١
  نا مفضل بن يونس عن األوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي 

سلم يقول حوضي ما بني أيلة إىل مكة  عن أنس بن مالك قال مسعت   ]  ١٣ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال نا يوسف بن عطية الصفار  -  ٥٦٥٢
  عن هشام الدستوائي عن قتادة 

  ة ويف تسع عشرة ويف إحدى وعشرين عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتجم يف سبع عشر

مل يرو هذا احلديث عن هشام الدستوائي إال يوسف بن عطية تفرد به عبد اهللا بن عمر حدثنا حممد  -  ٥٦٥٣
بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين قال ثنا حفص بن واقد البصري عن هشام 

  الدستوائي عن قتادة 

قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل العشر األواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء عن أنس 
  وجعل عشاءه سحورا 



مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام الدستوائي وال عن هشام إال حفص بن واقد تفرد به عبد اهللا  -  ٥٦٥٤
بالل األشعري قال ثنا قيس بن الربيع عن األسود بن  بن احلكم حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أبو

  قيس 

سلم يعجبه التهجد من الليل مل يرو هذا احلديث عن  عن جندب بن سفيان قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  األسود بن قيس رال قيس تفرد به أبو بالل وال يروى عن جندب إال هبذا اإلسناد 

احلضرمي قال نا سويد بن سعيد قال ثنا مفضل بن صاحل عن أبان بن تغلب حدثنا حممد بن عبد اهللا  -  ٥٦٥٥
قال أتاين جابر بن عبد اهللا وأنا يف الكتاب فقال اكشف عن ]  ١٤ص [ عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني 

رو بطنك فكشفت عن بطين فقبله مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين أن أقرأ عليك السالم مل ي
  هذا احلديث عن أبان بن تغلب إال مفضل بن صاحل تفرد به سويد بن سعيد وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا احلسني بن يزيد الطحان قال ثنا حفص بن غياث عن بن  -  ٥٦٥٦
  أيب ذئب عن أيب الزبري 

سلم ما نضب عنه البحر وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل يه و 
حيا فمات فكلوه وما وجدمتوه ميتا طافيا فال تأكلوه مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال حفص تفرد به 

  احلسني بن يزيد 

بن حممد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا احلكم بن موسى قال نا اهليثم بن محيد عن  -  ٥٦٥٧ زهري 
  عن أيب الزبري 

عن جابر قال هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تباع الصربة من التمر ال يعلم مكياهلا والصربة من الطعام مل 
  يرو هذا احلديث عن زهري بن حممد إال اهليثم بن محيد تفرد به احلكم بن موسى 

بن أيب شيبة قال ثنا شريك عن األجلح عن أيب  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو بكر -  ٥٦٥٨
  الزبري 

عن جابر قال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة أيت بأيب قحافة ورأسه وحليته كأهنما الثغام فقال غريوا 
  الشيب وجتنبوا السواد مل يرو هذا احلديث عن األجلح إال شريك تفرد به أبو بكر بن أيب شيبة 

مد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن حممد بن سعيد التبعي قال نا القاسم بن احلكم حدثنا حم -  ٥٦٥٩
  العرين قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال مسعت أيب حيدث عن محران أو أبان بن عثمان 



من توضأ  قال دعا عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ للصالة مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول
فأحسن الوضوء وصلى فأحسن الصالة غفر له ما تقدم من ذنبه مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال 

  ابنه تفرد به القاسم بن احلكم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اهللا بن حممد بن سامل القزاز قال ثنا عبيدة بن األسود  -  ٥٦٦٠
  عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن القاسم بن الوليد 

عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يأخذ الوبرة من جنب البعري من املغنم ويقول ما 
ا فوق  ا ألحدكم إياكم والغلول فإنه خزي على صاحبه يوم القيامة فأدوا اخلياط واملخيط وم يل فيه إال مثل م

والبعيد يف احلضر والسفر فإن اجلهاد باب من أبواب اجلنة ينجي صاحبه من اهلم  ذلك وجاهدوا يف اهللا القريب
والغم قلت رواه بن ماجة باختصار عن هذا مل يرو هذا احلديث عن ربيعة بن ناجد إال أبو صادق وال عن أيب 

  صادق إال القاسم بن الوليد تفرد به عبيدة بن األسود 

رمي قال نا جعفر بن حممد بن عمران الثعليب قال نا حكام بن سلم عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلض -  ٥٦٦١
  أيب جعفر الرازي 

والثالثة حديد والرابعة حناس ]  ١٦ص [ عن الربيع بن أنس قال السماء الدنيا موج مكفوف والثانية صخرة 
  واخلامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة 

  ال هبذا اإلسناد تفرد به حكام بن سلم ال يروى هذا احلديث عن الربيع بن أنس إ

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال نا بشر بن عثمان  -  ٥٦٦٢
  السري قال نا رباح بن أيب معروف املكي عن سامل بن عجالن عن سعيد بن جبري 

سلم عن بن عباس أن بن عبد اهللا بن أيب قال له أبوه أي بين اطلب  ثوبا من ثياب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فكفين فيه ومره فليصل علي فأتاه فقال يا رسول اهللا قد عرفت شرف عبد اهللا وهو يطلب إليك ثوبا من ثيابك 
ه ثوبا من ثيابه وأراد أن يصلي عليه فقال له عمر بن اخلطاب أما تعرف عبد  تكفنه فيه وتصلي عليه قال فأعطا

ي عليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه فقال أين فقال استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم اهللا ونفاقه تصل
سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم قال فإين سأزيد على سبعني فأنزل اهللا وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم 

  غفر هلم اآلية على قربه قال وأنزل اهللا عز و جل سواء عليهم استغفرت هلم أم مل تست

قال ودخل رجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأطال اجللوس فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا كي 
صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٧ص [ يقوم فيتبعه فلم يفعل فدخل عمر فرأى الرجل وعرف يف وجه النيب 

جل فقام فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قمت الكراهية ملقعده فقال لعلك آذيت النيب عليه السالم ففطن الر
ثالث مرار كي يتبعين فلم يفعل فقال عمر يا رسول اهللا لو أختذت حجابا فإن نساءك ليس كسائر النساء وذلك 



أطهر لقلوهبن فأنزل اهللا يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه 
  سل إىل عمر فأخربه بذلك اآلية فار

قال واستشار النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر وعمر يف أسارى أهل بدر فقال أبو بكر يا رسول اهللا استحي 
قومك وخذ الفداء فاستعن به فقال عمر يا رسول اهللا اقتلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اجتمعتما 

فأنزل اهللا عز و جل ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض قال ما عصيتما مث أخذ بقول أيب بكر 
وملا نزلت ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني اآلية قال عمر تبارك اهللا أحسن 

إال رباح بن أيب  مل يرو هذا احلديث عن سامل بن عجالن األفطس: اخلالقني فنزلت فتبارك اهللا أحسن اخلالقني 
  معروف تفرد به بشر بن السري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا سهل بن زجنلة الرازي قال نا الصباح بن حمارب عن عبد  -  ٥٦٦٣
اهللا بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين 

مل يرو هذا : ون نفسها فأنزل اهللا عز و جل أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل اآلية نلت من امرأة ما د
  احلديث عن سعيد بن جبري إال عبد اهللا بن مسلم بن هرمز تفرد به الصباح بن حمارب 

د بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن حممد بن طريف البجلي قال نا أيب قال نا حمم -  ٥٦٦٤
  كثري الكويف قال نا جابر اجلعفي عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني 

عن جابر بن عبد اهللا قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن جمتمعون فقال يا معشر املسلمني 
ة أسرع اتقوا اهللا وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة رحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوب

من عقوبة بغي وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام واهللا ال جيدها عاق وال قاطع 
رحم وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء إمنا الكربياء هللا رب العاملني والكذب كله إمث إال ما نفعت به مؤمنا 

وال يشترى ليس فيها إال الصور فمن أحب صورة من ودفعت به عن دين وإن يف اجلنة لسوقا ما يباع فيها 
  رجل أو أمرأة دخل فيها 

مل يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن حممد بن طريف حدثنا حممد بن عبد  -  ٥٦٦٥
بن جممع عن  اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن إسحاق البكائي قال ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل

  أيب الزناد عن أيب صاحل 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يف عون العبد ما كان املرء يف عون أخيه مل برو هذا 
  احلديث عن أيب الزناد إال إبراهيم بن إبراهيم بن جممع تفرد به عبيد اهللا بن موسى 

قال ثنا حممد بن فراس أبو هريرة الصرييف قال ثنا سلم بن قتيبة حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي  -  ٥٦٦٦
عن أبيه عن ]  ١٩ص [ قال ثنا أبو العوام يعين عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري 



 النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مثل بن آدم وإىل جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته املنايا وقع يف اهلرم حىت
ميوت مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران القطان واحلجاج بن احلجاج تفرد به أبو قتيبة عن عمران تفرد به 

سلم إال هبذا اإلسناد    إبراهيم بن طهمان عن احلجاج وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لعنربي قال ثنا سلم بن قتيبة عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبد الرمحن ا -  ٥٦٦٧
  عمران القطان عن قتادة عن أيب عبد اهللا اجلسري 

عن معقل بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا كره لكم ثالثا قيل وقال وكثرة السؤال 
  وإضاعة املال مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران القطان تفرد به سلم بن قتيبة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  -  ٥٦٦٨
بن أيب ليلى    األنصاري قال حدثين أيب عن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرمحن 

مع عن ثابت بن قيس بن مشاس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يس
  منكم 

ال يروي هذا احلديث عن ثابت بن قيس بن مشاس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عمران حدثنا  -  ٥٦٦٩
حممد بن عبد اهللا قال ثنا حممد بن خلف التيمي قال ثنا علي بن عبد احلميد املعين قال ثنا مندل بن علي عن 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماتركت بعدي عن أسامة بن زيد قال قال رس]  ٢٠ص [ عاصم عن أيب عثمان 
  فتنة أضر من فتنة النساء للرجال 

مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال مندل تفرد به علي بن عبد احلميد حدثنا حممد بن عبد  -  ٥٦٧٠
  اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن إسحاق بن أيوب أبو هبز الرازي قال ثنا جرير عن ليث عن جماهد 

بن عباس أحسبه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال منهومان ال تنقضي هنمتهم منهوم يف طلب عن 
العلم ال تنقضي هنمته ومنهوم يف طلب الدنيا ال تنقضي هنمته مل يرو هذا احلديث عن ليث إال جرير تفرد به أبو 

  هبز الرازي 

دبة بن خالد قال ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا ه -  ٥٦٧١
  عن الشعيب 

عن الضحاك بن أيب جبرية يف قول اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني قال كانت 
كة األنصار يعطون ويتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل اهللا عز و جل وال تلقوا بأيديكم إىل التهل

وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني ال يروي هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال محاد بن سلمة تفرد به هدبة بن 
  خالد 



  وقال الضحاك بن أيب جبرية والصواب أبو جبرية بن الضحاك 

  ب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حر -  ٥٦٧٢

بن بشري يف قول اهللا عز و جل وال تلقوا بأيديكم إىل  التهلكة قال كان الرجل يذنب ]  ٢١ص [ عن النعمان 
الذنب فيقول ال يغفر يل فأنزل اهللا عز و جل وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن 

  ال محاد بن سلمة اهللا حيب احملسنني مل يرو هذا احلديث عن مساك بن حرب إ

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى قال حدثين أيب عن بن أيب  -  ٥٦٧٣
  ليلى عن عطاء 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجر األسود من حجارة اجلنة وما يف األرض من اجلنة 
  مسه من دنس اجلاهلية ما مسه من ذي عاهة إال برأ  غريه وكان أبيض كاملها فلوال ما

  مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن أيب رباح إال بن أيب ليلى تفرد به حممد بن عمران عن أبيه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبد اهللا بن منري قال نا حفص بن غياث عن أشعث  -  ٥٦٧٤
  بن سوار 

خلف بن الزبري املغرب فسلم يف الركعتني مث قام فاستلم احلجر فسبحوا به عن عطاء بن أيب رب اح قال صليت 
ا بقي وسجد سجدتني فأتيت بن عباس فذكرت ذلك فقال هللا أبوه ما أماط عن سنة نبيه صلى اهللا  فرجع فأمت م

  عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال حفص بن غياث 

بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن يوسف الصرييف قال نا سعري بن اخلمس عن حدثنا حممد  -  ٥٦٧٥
  عبد اهللا بن احلسن عن أمه 

عن جدته يعين فاطمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل املسجد قال اللهم اغفر يل ذنويب 
للهم افتح يل أبواب فضلك مل يرو هذا ذلك وقال ا]  ٢٢ص [ وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج قال مبثل 

  احلديث عن سعري بن اخلمس إال إبراهيم بن يوسف 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا صاحل بن زياد السوسي قال ثنا حيىي بن سعيد العطار عن  -  ٥٦٧٦
سلم إذا ركع لو محاد بن سلمة عن سعيد بن مجهان عن أيب برزة األسلمي قال كان رسول اهللا صلى اهللا علي ه و 

  صب على ظهره ماء الستقر 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا خلف بن هشام البزار قال نا عبيس بن ميمون عن معاوية  -  ٥٦٧٧
  بن قرة عن احلسن عن سعد بن هشام 



جالس مل يرو عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر بتسع حىت إذا أخذ اللحم أوتر بسبع وهو
خلف بن هشام    هذا احلديث عن معاوية بن قرة إال عبيس بن ميمون تفرد به 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال نا عبد امللك بن الوليد بن  -  ٥٦٧٨
  معدان عن عاصم عن زر 

لوتر ب سبح اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف ا
  و قل هو اهللا أحد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو بكر بن أيب شيبة قال نا إسحاق بن منصور عن هرمي بن  -  ٥٦٧٩
  سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن قيس بن مسلم 

سلم قال اجلمعة واجبة على كل حمتلم إال عبدا أو مريضا أو  عن طارق بن شهاب عن النيب صلى اهللا عليه و
  أمرأة أو صبيا ال يروى هذا احلديث عن طارق إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق بن منصور 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن احلسني بن أيب بردة الدهين قال نا عبد الكرمي بن  -  ٥٦٨٠
ا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة طاف سبعا مث  هالل اخللقاين عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال مل

مال إىل املقام فصلى ركعتني مث مال إىل زمزم فقال انزع فلوال أن تكون سنة نزعت يدي فمأل له الدلو فمأل فيه 
له العباس يا رسول اهللا إن هذا قد  منه مث جمه يف الدلو فقال أفرغه يف البئر مث مال إىل السقاية فقال اسقين فقال

مل يرو هذا احلديث : ماتته األيدي وكثري فيه الذباب وعندنا يف البيت ما هو أطيب منه فقال ال اسقين من هذا 
  عن بن جريج إال عبدالكرمي بن هالل 

الربيع عن نسري حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال نا قيس بن  -  ٥٦٨١
بن ذعلوق عن عكرمة عن بن عباس قال كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم درع مرهونة عند يهودي فما وجد 

  ما يفتكها حىت مات مل يرو هذا احلديث عن نسري بن ذعلوق إال قيس تفرد به حيىي بن احلماين 

ن زرارة قال نا حيىي بن زكريا بن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اهللا بن عامر ب -  ٥٦٨٢
عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٤ص [ زائدة عن حيىي بن سعيد عن مسلم بن يسار 

  سلم إذا جلس يف الصالة وضع يده على ركبته مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال بن أيب زائدة 

قال نا حيىي بن بشر احلريري قال نا معاوية بن سالم عن حيىي بن  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي -  ٥٦٨٣
  أيب كثري عن بعجة بن عبد اهللا بن بدر اجلهين 



أن أباه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلم يوما هذا يوم عاشوراء فصوموه فقام رجل من بين 
نهم مفطر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن عوف فقال يا رسول اهللا تركت قومي منهم صائم وم

  اذهب إليهم فمن كان منهم مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه 

مل يرو هذا احلديث عن حييال بن أيب كثري إال معاوية بن سالم وال يروى عن عبد اهللا بن بدر إال هبذا  -  ٥٦٨٤
ريب قال نا حيىي بن يعلى قال نا خالد بن عبد الرمحن بن اإلسناد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو ك

  يزيد بن متيم السلمي عن أبيه عن الزهري قال أخربين أبو سلمة وسعيد بن املسيب 

عن أيب هريرة أن رجال من املسلمني أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين قد زنيت فأعرض 
ض عنه فلما سأله أربعا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا صلى عنه حىت أتاه اربعا كل ذلك يعر

سلم فقال أبك جنون فقال ال قال قد أحصنت قال نعم قال اذهبوا به فارمجوه مل يرو هذا احلديث  اهللا عليه و 
 ابنه وال مقرونا عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة إال عبد الرمحن بن يزيد بن متيم وال رواه عن عبد الرمحن إال

  عن ابنه إال حيىي بن يعلى تفرد به أبوكريب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن يونس قال نا أبيض بن أبان عن عطاء بن السائب  -  ٥٦٨٥
  عن أيب عبد الرمحن السلمي 

د هللا رب العاملني عن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا إذا عطس أحدكم فليقل احلم
  فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرمحك اهللا فإذا قال ذلك فليقل يغفر اهللا يل ولكم 

ال يروي هذا احلديث عن عطاء إال أبيض بن أبان واملغرية بن مسلم تفرد به عن أبيض بن أبان أمحد  -  ٥٦٨٦
مد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن يونس وتفرد به عن املغرية بن مسلم النعمان بن عبد السالم حدثنا حم

  بن شبابة الكويف قال نا حيىي بن إبراهيم السلمي قال نا عيسى بن قرطاس قال حدثين عمرو بن صليع 

قال مسعت عائشة تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كم من ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم 
يروى هذا احلديث عن عا ئشة إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن قرطاس على اهللا البره منهم عمار بن ياسر ال 

  ومل يرو عن عيسى بن قرطاس إال حيىي بن إبراهيم السلمي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا سريج بن يونس قال نا إمساعيل بن جمالد عن جمالد عن  -  ٥٦٨٧
  الشعيب 

لنا ربك فنزلت قل هو اهللا أحد إىل آخرها مل يرو هذا احلديث عن جمالد عن جابر قال قالوا يا رسول اهللا انسب 
  إال ابنه إمساعيل تفرد به سريج بن يونس وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به سريج 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا علي بن بكار املصيصي قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن  -  ٥٦٨٨
   سليم عن بن أشوع عن أيب ليلى موىل األنصار ليث بن أيب

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث انظر من مل يشهد الصالة 
  فأحرق عليه بيته مل يرو هذا احلديث عن بن أشوع إال ليث وال عن ليث إال بن إسحاق الفزاري 

اهللا احلضرمي قال ثنا حيىي بن بشر احلريري قال ثنا جعفربن زياد األمحر عن  حدثنا حممد بن عبد -  ٥٦٨٩
  العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد 

عن حذيفة بن اليمان قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة فتوضأ وقام يصلي فأتيته فقمت عن يساره 
 ذي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة مل يرو هذا احلديث عن فأقامين عن ميينه فكرب فقال سبحان اهللا
  جعفر األمحر إال حيىي بن بشر احلريري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عون بن سالم قال ثنا مندل بن علي عن جعفر بن أيب  -  ٥٦٩٠
  املغرية عن سعيد بن جبري 

 صلى اهللا عليه و سلم تعين املين مث يصلي فيه مل يرو هذا عن عائشة قالت كنت أفركه من ثوب رسول اهللا
  احلديث عن سعيد بن جبري إال جعفر بن املغرية وال عن جعفر إال مندل تفرد به عون بن سالم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أبو كريب قال ثنا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي عن  -  ٥٦٩١
عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج ]  ٢٧ص [ عن عكرمة  عمر بن موسى عن قتادة

  إذا خرج يف الصيف ليلة اجلمعة وإذا دخل الشتاء دخل ليلة اجلمعة 

مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر بن موسى وال عن عمر إال عثمان بن عبد الرمحن وال يروى  -  ٥٦٩٢
تفرد به أبو كريب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا محزة بن عون عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

  املسعودي قال ثنا سويد بن عمرو الكليب قال ثنا محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن شهر بن حوشب 

سلم قال الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلن ة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وهي شفاء للسم مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال سويد بن عمرو الكليب تفرد به محزة بن عون 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قال ثنا حممد بن بالل قال نا  -  ٥٦٩٣
  عمران القطان عن قتادة عن حممد بن سريين 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد عن أم عطية قالت مسعت ر
  فوق ثالثة أيام إال على زوج 



مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمران القطان تفرد به حممد بن بالل حدثنا حممد بن عبد اهللا  -  ٥٦٩٤
ر عن حممد بن أيب إمساعيل عن حرب بن زهري عن احلضرمي قال ثنا احلسني بن عبد األول قال ثنا حممد بن بش

  يزيد الضبعي 

النفقة فيه الدرهم ]  ٢٨ص [ عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلج يف سبيل اهللا 
  بسبعمائة هكذا روى هذا احلديث حممد بن أيب إمساعيل عن حرب بن زهري عن يزيد الضبعي عن أنس بن مالك 

  طاء بن السائب عن حرب بن زهري عن بن بريدة عن أبيه ورواه ع

تفرد به حسني بن عبد األول ومل يروه عن حممد بن إمساعيل إال حممد بن بشر حدثنا حممد بن عبد  -  ٥٦٩٥
يمان عن عبد اهللا  اهللا احلضرمي قال ثنا ضرار بن صرد قال ثنا علي بن هاشم بن الربيد عن عبد امللك بن أيب سل

   الرازي عن حييىنب أيب حممد بن عبد اهللا

عن أيب عبد الرمحن حاضن عائشة قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وعائشة يصليان يف ثوب واحد نصفه 
سليمان إال علي بن هاشم  على النيب عليه السالم ونصفه على عائشة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب 

  ذا اإلسناد تفرد به ضرار بن صرد وال يروى عن أيب عبد الرمحن إال هب

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد احلميد بن صاحل قال ثنا حممد بن أبان عن محاد عن  -  ٥٦٩٦
  إبراهيم عن األسود 

سلم خيرج إيل رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض    عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

احلديث عن محاد إال حممد بن أبان تفرد به عبد احلميد بن صاحل حدثنا حممد بن عبد اهللا  مل يرو هذا -  ٥٦٩٧
عبد اهللا بن يزيد اخلطمي ]  ٢٩ص [ بن منري قال نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن أيب إسحاق عن 

  قال 

كوع وقال مسع اهللا ملن محده ثنا الرباء بن عازب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الر
  مل نسجد حىت نراه باألرض 

مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال حفص تفرد به حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن  -  ٥٦٩٨
عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سهيل بن صاحل األنطاكي قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا سعيد بن عبد العزيز عن 

  ن موسى عن نافع سليمان ب



قال رأيت بن عمر وقد عطس رجل إىل جنبه فقال احلمد هللا وسالم على رسول اهللا فقال بن عمر وأنا أقول 
سلم أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  السالم على رسول اهللا ولكن ليس هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  و سلم أن نقول إذا عطسنا احلمد هللا على كل حال 

مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد العزيز إال الوليد بن مسلم تفرد به سهيل بن صاحل حدثنا  -  ٥٦٩٩
حممد بن عبد اهللا احلضرمي نا طاهر بن أيب أمحد الزبريي قال ثنا أيب قال ثنا صباح بن حيىي املزين عن يزيد بن أيب 

  زياد عن إبراهيم عن علقمة 

ما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبل نفر من بين هاشم أو عن عبد اهللا بن مسعود قال بين
فتية من بين هاشم فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمحر وجهه واغرورقت عيناه فقلنا يا رسول اهللا 

ن أهل بييت هؤالء ما نزال نرى يف وجهك الشيء تكرهه فقال إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا وإ
من بعدي تطريدا وتشريدا حىت جييء قوم من ها هنا من قبل املشرق وأصحاب رايات ]  ٣٠ص [ سيلقون 

سود فيسألون احلق فال يعطونه مث يسألون احلق فال يعطونه قال ذلك مرتني أو ثالثا فيقاتلون فيعطون ما يسألوا 
ألها عدال كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك الزمان فليأهتم يدفعوهنا إلىرجل من أهل بييت مي) فال يقبلون حىت 

  ولو حبوا على الثلج مل يرو هذا احلديث عن صباح املزين إال أبو أمحد تفرد به ابنه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا طاهر بن أيب أمحد الزبريي قال ثنا أيب قال ثنا حبيب بن  -  ٥٧٠٠
  لم بن صبيح عن مسروق حسان بن أيب األشرس عن مس

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتبع كل صالة ركعتني إال صالة الصبح جيعلهما قبلها مل يرو هذا 
  احلديث عن أيب الضحى إال حبيب بن حسان تفرد به أبو أمحد 

ثنا حبيب بن حسان عن  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا طاهر بن أيب أمحد قال ثنا أيب قال -  ٥٧٠١
  عمارة بن عمري عن أيب عطية 

عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعجل صالة املغرب ويفطر حني تغيب الشمس مل يرو هذا 
  احلديث عن عمارة بن عمري إال حبيب بن حسان تفرد به أبو أمحد 

بن الوليد البجلي قال ثنا حيىي بن كهمس عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد امللك  -  ٥٧٠٢
  عمر بن موسى عن أيب الزبري 

سلم اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها فإن الشيطان إذا وجد  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن وجيه ال  الثوب مطويا مل يلبسه وإذا وجده منشورا لبسه مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عمر بن موسى

  يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان  -  ٥٧٠٣
يمان بن أرقم عن حممد بن سريين    عن سل

ا كان  عن أيب هريرة يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التماثيل رخص فيما كان يوطأ وكره م
  منصوبا 

بن أرقم حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا  -  ٥٧٠٤ مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال سليمان 
  عقبة بن مكرم قال ثنا يونس بن بكري عن سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك 

سلم الدقيق ومل يكن له إال قميص واحد مل يروي عن أيب الدرداء قال مل يكن ينخل لرسول اهللا  صلى اهللا عليه و 
  هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به يونس بن بكري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أمحد بن بكر البالسي قال ثنا مصعب قال ثنا قيس بن  -  ٥٧٠٥
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن ]  ٣٢ص [ الربيع عن أيب حصني عن أيب صاحل 

  ميتلىء جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلىء شعرا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن إسحاق السمرقندي قال ثنا الفضل بن موسى  -  ٥٧٠٦
  السيناين عن األعمش 

سلم بعرفات وهو يدعو فرفع يديه فسقط زمام الناقة فتناوله عن أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عل يه و 
  ورفع يديه فقال أصحاب النيب عليه السالم هذا االبتهال والتضرع 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن موسى التيمي  -  ٥٧٠٧
  عن أسامة بن زيد عن الزهري 

عت أنس بن مالك يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو باملدينة اللهم اجعل هبا ضعفي ما قال مس
  مبكة من الربكة 

مل برو هذا احلديث عن الزهري إال أسامة بن زيد تفرد به عبد اهللا بن موسى التيمي حدثنا حممد بن  -  ٥٧٠٨
ل ثنا سليمان بن زياد الواسطي قال ثنا شيبان أبو معاوية عبد اهللا احلضرمي قال ثنا احلسن بن علي احللواين قا

  قال ثنا قتادة 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو مياري به 
روى عن أنس السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو يف النار مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال شيبان وال ي

  إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن زياد الواسطي 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أبو بالل األشعري قال ثنا عبد السالم بن حرب عن  -  ٥٧٠٩
  بن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه ]  ٣٣ص [ إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن سلمة 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر سبع اإلشراك باهللا وقتل النفس اليت  عن أيب سعيد اخلدري قال
حرم اهللا إال باحلق وقذف احملصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والرجوع إىل األعرابية بعد 

  اهلجرة ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو بالل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبيد اهللا اجلدعاين قال ثنا متيم بن عمران القرشي  -  ٥٧١٠
  عن حممد بن عقبة املكي عن فضيل بن عياض عن ليث عن جماهد 

  عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جتافوا عن ذنب السخي فإن اهللا آخذ بيديه كلما عثر 

ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبيد اهللا اجلدعاين حدثنا حممد  -  ٥٧١١
بن منصور الكيسي اجلعفي قال نا بكر بن يونس بن بكري قال ثنا أبو سلمة  بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد 

إال ملك ولد العباس سنتني فقال له الفزاري قال مسعت أنس بن مالك يقول ال ميلك أحد من بين أمية سنة 
ا ال يروى هذا  رجل من جلسائه يا أبا محزة أقاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم هو كما أنك ها هن

  احلديث عن أنس بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به بكر بن يونس بن بكري 

احلراين قال نا حممد بن ]  ٣٤ص [ ارث حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن احل -  ٥٧١٢
بن إسحاق عن حممد بن مسلم عن السري بن إمساعيل عن الشعيب    سلمة عن حممد 

ا معاوية يقول أيها الناس مسعت رسول اهللا  قال مسعت النعمان بن بشري خيطبنا على منرب الكوفة حني أمره علين
سلم يقول أيها الناس إن من العنب مخ را وإن من الزبيب مخرا وإن من التمر مخرا وإن من صلى اهللا عليه و 

  العسل مخرا وأنا أهنى عن كل مسكر 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن إسحاق وال عن حممد إال حممد بن سلمة تفرد به حممد  -  ٥٧١٣
قال نا شعيب بن إسحاق بن احلارث احلراين حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن إبراهيم الشامي 

  عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلموهن املغزل 
  وسورة النور 

مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال شعيب بن إسحاق تفرد به حممد بن إبراهيم حدثنا حممد  -  ٥٧١٤
عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا محاد بن سلمة عن بن 

  عاصم عن زر 



عن عبد اهللا قال كان عدة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر ثالمثائة مل يرو هذا احلديث عن 
  ود تفرد به حيىي احلماين عاصم إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال أبو دا

األودي قال نا شريك عن ]  ٣٥ص [ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن حكيم  -  ٥٧١٥
  عاصم عن املسيب بن رافع عن علقمة 

عن بن مسعود رفعه قال من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال 
  شريك 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا احلسني بن عبد األول قال ثنا عمرو بن عاصم الكاليب  -  ٥٧١٦
قال نا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين وعلي بن زيد ويونس بن عبيد ومحيد الطويل عن احلسن عن 

  صعصعة بن معاوية 

سلمني ميوت له ثالثة من الولد إال أدخلهما اهللا عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أحد من امل
  اجلنة بفضل رمحته 

يرو هذا احلديث عن علي بن زيد وأيب عمران اجلوين إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال عمرو بن  -  ٥٧١٧
ثنا عاصم تفرد به احلسني بن عبد األول حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا علي بن احلسن الالين قال 

  املعاىف بن عمران عن سفيان الثوري عن محيد 

عن أنس قال ورث أبا طالب عقيل وطالب ومل يرثه علي قال علي فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب مل 
  يرو هذا احلديث عن سفيان إال املعاىف بن عمران 

لك بن أيب كرمية عن غالب بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن هبرام قال نا عبد امل -  ٥٧١٨
عن أيب هريرة وأيب سعيد عن النيب صلى ]  ٣٦ص [ عبيد اهللا وسفيان وحممد بن زيد عن صاحل موىل التوأمة 

سلم قال املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال عبد امللك بن  اهللا عليه و 
  أيب كرمية تفرد به علي بن هبرام 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا القاسم بن دينار قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا خالد  -  ٥٧١٩
  العبد عن عبد الكرمي اجلزري عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظر إىل الكعبة فقال لقد شرفك اهللا وكرمك وعظمك واملؤمن أعظم 
  حرمة منك 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن حكيم األودي قال نا شريك عن عوف األعرايب  -  ٥٧٢٠
يمان بن جابر    عن سل

عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا 
جالن يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما مل الفرائض وعلموها الناس فإين مقبوض وأوشك أن خيتلف الر

  يرو هذا احلديث عن شريك إال علي بن احلكم األودي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن يوسف الصرييف قال ثنا سفيان بن عيينة عن  -  ٥٧٢١
  منصور عن حبيب يعين بن أيب ثابت عن زياد بن حدير 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مسر إال ملصل أو مسافر مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن مسعود 
  ]  ٣٧ص [ عن سفيان بن عيينة إال إبراهيم بن يوسف الصرييف 

بن حممد بن سالم قال نا إمساعيل بن حيىي  -  ٥٧٢٢ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد الرمحن 
  يفة عن أيب الطفيل التيمي قال نا فطر بن خل

ا انتعل عبد قط وال ختفف وال لبس ثوبا ليغدو يف طلب  عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
علم إال غفر اهللا له ذنوبه حيث خيطو عتبة بابه مل يرو هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن 

  حيىي التيمي 

بد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا حدثنا حممد بن ع -  ٥٧٢٣
  حممد بن احلسن األسدي قال ثنا أبو هالل عن حممد بن سريين 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفر 

أبو هالل تفرد به حممد بن احلسن وال يروى عن أيب هريرة إال مل يرو هذا احلديث عن بن سريين إال  -  ٥٧٢٤
هبذا اإلسناد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا صاحل بن حامت بن وردان قال ثنا أيب قال ثنا أيوب عن 

  عبد اهللا بن أيب مليكة 

أصحابه فقال يل أيب خمرمة  عن املسور بن خمرمة قال قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم أقبية فقسمها بني
سلم صوته  انطلق بنا إليه لعله أن يعطينا منها شيئا فانتهى إىل الباب فقال ها هو فسمع النيب صلى اهللا عليه و 

  أنظر إليه يرى أيب حماسن القباء ويقول خبأت هذا لك ]  ٣٨ص [ فخرج إليه معه بقباء فكأين 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مبخرمة قال كأنه اتقاء لسانه مل يرو  قال صاحل بن حامت قلت أليب ألي شيء فعل هذا
  هذا احلديث عن أيوب إال حامت بن وردان 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا مجهور بن منصور قال ناوهب بن حكيم األزدي عن حممد  -  ٥٧٢٥
  بن سريين 

  ى النار كل هني لني سهل قريب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيرم عل

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال وهب بن حكيم تفرد به مجهور بن منصور حدثنا حممد  -  ٥٧٢٦
بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن أيب بكر املقدمي قال ثنا إمساعيل بن حكيم اخلزاعي عن الفضل بن عيسى 

  الرقاشي عن حممد بن املنكدر 

ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد  عن جابر قال قيل يا رسول اهللا ما الشؤم قال سوء اخللق 
  به الفضل بن عيسى 

طلحة الريبوعي قال ثنا فضيل بن عياض عن هشام  -  ٥٧٢٧ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي بن 
  بن حسان عن حممد بن سريين 

سلم ألشج عبد القيس إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا احللم  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ]  ٣٩ص [ واألناة مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض إال حيىي بن طلحة 

بن الفضل بن موفق قال نا أيب عن السري بن  -  ٥٧٢٨ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد الرمحن 
   عن مسروق إمساعيل عن الشعيب

عن عبد اهللا بن مسعود قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن يل أهال وأما وأبا 
فأيهم أحق بصليت قال أمك وأباك وأختك وأخاك مث أدناك أدناك مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال السري بن 

  د إمساعيل وال يروى عن بن مسعود إال هبذا اإلسنا

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن احلسني بن سامل قال ثنا حمبوب بن حمرز عن داود  -  ٥٧٢٩
  األودي عن أبيه 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو كنت متخذا خليال ألختذت أبا بكر خليال مل يرو هذا 
  احلديث عن داود األودي إال حمبوب بن حمرز 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا احلسن بن علي احللواين قال ثنا يزيد بن هارون قال نا  -  ٥٧٣٠
  جرير بن حازم عن قتادة 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن مل يرو هذا 
  احلديث عن جرير بن حازم إال يزيد بن هارون 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال ثنا معن بن عيسى عن سعيد  -  ٥٧٣١
  عن أنس قال كان أحب األلوان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلضرة ]  ٤٠ص [ بن بشري عن قتادة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن املنذر -  ٥٧٣٢
  إبراهيم بن املنذر احلزامي قال ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة 

عن أنس قال ذكرت الرباغيث عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إهنا توقظ للصالة مل يرو هذا احلديث عن 
  روه عن سعيد بن بشري إال الوليد بن مسلم قتادة إال سعيد بن بشري وسويد أبو حامت ومل ي

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف البغدادي قال نا أبو عباد حيىي  -  ٥٧٣٣
سلمة عن قتادة    بن عباد البصري قال ثنا محاد بن 

يل إهنا جنازة يهودي فقال إمنا عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرت به جنازة يهودي فقام فق
  قمنا إلخوانكم من املالئكة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال محاد بن سلمة تفرد به حيىي بن عباد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عثمان بن طالوت بن عباد قال نا حممد بن بالل قال نا  -  ٥٧٣٤
ا حض ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا بكر يصلي بالناس عمران القطان عن قتادة عن أنس قال مل

  ووجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خفة فقام مع الناس خلف أيب بكر يف ثوب متوشحا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عثمان بن طالوت قال نا حممد بن بالل قال نا عمران  -  ٥٧٣٥
  القطان عن قتادة 

اعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن اهللا عز و جل  عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حكمتم ف
  ]  ٤١ص [ حمسن حيب اإلحسان 

مل يرو هذين احلديثني عن قتادة إال عمران القطان تفرد به حممد بن بالل حدثنا حممد بن عبد اهللا  -  ٥٧٣٦
  يونس بن حممد قال ثنا صاحل املري عن قتادة احلضرمي قال ثنا القاسم بن أيب شيبة قال نا 

عن أنس بن مالك قال ملا ماتت رقية بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلقي بسلفنا الصاحل عثمان بن 
  مظعون مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال صاحل املري تفرد به يونس بن حممد 

اهللا بن عون اخلراز قال ثنا حممد بن بشر قال ثنا مسعر  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد -  ٥٧٣٧
  عن قتادة 



عن أنس بن مالك قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه فقيل له أليس قد غفر اهللا لك ما 
ا تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا مل يرو هذا احلديث عن مسعر عن قتادة عن أنس إال  عبد تقدم من ذنبك وم

  اهللا بن عون تفرد به حممد بن بشر 

  ورواه غريه عن حممد بن بشر عن مسعر عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة 

  ورواه أبو قتادة احلراين عن مسعر عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة 

  ورواه سيف بن حممد بن أخت سفيان عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة 

بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبد اهللا بن منري من كتابه إمالء قال نا معاوية بن  حدثنا حممد -  ٥٧٣٨
  عن جابر اجلعفي عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه ]  ٤٢ص [ هشام قال ثنا شيبان أبو معاوية 

  عن عبد اهللا بن مسعود قال كنا نتوضأ من األبرص إذا مسسناه 

ن بن مسعود إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبد اهللا بن منري ومل نكتبه إال ال يروى هذا احلديث ع -  ٥٧٣٩
عن احلضرمي كتبه عنه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد احلميد بن صاحل 

  قال ثنا حممد بن أبان عن أيب حيىي القتات عن جماهد 

   عليه و سلم هنى عن املثلة عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا

مل يرو هذا احلديث عن أيب حيىي القتات إال حممد بن أبان تفرد به عبد احلميد بن صاحل حدثنا حممد  -  ٥٧٤٠
بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا صاحل بن زياد السوسي قال ثنا خلف بن متيم قال ثنا أبو األحوص عن أشعث عن 

  عكرمة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصوموا قبل رمضان وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  عن بن عباس قال قال رسول
فإن حالت دونه غيامة فأكملوا ثالثني مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال أبو األحوص وال عن أيب األحوص إال 

  خلف بن متيم تفرد به صاحل بن زياد 

 بن احلسن بن حممد الزعفراين قال نا علي بن عاصم حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا صاحل -  ٥٧٤١
ال ]  ٤٣ص [ عن حيىي بن سعيد عن بن أيب مليكة  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

متسكوا على شيء فإين ال أحل إال ما أحل اهللا يف كتابه وال أحرم إال ما حرم اهللا يف كتابه مل يرو هذا احلديث 
  عيد إال علي بن عاصم تفرد به الزعفراين عن حيىي بن س

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا جحدر بن عبد اهللا الرحيب قال ثنا بقية بن الوليد عن  -  ٥٧٤٢
  األوزاعي عن الزهري عن عروة 



  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنة بيت يقال له بيت السخاء 

و هذا احلديث عن األوزاعي إال بقية تفرد به جحدر بن عبد اهللا الرحيب حدثنا حممد بن عبد اهللا مل ير -  ٥٧٤٣
  احلضرمي قال نا جندل بن والق بن هجرس التغليب قال ثنا شريك عن محيد 

سلم على أم سلمة بتمر ومسن مل يرو هذا احلديث عن محيد إال  عن أنس قال أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ك شري

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا جعفر بن حممد بن احلسن بن الزبري األسدي قال ثنا أيب  -  ٥٧٤٤
  قال نا شريك عن منصور عن الشعيب 

سلم بعريا واستثىن ظهره إىل املدينة    عن جابر قال اشترى مين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يك تفرد به حممد بن احلسن التل حدثنا حممد بن عبد اهللا مل يرو هذا احلديث عن منصور إال شر -  ٥٧٤٥
احلضرمي قال نا إسحاق بن إبراهيم العقيلي قال ثنا عبد العظيم بن حبيب قال نا موسى بن عبيدة عن حممد بن 

عن سهل بن حنيف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن له منكم ]  ٤٤ص [ كعب القرظي 
جلنة إال تصريدا فقال رجل يا رسول اهللا ما لكلنا فرط قال أو ليس من فرط أحدكم أن يفقد فرط مل يدخل ا

  أخاه املسلم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إسحاق بن إبراهيم العقيلي قال نا عبد العظيم بن حبيب  -  ٥٧٤٦
  قال نا موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب القرظي 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجوا فإين مكاثر بكم األمم وإن السقط لريى عن سهل بن حنيف قال ق
حمبنطئا بباب اجلنة فيقال له أدخل فيقول حىت يدخل أبواي ال يروى هذان احلديثان عن سهل بن حنيف إال هبذا 

  اإلسناد تفرد هبما عبد العظيم بن حبيب 

ثنا إسحاق بن إبراهيم بن مردانبه عن عمر بن أيب زياد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال  -  ٥٧٤٧
  القطواين قال ثنا حممد بن مروان السدي عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة قالت أسخنت ماء يف الشمس فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم ليتوضأ فقال يا عائشة ال تفعلي 
  فإن هذا يورث البياض 

اهللا احلضرمي قال نا إسحاق بن زيد اخلطايب قال ثنا حممد بن سليمان بن أيب  حدثنا حممد بن عبد -  ٥٧٤٨
  داود قال نا أيب عن عبد الكرمي بن مالك عن سعيد بن املسيب 



ا يف مإل من املسلمني فيهم بن عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول يوم
  يسمع اهللا به يوم القيامة خلقه وصغره وحقره سلم يقول من يسمع الناس بعمله 

يمان بن أيب داود    فرأيت عيين بن عمر تذرفان مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال عبد الكرمي بن مالك تفرد به سل

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا إمساعيل بن موسى الفزاري ثنا احلكم بن ظهري عن بالل  -  ٥٧٤٩
  مة بن مرداس عن عكر

أبو القاسم عليه السالم إمنا مسي اخلضر ألنه قام على فروة من األرض فاهتزت ) قال ( عن أيب هريرة قال 
  خضراء مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال بالل بن مرداس تفرد به احلكم بن ظهري 

ال ثنا عبيد اهللا بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي ق -  ٥٧٥٠
  عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 

من سرق شربا ]  ٤٦ص [ عن أيب ثابت وهو يعلى بن مرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
بن أيب خالد عن من األرض أو غله جاء حيمله يوم القيامة إىل أسفل األرضني مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل 

  قرة إال زيد بن أيب أنيسة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن هارون بن آدم البصري قال نا املعلى بن تركة أبو  -  ٥٧٥١
  عبد الصمد قال ثنا املسعودي عن قتادة عن زرارة بن أوىف 

راد أن يوجه سرية أغداها وقال اللهم عن عمران بن احلصني قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أ
بارك ألميت يف بكورها مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال املسعودي تفرد به املعلى بن تركة وال يروى عن عمران 

  بن حصني إال هبذا اإلسناد 

 محزة حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا مقدم بن حممد بن حيىي قال نا القاسم بن حيىي عن أيب -  ٥٧٥٢
  عن إبراهيم عن علقمة 

عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد مهمت أن آمر بالال يقيم الصالة مث أنصرف إىل قوم 
مسعوا النداء فلم جييبوا فأحرق عليهم بيوهتم مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال القاسم بن حيىي تفرد به مقدم 

  بن حممد 

حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عمرو بن عبد اهللا األودي قال نا عمرو بن خالد األعشى حدثنا  -  ٥٧٥٣
  عن حمل بن حمرز الضيب عن إبراهيم عن علقمة 



عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو مل يسلم 
يكن له ثواب إال اجلنة ال يروى هذا احلديث عن بن مسعود إال هبذا اإلسناد  رضي أو مل يرض صرب أو مل يصرب مل

  تفرد به عمر األودي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حمفوظ بن حبر األنطاكي قال ثنا الوليد بن عبد الواحد  -  ٥٧٥٤
  التميمي عن بن هليعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري 

سلم ثالث مهلكات وثالث منجيات وثالث كفارات وثالث عن بن عمر قال ق ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
درجات فأما املهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه وأما املنجيات فالعدل يف الغضب والرضى 

الصالة وإسباغ  والقصد يف الفقر والغىن وخشية اهللا يف السر والعالنية وأما الكفارات فانتظار الصالة بعد
الوضوء يف السربات ونقل األقدام إىل اجلماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السالم وصالة بالليل 

  والناس نيام 

بن دينار وال عن عطاء إال بن هليعة تفرد به الوليد  -  ٥٧٥٥ مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال عطاء 
ر إال هبذا اإلسناد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا خلف بن هشام بن عبد الواحد وال يروى عن بن عم

  البزار قال نا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك 

سلم التقولوا سورة البقرة وال سورة  آل عمران وال ]  ٤٨ص [ عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وا السورة اليت يذكر فيها البقرة والسورة اليت يذكر فيها آل سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قول

عمران وهكذا القرآن كله مل يرو هذا احلديث عن موسى بن أنس إال عيسى بن ميمون ال يروى عن أنس إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به خلف بن هشام 

بن أيب راشد قال ثنا عمرو بن  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اهللا بن حيىي بن الربيع -  ٥٧٥٦
عطية العويف عن أبيه عطية قال حدثين عبد اهللا بن بريدة أن أباه حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث 

علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد وقال إن كان قتال فعلي عليكم وأنه فتح عليهم فأصابوا سبيا فأخذ علي 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأىب عليه خالد وقال أنا أبعث هبا إىل رسول اهللا جارية حسناء ليبعث هبا إىل ر

سلم فلما منعه انطلق خالد فبعث بريدة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بريدة فأتيت  صلى اهللا عليه و 
د رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يغسل رأسه فقلت يف علي عنده وكنا إذا قعدنا عن

عليه و سلم مل نرفع أبصارنا إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه يا بريدة فرفعت رأسي إىل رسول اهللا 
سلم فإذا وجهه متغري فلما رأيت ذلك قلت أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسول اهللا قال  صلى اهللا عليه و 

رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن عطية إال بريدة واهللا ال أبغضه أبدا بعد الذي 
  ابنه عمرو 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اهللا بن حيىي بن الربيع بن أيب راشد قال ثنا عمرو بن  -  ٥٧٥٧
  عطية عن أبيه عطية قال حدثين عبد اهللا بن بريدة 

ال يؤمر رجل على عشرة فما فوقهم إال جيء يوم  أن بريدة حدثه أنه شهد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كان مسيئا زاد غال إىل غله مل يرو هذا ]  ٤٩ص [ القيامة مغلولة يده إىل عنقه فإن كان حمسنا فك عنه وإن 

  احلديث عن عطية إال ابنه عمرو وعيسى بن املسيب 

ا حممد بن مروزق قال نا حسني بن احلسن األشقر قال ثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ن -  ٥٧٥٨
  نصري بن زياد عن عثمان أيب اليقظان عن سعيد بن جبري 

عن بن عباس قال قالت األنصار فيما بينهم لو مجعنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماال فبسط يده ال حيول 
لك من أموالنا فأنزل اهللا عز و جل قل ال أسألكم عليه  بينه وبينه أحد فقالوا يا رسول اهللا إنا أردنا أن جنمع

أجرا إال املودة يف القرىب فخرجوا خيتلفون فقالوا أمل ترون إىل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
له بعضهم إمنا قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم فأنزل اهللا عز و جل أم يقولون افترى على اهللا كذبا إىل قو

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فعرض هلم بالتوبة إىل قوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم 
  من فضله هم الذين قالوا هذا أن يتوبوا إىل اهللا ويستغفرونه 

 حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن حيىي األحول قال نا خالد بن نافع األشعري عن -  ٥٧٥٩
  سعيد بن أيب بردة عن أبيه 

عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو 
  هذا احلديث عن سعيد بن أيب بردة إال خالد بن نافع 

بيد الطنافسي عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبيد احملاريب قال نا عمر بن ع -  ٥٧٦٠
  مساك بن حرب عن جابر بن زيد 

سلم عن حلوم احلمر وأمر بلحوم اخليل أن تؤكل    عن بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مل يرو هذا احلديث عن جابر إال مساك وال عن مساك إال عمر بن عبيد تفرد به حممد بن عبيد حدثنا  -  ٥٧٦١
  ال نا مجهور بن منصور قال ثنا إمساعيل بن جمالد عن جمالد عن الشعيب حممد بن عبد اهللا احلضرمي ق

أن عبد اهللا بن عباس كان يقول إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم رأى ربه مرتني مرة ببصرة ومرة بفؤاده مل يرو 
  هذا احلديث عن جمالد إال ابنه إمساعيل 



ن قبيصة بن عقبة قال ثنا أيب عن عمار بن سيف عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عقبة ب -  ٥٧٦٢
  إمساعيل بن أيب خالد 

عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألت ريب أال أتزوج إىل أحد وال أزوج إليه 
سيف وال عن إال كان معي يف اجلنة فأعطاين ذلك مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال عمار بن 

  عمار إال قبيصة تفرد به ابنه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال نا حممد بن شرحبيل  -  ٥٧٦٣
  اهلمداين عن عبد اهللا بن عيسى عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة 

سلم أيسركم أن تكونوا  فكربوا مث ]  ٥١ص [ ربع أهل اجلنة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل اجلنة فكربوا مث قال أيسركم أن تكونوا نصف أهل اجلنة فكربوا فقال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس يوم القيامة عشرون ومئة صف أميت منها مثانون صفا 

ل نا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال نا شريك عن عبد مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا احلضرمي قا -  ٥٧٦٤
سلمة  بن أيب كثري عن أيب    اهللا بن عيسى عن حيىي 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال 
  يطيقها البطلة 

وم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفين أنا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جييء القرآن ي
الذي كنت أسهر ليلك وأظمىء هواجرك وإن كل تاجر من وراء جتارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر 

فيعطى امللك بيمينه واخللد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان ال يقوم هلما الدنيا وما 
يا رب أىن لنا هذا فيقال هلما بتعليم ولدكما القرآن وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة أقرأ فيها فيقوالن 

  وأرق يف الدرجات ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك 

 حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي احلماين قال نا شريك عن حممد بن جحادة عن عطاء -  ٥٧٦٥
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلنة مئة درجة ما بني كل ]  ٥٢ص [ بن أيب رباح 

  درجتني مسرية مخس مائة عام 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال شريك حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي  -  ٥٧٦٦
  بن مرثد عن أبن بريدة احلماين قال نا أبو بردة قال نا علقمة 

عن أبيه قال حلد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلد ونصب عليه اللنب نصبا وأخذ من قبل القبلة مل يرو هذا 
  احلديث عن علقمة بن مرثد إال أبو بردة 



عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن يونس قال نا عبد امللك بن الوليد بن معدان  -  ٥٧٦٧
  عاصم عن أيب وائل 

عن عبد اهللا قال ما أحصي ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الركعتني بعد املغرب والركعتني 
قبل الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال عبد امللك بن الوليد بن 

  معدان واحلسني بن واقد 

حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال نا عبد امللك بن الوليد بن  حدثنا -  ٥٧٦٨
  معدان قال ثنا عاصم عن زر وأيب وائل 

عن عبد اهللا بن مسعود قال كأين أنظر إىل بياض خدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه السالم 
اره السالم عليكم ورمحة اهللا مل يرو هذا احلديث عن عاصم عن زر إال عبد عليكم ورمحة اهللا وبركاته وعن يس

  ]  ٥٣ص [ امللك بن الوليد بن معدان 

بن عون املسعودي قال ثنا الوليد بن القاسم قال نا  -  ٥٧٦٩ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا محزة 
  داود بن يزيد األودي عن شقيق بن سلمة 

ود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يدعو هبذه الدعوات يف أول قوله وهبا خيتم عن عبد اهللا بن مسع
اللهم أصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السالم وأخرجنا من الظلمات إىل النور واصرف عنا الفحشاء ما ظهر منها 

أنت التواب الرحيم اللهم  وما بطن وبارك لنا يف أمساعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ومعايشنا وتب علينا إنك
  اجعلنا شاكرين لنعمك مثنني هبا قابليها مل يرو هذا احلديث عن داود األودي إال الوليد بن القاسم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد اجلبار بن عاصم قال نا بقية بن الوليد قال نا إمساعيل  -  ٥٧٧٠
  الكندي عن األعمش عن شقيق 

قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله عز و جل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله  عن عبد اهللا
الشفاعة ملن وجبت له النار ممن صنع إليهم املعروف يف الدنيا مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال إمساعيل 

  الكندي تفرد به بقية 

بن احلكم بن أيب زياد القطواين قال نا منصور بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد اهللا  -  ٥٧٧١
  صقري قال نا محاد بن سلمة عن محيد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من العرب إذا نزلت بكم رغبة أو رهبة إىل من 
تعملون وتعملون وال  تفزعون قالوا إىل اهللا قال فإذا أجابكم فإىل من تعودون قالوا إىل ما تعلم قال تعلمون وال

  تعلمون ثالثا مل يرو هذا احلديث عن محيد إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال منصور بن صقري 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حيىي بن عثمان احلريب قال نا اهلقل بن زياد عن األوزاعي  -  ٥٧٧٢
طلحة    عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبب إيل النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف عن أنس بن مالك ق
  الصالة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال اهلقل تفرد به حيىي بن عثمان احلريب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا طاهر بن أيب أمحد الزبريي قال نا أيب قال نا حبيب بن  -  ٥٧٧٣
  ن القاسم بن حممد عن عائشة وعن إبراهيم عن األسود حسان ع

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يشاك مؤمن شوكة فما فوقها إال حط اهللا عنه هبا 
  خطيئة ورفعه هبا درجة مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان إال أبو أمحد الزبريي 

بن سليمان بن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلض -  ٥٧٧٤ رمي قال نا إسحاق بن زيد اخلطايب قال نا حممد 
  داود قال ثنا املثىن أبو حامت العطار قال نا عبيد اهللا بن العيزار عن القاسم بن حممد 

  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أقيلوا الكرام عثراهتم 

   ] ٥٥ص [ وبإسناده قال هتادوا تزدادوا حبا  -  ٥٧٧٥

مل يرو هذين احلديثني عن عبيد اهللا بن العيزار إال املثىن أبو حامت وال روامها عن املثىن إال حممد بن  -  ٥٧٧٦
سليمان بن أيب داود ورحيان بن سعيد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو كريب قال نا فردوس بن 

  هري عن عروة بن الزبري األشعري عن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب مليكة عن الز

عن أيب هريرة أن عبد الرمحن بن عوف أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد خضب بالصفرة فقال له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هذا اخلضاب أعرست قال نعم قال أوملت قال ال فرمى إليه رسول اهللا صلى 

سلم بنواة من ذهب وقال أومل ولو بشاة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرمحن املليكي وال  اهللا عليه و 
  رواه عن عبد الرمحن إال فردوس تفرد به أبو كريب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن إسحاق الصيين قال نا قيس بن الربيع عن  -  ٥٧٧٧
  املقدام بن شريح عن أبيه 

سلم إذا صلى ال يضع حتت قدميه شيئا إال أنا مطرنا يوما عن عائشة قالت كان رسول اهللا صل ى اهللا عليه و 
  فوضع حتت قدميه نطعا مل يرو هذا احلديث عن املقدام بن شريح إال قيس تفرد به إبراهيم الصيين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن زياد العجلي قال نا أبو بكر بن عياش عن  -  ٥٧٧٨
  ن زر عاصم ع



ا الغىن قال اليأس مما يف أيدي الناس مل يرو هذا احلديث  عن عبد اهللا قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  ]  ٥٦ص [ عن عاصم إال أبو بكر بن عياش تفرد به إبراهيم بن زياد 

ن سليمان عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حفص بن عبد اهللا احللواين قال نا زافر ب -  ٥٧٧٩
  إسرائيل عن شبيب بن بشر 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عينان ال يريان النار عني بكت وجال من خشية اهللا 
  وعني باتت تكأل يف سبيل اهللا مل يروي هذا احلديث عن شبيب بن بشر إال إسرائيل تفرد به زافر بن سليمان 

بد اهللا احلضرمي قال نا منجاب بن احلارث قال نا أبو عامر األسدي عن عبيد اهللا حدثنا حممد بن ع -  ٥٧٨٠
  بن عمر العمري عن نافع 

ا كان يف  سلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعين املوت فإنه م عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بن عمر إال أبو عامر األسدي تفرد به منجاب  كثري إال قلله وال قليل إال جزأه مل يروهذا احلديث عن عبيد اهللا

  وال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو بالل األشعري قال نا حيىي بن العالء عن موسى بن  -  ٥٧٨١
  حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه 

ه و سلم أن يرقد الرجل بني القوم وأن ينام على قارعة عن جابر بن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا علي
  الطريق 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو بالل األشعري قال نا حيىي بن العالء عن موسى بن  -  ٥٧٨٢
  حممد بن إبراهيم عن أبيه 

يف هيئة بن عشرين يف عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يبغض بن السبعني 
  مشيته ومنظره 

ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن حممد  -  ٥٧٨٣
بن إبراهيم حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سعيد بن عمرو األشعثي قال ثنا عبثر بن القاسم عن برد 

  النخعي  بن أيب زياد عن ايب سفانة

عن عائشة قالت كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيب سفانه 
  إال برد بن أيب زياد تفرد به عبثر بن القاسم 



حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن حرب النشائي الواسطي قال نا نصر بن محاد قال  -  ٥٧٨٤
  خوط عن قتادة عن سعيد بن املسيب  نا أيوب بن

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وغدا بغسل إىل املصلى وختمه بصدقة 
  رجع مغفورا له مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال أيوب خوط تفرد به نصر بن محاد 

بن الفضل القرشي البصري قال ثنا أبو احلارث  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا العباس -  ٥٧٨٥
  الوراق نصر بن محاد قال نا مالك بن عبد اهللا األزدي قال نا يزيد بن عبد اهللا 

سلم من قرأ قل هو اهللا أحد يف مرضه الذي ميوت فيه مل يفنت يف  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بأكفها حىت جتيزه الصراط إىل اجلنة ال يروي ]  ٥٨ص [ كة يوم القيامة قربه وأمن من ضغطه القرب ومحلته املالئ

  هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو احلارث الوراق 

  ويزيد بن عبد اهللا هو يزيد بن عبد اهللا بن الشخري 

مد بن عبيد النحاس قال حدثين جدي عبيد بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن حم -  ٥٧٨٦
  حممد عن بن أيب ذئب عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه األرض عسى اهللا أن 
  رد به عبيد النحاس يفك عنه الغل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن أيب ذئب تف

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن هبرام قال نا عبد امللك بن أيب كرمية عن أبن جريج  -  ٥٧٨٧
  عن عطاء 

سلم املؤمن يألف ويؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف وخري  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  احلديث عن بن جريج إال عبد امللك بن أيب كرمية تفرد به علي بن هبرام  الناس أنفعهم للناس مل يرو هذا

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا موسى بن احلسني أبو احلسن السلويل قال ثنا الصيب بن  -  ٥٧٨٨
  األشعث عن أيب إسحاق 

م ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يف عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للمسافر ثالثة أيا
ص [ املسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال الضيب بن األشعث تفرد به موسى بن احلسني 

٥٩  [  

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا ضرار بن صرد أبو نعيم قال نا علي بن هاشم بن الربيد عن  -  ٥٧٨٩
  ن أيب فروة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عبد امللك بن أيب سليمان ع



سلم ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فأعطاها عليا 

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال ثنا سعيد بن عمرو  -  ٥٧٩٠ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا احلسن 
  نصر السكوين عن حممد بن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى بن أيب 

سلم ال يؤمن عبد حىت أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
كم إال بن أيب ليلى وال من أهله وعتريت أحب إليه من عترته وذايت أحب إليه من ذاته مل يرو هذا احلديث عن احل

  عن بن أيب ليلى إال سعيد بن عمرو السكوين 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا منجاب بن احلارث قال نا شريك عن محيد  -  ٥٧٩١

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مسجدهم فشرب وهو قائم مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ٦٠ص [ محيد إال شريك 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا جعفر بن محيد قال نا عبد الصمد بن سليمان عن عمر بن  -  ٥٧٩٢
  فرقد عن عمرو بن دينار عن سامل 

سلم طعام االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية مل  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن دينار قهرمان آل الزبري إال عمر بن فرقد تفرد به عبد الصمد بن سليمان وعبد يروهذا احلديث عن عمرو ب

  الصمد بن نصر وعمر بن فرقد بصري 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عثمان الفراء قال نا بن قنرب قال نا أيب قنرب  -  ٥٧٩٣

  يت أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيار أم

ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسنا د تفرد به حممد بن عثمان الفراء حدثنا حممد بن عبد  -  ٥٧٩٤
  اهللا احلضرمي قال ثنا معمر بن بكار السعدي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة 

إين قد قلت ]  ٦١ص [ قدمت على نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا نيب اهللا عن بن سريع التميمي قال 
شعرا أثنيت فيه على اهللا ومدحتك فيه قال أما ما أثنيت فيه علىاهللا فهاته وما مدحتين فدعه فجعلت أنشده 

لما فدخل رجل طوال فقال أمسك فلما خرج قال هات فجعلت أنشده فلم ألبث أن عاد فقال يل أمسك ف
خرج قال يل هات فقلت من هذا يا نيب اهللا الذي إذا دخل قلت أمسك وإذا خرج قلت هات قال هذا عمر 

  وليس من الباطل يف شيء مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إبراهيم بن سعد تفرد به معمر بن بكار 



أبو بكر النهشلي عن عبد  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد احلميد بن صاحل قال ثنا -  ٥٧٩٥
بن غنم  سليمان عن أيب الزبري عن    امللك بن أيب 

عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل وجبت حمبيت للمتباذلني يف 
رد به عبد وجبت حمبيت للمتزاورين يف مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب سليمان إال أبو بكر النهشلي تف

  احلميد بن صاحل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا سفيان بن بشر قال ثنا هشيم عن عبد اهللا بن املؤمل  -  ٥٧٩٦
املخزومي عن بن حميصن عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال استهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سهيل بن عمرو من ماء زمزم 

احلديث عن بن حميصن وهو عمرو بن عبد الرمحن بن حميصن املقرئ من قراء أهل مكة  مل يرو هذا -  ٥٧٩٧
إال عبد اهللا بن املؤمل وال عن عبد اهللا بن املؤمل إال هشيم تفرد به سفيان بن بشر الكويف حدثنا حممد بن عبد 

 ذئب عن سعيد املقربي اهللا احلضرمي قال ثنا أمحد بن حممد القواس قال ثنا مسلم بن خالد الزجني عن بن أيب
عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سد فرجة يف صف رفعه اهللا هبا درجة وبىن 
له بيتا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن املقربي إال بن أيب ذئب وال عن بن أيب ذئب إال مسلم بن خالد تفرد به 

  ]  ٦٢ص [ أمحد بن حممد القواس 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال ثنا حسني بن علي اجلعفي  -  ٥٧٩٨
  عن سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 

  عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع لسعد أبويه 

بن مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن عيينة إال حس -  ٥٧٩٩ ني اجلعفي تفرد به عبد اهللا بن عمر حدثنا حممد 
عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد بن جعفر الفيدي قال نا جابر بن نوح عن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن 

  عن أبيه 

عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليسعك بيتك وأبك من ذكر خطيئتك 
  لسانك  وأمسك عليك

مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن عبد الرمحن إال املسعودي وال عن املسعودي إال جابر بن نوح  -  ٥٨٠٠
تفرد به حممد بن جعفر الفيدي حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي قال ثنا حامت 

  عامر بن سعد الزهري  بن إمساعيل عن عيسى بن ماهان عن إبراهيم بن مهاجر عن



نيفا وعشرين  ٠عن عائشة قالت طلقت امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فمكثت ثالثا وعشرين أو 
فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال استفلحي بأمرك أي تزوجي مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر 

  عيسى بن ماهان تفرد به حامت بن إمساعيل  ] ٦٣ص [ عن عامر بن سعد إال أبو جعفر الرازي 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا ضرار بن صرد قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري  -  ٥٨٠١

عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثت أنا والساعة كهاتني مل يرو هذا احلديث عن 
  فرد به ضرار بن صرد الزهري إال سفيان بن عيينة ت

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أمحد بن بكر البالسي قال نا خالد بن يزيد القسري عن  -  ٥٨٠٢
  وائل بن داود عن احلسن 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا راح منا سبعون رجال إىل اجلمعة كانوا كسبعني 
إىل رهبم أو أفضل مل يرو هذا احلديث عن وائل بن داود إال خالد بن يزيد القسري تفرد به موسى الذين وفدوا 

  أمحد بن بكر النالسي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أمحد بن مصرف بن عمرو اليامي قال ثنا أمحد بن القاسم  -  ٥٨٠٣
  عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  النخعي قال ثنا سليم موىل الشعيب عن الشعيب عن أيب بكر بن

عن أيب هريرة قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قاعدا بعد املغرب ومعه أصحابه إذ مرت به رفقة يسريون 
سائقهم يقرأ وقائدهم حيدو فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يهرول بغري رداء فقالوا يا رسول 

بلغهم ما أوحي إيل يف أمرهم فلحقهم فقال أين تريدون يف هذه الساعة قالوا نريد اهللا حنن نكفيك فقال دعوين أ
يوجهه إىل األرض فال تسريوا ]  ٦٤ص [ اليمن قال فما سريكم هبذه الساعة فإن هللا يف السماء سلطانا عظيما 

   وال خطوة إال ما جيد الرجل يف بطنه ومثانته من البول الذي ال جيد منه بدا مث وال خطوة

اقرأه وعليكم بالدجلة فإن هللا  وأما أنت يا سائق القوم فعليك ببعض كالم العرب من رجزها وإذا كنت راكبا ف
عز و جل مالئكة موكلني يطوون األرض للمسافر كما تطوى القراطيس وبعد الصبح حيمد القوم السرى وال 

الربح والسالمة وحسن الصحابة  يصحبنكم شاعر وال كاهن وال يصحبنكم ضالة وال تردوا سائال إن أردمت
فعجب يل كيف أنام حني تنام العيون كلها فإن اهللا عز و جل ورسوله ينهاكم من املسري يف هذه الساعة مل يرو 

  هذا احلديث عن سليم موىل الشعيب إال أمحد بن القاسم النخعي تفرد به أمحد بن مصرف بن عمرو 

ل نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي قال ثنا أبو أسامة عن عبد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قا -  ٥٨٠٤
  الرمحن بن عبد امللك بن أجبر عن أبيه عن إياد بن لقيط السدوسي عن يزيد بن معاوية البكائي 



قال مسعت حذيفة يقول قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستخلف اهللا أبا بكر مث قبض أبو بكر 
ض عمر فاستخلف اهللا عثمان مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أجبر إال ابنه تفرد فاستخلف اهللا عمر مث قب

  به أبو أسامة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عون بن سالم قال نا سنان بن هارون الربمجي عن أشعث  -  ٥٨٠٥
  بن عبد امللك عن احلسن وبن سريين 

كان يقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب يعين من الظهر والعصر مل يرو  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  هذا احلديث عن أشعث إال سنان بن هارون تفرد به عون بن سالم وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا صاحل بن عبد اهللا الترمذي قال ثنا جرير عن ليث عن  -  ٥٨٠٦
   جماهد

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غربيا وسيعود غريبا فطووىب للغرباء وإن 
بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم ميسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا وميسي كافرا يبيع 

  أقوام دينهم بعرض من الدنيا 

عن ليث إال جرير وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به صاحل بن عبد مل يرهذا احلديث  -  ٥٨٠٧
بن طريف البجلي قال ثنا حممد بن فضيل عن  اهللا الترمذي حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا حممد 

  عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي 

  جاءكم املصدق فال يصدر إال وهو راض  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا

مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا أمحد بن سعيد التبعي قال ثنا  -  ٥٨٠٨
بن سعيد    القاسم بن احلكم العرين قال نا القاسم بن معن عن حيىي 

هلم بالبحرين فقالوا ال إال أن تكتب  عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا األنصار ليكتب
  فاصربوا حىت تلقوين ]  ٦٦ص [ إلخواننا املهاجرين مثلها قال فإنكم سترون بعدي أثرة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أمحد بن حممد بن سعيد التبعي قال نا القاسم بن احلكم  -  ٥٨٠٩
  قال العرين قال نا القاسم بن معن عن حيىي بن سعيد 

مسعت أنس بن مالك يقول جاء أعرايب فبال يف جانب املسجد فصاح به الناس فكفهم النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم مث أمر بذنوب من ماء فصب على بوله مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن معن إال القاسم بن احلكم العرين 



يب شيبة قال ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عثمان بن أ -  ٥٨١٠
  زكريا بن سالم عن سعيد بن مسروق 

عن أنس بن مالك قال ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظهر من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم حزن مث سري عنه فقلنا يا رسول اهللا رأينا منك ما مل نر 

  طه القرب لقد هون عليها وعلى ذلك لقد ضغطها ضغطة بلغت اخلافقني قال ذكرت زينب وضعفها وضغ

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا األزرق بن علي أبو اجلهم قال ثنا حسان بن إبراهيم قال  -  ٥٨١١
سلمة  سلمة بن كهيل عن أبيه عن شقيق بن    نا حممد بن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي هبن الذاريات والطور  قال قال عبد اهللا لقد علمت النظائر اليت كان رسول
والنجم و اقتربت و الرمحن و الواقعة و نون و احلاقة و سأل سائل واملزمل وال أقسم بيوم القيامة و هل أتى 

وويل للمطففني و إذا الشمس كورت ]  ٦٧ص [ على األنسان واملرسالت وعم يتساءلون والنازعات وعبس 
  يث عن سلمة إال حممد وحيىي تفرد به عن حممد حسان بن إبراهيم مل يرو هذا احلد

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا علي بن حكيم األودي قال ثنا أبو مالك اجلنيب عن حممد  -  ٥٨١٢
يمان بن عريب    بن إسحاق عن عبد الرمحن األعرج عن سل

رؤيا الرجل الصاحل بشرى من اهللا وهي جزء من ستة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأربعني جزءا من النبوة 

  فحدثت به بن عباس فقال 

قال العباس بن عبد املطلب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي جزء من مخسني جزءا من النبوة ال يروى 
  هذا احلديث عن العباس إال هبذا اإلسناد تفرد به علي بن حكيم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حمفوظ بن حبر األنطاكي قال نا الوليد بن عبد الواحد  -  ٥٨١٣
  التميمي قال نا عمر بن موسى بن وجيه عن قتادة عن عكرمة 

  عن بن عباس قال كان اللواء الذي دفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل علي أبيض 

إال عمر بن موسى وال عن عمر إال الوليد بن عبد الواحد تفرد به  مل يرو هذا احلديث عن قتادة -  ٥٨١٤
بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حمفوظ بن حبر  اهلمداين قال نا أبو مرمي ]  ٦٨ص [ حمفوظ بن حبر حدثنا حممد 

  عبد الغفار بن القاسم عن عمرو بن مرة قال حدثين إبراهيم بن يزيد قال حدثين عبيدة السلماين 



 بن مسعود قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجة فلقيته مباء فقال من أمرك هبذا فقلت عن عبد اهللا
  ما أمرين به أحد قال قد أحسنت أبشر باجلنة مث جاء علي فبشرته باجلنة 

  مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن عبيدة عن عبد اهللا 

بن مقدم قال نا عمي حدثنا حممد بن عب -  ٥٨١٥ د اهللا احلضرمي قال نا مقدم بن حممد بن حيىي بن عطاء 
بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر    القاسم بن حيىي عن عبد اهللا بن عثمان 

عن خالد بن الوليد قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة 
  وى هذا احلديث عن خالد بن الوليد إال هبذا اإلسناد تفرد به مقدم بن حممد بن اجلراح ال ير

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا القعقاع بن زكريا الطلحي قال نا عبد اهللا بن إدريس عن  -  ٥٨١٦
  طلحة بن حيىي عن عيسى بن طلحة 

م قائم يصلي فلما فرغ وانصرف من صالته عن أيب هريرة قال تذاكرنا يوم أحد والنيب صلى اهللا عليه و سل
ص [ التفت إلينا فقال أال أخربكم عن يوم أحد لقد رأيتين وما معي إال جربيل عن مييين وطلحة عن يساري 

٦٩  [  

طلحة بن حيىي إال عبد اهللا بن  -  ٥٨١٧ مل يرو هذا احلديث عن عيسى بن طلحة إال طلحة بن حيىي وال عن 
ن زكريا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا القاسم بن العالء البجلي قال ثنا إدريس تفرد به القعقاع ب

  شريك عن حبر السقاء عن أيب الزبري 

سلم قال صنفان من أميت ال تناهلم شفاعيت املرجئة والقدرية    عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و 

حدثا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن  مل يرو هذا احلديث عن شريك إال القاسم بن العالء -  ٥٨١٨
  هبرام قال نا عبد امللك بن أيب كرمية عن بن جريج عن عطاء 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره ومن فطر 
ا احلديث عن بن جريج إال عبد امللك بن صائما فله مثل أجره ومن دل على خري فله مثل أجر فاعله مل يرو هذ

  أيب كرمية تفرد به علي بن هبرام 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا علي بن سعيد الكندي قال نا حفص بن غياث عن حفص  -  ٥٨١٩
  بن صاحل عن الشعيب 



دينهما ومل يستسب عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بر قسمهما وقضى 
ا ومن مل يرب قسمهما ومل يقض دينهما واستسب هلما كتب عاقا وإن كان بارا يف  هلما كتب بارا وإن كان عاق

  حياهتما مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن مسرة إال هبذا اإلسناد تفرد به حفص بن غياث 

حلسني القنطري قال نا األسود بن عامر قال ثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا العباس بن ا -  ٥٨٢٠
  أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صاحل 

سلم من مات وليس عليه إمام مات ميتة اجلاهلية  عن معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اذان مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو بكر بن عياش تفرد به األسود بن عامر ش

  ورواه غري شاذان عن أيب بكر بن عياش عن عاصم بن هبدلة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا عبد الرمحن بن عيينة البصري قال ثنا علي بن حممد  -  ٥٨٢١
بن حمارب بن مسلم بن زياد عن أبيه    السلمي أبو احلسن املدائين قال نا مسلمة 

خنت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني طهر قلبه ال يروى هذا احلديث عن  عن أيب بكرة أن جربيل عليه السالم
  أيب بكرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن عيينة 

بن عمرو بن جبلة الباهلي قال نا عمرو بن  -  ٥٨٢٢ حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال ثنا عبد الرمحن 
  د اهللا بن الشخري النعمان عن كثري أيب الفضل عن مطرف بن عب

ا يوم النحر فقال  قال مسعت عمار بن ياسر يقول خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أي يوم هذا فقلن
ا بلد حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  أي شهر هذا فقلنا ذو احلجة شهر حرام قال فأي بلد هذا قلن

يف بلدكم هذا أال ليبلغ الشاهد الغائب ال يروى هذا احلديث عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا 
  ]  ٧١ص [ عن عمار بن ياسر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو كريب قال نا عثمان بن زفر عن قيس بن الربيع عن  -  ٥٨٢٣
  سعيد بن مسروق عن أيب حازم 

ن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال يل جربيل عليه السالم ما كان علىاألرض شيء أبغض ع
  إيل من فرعون فلما آمن بفيه جعلت أحشو فاه محأة خشية أن تدركه الرمحة 

ثين حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا حممد بن عبد الواحد بن عنبسة بن عبد الواحد قال حد -  ٥٨٢٤
  جدي عنبسة بن عبد الواحد عن نصري بن األشعث عن أيب إسحاق عن أيب متيمة اهلجيمي 



ا قدمت وما أخرت وما  عن أيب موسى قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم اغفر يل م
  أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير 

مل يرو هذا احلديث عن نصري بن األشعث إال عنبسة بن عبد الواحد تفرد به ولده عنه حدثنا حممد  -  ٥٨٢٥
 ٧٢ص [ بن عبد اهللا احلضرمي قال نا أبو بالل األشعري قال ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عمر يعين من متيم 

أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن عمر أنه قبل احلجر وقال أين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال] 
ا قبلتك مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال شريك تفرد به أبو بالل    و سلم يقبلك م

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن احلسن الثعليب قال نا شريك عن منصور عن  -  ٥٨٢٦
  ربعي بن حراش 

يه و سلم يقول يكون يف أميت رجل يتكلم بعد املوت مل يرو هذا عن حذيفة قال مسعت النيب صلى اهللا عل
  احلديث عن منصور إال شريك تفرد به إبراهيم بن احلسن الثعليب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال نا إبراهيم بن احلسن العالف قال نا هالل بن حق عن بن  -  ٥٨٢٧
  عون وهشام بن حسان عن حممد بن سريين 

بة بن عامر إىل مسلمة بن خملد وهو أمري على مصر وكان بينه وبني البواب شأن فلما أذن له دخل قال خرج عق
سلم    عليه فقال مرحبا بأخي زائرا فقال مل آتك زائرا ولكن حلديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال ثنا أبو بكر بن عياش حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني القاضي الكويف قال نا أمحد بن يونس ق -  ٥٨٢٨
  عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة 

  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أعمر عمري فهي له ولعقبه 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني القاضي قال نا أمحد بن يونس قال نا نعيم بن حيىي السعيدي عن  -  ٥٨٢٩
  مسعر عن مساك احلنفي 

  الركعتني يف السفر ) يعين ( إهنا ليست بقصر ولكنها متام عن بن عمر قال 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني القاضي قال نا أمحد بن يونس قال نا نعيم بن حيىي عن مسعر عن  -  ٥٨٣٠
  عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة 

  عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال أخربت أن فرعون كان أثرم 



دثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا أمحد بن يونس قال ثنا نعيم بن حيىي السعيدي عن حيىي بن ح -  ٥٨٣١
سلم أبويه ]  ٧٤ص [ سعيد عن سعيد بن املسيب  قال مسعت سعدا يقول ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سعيدي وهو كويف ثقة عزيز ألحد قط غريي قال ارم فداك أيب وأمي مل يرو هذه األحاديث عن نعيم بن حيىي ال
  احلديث إال أمحد بن يونس 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني القاضي قال نا عون بن سالم قال نا عيسى بن عبد الرمحن  -  ٥٨٣٢
  السلمي عن السدي عن أيب عبد اهللا اجلديل 

حان اهللا وأىن يسب قال قالت يل أم سلمة أيسب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكم على املنابر قلت سب
بن أيب طالب ومن حيبه أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت أليس يسب علي 

  عليه و سلم كان حيبه مل يرو هذا احلديث عن السدي إال عيسى بن عبد الرمحن السلمي 

يونس بن بكري عن إبراهيم بن حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا عبيد بن يعيش قال نا  -  ٥٨٣٣
  إمساعيل بن جممع عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن 

 مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة إال إبراهيم بن إمساعيل وال -  ٥٨٣٤
عن إبراهيم إال يونس بن بكري تفرد به عبيد بن يعيش ورواه بن أخي الزهري عن الزهري عن محيد عن أمه أم 

كلثوم حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا سويد بن عمرو الكليب قال نا أبو كدينة 
  عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه 

سلم يطلع عليكم رجل من خري عن جرير بن عبد اهللا قال ق ذي مين على ]  ٧٥ص [ ال النيب صلى اهللا عليه و 
  وجهه مسحة ملك فطلعت 

  مل يرو هذا احلديث عن قابوس إال أبو كدينة تفرد به سويد بن عمرو الكليب 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا عبيد بن يعيش قال نا حيىي بن يعلى عن يونس بن أيب  -  ٥٨٣٥
حاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت لك كأيب زرع إس

  ألم زرع 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيين قال ثنا سوار بن مصعب عن  -  ٥٨٣٦
 صلى اهللا عليه و سلم يطعم يوم عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي قال كان رسول اهللا

  الفطر قبل أن خيرج إىل املصلى مل يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به سوار بن مصعب 



حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا منجاب بن احلارث قال نا علي بن مسهر عن أشعث بن  -  ٥٨٣٧
  سوار عن حممد بن سريين 

  فل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اخلذف فقال إنه يفقأالعني ويكسر السن عن عبد اهللا بن مغ

بن سريين إال أشعث بن سوار تفرد به علي بن مسهر حدثنا حممد بن  -  ٥٨٣٨ مل يرو هذا احليث عن حممد 
عن بن عمر قال  احلسني أبو حصني قال نا أمحد بن يونس قال ثنا أيوب بن عتبة عن حيىي بن أيب كثري عن نافع

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتربز بني لبنتني مستقبل القبلة وهو على ظهر بيت 

  قال أيوب بن عتبة كأنه فجئه 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا أمحد بن يونس قال نا أيوب بن عتبة عن حيىي بن أيب كثري  -  ٥٨٣٩
  عن نافع 

اهللا عليه و سلم قال من محل علينا السالح فليس منا مل يرو هذا احلديث عن حيىي عن بن عباس عن النيب صلى 
  ]  ٧٦ص [ بن أيب كثري إال أيوب بن عتبة 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا حيىي احلماين قال ثنا أيب عن سفيان عن مسعر عن عبد  -  ٥٨٤٠
  امللك بن عمري عن ربعي بن حراش 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما عن حذيفة قال قال ا
واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد مل يروى هذا احلديث عن مسعر إال هبذا اإلسناد قلت عند 

  الترمذي بعضه 

ل نا شريك عن أيب إسحاق حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا حيىي بن عبد احلميد احلماين قا -  ٥٨٤١
  الشيباين عن الشعيب 

سلم إذا أبق العبد برئت منه الذمة مل يرو هذا احلديث عن  عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  الشيباين إال شريك 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال ثنا عبادة بن زياد األسدي قال ثنا قيس بن الربيع عن أيب  -  ٥٨٤٢
  اق عن أيب البختري عن حجر بن عدي إسح

عن شراحيل بن مرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي أبشر يا علي حياتك وموتك معي 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال قيس وال يروي عن شراحيل بن مرة إال هبذا اإلسناد 



  ن بن سالم قال نا حممد بن مهاجر عن نافع حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا عو -  ٥٨٤٣

عن بن عمر أنه كان إذا أراد أن يستلم احلجر قال اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى اهللا عليه 
  و سلم مث يستلمه 

مل يرو هذا احلديث عن نافع إال حممد بن مهاجر تفرد به عون بن سالم حدثنا حممد بن احلسني أبو  -  ٥٨٤٤
  ني قال نا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال ثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن جماهد حص

عن بن عباس ال أعلمه إال قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم احلج عرفات مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال 
  عبد السالم بن حرب وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

حلسني أبو حصني قال ثنا أمحد بن عيسى بن عبد اهللا العلوي قال نا حممد بن حدثنا حممد بن ا -  ٥٨٤٥
  إمساعيل بن أيب فديك أحسبه عن بن أيب ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

قال مسعت سعدا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال 
يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن أيب ذئب وال عن بن أيب ذئب إال بن أيب فديك تفرد به أنه ال نيب بعدي مل 

  أمحد بن عيسى العلوي 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا امحد بن عيسى بن عبد اهللا العلوي قال نا بن أيب فديك عن  -  ٥٨٤٦
  هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم ارحم خلفاءنا قلنا يا رسول اهللا وما عن بن عباس 
خلفاؤكم قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنيت ويعلموهنا الناس مل يرو هذا احلديث عن زيد بن 

  ي أسلم إال هشام بن سعد وال عن هشام إال بن أيب فديك تفرد به أمحد بن عيسى العلو

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا عبيد بن يعيش قال نا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي  -  ٥٨٤٧
  عن أيب بردة بن أيب موسى 

قال دخلت على معاوية بن أيب سفيان وبه قرحة بظهره وهو يتأوه منها تأوها شديدا فقلت أكل هذا من هذه 
سلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى يف فقال ما يسرين أن هذا التأوه مل يكن مسعت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

طلحة بن حيىي إال يونس بن بكري ومل  جسده إال كان كفارة خلطاياه وهذا أشد األذى مل يرو هذا احلديث عن 
  يروه عن معاوية إال أبو بردة 

عن األعمش عن إبراهيم عن حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال ثنا أمحد بن يونس قال ثنا زهري  -  ٥٨٤٨
  األسود عن عائشة وعن مسلم عن مسروق 



سلم وهو يليب مل يرو هذا  عن عائشة قالت كأين أنظر إىل وميض الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  احلديث عن األعمش عن مسلم عن مسروق إال زهري واملشهور حديث إبراهيم عن األسود 

سني أبو حصني قال ثنا أمحد بن يونس قال نا حسن بن صاحل عن أشعث عن أيب حدثنا حممد بن احل -  ٥٨٤٩
  الزبري 

  عن جابر قال أشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أصحابه يف احلديبية يف اهلدي بني سبعة 

بن حكيم  -  ٥٨٥٠ األودي قال نا شريك عن ]  ٧٩ص [ حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا علي 
  ك بن حرب عن قابوس بن خمارق مسا

ال يؤخذ فيها للضعيف حقه غري متعتع مل يرو  سلم ال قدست أمة  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  هذا احلديث عن مساك إال شريك 

حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال نا عبد اهللا بن احلارث قال  -  ٥٨٥١
  نا يونس بن يزيد عن الزهري عن سامل ث

سلم أوتر على راحلته مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وال عن  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و 
  يونس إال عبد اهللا بن احلارث تفرد به عبد الرمحن بن يونس 

املقرئ قال ثنا حسن بن حسني  حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال نا أمحد بن عبد امللك البجلي -  ٥٨٥٢
  العرين عن أيب إسرائيل املالئي عن عطية 

عن أيب سعيد قال قالوا يا رسول اهللا كيف تعرف من مل تر من أمتك قال غر حمجلون من الوضوء مل يرو هذا 
  احلديث عن أيب إسرائيل إال حسن بن حسني 

عيش قال ثنا يونس بن بكري عن حممد بن حدثنا حممد بن احلسني أبو حصني قال ثنا عبيد بن ي -  ٥٨٥٣
  إسحاق عن عمه موسى بن يسار 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس يف الدنيا فيقال له 
  كل حلم أخيك ميتا كما أكلته حيا قال فإنه ليأكله ويصيح ويكلح 

سى بن يسار إال بن إسحاق حممد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير مل يرو هذا احلديث عن مو -  ٥٨٥٤
حدثنا حممد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير الكويف قال ثنا أمحد بن يونس قال نا زهري بن معاوية عن زياد 

  بن خيثمة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 



من أهل النار مل أرمها بعد رجال معهم أسياط  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان
كأذناب البقر يضربون هبا الناس ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت على رؤوسهن كأسنمة البخت ال 

  يدخلون اجلنة وال جيدن رحيها مل يرو هذا احلديث عن زياد بن خيثمة إال زهري 

قال نا أمحد بن يونس قال نا أبو بكر بن عياش عن  حدثنا حممد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير -  ٥٨٥٥
  هشام بن حسان عن حممد بن سريين 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يباشر الرجل الرجل وال تباشر املرأة املرأة 

د بن يونس حدثنا مل يرو هذا احلديث عن بن سريين إال هشام وال عن هشام إال أبو بكر تفرد به أمح -  ٥٨٥٦
حممد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن بن أيب ليلى وعبيد 

  اهللا بن عمر عن نافع 

سلم من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث مقرونا عن  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ليلى وعبيد اهللا بن عمر إال أمحد بن يونس فضيل بن عياض عن بن أيب 

حدثنا حممد بن عثمان أبو عمر الضرير قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن منصور  -  ٥٨٥٧
  عن إبراهيم عن عبيدة 

ك عن عبد اهللا قال جاء خرب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد أو يا أبا القاسم إن اهللا عز و جل ميس
السماوات يوم القيامة على أصبع واجلبال والشجر على أصبع واملاء والثرى على أصبع وسائر اخلالئق على 

أصبع مث يهزهن ويقول أنا امللك أنا امللك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعجبا مما قال احلرب وتصديقا 
ا قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم  القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل له مث قرأ وم

  عما يشركون 

مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض إال أمحد بن يونس وحيىي بن القطان حدثنا حممد بن عثمان  -  ٥٨٥٨
سلمة    أبو عمر الضرير قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن منصور وحصني عن شقيق بن 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك عن حذيفة قال كان 

مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض مقرونا عن حصني ومنصور إال أمحد بن يونس حدثنا حممد  -  ٥٨٥٩
بن عثمان أبو عمر الضرير قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن املنهال بن عمرو عن 

  بن دجاجة نعيم 



قال قال علي أليب مسعود أنت القائل ال يأيت على الناس مائة عام وعليها عني تطرق إمنا قال ال يأيت على الناس 
مائة عام وعليها عني تطرق ممن هو اليوم حي وإمنا فرج هذه األمة ورخاؤها بعد املائة مل يرو هذا احلديث عن 

  فضيل بن عياض إال أمحد بن يونس 

نا حممد بن عثمان بن سعيد األموي قال نا أمحد بن يونس قال ثنا مندل بن علي عن عبد اجمليد حدث -  ٥٨٦٠
  بن سهيل عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ريح الولد من ريح اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عبيد 
  د وال عن عبد اجمليد إال مندل بن علي اهللا بن عبد اهللا إال عبد اجملي

حدثنا حممد بن عثمان أبو عمر الضرير قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن سفيان  -  ٥٨٦١
  الثوري عن عبد امللك بن عمري عن زيد بن عقبة 

رجل وجهه فمن عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هذه املسائل كد يكد هبا ال
  شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال أن يسأل الرجل ذا سلطان ال جيد منه بدا 

مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض إال أمحد بن يونس حدثنا حممد بن عثمان أبو عمر الضرير  -  ٥٨٦٢
  قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن األعمش عن املعرور بن سويد 

ذر قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فقال انظر أي رجل ترى يف عينك أرفع فنظرت عن أيب 
فإذا رجل عليه حلة وحوله ناس قلت هذا قال انظر أي رجل ترى أدىن يف عينك فنظرت فإذا رجل عليه كساء 

  ]  ٨٣ص [ قلت هذا قال هذا خري عند اهللا يوم القيامة من قراب األرض مثل هذا 

مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض إال أمحد بن يونس حدثنا حممد بن عثمان أبو عمر الضرير  -  ٥٨٦٣
بن حسان عن عكرمة    قال نا أمحد بن يونس قال نا فضيل بن عياض عن هشام 

عن بن عباس قال قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بثالثني صاعا من 
  شعري أخذه طعاما ألهله 

أمحد بن يونس حدثنا حممد بن عثمان أبو عمر الضرير قال نا ) مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال  -  ٥٨٦٤
أمحد بن يونس قال نا أبو بكر بن عياش عن بن سعيد بن مسروق عن عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن اجلراح 

  عن عبد اهللا بن معقل 

اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الندم توبة قال نعم مل يرو هذا قال مسعت أيب يقول لعبد 
  احلديث عن بن سعيد إال أبو بكر بن عياش تفرد به أمحد بن يونس حممد بن عقبة الشيباين 



حدثنا حممد بن حممد بن عقبة الشيباين الكويف قال نا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن شيبان  -  ٥٨٦٥
  عن فراس عن عطية 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مسع مسع اهللا به ومن راءى راءى اهللا به مل يرو هذا احلديث 
  عن فراس إال شيبان تفرد به معاوية بن هشام 

ث حدثنا حممد بن حممد بن عقبة قال ثنا احلسن بن علي احللواين قال ثنا نصر بن محاد أبو احلار -  ٥٨٦٦
  الوراق قال نا شعبة 

عن حيىي بن سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي أنت مين مبنزلة هارون من موسى وال نيب 
  ]  ٨٤ص [ بعدي 

مل يرو هذا احلديث حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب الكويف أبو مليل قال نا أيب قال نا  -  ٥٨٦٧
  ا زائدة عن أيب إسحاق الشيباين عن حيىي بن وثاب الوليد بن عقبة قال ن

من أتى منكم اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا ) يقول ( عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلديث عن زائدة عن أيب إسحاق الشيباين إال الوليد بن عقبة تفرد به عبد العزيز 

  عن أيب إسحاق السبيعي ورواه معاوية بن عمرو وغريه عن زائدة 

حدثنا حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب قال ثنا أيب قال ثنا مصعب بن املقدام عن  -  ٥٨٦٨
  احلسن بن صاحل عن شعبة عن قتادة 

سلم يذحبهما واضعا قدمه على صفحاهتما يسمي ويكرب  عن أنس بن مالك قال رأيته يعين النيب صلى اهللا عليه و 
  قرنني أملحني مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال مصعب بن املقدام كبشني أ

حدثنا حممد بن عبد العزيز أبو مليل الكاليب ثنا أيب ثنا الوليد بن عقبة ثنا زائدة عن أيب إسحاق  -  ٥٨٦٩
  الشيباين عن حممد بن أبان 

جلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أتى ا
ص [ أيب إسحاق الشيباين إال الوليد تفرد به عبد العزيز وراوه معاوية بن عمرو وغريه عن أيب إسحاق السبيعي 

٨٥  [  

حدثنا حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب قال نا أيب قال نا عبد الرمحن بن أيب محاد عن  -  ٥٨٧٠
  ئغ عن عطية أيب سلمة الصا



سلم يقول إمنا مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من  عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق إمنا مثل أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخل غفر له 

لرمحن تفرد به عبد العزيز بن حممد بن ربيعة حدثنا مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة الصائغ إال عبد ا -  ٥٨٧١
حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب قال نا أيب قال نا حيىي بن آدم عن عبد السالم بن حرب عن يزيد 

  بن عبد الرمحن أيب خالد الداالين عن عمرو بن مرة عن أيب البختري 

هللا عليه و سلم يوم الفتح هذا ما وعدين ريب مث قرأ إذا جاء عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى ا
نصر اهللا والفتح قال ملا دخل الناس يف دين اهللا أفواجا فظهر دين اهللا على الدين كله فالناس خري وحنن خري مل 

  يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال عبد السالم بن حرب تفرد به حيىي بن آدم 

د بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب قال حدثين أيب عن جدي قال نا كامل أبو حدثنا حمم -  ٥٨٧٢
  العالء عن أيب صاحل 

ا بني الستني إىل السبعني قال صلى اهللا  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعمار أميت م
  امل بن العالء إال حممد بن ربيعة الكاليب عليه و سلم وأقل أميت أبناء السبعني مل يرو هذا احلديث عن ك

  وبه حدثين أيب عن جدي ثنا أبو العميس عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه  -  ٥٨٧٣

قال ملا مات بن مسعود بكى عليه عبد اهللا بن مسعود فقالوا له تبكي فقال نعم أخي يف النسب وصاحيب مع 
  إيل إال ما كان من عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأحب الناس 

مل يرو هذا احلديث عن عون بن عبد اهللا إال أبو العميس حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي  -  ٥٨٧٤
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال ثنا مسروق قال ثنا عبد السالم بن حرب عن أيب خالد 

  عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري عن معرور بن سويد الداالين عن علقمة بن مرثد 

عن عبد اهللا بن مسعود قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن القردة واخلنازير فقال إن اهللا عز و جل 
إذا غضب على قوم مل جيعل هلم نسال وال عاقبة مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال عبد السالم بن 

  حرب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال نا منجاب بن احلارث قال نا علي بن مسهر  -  ٥٨٧٥
  عن الفضل بن يزيد الثمايل عن الشعيب عن أيب بردة بن أيب موسى 

سلم ثالثة يؤتون أجورهم مرتني عبد أدى حق اهللا الذي افترض  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتني يوم القيامة ورجل كانت له جارية وضيئة فأدهبا فأحسن أدهبا مث أعتقها عليه 



مث تزوجها يبتغي بذلك وجه اهللا فذاك يؤتى أجره مرتني ورجل آمن بالكتاب األول مث جاء الكتاب االخر فآمن 
  به فذاك يؤتى أجره مرتني 

بد الرمحن املسروقي قال نا علي بن حكيم األودي قال نا محيد بن عبد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن ع -  ٥٨٧٦
  الرمحن الرؤاسي عن أبيه عن إيب إسحاق عن الشعيب 

سلم إذا حلق العبد بأرض العدو فقد حل دمه    عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ن محيد تفرد به ابنه محيد بن عبد مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق السبيعي إال عبد الرمحن ب -  ٥٨٧٧
الرمحن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال نا علي بن حكيم األودي قال ثنا محيد بن عبد 

  الرمحن الرؤاسي قال نا محاد بن زيد عن أيوب السختياين عن الزهري عن سليمان بن يسار 

  و سلم عن أبيها مات ومل حيج قال حجي عن أبيك  عن بن عباس أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه

مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال محاد بن زيد تفرد به محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي حدثنا حممد بن  -  ٥٨٧٨
عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال ثنا إمساعيل بن حممد الطلحي قال نا حيىي بن ميان عن حممد بن عمرو عن 

  أيب سلمة 

  ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيتمع الشح واإلميان يف قلب مؤمن أبدا ع

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال حيىي بن ميان حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن  -  ٥٨٧٩
  عن عبد امللك بن عمري املسروقي قال نا هارون بن أيب بردة قال حدثين أخي حسني عن قيس بن الربيع 

عن جابر بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املستشار مؤمتن مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك 
  هارون بن أيب بردة عن أخيه ]  ٨٨ص [ بن عمري إال قيس تفرد به 

لبجلي قال نا يونس بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال نا حممد بن طريف ا -  ٥٨٨٠
  بكري عن عثمان بن عبد الرمحن عن الزهري عن سهل بن سعد 

قال مسعت زيد بن ثابت يقول كان الوحي إذا نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثقل لذلك وحتار 
  جبينه عرقا كأنه اجلمان 

ه يونس بن بكري حدثنا حممد بن مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عثمان بن عبد الرمحن تفرد ب -  ٥٨٨١
  عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال نا منجاب بن احلارث قال نا علي بن مسهر عن األعمش عن أيب وائل 



قال قال عبد اهللا إين الخرب مبوضعكم فما مينعين أن أخرج إليكم إال كراهية أن أملكم إن رسول اهللا صلى اهللا 
  عظة يف األيام كراهية السآمة علينا عليه و سلم كان يتخولنا باملو

بن مرة عن أيب وائل عن عبد اهللا مثله مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن عمرو بن مرة إال  قال حدثين عمرو 
  علي بن مسهر تفرد به منجاب بن احلارث 

بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املسروقي قال ثنا احلسن بن عبد الرمحن قال ن -  ٥٨٨٢ ا حممد 
  مسروق الكندي عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص 

  عن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن 

العطار  مل يرو هذا احلديث عن زكريا بن أيب زائدة إال حممد بن مسروق حممد بن علي بن مهدي -  ٥٨٨٣
الكويف حدثنا حممد بن علي بن مهدي العطار الكويف قال نا موسى بن عبد الرمحن املسروقي قال ثنا زيد بن 
احلباب عن عبد اهللا بن املؤمل عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مات يف أحد 

  احلرمني مكة أو املدينة بعث آمنا 

يمان بن بزيع الكويف قال نا مصعب بن  حدثنا حممد بن -  ٥٨٨٤ علي بن مهدي الكويف قال نا حممد بن سل
  املقدام عن أيب معاذ عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري 

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مؤمن إال وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة إن 
  ذكر  املؤمن نساء إذا ذكر

مل يرو هذا احلديث عن أيب بشر إال أبو معاذ وهو سليمان بن أرقم حممد بن سعيد بن دحيم الغمداين  -  ٥٨٨٥
حدثنا حممد بن سعيد بن دحيم الغمداين قال نا حممد بن عمر اهلياجي قال نا إمساعيل بن صبيح اليشكري قال نا 

  أبو أويس عن شرحبيل بن سعد 

ي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل قباء إين أمسع اهللا قد أحسن الثناء عن عومي بن ساعدة األنصار
عليكم يف الطهور فما هذا الطهور قالوا واهللا يا رسول اهللا ما نعلم شيئا إال أن جرياننا من اليهود رأيناهم 

  يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا 

بن ساعدة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو أويس حممد بن خليد العبدي ال يروى هذا احلديث عن عومي -  ٥٨٨٦  
الكويف حدثنا حممد بن خليد العبدي الكويف قال ثنا حممد بن طريف البجلي قال نا مفضل بن صاحل عن احلسني 

  بن احلكم 



سلم طائر مشوي فقال اللهم ائتين بأحب خ لقك إليك عن أنس بن مالك قال أهدي للنيب صلى اهللا عليه و 
يأكل معي من هذا الطائر فجاء علي رضي اهللا عنه فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا رب وإيل مل 

  يرو هذا احلديث عن احلسني بن احلكم إال مفضل بن صاحل تفرد به حممد بن طريف 

عن عبد السالم بن مصعب أيب  حدثنا حممد بن خليد العبدي قال نا حممد بن عبيد احملاريب قال نا أيب -  ٥٨٨٧
  مصعب املدين عن موسى بن عقبة عن عراك بن مالك 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس على الرجل يف عبده وال فرسه صدقة إال صدقة الفطر مل 
  يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال عبد السالم بن مصعب 

بدي قال نا حممد بن عبيد احملاريب قال نا علي بن هاشم عن حبيب بن حدثنا حممد بن خليد الع -  ٥٨٨٨
  حسان عن الشعيب عن مسروق 

عن عائشة قالت رمبا قبلين رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان 
  إال علي بن هاشم 

ألسدي قال نا حممد بن ميمون الزعفراين عن حدثنا حممد بن خليد العبدي قال نا عباد بن يعقوب ا -  ٥٨٨٩
  جعفر بن حممد عن أبيه 

عن جابر قال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤخر صالة املغرب لعشاء وال لغريه مل يرو هذا احلديث 
 عن جعفر بن حممد إال حممد بن ميمون الزعفراين حممد بن احلسني األشناين الكويف حدثنا حممد بن احلسني

السدي قال نا حممد بن فضيل عن مطرف بن طريف ]  ٩١ص [ األشناين الكويف قال نا إمساعيل بن موسى 
  عن املنهال بن عمرو عن حممد بن احلنفية 

عن علي قال لدغت النيب صلى اهللا عليه و سلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن اهللا العقرب ال يدع 
دعا مباء وملح و جعل ميسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون و قل أعوذ برب الفلق و قل مصليا وال غريه مث 

  أعوذ برب الناس مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال بن فضيل تفرد به إمساعيل بن موسى 

حدثنا حممد بن احلسني األشناين قال نا عباد بن أمحد العرزمي قال نا عمي عن أبيه عن عروة بن عبد  -  ٥٨٩١
سلم رؤيا املؤمن جزء اهللا بن قشري  عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

واحد من سبعني جزءا من النبوة مل يرو هذا احلديث عن بن سريين إال عروة بن عبد اهللا بن قشري تفرد به حممد 
  بن عبيد اهللا العرزمي 

د بن عبيد احملاريب قال نا أيب قال نا عبد السالم بن حدثنا حممد بن احلسني األشناين قال نا حمم -  ٥٨٩٢
  مصعب عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 



عن حفصة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد فوق ثالثة أيام إال 
  على زوج 

الم بن مصعب حممد بن جعفر القتات الكويف مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال عبد الس -  ٥٨٩٣
دكني قال ثنا سفيان عن األعمش عن ]  ٩٢ص [ حدثنا حممد بن جعفر القتات الكويف ثنا أبو نعيم الفضل بن 

  أيب وائل 

  عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املرء مع من أحب 

سناد من حديث األعمش حممد بن أمحد الوضاح مل يرو هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإل -  ٥٨٩٤
التميمي الكويف حدثنا حممد بن أمحد الوضاح التميمي الكويف قال نا أبو كريب قال نا معاوية بن هشام عن 

  شيبان عن جابر اجلعفي عن أيب الزبري 

سلم مخسا وعشرين استغفارا كل ذلك أعد ها بيدي قال عن جابر قال استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يقول قضيت عن أبيك دينه فأقول نعم فيقول غفر اهللا لك مل يرو هذا احلديث عن جابر إال شيبان تفرد به 

  معاوية بن هشام 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوضاح التميمي قال نا أبو كريب قال نا مصعب بن املقدام عن إسرائيل  -  ٥٨٩٥
  عن إبراهيم بن املهاجر عن حيىي بن هشام 

عن جابر بن عبد اهللا قال سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بين حليان فجعل الكعبة خلفه مث قال يا جابر 
بن عبد اهللا فأتيته فأرسلين حلاجة له فأتيته فقلت إين قد أتيتهم وصنعت كذا وكذا فلم جيبين بشيء فرجعت 

إليه فقلت إين قد أتيتهم فصنعت كذا وكذا فقال وقلت لعلي مل أفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجعت 
  إين كنت أصلي 

مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال إسرائيل تفرد به مصعب بن املقدام حممد بن حيىي بن  -  ٥٨٩٦
رية املنذر القزاز البصري حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر القزاز البصري قال نا سعيد بن عامر الضبعي قال نا جوي

  بن أمساء عن نافع عن بن عمر 

  قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وافقت ريب يف ثالث 

  احلجاب ويف مقام إبراهيم ويف أسارى بدر مل يرو هذا احلديث عن نافع إال جويرية تفرد به سعيد بن عامر 

ة وسعيد بن أيب عروبة عن حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر القزاز قال نا سعيد بن عامر قال نا شعب -  ٥٨٩٧
  أيوب عن نافع 



ا إال بيع اخليار مل يرو هذا  عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل بيعني فال بيع بينهما حىت يتفرق
  احلديث عن شعبة إال سعيد بن عامر 

  نا األعمش حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر قال نا هانئ بن حيىي قال نا عليلة بن بدر قال  -  ٥٨٩٨

سلم إىل حجام يكىن أبا طيبة فحجمه بعد العصر يف  عن أنس بن مالك قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رمضان مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال علية وهو الربيع بن بدر 

م بن حرب حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر القزاز قال نا عمران بن ميسرة اآلدمي قال نا عبد السال -  ٥٨٩٩
بن مسلم    قال نا يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد الداالين عن قيس 
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

عن طارق بن شهاب قال كنا نبيع السيف احمللى ونشتريه بالورق مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال عبد 
  السالم بن حرب وال يروى عن طارق إال هبذا اإلسناد 

لقزاز قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا سعيد بن عبد الرمحن أخو أيب حرة حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر ا - ٥٩٠٠
  عن حممد بن سريين 

عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسافر من مكة إىل املدينة يصلي ركعتني ركعتني ال خياف إال اهللا 
  تبارك وتعاىل 

  ن إبراهيم قال ثنا سعيد بن عبد الرمحن عن حممد بن سريين حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر قال ثنا مسلم ب - ٥٩٠١

  عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وآجره ولو كان خبيثا ما آجره 

حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر القزاز قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال نا حسام بن مصك عن أيب معشر عن  - ٥٩٠٢
  إبراهيم عن علقمة 

اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن نفس املؤمن خترج رشحا وال أحب موتا كموت عن عبد 
احلمار قيل وما موت احلمار قال موت الفجأة قال وروح الكافر خترج من أشداقه مل يرو هذا احلديث عن أيب معشر 

  إال حسام بن مصك تفرد به مسلم بن إبراهيم 

  ىي بن املنذر القزاز قال ثنا يزيد بن بيان قال ثنا أبو الرجال حدثنا حممد بن حي - ٥٩٠٣

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهللا له من يكرمه 
  عند سنه 

  ابت البناين حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا مسلم بن إبراهيم قال نا احلسن بن أيب جعفر عن ث - ٥٩٠٤

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من 
  تشبه بشبابكم 

  حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا احلسن بن أيب جعفر قال ثنا ثابت  - ٥٩٠٥

ليه و سلم فقال مىت عهدك بأم ملدم قال وما أم ملدم قال حر يكون بني عن أنس أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا ع
اجللد والعظم ميص الدم ويأكل اللحم قال ما اشتكيت قط فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أراد أن ينظر 



و هذين احلديثني إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجوه عين مل ير
  عن ثابت إال احلسن بن أيب جعفر تفرد به مسلم بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال ثنا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل قال ثنا املختار بن نافع عن أيب حيان  - ٥٩٠٦
  التيمي عن أبيه 

و سلم رحم اهللا أبا بكر زوجين ابنته ومحلين عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إىل دار اهلجرة واشترى بالال من ماله رحم اهللا عمر يقول احلق وإن كان مرا تركه احلق وما له من صديق رحم اهللا 
عثمان إنه لتستحي منه املالئكة رحم اهللا عليا اللهم أدر احلق معه حيث دار ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا 

  سناد تفرد به أبو عتاب الدالل اإل

  حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا أبو عاصم قال نا مهام عن قتادة عن سعيد بن املسيب  - ٥٩٠٧

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها مل يرو هذا 
شر تفرد به أبو عاصم عن مهام وحممد بن بكار بن بالل الدمشقي عن سعيد احلديث عن قتادة إال مهام وسعيد بن ب

  بن بشري 

حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا اهلذيل بن إبراهيم اجلماين قال ثنا عثمان بن عبد الرمحن القرشي عن  - ٥٩٠٨
  محاد بن أيب سليمان عن أيب وائل 

سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن  عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  محاد إال عثمان بن عبد الرمحن تفرد به اهلزيل بن إبراهيم 

  حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال ثنا أبو عاصم عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ٥٩٠٩

الم يف القدر لشرار أميت يف آخر الزمان ومراء يف عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخر الك
  القرآن كفر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عنبسة بن مهدي احلداد 

  حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا حفص بن عمر احلوضي قال نا مهام قال نا حممد بن عجالن  - ٥٩١٠

جنازة فأجهر قراءة فاحتة الكتاب وقال أحببت أن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي أنه صلى خلف بن عباس على 
  يعلم الناس أهنا السنة 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال مهام تفرد به احلوضي حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا  - ٥٩١١
  حفص بن عمر قال نا مهام قال ثنا شقيق عن عاصم بن كليب 



كان إذا سجد وقعتا ركبتاه على األرض قبل أن يقع كفاه وإذا هنض يف  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  فصل الركعتني هنض على ركبتيه واعتمد على فخديه مل يرو هذا احلديث عن شقيق بن أيب عبد اهللا إال مهام 

  ء حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال نا حفص بن عمر احلوضي قال نا مهام قال نا عامر األحول عن عطا - ٥٩١٢

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فمضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل 
يديه ثالثا ومسح برأسه ثالثا وغسل قدميه ثالثا مل يرو هذا احلديث عن عطاء أيب هريرة إال عامر األحول تفرد به 

  مهام 

نا ليث بن أيب سليم عن ) ص بن عمر احلوضي قال نا مهام قال نا حف( حدثنا حممد بن حيىي القزاز قال  - ٥٩١٣
  علقمة بن مرثد عن عبد اهللا بن احلارث 

عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علمهم الصالة على امليت اللهم اغفر ألحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا 
ا وأنت أعلم به فاغفر لنا وله فقلت له وأنا أصغر وألف بني قلوبنا اللهم هذا عبدك فالن بن فالن ال نعلم إال خري

القوم فإن مل أعلم خريا قال فال تقل إال ما تعلم مل يرو هذا احلديث عن علقمة بن مرثد إال الليث بن أيب سليم تفرد 
  به مهام وال يروى عن احلارث إال هبذا اإلسناد حممد بن حممد التمار 

ال ثنا أبو بكر بن عياش وعيسى بن إبراهيم الربكي قاال ثنا عثمان بن مطر حدثنا حممد بن حممد التمار ق - ٥٩١٤
  الشيباين عن ثابت البناين 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفارة اجمللس سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت 
  د تفرد به عثمان أستغفرك وأتوب إليك ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسنا

حدثنا حممد بن حممد التمار البصري قال نا عمر بن مرزوق قال نا السكن بن املغرية عن الوليد أيب  - ٥٩١٥
  هاشم عن فرقد أيب طلحة 

عن عبد الرمحن بن جناب قال شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم حث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان 
ئة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو فقال يا رسول اهللا علي ما

على املنرب يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا من شيء ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن جناب إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به السكن بن املغرية 

ا إبراهيم بن بشار الرمادي قال نا حممد بن يعلى زنبور قال نا عنبسة حدثنا حممد بن حممد التمار قال ن - ٥٩١٦
  بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه 

  عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن القنوت يف صالة العتمة 



ور حدثنا حممد بن حممد ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن يعلى زنب - ٥٩١٧
عن جابر أن النيب ]  ٩٩ص [ التمار قال نا موسى بن إمساعيل قال نا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء 

صلى اهللا عليه و سلم قال البقرة عن سبعة واجلزور عن سبعة مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعد إال محاد بن 
  سلمة 

ر قال ثنا حممد بن الصلت أبو يعلى التوزي قال نا عبد اهللا بن رجاء املكي عن حدثنا حممد بن حممد التما - ٥٩١٨
  هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة 

  عن عبد اهللا بن مسعود قال مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إيل 

ود إال حممد بن سريين وال عن بن سريين إال هشام وال مل يرو هذا احلديث عن أيب هريرة عن بن مسع - ٥٩١٩
عن هشام إال بن رجاء تفرد به أبويعلى التوزي حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا روح بن عبد املؤمن املقرئ قال 

  ثنا عمرو بن شقيق قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية 

ت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن أيب بن كعب أن الشمس انكسف
سلم صلى هبم فقرأ سورة من الطوال مث ركع مخس ركعات وسجد سجدتني مث قام الثانية فقرأ سورة من الطوال مث 

ا ركع مخس ركعات مث سجد سجدتني مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلى الكسوف مل يرو هذ
احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يف الكسوف عشر ركعات يف أربع سجدات إال أيب بن كعب وال 

  يروى عن أيب بن كعب إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو جعفر الرازي 

ا حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا حممد بن عقبة السدوسي قال نا علي بن أيب سارة قال مسعت ثابت - ٥٩٢٠
  البناين 

السرير األربع ]  ١٠٠ص [ قال مسعت أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من محل جوانب 
كفر اهللا عنه أربعني كبرية مل يرو هذا احلديث عن أنس بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به علي بن أيب سارة ومل يروه 

  مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنس بن 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا احلارث بن نبهان عن عطاء بن السائب  - ٥٩٢١
  عن موسى بن طلحة 

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس يف اخلضروات صدقة مل يصل هذا احلديث عن موسى بن 
  ه موصوال عن عطاء إال احلارث بن نبهان تفرد به أبو كامل اجلحدري طلحة عن أبيه إال عطاء بن السائب وال روا

  حدثنا حممد بن التمار قال نا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هالل عن قتادة  - ٥٩٢٢



عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل قيل يا رسول اهللا 
  يقول دعوت ريب فلم يستجب يل كيف يستعجل قال 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هالل عن قتادة  - ٥٩٢٣

  عن أنس قال ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال قال ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له 

  اود بن شبيب قال ثنا أبو هالل عن قتادة حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا د - ٥٩٢٤

عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهان قريشا أهانه اهللا قبل موته مل يرو هذه األحاديث عن 
  ]  ١٠١ص [ قتادة إال أبو هالل 

قال ثنا احلجاج حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا حفص بن عمر احلوضي قال نا عبد الواحد بن زياد  - ٥٩٢٥
  بن أرطاة عن أيب مطر عن سامل بن عبد اهللا 

عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مسع صوت الرعد قال اللهم ال هتلكنا بشيء من عذابك وعافنا قبل 
  ذلك مل يرو هذا احلديث عن سامل إال أبو مطر وال عن أيب مطر إال احلجاج تفرد به عبد الواحد بن زياد 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا حفص بن عمر احلوضي قال نا مرجى بن رجاء عن هشام بن عروة  - ٥٩٢٦
  عن أبيه 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سحر فدعا ربه مث قال أما علمت أن اهللا عزوجل استجاب يل أتاين 
ا لآلخر ما بالرجل فقال مسحور فقال من سحره ملكان فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدمه

قال لبيد بن أعصم اليهودي قال يف أي شيء قال يف مشط ومشاطة يف جف خنلة ببئر بين ريسان حتت الراعوفة 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا علي ائتها فإذا ماؤها مثل نقاعة فأردت أن أنزحها فقال إن اهللا قد شفاين مل 

  احلديث عن مرجى بن رجاء إال حفص بن عمر احلوضي  يرو هذا

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا سهل بن متام بن بزيع قال ثنا مبارك بن فضالة عن أيب الزبري  - ٥٩٢٧

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا مل يرو هذا احلديث 
  ]  ١٠٢ص [ الزبري إال مبارك بن فضالة تفرد به سهل بن متام بن بزيع عن أيب 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إمساعيل التبوذكي قال نا حيىي بن  - ٥٩٢٨
  زرارة بن كرمي بن احلارث بن عمرو السهمي قال حدثين أيب 

اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وهو على ناقته العضباء قال قلت بأيب عن جده احلارث أنه لقي رسول اهللا صلى 
أنت وأمي يا رسول اهللا استغفر يل فقال غفر اهللا لكم مث استدرت من الشق اآلخر رجاء أن خيصين فقلت يا رسول 



ن شاء عتر ومن اهللا استغفر يل فقال غفر اهللا لكم فقال رجل يا رسول اهللا الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع وم
شاء مل يعتر ويف الغنم أضحيتها مث قال أال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا ال 
يروى هذا احلديث عن احلارث بن عمرو إال من حديث ولده هبذا اإلسناد ورواه عبد الوارث بن سعيد عن عتبة بن 

  بيه عبد امللك السهمي عن كرمي بن احلارث عن أ

حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا عمرو موىل  - ٥٩٢٩
  عنبسة عن رائطة بنت عبد اهللا بن حممد بن علي قالت حدثين أيب عن أبيه 

طال ولو أن يتقلدن عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا علي مر نساءك ال يصلني ع
  ]  ١٠٣ص [ سريا ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به قيس بن الربيع 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد الطيالسي قال نا شريك عن أشعث بن سوار عن أيب هبرية  - ٥٩٣٠
  عن سعيد بن املسيب 

و سلم نام وهو قاعد حىت غط مث قام فصلى ومل يتوضأ مل يرو هذا  عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
احلديث عن أشعث عن أيب أبوهبرية عن سعيد بن املسيب إال شريك ورواه غريه عن أشعث عن أيب هبرية عن سعيد 

  بن جبري 

األغر بن الصباح حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد الطيالسي قال نا قيس بن الربيع قال ثنا  - ٥٩٣١
  عن خليفة بن حصني عن أيب نصر األسدي 

عن بن عباس قال تردد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آية يف صالة الصبح فلما قضى الصالةأقبل على القوم 
بوجهه فقال أشهد الصالة معكم أيب بن كعب قالوا ال قال فرأى القوم أنه إمنا تفقده ليفتح عليه ال يروى هذا 

  ديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به قيس بن الربيع احل

حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إمساعيل قاال ثنا يوسف بن يعقوب  - ٥٩٣٢
  املاجشون قال حدثين أيب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد 

صلى اهللا عليه و سلم ولو أشاء أن أقبل موضع اخلامت منه لقريب لفعلت وهو عن جدته رميثة قالت مسعت رسول اهللا 
بذلك سعد بن معاذ ال يروى هذا احلديث عن رميثة إال ]  ١٠٤ص [ يقو ل اهتز له عرش الرمحن يوم مات يريد 

  هبذا اإلسناد تفرد به يوسف املاجشون 

وليد الطيالسي قال نا علي بن سحيم الباهلي عن بن حدثنا حممد بن حممد التمار البصري قال ثنا أبو ال - ٥٩٣٣
  عون 



قال كتبت إىل نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أغار على بين 
املصطلق فقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم حدثين بذلك عبد اهللا بن عمر وكان يف ذلك اجليش مل يسند علي بن سحيم 

  هلي بصري غري هذا احلديث تفرد به أبو الوليد البا

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد قال نا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن عمرو بن  - ٥٩٣٤
  حيىي املازين عن أبيه 

غسل وجهه ثالثا عن عبد اهللا بن زيد قال جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ و
وذراعيه مرتني مرتني ومسح برأسه وأقبل هبما وأدبر مل يقل يف هذا احلديث عن عبد اهللا بن زيد فأخرجنا له تورا من 

  صفر إال املاجشون 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع عن عثمان بن شابور عن  - ٥٩٣٥
  شقيق بن سلمة 

قال دخلنا على سلمان فدعا مبا كان يف البيت وقال لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا عن التكلف 
  للضيف لتكلفت لكم مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن شابور إال قيس بن الربيع 

يمان عن محيد حدثنا حممد بن حممد التمار قال حدثين ضرار بن صرد أبو نعيم قال نا معتمر بن سل - ٥٩٣٦
  الطويل 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب لفاطمة من عقبها شربا وقال هذا ذيل املرأة مل يرو هذا 
  احلديث عن محيد إال معتمر تفرد به ضرار بن الصرد 

  قال نا أبو نضرة  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو الوليد الطيالسي قال نا أبو عقيل الدورقي - ٥٩٣٧

قال سألت بن عباس عن قول اهللا عز و جل ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر فقال بن عباس هم 
قوم حبستهم أوجاع أو أمراض فكانوا أولئك أويل الضرر وكان القاعد املريض أعذر من القاعد الصحيح مل يرو 

  ي بشري بن عقبة هذا احلديث عن أيب نضرة إال أبو عقيل الدروق

حدثنا حممد بن حممد التمار البصري قال نا سليمان بن داود الشاذكوين ويونس بن موسى الشامي قاال  - ٥٩٣٨
نا حممد بن سليمان بن مسمول قال حدثين عبيد اهللا بن سلمة بن وهرام عن ميل بنت مشرح قالت رأيت أيب قلم 

  صلى اهللا عليه و سلم فعل هكذا أظفاره مث دفنها وقال أي بنية رأيت رسول اهللا 

ال يروى هذا احلديث عن مشرح إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن سليمان بن مسمول حدثنا حممد بن  - ٥٩٣٩
حممد التمار قال نا إبراهيم بن معاوية الكرابيسي قال نا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن 

  مالك 



اهللا عليه و سلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه مل يرو هذا احلديث عن أبيه أن رسول اهللا صلى 
  ]  ١٠٦ص [ موصوال عن معمر إال هشام بن يوسف تفرد به إبراهيم بن معاوية 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا شيبان بن فروخ قال نا الطيب بن سلمان قال مسعت عمرة تقول  - ٥٩٤٠

قول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الغداة وقعد يف مصاله حىت تطلع الشمس مث مسعت عائشة ت
  صلى أربع ركعات غفر اهللا له ذنوبه 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا بن فروخ قال ثنا الطيب بن سلمان قال مسعت عمرة تقول  - ٥٩٤١

سلم يا نساء املؤمنني هتادين ولو بفرسن شاة فإنه يثبت املودة مسعت عائشة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ويذهب الضغائن مل يرو هذين احلديثني عن عمرة بنت أرطأة وهي العدوية بصرية وليست بعمرة بنت عبد الرمحن 

  إال الطيب بن سليمان املؤدب ويكىن أبا حذيفة بصري ثقة 

  أيوب عن نافع ) نا ( بن فروخ قال ناحرب بن سريج قال  حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا شيبان - ٥٩٤٢

عن بن عمر قال كنا منسك عن االستغفار ألهل الكبائر حىت مسعنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين ادخرت 
ن شفاعيت ألهل الكبائر من أميت يوم القيامة فأمسكنا عن كثري مما كان يف أنفسنا ورجونا هلم مل يرو هذا احلديث ع

  أيوب السختياين إال حرب بن سريج تفرد به شيبان 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا شيبان بن فروخ قال نا أبو الربيع السمان عن هشام بن عروة عن  - ٥٩٤٣
  أبيه عن محران بن أبان 

لتقاضي مل يرو عن عثمان بن عفان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا سهل الشراء سهل القضاء سهل ا
  هذا احلديث عن هشام بن عروة غري أبو الربيع السمان 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا عثمان بن طالوت قال نا عبد السالم بن هاشم البزار قال ثنا حنبل  - ٥٩٤٤
  بن عبد اهللا 

ه ال يروى هذا احلديث عن عن اهلرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعلي
  اهلرماس إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد السالم بن هاشم البزار 

  وهيب عن أيب واقد عن أيب سلمة ) ثنا ( حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا سهل بن بكار قال  - ٥٩٤٥

   عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا استعيذي باهللا من العني فإهنا حق



مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال أبو واقد صاحل بن حممد بن زائدة تفرد به وهيب حدثنا حممد بن  - ٥٩٤٦
  حممد التمار قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب عن أيب واقد عن عامر بن سعد 

عن أيب واقد إال عن  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف جمن قيمته مخسة دراهم مل يرو هذا احلديث
  وهيب وال يروى عن سعد إال هبذا اإلسناد 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا سهل بن بكار قال ثنا وهيب عن أيب واقد عن نافع  - ٥٩٤٧

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حضر إماما فليقل خريا أو ليسكت مل يرو هذا احلديث 
  إال وهيب عن أيب واقد 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا حممد بن كثري العبدي قال أنا جعفر عن عوف عن أيب رجاء  - ٥٩٤٨

عن عمران بن حصني أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال السالم عليكم فرد عليه مث جلس فقال النيب 
ورمحة اهللا فرد عليه مث جلس فقال النيب صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه و سلم عشر مث جاء آخر فقال السالم عليكم

  و سلم عشرون مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد عليه مث جلس فقال ثالثون حسنة 

مل يرو هذا احلديث عن عوف إال جعفر تفرد به حممد بن كثري وال يروي عن عمران بن حصني إال هبذا  - ٥٩٤٩
  ا حممد بن حممد التمار قال نا حممد بن كثري عن أيب هارون العبدي اإلسناد حدثن

عن بن عمر قال كنا حول النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل فقال السالم عليكم فقال النيب عليه السالم عشر 
خر فقال حسنات مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال النيب عليه السالم عشرون مث جاء آ

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال النيب عليه السالم ثالثون حسنة 

سليمان بن كثري عن الزهري عن ]  ١٠٩ص [ حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا حممد بن كثري قال نا  - ٥٩٥٠
  سعيد بن املسيب 

من قبل أن جيعل املنرب فلما جعل املنرب حن  عن جابر بن عبد اهللا قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقوم إىل جذع
اجلذع حىت مسعنا حنينه فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده عليه فسكن مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال 

  سليمان بن كثري 

يونس بن  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا سلم بن قتيبة قال نا - ٥٩٥١
  أيب إسحاق عن أيب إسحاق 

قال مسعت زيد بن أرقم يقول رمدت عيناي فعادين النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرمد فقال يا زيد لو أن عينيك 
ملا هبما كيف كنت تصنع قال كنت أصرب وأحتسب قال يا زيد لو أن عينيك ملا هبما فصربت واحتسبت مل يكن لك 

  هذا احلديث عن أيب إسحاق إال ابنه يونس تفرد به أبو قتيبة ثواب إال اجلنة مل يرو 



  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا عياش بن الوليد الرقام قال نا عبد األعلى قال نا محيد عن قتادة  - ٥٩٥٢

ال على عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فسمع قائال يقول اهللا أكرب اهللا أكرب فق
  الفطرة فقال أشهد أن ال إله إال اهللا قال خرج من النار فابتدره القوم فإذا راعي غنم حضرت الصالة فأذن 

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو يعلى التوزي قال نا سفيان بن عيينة عن حصني عن حيىي بن وثاب  - ٥٩٥٣

  من الذي خيالط الناس ويصرب على عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املؤ

أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم مل يرو هذا احلديث عن حصني إال سفيان بن ( أذاهم 
  ) عيينة تفرد به أبو يعلى التوزي 

د اهللا بن أيب حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا سفيان عن يزيد بن عب - ٥٩٥٤
  بردة عن أيب بردة 

عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مل يرو هذا احلديث 
  عن يزيد إال سفيان تفرد به الرمادي 

يري عن أيب حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو معن الرقاشي قال نا عبد األعلى قال ثنا سعيد اجلر - ٥٩٥٥
  نضرة 

عن أيب سعيد اخلدري قال غال السعر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا سعر لنا فقال 
إن اهللا هو املسعر إين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف دين وال دنيا مل يرو هذا احلديث عن 

  ]  ١١١ص [ روى عن أيب سعيد اخلدري إال هبذا اإلسناد اجلريري إال عبد األعلى وال ي

حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا سليمان بن داود بن سليمان مؤذن مسجد ثابت البناين قال ثنا أيب  - ٥٩٥٦
  قال ثنا ثابت البناين 

إىل املساجد بالنور التام عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر املشائني يف الظلم بالليل 
  يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال داود بن سليمان تفرد به ابنه سليمان 

حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا عبد الرمحن بن املتوكل قال نا فضيل بن سليمان عن عبد الرمحن بن  - ٥٩٥٧
  إسحاق عن الزهري 

ى اهللا عليه و سلم سألت ريب الالهني من ذرية البشر فأعطانيهم مل يرو عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صل
هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرمحن بن إسحاق وال عن عبد الرمحن إال فضيل بن سليمان تفرد به عبد الرمحن 

  بن املتوكل 



عبد األعلى عن بالل بن  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا حممد بن كثري العبدي قال نا إسرائيل عن - ٥٩٥٨
  أيب بردة بن أيب سفيان 

عن أنس بن مالك أن احلجاج أراد أن جيعل إليه قضاء البصرة فقال أنس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إىل نفسه من مل يطلبه ومل يستعن عليه أنزل عز و جل ملكا يسدده ال 

  ديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد األعلى الثعليب يروى هذا احل

  حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا أبو ظفر عبد السالم بن مطهر قال نا نافع أبو هرمز عن عكرمة  - ٥٩٥٩

اهللا عن بن عباس قال جاء ثالثة نفر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال األول السالم عليكم فرد عليه النيب صلى 
عليه و سلم سالم عليكم ورمحة اهللا فجاء الثاين فقال السالم عليكم ورمحة اهللا فرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وجاء الثالث فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد النيب صلى اهللا عليه و 
) ابين ( لى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا زدت فالنا وفالنا ومل تزد سلم وعليكم وأبو الفىت جالس مع النيب ص

شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما وجدنا له مزيدا فرددنا عليه ما قال مل يرو هذا احلديث عن عكرمة 
   إال نافع أبو هرمز تفرد به عبد السالم بن مطهر وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد

حدثنا حممد بن حممد التمار قال ثنا كثري بن حيىي صاحب البصري قال نا أيب عن حممد بن عمرو عن أيب  - ٥٩٦٠
  سلمة 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولد لسليمان بن داود بن فقال للشياطني أين نواريه من 
ملوت قالوا فإىل املغرب قال يصل إليه املوت قالوا إىل البحار قال املوت فقالوا نذهب به إىل املشرق قال يصل إليه ا

يصل إليه قالوا نضعه بني السماء واألرض ونزل عليه ملك املوت فقال يا بن داود إين أمرت بقبض نسمة طلبتها يف 
أصبها فبينا أنا  املشرق فلم أصبها فطلبتها يف املغرب فلم أصبها وطلبتها يف البحار وطلبتها يف ختوم األرضني فلم

أصعد إذ أصبتها فقبضتها وجاء جسده حىت وقع على كرسيه فهو قول اهللا عز و جل ولقد فتنا سليمان وألقينا على 
  كرسيه جسدا مث أناب 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال حيىي بن كثري تفرد به ابنه حدثنا حممد بن حممد التمار قال نا  - ٥٩٦١
  عبد الواحد بن زيد قال ثنا أسلم الكويف عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم ]  ١١٣ص [ ل ثنا قرة بن حبيب قا

عن أيب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة جسد غذي من احلرام ال يروى هذا 
  احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الواحد بن زيد 

ا حممد بن حممد التمار قال نا عبد اهللا بن يونس بن عبيد قال نا محاد بن زيد قال مسعت حممد بن حدثن - ٥٩٦٢
  زياد يقول 



مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أما خيشى أو خياف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام 
  بن عبيد عن محاد بن زيد حديثا غري هذا أن حيول اهللا رأسه رأس محار مل يسند عبد اهللا بن يونس 

  مسعت حممد بن حممد التمار يقول مسعت عبد اهللا بن يونس بن عبيد يقول مات أيب وأنا يف بطن أمي 

حدثنا حممد بن حيان املازين قال ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال نا ثابت بن محاد احلراين قال نا علي بن  - ٥٩٦٣
  ب زيد عن سعيد بن املسي

عن عمار بن ياسر قال رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أسقي رجلني من ركوة بني يدي فتنخمت فأصابت 
خناميت ثويب فأقبلت أغسل ثويب من الركوة اليت بني يدي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عمار ما خنامتك 

البول والغائط واملين من املاء األعظم والدم والقيء مل  ودموع عينيك إال مبنزلة املاء يف ركوتك إمنا تغسل ثوبك من
يرو هذا احلديث عن سعيد بن املسيب إال علي بن زيد تفرد به ثابت بن محاد وال يروى عن عمار بن ياسر إال هبذا 

  اإلسناد 

  أيب احلسن  حدثنا حممد بن حيان املازين قال ثنا كثري بن حيىي قال نا سعيد بن راشد قال نا احلسن بن - ٥٩٦٤

عن عمران بن احلصني قال سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة فعرس بنا تعريسة يف آخر الليل فاستيقظنا 
وقد طلعت الشمس فقال الرحيل الرحيل فارحتلنا حىت إذا كانت الشمس يف كبد السماء نزل فأمر بالال فأذن 

  رسول اهللا أنعيد من الغد لوقتها قال هنانا اهللا عن الربا ويقبله منا وصلى كل رجل منا ركعتني مث صلى بنا فقلنا يا 

مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن راشد إال كثري بن حيىي حممد بن علي بن األمحر الناقد البصري حدثنا  - ٥٩٦٥
املثىن بن سعيد عن  حممد بن علي بن األمحر الناقد البصري قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا أبو معشر الرباء قال نا

  قتادة عن عبد اهللا بن بابيه عن عبد اهللا بن عمر 

أن اجلارود أبا املنذر أخربه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الضوال فقال ضالة املسلم حرق النار مل 
  أبو كامل اجلحدري  يرو هذا احلديث عن قتادة إال املثىن بن سعيد وال عن املثىن إال أبو معشر الرباء تفرد به

حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا عبد اهللا بن جعفر قال أخربين  - ٥٩٦٦
  عبد اهللا بن دينار 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل أقبح الناس وجها وأقبح الناس ثيابا وأننت ) عند ( عن بن عمر قال كنا 
لفا جافيا فتخطى رقاب الناس فجلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من خلقك قال الناس رحيا ج

اهللا قال فمن خلق السماء قال اهللا قال فمن خلق األرض قال اهللا قال فمن خلق اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم سبحان اهللا مرتني وأمسك جببهته فقام 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بالرجل فطلبناه فكأن مل يكن فقال رسول اهللا صلى اهللا الرجل فذهب فقال رسول 
  عليه و سلم هذا إبليس جاء يشكككم يف دينكم 

حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال نا أبو كامل اجلحدري قال نا عبد اهللا بن جعفر قال أخربين  - ٥٩٦٧
  عبد اهللا بن دينار 

كان مبكة مقعدان هلما بن شاب فكان إذا أصبح نقلهما فأتى هبما املسجد فكان يكتسب عليهما عن بن عمر قال 
يومه فإذا كان املساء احتملهما فأقبل هبما فافتقده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسأل عنه فقال مات ابنهما 

 يرو هذين احلديثني عن عبد اهللا بن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو ترك أحد ألحد ترك بن املقعدين مل
  جعفر تفرد هبما أبو كامل اجلحدري 

حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال ثنا نصر بن علي قال أنا زياد بن عبد اهللا البكائي قال حدثين يزيد  - ٥٩٦٨
  بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

عليه و سلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز و قال حدثين بالل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
[ جل فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة مل يرو هذا احلديث عن بالل إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال يزيد 

  تفرد به زياد بن عبد اهللا ]  ١١٦ص 

موسى احلادي قال نا أبو هالل قال نا جابر أبو عمر بن ) نا ( حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال  - ٥٩٦٩
  الوازع عن أيب بردة 

عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن رجال يف حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر اهللا كان 
  الذاكر هللا أفضل ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به عمر بن موسى 

حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال نا أيوب بن يونس أبو أمية الصفار قال ثنا وهيب بن خالد عن  - ٥٩٧٠
  أيوب وخالد احلذاء عن أيب قالبة 

عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل دون ماله فهو شهيد مل يرو هذا احلديث عن 
  أيوب وخالد إال وهيب 

حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال ثنا أيوب بن يونس الصفار قال نا وهيب عن مصعب بن حممد بن  - ٥٩٧١
  شرحبيل عن أيب صاحل 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل اإلمام ليؤمت به إذا كرب فكربوا وال تكربوا حىت 
كع وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت ير



فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد وإذا رفع رأسه فارفعوا وال ترفعوا حىت يرفع وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا 
  أمجعون 

داين قال حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال نا نصر بن علي قال أخربين أيب عن طلحة بن النضر احل - ٥٩٧٢
  مسعت حممد بن سريين سأله رجل عن الوهم فقال 

حدثنا أبو هريرة أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة من صالة النهار وأنه صلى ركعتني مث سلم 
فخرج سرعان الناس فقالوا يا رسول اهللا أقصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقال رجل من 

ملسلمني يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت فقال مل تقصر ومل أنس فقال رجل بأيب وأمي نسيت إمنا صليت ا
ركعتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا رسول اهللا فقام فركع 

يف صالته أو أطول مل يرو هذا احلديث عن  ركعتني إىل ركعتيه األوليني مث سلم مث سجد سجدتني حنوا من سجوده
  طلحة بن نضر احلداين إال علي بن نضر وحيىي بن أيب بكري الكرماين 

حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال نا حممد بن إمساعيل البخاري قال نا حممد بن بالل قال نا مهام عن  - ٥٩٧٣
   عليه و سلم أن تنكح املرأة على عمتها أو على خالتها قتادة عن احلسن عن مسرة قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا

مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام وال عن مهام إال حممد بن بالل تفرد به حممد بن إمساعيل البخاري  - ٥٩٧٤
  عن أبيه  حدثنا حممد بن علي األمحر الناقد قال نا النضر بن طاهر قال ثنا معاذ بن حممد اخلرساين عن هشام بن عروة

عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا أهبط اهللا آدم إىل األرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتني فأهلمه 
فاقبل معذريت وتعلم حاجيت فأعطين سؤيل وتعلم ما ]  ١١٨ص [ اهللا هذا الدعاء اللهم إنك تعلم سريريت وعالنييت 

إميانا يباشر قليب ويقينا صادقا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل يف نفسي فاغفر يل ذنيب اللهم إين أسألك 
ورضا مبا قسمت يل فأوحى اهللا إليه يا آدم إين قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك ولن يدعوين أحد هبذا الدعاء إال 

إليه الدنيا راغمة  غفرت له ذنبه وكفيته املهم من أمره وزجرت عنه الشيطان واجترت له من وراء كل تاجر وأقبلت
  وإن مل يردها مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال معاذ بن حممد تفرد به النضر بن طاهر 

حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال نا روح بن عبد املؤمن املقرئ قال نا قزعة بن سويد عن محيد  - ٥٩٧٥
  األعرج عن الزهري عن حممود بن لبيد 

س قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضرمت موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع عن شداد بن أو
الروح وقولوا خريا فإن املالئكة تؤمن على ما قال أهل امليت ال يروى هذا احلديث عن شداد بن أوس إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به قزعة بن سويد 

د قال نا عمار بن طالوت قال نا حممد بن أيب عدي عن حسني املعلم حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناق - ٥٩٧٦
  عن أيوب عن اجلهم بن فضالة الباهلي 



عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جييء الظامل يوم القيامة حىت إذا كان على جسر 
ظلمه به فما يربح الذين ظلموا يقضون من ]  ١١٩ص [ جهنم بني الظلمة والوعرة لقيه املظلوم فعرفه وعرف ما 

الذين ظلموا حىت ينزعوا ما يف أيديهم من احلسنات فإن مل يكن هلم حسنات أدرك عليهم من سيئاهتم مثل ما ظلموا 
  حىت يوردوا الدرك األسفل من النار مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال حسني املعلم تفرد به بن أيب عدي 

د بن علي بن األمحر الناقد قال ثنا طالوت بن عباد قال نا ديلم بن غزوان قال نا وهب بن أيب حدثنا حمم - ٥٩٧٧
ديب عن أيب حرب بن أيب األسود عن حمجن عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العني لتولع 

يب ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به ديلم بن ال يروى هذا احلديث عن أ: بالرجل بإذن اهللا حىت يصعد حالقا فيتردى منها 
  غزوان 

حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال نا طالوت بن عباد قال نا ديلم بن غزوان قال ثنا وهب بن أيب  - ٥٩٧٨
  ديب 

عن أيب حرب أو أيب الطفيل قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسري له بني يديه رجل ينظر هل يف 
طريق شيء يكرهه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيميطه عنه فإذا هو بامرأة عجوز ال تواري عريا فقال إن ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أظلك فأعرضت وقال هلا ثالث مرات كل مرة تعرض عنه قالت فما تأمرين إن 
لى اهللا عليه و سلم مقالتها فقال أعرض عنها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أظلين فسمع رسول اهللا ص

  فإهنا جبارة ال يروى هذا احلديث عن أيب الطفيل إال هبذا اإلسناد تفرد به ديلم بن غزوان 

قال ثنا سالم بن مسكني ]  ١٢٠ص [ حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال ثنا طالوت بن عباد  - ٥٩٧٩
  عن احلسن 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل يوم القيامة استطعمك عبدي فلم عن أيب هريرة قال قال رس
تطعمه ولو أطعمته أطعمتك واستسقاك عبدي فلم تسقه ولو سقيته سقيتك مل يرو هذا احلديث عن سالم بن 

  مسكني إال طالوت بن عباد 

بو هريرة الصرييف قال نا سلم بن قتيبة أبو حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال ثنا حممد بن فراس أ - ٥٩٨٠
  قتيبة قال ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار قال ثنا أسيد بن أيب أسيد عن عبد اهللا بن أيب قتادة 

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيسر أحدكم أن حتلى حبيبته بسوار من نار قالوا ال قال فال حتلوا 
  كن الفضة ألعبوا هبا لعبا مل يرو هذا احلديث من الذهب ل

حدثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد قال ثنا حممد بن حيىي األزدي قال ثنا عبيد اهللا بن حفص قال نا  - ٥٩٨١
  حفص بن النضر السلمي قال نا عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه 



سلم قحط املطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا  عن جده سعد أن قوما شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  رب يا رب ورفع السبابة إىل السماء ففعلوا فسقوا حىت أحبوا أن يكشف عنهم 

ال يروى هذا احلديث عن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن حيىي األزدي حدثنا حممد بن علي بن  - ٥٩٨٢
  سهل بن حسان الكويف قال ثنا إبراهيم بن هيثم بن عراك بن مالك  األمحر الناقد قال نا عمار بن طالوت قال نا

  عن أبيه عن جده 

عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يكثر أن يدعو هبذا الدعاء اللهم اجعلين أخشاك حىت كأين أراك 
قدرك حىت ال أحب تعجيل ما  أبدا حىت ألقاك وأسعدين بتقواك وال تشقين مبعصيتك وخر يل يف قضائك وبارك يل يف

أخرت وال تأخري ما عجلت وأجعل غنائي يف نفسي وأمتعين بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مين وانصرين على 
من ظلمين وأرين فيه ثأري وأقر بذلك عيين ال يروى هذا احلديث عن عراك بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به عمار 

  بن طالوت حممد بن يوسف الصابوين 

الفضل ) بن ( حدثنا حممد بن يوسف الصابوين البصري قال ثنا العباس بن الوليد النرسي قال نا عدي  - ٥٩٨٣
  عن أشعث عن احلسن 

عن جابر بن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جتصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها مل 
  الفضل يرو هذا احلديث عن أشعث إال عدي بن 

حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح البصري قال ثنا حممد بن حيىي القطعي قال ثنا روح بن عطاء بن أيب  - ٥٩٨٤
  ميمونة قال نا خالد احلذاء عن أيب قالبة 

عن أنس بن مالك قال كانت الصالة إذا حضرت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعى رجل إىل الطريق 
لصالة فاشتد ذلك على الناس فقالوا لو اختذنا ناقوسا يا رسول اهللا قال ذلك للنصارى قالوا فلو فنادى الصالة ا

  ]  ١٢٢ص [ اختذنا بوقا قال ذلك لليهود قال فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

به حممد بن حيىي  مل يرو هذا احلديث هبذا التمام عن خالد احلذاء إال روح بن عطاء بن أيب ميمونة تفرد - ٥٩٨٥
حممد بن أمحد الصباح حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح قال ثنا عبد اهللا بن الصباح العطار قال ثنا حمبوب بن احلسن 

  عن خالد احلذاء عن أيب قالبة 

  عن معاوية بن أيب سفيان قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ركوب النمار 

ن الصباح قال ثنا عبد اهللا بن الصباح العطار قال ثنا حمبوب بن احلسن عن خالد حدثنا حممد بن أمحد ب - ٥٩٨٦
  احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب 



عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه وفاة النجاشي قال إن أخاكم النجاشي قد مات 
  ين احلديثني عن خالد احلذاء إال حمبوب بن احلسن فصلوا عليه فقام فصلى عليه والناس خلفه مل يرو هذ

حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح قال ثنا أمحد بن حيىي بن املنذر الكويف قال نا أيب قال نا أبو مرمي عبد  - ٥٩٨٧
  الغفار عن القاسم عن خالد احلذاء عن حممد بن سريين 

كم أهل اليمن هم أرق أفئدة اإلميان ميان والفقه ميان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتا
  واحلكمة ميانية 

حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح قال نا أمحد بن حيىي بن املنذر قال نا أيب قال نا أبو مرمي عبد الغفار عن  - ٥٩٨٨
  القاسم عن خالد احلذاء عن حممد بن سريين 

يه و سلم إن الفخر واخليالء يف أصحاب اخليل واإلبل والوقار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
والسكينة يف أصحاب الغنم والفدادين هم أهل الوبر مل يرو هذين احلديثني عن أيب مرمي عن خالد احلذاء إال حيىي بن 

  املنذر 

بن حبيب القطان قال نا عمر ]  ١٢٣ص [ حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح قال نا حيىي بن عياش  - ٥٩٨٩
  القاضي عن خالد احلذاء عن شهر بن حوشب 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين كنت هنيتكم عن األوعية أن تنتبذوا فيها إن األوعية ال 
حتل شيئا وال حترمه فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال عمر بن 

  بيب ح

حدثنا حممد بن أمحد بن الصباح قال نا حممد بن حيىي األزدي قال ثنا داود بن احملرب قال ثنا مهام عن  - ٥٩٩٠
  قتادة 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت الدنيا مهه وسدمه هلا يشخص وإياها ينوي 
ضيعته ومل يأته منها إال ما كتب له ومن كانت اآلخرة مهه وسدمه جعل اهللا عز و جل الفقر بني عينيه وشتت عليه 

هلا يشخص وإياها ينوي جعل اهللا عز و جل الغىن يف قلبه ومجع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة مل يرو هذا 
  احلديث عن مهام إال داود بن احملرب تفرد به حممد بن حيىي األزدي حممد بن عمران الناقط 

نا حممد بن عمران الناقط البصري قال نا مسلم بن حامت األنصاري قال نا حممد بن عبد اهللا حدث - ٥٩٩١
  األنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال 

قال أنس بن مالك قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وأنا يومئذ بن مثان سنني فذهبت يب أمي إليه فقالت 
إن رجال األنصار ونساءهم قد أحتفوك غريي وإين مل أجد ما أحتفك به إال بين هذا فاقبله مين خيدمك  يا رسول اهللا



ما بدا لك قال فخدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني فلم يضربين ضربة ومل يسبين ومل يعبس يف 
  وجهي 

ت بسره أحدا قط وإن أمي وأزواج النيب صلى وكان أول ما أوصاين أن قال يا بين اكتم سري تكن مؤمنا فما أخرب
  اهللا عليه و سلم سألوين فما أخربهتن بسره وال أخرب سره أحدا أبدا 

مث قال يا بين أسبغ الوضوء يزد يف عمرك وحيبك حافظاك مث قال يا بين إن استطعت أال تبيت إال على وضوء فافعل 
  فإنه من أتاه املوت وهو على وضوء أعطي الشهادة 

قال يا بين إن استطعت أال تزال تصلي فافعل فإن املالئكة ال تزال تصلي عليك ما دمت تصلي مث قال يا بين إياك مث 
  وااللتفات يف الصالة فإن االلتفات يف الصالة هلكة فإن كان ال بد ففي التطوع ال يف الفريضة 

فع يديك عن جنبيك فإذا رفعت مث قال يل يا بين إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بني أصابعك وار
رأسك من الركوع فمكن لكل عضو موضعه فإن اهللا ال ينظر يوم القيامة إىل من ال يقيم صلبه مث قال يل يا بين إذا 

وافرش ) السبع ( سجدت فال تنقر كما ينقر الديك وال تقع كما يقعي الكلب وال تفرش ذراعيك األرض افتراش 
  على عقبيك فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة يف حسابك ظهر قدميك باألرض وضع إليتيك 

مث قال يل يا بين بالغ يف الغسل من اجلنابة خترج من مغتسلك ليس عليك ذنب وال خطيئة قلت بأيب وأمي ما املبالغة 
  يف الغسل قال تبل أصول الشعر وتنقي البشرة 

عل فإنه يكثر خري بيتك مث قال يل يا بين إذا دخلت مث قال يل يا بين إن قدرت أن جتعل من صالتك يف بيتك شيئا فاف
]  ١٢٥ص [ على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك مث قال يل يا بين إذا خرجت من أهلك فال 

  يقعن بصرك على أحد من أهل القبلة إال سلمت عليه ترجع وقد زيد يف حسناتك 

  غش ألحد فافعل  مث قال يا بين إن قدرت أن متسي وتصبح ليس يف قلبك

مث قال يل يا أنس إذا خرجت من أهلك فال يقعن بصرك على أحد من أهل القبلة إال ظننت أن له الفضل عليك 
  فافعل 

  مث قال يل يا بين إن ذلك من سنيت فمن أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي يف اجلنة 

من املوت مل يرو هذا احلديث هبذا التمام عن سعيد مث قال يل يا بين إن حفظت وصييت فال يكون شيء أحب إليك 
بن املسيب إال علي بن زيد وال عن علي بن زيد إال عبد اهللا بن املثىن تفرد به مسلم بن حامت عن األنصاري عن أبيه 

  وتفرد به حممد بن احلسن بن أيب زيد عن عباد املنقري 

يب بن عريب قال نا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن حدثنا حممد بن عمران الناقط قال نا حيىي بن حب - ٥٩٩٢
  عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبري 



عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوافان يغفر لصاحبهما ذنوبه بالغة ما بلغت طواف 
ن فراغه عند غروب الشمس قالوا يا بعد صالة الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس وطواف بعد العصر يكو

  رسول اهللا إن كان قبل ذلك وبعده قال يلحق به مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال زيد العمى 

حدثنا حممد بن عمران الناقط قال نا احلسن بن حيىي األزدي قال نا عاصم بن مهجع قال نا ماهان بن  - ٥٩٩٣
  برد سراح أبو خالد قال حدثين العالء بن 

متوت ديدانه وال ]  ١٢٦ص [ عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد ال يطفأ ناره وال 
خيفف عذابه الذي يشرك باهللا ورجل جر رجال إىل سلطان بغري ذنب فقتله ورجل عق والديه ال يروى هذا احلديث 

  عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عاصم بن مهجع 

حدثنا حممد بن عمران الناقط قال نا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي قال نا حيىي بن آدم قال نا إبراهيم بن  - ٥٩٩٤
  محيد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن حممد بن إبراهيم التيمي 

عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بين كالب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه فقال 
  سول اهللا إنا نطرق فنكرم فرخص له يف الكرامة يا ر

حدثنا حممد بن عمران الناقط قال نا اجلراح بن خملد قال نا عمر بن يونس قال نا عيسى بن عون قال  - ٥٩٩٥
  ثنا عبد امللك بن زرارة 

و مال أو ولد عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنعم اهللا على عبد من نعمة يف أهل أ
فيقول ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا فريى فيها آفة دون املوت فكان يتأول هذه اآلية ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما 

  شاء اهللا ال قوة إال باهللا 

ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عمر بن يونس حممد بن علي بن الوليد السلمي  - ٥٩٩٦
بن علي بن الوليد البصري قال ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين قال نا معتمر بن سليمان قال نا حدثنا حممد 

  كهمس بن احلسن 

  قال ثنا داود بن أيب هند عن عامر الشعيب قال نا عبد اهللا بن عمر 

ذ جاء رجل عن أبيه عمر بن اخلطاب حديث الضب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف حمفل من أصحابه إ
فقال على من هذه اجلماعة ) فرأى مجاعة ( أعرايب من بين سليم قد صاد ضبا وجعله يف كمه فذهب به إىل رحله 

فقالوا على هذا الذي يزعم أنه نيب فشق الناس مث أقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد ما 
وال أن يسميين قومي عجوال لعجلت عليك فقتلتك اشتملت النساء على ذي هلجة أكذب منك وال أبغض ول

فسررت بقتلك الناس مجيعا فقال عمر يا رسول اهللا دعين أقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما علمت أن 
  احلليم كاد أن يكون نبيا 



سول اهللا صلى اهللا مث أقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال والالت والعزى ال آمنت بك وقد قال له ر
عليه و سلم يا أعرايب ما محلك على أن قلت ما قلت وقلت غري احلق ومل تكرم جملسي فقال وتكلمين أيضا 

استخفافا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والالت والعزى ال آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب فأخرج ضبا من 
  م فقال إن آمن بك هذا الضب آمنت بك كمه وطرحه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ضب فتكلم الضب بكالم عريب مبني يفهمه القوم مجيعا لبيك وسعديك يا 
رسول رب العاملني فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعبد قال الذي يف السماء عرشه ويف األرض 

ويف اجلنة رمحته ويف النار عذابه قال فمن أنا يا ضب قال أنت رسول رب العاملني وخامت سلطانه ويف البحر سبيله 
  النبيني قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك 

فقال األعرايب أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا حقا لقد أتيتك وما على وجه األرض أحد هو أبغض إيل منك 
ومن والدي وقد آمنت بك بشعري وبشري وداخلي ]  ١٢٨ص [ نفسي واهللا ألنت الساعة أحب إيل من 

  وخارجي وسري وعالنييت 

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا الذي هداك إىل هذا الدين الذي يعلو وال يعلى ال يقبله اهللا إال 
حلمد و قل هو اهللا أحد فقال يا رسول بصالة وال يقبل الصالة إال بقرآن فعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا

اهللا ما مسعت يف البسيط وال يف الرجز أحسن من هذا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا كالم رب 
العاملني وليس بشعر إذا قرأت قل هو اهللا أحد مرة فكأمنا قرأت ثلث القرآن وإذا قرأت قل هو اهللا أحد مرتني فكأمنا 

قرآن وإذا قرأت قل هو اهللا أحد ثالث مرات فكأمنا قرأت القرآن كله فقال األعرايب نعم اإلله إهلنا قرأت ثلثي ال
  يقبل اليسري ويعطي اجلزيل 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطوا األعرايب فأعطوه حىت أبطروه فقام عبد الرمحن بن عوف فقال يا 
تقرب هبا إىل اهللا دون البخيت وفوق األعرايب وهي عشراء فقال رسول اهللا ناقة أ) أن أعطيه ( رسول اهللا إين أريد 

صلى اهللا عليه و سلم قد وصفت ما تعطي فأصف لك ما يعطيك اهللا جزاء قال نعم قال لك ناقة من درة جوفاء 
صراط قوائمها من زمرد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج وعلى اهلودج السندس واإلستربق متر على ال

  كالربق اخلاطف 

فخرج األعرايب من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلقيه ألف أعرايب على ألف دابة بألف رمح وألف سيف 
فقال هلم أين تريدون فقالوا نقاتل هذا الذي يكذب ويزعم أنه نيب فقال األعرايب أشهد أال إله إال اهللا وأن حممدا 

صبوت وحدثهم احلديث فقالوا بأمجعهم ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فبلغ ذلك  رسول اهللا قالوا له صبوت قال ما
النيب صلى اهللا عليه و سلم فتلقاهم بال رداء فنزلوا عن ركاهبم يقبلون ما ولوا منه وهم يقولون ال إله إال اهللا حممد 

خالد بن ]  ١٢٩ص [ ن حتت راية رسول اهللا فقالوا مرنا بأمر حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تكونو
  الوليد قال فليس أحد من العرب آمن منهم ألف رجل مجيعا غري بين سليم 



مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند هبذا التمام إال كهمس وال عن كهمس إال معتمر تفرد به حممد  - ٥٩٩٧
مكرم قال نا حممد بن بكار قال نا حفص بن بن عبد األعلى حممد بن احلسني بن مكرم حدثنا حممد بن احلسني بن 

  عمر قاضي حلب عن الشيباين 

  عن بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر يوم احلج األكرب 

مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن الشيباين إال حفص تفرد به حممد بن بكار حدثنا حممد بن احلسني بن  - ٥٩٩٨
فضل بن الصباح السمسار قال ثنا أبو عبيدة احلداد قال ثنا سعيد بن عبيد اهللا الثقفي قال نا عبد اهللا مكرم قال نا ال

  بن بريدة 

قبل فراغه من ( عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث من اجلفاء مسح الرجل التراب عن وجهه 
وهو قائم ال يروى هذا احلديث عن بريدة إال هبذا  وأن يبول) صالته ونفخه يف الصالة التراب ملوضع وجهه 

  اإلسناد تفرد به أبو عبيدة احلداد 

  حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا أبو حامت السجستاين  - ٥٩٩٩

قال ثنا أبو جابر حممد بن عبد امللك قال ثنا احلسن بن أيب جعفر عن حممد بن جحادة عن عبد الرمحن بن ثروان عن 
  ميمون عمرو بن 

عن أيب مسعود البدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قالوا يا 
  رسول اهللا وهل يستطيع ثلث القرآن قال أيعجز أحدكم أن يقرأ قل هو اهللا أحد 

إال أبو جابر تفرد به أبو  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال احلسن بن أيب جعفر وال عن احلسن - ٦٠٠٠
حامت السجستاين حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا حممد بن حيىي القطعي قال ثنا عبد اهللا بن إسحاق قال 

  حدثين أيب عن صاحل بن خوات عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر هو أبو طوالة عن أنس بن مالك 

يه و سلم من أكل سبع مترات من عجوة املدينة يف يوم مل يضره السم عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عل
ذلك اليوم ومن أكلهن ليال مل يضره السم ال يروى هذا احلديث عن أنس عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد 

  بن حيىي القطعي 

  امر بن سعد عن أبيه ورواه سليمان بن بالل وغريه عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر أيب طوالة عن ع

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا أمحد بن عبد اهللا بن احلكم بن كردي قال نا حممد بن أيب عدي  - ٦٠٠١
  قال نا سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين 

مة بن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسوا بامسي وال تكنوا بكنييت مل يرو هذا احلديث عن سل
  علقمة إال بن أيب عدي تفرد به أمحد بن عبد اهللا بن كردي 



حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا إبراهيم بن بسطام قال نا روح بن عبادة قال ثنا أبو عامر اخلزاز  - ٦٠٠٢
  عن عطاء 

حيب الوتر مل يرو هذا  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن اهللا وتر
  احلديث عن أيب عامر اخلزاز إال روح تفرد به بن بسطام 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا منصور بن أيب مزاحم قال ثنا أبو سعيد املؤدب عن خصيف عن  - ٦٠٠٣
  جماهد 

ا فما فجأين إال وعثمان عن عائشة قالت دخل عثمان على النيب صلى اهللا عليه و سلم فناجاه طويال وأنا دوهنم
  جاث على ركبتيه يقول أظلما وعدوانا يا رسول اهللا فحسبت أنه أخربه بقتله 

مل يرو هذا احلديث إال أبو سعيد املؤدب حممد بن مسلم بن أيب الوضاح تفرد به منصور حدثنا حممد بن  - ٦٠٠٤
عث بن عبد امللك عن عاصم األحول عن احلسني بن مكرم قال نا حممد بن صدران قال نا خالد بن احلارث عن أش

  الشعيب عن مسروق 

عن عائشة قالت خري النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن طالقا مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال خالد بن احلارث 
  تفرد به بن صدران 

إبراهيم بن سعد عن حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا نصر بن علي قال ثنا حممد بن عباد قال ثنا  - ٦٠٠٥
  شريك عن بريد عن أيب بردة 

  عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبدى 

مل يرو هذا احلديث عن أيب بردة إال بريد وال عن بريد إال شريك وال عن شريك إال إبراهيم بن سعد  - ٦٠٠٦
دثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا حممد بن وال عن إبراهيم بن سعد إال حممد بن عباد تفرد به نصر بن علي ح

  خالد بن خداش قال نا سلم بن قتيبة عن يونس بن أيب إسحاق عن الشعيب 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل من أهل عليني يشرف على أهل اجلنة كأنه كوكب 
عن الشعيب إال يونس بن أيب إسحاق تفرد به أبو قتيبة  دري وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما مل يرو هذا احلديث

  سلم بن قتيبة 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا أبو هشام الرفاعي قال ثنا حيىي بن يعلى األسلمي عن سعد  - ٦٠٠٧
  اإلسكاف عن عبد امللك بن أيب سليمان عن سلمة بن كهيل عن أيب عبد اهللا اجلديل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألبغض املرأة خترج من بيتها جتر ذيلها تشكو زوجها مل  عن أم سلمة قالت قال
  يرو هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن يعلى األسلمي 



نا عزرة حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع قال نا أبو حبر البكراوي قال  - ٦٠٠٨
  بن ثابت قال نا أخي علي بن ثابت عن نافع قال 

قال بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان له ثوبان فليلبسهما ومن كان له ثوب فليتزر به وال 
  يشتمل اشتمال اليهود 

تفرد به حممد بن عبد مل يرو هذا احلديث عن علي بن ثابت إال أخوه عزرة وال عنه إال أبو حبر البكراوي  - ٦٠٠٩
اهللا بن بزيع حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال نا عبيد اهللا بن عبد اجمليد قال نا 

  زفر بن اهلذيل قال نا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

لوضوء وسألته عن املين قال فيه الغسل مل عن علي قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي قال فيه ا
  يرو هذا احلديث عن زفر إال أبو علي احلنفي تفرد به أبو حفص 

قال نا حممد بن عباد قال نا أبو محزة العطار عن ) حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا نصر بن علي  - ٦٠١٠
  احلسن 

يس وهوالذي قال له نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين قال حدثين عمرو بن تغلب هو رجل من جواثى من عبد الق
أعطي وأمنع أكله إىل ما يف قلبه منهم بن تغلب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستقاتلون بني يدي الساعة قوما 

  ينتعلون الشعر وآخرين كأن وجوههم اجملان 

د تفرد به نصر بن علي حدثنا حممد بن احلسني مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة العطار إال حممد بن عبا - ٦٠١١
بن مكرم قال ثنا حممد بن هارون الفالس قال نا قرة بن حبيب القنوي قال نا أبو كعب صاحب احلرير عن حممد بن 

  عن حكيم بن حزام قال هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع ما ليس عندي ]  ١٣٤ص [ سريين 

احلسني بن مكرم قال ثنا داود بن رشيد قال ثنا بسطام بن حبيب ثنا أبو كعب عن عبد حدثنا حممد بن  - ٦٠١٢
  العزيز بن أيب بكرة 

عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوشك أن يأيت على الناس زمان ال يأمرون فيه مبعروف 
إال بسطام بن حبيب تفرد به داود بن رشيد  وال ينهون عن منكر مل يرو هذا احلديث عن أيب كعب صاحب احلرير

  وال يروى عن أيب بكرة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا حممد بن هارون الفالس قال نا قرة بن حبيب قال نا أبو كعب  - ٦٠١٣
  صاحب احلرير عن النضر 

وم القيامة ملن شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال شفاعيت ي
  مل يرو هذا احلديث عن أيب كعب إال قرة بن حبيب 



حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا حيىي بن حممد السكري قال ثنا حبان بن هالل قال نا أبان بن  - ٦٠١٤
  يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضرة 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أوتروا يا أهل القرآن مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب عن أيب سعيد اخلدري أ
  كثري إال أبان تفرد به حبان بن هالل 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا حيىي بن حممد بن السكن قال نا حممد بن جهضم قال نا حممد بن  - ٦٠١٥
  بن رافع بن مكيث اجلهين عن أبيه  احلارث]  ١٣٥ص [ احلسن عن خارجة بن 

قال مسعت سنان بن وبرة قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة املريسيع غزوة بين املصطلق فكان 
  شعارهم يا منصور أمت 

ال يروى هذا احلديث عن سنان بن وبرة إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن جهضم حدثنا حممد بن  - ٦٠١٦
مكرم قال نا أمحد بن إبراهيم الدورقي قال نا عتاب بن زياد قال أنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربين عبد احلسني بن 

  الرمحن بن عبيد اهللا عن أيب عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى 

املشرك مث  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف غزاة فبارز رجل من املشركني رجال من املسلمني فقتله
برز له آخر من املسلمني فقتله املشرك مث دنا فوقف على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال على ما تقاتلون فقال 
ديننا أن نقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن نفي هللا حبقه قال واهللا إن هذا 

فحمل على املشركني فقاتل حىت قتل فحمل فوضع مع صاحبيه اللذين  حلسن آمنت هبذا مث حتول إىل املسلمني
قتلهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هؤالء أشد أهل اجلنة حتابا ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال 

  هبذا اإلسناد تفرد به بن املبارك 

الترمذي قال ثنا أبو اجلواب قال ثنا عمار حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا احلسني بن منصور  - ٦٠١٧
  بن رزيق عن منصور عن الشعيب عن وراد كاتب املغرية بن شعبة 

كان قبلكم ]  ١٣٦ص [ عن املغرية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من 
شيء فأتوا منه ما استطعتم وما هنيتكم فانتهوا مل  بكثرة سؤاهلم أنبياءهم واختالفهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من

  يرو هذا احلديث عن منصور إال عمار بن رزيق تفرد به أبو اجلواب 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال نا أبو القاسم بن أيب زناد  - ٦٠١٨
  رومان  عن إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن يزيد بن

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بني يديه مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن 
رومان إال إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة وال عن إبراهيم بن إمساعيل إال أبو القاسم بن أيب زناد تفرد به سعيد بن 

  حيىي األموي 



احلسني بن مكرم قال ثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال مسعت أيب قال نا عبد حدثنا حممد بن  - ٦٠١٩
  اهللا بن املبارك عن معمر عن خالد بن عبد الرمحن عن أبيه 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بأحبكم إىل اهللا قلنا بلى يا رسول اهللا 
فقال إن أحبكم إىل اهللا أحبكم إىل الناس مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم  وظننا أنه يسمي رجال

بأبغضكم إىل اهللا قلنا بلى يا رسول اهللا فظننا أنه يسمي رجال فقال إن أبغضكم إىل اهللا أبغضكم إىل الناس ال يروى 
  مل يروه عن بن املبارك إال علي بن احلسن بن شقيق هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن املبارك و

  حدثنا هبذا احلديث قال حممد بن احلسن بن شقيق حدثت هبذا احلديث أمحد بن حنبل فاستحسنه 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا نصر بن علي قال نا عبد املؤمن بن عباد قال ثنا أيوب  - ٦٠٢٠
  السختياين عن أيب ماجدة 

سعود قال مرت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جنازة متخض خمض الزق فقال رسول اهللا صلى اهللا عن بن م
عليه و سلم عليكم بالقصد يف املشي جلنائزكم دون اهلرولة فإن كان خريا عجلتموه إليه وإن كان شرا فال يبعد اهللا 

ا مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد املؤمن بن إال أهل النار واجلنازة متبعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمه
  عباد تفرد به نصر بن علي 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا نصر بن علي قال ثنا حممد بن بالل قال نا عمران القطان عن  - ٦٠٢١
  علي بن ثابت عن نافع 

  مة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعذب املصورون يوم القيا

مل يرو هذا احلديث عن علي بن ثابت إال عمران القطان تفرد به حممد بن بالل حدثنا حممد بن احلسني  - ٦٠٢٢
بن مكرم قال نا حيىي بن حممد بن سكن قال ثنا رحيان بن سعيد قال نا عرعرة بن الربند عن حمتسب ويكىن أبا عائذ 

  عن ثابت البناين 

بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا بعد صالة الفجر إىل عن أنس 
وألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من ]  ١٣٨ص [ طلوع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل 

يرو هذا احلديث عن حمتسب إال  صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل مل
  عرعرة بن الربند تفرد به رحيان بن سعيد 

حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم قال نا حيىي بن حممد بن السكن قال نا إسحاق بن إدريس قال نا حيىي  - ٦٠٢٣
  بن بريد بن مالك بن ربيعة السلويل قال نا بريد بن مالك بن ربيعة 



 صلى اهللا عليه و سلم يوم الشجرة يوم إذ اهلدي معكوفا قبل أن يبلغ حمله وأن عن أبيه أنه شهد مع رسول اهللا
رجال جاء يؤمئذ إليه فقال يا حممد ما حيملك على ما أرى تريد أن يدخل هؤالء وحنن هلم كارهون من أفناء القبائل 

ه لقد رضي اهللا عنهم ال قال هؤالء خري منك وممن أخذ أخذك يؤمنون باهللا واليوم اآلخر والذي نفس حممد بيد
  يروى هذا احلديث عن مالك بن ربيعة إال هبذا اإلسناد حممد بن عبد الرمحن الشافعي 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن الشافعي البصري قال نا عمرو بن عثمان احلمصي قال نا حيىي بن سعيد  - ٦٠٢٤
  العطار عن معاوية بن حيىي عن الزهري 

يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية يشرك بني سبعة من أصحابه يف البدنة مل عن أنس بن مالك قال رأ
  ]  ١٣٩ص [ يرو هذا احلديث عن الزهري إال معاوية بن حيىي تفرد به حيىي بن سعيد العطار 

ل ثنا عمرو حدثنا حممد بن عبد الرمحن الشافعي قال ثنا القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك الكويف قا - ٦٠٢٥
  بن عبد الغفار عن األعمش واحلسن بن عمرو عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة 

عن أيب موسى قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأربع فقال إن اهللا عز و جل ال ينام وال ينبغي له أن ينام 
ل عمل النهار حجابه النار لو رفع خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قب

احلجاب أحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره مث قرأ نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا مل يرو هذا 
  احلديث عن احلسن بن عمرو إال عمرو بن عبد الغفار 

الرمحن بن قيس حدثنا حممد بن عبد الرمحن الشافعي قال نا القاسم بن هاشم السمسار قال ثنا عبد  - ٦٠٢٦
  الضيب قال ثنا سكني بن سراج قال نا عمرو بن دينار 

عن بن عمر أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي الناس أحب إىل اهللا وأي 
اس وأحب األعمال أحب إىل اهللا عز و جل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للن

[ األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا وألن أمشي 
مع أخ يل يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد يعين مسجد املدينة شهرا ومن كف غضبه ]  ١٤٠ص 

اهللا عز و جل قلبه أمنا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه  ستر اهللا عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل
يف حاجة حىت أثبتها له أثبت اهللا عز و جل قدمه على الصراط يوم تزل فيه األقدام مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 

  دينار إال سكني بن سراج تفرد به عبد الرمحن بن قيس 

لقاسم بن هاشم السمسار قال نا عبد الرمحن بن قيس حدثنا حممد بن عبد الرمحن الشافعي قال ثنا ا - ٦٠٢٧
  الضيب قال أبنا هالل بن عبد الرمحن عن عطاء بن أيب ميمونة 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عودوا املرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة املريض 
ذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن قيس حممد بن يزداد مستجابة وذنبه مغفور ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هب

  التوزي 



حدثنا حممد بن يزداد التوزي البصري قال نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال ثنا عيسى بن يونس  - ٦٠٢٨
  عن جمالد عن الشعيب عن بن مطيع 

ي بعد اليوم صربا إىل يوم القيامة مل يرو عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة اليقتل قرش
  هذا احلديث عن جمالد إال عيسى بن يونس تفرد به سليمان بن عمر بن خالد 

حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال ثنا محاد بن زيد قال نا جمالد بن  - ٦٠٢٩
  سعيد عن الشعيب عن مسروق 

ت بطعام فقالت كل قد قل ما أشبع من طعام وأشاء أن أبكى إال بكيت قلت يا أم قال دخلت على عائشة فدع
املؤمنني ذلك ممه قالت أذكر احلال اليت فارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها الدنيا ما شبع رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم يف يوم مرتني من خبز الرب حىت حلق باهللا 

علي امرأة من األنصار فرأت فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عباءة فقالت ما له قال وقالت عائشة دخلت 
فراش غري هذا قلت ال واهللا ما له فراش غريه فعمدت إىل سبيبة من السبائب فحشتها صوفا مث أتتين هبا فقالت ليكن 

ته فقال رديه قالت فخرج رسول هذا فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما جاء قال يا عائشة ما هذه فأخرب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عندي ومل أرده وأعجبين أن يكون يف بييت فجاء فقال يا عائشة أمل آمرك أن ترديه 
قلت يا رسول اهللا مل أرده وأحببت أن يكون يف بييت فقال يا عائشة رديه فإين لو شئت ألجرى اهللا معي الذهب 

  عن محاد بن زيد إال الصلت بن مسعود  والفضة مل يرو هذا احلديث

حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال ثنا حممد بن ثابت العبدي قال نا  - ٦٠٣٠
  عمرو بن دينار عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا 

م الفأرة والعقرب واحلدأة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلر
  والكلب العقور والغراب 

مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حممد بن ثابت العبدي تفرد به الصلت حدثنا حممدبن يزداد  - ٦٠٣١
  التوزي قال ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري قال ثنا عقبة بن املغرية قال ثنا إسحاق بن أيب إسحاق الشيباين عن أبيه 

بشري بن اخلصاصية قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلحقته بالبقيع فسمعته يقول السالم على أهل  عن
الديار من املؤمنني فانقطع شسعي فقال أنعش قدمك قلت يا رسول اهللا طالت عزوبيت ونأيت عن دار قومي فقال يا 

بيعة قوم يرون أن لوالهم انكفت األرض مبن عليها ال بشري أال حتمد اهللا الذي أخذ بناصيتك إىل اإلسالم من بني ر
  يروى هذا احلديث عن الشيباين إال ابنه إسحاق تفرد به عقبة بن املغرية 

حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا حممد بن سليمان األسدي قال نا محاد بن زيد عن عبد اهللا بن  - ٦٠٣٢
  عالقة املختار وليث واملفضل بن فضالة عن زياد بن 



عن عرفجة يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ستكون هنات وهنات فمن رأيتموه ميشي إىل أمة 
  حممد صلى اهللا عليه و سلم وهم مجيعا ليفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان 

حدثنا حممدبن يزداد مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد عن املفضل بن فضالة إال حممد بن سليمان  - ٦٠٣٣
  التوزي قال نا الوليد بن شجاع بن الوليد ثنا أيب قال ثنا أبو خيثمة عن أيب محزة عن احلسن 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف 
هري معاوية تفرد به شجاع حدثنا حممدبن يزداد كاف مل يرو هذا احلديث عن ميمون أيب محزة إال أبو خيثمة ز

التوزي قال ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال ثنا أيب ثنا زياد بن خيثمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين فرط لكم على احلوض وإن ما بني طرفيه كما بني صنعاء وأيلة كأن 

النجوم مل يرو هذا احلديث عن زياد بن خيثمة إال شجاع بن الوليد تفرد به ابنه حدثنا حممدبن يزداد  األباريق فيه
التوزي قال ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال ثنا أيب قال حدثين زياد بن خيثمة عن عبد اهللا بن عيسى عن شهر 

و سلم عن مخس عن مثن الكلب ومثن اخلنزير  بن حوشب عن عبد اهللا بن عمرو قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه
[ ومثن اخلمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عيسى إال زياد بن خيثمة تفرد 

  به شجاع بن الوليد ]  ١٤٣ص 

بن خيثمة عن مساك  حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال ثنا أيب ثنا زياد - ٦٠٣٤
  بن حرب 

عن جابر بن مسرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين فرط لكم على احلوض وإن ما بني طرفيه كما بني 
  صنعاء وأيلة كأن األباريق فيه النجوم 

بن خيثمة  حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال ثنا أيب قال حدثين زياد - ٦٠٣٥
  عن عبد اهللا بن عيسى عن شهر بن حوشب 

عن عبد اهللا بن عمرو قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مخس عن مثن الكلب ومثن اخلنزير ومثن اخلمر 
  وعن مهر البغي وعن عسب الفحل 

  عثمان بن األرقم  حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا أبو مصعب قال ثنا حيىي بن عمران عن جده - ٦٠٣٦

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر ردوا ما كان معكم من األنفال فرفع أبو أسيد الساعدي 
األرقم فقال هبه يل يا رسول اهللا فأعطاه إياه ال يروى هذا ]  ١٤٤ص [ املرزبان فعرفه ) بن ( بسيف بين العائذ 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو مصعب  احلديث عن األرقم بن أيب األرقم

حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال نا الوليد بن شجاع قال نا حممد بن محزة الرقي عن اخلليل بن مرة عن  - ٦٠٣٧
  الوضني بن عطاء عن يزيد بن مرثد 



ك عليك إذا هم زاروك عن أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن داود النيب عليه السالم قال إهلي ما لعباد
  يف بيتك قال إن لكل زائر على املزور حقا يا داود إن هلم علي أن أعافيهم يف الدنيا وأغفر هلم إذا لقيتهم 

مل يرو هذا احلديث عن الوضني بن عطاء إال اخلليل بن مرة تفرد به حممد بن محزة الرقي وال يروى عن  - ٦٠٣٨
بن يزداد التوزي قال ثنا حممد بن سليمان األسدي قال نا محاد بن زيد عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد حدثنا حممد 

  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

عن أيب هريرة أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم لدغ فبلغ منه ما شاء اهللا فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 
ات اهللا التامات من شر ما خلق ثالثا مل يضره مل يرو عليه و سلم فقال أما إنه لو قال حني ميسي أو أمسى أعوذ بكلم

  هذا احلديث عن محاد بن زيد جمودا عن أيب هريرة إال حممد بن سليمان 

  ورواه الناس عن محاد عن سهيل عن أبيه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ي قال ثنا عبد اهللا بن املبارك قال ثنا سالم حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا احلسن بن عيسى املروز - ٦٠٣٩
  بن أيب مطيع عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن يزيد رضيع عائشة 

عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من ميت ميوت فيصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم 
  يشفعون له إال شفعوا فيه 

اب فقال حدثين أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن فحدثت به شعيب بن احلبح
  سالم بن أيب مطيع إال بن املبارك 

حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال ثنا احلسن بن عيسى املروزي قال ثنا بن املبارك قال أخربين أسامة بن  - ٦٠٤٠
  زيد عن الفضل بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج 

عن ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أهنا ذحبت يف بيتها شاة فأرسل إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
أطعمينا من شاتك فقالت للرسول ما بقي منها إال الرقبة وإين ألستحي أن أرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارجع فقل سلم بالرقبة فرجع الرسول فأخرب رسول اهللا صلى اهللا علي
أرسلي هبا فإهنا هادية الشاة وأقرب الشاة من اخلري وأبعدها من األذى ال يروى هذا احلديث عن ضباعة بنت الزبري 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به أسامة بن زيد 

قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث  حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال نا احلسن بن محاد سجادة - ٦٠٤١
  بن سوار عن نافع 

عن بن عمر يف قوله عز و جل وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة مل يرو هذا 
  احلديث عن أشعث بن سوار إال عبد الرحيم بن سليمان 



د سجادة قال نا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن زفر حدثنا حممد بن يزداد التوزي قال نا احلسن بن محا - ٦٠٤٢
  بن اهلذيل عن حجاج بن أرطاة عن حبيب بن أيب ثابت 

عن جابر بن عبد اهللا أن أخوين كانت بينهما أرض وأعمر أحدمها نصيبه أمه فماتت فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم بينهما 

ي وأسقط زفر من إسناد احلديث رجلني ألن الثوري وقيس بن مل يرو هذا احلديث عن زفر إال األنصار - ٦٠٤٣
الربيع روياه عن حبيب بن أيب ثابت عن محيد األعرج عن طارق قاضي مكة عن جابر حممد بن يونس العصفوري 
حدثنا حممد بن يونس العصفوري قال نا حممد بن إمساعيل البخاري قال ثنا أيوب بن سليمان بن بالل قال حدثين 

  بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن بن كيسان عن األعرج أبو بكر 

عن أيب هريرة ونافع عن بن عمر أهنما حدثا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبردوا بالصالة فإن شدة احلر 
  من فيح جهنم 

سليمان عن أيب مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن كيسان عن نافع إال سليمان بن بالل تفرد به أيوب بن  - ٦٠٤٤
البخاري قال نا إبراهيم ]  ١٤٧ص [ بكر بن أيب أويس حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا حممد بن إمساعيل 

  بن حيىي الشجري قال نا أيب عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن سعيد بن املسيب 

ا دنا من املدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا عن جابر بن عبد اهللا قال قفل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم
  حامدون اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء املنظر يف األهل واملال 

مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن املسيب إال عاصم بن عمر بن قتادة وال عن عاصم إال حممد بن  - ٦٠٤٥
حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أمحد بن ثابت اجلحدري قال نا حممد إسحاق تفرد به حيىي بن حممد الشجري 

  بن خالد بن عثمة قال نا عبد اهللا بن املنيب قال حدثين أيب 

أنه دخل على أنس بن مالك فقال أنس أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم اغفر لألنصار 
  وألزواج األنصار وذراريهم 

 يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن املنيب إال حممد بن خالد بن عثمة حدثنا حممد بن يونس العصفري مل - ٦٠٤٦
جدك ) نا ( قال نا جمزأة بن سفيان بن أسيد بن جمزأة الثقفي قال أخربين النعمان بن حممد بن النعمان املنقري قال 

  أسيد بن جمزأة عن أبيه جمزأة قال حدثين ثابت البناين 

بن مالك قال متاروا بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القدر فكرهه كراهية شديدة حىت كأمنا فقىء  عن أنس
يف وجهه حب الرمان فقال فيم أنتم قالوا متارينا يف القدر يا رسول اهللا فقال كل شيء بقضاء وقدر ولو هذه 

د الثقفي عن ثابت البناين إال هذا احلديث تفرد وضرب بأصبعه السبابة على حبل ذراعه اآلخر مل يرو جمزأة أبو أسي
  ]  ١٤٨ص [ به ولده 



حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أمحد بن ثابت اجلحدري قال ثنا أبو هشام املخزومي قال ثنا محاد  - ٦٠٤٧
  بن سلمة عن ثابت ويونس وحبيب ومحيد عن احلسن عن صعصعة بن معاوية 

صلى اهللا عليه و سلم من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا ابتدرته حجبة اجلنة قلت عن أيب ذر قال قال رسول اهللا 
بعريين فرسني شاتني درمهني خفني نعلني مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة عن محيد إال أبو هشام املخزومي 

  تفرد به أمحد بن ثابت اجلحدري 

  ويونس وحبيب عند غري واحد 

يونس العصفري قال ثنا أمحد بن ثابت اجلحدري قال ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي حدثنا حممد بن  - ٦٠٤٨
  قال حدثين خالد بن أيب عثمان القرشي 

قال مسعت أبا الطفيل يقول بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا غالم أنقل اللحم من السهل إىل اجلبل مل يرو هذا 
  ضرمي احلديث عن خالد بن أيب عثمان إال يعقوب احل

قال نا عمري بن عبد ]  ١٤٩ص [ حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أمحد بن ثابت اجلحدري  - ٦٠٤٩
  اجمليد احلنفي قال ثنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب عريب عن كثري بن مرة عن عبد العزيز بن مروان 

يه و سلم إنك لن تقرأ سورة أحب إىل اهللا عز و قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عل
جل وال أبلغ من قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت أن ال تدعها يف صالة فافعل مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز 

  بن مروان إال كثري بن مرة وال عن كثري إال صاحل بن أيب عريب تفرد به عبد احلميد بن جعفر 

س العصفري قال نا أمحد بن ثابت اجلحدري قال ثنا النضر بن كثري قال نا سعيد بن حدثنا حممد بن يون - ٦٠٥٠
  أيب عروبة عن قتادة عن نافع 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كنت تصلي فأراد رجل أن مير بني يديك فرده فإن عاد 
يطان مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن أيب عروبة فرده فإن عاد فرده فإن عاد الرابعة فقاتله فإمنا هو الش

  تفرد به النضر بن كثري 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا حممد بن السكن األبلي قال نا مؤمل بن إمساعيل قال نامحاد بن  - ٦٠٥١
  سلمة قال نا ثابت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

نيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أوى إىل فراشه قال اللهم إين أسلمت نفسي إليك عن الرباء بن عازب قال كان ال
وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت مبا أنزلت من 

  بن إمساعيل  كتاب ومبا أرسلت من رسول مل يرو هذا احلديث عن ثابت البناين إال محاد بن سلمة تفرد به مؤمل



حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا زيد بن أحزم قال نا عبد العزيز بن عبد اهللا الكويف عن إمساعيل  - ٦٠٥٢
  بن سليمان عن القاسم بن صفوان 

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى أربعا قبل الظهر كان له كأجر عتق رقبة أو قال أربع رقاب 
اعيل صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن صفوان الزهري إال هبذا اإلسناد تفرد به ز يد بن من ولد إمس

  أخزم 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال ثنا هالل بن عبد امللك التيمي قال  - ٦٠٥٣
  نا محاد بن سلمة عن محيد ومحاد بن أيب سليمان 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على رجل من أصحابه وهو مريض فقال أذهب الباس  عن أنس بن مالك
رب الناس اشف وأنت الشايف ال شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقما مل يرو هذا احلديث عن محاد بن أيب سليمان إال 

  محاد بن سلمة وال عن محاد إال هالل بن عبد امللك تفرد به أبو حفص 

حدثنا حممد بن يونس قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال نا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري قال نا  - ٦٠٥٤
  حيىي بن الوليد بن سورين 

قال حدثين أيب قال صليت الصبح مبكة إىل جنب شيخ فلما فرغ من صالته قال ما صليت خلف أحد بعد رسول 
صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفىت واإلمام يومئذ عمر بن عبد اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه صالة برسول اهللا 

العزيز قلت من أنت رمحك اهللا قال أنس بن مالك مل يرو هذا احلديث عن الوليد بن سورين إال ابنه حيىي بن الوليد 
  ]  ١٥١ص [ وال عن حيىي إال عبد امللك الذماري 

عمرو بن علي قال نا املنهال بن حبر أبو سلمة قال ثنا  حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أبو حفص - ٦٠٥٥
  أبو احلواري موىل عبد اهللا بن شقيق 

  قال نا أنس بن مالك قال كنا ننقل املاء يف جلود اإلبل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم شجوه يف وجهه 

بو حفص حدثنا حممد بن يونس مل يرو هذا احلديث عن أيب احلواري إال املنهال بن حبر تفرد به أ - ٦٠٥٦
العصفوري قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال نا زياد بن الربيع اليحمدي قال ثنا هشام بن حسان عن إمساعيل 

  بن مسلم عن حممد بن املنكدر 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم باإلمثد عند النوم فإنه ينبت الشعر وجيلو البصر مل يرو هذا 
  احلديث عن هشام بن حسان إال زياد بن الربيع 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا أبو حفص عمرو بن علي قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا  - ٦٠٥٧
  بسطام بن مسلم عن مالك بن دينار عن عطاء 



  لتمر يعين النبيذ عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ختلطوا الزبيب والتمر وال البسر وا

بن علي ثنا أبو داود قال ثنا ]  ١٥٢ص [ حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا أبو حفص عمرو  - ٦٠٥٨
  بسطام بن مسلم عن مالك بن دينار عن عطاء 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطبهم فقال العمرى جائزة مل يرو هذين احلديثني عن بسطام بن مسلم إال 
  و داود أب

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا أبو حفص عمرو بن علي قال نا أبو عاصم قال ثنا منصور بن  - ٦٠٥٩
  دينار عن عطاء 

عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الزبيب والتمر والبسر والتمر مل يرو هذا احلديث 
  عن منصور بن دينار إال أبو عاصم 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا إسحاق بن إبراهيم السواق قال نا عبد القاهر بن شعيب قال ثنا  - ٦٠٦٠
  احلسن بن أيب جعفر عن ليث بن أيب سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نام وهو جالس فال وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه 
  الوضوء مل يرو هذا احلديث عن ليث إال احلسن بن أيب جعفر تفرد به عبد القاهر بن شعيب 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا أمحد بن ثابت اجلحدري قال نا صفوان بن عيسى قال ثنا عبد  - ٦٠٦١
  اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة ال عن القعقاع بن أيب حدرد األسلمي قال ق
  ]  ١٥٣ص [ يرد هذا احلديث عن القعقاع بن أيب حدرد إال هبذا اإلسناد تفرد به صفوان بن عيسى 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا يزيد بن عمرو بن الرباء الغنوي قال نا معقل بن مالك قال ثنا  - ٦٠٦٢
  د الرمحن بن سليمان األنصاري عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عب

قال سألت أنس بن مالك عن ثالث خصال عن الشمس والقمر والنجوم من أي شيء خلقن فقال حدثين رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنن خلقن من نور العرش 

يزيد بن عمرو بن الرباء حدثنا حممد بن يونس ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به  - ٦٠٦٣
العصفوري قال ثنا يزيد بن عمرو بن الرباء الغنوي قال ثنا حممد بن موسى الشيباين قال ثنا إبراهيم بن خثيم بن 

  مالك عن أبيه عن جده ]  ١٥٤ص [ عراك بن 



والية وكانت نيته على احلق وكل به عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل من أمر الناس 
ملكان يوفقانه ويرشدانه ومن ويل من أمر الناس شيئا وكانت نيته غري احلق وكله اهللا إىل نفسه ال يروى هذا 

  احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن عمرو بن الرباء 

ن قرين السدوسي قال حدثين أيب قال نا حممد بن حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا قرين بن سهل ب - ٦٠٦٤
  أيب ذئب عن حممد بن املنكدر 

  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال هم إال هم الدين وال وجع إال وجع العني 

ب حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا قرين بن سهل بن قرين قال حدثين أيب قال ناحممد بن أيب ذئ - ٦٠٦٥
  عن حممد بن املنكدر 

  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان من أميت ليس هلم يف اإلسالم نصيب املرجئة والقدرية 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا قرين بن سهل بن قرين قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن أيب ذئب  - ٦٠٦٦
  عن حممد بن املنكدر 

ولقد ]  ١٥٥ص [ ال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إن للكعبة لسانا وشفتني عن جابر قال ق
اشتكت إىل اهللا فقالت يا رب قل عوادي وقل زواري فأوحى اهللا عز و جل إليها إين خالق بشرا خشعا سجدا 

  بن قرين حينون إليك كما حتن احلمامة إىل بيضتها مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال سهل 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أبو حفص عمرو بن علي قال ثنا خالد بن يزيد الباهلي قال نا  - ٦٠٦٧
  حممد بن عبد الرمحن املليكي زوج جربة قال حدثين عروة بن الزبري 

الناس فقلت قال قلت لعائشة يا خالة إين ألفكر يف أمرك وأعجب من أشياء وال أعجب من أشياء وجدتك من أفقه 
وما مينعها زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبنت أيب بكر الصديق ووجدتك عاملة بأنساب العرب وأيامها 

فقلت وما مينعها وأبوها عالمة قريش ولكين إمنا أقضي العجب إين وجدتك عاملة بالطب فمن أين فقالت يا عرية إن 
  فكنا نعاجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثرت أسقامه 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عبد الرمحن املليكي إال خالد بن يزيد الباهلي حدثنا حممد بن يونس  - ٦٠٦٨
العصفري قال ثنا يزيد بن عمرو بن الرباء الغنوي قال نا سعيد بن عبد اهللا السلمي قال نا علي بن أيب سارة عن 

  ثابت البناين عن أنس بن مالك 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثها حبديث وهو معها يف حلاف فقالت بأيب وأمي يا رسول اهللا عن عائشة أن ر
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما حديث خرافة ]  ١٥٦ص [ لوال حتدثين هذا احلديث لظننت أنه خرافة فقال 

عليه و سلم إن أصدق احلديث يا عائشة قالت الشيء إذا مل يكن قيل حديث خرافة فقال رسول اهللا صلى اهللا 



حديث خرافة رجل من بين عذرة سبته اجلن وكان يكون معهم فإذا استرقوا السمع أخربوه فيخرب به الناس 
فيجدونه كما قال مل يرو هذا احلديث عن أنس إال ثابت وال عن ثابت إال علي بن أيب سارة وال عن علي إال سعيد 

  غنوي بن عبد اهللا تفرد به يزيد بن عمرو ال

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال ثنا رزق اهللا بن موسى قال نا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي قال  - ٦٠٦٩
  نا سعيد بن عبد اجلبار عن ايب سلمة سليمان بن سليم عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم 

حدكم اجلارية فليكن أول ما يطعمها احللوى عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ابتاع أ
  فإنه أطيب لنفسها مل يرو هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال هبذا اإلسناد تفرد به عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي 

حدثنا حممد بن يونس العصفري قال نا أمحد بن ثابت اجلحدري قال نا عبيد بن عمرو احلنفي قال ثنا  - ٦٠٧٠
  سعيد بن املسيب علي بن زيد عن 

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأس العقل بعد اإلميان باهللا التودد إىل الناس 

حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد الذارع قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا زائدة عن بيان عن الشعيب  - ٦٠٧١
  عن مسروق 

لى اهللا عليه و سلم أفكان ذلك طالقا مل يرو هذا احلديث عن بيان إال زائدة عن عائشة قالت خرينا رسول اهللا ص
  وخلف بن متيم وحيىي بن يعلى بن احلارث ]  ١٥٧ص [ وال رواه عن زائدة إال عبد اهللا بن رجاء 

ن حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد قال ثنا عثمان بن اهليثم املؤدب قال ثنا أبو عون عن إبراهيم ع - ٦٠٧٢
  علقمة 

عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب 
ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله مل يرفع 

  اهليثم  هذا احلديث عن بن عون إال عثمان بن

حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد نا مسلم بن إبراهيم نا محاد بن زيد نا عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب  - ٦٠٧٣
  الزناد عن جمالد بن عوف عن خارجة بن زيد 

قال مسعت زيد بن ثابت يقول نزلت هذه اآلية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد اليت يف 
ن والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق بستة أشهر مل يرو هذا احلديث الفرقا

  عن محاد بن زيد إال مسلم بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد قال نا سعيد بن سالم العطار قال نا خالد بن ميسرة عن معاوية بن  - ٦٠٧٤
  قرة 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل من هاتني الشجرتني فال يقربن مسجدنا فإن كنتم ال بد  عن أبيه قال
  ]  ١٥٨ص [ تأكلومها فأميتومها طبخا مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن قرة إال خالد بن ميسرة 

أيب اهليثم بن جهم عن عاصم حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد الذارع قال نا عثمان بن اهليثم قال نا  - ٦٠٧٥
  بن هبدلة عن أيب وائل 

عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من حال يكون عليها العبد أحب إىل اهللا من أن يراه ساجدا 
  معفرا وجهه يف التراب 

  ن أيب وائل حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد قال نا عثمان بن اهليثم قال نا أيب عن عاصم ع - ٦٠٧٦

عن عبد اهللا قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد ومعه نسوة من األنصار فوعظهن وذكرهن وقال ما 
منكن من امرأة ميوت هلا ثالث من الولد إال دخلت اجلنة فقامت امرأة هي من أجلهن فقالت يا رسول اهللا فذات 

  االثنني قال وذات االثنني 

احلديثني عن عاصم إال اهليثم بن جهم تفرد هبما عثمان بن اهليثم حدثنا حممد بن عثمان بن  مل يرو هذين - ٦٠٧٧
  أيب سويد قال نا عثمان بن اهليثم قال نا أيب قال نا خزاعي بن زياد بن عبد اهللا بن معقل املزين عن أبيه 

هبا صيد وال ينكأ هبا عدو ولكنها  عن جده قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلذف وقال إهنا ال يصاد
  تكسر السن وتفقأ العني مل يرو هذا احلديث عن خزاعي بن زياد إال اهليثم بن اجلهم 

حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد الذارع قال ثنا عبد اهللا بن أيب بكر العتكي قال ثنا عمران بن خالد  - ٦٠٧٨
  علي عن أبيه  اخلزاعي قال ثنا موىل لنا يقال له العالء بن

عن أيب برزة األسلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن استطعت إن تكون خلف اإلمام وإال فعن ميينه مل 
  يرو هذا احلديث عن أيب برزة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمران بن خالد اخلزاعي 

بارك العيشي قال نا فضيل بن سليمان عن حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد قال نا عبد الرمحن بن امل - ٦٠٧٩
  موسى بن عقبة عن إسحاق بن حيىي 

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني 
دعوين فأغفر له أال مقتر ميضي ثلث الليل األخري فيقول أال عبد من عبادي يدعوين فأستجيب له أال ظامل لنفسه ي

عليه رزقه أال مظلوم يذكرين فأنصره أال عان يدعوين فأعينه قال فيكون كذلك إىل أن يضيء الصبح فيعلو ربنا عز 
  و جل على كرسيه ال يروى هذا احلديث عن عبادة بن الصامت إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن املبارك 

  عن قريش بن حيان عن أيب غالب ) ن أيب سويد قال نا عبد الرمحن بن املبارك حدثنا حممد بن عثمان ب - ٦٠٨٠



قال مسعت أم الدرداء تقول آخي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني سلمان وأيب الدرداء مل يرو هذا احلديث عن 
  ]  ١٦٠ص [ أيب غالب إال قريش بن حيان تفرد به عبد الرمحن بن املبارك 

مد بن عثمان بن أيب سويد الذارع قال ثنا حممد بن عون أبو عون الزيادي قال نا أبو عزة حدثنا حم - ٦٠٨١
  الدباغ عن أيب يزيد املديين عن عكرمة 

  عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وأعطى احلجام أجره 

عبد السالم السلمي البصري حدثنا مل يرو هذا احلديث عن أيب يزيد املديين إال أبو عزة الدباغ حممد بن  - ٦٠٨٢
حممد بن عبد السالم السلمي البصري قال ثنا اجلراح بن خمالد قال نا النضر بن عاصم بن هالل البارقي قال نا 

  صخر بن جويرية عن نافع 

عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سأل رجال من أصحابه فقال عدت اليوم مريضا قال ال قال تصدقت 
قال ال قال فصليت على جنازة قال ال قال فأصبت من أهلك قال ال قال فأصب منهم فإهنا منك عليهم  بصدقة

  صدقة وذلك يوم اجلمعة 

مل يرو هذا احلديث عن صخر بن جويرية إال النضر بن عاصم بن هالل تفرد به اجلراح بن جمالد ومل  - ٦٠٨٣
ر إال هبذا اإلسناد حممد بن عبد الرمحن بن منصوراحلارثي يروه عن نافع إال صخر بن جويرية وال يروى عن بن عم

  البصري حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي البصري 

قال نا يعقوب بن إسحاق القلوسي قال ثنا حممد بن عمر الباهلي قال نا حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن 
  ميسرة عن طاوس 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا الشاهد على اهللا أن ال يعثر عاقل إال رفعه حىت جيعل عن بن عباس قال قال رسو
  مصريه إىل اجلنة 

مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن ميسرة إال حممد بن مسلم وال عن حممد بن مسلم إال حممد بن عمر  - ٦٠٨٤
ن بن حممد بن منصور قال نا يعقوب بن الرقي تفرد به يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا حممد بن عبد الرمح

إسحاق أبو يوسف قال نا عبد الغفار بن عبد اهللا الكريزي قال ثنا عبيد اهللا بن متام قال نا يونس بن عبيد عن الوليد 
  بن أيب بشر بن شغاف عن أبيه 

ملؤمن مل يرو هذا عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس شيء أكرم على اهللا من ا
  احلديث عن يونس بن عبيد إال عبيد اهللا بن متام تفرد به عبد الغفار بن عبد اهللا الكريزي 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن منصور احلارثي قال نا أيب قال نا حسني األشقر قال نا زيد بن أيب احلسن  - ٦٠٨٥
  قال ثنا أبو عامر املري عن أيب إسحاق عن بن بريدة 



أبيه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا أمريا على اليمن وبعث خالد بن الوليد على اجلبل فقال إن  عن
اجتمعتما فعلي على الناس فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما مل يصيبوا مثله وأخذ علي جارية من اخلمس فدعا خالد بن 

عليه و سلم مبا صنع فقدمت املدينة ودخلت املسجد ورسول اهللا الوليد بريدة فقال اغتنمها فأخرب النيب صلى اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم يف منزله وناس من أصحابه على بابه 

فقالوا ما اخلرب يا بريدة فقلت خري فتح اهللا على املسلمني فقالوا ما أقدمك قال جارية أخذها علي من اخلمس فجئت 
أخربه فإنه يسقطه من عني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا ألخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا ف

صلى اهللا عليه و سلم يسمع الكالم فخرج مغضبا وقال ما بال أقوام ينتقصون عليا من ينتقص عليا فقد انتقصين 
وأنا أفضل طينيت وخلقت من طينة إبراهيم ]  ١٦٣ص [ ومن فارق عليا فقد فارقين إن عليا مين وأنا منه خلق من 

  من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم 

وقال يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ وأنه وليكم من بعدي فقلت يا رسول اهللا بالصحبة إال 
  بسطت يدك حىت أبايعك على اإلسالم جديدا قال فما فارقته حىت بايعته على اإلسالم 

احلديث عن أيب إسحاق إال هبذا اإلسناد تفرد به حسني األشقر حممد بن أيب بكر بن  ال يروى هذا - ٦٠٨٦
كردان احلريري البصري حدثنا حممد بن بكر بن كردان احلريري البصري قال نا حممد بن حيىي احلنبشي الكويف قال 

  نا منذر بن جيفر العبدي عن عبيد اهللا بن الوليد الوصايف عن حممد بن علي 

لمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنائع املعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تطفىء عن أم س
غضب الرب وصلة الرحم زيادة يف العمر وكل معروف صدقة وأهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة 

عروف ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة وأهل املنكر يف الدنيا أهل املنكر يف اآلخرة وأول من يدخل اجلنة أهل امل
  إال هبذا اإلسناد تفرد به عبيد اهللا بن الوليد الوصايف 

  حدثنا حممد بن بكر بن كردان قال نا عثمان بن دهلم قال ثنا حممد بن كثري قال نا ليث عن جماهد  - ٦٠٨٧

  ]  ١٦٤ص [ عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد 

مل يرو هذا احلديث عن ليث إال حممد بن كثري حدثنا حممد بن بكر بن كردان قال نا حممد بن احلسني بن  - ٦٠٨٨
املبارك عن أيب لقب قال ثنا األسود بن عامر شاذان قال نا شريك عن حممد بن عبد الرمحن مولىآل طلحة عن 

  كريب 

  جينب مث ينام مث ينتبه مث ينام وال ميس ماء  عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم

مل يرو هذا احلديث عن كريب إال حممد بن عبد الرمحن وال عن حممد إال شريك تفرد به شاذان حدثنا  - ٦٠٨٩
حممد بن بكر بن كردان قال نا شريك بن شهاب القزويين قال نا حممد بن سعيد بن سابق قال نا عمرو بن أيب قيس 

  عيب عن مطرف عن الش



عن قرظة بن كعب وزيد بن صوحان أهنم خرجوا حنو الكوفة فسبقهم عمر بن اخلطاب وهو ممسك نعليه بيده 
اليسرى فسبقهم حنوا من ثالثة أميال حىت بلغ بين عبد األشهل فقال إنكم تقدمون مصرا هلم دوي كدوي النحل 

  يف ذلك  فأقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنا لكم شريك

مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال عمرو بن أيب قيس تفرد به حممد بن سعيد بن سابق ومل يقل يف هذا  - ٦٠٩٠
احلديث عن الشعيب عن قرظة وزيد بن صوجان إال مطرف حدثنا حممد بن بكر بن كردان قال نا حممد بن عبد 

سفيان الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد عن فراس بن امللك الواسطي قال ثنا معلى بن عبد الرمحن الواسطي قال نا 
  حيىي عن إبراهيم بن يزيد التيمي 

ص [ عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول 
١٦٥  [  

كر بن كردان قال نا العباس بن مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال معلى بن عبد الرمحن حدثنا حممد بن ب - ٦٠٩١
عبد اهللا الترقفي قال نا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار احلمصي قال نا حممد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن 

  حلبس 

عن أم الدرداء قالت كان فضالة بن عبيد يقول اللهم إين أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت ولذة 
لشوق إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة وزعم أهنا دعوات كان يدعو هبا رسول النظر إىل وجهك وا

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يروي هذا احلديث عن فضالة بن عبيد إال هبذا اإلسناد تفرد به عثمان بن سعيد احلمصي حممد بن  - ٦٠٩٢
قال ثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي قال نا عبيد بن واقد عبد الرمحن ثعلب حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثعلب البصري 

  القيسي عن عثمان بن عبد اهللا العتكي عن محيد الطويل 

قعود ]  ١٦٦ص [ عن أنس بن مالك أن وفد عبد القيس قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فبينما هم عنده 
هنا كذا حىت وصف ألوان مثراهتم أمجع فقال له رجل من إذ أقبل عليهم فقال هلم مثرة تدعوهنا كذا وكذا ومثرة تدعو

القوم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا أما واهللا لو كنت ولدت يف جوف هجر ما كنت بأعلم منك الساعة أشهد أنك 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أرضكم رفعت يل منذ قعدمت إيل فنظرت 

  ناها إىل أقصاها فخري مثراتكم الربين يذهب الداء وال داء فيه من أد

مل يرو هذا احلديث عن محيد الطويل إال عثمان بن عبد اهللا العتكي تفرد به عبيد بن واقد حدثنا حممد بن  - ٦٠٩٣
رة عن عبد الرمحن ثعلب البصري قال نا علي بن احلسني الدرمهي قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن أيب فزا

  مقسم أو سعيد بن جبري 

عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هؤالء الكلمات دواء من كل داء أعوذ بكلمات اهللا التامات 
وأمسائه كلها عامة من شر السامة واهلامة ومن شر العني الالمة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أيب قترة وما ولد 



كة أتوا رهبم فقالوا وصب وصب بأرضنا فقال خذوا تربة من أرضكم مث امسحوا بوصيبكم ثالثة وثالثون من املالئ
رقية حممد صلى اهللا عليه و سلم من أخذ عليها صفدا أو كتمها أحدا فال أفلح أبدا ال يروى هذا احلديث عن بن 

  عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به معتمر بن سليمان 

ثعلب البصري قال ثنا علي بن احلسني الدرمهي قال نا معتمر بن سليمان عن  حدثنا حممد بن عبد الرمحن - ٦٠٩٤
  أيب شعيب عن عقبة بن صهبان 

قال قلت لعائشة أرأيت قول اهللا جل ذكره مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم 
فقد مضى يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا اآلية قالت أما السابق 

وشهد له باجلنة وأما املقتصد فمن اتبع آثارهم فعمل مبثل أعماهلم حىت يلحق هبم وأما الظامل لنفسه فمثلي ومثلك 
  ومن اتبعنا قالت وكلهم يف اجلنة 

د به معتمر حدثنا حممد بن مل يرو هذا احلديث عن عقبة بن صهبان إال أبو شعيب الصلت بن دينار تفر - ٦٠٩٥
  عبد الرمحن ثعلب البصري قال نا علي بن احلسني الدرمهي قال نا عبد اخلالق أبو هانئ قال حدثين زياد بن األبرص 

عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم تداوي اجلرحى يف عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنيس قالت نعم فأقعدين بني يديه ومسح على رأسي اهللا لو دعوت اهللا البين قال ر

فقال يا أنيس إن املسلمني يتمصرون بعدي أمصارا مما ميصرون مصرا يقال هلا البصرة فإن أنت وردهتا فإياك وفيضها 
ل ويفشو فيه اجلور وسوقها وباب سلطاهنا فإهنا سيكون هبا خسف ومسخ وقذف آية ذلك الزمان أن ميوت العد

  ويكثر فيه الزىن ويفشو فيه شهادة الزور 

  ال يروى هذا احلديث عن زياد األبرص إال هبذا اإلسناد 

عبد اهللا بن يزيد ]  ١٦٨ص [ حدثين حممد بن عبد الرمحن ثعلب البصري النحوي قال نا حممد بن  - ٦٠٩٦
بن املعتمر وبكر بن وائل وزياد بن سعد عن الزهري عن  املقرئ قال نا أيب قال نا مهام عن سفيان بن عيينة ومنصور

  سامل 

  عن أبيه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان ميشون أمام اجلنازة 

مل يرو هذا احلديث عن منصور بن املعتمر وبكر بن وائل إال مهام وال رواه عن مهام إال أبو عبد الرمحن  - ٦٠٩٧
بن عاصم الكاليب حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثعلب البصري قال نا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ  املقرئ وعمرو

قال نا أيب قال نا عتاب بن بشري عن خصيف عن نافع قال قيل البن عمر هذا يصلي على راحلتك إذا توجهت إىل 
اهللا عليه و سلم صنعه مل أصنعه مل يرو هذا مكة فلم تصنع ذلك إذا رجعت إىل املدينة قال لو مل أر رسول اهللا صلى 

  احلديث عن خصيف إال عتاب بن بشري تفرد به املقرئ 



قال نا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ قال ثنا مروان بن معاوية  ٠حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثعلب  - ٦٠٩٨
  الفزاري عن وائل بن داود عن عبد اهللا البهي 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدجية من عنب اجلنة مل يرو هذا احلديث عن البهي إال عن عائشة قالت أطعم رسو
  وائل بن داود تفرد به مروان بن معاوية 

يزيد املقرئ قال ثنا سعيد ]  ١٦٩ص [ حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثعلب قال نا حممد بن عبد اهللا بن  - ٦٠٩٩
  لشعثاء بن سامل القداح عن بن جريج عن عطاء عن أيب ا

  عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نكح خالته ميمونة وهو حمرم 

مل يدخل بني عطاء وبني بن عباس أبا الشعثاء يف هذا احلديث أحد ممن رواه عن بن جريج إال سعيد بن  - ٦١٠٠
العباس بن حممد بن حامت سامل القداح حممد بن رجاء بن حممد العذري حدثنا حممد بن رجاء بن حممد العذري قال ثنا 

قال نا عبد الرمحن بن يونس احلفري قال نا حسن بن عياش أخو أيب بكر بن عياش عن حممد بن عجالن عن عبد 
  اهللا بن عقيل 

عن الربيع بنت معوذ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح برأسه مرة مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن 
  نس تفرد به العباس عياش إال عبد الرمحن بن يو

حدثنا حممد بن رجاء قال نا العباس بن حامت قال نا عبد الرمحن بن عبد العزيز بن صادر املدائين قال نا  - ٦١٠١
  فضيل بن سليمان النمريي عن كثري بن قاروندا قال ثنا عون بن أيب جحيفة 

زلنا نصلي ركعتني ركعتني حىت رجعنا مل عن أبيه قال حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع فما
يرو هذا احلديث عن كثري بن قاروندا إال فضيل بن سليمان وال عن فضيل إال عبد الرمحن بن عبد العزيز تفرد به 

  العباس 

حدثنا حممد بن رجاء قال نا العباس بن حممد قال نا يونس بن حممد املؤدب قال نا هارون بن موسى  - ٦١٠٢
  د بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة النحوي عن داو

عن أيب الدرداء أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ الذكر كاألنثى مل يرو هذا احلديث عن هارون النحوي 
  إال يونس بن حممد تفرد به العباس حممد بن عبدوس اهلامشي 

وصلي قال ثنا سعيد بن سامل القداح حدثنا حممد بن عبدوس اهلامشي البصري قال نا علي بن حرب امل - ٦١٠٣
  عن أيب يونس عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

  عن جده قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام 
قال علي بن حرب حدثين إمساعيل بن أبان قال أبو القاسم الطرباين إمنا مسي أبو يونس القوي لقوته على العبادة ( 



وصام حىت صار كاخلشبة مل يرو هذا احلديث عن أيب يونس إال سعيد بن سامل القداح  قام حىت أقعد وبكى حىت عمى
  ) تفرد به علي بن حرب 

حدثنا حممد بن عبدوس اهلامشي قال ثنا علي بن حرب املوصلي قال ثنا املعاىف بن املنهال األرمين قال نا  - ٦١٠٤
  جبرية األنصاري عن أبيه الوليد بن سعيد الربعي عن زيد بن جبرية بن حممود بن أيب 

عن جده أيب جبرية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الولد سيد سبع سنني وعبد سبع سنني ووزير سبع 
  سنني فإن رضيت مكانفته إلحدى وعشرين وإال فاضرب على جنبه فقد اعتذرت إىل اهللا عز و جل 

سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به علي بن حرب حممد بن ال يروى هذا احلديث عن رسول صلى اهللا عليه و  - ٦١٠٥
أمحد الباهلي البصري حدثنا حممد بن أمحد الباهلي البصري قال ناوهب بن بقية الواسطي قال نا حيىي بن عبد امللك 

  بن أيب غنية عن حصني بن عمر عن أيب الزبري 

يه السالم أخ مواخي فقال له ذات يوم يا عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان ليعقوب عل
يعقوب ما الذي أذهب بصرك وما الذي قوس ظهرك قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف وأما الذي 
قوس ظهري فاحلزن على بنيامني فأتاه جربيل عليه السالم فقال يا يعقوب إن اهللا عز و جل يقرئك السالم ويقول 

 غريي فقال يعقوب إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا فقال جربيل اهللا أعلم مبا تشكو يا لك أما تستحي أن تشكوين إىل
  يعقوب 

مث قال يعقوب أي رب أما ترحم الشيخ الكبري أذهبت بصري وقوست ظهري فأردد علي يوسف رحيانيت أمشه مشة 
اهللا عز و جل يقرئك السالم  قبل املوت مث اصنع يب يا رب ما شئت فأتاه جربيل عليه السالم فقال يا يعقوب إن

ويقول لك أبشر وليفرح قلبك وعزيت لو كانا ميتني لنشرهتما لك فاصنع طعاما للمساكني فإن أحب عبادي إيل 
املساكني وتدري مل أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع أخوة يوسف ما صنعوا به إنكم ذحبتم شاة فأتاكم مسكني 

  صائم فلم تطعموه منها شيئا 

بعد ذلك إذا أتاه الغداء أمر مناديا فنادى أال من أراد الغداء من املساكني فليتغدى عند يعقوب وإن  وكان يعقوب
  كان صائما أمر مناديا فنادى أال من كان صائما من املساكني فليفطر مع يعقوب 

قية حممد بن ال يروى هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به وهب بن ب - ٦١٠٦
أمحد بن يزيد بن حبيب حدثنا حممد بن أمحد بن يزيد بن حبيب املقرئ البصري قال نا دينار بن عبد اهللا موىل أنس 

  بن مالك 

  قال حدثين موالي أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن 

  رآين ومن رأى من رآين ومن رأى من رأى من رآين ثالثا 



حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي حدثنا حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي البصري قال نا أبو الوليد  - ٦١٠٧
  الطيالسي قال نا سلم بن زرير قال مسعت أبا رجاء يقول 

مسعت بن عباس يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البن صائد خبأت لك خبأ قال هو الدخ قال أخسأ مل 
  ا احلديث عن أيب رجاء إال سلم بن زرير يرو هذ

حدثنا حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي قال ناأبو الوليد الطيالسي قال نا يعلى بن احلارث احملاريب قال  - ٦١٠٨
  ثنا إياس بن سلمة بن األكوع قال 

يستظل به ال يروى هذا قال أيب كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة وليس للحيطان فييء 
  احلديث عن سلمة بن األكوع إال هبذا اإلسناد تفرد به يعلى بن احلارث 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي قال نا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شريك عن عبد اهللا بن  - ٦١٠٩
  عصم أيب علوان 

الة فسأل ربه أن جيعلها مخس صلوات مل يرو هذا عن بن عباس قال أمر نبيكم صلى اهللا عليه و سلم خبمسني ص
  احلديث عن عبد اهللا بن عصم إال شريك 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي قال نا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال نا محاد بن  - ٦١١٠
  ثروان عن هزيل بن شرحبيل ]  ١٧٣ص [ سلمة عن ليث عن عبد الرمحن بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان جالسا وشاتان تعتلفان فنطحت إحدامها األخرى فأجهضتها عن أيب ذر 
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل له ما يضحكك فقال عجبت هلا والذي نفسي بيده ليقادن هلا يوم 

ل إال عبد الرمحن بن ثروان أبو قيس مل يرو هزيل بن شرحبيل عن أيب ذر حديثا غري هذا وال رواه عن هزي: القيامة 
  وال رواه عن أيب قيس إال ليث بن أيب سليم وال رواه عن ليث إال محاد بن سلمة وصدقة بن موسى الدقيقي 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن بكري الطيالسي قال مسعت حممد بن عكاشة الكرماين يقول أخربنا معاوية بن  - ٦١١١
  محاد الكرماين 

مث نام على طهر ) قل هو اهللا أحد ( ال من اغتسل ليلة اجلمعة وصلى ركعتني فقرأ فيهما ألف مرة عن الزهري ق
  رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام 

قل هو اهللا أحد ( قال حممد بن عكاشة دمت عليه أكثر من سنتني أغتسل يف كل ليلة مجعة أصلي ركعتني أقرأ فيهما 
قل هو اهللا ( لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فصليت ليلة مجعة ركعتني قرأت فيهما ألف مرة طمعا أن أرى ا) 

قل هو اهللا أحد ( ألف مرة فلما أخذت مضجعي أصابين حلم فقمت فاغتسلت وصليت ركعتني قرأت فيهما ) أحد 
علي النيب صلى اهللا  ألف مرة فلما فرغت منهما كان وقت السحر استندت إىل احلائط ووجهي إىل القبلة فدخل) 



عليه و سلم على النعت والصفة وعليه بردان من هذه الربود اليمانية قد تأزر بواحد وارتدى باآلخر فجاء فاستوى 
  على رجله اليسرى وأقام اليمىن 

قال حممد بن عكاشة فأردت أن أقول حياك اهللا فبدأين فقال حياك اهللا وكنت أحب أن أرى ثنيته املكسورة فتبسم 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظرت إىل رباعيته املكسورة رس

فقلت يا رسول اهللا إن الفقهاء قد خلطوا علي وعندي أصالن من السنة فأعرضهن عليك قال نعم قلت الرضا 
ميان بقضاء اهللا والتسليم ألمر اهللا والصرب على حكمه واألخذ مبا أمر اهللا والنهي عما هنى اهللا وإخالص العمل هللا واإل
بالقدر خريه وشره من اهللا وترك املراء واخلصومات يف الدين واملسح على اخلفني واجلهاد مع كل خليفة وصالة 

اجلمعة مع كل بر وفاجر والصالة على من مات من أهل القبلة واإلميان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالم اهللا 
من عدل أو جور وال خيرج على األمراء بالسيف وإن جاروا  غري خملوق والصرب حتت لواء السلطان على ما كان فيه

وال ينزل أحد من أهل القبلة جنة والنارا وال يكفر أحد من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوىء 
  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر مث عمر 

حممد بن عكاشة فوقفت عند عثمان وعلي فإين هبت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أفضل عثمان على علي  قال
قلت يف نفسي علي بن عمه وعثمان ختنه فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأنه قد علم مث قال عثمان مث 

بعه وعقد على ثالثة وتسعني وضم إهبامه علي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه السنة متسك هبا وضم أصا
  فوق أصابعه 

قال حممد بن عكاشة عرضت عليه هذه األصول ثالث ليال كل ليلة أقف عند علي وعثمان فتبسم عند وقويف كأنه 
  قد علم صلى اهللا عليه و سلم مث يقول عثمان مث علي متسك هبا 

طالن بكاء إن قلت والكف عن مساوىء أصحاب قال حممد بن عكاشة كنت أعرض عليه هذه األصول وعيناه هت
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتحب حىت عال صوته صلى اهللا عليه و سلم 

قال حممد بن عكاشة وجدت بعد رؤياي حالوة يف فمي وقليب فكنت مثانية أيام ال آكل طعاما حىت ضعفت عن 
   صالة الفريضة فلما أكلت الطعام ذهبت تلك احلالوة من فمي

حدثنا حممد بن النعمان بن شبل حدثنا حممد بن حممد بن النعمان بن شبل أبو شبيل قال حدثين النعمان  - ٦١١٢
  بن شبل قال حدثين عبد اهللا املخزومي عن إمساعيل بن حممد بن سعد 

  عن أنس بن مالك قال قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جمن قيمته ثالثة دراهم 

ى هذا احلديث عن إمساعيل بن حممد بن سعد إال عبد اهللا بن جعفر املخزومي تفرد به النعمان بن ال يرو - ٦١١٣
شبل حدثنا حممد بن حممد بن النعمان بن شبل قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن أيب روق عن أبيه عن الضحاك بن 

  مزاحم 



أنا من أولئك القليل مكسمليثا ومتليخا وهو  عن بن عباس يف قول اهللا عز و جل ما يعلمهم إال قليل قال بن عباس
املبعوث بالورق إىل املدينة ومرطولس ويثبونس وذرتونس وكفاشطيطوس ومنطنواسيسوس وهو الراعي والكلب 

  امسه قطمري دون الكردي وفوق القبطي ال أظن فوق القبطي 

يق سكن احلريق مل يرو هذا احلديث قال أبو شبيل قال أيب بلغين أنه من كتب هذه األمساء يف شيء وطرحه يف حر
  عن أيب روق إال ابنه حىي 

حدثنا حممد بن حممد بن النعمان بن شبل قال حدثين أيب قال حدثين حممد بن النعمان بن عبد الرمحن عم  - ٦١١٤
  أيب عن حيىي بن العالء الرازي عن عبد الكرمي أيب أمية عن جماهد 

هللا عليه و سلم من زار قرب أبويه أو أحدمها يف كل مجعة غفر له وكتب برا عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا
حيىي بن العالء ]  ١٧٦ص [ ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  حممد بن زكريا الغاليب 

مان بن علي بن عبد اهللا بن عباس قال حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا يعقوب بن جعفر بن سلي - ٦١١٥
  حدثين أيب عن أبيه عن عكرمة 

عن بن عباس أن رجال قال يا رسول اهللا هل من الدعاء شيء ال يرد قال نعم تقول أسألك بامسك األعلى األعز 
  األجل األكرم ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به يعقوب بن جعفر 

حممد بن زكريا الغاليب قال نا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال حدثين أيب عن جدي عن عكرمة  حدثنا - ٦١١٦
  عن بن عباس قال 

قال يل عثمان قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني زوجين ابنته األخرى لو أن عندي عشرا لزوجتكهن 
س عن عثمان إال هبذا اإلسناد تفرد به يعقوب واحدة بعد واحدة فإين عنك لراض ال يروى هذا احلديث عن بن عبا

  بن جعفر 

  حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا سليمان بن كران قال نا عمر بن صهبان عن حممد بن املنكدر  - ٦١١٧

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطلبوا اخلري عند حسان الوجوه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 
  سليمان بن كران وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد ]  ١٧٧ص [ كدر إال عمر بن صهبان تفرد به املن

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا إسرائيل عن احلارث بن حصرية عن بن  - ٦١١٨
  بريدة 



فقال لعلك سألته أن يعجل لك البالء قال نعم قال عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى إنسانا به بالء 
فهال سألت اهللا العافية وقلت اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار مل يرو هذا احلديث عن 

  احلارث بن حصرية إال إسرائيل وال يروي عن بريدة إال هبذا اإلسناد 

نا نا إبراهيم بن بشار الرمادي قال نا سفيان بن عيينة عن مسعر بن حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال  - ٦١١٩
  كدام عن عبد العزيز بن عمر عن أبيه عمر عن أبيه عبد العزيز بن مروان 

عن أمساء بنت عميس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بين عبد املطلب فقال هلم إن نزل بأحدكم هم أو غم أو 
  اهللا ريب ال أشرك به شيئاثالث مرات  كرب أو سقم أو ألواء فليقل

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن عيينة إال الرمادي : قال وكان ذلك آخر كالم عمر بن عبد العزيز عند املوت 

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا حيىي بن بسطام األصفر قال نا أشعث بن براز اهلجيمي عن علي بن  - ٦١٢٠
  سيب زيد عن سعيد بن امل

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزهد يف الدنيا يريح القلب واجلسد مل يرو هذا احلديث 
  حيىي بن بسطام ]  ١٧٨ص [ عن علي بن زيد إال أشعث بن براز تفرد به 

هشام بن عبد الرمحن حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال ثنا  - ٦١٢١
  الكويف عن محاد عن إبراهيم عن علقمة 

عن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه حىت يرى بياض خده األمين السالم عليكم 
ورمحة اهللا وعن يساره مثل ذلك مل يرو هذا احلديث عن محاد عن إبراهيم عن علقمة إال هشام بن عبد الرمحن 

  مد بن أبان وحم

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا عبد اهللا بن رجاء قال نا أيوب بن حممد أبو اجلمل أصله ميامي سكن  - ٦١٢٢
  البصرة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس على املرأة حرم إال يف وجهها مل يرفع هذا احلديث عن 
  يد اهللا بن عمر إال أيوب أبو اجلمل تفرد به عبد اهللا بن رجاء عب

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أخربين جرير بن أيوب عن العيزار بن حريث  - ٦١٢٣
  عن عمر بن سعد 

 وشكر وإن أصابته عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول عجبت للمؤمن إن أصابه خري محد اهللا
مصيبة محد ربه وصرب ويف كل يؤجر املؤمن حىت يف أكلة يرفعها إىل فيه مل يرو هذا احلديث عن جرير بن أيوب إال 

  عبد اهللا بن رجاء 



حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا عبد اهللا بن رجاء قال أنا جرير بن أيوب قال نا عامر بن سعد  - ٦١٢٤
  البجلي 

الرباء بن عازب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يأتيكم من هذا الفج خري ذي مين قال مسعت 
على وجهه مسحة ملك قال فما من القوم رجل إال وهو يتمىن أن يكون منه إذ طلع عليهم راكب فانتهى إىل 

سلم فأخذ بيده فسلم عليه وبايعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل عن راحلته فأتى النيب صلى اهللا عليه و 
وهاجر قال من أنت قال أنا جرير بن عبد اهللا البجلي فأجلسه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جنبه ومسح 

بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه حىت احنىن جرير حياء أن يدخل يده حتت إزاره وهو يدعو له بالربكة ولذريته 
  دعو له مل يرو هذا احلديث عن عامر بن سعيد البجلي إال جرير بن أيوب مث مسح رأسه وظهره وهو ي

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال نا حيىي بن بسطام األصفر قال نا حممد بن عثمان القرشي عن مجيع بن  - ٦١٢٥
  ثوب عن خالد بن معدان 

أميت قلنا يا ]  ١٨٠ص [ خري الناس لشرار عن أيب أمامة قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنا 
رسول اهللا فكيف أنت خليارها قال أما خيار أميت فيدخلون اجلنة بأعماهلم وأما شرارهم فيدخلون اجلنة بشفاعيت ال 

  يروى هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن بسطام 

العالء بن الفضل بن عبد امللك بن أيب سوية املنقري قال حدثين حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال ثنا  - ٦١٢٦
  عبيد اهللا بن عكراش 

عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثين بنو مرة بن عبيد بصدقات أمواهلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ب  ٢٧٨( 
كأهنا عروق األمطاء فقال من  و سلم فقدمت عليه املدينة فوجدته جالسا بني املهاجرين واألنصار فقدمت عليه بإبل

الرجل فقلت عكراش بن ذؤيب قال ارفع يف النسب فقلت بن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن 
عبيد هذه صدقات بين مرة بن عبيد فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال هذه إبل قومي هذه صدقات 

  ه و سلم أن توسم مبيسم إبل الصدقة فتضم إليها قومي مث أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا علي

مث أخذ بيدي فانطلق يب إىل منزل أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا جبفنة كثرية الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها 
فجعلت أخبط بيدي يف جوانبها فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده اليسرى على يدي اليمىن وقال يا 

من موضع واحد فإنه طعام واحد مث أتينا بطبق فيه ألوان من رطب فجعلت آكل من بني يدي وجالت  عكراش كل
يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الطبق مث قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غري طعام واحد مث أتينا مباء 

عيه ورأسه مث قال يا عكراش هكذا فغسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذرا
الوضوء مما غريت النار ال يروى هذا احلديث عن عكراش بن ذؤيب إال هبذا اإلسناد تفرد به العالء بن الفضل بن 

  ]  ١٨١ص [ أيب سوبة 

حدثنا حممد بن زكريا الغاليب قال ثنا العالء بن الفضل بن عبد امللك عن أبيه عبد امللك بن أيب سوية  - ٦١٢٧
  ملنقري ا



قال شهدت قيس بن عاصم وهو يوصي فجمع بنيه وهم اثنان وثالثون ذكرا فقال يا بين إذا أنا مت فسودوا 
أكربكم ختلفوا أباكم وال تسودوا أصغركم فيزري بكم ذاك عند أكفائكم وال تقيموا علي نائحة فأين رأيت رسول 

ملال فإهنا منبهة للكرمي ويستغىن به عن اللئيم وال تعطوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن النياحة وعليكم بإصالح ا
رقاب اإلبل إال يف حقها وال متنعوها من حقها وإياكم وكل عرق سوء فمهما سركم يوم فما يسوؤكم أكثر 

  واحذروا ابناء أعدائكم فإهنم لكم أعداء على منهاج آبائهم 

ي من بكر بن وائل فإهنا كانت بيين وبينهم مخاشات يف وإذا أنا مت فادفنوين يف موضع ال يطلع على أهل هذا احل
اجلاهلية فأخاف أن ينبشوين من قربي فتفسدوا عليهم دنياهم فيفسدوا عليكم آخرتكم مث دعا بكنانته فأمر ابنه 

األكرب وكان يسمى عليا فقال أخرج سهما من كنانيت فأخرجه فقال اكسره فكسره مث قال اخرج سهمني 
سرمها فكسرمها قال اخرج ثالثة أسهم فأخرجها فقال اعصبها بوتر فعصبها مث قال اكسرها فلم فأخرجهما فقال اك

إمنا اجملد ما بىن والد ... يستطع كسرها فقال يا بين هكذا أنتم باإلجتماع وكذلك أنتم بالفرقة مث أنشأ يقول 
وثالثون ... ... إذا زاهنا عفاف وجود ... وكفى اجملد والشجاعة واحللم ... ... وأحىي فعاله املولود ... الصدق 

مل ... ... شدها للزاد عقد شديد ... كثالثني من قداح إذا ما ... ... عقدهتم للنائبات العقود ... يا بين إذا ما 
إن يكن مثلهم هلم تسويد ... وذووالسن واملروءة أوىل ... ... األسهم أودى جبمعها التبديد ... تكسر وإن تبددت 

مل يرو هذا احلديث هبذا التمام  ٢٧٩... ( يبلغ احلنث األصغر اجملهود ... عليهم حفظ األصاغر حىت و... ... 
  ]  ١٨٢ص ) [ والشعر إال هبذا اإلسناد تفرد به العالء بن الفضل بن أيب سوية املنقري حممد بن موسى اإلبلي 

نا حفص بن مجيع عن مغرية عن إبراهيم حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال  - ٦١٢٨
  عن علقمة 

  عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجلزور عن سبعة والبقرة عن سبعة يف األضاحي 

مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال حفص بن مجيع تفرد به عمر بن حيىي حدثنا حممد بن موسى األبلي قال  - ٦١٢٩
  ال نا زياد بن عبد اهللا البكائي عن حممد بن إسحاق عن الزهري نا عمر بن حيىي األبلي ق

عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مث تال أقم 
  الصالة لذكري 

بن عبد اهللا تفرد  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن إسحاق وال عن حممد بن إسحاق إال زياد - ٦١٣٠
  به عمر بن حيىي األبلي حدثنا حممد بن موسى األبلي قال ثنا عمر بن حيىي األبلي قال ثنا مثامة بن عبيدة عن أيب الزبري 

قال ( عن جابر قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يقول لبيك عن شربمة فقال أحججت عن نفسك قال ال 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال مثامة بن عبيدة  حج عن نفسك مث حج عن شربمة) 

  حدثنا حممد بن موسى األبلي قال ثنا عمر بن حيىي األبلي  - ٦١٣١



  قال ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن سعيد اجلريري عن حبر بن مرار 

لة أحدكم يف عرض أخيه عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أربا الربا استطا
  املسلم 

مل يرو هذا احلديث عن حبر بن مرار إال سعيد اجلريري وال عن اجلريري إال جعفر بن سليمان تفرد به  - ٦١٣٢
عمر بن حيىي حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال نا عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد بن 

  أسلم عن أيب الطفيل 

يفة بن أسيد أيب سرحية الغفاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نظر إىل البيت قال اللهم زد بيتك عن حذ
هذا تشريفا وتعظيما وتكرميا وبرا ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكرميا وبرا 

  ومهابة 

صم بن سليمان تفرد به عمر بن حيىي وال يروى عن أيب مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال عا - ٦١٣٣
سرحية إال هبذا اإلسناد تفرد به عمر حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال ثنا احلارث بن 

  غسان عن أيب عمران اجلوين 

عمال يف صحف خمتمة فيقول عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كان يوم القيامة جيء باأل
تبارك وتعاىل اقبلوا هذا ودعوا هذا فتقول املالئكة وعزتك ما كتبنا إال ما عمل قال صدقتم إن عمله كان لغري 

  وجهي فإين ال أقبل اليوم إال ما كان لوجهي مل يرو هذا احلديث عن أيب عمران اجلوين إال احلارث بن غسان 

ي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال نا احلارث بن غسان عن بن جريج عن حدثنا حممد بن موسى األبل - ٦١٣٤
  عطاء 

عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل مولود يولد على الفطرة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال 
  احلارث بن غسان 

د احلميدبن احلسن اهلاليل عن حممد بن حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال نا عب - ٦١٣٥
  املنكدر 

مل يرو هذا احلديث : عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته على أهله 
  عن حممد بن املنكدر إال عبد احلميد بن احلسن 

ا عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن هنشل حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال ن - ٦١٣٦
بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أمان ألميت من الغرق إذا ركبوا 

وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات ( السفن أو البحر أن يقولوا بسم اهللا امللك 



مل يرو هذا ) : بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم ) ( ه سبحانه وتعاىل عما يشركون مطويات بيمين
  احلديث عن الضحاك بن مزاحم إال هنشل بن سعيد 

حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا عمر بن حيىي األبلي قال نا حكيم بن حزام عن أيب جناب عن أيب  - ٦١٣٧
  الزبري 

لى اهللا عليه و سلم قال إن من موجبات اهللا ثالثا إذا رأى حقا من حقوق اهللا مل يؤخره إىل أيام عن جابر عن النيب ص
ما ) مع ( قوام من عمله يف السريرة وهو جيمع ]  ١٨٥ص [ ال يدركها وأن يعمل العمل الصاحل العالنية على 

عقد بيده ثالثني ال يروى هذا احلديث يعمل صالح ما يؤمل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهكذا ويل اهللا و
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به حكيم بن حزام 

حدثنا حممد بن موسى األبلي قال ثنا عمر بن حيىي األبلي قال نا حيىي بن كثري أبو النضر عن عبد الكرمي  - ٦١٣٨
  أيب أمية عن احلسن 

بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أمرنا بالصدقة وهنانا عن املثلة مل يرو هذا عن عمران بن حصني قال ما خط
  احلديث عن عبد الكرمي إال حيىي بن كثري 

حدثنا حممد بن موسى األبلي قال نا حممد بن الليث اهلدادي قال ثنا موسى بن إمساعيل قال ثنا احلسن  - ٦١٣٩
  بن أيب جعفر عن أيوب عن نافع 

ر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عن بن عم
  احلسن وال عن احلسن إال موسى بن إمساعيل تفرد به حممد بن الليث حممد بن زهري األبلي 

بن رشيد قال نا عبد حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا جعفر بن حممد اجلنديسابوري قال ثنا عبد اهللا  - ٦١٤٠
  اهللا بن بزيع عن صدقة بن أيب عمران عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء بن أيب رباح 

عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصيب على شفعته حىت يدرك فإذا أدرك إن شاء 
  إال عبد اهللا بن بزيع تفرد به عبد اهللا بن رشيد أخذ وإن شاء ترك مل يرو هذا احلديث عن صدقة بن أيب عمران 

حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا جعفر بن حممد اجلنديسابوري قال نا عبد اهللا بن رشيد قال نا عبيد  - ٦١٤١
  اهللا بن عبيد اهللا عن عمر بن ذر عن حممد بن املنكدر 

عن كرى األرض إال بذهب أو فضة ال يروى هذا  عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى
  احلديث عن عمر بن ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن رشيد 

حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا جعفر بن حممد اجلنديسابوري قال نا عبد اهللا بن رشيد قال نا أبو  - ٦١٤٢
  عن أيب وائل شقيق بن سلمة عبيدة جماعة بن الزبري عن مسلم بن أيب عمران األسدي 



عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون يف آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء 
األحالم يقولون من أحسن الناس قوال ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية هم شر اخللق واخلليقة وطوىب 

  حلديث عن مسلم إال جماعة بن الزبري تفرد به عبد اهللا بن رشيد ملن قتلهم أو قتلوه مل يرو هذا ا

حدثنا حممد بن زهري األبلي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا عبد األعلى عن يونس بن عبيد عن احلسن عن  - ٦١٤٣
  األشعث بن ثرملة 

 هذا احلديث عن يونس بني عن الزبري بن العوام عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلميان قيد الفتك مل يدخل يف
  احلسن والزبري األشعث بن ثرملة إال عبد األعلى تفرد به نصر بن علي 

حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا حممد بن حوشب الرحائي قال نا سلم بن سليمان الضيب قال نا أبو  - ٦١٤٤
  حرة عن حممد بن سريين 

عليه و سلم جييء أقوام من قبل املشرق يقرؤون القرآن ال جياوز  عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا
تراقيهم ينتثرونه نثر الدقل خيرجون من الدين مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم يف فوقه التسبيد فيهم فاش مل يرو 

  هذا احلديث عن أيب حرة إال سلم بن سليمان 

مجيل قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم عن هشام حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا أزهر بن  - ٦١٤٥
  بن عروة عن أبيه 

عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خريكم خريكم ألهله مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد تفرد به 
  أزهر مجيل 

عزيز بن حممد الدراوردي عن حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا أمحد بن عبدة الضيب قال نا عبد ال - ٦١٤٦
  هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رش على قرب ابنه إبراهيم مل يرو هذا احلديث عن هشام إال الدراوردي 
  تفرد به أمحد بن عبدة 

بن واهب قال ثنا حدثنا حممد بن زهري األبلي قال نا أبو بريد عمرو بن يزيد اجلرمي قال نا السميدع  - ٦١٤٧
  شعبة عن مروان األصفر 

عن أنس بن مالك قال ملا قدم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من اليمن قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا 
صلى اهللا عليه و سلم لوال أن معي هديا ]  ١٨٨ص [ أهللت قال بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب 

  ذا احلديث عن شعبة إال السميدع بن واهب تفرد به أبو بريد حممد بن الفرج األبلي املؤدب ألحللت مل يرو ه



حدثنا حممد بن أمحد بن الفرج األبلي املؤدب قال نا سفيان بن حممد الفزاري املصيصي قال ثنا هشيم  - ٦١٤٨
  عن يونس بن عبيد عن احلسن 

و سلم من كراميت على ريب أين ولدت خمتونا ومل ير أحد عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  سوءيت مل يرو هذا احلديث عن يونس إال هشيم تفرد به سفيان بن حممد الفزاري حممد بن ماهان األبلي 

  حدثنا حممد بن ماهان األبلي قال نا حيىي بن حكيم قال نا حممد بن أيب عدي عن عوف  - ٦١٤٩

س إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفرغ قال أو كما قال رسول اهللا عن حممد بن سريين قال كان أن
  صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن عوف إال بن أيب عدي 

حدثنا حممد بن ماهان األبلي قال نا حيىي بن حكيم قال نا احلسن بن حبيب بن ندبة قال نا أبو جناب  - ٦١٥٠
  العالية حيىي بن أيب حية عن أيب 

عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي فقلت يا جربيل ما 
  هذه اخلشفة قال بالل ميشي أمامك مل يرو هذا احلديث عن أيب العالية إال أبو جناب الكليب حممد بن حنيفة الواسطي 

فة قال نا عمي أمحد بن حممد بن ماهان بن أيب حنيفة قال نا أيب حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي أبو حني - ٦١٥١
  قال نا سليمان بن خالد عن حممد بن املنكدر 

عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم باإلمثد عند النوم فإنه جيلو البصر وينبت 
  إال حممد بن ماهان تفرد به ولده عنه الشعر مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن خالد الواسطي 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عمي قال نا أيب عن طلحة بن زيد عن الوضني بن عطاء عن بالل  - ٦١٥٢
  بن سعد 

  عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ستر عورة فكأمنا أحيا مؤودة من قربها 

ديث عن بالل بن سعد إال الوضني وال رواه عن الوضني إال طلحة بن زيد تفرد به حممد مل يرو هذا احل - ٦١٥٣
بن ماهان حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال نا طلحة بن زيد عن الوضني بن عطاء عن 

  عمري بن هانئ عن جنادة بن أيب أمية 

 عليه و سلم يقول إهنا ستكون فنت ال يستطيع املؤمن أن يغري عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا
يا رسول اهللا هل ينقص ذلك من إمياهنم قال ال إال كما ]  ١٩٠ص [ فيها بيد وال بلسان فقال علي بن أيب طالب 

  ينقص القطر من السقاء قال ومل ذلك قال يكرهونه بقلوهبم 



إال طلحة بن زيد تفرد به حممد بن ماهان حدثنا حممد بن حنيفة  مل يرو هذا احلديث عن الوضني بن عطاء - ٦١٥٤
الواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال نا سليمان بن خالد عن طلحة بن مصرف عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا 

ومن بن عمرو بن العاص قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من أتى بيته فغشي مبظلمة فقاتل فقتل قتل شهيدا 
  سئل الصدقة فأعطى فعدي عليه فقاتل فقتل قتل شهيدا 

مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن مصرف إال سليمان بن خالد تفرد به حممد بن ماهان حدثنا حممد بن  - ٦١٥٥
حنيفة الواسطي قال نا وهب بن حفص احلراين قال نا أبو قتادة احلراين قال نا الليث بن سعد عن هشام بن عروة 

ه عن الزبري بن العوام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليقبل اهللا صالة إال بطهور وال صدقة من عن ابي
  غلول مل يرو هذا احلديث عن بن سعد إال أبو قتادة احلراين وال يروى عن الزبري إال هبذا اإلسناد 

نا جعفر بن عون عن مسعر عن  حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا وهب بن حفص احلراين قال - ٦١٥٦
عطية عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذهب اهللا بصره فصرب واحتسب كان حقا على اهللا 

ص [ واجبا أن ال ترى عيناه النار ال يروى هذا احلديث عن مسعر إال جعفر بن عون تفرد به وهب بن حفص 
١٩١  [  

لواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال نا طلحة بن زيد عن يزيد بن سنان عن يزيد حدثنا حممد بن حنيفة ا - ٦١٥٧
بن جابر الدمشقي عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ السورة اليت يذكر 

  فيها آل عمران يوم اجلمعة صلى اهللا عليه ومالئكته حىت تغيب الشمس 

ث عن يزيد بن جابر إال يزيد بن سنان وال عن يزيد بن سنان إال طلحة بن زيد تفرد به مل يرو هذا احلدي - ٦١٥٨
حممد بن ماهان حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال ثنا خلف بن خليفة عن أبان املعلم عن 

األنصاري قال كنا جلوسا  حيىي بن سعيد األنصاري عن سعد بن إبراهيم عن احلكم بن ميناء عن يزيد بن جارية
حول سرير معاوية فقال ما كنتم حتدثونه قالوا كنا يف حديث من حديث األنصار فقال أال أحدثكم حبديث مسعته من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا بلى قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أحب األنصار أحبه 

  ه اهللا اهللا ومن أبغض األنصار أبغض

مل يرو هذا احلديث عن أبان املعلم إال خلف بن خليفة تفرد به حممد بن ماهان حدثنا حممد بن حنيفة  - ٦١٥٩
الواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال ثنا طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبداألعلى بن هالل 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أفرى الفرى من عن واثلة بن األسقع قال مسعت رسول اهللا]  ١٩٢ص [ احلمصي 
  ادعى إىل غري أبيه أو كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو كذب على عينيه 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال طلحة بن زيد تفرد به حممد بن ماهان حدثنا  - ٦١٦٠
قال نا أيب قال نا محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن جابر بن حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا عمي 

عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه مل يرو هذا احلديث 
  عن يونس إال محاد بن سلمة 



شريازي قال نا عمر بن حبيب القاضي عن حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا احلسن بن جبلة ال - ٦١٦١
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف اجلنة باب يقال له الريان 

اليدخله يوم القيامة إال الصائمون مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال مهران بن إسحاق تفرد به احلسن بن 
  جبلة 

حممد بن حنيفة الواسطي قال نا احلسن بن جبلة قال نا مهران بن إسحاق عن حيىي بن سعيد عن  حدثنا - ٦١٦٢
أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل 

ران بن إسحاق تفرد به احلسن طعامكم األبرار وتنزل عليكم املالئكة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال مه
  بن جبلة 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا إبراهيم بن املستمر العروقي قال ثنا عمرو بن عاصم الكاليب قال  - ٦١٦٣
نا محيد بن احلكم اجلرشي عن احلسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعمتان مغبون 

  الصحة والفراغ مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال محيد بن احلكم تفرد به عمرو بن عاصم  فيهما كثري من الناس

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا أمحد بن الفرج اجلشمي املقرئ اجلوري قال ثنا حفص بن أيب  - ٦١٦٤
ل اهللا صلى اهللا عليه و داود قال ثنا اهليثم بن حبيب الصرييف عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة قال أبصر رسو

  سلم رجال يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعطف عليه ثوبه 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا أمحد بن الفرج اجلوري قال نا حفص بن أيب داود عن اهليثم بن  - ٦١٦٥
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماراح مسلم يف حبيب عن حممد بن املنكدر عن سهل بن سعد الساعدي قال قا

سبيل اهللا جماهدا أو حاجا مهال أو ملبيا إال غربت الشمس بذنوبه وخرج منها مل يرو هذين احلديثني عن اهليثم بن 
  ]  ١٩٤ص [ حبيب إال حفص بن أيب داود تفرد هبما أمحد بن الفرج 

د بن موسى احلرشي قال نا يزيد بن هارون قال أخربنا يزيد حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حمم - ٦١٦٦
بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما عبد اهللا 

بشيء أفضل من فقه يف دين ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه مل 
  ذا احلديث عن صفوان بن سليم إال يزيد بن عياض يرو ه

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا إسحاق بن شاهني قال نا احلكم بن ظهري عن بن أيب ليلى عن  - ٦١٦٧
نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف 

  رو هذا احلديث عن نافع إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال احلكم بن ظهري اجلنة مل ي

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي قال نا بن أيب فديك قال حدثين  - ٦١٦٨
سلم قال يدخل اجلنة  رباح بن أيب معروف عن قيس بن سعد عن جماهد عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و



يا ]  ١٩٥ص [ رجل ال يبقى أهل دار وال غرفة إال قالوا مرحبا مرحبا مرحبا إلينا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه 
  رسول اهللا ما ترى هذا الرجل يف هذا اليوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجل وأنت هو يا أبا بكر 

عد إال رباح بن أيب معروف وال عن رباح إال بن أيب فديك تفرد به مل يرو هذا احلديث عن قيس بن س - ٦١٦٩
أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا أمحد بن منصور املروزي قال ثنا عبد 
 عليه و الرمحن بن قيس الضيب عن النهاس بن قهم عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  سلم النكاح إال بويل مل يرو هذا احلديث عن عطاء عن بن عباس إال هناس بن قهم 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا أمحد بن منصور املروزي قال نا عبد الرمحن بن قيس الضيب قال  - ٦١٧٠
ل قال رسول اهللا صلى اهللا ثنا هالل بن عبد الرمحن عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قا

عليه و سلم ذاكر اهللا يف رمضان مغفور له وسائل اهللا فيه ال خييب مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال هالل بن 
  عبد الرمحن تفرد به عن عبد الرمحن بن قيس وال يروي عن عمر إال هبذا اإلسناد 

فص احلراين قال ثنا حممد بن سليمان بن أيب داود حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا وهب بن ح - ٦١٧١
عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ذكر ]  ١٩٦ص [ قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 

مل يرو هذا : اهللا ففاضت عيناه من خشية اهللا حىت يصيب األرض من شيء من دموعه مل يعذبه اهللا يوم القيامة 
   جعفر الرازي إال حممد بن سليمان بن أيب داود احلديث عن أيب

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا وهب بن حفص احلراين قال نا حممد بن سليمان بن ايب داود قال  - ٦١٧٢
  ثنا أبو جعفر الرازي عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن األسود بن يزيد 

عليه و سلم من كانت له صالة من الليل فغلبتاه عيناه كتب اهللا له أجر عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن األسود : ليلته تلك وكان نومه عليه صدقة من اهللا 

  ائشة بن يزيد عن عائشة إال أبو جعفر الرازي ورواه مالك عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن ع

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا أمحد بن حممد بن ماهان قال ثنا أيب قال ثنا طلحة بن زيد عن  - ٦١٧٣
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن املالئكة قالت يا ربنا 

ن وحنن نسبح حبمدك وال نأكل وال نشرب وال نلهو فكما أعطيت بين ادم فهم يأكلون ويشربون ويركبون ويلبسو
مل يرو هذا : جعلت هلم الدنيا فاجعل لنا اآلخرة فقال ال أجعل ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان 

احلديث عن صفوان بن سليم إال طلحة بن زيد وابو غسان حممد بن مطرف تفرد به عن طلحة بن زيد حممد بن 
  عن أيب غسان حجاج األعور ماهان وتفرد به 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا عمي قال ثنا أيب قال ثنا طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن  - ٦١٧٤
الزهري عن سعيد بن املسيب عن معاوية بن احلكم السلمي أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ر ال أسأل عنه احدا بعدك من أبونا قال آدم قال من أمنا قال حواء قال من يارسول اهللا إين اريد أن أسألك عن أم



مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس بن يزيد وال عن يونس : أبو اجلن قال إبليس قال فمن أمهم قال امرأته 
  إال طلحة بن زيد تفرد به حممد بن ماهان 

قال نا ايب قال نا سلمة بن صاحل عن أيب فروة عن الربيع  حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا عمي - ٦١٧٥
مل يرو هذا احلديث عن أيب فروة إال : بن سربة اجلهين عن ابيه قال هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن متعة النساء 

  سلمة بن صاحل تفرد به حممد بن ماهان 

ال ناعمر بن رياح عن عبد اهللا بن طاوس عن حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عمي قال نا أيب ق - ٦١٧٦
يزور البيت كل ليلة من ليايل مىن مث يطوف ) أ ٢٨٢( ابيه عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن طاوس إال عمر بن رياح تفرد به حممد بن ماهان : ويصلي ركعتني لطوافه ويرجع إىل مىن قبل أن يدركه الصبح 

ا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا محزة بن جعفر الشريازي قال نا أبو مسرة القاضي قال ثنا أبو شيبة حدثن - ٦١٧٧
  إبراهيم بن عثمان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرمحن بن سابط 

مل يرو هذا : عن ام سلمة قالت قلت يارسول اهللا بأيب وأمي هل علينا جهاد قال نعم جهادكن هذا البيت يعين مكة 
  ديث عن علقمة بن مرثد إال ابو شيبة تفرد به أبو مسرة احل

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا محزة بن جعفر الشريازي قال ثنا أبو مسرة القاضي قال ثنا ابو  - ٦١٧٨
  شيبة عن احلكم عن مقسم 

بن قيس وإنا لنبخله  عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يامعشر األنصار من سيدكم قالوا جد
  قال ليس سيدكم ولكن سيدكم عمرو بن اجلموح وكان سخيا 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا محزة بن جعفر قال نا أبو مسرة القاضي قال نا أبوشيبة عن احلكم  - ٦١٧٩
  عن حممد بن كعب القرظي 

رفها فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسالته عن ايب سعيد اخلدري قال اشترينا أضحية فعدا عليها الذئب فقطع ط
  مل يرو هذين احلديثني عن احلكم إال ابو شيبة تفرد هبما ابو مسرة : عن ذلك فقال العليك ضح هبا 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حفص بن عمر الرازي قال نا حممد بن عبادة الواسطي قال نا  - ٦١٨٠
  الرحيب عن عكرمة ]  ١٩٩ص [ ي هيثم احلذاء قال نا ابو عل

عن بن عباس قال كان من دعاء داود النيب عليه السالم اللهم إين أعوذ بك من مال يكون علي فتنة ومن ولد 
يكون علي وباال ومن امرأة السوء تقرب الشيب قبل املشيب وأعوذ بك من جار سوء ترعاين عيناه وتسمعين أذناه 

أذاعها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جار السوء يف دار اإلقامة قاصمة  إن رأى حسنه دفنها وإن رأى سيئة



اليروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو علي الرحيب وهو حسني بن عبد اهللا بن : الظهر 
  عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب 

بن نصر بن علي قال نا أبو عاصم عن عثمان بن األسود  حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا علي - ٦١٨١
مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن : عن بن أيب مليكة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج وهو حمرم 

  االسود إال أبو عاصم 

الصفار قال نا حممد  حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا أمحد بن املقدام العجلي قال نا محاد بن واقد - ٦١٨٢
عن عبد اهللا بن عمر قال إنا لقعود بفناء ]  ٢٠٠ص [ بن ذكوان خالد ولد محاد بن زيد عن عمرو بن دينار 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مرت امرأة فقال بعض القوم هذه بنت حممد فقال أبو سفيان إن مثل حممد يف 
التنب فانطلقت املرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فخرج  بين هاشم كمثل الرحيانة وسط الننت أو قال

ويعرف يف وجهة الغضب فقال ما بال اقوام يؤذونين يف أهلي مث قال إن اهللا خلق السماوات سبعا فاختار العليا 
من خلقه مث  فسكنها وأسكن سائر مسواته من شاء من خلقه وخلق األرضني سبعا فاختار العليا واسكنها من شاء

خلق اخللق واختار من اخللق بين آدم فاختار من بين آدم العرب واختار من العرب مضر وإختار من مصر قريشا 
واختار من قريش بين هاشم واختارين من بين هاشم فأنا من خيار إىل خيار فمن أحب العرب فلحيب أكرمهم ومن 

( عمرو بن دينار إال حممد بن ذكوان وال عن حممد بن مل يرو هذا احلديث عن : أبغض العرب فلبغضي ابغضهم 
  ذكوان إال محاد بن واقد واليروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد ) ب ٢٨٢

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا روح بن قرة اليشكري قال نا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن  - ٦١٨٣
اليروى هذا : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس كمة بيضاء حوشب عن إبراهيم التيمي عن بن عمر قال كان ر

  احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن خراش 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال ثنا أمحد بن حممد بن ماهان قال نا ايب قال نا عباد بن كثري عن ايب  - ٦١٨٤
  الزناد عن األعرج 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا ملن عن ايب هريرة قال ق
  تعلمون منه 

  حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عمي قال نا أيب قال نا عباد بن كثري عن أيب الزناد عن االعرج  - ٦١٨٥

بب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اح
مل يرو هذين احلديثني عن ايب الزناد إال عباد بن كثري تفرد : وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما 

  هبما حممد بن ماهان 

حنيفة قال ثنا حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا محدون بن سلم احلذاء قال ثنا حممد بن ماهان أبو  - ٦١٨٦
  مسلم بن خالد الزجني عن صاحل بن كيسان عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه 



عن بن مسعود قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية فمطرنا تلك الليلة مطرا شديدا فلما أصبح 
ه اعلم قاهلا ثالثا وعاودوا قال قال ربكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تدرون ما قال ربكم قالوا اهللا ورسول

إن الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فقد كفر يب وآمن بذلك النجم وإن من يقول إن اهللا سقانا فقد آمن يب وكفر 
  مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن كيسان إال مسلم بن خالد : بذلك النجم 

ن عبد اهللا بن معاوية احلذاء قال نا عبد اهللا بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حممد ب - ٦١٨٧
  نا بن املبارك عن بن جريج عن عطاء 

عن بن عباس قال كنا جلوسا مع أيب بكر الصديق فمرت جنازة فقام فقمنا مث صلينا فخلع نعليه فقلنا يا خليفة 
صلى اهللا عليه و سلم يقول من مشى حافيا رسول اهللا خلعت نعليك حني يلبس الناس نعاهلم فقال مسعت رسول اهللا 

اليروى هذا احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد : يف طاعة اهللا مل يسأله اهللا عز و جل يوم القيامة عما افترض عليه 
  تفرد به حممد بن عبد اهللا بن معاوية احلذاء الواسطي 

 بن معاوية احلذاء الواسطي قال نا حممد بن عبد حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حممد بن عبد اهللا - ٦١٨٨
  اهللا بن حبيب قال ثنا عبد اهللا بن غالب قال نا هشام بن عبد الرمحن عن علقمة بن مرثد عن أيب حبيبة 

مل يرو هذا :  Cعن األشعث بن قيس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يرحم املسلمني فلن ي
  رثد إال هشام بن عبد الرمحن واليروى عن األشعث بن قيس إال هبذا اإلسنا د احلديث عن علقمة بن م

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا سليمان بن داود بن ثابت قال ثنا حممد بن ماهان قال نا حممد بن  - ٦١٨٩
  الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن حممد بن سريين 

اهللا عليه و سلم تعوذوا باهللا من جب احلزن قالوا يارسول اهللا وما جب  عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى
احلزن قال واد يف جهنم إن جهنم لتعوذ باهللا من شر ذلك الوادي يف كل يوم أربع مائة مرة يلقى فيه الغرارون قيل 

سليمان التيمي إال حممد بن مل يرو هذا احلديث عن : يارسول اهللا وما الغرارون قال املراءون بأعماهلم يف دار الدنيا 
  الفضل تفرد به حممد بن ماهان 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا عبدالقدوس بن حممد احلبحايب قال ثنا سعيد بن سويد املغويل قال  - ٦١٩٠
  قتادة عن أيب العالية ) أ ٢٨٣( نا عمران القطان أبو العوام عن 

الشبعان ]  ٢٠٣ص [ م قال بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سل
احلديث عن قتادة إال عمران القطان وال عن عمران إال سعيد بن سويد تفرد به  ١مل يرو هذا : وحيبس عنه اجلائع 

  عبدالقدوس بن حممد 

ن إمساعيل أبو إمساعيل حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا معمر بن سهل األهوازي قال نا حممد ب - ٦١٩١
  الكويف قال نا كامل أبو العالء عن أيب صاحل 



عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى على جنازة كان له قرياط من األجر ومن صلى عليها 
إال حممد بن مل يرو هذا احلديث عن كامل أيب العالء : أو مشى فيها حىت تدفن كان له قرياطان والقرياط مثل أحد 

  إمساعيل الكويف تفرد به معمر بن سهل 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا موسى بن املغرية قال نا رافعة أبو  - ٦١٩٢
  موسى الصفار 

 قال سألت بن عباس أي الصدقة أفضل قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت أي الصدقة أفضل قال
أن أفيضوا ( املاء قلت يا نيب اهللا أي الصدقة أفضل قال املاء أال ترى أن اهل النار إذا استغاثوا بأهل اجلنة ينادون 

اليروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا األسناد تفرد به حممد بن موسى ) : علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا 
  احلرشي 

طي قال ثنا حممد بن موسى احلرشي قال نا أيوب بن واقد عن عبيد اهللا بن حدثنا حممد بن حنيفة الواس - ٦١٩٣
  عمر عن نافع 

مل يرو ] :  ٢٠٤ص [ عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسعى ببطن املسيل بني الصفا واملروة 
  هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أيوب بن واقد 

ة الواسطي قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا زياد بن عبد اهللا البكائي عن حدثنا حممد بن حنيف - ٦١٩٤
  منصور عن شقيق بن سلمة 

عن عائشة قالت كنا نضع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلناء فيصب على يده فيغسلها حىت ينقيها مث يصب 
 يرو هذا احلديث عن منصور إال زياد بن عبد مل: بيمينه على مشاله ويغسل فرجه مث يصب على رأسه ثالثا مث يغتسل 

  اهللا البكائي 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا عبد اهللا بن حممد اهلذيل قال ثنا  - ٦١٩٥
  ثابت البناين 

تنظر إليها فشمت عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم 
  اعطافها ونظرت إىل عراقيبها ال يروي هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن موسى احلرشي 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا يزيد بن صاحل الواسطي قال نا صلة بن سليمان عن أشعث بن  - ٦١٩٦
  عبد امللك عن حممد بن سريين 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا عن أيب هريرة قال ق
  مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال صلة بن سليمان : وسقاه 



حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال وجدت يف كتاب جدي خبطه عن هشيم عن يونس عن احلسن عن  - ٦١٩٧
  أمه 

فقال ]  ٢٠٥ص [ و احلسني بال على بطن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذهبوا ليأخذوه عن أم سلمة أن احلسن أ
مل يرو هذا : النيب صلى اهللا عليه و سلم التزرموا ابين أو التستعجلوه فتركوه حىت قضى بوله فدعا مباء فصبه عليه 

  احلديث عن يونس إال هشيم تفرد به حممد بن ماهان 

ة الواسطي قال نا احلسن بن جبله الشريازي قال ثنا جماشع بن عمرو قال نا الليث حدثنا حممد بن حنيف - ٦١٩٨
  بن سعد عن حيىي بن سعيد 

عن أنس بن مالك قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أول مقدمة املدينة بعروس ومعها نسوة وإذا إحداهن تقول 
ادي ويعلم ما يف غد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه تنحنح يف املربد وزوجك يف الن) ب  ٢٨٣( وأهدى هلا أكبشا 

مل يرو هذا احلديث عن ليث بن سعد إال جماشع : و سلم التقويل هكذا ولكن قويل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم 
  بن عمرو واليروى عن أنس إال هبذا اإلسناد ورواه بن ايب أويس عن أبيه عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال أنا احلسن بن جبلة الشريازي قال ثنا عبيد بن عمرو احلنفي عن  - ٦١٩٩
  أيوب السختياين عن حممد بن سريين 

عن ايب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كن له ثالث بنات فعاهلن وآواهن وكفهن وجبت له اجلنة قلنا 
مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبيد بن عمرو تفرد به احلسن بن : دة قال وواحدة وثنتني قال وثنتني قلنا وواح

  جبلة 

حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي قال نا حممد بن موسى احلرشي قال نا املعتمر بن نافع اهلذيل قال ثنا  - ٦٢٠٠
  سليمان التيمي عن أيب قالبة 

ما من امرئ مسلم صلى يف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة إال بىن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر بن نافع تفرد به حممد بن موسى احلرشي : اهللا له بيتا يف اجلنة 

بن  حدثنا حممد بن موسى البابسريي الواسطي قال نا حممد بن مهران اجلمال قال ثنا احلكم بن بشري - ٦٢٠١
  سليمان عن خالد الصفار عن احلكم النصري عن ايب إسحاق عن أيب جحيفة 

عن علي قال كلمتان حفظتهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أحب أن حتفظومها ما عاقب اهللا على ذنب 
يعود يف شيء عفا عنه وستر يف الدنيا فاهللا أعدل من أن يثىن عقوبته وما عفا اهللا عن ذنب يف الدنيا فاهللا أكرم من أن 

مل يرو هذا احلديث عن ايب إسحاق السبيعي إال احلكم النصري ويونس بن أيب إسحاق : بينكم وبني اجلن بسم اهللا 
ومل يروه عن احلكم النصري إال خالد الصفار تفرد به احلكم بن بشري بن سليمان وتفرد به عن يونس بن ايب 

  إسحاق احلجاج األعور 



ا حممد بن موسى البابسريي قال نا حممد بن مهران اجلمال قال نا حممد بن سلمة احلراين عن حممد حدثن - ٦٢٠٢
بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ان 

مل يرو هذا احلديث عن ] :  ٢٠٧ص [ ام سلمة قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومجعين يف شوال 
  أم سلمة إال هبذا األسناد 

حدثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نا العالء بن سامل قال نا حفص بن عمر النجار قال نا قرة بن  - ٦٢٠٣
  خالد عن محيد عن أنس بن مالك قال 

مقام ابينا إبراهيم لو اختذناه مصلى فأنزل اهللا قال عمر وافقت ريب يف ثالث ووافقين يف ثالث قلت يارسول اهللا هذا 
مل يرو هذا احلديث عن قرة بن خالد إال حفص بن عمر النجار ) : واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ( عز و جل 

  الرازي تفرد به العالء بن سامل 

حدثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نا حممد بن معمر البحراين قال نا محيد بن محاد قال نا حبيب  - ٦٢٠٤
  بن حسان بن أيب األشرس عن ايب ظبيان 

ما أنزلنا على  ٤ك ( عن بن عباس قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أرأيت قول اهللا عز و جل 
قال ) عضني ( ما ) الذين جعلوا القرآن عضني ( قال اليهود والنصارى قال ) ملقتسمني ا( من ) املقتسمني 

مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان إال محيد بن محاد بن خوار واليرفعه عن أيب : آمنواببعض وكفروا ببعض 
  ظبيان إال حبيب بن حسان 

  ورواه األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس موقوفا 

ثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نا حممد بن معمر البحراين قال نا محيد بن محاد بن خوار قال حد - ٦٢٠٥
  نا مسعر بن كدام عن عبد اهللا بن دينار 

عن بن عمر قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن قال من إذا قرأ رأيت أنه خيشى 
  ن مسعر إالمحيد بن محاد تفرد به حممد بن معمر مل يرو هذااحلديث ع: اهللا 

حدثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نا حممد بن حرب النشائي قال نا أبو مروان الغساين عن  - ٦٢٠٦
يونس بن عبيد عن علي بن زيد عن أيب أويس قال كنت تاجرا باملدينة قلت أقدم فإذا قدمت املدينة لقيين أبو هريرة 

  مسرة بن جندب وإذا قدمت البصرة سألين مسرة عن أيب هريرة فسألين عن 

فقال أبو هريرة كنا سبعة يف بيت فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال آخركم موتا يف النار فلم يبق 
ه حممد بن مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال أبو مروان حيىي بن أيب زكريا الغساين تفرد ب: إال أنا ومسرة 

  حرب 



حدثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نامحاد بن إمساعيل بن عليه قال ثنا أيب عن داود الطائي عن  - ٦٢٠٧
  عبد امللك بن عمري 

عن جابر بن مسرة قال وقع ناس من أهل الكوفة يف سعد عند عمر وقالوا إنه الحيسن يصلي فقال ادعوا يل أبا 
زعم هؤالء أنك الحتسن تصلي قال أما أنا فإين أصلي هبم صالة رسول اهللا صلى اهللا إسحاق فلما جاء قال عمر 

  عليه و سلم الاخرم عنها أركد يف األوليني وأحذف يف األخريني قال كذاك الظن بك يا ابا إسحاق 

عن عبد امللك حدثنا حممد بن أمحد بن كسا قال نا محاد بن إمساعيل بن عليه قال ثنا أيب عن داود الطائي  - ٦٢٠٨
  بن عمري 

مل يرو : عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيه سعد بن معاذ قال فنظر إىل عانيت فوجدها مل تنبت فخلى سبيلي 
  هذا احلديث عن داود الطائي إال إمساعيل بن عليه 

البكري عن بن أيب حدثنا حممد بن أمحد بن كسا الواسطي قال نا هشام بن عمار قال نا عبد اهللا بن يزيد  - ٦٢٠٩
  ذئب عن سعيد املقربي 

مل يرو هذا : عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابردوا بالطعام فإن الطعام احلار غري ذي بركة 
  احلديث عن بن أيب ذئب إال عبد اهللا بن يزيد تفرد به هشام 

شر التنيسي قال نا األوزاعي عن حسان بن عطية حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي قال نا حممد بن ب - ٦٢١٠
  عن حممد بن املنكدر 

عن جابر بن عبد اهللا قال أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف منزله فرأى رجال شعثا فقال أما كان هذا جيد ما 
  ألوزاعي مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال حسان بن عطية تفرد به ا: يغسل ثوبه ويلم شعثه 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا سعيد بن منصور قال نا يونس بن ايب يعفور عن عون بن ايب جحيفة  - ٦٢١١

عن ابيه قال كنت مع عمي عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب فقال اليزال امر أميت صاحلا حىت ميضى اثنا 
مل يرو ] :  ٢١٠ص [ ما قال يا عم قال كلهم من قريش  عشرة خليفة وخفض هبا صوته فقلت لعمي وكان أمامي

  هذا احلديث عن عون بن أيب جحيفة إال يونس بن أيب يعفور وال يروى عن ايب جحيفة إال هبذا األسناد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا سعيد بن منصور قال نا إمساعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو  - ٦٢١٢
  بن شعيب عن أبيه 

اليروي هذا : ن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من شيء فقد وجب ع
  احلديث عن بن جريج إال إمساعيل بن عياش 



حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا أمحد بن عمر العالف الرازي قال نا أبو سعيد موىل بين هاشم عن  - ٦٢١٣
ت ميمونا الكردي وهو عند مالك بن دينار فقال له مالك بن دينار ما للشيخ ال حيدث عن أبيه أيب خلدة قال مسع

فإن أباك قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسع منه قال كان أيب الحيدثنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خمافة 
  أن يزيد أو ينقص 

ن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ولكن سأحدثكم وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م
  عنه حبديث مسعته حيدث به غري مرة وال مرتني والثالث 

يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل تزوج امرأة تزوجها يوم تزوجها وهو اليريد أن يعطيها 
رجل استدان دينا وهو اليريد أداءه فمات ومل يؤده لقي اهللا  مهرها لقي اهللا عز و جل يوم القيامة وهو زان وأميا

]  ٢١١ص [ مل يرو هذا احلديث عن أيب خلدة إال ابو سعيد موىل بين هاشم واليروى : تبارك وتعاىل وهو سارق 
  عن أيب ميمون الكردي إال هبذا اإلسناد 

  حلارث بن عبيد عن أيب عمران اجلوين حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا سعيد بن منصور قال ثنا ا - ٦٢١٤

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا أنا قاعد إذ جاء جربيل صلى اهللا عليه و سلم فوكز 
بني كتفي فقمت إىل شجرة فيها مثل وكري الطري فقعد يف أحدمها وقعدت يف اآلخر فسمت وارتفعت حىت إذا 

طريف فلو شئت أن أمس السماء مسست فالتفت فإذا جربيل عليه السالم كأنه حلس  سدت اخلافقني وأنا أقلب
الطىء فعرفت فضل علمه باهللا علي وفتح يل باب من السماء فرأيت النور األعظم ولط دوين احلجاب رفرفة الدر 

  ارث مل يرو هذا احلديث عن ايب عمران اجلوين إال احل: والياقوت فأوحى اهللا إيل ما شاء أن يوحي 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن يوسف الزبيدي ابو محة قال نا أبو قرة موسى بن طارق عن  - ٦٢١٥
زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن أبان قال حدثين عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو أنه مسع 

ما عبد مسلم يف يومه وليلته إال ادخله اهللا اجلنه ومها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خصلتان الحيافظ عليه
يسريان وقليل من حيافظ عليهما قالوا وما مها يارسول اهللا قال تسبيح العبد يف دبر كل صالة عشرا وحيمد عشرا 

عند اهللا ألف ومخس مائة حسنة ويسبح ثالثا ]  ٢١٢ص [ ويهلل عشرا وهي مخسون ومائة يف يومه وليلته وهي 
ني تسبيحة وحيمد ثالثا وثالثني حتميدة ويكرب اربعا وثالثني تكبرية فذلك مائة وهي عنداهللا ألف حسنة فذلك وثالث

ألفان ومخس مائة حسنة قالوا يارسول اهللا وما لنا ال حنافظ على ذلك قال إن احدكم إذا قضى صالته أتاه الشيطان 
مل يرو هذا احلديث عن زياد بن : اتاه فاهلاه عنها حىت ينام فذكره حوائجه فيقوم قبل أن يقوهلا فإذا أوى إىل فراشه 

  سعد إال زمعه تفرد به أبو قرة 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حمرز بن سلمة قال نا عبد العزيز بن أيب حازم عن سهيل بن أيب صاحل  - ٦٢١٦
  عن عرفجة بن عبد الواحد عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش 



اهللا بن مسعود قال كنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نسميها املانعة وإهنا يف كتاب اهللا عز و جل أن عبد 
مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال بن أيب ) : تبارك ( سورة من قرأها يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب يعين 

  حازم 

بن حممد القواس قال نا مسلم بن خالد الزجني عن جعفر بن  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا أمحد - ٦٢١٧
عن بن عباس قال ماراين رجل من بين فزارة يف الرجل ]  ٢١٣ص [ حممد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا 

موسى قال قلت هو اخلضر قال الفزاري هو رجل آخر فمر بنا ايب بن كعب قال بن عباس ) أ  ٢٨٥( الذي اتبعه 
فسألته أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر الذي تبعه موسى عليه السالم قال نعم مسعت رسول  فدعوته

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بينا موسى جالس يف مأل بين إسرائيل فقال له رجل ما من رجل اعلم باهللا منك قال 
 بل عبدي اخلضر فسال السبيل إليه فجعل اهللا له احلوت من أراه قال فعتب اهللا عليه إذا مل يرد األمر إليه فأوحى اهللا

مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال مسلم بن خالد وعبد اهللا بن : آية إذا افتقده وكان من شأنه ما قص اهللا 
  ميمون القداح 

هاين قال نا حممد حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حمرز بن سلمة وحدثنا علي بن إسحاق الوزير األصب - ٦٢١٨
  بن زنبور املكي قاال نا عبد العزيز بن ايب حازم عن سهيل بن ايب صاحل عن موسى بن عقبة عن عاصم بن ايب عبيد 

عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يدعو هبؤالء الكلمات 
اآلخر فال شيء بعدك اعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك اللهم أنت األول فال شيء قبلك وأنت 

وفتنة الغىن وفتنة الفقر وأعوذ بك من املأمث واملغرم اللهم نق ]  ٢١٤ص [ من األمث والكسل ومن عذاب القرب 
شرق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس اللهم باعد بيين وبني خطيئيت كما باعدت بني امل

واملغرب هذا ما سال حممد ربه اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح وخري العمل وخري الثواب 
وخري احمليا وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وارفع درجيت وتقبل صاليت واغفر خطيئيت وأسألك الدرجات العلى 

  من اجلنة آمني اللهم إين إسالك اجلنة آمني 

إين اسألك خري ما فعل وخري ما عمل وخري مابطن وخري ما ظهر والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين  اللهم
اسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري تصلح أمري وتطهر قليب وحتفظ فرجي وتنور يل قليب وتغفر ذنيب واسالك 

  بن زنبور  واللفظ حلديث حممد: الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم جنين من النار 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي قال نا أبو إسحاق الفزاري عن  - ٦٢١٩
  األعمش عن أيب سفيان 

مل يرو : عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معلم اخلري يستغفر له كل شيئ حىت احليتان يف البحار 
  عمش إال ابو إسحاق الفزاري هذا احلديث عن األ



حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا املسيب بن واضح قال نا خملد بن احلسني عن هشام بن حسان عن  - ٦٢٢٠
  محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت 

شام مل يرو هذا احلديث عن ه: عن أيب ذر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على املوقني واخلمار 
  بن حسان إال خملد بن احلسني تفرد به املسيب بن واضح 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا سعيد بن منصور قال نا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن  - ٦٢٢١
  بكر بن سوادة اجلذامي عن صاحل بن خيوان 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر فقال عن ايب سهلة السائب بن خالد أن رجال أم قوما فبسق يف القبلة ورسول ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني فرغ اليصلي لكم هذا فأراد بعد ذلك أن يصلي هبم فمنعوه واخربوه بقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم ما فعلوا وأحسبه قال 
  و هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا األسناد تفرد به عمرو بن احلارث آذيت اهللا وحنو ذلك مل ير

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن ابيه  - ٦٢٢٢
  عن جده 

أقاتل حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا الإله إال عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن 
  اهللا فقد عصموا مين أمواهلم وأنفسهم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن ابيه عن  - ٦٢٢٣
اهللا عليه و سلم احليات ما ساملنا هن منذ حاربناهن فمن رأى منهن  جده عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى

  شيئا فليقتله فإنه اليبدو لكم مسلموهم ومن ترك منهن خيفة شيئا فليس منا 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن ابيه عن  - ٦٢٢٤
  جده 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جتمعوا امسي وكنييت أنا أبو القاسم اهللا يعطي وأنا قاسم عن ايب هريرة قال 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن أبيه  - ٦٢٢٥
  عن جده 

ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال حىت يفكه  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  العدل أو يوبقه اجلور 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن  - ٦٢٢٦
  أبيه عن جده 



من األرض بغري حقه طوقه يوم القيامة من  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخذ شربا
  سبع أرضني 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن حممد بن عجالن عن أبيه  - ٦٢٢٧
ه عن جده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اطلع عليك احد يف بيتك فخذفته ففقأت عيني

  مل يرو هذه األحاديث عن عبد اهللا بن حممد بن عجالن إال إبراهيم بن املنذر احلزامي : ما كان عليك جناح 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا عبد العزيز بن حيىي قال نا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن  - ٦٢٢٨
  ابيه 

اسود ]  ٢١٧ص [ ر مشبك بالبواري عليه كساء عن عائشة قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سري
فأجلسناه على البواري فدخل عليه أبو بكر وعمر والنيب صلى اهللا عليه و سلم جالس عليه فنظرا فرأيا أثر السرير 

يف جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبكى أبو بكر وعمر فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بكي أن هذا السرير قد اثر يف جنبك خشونته وكسرى وقيصر على فرش احلرير والديباج فقال مايبكيكما قاال ن

مل يرو هذا احلديث : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عاقبة كسرى وقيصر إىل النار وعاقبة سريري هذا اجلنة 
  عن الليث إال عبد العزيز بن حيىي 

ال نا حفص بن عمر اجلدي قال نا بكار بن عبد اهللا بن أخي موسى حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ق - ٦٢٢٩
  بن عبيدة الربذي قال نا موسى بن عبيدة قال حدثين زيد بن عبد الرمحن عن أمه حجة بنت قريط 

عن امها عقيلة بنت عبيد بن احلارث قالت جئت أنا وأمي قريرة بنت احلارث العتوارية يف نساء من املهاجرات 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ضارب عليه قبة باألبطح وأخذ علينا أال نشرك باهللا شيئا اآلية كلها  فبايعنا رسول

فلما أقررنا وبسطنا ايدينا لنبايعه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال أمس ايدي النساء فاستغفر لنا وكانت تلك 
  سناد تفرد به بكار بن عبد اهللا الربذي اليروى هذا احلديث عن عقيلة بنت عبيد إال هبذا اإل: بيعتنا 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن أيب عمر العدين قال نا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم  - ٦٢٣٠

مل يرو ] :  ٢١٨ص [ عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عنها يوم عرفة فقال هي حق يعين العترية 
  بن أسلم إال سفيان وال رواه عن سفيان إال حممد بن أيب عمر العدين هذا احلديث عن زيد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا حممد بن معاوية النيسابوري قال ثنا حممد بن دينار عن حيىي بن سعيد  - ٦٢٣١
  عن سعيد بن املسيب 

عن حيىي بن سعيد إال حممد بن : يده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أفسد عبدا على س
  دينار تفرد به حممد بن معاوية 



حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد اهللا بن حممد بن علي  - ٦٢٣٢
  بن حسني عن احلسن بن زيد عن أبيه زيد بن احلسن عن جده 

ن أيب طالب سائل وهو راكع يف تطوع فنزع خامته فأعطاه السائل قال مسعت عمار بن ياسر يقول وقف على علي ب
إمنا وليكم ( فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعلمه ذلك فنزلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية 

اهللا عليه و فقرأها رسول اهللا صلى ) اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
اليروى هذا احلديث عن عمار بن : سلم مث قال من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  ياسر إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن يزيد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن بكار العيشي قابل ثنا عمر بن أيب خليفة عن هشام بن  - ٦٢٣٣
  عن حممد بن سريين حسان 

مل يرو هذا احلديث : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخر كالم يف القدر لشرار هذه األمة 
  عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين إال عمر بن أيب خليفة تفرد به حممد بن بكار العيشي 

زي قال نا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن قتادة عن حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا مقاتل املرو - ٦٢٣٤
مل يرو : أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء 

  هذا احلديث عن معمر إال بن املبارك 

ل نا إسحاق بن جعفر بن حممد بن علي حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قا - ٦٢٣٥
  بن احلسني قال حدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز األمامي األنصاري عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب 

: عن أيب هريرة انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول التنكح العمة على بنت االخ وال اخلالة على بنت االخت 
  بن جعفر بن حممد إال إبراهيم بن املنذر  مل يرو هذا احلديث عن إسحاق

  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال نا احلارث بن عمري عن أيوب عن نافع  - ٦٢٣٦

مل يرو هذا احلديث عن أيوب : عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف السفر على راحلته 
  عمري تفرد به إبراهيم الشافعي  إال احلارث بن

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال نا وكيع بن اجلراح قال نا مسعر عن  - ٦٢٣٧
ايب إسحاق عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال صلينا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر مبىن أكثر ما كان الناس 

  احلديث عن مسعر إال وكيع تفرد به يعقوب بن محيد  مل يرو هذا: وآمنه ركعتني 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن ايب عمر العدين قال نا سفيان بن عيينة عن مسعر عن املختار  - ٦٢٣٨
  بن فلفل 



عن  احلديث ١مل يرو هذا : عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رآي رجال يسوق بدنه فقال اركبها 
  سفيان بن عيينة إال حممد بن ايب عمر ومل يروه عن مسعر عن املختار بن فلفل إال سفيان 

  ورواه الناس عن مسعر عن بكري بن األحنس 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال ثنا حامت بن إمساعيل عن هشام بن  - ٦٢٣٩
  حسان عن هبز بن حكيم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إنكم تعرضون على أفواهكم الفدام فأول ما يتكلم من أحدكم  عن أبيه عن جده
  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال حامت تفرد به يعقوب بن محيد : يده وفخذه 

ن قتادة عن حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال نا بن املبارك عن معمر ع - ٦٢٤٠
  أيب سلمة 

( عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصالة وإذا اراد أن يأكل 
  مل يرو هذا احلديث عن معمر عن قتادة إال بن املبارك ] :  ٢٢١ص [ توضأ ) ب  ٢٨٦

  ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

ن علي الصائغ قال نا مهدي بن جعفر الرملي قال نا رشدين بن سعد عن أيب عقيل زهرة حدثنا حممد ب - ٦٢٤١
  بن معبد 

عن جده عبد اهللا بن هشام قال كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو 
اليروى : لرمحن وجواز من الشيطان الشهر اللهم أدخله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم ورضوان من ا
  هذا احلديث عن عبد اهللا بن هشام إال هبذا اإلسناد تفرد به رشدين بن سعد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا خالد بن يزيد العمري قال ثنا عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن  - ٦٢٤٢
  جده 

 عليه و سلم يظهر اإلسالم حىت خيتلف التجار يف البحر و أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا
حىت ختوض اخليل يف سبيل اهللا مث يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أفقه منا من أعلم منا مث قال 
مل : ر ألصحابه هل يف أولئك من خري قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه األمة فأولئك هم وقود النا

  يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن زيد بن اسلم إال خالد بن يزيد العمري 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا أمحد بن عبدة الضيب قال نا احلسن بن صاحل بن أيب األسود قال نا  - ٦٢٤٣
عن ]  ٢٢٢ص [ عمي منصور بن أيب األسود قال حدثين شيخ يكىن أبو حممد قال حدثين شيخ يقال له املهاجر 

حممد بن مسلمة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لربكم يف أيام الدهر نفحات فتعرضوا هلا لعل أحدكم 



اليروى هذا احلديث عن حممد بن مسلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن : أن تصيبه نفحة فال يشقى بعدها أبدا 
  عبده 

غ قال نا سعيد بن منصور قال نا يوسف بن عطية السعدي عن عطاء بن أيب حدثنا حممد بن علي الصائ - ٦٢٤٤
  ميمونه 

قال ثنا أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر الفضل بن عباس أن يعد له طهورة فانطلق رسول اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه و سلم حلاجته وكان إذا كانت له حاجة تباعد حىت اليكاد يرى فلما قضى 

و سلم حاجته أقبل راجعا فمر بإمرأة عند قرب ميت هلا وهي تعدد وتعول فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عليها وهي التعرفه فقال هلا اتق اهللا واصربي قالت يا عبد اهللا اذهب حلاجتك فقال هلا ثالثا مث انصرف فجاء فأخذ 

ل فأتى املرأة فقال هلا ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقامت فقالت املطهرة من الفضل فقام الفض
ياويلها هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل أعرفه فسعت حىت حلقته على باب املسجد فقالت يارسول اهللا واهللا 

مل يرو هذا احلديث هبذا : ا ثالثا ما عرفتك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصرب عند الصدمة األوىل قاهل
  التمام عن عطاء بن أيب ميمونة إال يوسف بن عطية تفرد به سعيد بن منصور 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا خالد بن يزيد العمري قال نا إسحاق بن عبد اهللا بن حممد بن علي  - ٦٢٤٥
  طالب  بن حسني قال حدثين عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب

عن أيب رافع قال جاءت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسن وحسني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقال هلا أما حسن فإن له ثبايت ]  ٢٢٣ص [ سلم يف مرضه الذي قبض فيه فقالت هذان ابناك فورثهما شيئا 

ديث عن ايب رافع إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن اليروى هذا احل: وسؤددي وأما حسني فإن له حزاميت وجودي 
  يزيد العمري 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ناإبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا حممد بن فليح قال حدثين أبو غسان  - ٦٢٤٦
  حممد بن مطرف عن عمر بن نافع عن أبيه نافع موىل بن عمر 

خايل فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر شق عليه فأردت أن أتزوجها أن رجال سأل عبد اهللا بن عمر فقال إن 
ومل يأمرين بذلك ومل يعلم به فقال بن عمر ال إال أن تنكح نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإال 

افع إال ابو مل يرو هذا احلديث عن عمر بن ن: فإنا كنا نعد هذا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفاحا 
  غسان 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حمرز بن سلمة قال ثنا عبد العزيز بن حممد عن موسى بن عقبة عن  - ٦٢٤٧
  أيب الزبري 



عن جابر عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى صبيا قد علق عليه فقال عالم تعلقون بصبيانكم 
مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال عبد العزيز الدراوردي واليروى : ط عليكم بالقسط يذاب باملاء مث يسع

  عن جابر عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

بن سلمة قال نا عبد العزيز بن حممد ]  ٢٢٤ص [ حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن حمرز  - ٦٢٤٨
  يد اهللا بن انس عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد احلضرمي عن حفص بن عب

عن أيب هريرة قال سبت احلمى يوما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مل يرو هذا احلديث عن : التسبوها فوالذي نفسي بيده إهنا لتذهب ذنوب املؤمن كما يذهب الكري خبث احلديد 

بد العزيز بن حممد ومل يرو حفص بن عبيد اهللا بن أنس عن أيب هريرة علقمة بن مرثد إال موسى بن عبيدة تفرد به ع
  حديثا غري هذا 

حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال نا عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا  - ٦٢٤٩
لى اهللا عليه و سلم الحترم املصة بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري قال قال رسول اهللا ص

  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال عبد اهللا بن رجاء : وال املصتان 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا عبد العزيز بن حيىي املدين قال نا سليمان بن بالل عن حممد بن أيب  - ٦٢٥٠
  محيد عن مجيلة بنت عبادة األنصاري عن أختها 

قبة بن مالك قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخطب الناس على املنرب يف رمضان فقال قد قمت على عن ع
اليروى هذا احلديث عن : العشر األواخر يف ليلة الوتر ]  ٢٢٥ص [ هذا املنرب وأنا أعلم ليلة القدر فالتمسوها يف 

  ىي عقبة بن مالك إال هبذا االسناد تفرد به عبد العزيز بن حي

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال نا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو  - ٦٢٥١
  بن احلارث أن قتادة بن دعامة حدثه عن عروة بن الزبري 

نك عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعدها أن تصلي يف البيت وأمرها أن تصلي يف احلجر قالت إ
مل يرو هذا احلديث : وعدتين أن أصلي يف البيت قال إنه من البيت لوال أن قومك حديث عهد بشرك أحلقته بالبيت 

  عن قتادة إال عمرو بن احلارث 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال ثنا إمساعيل بن داود املخراقي عن  - ٦٢٥٢
عن احلكم بن عبد اهللا أن حممد بن كعب القرظي حدثه أن احلسن بن أيب احلسن  سليمان بن بالل عن أيب حسن

  حدثه أنه مسع شرحيا يقول 

قال عمر بن اخلطاب إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستغربلون حىت تصريون يف حثالة من الناس مرجت 
ال تعملون مبا تعرفون وتتركون ما فقال قائلنا كيف بنا يارسول اهللا فق) ب  ٢٨٧( عهودهم وخربت أماناهتم 



اليروى هذا احلديث عن شريح القاضي إال : تنكرون وتقولون أحد أحد انصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا 
  هبذا اإلسناد تفرد به يعقوب بن محيد 

رزيق قال نا شعيب بن ]  ٢٢٦ص [ حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن معاوية النيسابوري  - ٦٢٥٣
عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فخلل حليته مث قال رأيت النيب صلى اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال شعيب بن رزيق : عليه و سلم يتوضأ فخلل حليته 

ناعلي بن موسى بن جعفر بن حممد  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا عبدالسالم بن صاحل اهلروي قال - ٦٢٥٤
  عن أبيه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسني عن ابيه 

اليروى : عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان 
  روي هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به عبدالسالم بن صاحل اهل

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا خالد بن يزيد العمري قال نا سعيد بن مسلم بن بانك أنه مسع عبد  - ٦٢٥٥
مل : الرمحن بن هرمز األعرج يقول مسعت أبا هريرة يقول كان تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك إله احلق 

  لد بن يزيد العمري يرو هذا احلديث عن سعيد بن مسلم بن بانك إال خا

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا خالد بن يزيد العمري قال نا سعيد بن مسلم بن بانك عن أبيه عن  - ٦٢٥٦
معاوية بن أيب سفيان قال دخلت علي أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدت النيب صلى اهللا عليه و 

أيصلي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ]  ٢٢٧ص [ ت ألم حبيبة سلم يصلي يف ثوب واحد عاقده على قفاه فقل
احلديث عن سعيد بن مسلم بن بانك إال خالد بن  ١مل يرو هذا : ثوب واحد قالت نعم وهو الذي كان فيه ما كان 

  يزيد العمري 

خي عبد اهللا حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا سعيد بن منصور قال نا عطاف بن خالد قال أخربين أ - ٦٢٥٧
بن خالد عن عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرة عن عمه عبد الرمحن بن أيب عمرة قال قال يل عثمان بن عفان كنا 

مل يرو هذا احلديث عن عبد : نتحدث أن شهود العتمة خري من قيام نصف ليلة وشهود الصبح خري من قيام ليلة 
لد أبو عطاف وال عن عبد اهللا إال أخوه عطاف تفرد به سعيد بن الرمحن بن عمرو بن أيب عمرة إال عبد اهللا بن خا

  منصور 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا حمرز بن سلمة قال نا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٦٢٥٨
  سامل 

مل يرو هذا : ة بإقامة عن بن عمر قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب باملزدلفة فلما أناخ قال الصال
  احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال الدراوردي 



حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن معاوية النيسابوري قال نا حممد بن سلمة احلراين عن  - ٦٢٥٩
  خصيف عن جماهد 

وجوههم وجوه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيجيء يف آخر الزمان أقوام تكون 
األدميني وقلوهبم قلوب الشياطني أمثال الذئاب الضواري ليس يف قلوهبم شيء من الرمحة سفاكون للدماء اليزعون 

أمنتهم خانوك صبيهم ]  ٢٢٨ص [ قبيحا إن تابعتهم واربوك وإن تواريت عنهم اغتابوك وإن حدثوك كذبوك وإن 
وف والينهى عن منكر إالعتزاز هبم ذل وطلب ما يف أيديهم شاطر وشيخهم اليأمر مبعر) ب  ٢٨٨( عارم وشاهبم 

فقر احلليم فيهم غاو واألمر باملعروف فيهم متهم املؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم بدعة 
مل يرو هذا احلديث عن : والبدعة فيهم سنة فعند ذلك يسلط اهللا عليهم شرارهم ويدعوا أخيارهم فال يستجاب هلم 

  يف إال حممد بن سلمة تفرد به حممد بن معاوية واليروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد خص

  حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا حممد بن عبداألعلى قال نا معتمر بن سليمان عن طفيل عن محيد  - ٦٢٦٠

ت وأطلع رجل يف بيته فاهوى إليه بسهم فسدده عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يف بي
  مل يرو هذا احلديث عن محيد إال طفيل شيخ بصرى تفرد به معتمر : حنوه فتأخر الرجل 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا يعقوب بن محيد بن كاسب قال ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن عبد اهللا  - ٦٢٦١
  بن سعيد بن ايب هند عن نافع 

عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل عليك بالسمع والطاعة فيما أحببت أو كرهت إال أن تؤمر  عن بن
مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن سعيد بن ايب هند إال املغرية بن عبد : مبعصية فال طاعة ألحد يف معصية اهللا 

  الرمحن تفرد به يعقوب بن محيد 

صائغ قال نا بشر بن عبيس بن مرحوم العطار قال نا النضر بن عريب عن عاصم حدثنا حممد بن علي ال - ٦٢٦٢
أيب صاحل عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب ]  ٢٢٩ص [ بن عمر عن سهيل بن 

الذي  أروى الدوسي قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فطلع أبو بكر وعمر فقال احلمد هللا
  مل يرو هذا احلديث عن النضر بن عريب إال بشر بن عبيس واليروى عن أيب أروى إال هبذا اإلسناد : أيدين هبما 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا احلسن بن علي احللواين قال نا جابر بن غيالن بن منبة الصنعاين قال  - ٦٢٦٣
  طاوس ]  ٢٣٠ص [ قال حدثين وهب بن منبة عن نا عبد اهللا بن صفوان عن إدريس بن وهب بن منبة 

عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لوال ما طبع الركن من أجناس اجلاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة 
اليروى هذا احلديث عن وهب بن منبة عن طاوس إال هبذا اإلسناد تفرد به : واألمثة الستشفى به من كان به داء 

  احللواين 



حدثنا حممد بن علي الصائغ قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال نا سفيان بن عيينة عن عبدة يعين بن  - ٦٢٦٤
  أيب لبابة عن حبيب بن ايب ثابت 

عن بن عمر قال بين األسالم على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج 
مل يرو هذا احلديث عن سفيان عن : قال له صيام رمضان وحج البيت قال ال إال هكذا قال البيت وصيام رمضان وي

عبدة إال إبراهيم بن حممد الشافعي ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي وغريه عن سفيان عن سعري بن اخلمس ومسعرر 
  بن كدام 

األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  حدثنا حممد بن علي ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا سفيان عن - ٦٢٦٥
مل يرو هذا : أبا بكر خليال ]  ٢٣١ص [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت متخذا خليال الختذت 

  احلديث عن سفيان إال إبراهيم بن حممد الشافعي 

  قال  حدثنا حممد بن علي قال نا حممد بن ايب عمر العدين ثنا سفيان عن إمساعيل عن قيس - ٦٢٦٦

باهلجرة كنا عند العراة احلفاة وكنتم عند ) ب  ٢٨٨( قال عمر ألمساء سبقناكم باهلجرة قالت واهللا لقد سبقتمونا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلم جاهلكم وعاملكم ويأمركم مبعايل األخالق وقالت آلتني رسول اهللا صلى اهللا 

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال حممد بن أيب عمر : رتان عليه و سلم فأخربه فقال للناس هجرة ولكم هج

  حدثنا حممد بن علي ثنا حممد بن أيب عمر ثنا سفيان عن حممد بن سوقة  - ٦٢٦٧

عن نافع عن بن عمر قال رمبا عد العاد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجمللس الواحد اغفر يل وتب علي أنت 
  التواب الغفور مائة مرة 

  حدثنا حممد بن علي نا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن بن عون عن حممد بن سريين  - ٦٢٦٨

مل يرو هذا احلديث عن بن : قال سألت بن عمر عن األضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول اهللا واملسلمون بعده 
  عون إال إمساعيل بن عياش 

  سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  حدثنا حممد بن علي ثنا سعيد بن منصور نا - ٦٢٦٩

عن أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلمر فقال مل يأت فيها شيء إال هذه اآلية الفاذه 
مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال سعيد ) : فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( اجلامعة 

  بن منصور 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا يزيد بن موهب الرملي قال ثنا حيىي بن زكريا بن ايب زائدة عن عبيد اهللا  - ٦٢٧٠
  بن عمر عن ايب الزناد عن االعرج 



مل : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال أن يف الرقيق صدقة الفطر 
  عن عبيد اهللا بن عمر إال بن أيب زائدة تفرد به يزيد يرو هذا احلديث 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا يزيد بن موهب ثنا مفضل بن فضالة عن عبد اهللا بن عياش القتباين عن  - ٦٢٧١
  حممد بن عجالن 

نار يغلي منهما  عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أدىن أهل النار عذابا الذي له نعالن من
  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عياش إال مفضل بن فضالة : دماغه 

  حدثنا حممد بن علي ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا بكر بن يونس بن بكري ثنا موسى بن علي عن أبيه  - ٦٢٧٢

ى الطعام والشراب فإن اهللا عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التكرهوا مرضاكم عل
مل يرو هذا احلديث عن موسى بن علي إال بكر بن يونس واليروى عن عقبة بن عامر إال هبذا : يطعمهم ويسقيهم 

  اإلسناد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ نا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن  - ٦٢٧٣
  حممد بن علي 

أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليدرك باحللم درجة عن علي بن 
  الصائم القائم وإن الرجل ليكتب جبارا وما ميلك إال أهل 

  اليروى هذا احلديث عن علي رضي اهللا عنه إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش : بيته 

ائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أنس بن أيب القاسم احلضرمي حدثين عبد الرمحن بن حدثنا حممد بن علي الص - ٦٢٧٤
  األسود 

عن أبيه قال سألت عائشة رضي اهللا عنها عن الرجل يريد أن حيرم يتطيب فقالت تطيب بأطيب ما قدرت عليه 
أنس بن أيب القاسم عن  مل يرو: وكأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم 

  عبد الرمحن بن اسود حديثا غري هذا واسم ايب القاسم مالك كويف 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا القعنيب ثنا عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن أيب صاحل  - ٦٢٧٥

باعدة اهللا من النار ) أ  ٢٨٩(  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا
مل يرو هذا احلديث عن زيد بن اسلم إال ابنه عبد الرمحن وهشام بن سعد تفرد به عن هشام بن سعد : سبعني خريفا 

  الليث بن سعد 

  حدثنا حممد بن علي نا يزيد بن موهب ثنا حيىي بن زكريا بن ايب زائدة عن جمالد عن الشعيب عن مسروق  - ٦٢٧٦



ئشة قالت كان يوم من السنة جتمع فيه نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم عنده يوما إىل الليل قالت ويف ذلك عن عا
اليوم قال اسرعكن حلوقا أطولكن يدا قالت فجعلنا نتذارع بيننا أينا أطول يدين قالت فكانت سودة أطوهلن يدا 

دقة قالت وكانت زينب تغزل الغزل تعطيه سرايا النيب فلما توفيت زينب علمنا أهنا كانت أطوهلن يدا يف اخلري والص
  صلى اهللا عليه و سلم خييطون به ويستعنيون به يف مغازيهم قالت 

  مل يرو هذا احلديث عن جمالد إال بن ايب زائدة : ويف ذلك اليوم قال كيف باحداكن تنبح عليها كالب احلواب 

نا مروان بن معاوية ناعلي بن عبد العزيز عن حسني  حدثنا حممد بن علي الصائغ نا يزيد بن موهب - ٦٢٧٧
  املعلم عن أيب املهزم 

اليروى هذا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف بيض النعام يصيبه احملرم مثنه 
  بن سفيان احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به مروان بن معاوية واسم أيب املهزم يزيد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن سعيد بن أيب  - ٦٢٧٨
  أويس عن بن كعب 

عن سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذو الوجهني يف الدنيا يأيت يوم القيامة وله 
  يث عن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن يزيد العمري وجهان من نار ال يروى هذا احلد

  حدثنا حممد بن علي ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا سعيد بن مسلم  - ٦٢٧٩

  بن بانك عن أيب احلويرث 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ذئبان ضاريان يف زريبة غنم 
اليروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا : فسادا من طلب املال وطلب الشرف يف دين املرء املسلم  بأسرع فيها

  اإلسناد تفرد به خالد بن يزيد 

حدثنا حممد نا علي نا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين أسامة بن زيد عن بن شهاب  - ٦٢٨٠
  عن ايب رشدين 

قالت صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف ) واملرسالت عرفا ( ارث أهنا كانت إذا مسعت أحدا يقرأ عن أم الفضل بنت احل
مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن أيب رشدين وهو كريب : املغرب باملرسالت مث مل يصل لنا عشاء حىت قبضه اهللا 

  إال أسامة بن زيد 

  أم الفضل  ورواه الناس عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس عن أمه



حدثنا حممد بن علي نا مهدي بن جعفر الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن عبد اهللا بن شوذب عن عبد اهللا  - ٦٢٨١
بن القاسم عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال جاء عثمان بن عفان حني جهز جيش 

  ه و سلم العسرة بألف دينار فنثرها يف حجر النيب صلى اهللا علي

اليروى : قال عبد الرمحن فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقلبها بيده ويقول اليضر بن عفان ما عمل بعد اليوم 
هذا احلديث عن عبد الرمحن بن مسرة إال هبذا اإلسناد تفرد به به عبد اهللا بن شؤذب ومل يروه عن بن شوذب إال 

  ضمرة 

مر الضرير حفص بن عبد اهللا احللواين قال نا عمر بن عبيد البصري حدثنا حممد بن علي ثنا أبو ع - ٦٢٨٢
صاحب اخلمر نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب أن 

  يؤخذ برخصه كما حيب أن يؤخذ بعزائمه 

  إال عمر بن عبيد تفرد به حفص بن عبد اهللا  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة: قلت وما عزائمه قال فرائضه 

حدثنا حممد بن علي الصائغ نا حفص بن عبد اهللا احللواين ثنا عمر بن عبيد صاحب اخلمر ثنا سهيل بن  - ٦٢٨٣
  أيب صاحل عن أبيه 

ظنه قال عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد ليبلغ حبسن خلقه درجة الصائم القائم وأ
  مل يرو هذا احلديث عن سهيل إال عمر بن عبيد تفرد به حفص بن عبد اهللا : اجملاهد يف سبيل اهللا 

حدثنا حممد بن علي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا عباس بن أيب مشلة عن موسى بن يعقوب الزمعي عن  - ٦٢٨٤
  عطاء بن مسعود عن أبيه 

اهنا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعها على أنك التزنني وال تسرقني وال عن عمته عزة بنت خايل أهنا أخربته 
تئدين فتبدين أو ختفني فقلت أما الواد املبدى عرفته وأما الواد اخلفي فلم اسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل 

روى هذا احلديث عن عزة بنت خايل إال ال ي: خيربين وقد وقع يف نفسي أنه إفساد الولد فواهللا الأفسد يل ولدا ابدا 
  هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن يعقوب ومل يروه عن موسى إال عباس بن أيب مشلة وبن أيب فديك 

حدثنا حممد بن علي نا حفص بن عبد اهللا احللواين ثنا بكار بن عبد اهللا الربذي عن موسى بن عبيدة قال  - ٦٢٨٥
  العويف عن بن شهاب عن أيب سلمة أخربين عمرو بن عبد اهللا بن نوفل 

قال قلبت ]  ٢٣٨ص [ عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عليه السالم 
: مشارق األرض ومغارهبا فلم أجد رجال افضل من حممد صلى اهللا عليه و سلم ومل ار بيتا افضل من بيت بين هاشم 

  إال هبذا اآلسناد تفرد به موسى بن عبيدة واليروي عن عائشة إال هبذا اإلسناد  اليروى هذا احلديث عن الزهري



حدثنا حممد بن علي نا املسيب بن واضح ثنا عطاء بن مسلم اخلفاف حدثين أبو عمرو األشجعي عن  - ٦٢٨٦
  سامل بن أيب اجلعد عن قيس بن أيب حازم 

و سلم ليلة فرأيت عنده شخصا فقال هل رايته يا حذيفة عن حذيفة بن اليمان قال بت عند النيب صلى اهللا عليه 
قلت نعم يارسول اهللا قال هذا ملك مل يهبط إيل منذ بعثت أتاين الليلة وبشرين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 

ن مل يرو هذا احلديث عن قيس إال سامل بن أيب اجلعد وال عن سامل إال أبو عمرو األشجعي تفرد به عطاء ب: اجلنة 
  مسلم 

حدثنا حممد بن علي الصائغ نا املسيب بن واضح ثنا خملد بن احلسني عن هشام بن حسان عن حممد بن  - ٦٢٨٧
  سريين 

عن أيب هريرة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مر حبسان بن ثابت وهو يف املسجد وهو ينشد شعرا فقال له عمر 
ت فيه من هو خري منك مث التفت حسان إىل أيب هريرة فقال رضي اهللا عنه ها هنا فقال له حسان نعم لقد أنشد

أنشدك باهللا يا أبا هريرة هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أجب عين اللهم أيده بروح القدس فقال 
  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال خملد بن احلسني : ابو هريرة اللهم نعم فسكت عمر ومضى 

بن علي الصائغ املكي نا بشر بن عبيس بن مرحوم العطار حدثين جدى عن عبد الرحيم بن حدثنا حممد  - ٦٢٨٨
  زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه 

عن جده قال توضأرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من اليقبل اهللا صالته إال به مث 
ذا ضاعف اهللا له أجره مرتني مث توضأ ثالثا ثالثا فقال هذا إسباغ الوضوء وهذا توضأ ثنتني ثنتني فقال من توضأ هك

وضوئي ووضوء خليل اهللا إبراهيم عليه السالم من توضأ هكذا مث قال عند فراغه أشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
هكذا روى هذا احلديث  :الشريك له وأن حممدا عبده ورسوله فتح اهللا له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء 

  مرحوم بن عبد العزيز عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده 

  ورواه احلجني وغريه عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن بن عمر 

   عن أيب بن كعب ورواه عبد اهللا بن عرادة الشيباين عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمري

حدثنا حممد بن علي نا بشر بن عبيس نا نافع بن خارجة بن نافع موىل بن جحش عن أبيه عن جده عن  - ٦٢٨٩
  حممد بن عبد اهللا بن جحش 

عن زينب زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقبلوا الكرامة وأفضل 
  اليروى هذا احلديث عن زينب إال هبذا اإلسناد تفرد به بشر بن عبيس : مال وأطيبه رحيا الكرامة الطيب أخفه حم



حدثنا حممد بن علي نا حممد بن مقاتل املروزي ثنا حصني بن عمر األمحسي عن إمساعيل بن أيب خالد عن  - ٦٢٩٠
  قيس بن أيب حازم 

يل ياجرير ألي شيء جئتنا قلت ألسلم على يديك عن جرير قال ملا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم أتيته فقال 
مل يرو هذا احلديث عن : يارسول اهللا فألقى إيل كساءه مث اقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه 

  إمساعيل بن أيب خالد إال حصني بن عمر األمحسي 

بن مسلم عن احلكم بن مصعب عن حدثنا حممد بن علي الصائغ نا مهدي بن جعفر الرملي ثنا الوليد  - ٦٢٩١
  حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه 

عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لزم األستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
  يد بن مسلم اليروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به الول: خمرجا ويرزقه من حيث الحيتسب 

حدثنا حممد بن علي ثنا موسى بن حممد بن حيان البصري ثنا أبو حبر البكراوي عن هشام بن عروة عن  - ٦٢٩٢
  أبيه 

مل يروهذا احلديث عن هشام بن : عن املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد احلاجة أبعد 
  بن حيان عروة إال أبو حبر تفرد به موسى بن حممد 

حدثنا حممد بن علي ثنا أبو األخيل خالد بن عمرو السلفي احلمصي ثنا حممد بن حرب األبرش ثنا عبيد  - ٦٢٩٣
  اهللا بن عمر عن نافع 

مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن : عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من الرب الصوم يف السفر 
  عمر إال حممد بن حرب 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا العباس بن عبدالعظيم العنربي ثنا عبد الغفار بن عبيد اهللا الكريزي عن  - ٦٢٩٤
  صاحل بن أيب األخضر أنه حدثهم عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

وهو أول من مجع هبا يوم اجلمعة  عن أيب مسعود األنصاري قال أول من قدم من املهاجرين املدينة مصعب بن عمري
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال صاحل بن أيب : مجعهم قبل أن يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم 

  األخضر وال عن صاحل إال عبد الغفار بن عبيد اهللا تفرد به عباس العنربي 

عبد امللك بن حيىي بن الزبري عن عامر بن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن علي ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا  - ٦٢٩٥
  الزبري 



عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم يربكم أبناؤكم 
مر بن مل يرو هذا احلديث عن عا: ومن اعتذر إىل أخيه املسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره مل يرد على احلوض 
  عبد اهللا بن الزبري إال عبد امللك بن حيىي بن الزبري تفرد به خالد بن يزيد العمري 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري نا عبد امللك بن حيىي بن الزبري عن بالل بن حيىي  - ٦٢٩٦
  بن طلحة عن ابيه 

و سلم يوما ألصحابه وأنا حاضر لو كان ألحدكم هذه  أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
صالته اليت هي هللا فأمتوا صالتكم فإن اهللا ]  ٢٤٢ص [ السارية لكره أن جتدع كيف أن يعهد أحدكم فيجدع 

مل يرو هذ ا احلديث عن بالل بن حيىي بن طلحة إال عبد امللك بن حيىي بن الزبري تفرد به خالد بن : اليقبل إال تاما 
  د العمري يزي

  حدثنا حممد بن علي ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا جرير بن حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبري  - ٦٢٩٧

عن بن عباس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل عليه السالم فقال أقرىء عمر 
ا احلديث عن زيد العمي إال جرير بن حازم تفرد به خالد مل يرو هذ: السالم وقل له إن رضاه حكم وإن غضبه عز 

  بن يزيد العمري 

حدثنا حممد بن علي الصائغ نا يعقوب بن محيد ثنا أبو صفوان عبد اهللا بن سعيد بن عبد امللك عن بن  - ٦٢٩٨
  أيب ذئب 

أنكر ذلك الناس فأنزل عن نافع عن بن عمر أن رجال أصاب امرأة يف دبرها يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
  مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال أبو صفوان ) : نساؤكم حرث لكم ( اهللا 

حدثنا حممد بن علي ثنا عبد العزيز بن حيىي ثنا الليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن  - ٦٢٩٩
  األعرج 

سلم خرج على أهل الصفة وقد علت أصواهتم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
واستغربوا ضحكا فأغضبه ذلك فقال ما للضحك خلقتم وانكر ذلك عليهم فأتاه جربيل عليه السالم عن اهللا عز و 

جل ذكره فقال إن اهللا يأمرك أن تيسر وال تعسر وتبشر وال تنفر فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بسط منهم فبشرهم وبشر عليهم و

حدثنا حممد بن علي ثنا عبد العزيز بن حيىي ثنا الليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن  - ٦٣٠٠
  األعرج 



عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار ينادي مناد يا أهل اجلنة خلود الموت فيه 
  مل يرو هذين احلديثني عن الليث إال عبد العزيز بن حيىي : ويا أهل النار خلود الموت فيه 

  حدثنا حممد بن علي ثنا القعنيب ثنا عمر بن قيس عن عطاء  - ٦٣٠١

  عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اقتلوا الوزغ ولو يف جوف الكعبة 

  حدثنا حممد بن علي ثنا القعنيب نا عمر بن قيس عن عطاء  - ٦٣٠٢

مل يرو : عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج 
  هذين احلديثني عن عطاء إال عمر بن قيس 

حدثنا حممد بن علي ثنا مهدي بن جعفر الرملي ثنا حممد بن يوسف الفريايب عن عباد بن كثري عن مالك  - ٦٣٠٣
املزين عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماستر اهللا على عبد ذنبا يف الدنيا إال بن دينار عن علقمة 
  مل يرو هذا احلديث عن مالك بن دينار إال عباد تفرد به الفريايب : ستر عليه يف اآلخرة 

مة عن عبد الرمحن بن حدثنا حممد بن علي ثنا مهدي بن جعفر الرملي ثنا الوليد بن مسلم ثنا محاد بن سل - ٦٣٠٤
  القاسم عن أبيه 

مث قال ) فيتبعون ماتشابه منه ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت نزع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذه اآلية 
مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حذركم اهللا إذا رأيتموهم فاعرفوهم 

  اد بن سلمة تفرد به الوليد القاسم إال مح

  ورواه غريه عن محاد بن سلمة عن بن أيب مليكة عن القاسم عن عائشة 

حدثنا حممد بن علي املكي الصائغ قال ثنا يعقوب بن محيد بن كاسب نا عبد اهللا بن موسى التيمي عن  - ٦٣٠٥
  عيسى بن أيب عيسى احلناط عن نافع 

إن اهللا حرم حرمه فهو حرام إىل يوم القيامة اليعضد شجرة والحيتش حشيشة عن بن عمر أن النيب عليه السالم قال 
  مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عيسى احلناط : واليرفع لقطته إال إلنشادها واليستحل صيده 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حمرز بن سلمة ثنا عبد العزيز بن ايب حازم عن الضحاك بن عثمان عن  - ٦٣٠٦
  بن موسى عن ايب عبيد حاجب سليمان بن عبد امللك  أيوب

عن عمرو بن عبسة أن أبا عبيد قال له حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول 
صلى اهللا عليه و سلم يقول غري مرة وال مرتني وال ثالث يقول إذا توضأ العبد املؤمن فمضمض ) أ  ٢٩١( اهللا 

ناثرت اخلطايا من أشفار عينيه وإذا غسل يديه تناثرت اخلطايا من أظفار يديه وإذا غسل رجليه تناثرت واستنشق ت



اخلطايا من أظفار رجليه فإذا انتهى عند ذلك كان ذلك حظه من وضوئه فإن قام فصلى ركعتني يقبل هبما بقلبه 
احلديث عن أيوب بن موسى إال الضحاك بن مل يرو هذا : وطرفه إىل اهللا عز و جل خرج من ذنوبه كما ولدته أمه 

  عثمان تفرد به عبد العزيز بن ايب حازم 

  حدثنا حممد بن علي ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج بن حممد ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق  - ٦٣٠٧

ت معه أواقي عن الرباء بن عازب قال كنت مع علي حني أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اليمن فأصب
فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح فتخطيته فقالت مالك 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمر أصحابه فأحلوا قال قلت هلا إين أهللت بإهالل النيب صلى اهللا عليه و 
به لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم سلم قال فإين قد سقت اهلدي وقرنت وقال ألصحا

ولكين سقت اهلدي وقرنت فقال احنر من البدن سبعا وستني أو ستا وستني وأمسك لنفسك ثالثا وثالثني أو أربعا 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال يونس تفرد به حجاج بن حممد : وثالثني وأمسك من كل بدنة بضعه 

  ثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حيىي بن معني ثنا عباد بن عباد املهليب عن عاصم األحول عن معاذة حد - ٦٣٠٨

( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستأذننا إذا كان يوم املرأة منا بعد مانزلت 
نت تقولني قالت كنت أقول إن كان ذلك قالت معاذة فقلت ما ك) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 

  مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال عباد بن عباد : إيل فال أوثر أحدا على نفسي 

حدثنا حممد بن علي الصائغ نا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري  - ٦٣٠٩
 بن الزبري أنه قال وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطانا النداء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا

مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عبد اهللا بن حممد بن حيىي : قلت مل ذاك قال إهنم أطول أهل اجلنة أعناقا يوم القيامة 
  تفرد به إبراهيم 

  بن املنذر واليروى عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن علي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام بن عروة عن  - ٦٣١٠
  أيب صاحل 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيليكم بعدي والة فيليكم الرب بربه والفاجر بفجوره فامسعوا 
مل يرو هذا : فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن أساءوا فلكم وعليهم هلم وأطيعوا يف كل ماوافق احلق وصلوا وراءهم 

احلديث عن هشام بن عروة إال عبد اهللا بن حممد بن عروة تفرد به إبراهيم بن املنذر ومل يسند هشام بن عروة عن 
  أيب صاحل حديثا غري هذا 

عامر بن لؤي حدثين يعقوب بن عباد حدثنا الصائغ ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا صاحل بن عبد اهللا موىل بين  - ٦٣١١
  بن عبد اهللا بن الزبري عن ايب صاحل 



عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلجاج والعمار وفد اهللا إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر هلم 
   مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن عباد إال صاحل بن عبد اهللا تفرد به إبراهيم بن املنذر: 

حدثنا الصائغ ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا احلارث بن عمري عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب  - ٦٣١٢
مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلارث بن عمري تفرد به إبراهيم بن : هريرة قال هنى أن يشرب من يف السقاء 

  حممد الشافعي 

  ملي ثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا الصائغ ثنا مهدي بن جعفر الر - ٦٣١٣

  عن بن شوذب عن أبان عن ايب صاحل 

عن أم هاينء بنت أيب طالب قالت قلت يارسول اهللا كربت سين ورق عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنة فقال 
بخ بخ لقد سألت تسبحني اهللا مائة فهو خري لك من مائة رقبة تعتقينها وامحدي اهللا مائة مرة فهو خري لك من مائة 

فرس مسرجة ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا مائة مرة فهي خري لك من مائة بدنة مقلدة جملله هتدينها 
إىل بيت اهللا تعاىل وقويل ال إله إال اهللا مائة مرة فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع ألحد يومئذ 

  مل يرو هذا احلديث عن بن شوذب إال ضمرة بن ربيعة : لت أو زاد عمل أفضل مما يرفع لك إال من قال مثل ما ق

  حدثنا الصائغ ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاين ثنا عبد الرمحن بن السفر الدمشقي ثنا األوزاعي عن عطاء  - ٦٣١٤

شرين حدثين بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل اهللا على أهل املسجد مسجد مكة كل يوم ع
مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عبد : ومائة رمحة ستني منها للطائفني وأربعني للمصلني وعشرين منها للناظرين 

  الرمحن بن السفر 

بين هاشم ثنا محاد بن ]  ٢٤٩ص [ حدثنا الصائغ ثنا أمحد بن عمر العالف الرازي ثنا أبو سعيد موىل  - ٦٣١٥
  سلمة عن أيب التياح 

ن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يبين املسجد وكان عمار بن ياسر حيمل صخرتني فقال عن أنس ب
مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال أبو سعيد موىل بين هاشم تفرد به أمحد : ويح بن مسية تقتله الفئة الباغية 

  بن عمر الرازي 

ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن  حدثنا الصائغ ثنا أمحد بن عمر العالف - ٦٣١٦
  عمارة بن غزية عن حممد بن إبراهيم عن ايب سلمة 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجلس حسينا على فخذه فجاءه جربيل عليه السالم فقال هذا ابنك 
اهللا عليه و سلم قال إن شئت أريتك تربة األرض قال نعم قال أمتك ستقتله بعدك فدمعت عينا رسول اهللا صلى 

  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال محاد الديناري : اليت يقتل هبا قال نعم فأتاه جربيل بتراب من تراب الطف 



  حدثنا الصائغ نا زهدم بن احلارث ثنا عبد اهللا بن القاسم بن أيب بزة حدثين عثمان بن األسود عن عطاء  - ٦٣١٧

ن مطعم قال أضللت محارا يل فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معهم بعرفة عن جبري ب
مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن األسود إال عبد اهللا بن القاسم تفرد : وأبو بكر رضي اهللا عنه يقف مواقف قريش 

  به زهدم 

بن أيب العاتكة عن ]  ٢٥٠ص [ لم عن عثمان حدثنا الصائغ ثنا مهدي بن جعفر نا الوليد بن مس - ٦٣١٨
  سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة بن الصامت 

أن أباه عبادة بن الصامت ملا حضر قال له ابنه عبد اهللا يا أبتاه أوصين قال أجلسوين البين فأجلسوه فقال يابين اتق 
در خريه وشره وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك اهللا ولن تتقي اهللا حىت تؤمن باهللا ولن تؤمن باهللا حىت تؤمن بالق

وما أخطأك مل يكن ليصيبك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول القدر على هذا من مات على غري هذا 
  مل يروه عن سليمان بن حبيب احملاريب إال عثمان بن أيب العاتكة تفرد به الوليد : أدخله اهللا النار 

الرملي نا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سامل عن ) أ  ٢٩٢( نا مهدي بن جعفر  حدثنا الصائغ - ٦٣١٩
مل يرو هذا احلديث عن : بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفكروا يف آآلء اهللا والتتفكروا يف اهللا 

  سامل إال الوازع تفرد به علي بن ثابت 

  التنيسي ثنا حيوة بن شريح ثنا عقبة بن مسلم  حدثنا الصائغ نا حممد بن بشر - ٦٣٢٠

عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال كنا يوما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد وصنع لنا 
  مل يرو هذا احلديث عن عقبة بن مسلم إال حيوة بن شريح : طعاما فأكلنا مث أقيمت الصالة فصلينا ومل نتوضأ 

  نا الصائغ نا حممد بن بشر التنيسي نا حيوة بن شريح حدث - ٦٣٢١

  حدثين بن اهلاد عن زميل موىل عروة عن عروة بن الزبري 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أهدي يل وحلفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم طعام وكنا صائمتني فقالت 
ينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا يارسول إحدانا لصاحبتها هل لك أن تفطري قالت نعم فأفطرنا مث دخل عل

ال يروي هذا : اهللا أهدي لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم العليكما صوما يوما مكانه 
  احلديث عن زميل موىل عروة إال بن اهلاد تفرد به حيوة 

يزيد األصم قال مسعت السدي حيدث عن أيب عبد الرمحن حدثنا الصائغ نا سعيد بن منصور ثنا حيىي بن  - ٦٣٢٢
  السلمي 



عن علي قال ملا تويف أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب 
ديث مل يرو هذا احل: فواره وال حتدث شيئا حىت تأتيين فاغتسلت مث أتيته فدعا يل بدعوات ما يسرين هبا محر النعم 

  عن السدي إال حيىي بن يزيد 

  حدثنا الصائغ ثنا سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٦٣٢٣

مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن : عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتوارث أهل ملتني بشيء 
  عيد بن منصور عطاء إال سفيان تفرد به س

  حدثنا الصائغ ثنا القعنيب نا سعيد بن أيب األبيض عن حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم  - ٦٣٢٤

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم 

على ذلك وتفرقا ورجل قلبه معلق  الظل إال ظله إمام عادل وشاب نشأ لعبادة اهللا ورجلني حتابا يف اهللا اجتمعا
باملسجد ما إن خيرج منه حىت يرجع إليه ورجل دعته أمرأة ذات حسب ومنصب إىل نفسها فقال إخشى اهللا ورجل 

  تصدق بصدقة أخفاها من مشاله حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا ففاضت عيناه 

  ن أيب األبيض عن أيب الزناد عن األعرج حدثنا الصائغ ثنا القعنيب ثنا سعيد ب - ٦٣٢٥

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا انتعل احدكم فلينتعل باليمني وإذا خلعها 
  مل يرو هذين احلديثني عن سعيد بن أيب األبيض إال القعنيب : فليبدأ بالشمال أو ليخلعهما أو لينعلهما مجيعا 

  دثنا الصائغ ثنا أمحد بن شبيب بن سعيد ثنا أيب عن يونس عن بن شهاب عن نافع عن ح - ٦٣٢٦

  بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اقتلوا الكالب رافعا صوته بذلك 

  حدثنا الصائغ ثنا أمحد بن شبيب ثنا أيب عن يونس عن بن شهاب عن نافع  - ٦٣٢٧

(  صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن بيع التمر حىت يبدو صالحه وينهى عن املزابنة عن بن عمر قال كان رسول اهللا
مل يرو هذين احلديثني عن الزهري إال يونس وال عن يونس إال شبيب بن سعيد تفرد هبما أمحد بن ) : ب  ٢٩٢

  شبيب 

  حدثنا الصائغ ثنا حفص بن عمر اجلدي ثنا معاذ بن حممد  - ٦٣٢٨

  عبيد عن احلسن اهلذيل عن يونس بن 

عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الذي يفر من املوت كمثل الثعلب تطلبه األرض 
بدين فجعل يسعى حىت إذا عيي وانبهر دخل جحره فقالت له األرض يا ثعلبه ديين فخرج وله حصاص فلم يزل 



يونس إال معاذ بن حممد اهلذيل بن أخي ايب بكر اهلذيل وال  مل يروهذا احلديث عن: كذلك حىت انقطعت عنقه فمات 
  يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

  حدثنا الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا فليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرمحن عن القاسم بن حممد  - ٦٣٢٩

سلم بالصالة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس مث أغمي عليه فلما عن عائشة قالت أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سرى عنه قال أمرمت أبا بكر أن يصلي بالناس قلنا إن أبا بكر رجل رقيق فإن صلى بالناس مل يسمعهم فلو أمرت 
: نون عمر يصلي بالناس فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف فرب قائل ومتمن ويأىب اهللا واملؤم

  مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن حممد إال سليمان بن عبد الرمحن تفرد به فليح بن سليمان 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا حفص بن عمر اجلدي ثنا عبد الوارث  - ٦٣٣٠

  عن أيوب 

[ قاسم صلى اهللا عليه و سلم عن زياد بن جبري قال رأى بن عمر رجال ينحر بدنته باركة فقال ابعثها فإهنا سنة أيب ال
  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوارث تفرد به حفص بن عمر اجلدي ] :  ٢٥٤ص 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا أمحد بن عمر العالف الرازي ثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء عن حممد  - ٦٣٣١
  عامر  بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن ايب

عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التقدموه يعين شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا 
  اليروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن مغراء : لرؤيته فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني 

ن منصور ثنا ناهض بن سامل الباهلي ثنا عمار أبو هاشم عن الربيع حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سعيد ب - ٦٣٣٢
  بن لوط 

عن عمه الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأمنا هتجد هبن من 
ا صادقان مل يتفرقا ليلته ومن صالهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر وإذا لقي املسلم املسلم فأخذ بيده ومه

  مل يرو هذا احلديث عن الربيع بن لوط إال عمار أبو هاشم تفرد به ناهض بن سامل : حىت يغفر هلما 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا حممد بن فضيل ثنا حممد بن سعد األنصاري مسعت  - ٦٣٣٣
  ابا طيبة يقول 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن مسعت املقداد بن األسود يقول قال ر
اليروى هذا ]  ٢٥٥ص [ يزين بامرأة جاره وألن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره 

  احلديث عن املقداد إال هبذا األسناد تفرد به حممد بن فضيل 



ا إبراهيم بن حممد الشافعي قال قرأت على احلارث بن عمري عن أيوب حدثنا حممد بن علي الصائغ ثن - ٦٣٣٤
  السختياين عن قتادة 

عن موسى بن سلمة قال قلت البن عباس إنا كنا معكم فخرجنا ورجعنا فصلينا ركعتني فقال تلك سنة أيب القاسم 
 وحممد بن عبد الرمحن مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلارث بن عمري: صلى اهللا عليه و سلم وإن رغمتم 

  الطفاوي 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حممد بن مسلم املكي ثنا مثامة بن عبيدة عن أيب الزبري عن علي بن عبد  - ٦٣٣٥
  اهللا بن عباس 

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يابين عبد مناف إن وليتم من أمر الدنيا فال متنعن أحدا يطوف 
مل يرو هذا احلديث عن علي بن عبد اهللا بن عباس إال أبو الزبري تفرد به مثامة بن : ت أو يصلي أي حني كان بالبي

  عبيدة 

حدثنا حممد بن علي الصائغ قال ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حفص بن غياث قال مسعت املثين بن  - ٦٣٣٦
  الصباح حيدث عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

يرة قال قال أعرايب يارسول اهللا نكون يف الرمال ويكون فينا احليض واجلنابة والنفاس قال عليكم عن أيب هر
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال املثين بن الصباح وال رواه عن املثين إال حفص تفرد ] :  ٢٥٦ص [ بالصعيد 

  به إبراهيم الشافعي 

  عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب ورواه الثوري وعبدالرزاق وغريمها عن املثين عن 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حفص بن عمر اجلدي ثنا قزعة بن سويد عن أيب حية عن جابر بن زيد  - ٦٣٣٧

عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقام خبيرب ستة أشهر يصلي الظهر والعصر مجيعا واملغرب والعشاء 
  يث عن جابر بن زيد إال أبو حية تفرد به قزعة بن سويد مل يرو هذا احلد: مجيعا 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حفص بن عمر اجلدي ثنا قزعة بن سويد عن حيىي بن جرجة عن الزهري  - ٦٣٣٨
  عن حممود بن لبيد 

رو هذا مل ي: عن شداد بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس بالكاذب من قال خريا أو منى خريا 
  احلديث عن الزهري عن حممود عن شداد بن أوس إال حيىي بن جرجة تفرد به قزعة بن سويد 

  ورواه الناس عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم 



حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا احلارث بن نبهان عن عاصم بن هبدلة عن مصعب  - ٦٣٣٩
  بن سعد 

مل يرو هذا ] :  ٢٥٧ص [ يه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم من تعلم القرآن وعلم القرآن عن اب
  احلديث عن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به احلارث بن نبهان 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا بن وهب أخربين حفص بن عمر عن عقيل  - ٦٣٤٠
  ن شهاب عن ب

ثنا أنس بن مالك قال جاء جربيل عليه السالم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن ربك يقرئك السالم وأرسلين 
  إليك هبذا القطف لتأكله فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وهبذا اإلسناد عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ٦٣٤١

ء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن ربك يقرئك السالم وأرسلين إليك هبذا عن بن عباس قال جا
مل يرو هذين احلديثني عن الزهري إال عقيل وال عن عقيل : القطف لتأكله فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إال حفص بن عمر تفرد به بن وهب 

  نذر عن بن وهب وحديث الزهري عن أنس تفرد به إبراهيم بن امل

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حممد بن مصفى ثنا أنس بن عياض حدثين حممد بن عمرو عن إبراهيم بن  - ٦٣٤٢
  عبد الرمحن بن عوف 

مل يرو هذا احلديث عن : عن أبيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول 
  ن إال حممد بن عمرو تفرد به أبو ضمرة أنس بن عياض إبراهيم بن عبد الرمح

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا عبد العزيز بن حيىي املدين ثنا سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن حرملة  - ٦٣٤٣
  عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه 

هم يتناضلون فقال ارموا يابين مر بأناس من أسلم و) ب  ٢٩٣( عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مل يرو هذا احلديث عن إياس بن سلمة إال عبد الرمحن بن حرملة تفرد به سليمان : إمساعيل فقد كان لكم أب رام 

  بن بالل 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن  - ٦٣٤٤
  حبيب 



مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن : ال نزل املفصل مبكة فمكثنا حججا نقروه الينزل غريه عن بن مسعود ق
  عبد اهللا بن حبيب أيب عبد الرمحن إال حديج بن معاوية 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا عبد العزيز بن حيىي املدين ثنا سليمان بن بالل عن حممد بن أيب محيد عن  - ٦٣٤٥
  األنصارية محيدة بنت عياد 

عن كعب بن مالك قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخطب الناس على املنرب يف رمضان فقال قد قمت 
اليروى هذا احلديث عن كعب بن : على هذا املنرب وأنا أعلم ليلة القدر فالتمسوها يف العشر اآلواخر ليلة الوتر 

  مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن بالل 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا حممد بن بكار العيشي ثنا معتمر  - ٦٣٤٦

بن سليمان عن عبد اهللا بن نسيب ثنا مسلم بن عبد اهللا بن سربة عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن عبد اهللا بن سربة اليروى هذا احلديث : يقول إن اهللا ينهاكم عن ثالث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به معتمر 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حممد بن عباس بن عثمان عن أبيه عن عمر  - ٦٣٤٧
  بن حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيه 

هم بالدرهم الفضل بينهما فمن كانت له عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدينار بالدينار والدر
اليروى هذا احلديث عن : حاجة بذهب فليصرفها بورق ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب هاء وهاء 

  علي إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم الشافعي 

زومي عن معروف بن حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي ثنا حممد بن حنظلة املخ - ٦٣٤٨
  مشكان عن عبد الرمحن بن كيسان 

مل يرو هذا احلديث : عن أبيه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعشاء يصلي يف ثوب واحد ملتحفا به 
  عن معروف إال حممد بن حنظلة املخزومي 

حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري عن حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن  - ٦٣٤٩
  هشام بن عروة 

عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر قالت أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج من ثقيف كذاب 
  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة تفرد به إبراهيم بن املنذر : ومبري 

  حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا سعيد بن مسلم بن بانك أنه مسع عمرة حتدث  - ٦٣٥٠



مل : عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان إساف ونائلة رجال وامرأة فمسخهما اهللا حجرين فكانا مبكة 
  يزيد العمري  يرو هذا احلديث عن عمرة إال سعيد بن مسلم تفرد به خالد بن

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس أنه مسع حممد بن  - ٦٣٥١
  عمرو بن حزم يقول 

مسعت أبا هريرة وجئت أعوده يف مرضه الذي تويف فيه يقول إذا مت فال تقمصوين فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو بن حزم إال أبو الغصن تفرد به خالد بن : مم عليه و سلم مل يقمص ومل يع

  يزيد 

  حدثنا حممد بن علي ثنا خالد نا أبو الغصن أنه مسع عروة بن الزبري حيدث  - ٦٣٥٢

دخل  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميا امرأة تزوجت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان
مل يرو هذا احلديث عن أيب : هبا فلها صداقها مبا استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

  الغصن إال خالد بن يزيد 

حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي قال مسعت جدي حممد بن علي يقول حدثين  - ٦٣٥٣
  رو بن احيحة بن اجلالح قال عبد اهللا بن علي بن السائب عن عم

مل يرو : مسعت خزميةبن ثابت يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ينهاكم أن تأتوا النساء يف أدبارهن 
  هذا احلديث عن عمرو بن احيحة إال عبد اهللا بن علي بن السائب تفرد به إبراهيم الشافعي 

يد بن منصور ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن منصور بن املعتمر عن حدثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سع - ٦٣٥٤
  مسلم ايب الضحى عن مسروق قال 

  قالت عائشة اهدى لنا أبو بكر رجل شاة فقعدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ظلمة الليل نقطعها 

  قال مسروق فقلت اال أسرجتم قالت لو كان عندنا سراج ألتدمنا به 

دثنا حممد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن منصور عن إبراهيم ح - ٦٣٥٥
عن األسود عن عائشة قالت ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أيام متواليات من خبز بر منذ قدمنا 

  مل يرو هذا احلديث عن منصور إال صاحل بن موسى : املدينة 

د بن علي الصائغ ثنا حفص بن عمر اجلدي نا عمر بن عبيد عن عمر بن املثىن عن عطاء حدثنا حمم - ٦٣٥٦
  اخلرساين 



عن أنس بن مالك قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فتخلف حلاجتة فلحقين فقال هل من ماء فتوضأ ومسح 
ر بن املثىن تفرد به عمر بن عبيد مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال عم: على خفيه مث حلق اجليش فأمهم 

  الطنافسي 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن اهلاد عن سهيل بن أيب  - ٦٣٥٧
  صاحل عن احلارث بن خملد الزرقي 

مل : يأيت املرأة يف دبرها  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الينظر اهللا يوم القيامة إىل الرجل
  يرو هذا احلديث عن بن اهلاد إال الليث وال رواه عن الليث إال عمرو بن خالد 

  حدثنا حممد بن عمرو احلراين ثنا أيب نا محاد بن عمرو النصييب عن األعمش عن أيب صاحل  - ٦٣٥٨

ني يف الطريق فال تبدءوهم بالسالم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا لقيتم املشرك
  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال محاد بن عمرو تفرد به عمرو بن خالد احلراين : واضطروهم إىل أضيقها 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٦٣٥٩

مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن : النكاح الزوج  عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي بيده عقدة
  شعيب عن أبيه عن جده إال بن هليعة واليروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

  حدثنا حممد بن عمرو نا أيب نا حديج بن معاوية ثنا كنانة موىل صفية  - ٦٣٦٠

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم فقال أعندك يابنت عن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت جاءين
  حيي شيء فإين جائع فقلت ال واهللا يا رسول اهللا إال مد من طحني قال فأسخنيه قالت فجعلته يف القدر وأنضجته 

 فقلت قد نضج يارسول اهللا فقال أتعلمني يف حني بنت أيب بكر شيئا فقلت ما أدري يارسول اهللا قالت فذهب هو
بنفسه حىت أتى بيتها فقال يف حنيك ياابنة أيب بكر شيء قالت ليس فيه إال قليل فجاء به هو بنفسه فعصر حافته يف 

القدر حىت رأيت الذي خيرج موضع يده فقال بسم اهللا مث دعا بالربكة فقال ادعي أخواتك فإين أعلم أهنن جيدن مثل 
فاستأذن فدخل مث جاء عمر مث جاء رجل آخر قالت فأكلوا حىت  ما أجد فدعوهتن فأكلنا حىت شبعنا مث جاء أبو بكر

  مل يرو هذا احلديث عن صفية إال هبذا األسناد تفرد به عمرو بن خالد : شبعوا وفضل عنهم 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين نا ايب نا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد اهللا بن  - ٦٣٦١
  أيب طلحة 

مل يرو هذا احلديث عن : من أفكه الناس مع صيب ) ب  ٢٩٤( س بن مالك كان النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أن
  إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة إال عمارة بن غزية تفرد به بن هليعة وال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد 



  عن حممد بن سريين  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن ايوب - ٦٣٦٢

عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتلقى اجللب وإن تلقاه متلق فابتاع فصاحب السلعة 
  مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبيد اهللا بن عمرو : فيها باخليار إذا وردت السوق 

  ونس حدثنا حممد بن عمرو ثنا ايب ثنا بن هليعة عن عقيل وي - ٦٣٦٣

  عن بن شهاب عن سامل 

مل يصل هذا احلديث عن يونس : عن أبيه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة 
  إال بن هليعة 

حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن عبيد اهللا الفزاري عن عبد الرمحن بن  - ٦٣٦٤
  القاسم عن أبيه 

مل يرو : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه 
  هذا احلديث عن عبد الرمحن بن القاسم إال حممد بن عبيد اهللا الفزاري تفرد به حممد بن سلمة 

  وبه عن حممد بن عبيد اهللا الفزاري عن عطية  - ٦٣٦٥

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صائم أكل وشرب ناسيا فلم يأمره بالقضاء وقال إمنا عن أيب سعيد قال 
  اليروي هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبيد اهللا : ذلك طعام أطعمه اهللا 

  املسيب  وبه حدثنا حممد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن - ٦٣٦٦

  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال النكاح إال بويل وشاهدي عدل 

  وبه عن الزهري عن عروة  - ٦٣٦٧

عن عائشة قالت كان ال يفارق مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سواكه ومشطه وكان ينظر يف املرآة إذا 
  الزهري إال سليمان بن أرقم تفرد هبما حممد بن سلمة  مل يرو هذين احلديثني عن] :  ٢٦٥ص [ سرح حليته 

  حدثنا حممد بن عمرو نا أيب ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن دينار  - ٦٣٦٨

عن أيب حريز موىل معاوية قال خطب معاوية الناس فذكر يف خطبته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 
مل يرو هذا : نهن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والذهب واحلرير أشياء وإين أبلغكم ذلك وأهناكم ع

  احلديث عن أيب حريز موىل معاوية إال عبد اهللا بن دينار البهراين وال رواه عن عبد اهللا بن دينار إال إمساعيل بن عياش 



   عن نافع حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا إمساعيل بن عياش حدثين مسلم بن عبد اهللا - ٦٣٦٩

عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن هللا ضنائن من خلقه حيييهم يف عافية وإذا توفاهم إىل جنته أولئك 
مل يرو هذا احلديث عن نافع إال مسلم بن عبد اهللا : الذين متر عليهم الفنت كقطع الليل املظلم وهم فيها يف عافية 

  عياش  بن]  ٢٦٦ص [ احلمصي تفرد به إمساعيل 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا بن هليعة عن حممد بن عجالن عن نافع  - ٦٣٧٠

  مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال بن هليعة : عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى إىل عنزة 

شعيب أنه مسع  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب عن موسى بن أعني عن عمرو بن احلارث عن عمرو بن - ٦٣٧١
  حممد بن عبد اهللا بن عمرو 

خيرب عن أبيه عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأمنا كانت 
له الدنيا ومافيها فسلبها ومن سكر اربع مرات كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل ما طينة اخلبال يا 

  هللا قال عصارة أهل النار رسول ا

  وبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٦٣٧٢

( عن جده قال جاء هالل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعشور حنل له وسأله أن حيمي له واديا يقال له سلبه 
بن احلارث مل يرو هذين احلديثني عن عمرو : فحمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه ذلك الوادي ) أ  ٢٩٥

  إال موسى بن أعني 

حدثنا حممد بن عمرو نا أيب نا بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن  - ٦٣٧٣
  املسيب 

عن عائشة اهنا رأت يف املنام أنه سقط يف حجرهتا ثالثة أقمار فذكرت ذلك أليب بكر فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا 
  ها قال أبو بكر هذا خري أقمارك عليه و سلم فدفن يف بيت

  وبه عن عمرو بن احلارث عن عمرو بن دينار  - ٦٣٧٤

  عن جابر قال مسعت أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيخرج أناس من النار 

  وبه عن عمرو بن احلارث عن حممد بن املنكدر  - ٦٣٧٥

و سلم الظهر باملدينة أربع ركعات مث خرج إىل بعض  عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه
  أسفاره فصلى بنا العصر عند الشجرة ركعتني 



  وبه عن عمرو بن احلارث عن بن شهاب  - ٦٣٧٦

أن عمرة حدثته أهنا كانت عند عائشة فقيل هلا إن أبا سعيد اخلدري خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ثة أيام إال ومعها ذو حمرم قالت عمرة فالتفتت إلينا عائشة فقالت ما كلكن هلا حمرم الحيل المرأة تسافر ثال

وبه عن عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن سامل عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام  - ٦٣٧٧
  على املنرب فقال من جاء منكم اجلمعة فليغتسل 

 الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وبه حدثنا عمرو بن احلارث عن ايب - ٦٣٧٨
مل يرو هذه األحاديث عن عمرو بن : و سلم مجع يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت رجعنا 

  احلارث إال بكر بن مضر 

  شرقي عن الشعيب حدثنا حممد بن عمرو نا أيب نا عيسى بن يونس عن عمرو بن منصور امل - ٦٣٧٩

عن فاطمة بنت قيس قالت ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدجال فقال جييئكم من ها هنا وأشار بيده حنو 
  املشرق 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم عن زياد بن عالقة  - ٦٣٨٠

هللا عليه و سلم كأن على رءوسنا الرخم ما تكلم منا متكلم عن أسامة بن شريك قال كنا جلوسا عند النيب صلى ا
إذ جاءه أناس فقالوا يارسول اهللا أفتنا يف كذا أفتنا يف كذا فقال يا أيها الناس وضع اهللا احلرج إال من اقترض من 

زل له دواء عرض أخيه قرضا فذلك الذي حرج وهلك قالوا أفنتداوى يا رسول اهللا قال نعم إن اهللا مل ينزل داء إال ن
مل يرو هذا : غري داء واحد قالوا وما هو يارسول اهللا قال اهلرم قالوا فمن أحب عباداهللا إىل اهللا قال أحسنهم خلقا 

  احلديث عن عثمان بن حكيم إالعيسى بن يونس 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري بن معاوية ثنا جابر اجلعفي عن عامر الشعيب  - ٦٣٨١

مل يرو : بارقي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة عن عروة ال
  هذا احلديث عن جابر إال زهري 

وبه ثنا زهري ثنا زياد بن خيثمة عن األسود بن سعيد اهلمداين عن جابر بن مسرة قال قال رسول اهللا  - ٦٣٨٢
االمة مستقيم امرها ظاهر على عدوها حىت ميضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من صلى اهللا عليه و سلم التزال هذه 

مل يرو هذا احلديث عن األسود بن : قريش فلما رجع إىل منزله أتته قريش فقالوا مث يكون ماذا قال مث يكون اهلرج 
  سعيد إال زياد بن خيثمة وال رواه عن زياد إال زهري بن معاوية 

عمرو ثنا أيب ثنا بن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى  حدثنا حممد بن - ٦٣٨٣
  مل يرو هذا احلديث عن دراج إال بن هليعة تفرد به عمرو بن خالد : اهللا عليه و سلم من الف املسجد ألفه اهللا 



  ايب قالبة ومحيد بن هالل  حدثنا حممد بن عمرو نا ايب نا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن أيوب عن - ٦٣٨٤

عن أنس بن مالك قال كنت ردف أيب طلحة وركبيت متس ركبة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزالوا يصرخون 
مل يرو هذا احلديث عن أيوب عن محيد بن هالل إال عبيد اهللا بن عمرو ورواه محاد بن زيد وغريه : باحلج والعمرة 

  عن أيب قالبة وحده 

ا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن ايب أنيسة عن جابر بن حدثن - ٦٣٨٥
  زيد عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال 

حدثين اسامة بن زيد أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الذهب بالذهب وكانت جتارته وجتارة زيد بن 
  أرقم فقال الباس به يدا بيد 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا ايب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن ايب أنيسة عن أيب الوليد املكي  - ٦٣٨٦

عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احملاقلة واملخابرة واملزابنة وأن يباع النخل حىت 
د بن أيب أنيسة وحدثنا أبو الوليد وعطاء بن أيب رباح جالس ينتقح واالنتقاح أن حيمر أو يصفر أو يؤكل منه قال زي

فقلت لعطاء اما مسعت جابر حيدث هبذا احلديث قال عطاء نعم مسعت جابرا حيدث هبذا عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  مل يرو هذين احلديثني عن زيد بن أيب أنيسة إال عبيد اهللا بن عمرو 

  أيب عن موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد اهللا بن زمعة حدثنا حممد بن عمرو ثنا  - ٦٣٨٧

قال مسعت أم سلمة تقول خرج أبو بكر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تاجرا إىل بصرى مل مينع أبا بكر 
عليه و سلم أبا بكر الضن برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحبته على نصيبه منه ومل مينع رسول اهللا صلى اهللا 

شخوصا مع حبه صحابته وحبه أبا بكر وشحه بصحابته معجبا الستحباب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التجارة 
  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إسحاق بن راشد تفرد به موسى بن أعني : وإعجابه هبا 

  ىي بن ايوب عن بن جريج عن أيب الزبري حدثنا حممد بن عمرو ثنا ايب ثنا موسى بن أعني عن حي - ٦٣٨٨

عن جابر قال اشترى النيب صلى اهللا عليه و سلم من أعرايب حسبت انه قال من بين عامر بن صعصعة محل قرض أو 
محل خبط فلما أوجب له قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر فقال األعرايب إن رأيت كاليوم يوما عمرك اهللا ممن 

مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حيىي بن أيوب وال رواه عن حيىي بن أيوب إال الليث بن : أنت قال من قريش 
  سعد وموسى بن أعني 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن مقسم  - ٦٣٨٩



لت عن عائشة قالت دخلت على ام مسطح فخرجت إىل حش حلاجة فوطئت ام مسطح على عظم أو شوكة فقا
تعس مسطح قلت بئس ما قلت تسبني رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت أشهد أنك من 

  الغافالت 

املؤمنات أتدرين ما قد طار عليك فقلت ال واهللا قالت مىت عهدك برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت رسول 
منهن قالت فإنه طري عليك كذا وكذا فخررت  اهللا يصنع يف أزواجه ما أحب يبدأ من أحب ويرجي من أحب

  مغشية علي فبلغ أم رومان أمي فلما بلغها أن عائشة قد بلغها االمر أتتين فحملتين فذهبت إىل بيتها 

فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن عائشة قد بلغها األمر فجاء إليها فدخل عليها وجلس عندها وقال يا 
لتوبة فازددت شرا إىل مايب فبينا حنن كذلك إذ جاء أبة بكر فدخل علي فقال يارسول اهللا عائشة إن اهللا قد وسع ا

ما تنتظر هبذه اليت خانتك وفضحتين قالت فازددت شرا إىل شر قالت فأرسل إىل علي فقال يا علي ما ترى يف 
ولكن أرسل إىل بريرة خادمها عائشة قال اهللا ورسوله أعلم قال لتخربين ماترى يف عائشة قال قد وسع اهللا النساء 

  فسلها فعسى أن تكون قد أطلعت على شيء من أمرها 

فأرسل إىل بريرة فجاءت فقال هلا اتشهدين أين رسول اهللا قالت نعم قال فإن سألتك عن شيء فال تكتميين قالت 
د عائشة فهل رأيت يارسول اهللا فما شيء تسألين عنه إال أخربتك وال اكتمك إن شاء اهللا شيئا قال فقد كنت عن

منها شيئا تكرهينه قالت ال والذي بعثك بالنبوة ما رأيت منها منذ كنت عندها إال خلة قال وما هي قالت عجنت 
عجينا يل فقلت لعائشة احفظي هذا العجني حىت أقتبس نارا فاختبز فقامت تصلي فغفلت عن العجني فجاءت الشاة 

  فأكلته 

ا ترى يف عائشة قال اهللا ورسوله أعلم قال لتخربين مبا ترى فيها قال فإين ارى أن فأرسل إىل اسامة فقال يا أسامة م
  تسكت عنها حىت حيدث اهللا إليك فيها 

قالت فما كان إال يسريا حىت نزل الوحي فلما نزلت جعلنا نرى يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السرور 
لى اهللا عليه و سلم أبشري ياعائشة مث أبشري ياعائشة قد أتاك وجاء عذرها من اهللا جل ذكره فقال رسول اهللا ص

  اهللا بعذرك فقلت 

مل يرو هذا احلديث عن مقسم : لغري محدك ومحد صاحبك قال فعند ذلك تكلمت وكان إذا أتاها يقول كيف تيكم 
  إال خصيف تفرد به عتاب بن بشري 

  رث بن يزيد وبن هبرية عن عبد اهللا بن زرير الغافقي حدثنا حممد بن عمرو نا أيب نا أبن هليعة عن احلا - ٦٣٩٠

عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قائما يصلي هبم إذ انصرف مث جاء ورأسه يقطر ماء 
فقال إين قمت بكم مث ذكرت أين كنت جنبا ومل أغتسل فانصرفت فاغتسلت فمن أصابه منكم مثل هذا الذي 

اليروى هذا احلديث عن علي إال هبذا : د يف بطنه رزا فلينصرف وليغتسل مث ليأت فليستقبل صالته أصابين أو وج
  اإلسناد تفرد به بن هليعة 



  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري عن منصور حدثين أبو إسحاق عن احلارث  - ٦٣٩١

اميت أحدا عن غري مشورة منهم ألمرت عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت مؤمرا على 
  مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال منصور تفرد به زهري : عليهم بن أم عبد 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري ثنا عاصم األحول عن قزعة  - ٦٣٩٢

عصر فهاتوا من مسعة عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن الركعتني بعد ال
  يأمر هبما 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب نا زهري عن عاصم عن حفصة بنت سريين  - ٦٣٩٣

عن ام عطية قالت بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان مما أمرنا به من املعروف أن الننوح فقالت امرأة 
عدهن قالت فاسعدهتن مث بايعته فلم تف امرأة غريها وام يارسول اهللا إن نساء آل فالن أسعدنين فلن أبايعك حىت أس

  سليم 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري ثنا عاصم األحول عن حفصة بنت سريين  - ٦٣٩٤

عن أم عطية قالت كنا نؤمر باخلروج إىل العيدين واملخبأة والبكر قالت واحليض خيرجن فيكن خلف الناس يكربن 
  مع الناس 

  نا حممد بن عمرو بن خالد نا أيب نا زهري نا عاصم األحول حدث - ٦٣٩٥

عن عمرو بن سلمة قال جاء نفر من احلي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعوه يقول يؤمكم أكثركم قرآنا 
فقدموين بني أيديهم وأنا غالم فكنت أمهم يف بردة موصولة وكان فيها ضيق فكنت إذا سجدت خرجت اسيت 

  يب اال تغطي عنا استه وكنت أرغبهم يف تعلم القرآن فقالوا أل

مل يرو هذه األحاديث عن عاصم األحول إال زهري بن : قال زهري فلم يزل إمام قومه يف الصالة وعلى جنائزهم 
  معاوية 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا ايب ثنا حديج بن معاوية ثنا حصني  - ٦٣٩٦

  عن هالل بن بساف عن األغر 

رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال الإله إال اهللا نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما عن أيب هري
  مل يرو هذا احلديث عن حصني إال حديج بن معاوية : أصابه 



حدثنا حممد بن عمرو نا أيب ثنا زهري نا عاصم األحول عن أيب العريان قال قال بن عباس ليس يف املفصل  - ٦٣٩٧
  جود فأتيت أبا عبيدة بن عبد اهللا بن معود فذكرت له ماقال بن عباس فقال س

  قال عبد اهللا بن مسعود سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملسلمون واملشركون يف النجم فلم نزل نسجد 

قال كنا مع  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري ثنا زبيد عن حمارب بن دثار عن بن بريدة عن ابيه - ٦٣٩٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فعرسنا وحنن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتني مث اقبل علينا 

بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن اخلطاب ففداه باألب واألم يقول ما لك يا رسول اهللا فقال إين استأذنت ريب 
رمحه هلا من النار وإين كنت هنيتكم عن ثالث عن زيارة القبور يف استغفارة ألمي فلم يأذن يل فدمعت عيناي 

فزوروها وليزدكم زيارهتا خريا وهنيتكم عن حلوم األضاحى بعد ثالث فكلوا وأمسكوا ماشئتم وهنيتكم عن األشربة 
  مل يرو هذا احلديث عن زبيد اليامي إال زهري بن معاوية ] :  ٢٧٥ص [ فاشربوا والتشربوا مسكرا 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري ثنا حممد بن جحادة عن أبان بن أيب عياش عن مورق  - ٦٣٩٩

قال كنت عند بن عباس فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل الصائم إذا جالس القوم وهو 
  يطعمون صلت عليه املالئكة حىت يفطر الصائم 

  ثنا زهري ثنا حممد بن جحادة أن أبان بن أيب عياش حدثه قال حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب  - ٦٤٠٠

حدثين أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو يف دبر الصالة اللهم إين أعوذ بك من أولئك 
  األربع 

أيب الصديق حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا زهري ثنا حممد بن جحادة أن أبان بن أيب عياش حدثه عن  - ٦٤٠١
  الناجي 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا عتقاء من النار يف كل يوم وليلة ولكل مسلم 
  يف كل يوم وليلة دعوة مستجابة 

  وبه حدثنا حممد بن جحادة حدثين احلجاج الباهلي ثنا سويد بن حجري عن حكيم بن معاوية  - ٦٤٠٢

يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت إين حلفت عدد هؤالء وأومأ إىل أصابع يديه وهي عشرة عن أبيه قال أت
[ أن ال أتبعك وال أتبع ما جئت به فأسألك باهللا ما دينك الذي بعثك اهللا به قال بعثين اهللا باإلسالم قال وما اإلسالم 

الصالة وتؤيت الزكاة أخوان نصريان وأن قال أن تقول أسلمت نفسي هللا وخليت وجهي إليه وتقيم ]  ٢٧٦ص 
اليقبل اهللا من أحد توبة أشرك بعد إسالمه قلت ماحق أزواجنا علينا قال أطعم إذا طعمت واكس إذا كسيت 

  والتضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت 



قيامة وعلى أفواهكم الفدام مث قال ها هنا حتشرون وأومأ إىل الشام مشاة وركبانا على وجوهكم تأتون اهللا يوم ال
فيكون أول ما يعرب من أحدكم فخذه توفون سبعني أمة أنتم آخرها وأكرمها على اهللا وما من موىل يأيت موىل 

  فيسأله من فضل عنده فيمنعه إال أتاه يوم القيامة شجاع يتلمظه 

لما حضرة املوت قال ألهله أي وإن رجال ممن كان قبلكم رغسه اهللا ماال وولدا حىت إذا مضى عصار وبقي عصار ف
رجل كنت لكم قالوا خري رجل قال ألنزعن كل شيء اعطيتكموه أو لتفعلن ما آمركم به قالوا فإنا نفعل ما أمرتنا 
قال إذا أنا مت فألقوين يف النار فإذا كنت فحما فاسحقوين مث أذروين يف يوم ريح فدعا اهللا فجاء كما كان فقال ما 

  مل يرو هذه األحاديث عن حممد بن جحادة إال زهري : ل خمافتك أي رب قال فتال فيه ورىب محلك على ما صنعت قا

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا العالء بن سليمان الرقي ثنا الزهري عن أيب سلمة  - ٦٤٠٣

الناس ولكن بقبض  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا اليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
مل : العلماء فإذا ذهب العلماء أختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا واضلوا عن سواء السبيل 

  يرو هذا احلديث عن الزهري عن أيب سلمة إال العالء بن سليمان 

  ورواه الناس عن الزهري عن عروة عن عائشة وأيب هريرة 

ثنا أيب ثنا بن هليعة عن موسى بن عقبة عن ايب إسحاق عن احلارث عن علي أن  حدثنا حممد بن عمرو - ٦٤٠٤
مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عفوت عنكم عن صدقة اخليل والرقيق 

  بن هليعة تفرد به عمرو بن خالد احلراين 

ثين ايب ثنا جماهد بن سعيد بن ايب زينب األشجعي ثنا عبد اهللا حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين حد - ٦٤٠٥
  بن مالك بن إبراهيم بن األشتر عن أبيه عن جده 

ان عمر بن اخلطاب ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال هلم إن يد اهللا مع اجلماعة والفذ مع الشيطان وإن 
ن أصحايب خياركم فأكرموهم مث القرن الذي يلوهنم مث القرن احلق أصل يف اجلنة وإن الباطل أصل يف النار أالوإ

اليروى هذا احلديث عن مالك األشتر إال هبذا اإلسناد تفرد ] :  ٢٧٨ص [ الذين يلوهنم مث يظهر الكذب واهلرج 
  به عمروبن خالد 

بن عجالن عن نعيم  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا حممد بن احلارث املؤذن ثنا حيىي بن راشد عن حممد - ٦٤٠٦
  بن أيب هند عن خيثمة بن عبد الرمحن 

مل يرو هذا : عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بال على سباطة قوم مث توضأ ومسح على خفيه 
  احلديث عن حممد بن عجالن إال حيىي بن راشد تفرد به حممد بن احلارث 



سليمان اجلعفي ثنا عمي عمرو بن عثمان ثنا أبو مسلم قائد األعمش  حدثنا حممد بن عمرو ثنا حيىي بن - ٦٤٠٧
عن األعمش عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سألت جربيل عليه السالم هل ترى ربك قال 

   مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو مسلم: إن بيين وبينه سبعني حجابا من نور لو رأيت أدناها الحترقت 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا بكر بن مضر عن زياد بن أيب زياد موىل بن عياش حدثه  - ٦٤٠٨
  عن عراك بن مالك 

عن عائشة قالت جاءتين مسكينة حتمل ابنني هلا فأطعمتها ثالث مترات فأعطت ابنيها كل واحد منهما مترة فأكالها 
يت كانت تريد أن تأكلها بينهما قالت فأعجبين شأهنا فذكرت الذي صنعت فاستطعمها ابناها فشقت التمرة ال

مل يرو هذا ] :  ٢٧٩ص [ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا قد أوجب هلا اجلنة وأعتقها من النار 
  احلديث عن عراك بن مالك إال زياد بن أيب زياد تفرد به بكر بن مضر 

  ثنا أيب ثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن  حدثنا حممد بن عمرو - ٦٤٠٩

انه مسع أنس بن مالك يقول نىبء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رأس أربعني سنة وأقام مبكة عشر سنني مث 
ن عمارة بن مل يرو هذا احلديث ع: رأسه وحليته عشرون شيبة ) ب  ٢٩٧( قبضه اهللا على رأس ستني سنة ومايف 

  غزية إال بكر بن مضر 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب نا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبدالكرمي اجلزري عن أيب الزبري  - ٦٤١٠
عن جابر أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يارسول اهللا إن أمرأيت التدفع يد المس قال طلقها قال إين 

  مل يرو هذا احلديث عن عبدالكرمي إال عبيد اهللا بن عمرو الرقي : مجيلة قال فاستمتع منها أحبها وهي أمرأة 

حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا حممد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد  - ٦٤١١
 قال قال ربكم بن آدم أنزلت الرمحن عن أيب بن كعب قال قرا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاحتة الكتاب مث

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم ( عليك سبع آيات ثالث يل وثالث لك وواحدة بيين وبينك فأما اليت يل ف 
( منك العبادة وعلي العون لك وأما اليت لك ف ) واليت بيين وبينك إياك نعبد وإياك نستعني ) مالك يوم الدين 

) وال الضالني ( اليهود ) صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم ( هذه لك ) اهدنا الصراط املستقيم 
  النصارى 

وبه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فاسقط سورة من القرآن فلما فرغ من  - ٦٤١٢
مل يرو هذين احلديثني :  لقنتها صالته قال أيب يارسول اهللا أنسخت آية كذا وكذا قال ال قال فإنك مل تقرأها قال أفال

  عن الزهري إال سليمان بن أرقم 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا حممد بن سلمة عن غالب بن عبيد اهللا عن عمرو بن دينار  - ٦٤١٣



عن جابر قال جاء رجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس يوم اجلمعة فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
  مل يرو هذا احلديث عن غالب بن عبيد اهللا إال حممد بن سلمة : و سلم قم فاركع ركعتني جتوز فيهما  عليه

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا محاد بن عمرو النصييب ثنا زيد بن رفيع عن الزهري عن  - ٦٤١٤
  أنس بن مالك 

سلم وهو متهلل وجهة مستبشرا فقلت يارسول اهللا إنك على  عن أيب طلحة قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
حال ما رأيتك على مثلها قال وما مينعين أتاين جربيل عليه السالم آنفا فقال بشرأمتك أنه من صلى عليك صالة 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال زيد بن رفيع وعبد : كتب اهللا له هبا عشر حسنات وكفر عنه هبا عشر سيئات 
الوليد بن ]  ٢٨١ص [ عزيز بن أيب سلمة املاجشون تفرد به عن زيد بن رفيع محاد بن عمرو وعن املاجشون ال

  سلمة الطرباين 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب عن موسى بن أعني عن زهري بن معاوية ثنا احلسن بن دينار  - ٦٤١٥
  ثنا قتادة ثنا أبو عمر الغداين 

  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل كانت له إبل  عن أيب هريرة

  حدثنا حممد بن عمرو نا أيب عن موسى بن أعني عن حيىي بن أيب أنيسة عن جابر اجلعفي عن نافع  - ٦٤١٦

لذهب إال عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التبايعوا التمر حىت يبدو صالحه والتبايعوا ا
  مل يرو هذا احلديث عن جابر إال حيىي بن أيب أنيسة تفرد به موسى بن أعني : مثال مبثل 

حدثنا حممد بن عمرو ثنا ايب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن جندب بن سفيان قال  - ٦٤١٧
الصالة املفروضة الصالة يف جوف  بعد]  ٢٨٢ص [ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أفضل الصالة 

  الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم 

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب عن موسى بن أعني عن عيسى بن يونس عن عمر بن صهبان عن  - ٦٤١٨
  أيب الزناد 

فما نبلغ من الغد الروحاء حىت تبح حلوقنا  عن أنس قال كنا خنرج حجاجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال عمر بن صهبان وال عن عمر إال : بالتلبية ) أ  ٢٩٧( يعين من رفع الصوت 

  عيسى بن يونس تفرد به موسى بن اعني 

  ي عن عطاء بن يزيد حدثنا حممد بن عمرو بن خالد نا أيب عن موسى بن أعني عن األوزاعي عن الزهر - ٦٤١٩

مل يرو هذا احلديث عن : عن أيب سعيد اخلدري قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اختناث األسقية 
  األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد إال موسى بن أعني 



  ورواه غريه عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وكذلك رواه أصحاب الزهري 

  حدثنا حممد بن عمرو ثنا أيب عن موسى بن أعني عن عيسى بن يونس عن عمر بن صهبان عن نافع  - ٦٤٢٠

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين وال الربقع فإن 
مل يرو هذا احلديث : لصفا واملروة أرادت أن حترم وهي حائض فلتحرم ولتقف املواقف إال الطواف بالبيت وبني ا

  عن عمر بن صهبان إال عيسى بن يونس تفرد به موسى بن أعني 

حدثنا حممد بن عمرو بن منصور البجلي الكشي ثنا قتيبة بن سعيد نا جرير عن قابوس بن أيب ظبيان عن  - ٦٤٢١
  أبيه 

مل يرو هذا احلديث :  علما إال وهو شاب عن بن عباس قال مابعث اهللا عز و جل نبيا إال وهو شاب وال أويت عامل
  عن قابوس إال جرير 

حدثنا حممد بن عمر بن منصور البجلي الكشي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إبراهيم بن أيب حية عن جعفر بن  - ٦٤٢٢
  حممد عن أبيه 

لشاهد وقال يوم عن جابر قال نزل جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اقض باليمني مع ا
مل يقل يف هذا احلديث عن جعفر بن حممد نزل جربيل إال إبراهيم بن أيب حية واليروى : األربعاء يوم حنس مستمر 

  يوم األربعاء يوم حنس مستمر عن جعفر إال إبراهيم بن أيب حية 

  اهللا بن أيب قتادة حدثنا حممد بن عمر الكشي نا قتيبة بن سعيد ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عبد  - ٦٤٢٣

مل يرو هذا احلديث عن أيوب : عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ساقي القوم آخرهم شربا 
  إال محاد بن زيد تفرد به قتيبة بن سعيد 

بن حدثنا حممد بن عبدالغين بن عبد العزيز العسال ثنا أيب ثنا مؤمل بن عبد الرمحن الثقفي عن حممد  - ٦٤٢٤
  عجالن عن بن شهاب 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن : عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لىب من مسجد ذي احلليفة 
  عجالن إال مؤمل بن عبد الرمحن تفرد به عبد الغين بن عبد العزيز 

قال مسعت حممد بن سريين  ] ٢٨٤ص [ حدثنا حممد بن عبدالغين ثنا أيب ثنا مؤمل عن عبد اهللا بن عون  - ٦٤٢٥
  حيدث 

عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم البهيمة عقلها جبار والبئر عقلها جبار واملعدن عقله جبار ويف 
  مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال مؤمل بن عبد الرمحن تفرد به عبدالغين بن عبد العزيز : الركاز اخلمس 



  بدالغين ثنا أيب ثنا مؤمل عن أيب أمية بن يعلى عن نافع حدثنا حممد بن ع - ٦٤٢٦

قال جاء رجل إىل بن عمر يقال له بن جريج وكان رجال مماريا فقال يا أباعبد الرمحن رأيتك تصنع شيئا مل أر أحدا 
 يصنعه قال هيه هيه يا بن جريج ال تزال تأتيين بآبدة قال رأيتك الهتل حىت تستوي بك راحلتك ورأيتك حتفي

شاربك ورأيتك حتب الصفرة من اخلضاب ورايتك تنتعل النعال السبتية قال أما إهاليل حني تستقل يب راحليت فإين 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليهل حىت تستقل به راحلته وأما إحفائي شاريب فإين رأيت رسول اهللا صلى 

) ب  ٢٩٨( إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم حيفي شاربه وأما الصفرة من اخلضاب ف
حيب الصفرة من اخلضاب وأما انتعايل بالنعال السبتية فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيبهن ويتوضأ 

  مل يرو هذا احلديث عن نافع إال ابو أمية تفرد به مؤمل بن عبد الرمحن : فيهن 

  د املقربي عن عبيد بن جريج واملشهور عند الناس من حديث سعي

حدثنا حممد بن عبدالغين ثنا ايب نا مؤمل عن أيب أمية بن يعلى عن أم عيسى عن أم الضراب قالت تويف  - ٦٤٢٧
أيب وتركين وأخا يل ومل يدع لنا ماال فقدم عمي من املدينة فأخرجنا إىل عائشة فأدخلين معها يف اخلدر ألين كنت 

مث ]  ٢٨٥ص [ كى عمي إليها حاجته فأمرت لنا بفريضتني وغزارتني ومعقدين وحسل جارية ومل يدخل الغالم فش
قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول التقوم الساعة حىت يكون الولد غيظا واملطر فيظا ويفيض اللئام 

احلديث عن عائشة إال  اليروي هذا: فيضا ويغيض الكرام غيضا وجيترئ الصغري على الكبري واللئيم على الكرمي 
  هبذا اإلسناد تفرد به مؤمل بن عبد الرمحن 

  حدثنا حممد بن عبدالغين بن عبد العزيز ثنا أيب ثنا مؤمل ثنا محيد الطويل  - ٦٤٢٨

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليعمل الربهة من عمره بعمل أهل اجلنة فإذا كان 
فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار والرجل ليعمل الربهة من عمره بعمل أهل النار فإذا كان قبل موته حتول 

  قبل موته حتول فعمل بعمل أهل اجلنة فمات فدخل اجلنة 

  وبه  - ٦٤٢٩

عن أنس أنه كان له أخ يكىن أبا عمري وكان له نغر فمات فدخل علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أليب 
مل يرو هذين احلديثني :  قالوا هلك نغره فجعل يقول وهو ميازحه أبا عمري ما فعل النغري أبا عمري ما فعل النغري عمري

  عن مؤمل بن عبد الرمحن إال عبدالغين بن عبد العزيز 

د حدثنا حممد بن الربيع بن بالل األندلسي العامري ثنا حرملة بن حيىي وأبو مصعب الزهري قاال ثنا عب - ٦٤٣٠
  اهللا بن وهب حدثين إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن املطلب عن نافع 



بثمغ أن ]  ٢٨٦ص [ عن بن عمر أن عمر بن اخلطاب استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ماله الذي 
رو هذا مل ي: يتصدق به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدق مبا تراه واحتبس أصله ال يباع وال يورث 

  احلديث عن عبد العزيز بن املطلب إال إبراهيم بن سعد تفرد به بن وهب 

حدثنا حممد بن الربيع ثنا حرملة بن حيىي ثنا بن وهب أخربين بن هليعة وحيىي بن أيوب عن عقيل عن بن  - ٦٤٣١
  شهاب عن يعقوب بن عتبه بن املغرية بن األخنس 

قال دخل إبليس العراق فقضى حاجته ودخل الشام فطردوه حىت بلغ  عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عقيل وال رواه عن عقيل : سباق ودخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقرية 

  إال بن هليعة وحيىي بن ايوب تفرد به بن وهب 

اال ثنا بن وهب أخربين جرير بن حازم عن عبيد حدثنا حممد بن الربيع ثنا حرملة بن حيىي وأبو مصعب ق - ٦٤٣٢
  اهللا بن عمر 

عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك املسلمون أن حيصروا باملدينة حىت يكون أبعد 
  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال جرير بن حازم تفرد به بن وهب : مساحلهم سالح 

ا حممد بن الربيع بن بالل األندلسي ثنا حرملة وأبو مصعب قاال ثنا بن وهب عن جرير بن حازم حدثن - ٦٤٣٣
  عن حيىي بن سعيد عن عمرة 

) أ  ٢٩٩( عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتني متطوعتني فأهديت لنا هدية فاشتهيناها فأكلناها فدخل 
عائشة فبدرتين حفصة فكانت بنت أبيها فسألت رسول ]  ٢٨٧ص [ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 

مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال جرير بن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال العليكما صوما يوما مكانه 
  حازم تفرد به بن وهب 

عبد اهللا بن عياش بن حدثنا حممد بن الربيع ثنا يوسف بن أيب طيبة ثنا إدريس بن حيىي اخلوالين حدثين  - ٦٤٣٤
  عباس القتباين عن عبد اهللا بن سليمان الطويل عن نافع 

مل يرو هذا : عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على املتسحرين 
فرد به إدريس بن حيىي احلديث عن نافع إال عبد اهللا بن سليمان وال عن عبد اهللا بن سليمان إال عبد اهللا بن عياش ت

  وال يروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس املصري ثنا حيىي بن سليمان بن نضلة املديين ثنا احلارث بن حممد  - ٦٤٣٥
الفهري حدثين إمساعيل بن أيب حكيم حدثين عمر بن عبد العزيز حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن 

  ام حدثتين أم سلمة هش



عن خدجية قالت قلت يارسول اهللا يا بن عمي هل تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن ختربين به فقال يل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم نعم يا خدجية قالت خدجية فجاءه جربيل ذات يوم وأنا عنده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فجلس ]  ٢٨٨ص [ ين قد جاء فقلت له قم فاجلس على فخدي األمين فقام سلم ياخدجية هذا صاحيب الذي يأتي
على فخدي األمين فقلت له هل تراه قال نعم فقلت له حتول فاجلس على فخدي األيسر فجلس فقلت هل تراه 
قال نعم فقلت له فتحول فأجلس يف حجري فجلس فقلت له هل تراه قال نعم قالت خدجية فتحسرت وطرحت 

له هل تراه قال ال فقلت له هذا واهللا ملك كرمي ال واهللا ما هذا شيطان قالت خدجية فقلت لورقة بن مخاري وقلت 
مل يرو : نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي ذلك كما أخربين به حممد رسول اهللا فقال ورقة حقا ياخدجية حديثك 

إمساعيل إال احلارث بن حممد الفهري تفرد به هذا احلديث عن عمر بن عبد العزيز إال إمساعيل بن ايب حكيم وال عن 
  حيىي بن سليمان 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس املصري نا احلسن بن داود املنكدري نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك  - ٦٤٣٦
  حدثين عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده سعيد بن املسيب قال 

اليروى هذا احلديث عن : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حصرية ومخرة يصلي عليها مسعت أم سلمة تقول كان لر
  سعيد بن املسيب إال هبذا اإلسناد تفرد به احلسن بن داود املنكدري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا هارون بن موسى الفروي ثنا أبو غزية حممد بن موسى حدثين كثري  - ٦٤٣٧
  و بن عوف املزين عن أبيه بن عبد اهللا بن عمر

مل يرو هذا : عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األصابع جتري جمرى السواك إذا مل يكن سواك 
  احلديث عن كثري بن عبد اهللا املزين إال أبو غزية تفرد به هارون الفروي 

ي ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا بن عون حدثين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا احلسني بن احلسن املروز - ٦٤٣٨
  جماهد قال 

كنا جلوسا يف حلقة فيها عبد اهللا بن عمر وعبيد بن عمري فجاءنا رجل فقام علينا فقال أجيبوا فالنا أجيبوا فالنا 
رفع بن فكرهها القوم كراهية شديدة ونكس بن عمر رأسه فرفع عبيد بن عمري رأسه فقال يا بن أخينا أعفنا أعفنا ف

عمر رأسه وقال قوموا بنا ليس فيها عافية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من دعي فلم جيب فقد 
  مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال بن املبارك تفرد به احلسني بن احلسن املروزي : عصى اهللا ورسوله 

سعيد األيلي ثنا بن وهب حدثين معاوية بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس املصري ثنا هارون بن  - ٦٤٣٩
صاحل حدثين أبو الزاهرية حدثين جبري بن نفري حدثين ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول 

اليروى هذا احلديث عن ثوبان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أوتر أحدكم فلريكع ركعتني فإن قام وإال كانتا له 
  اإلسناد تفرد به بن وهب إال هبذا 



حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس حدثين علي بن عبد اهللا الكويف حدثنا عبد الرمحن بن حممد حدثين  - ٦٤٤٠
األصبغ بن زيد حدثين زيد بن علي حدثتين مرجانة موالة علي قالت حدثتين فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عليه و سلم قال إن يف اجلمعة لساعة اليوافقها عبد مسلم يسأل اهللا فيها خريا و سلم عن أبيها رسول اهللا صلى اهللا 
  اليروى هذا احلديث عن فاطمة إال هبذا اإلسناد تفرد به احملاريب : إال أعطاه إياه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا ميمون بن كليب ثنا مسلم بن خالد الزجني حدثين جعفر بن حممد  - ٦٤٤١
   عن أبيه

عن جابر بن عبد اهللا قال حضرنا عرس علي بن أيب طالب وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما رأينا 
عرسا كان أحسن منه حيسا وهيألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيتا ومترا فأكلنا وكان فراشهما ليلة عرسهما 

مسلم بن خالد الزجني وعبد اهللا بن ميمون القداح تفرد به مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال : إهاب كبش 
  عن مسلم بن خالد ميمون بن كليب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا وهب اهللا بن رزق أبو هريرة املصري ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي  - ٦٤٤٢
  حدثين عطاء 

م يقول إن هللا ملكا لو قيل له التقم السماوات عن عبد اهللا بن عباس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بشر بن : واألرضني السبع بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت 

  بكر تفرد به وهب اهللا بن رزق 

ن جعفر بن حممد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حيىي بن سليمان املديين حدثنا سليمان بن بالل ع - ٦٤٤٣
  عن أبيه 

: عن جابر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا زالت الشمس صلى اجلمعة فنرجع وما جند فيئا نستظل به 
  مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن بالل إال حيىي بن سليمان 

ا أبو غزية حممد بن ثن]  ٢٩١ص [ حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا هارون بن موسى الفروي  - ٦٤٤٤
  موسى حدثين موسى بن عقبة حدثين بن أيب هند حدثين يزيد بن مهاجر قال 

مسعت الزبري بن العوام يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مابني بييت إىل منربي روضة من رياض 
تفرد به هارون الفروي وبن أيب  مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال أبو غزية: اجلنة ومنربي على حوضي 

  هند الذي روى عنه موسى بن عقبة هو سعيد بن أيب هند أبو عبد اهللا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين نا بشر بن بكر ثنا األوزاعي حدثين حيىي بن  - ٦٤٤٥
  سعيد حدثين نافع 



ليه و سلم كان ميكث بذي احلليفة ما بدا له فإذا أراد أن حيرم صلى عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا ع
مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال بشر بن بكر تفرد به أمحد بن سعيد : يف املسجد مث يهل حني تستوي به راحلته 

  اهلمداين 

قيس بن سعد بن زيد بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حيىي بن سليمان املدين ثنا إمساعيل بن  - ٦٤٤٦
  ثابت حدثين أيب حدثين خارجة بن زيد بن ثابت 

اليروى هذا احلديث : عن أبيه زيد بن ثابت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماأسكر كثريه فقليله حرام 
  تفرد به حيىي بن سليمان بن نضله ]  ٢٩٢ص [ عن زيد بن ثابت إال هبذا اإلسناد 

مد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك حدثنا حم - ٦٤٤٧
  حدثين عمر بن طلحة حدثين أبو سهيل نافع بن مالك 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزلت سورة األنعام ومعها كوكبة من املالئكة تسد 
ل بالتسبيح والتقديس واألرض ترتج ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبحان اهللا مابني اخلافقني هلم زج

مل يرو هذا احلديث عن أيب سهيل نافع بن مالك إال عمر بن طلحة وال عن عمر بن : العظيم سبحان اهللا العظيم 
  طلحة إال بن أيب فديك تفرد به أمحد بن حممد الساملي 

هللا بن عرس ثنا هارون بن موسى الفروي ثنا أبو غزية حممد بن موسى األنصاري حدثنا حممد بن عبد ا - ٦٤٤٨
  القاضي ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن أبيه 

عن جده أسعد بن زرارة قال رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس فالتفت التفاته فلم ير أبا بكر 
ى اهللا عليه و سلم أبو بكر أبو بكر إن روح القدس جربيل عليه السالم أخربين آنفا إن خري فقال رسول اهللا صل

  اليروى هذا احلديث عن أسعد بن زرارة إال هبذا اإلسناد تفرد به هارون الفروي : أمتك بعدك أبو بكر الصديق 

اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا الزبري بن عباد املدين ثنا عبد  - ٦٤٤٩
  الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل الصالة عند اهللا صالة املغرب ومن صلى بعدها 
 بن حممد بن مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عبد اهللا: ركعتني بىن اهللا له بيتا يف اجلنة يغدو فيه ويروح 

  حيىي بن عروة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس املصري ثنا حممد بن ميمون اخلياط املكي ثنا سفيان بن عيينة عن  - ٦٤٥٠
إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث هن حق ال 

: ن ال سهم له واليتوىل اهللا عبد فيوليه غريه وال حيب رجل قوما إال حشر معهم جيعل اهللا من له سهم يف اإلسالم كم
  مل يرو هذا احلديث عن بن عيينة إال حممد بن ميمون ومل يروه عن إمساعيل بن أيب خالد إال بن عيينة 



ثابت بن عبد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حيىي بن سليمان بن نضلة ثنا عبد اهللا بن مصعب بن  - ٦٤٥١
  اهللا بن الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها فمسحها مث 
مل يرو هذا : أكلها مث قال ياعائشة احسين جوار نعم اهللا فإهنا قل ما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود إليهم 

ث عن هشام بن عروة إال عبد اهللا بن مصعب والقاسم بن غصن تفرد به عن عبد اهللا بن مصعب حيىي بن احلدي
  بن غصن آدم بن أيب إياس ]  ٢٩٤ص [ سليمان وتفرد به عن القاسم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا احلسن بن داود املنكدري ثنا بن أيب فديك حدثين شبل بن العالء  - ٦٤٥٢
الرمحن حدثين مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث قال  بن عبد

مسعت نوفل بن معاوية الديلي يقول رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب بثالثة أنفاس يسمى اهللا يف أوهلا 
  هبذا اإلسناد تفرد به احلسن بن داود املنكدري اليروى هذا احلديث عن نوفل بن معاوية إال : وحيمده يف آخرها 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا الزبري بن عباد املديين ثنا حممد بن احلسن بن زبالة املخزومي ثنا عبد  - ٦٤٥٣
  اهللا بن قدامة اجلمحي حدثين أيب عن جده قال 

بعمر بن ) ب  ٢١٠٠( اللهم اشدد اإلسالم  مسعت أبا بكر الصديق يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول
  ال يروى هذا احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به الزبري بن عباد : اخلطاب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا هارون بن موسى الفروي ثنا إسحاق بن حممد الفروي نا عبد اهللا  - ٦٤٥٤
  مه بن عمر حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أ

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض نفسه يف كل سنة على القبائل من العرب أن يؤووه 
إىل قومهم حىت يبلغ كالم اهللا ورساالته وهلم اجلنة فليست قبيلة من العرب تستجيب له حىت أراد اهللا إظهار دينة 

ن األنصار فاستجابوا له وجعل اهللا لنبية صلى اهللا عليه و سلم ونصر نبيه وإجناز ما وعده ساقه اهللا إىل هذا احلي م
مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن القاسم إال عبد اهللا بن عمر وال عن عبد اهللا بن ] :  ٢٩٥ص [ دار هجرته 

  عمر إال إسحاق الفروي تفرد به هارون الفروي 

يمان بن نضلة اخلزاعي ثنا سليمان بن حممد بن حيىي بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حيىي بن سل - ٦٤٥٥
  عروة بن الزبري حدثين أيب حدثين عبد اهللا بن عروة بن الزبري قال 

مسعت عبد اهللا بن الزبري وحنن معه قد خرجنا نعتمر فلما احندرنا من األكمة يف الوادي اغتسل بن الزبري وصلى 
أهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك الشريك لك لبيك إن احلمد  ركعتني واغتسلنا معه وصلينا معه ركعتني مث

  والنعمة لك وامللك الشريك لك 



فقال عبد اهللا بن عروة مسعت بن الزبري يقول هذه واهللا تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهكذا فعل رسول 
ن بن الزبري إال هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن اليروى هذا احلديث ع: اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحرم يف دبر الصالة 

  سليمان بن نضله 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا حممد بن عمرو بن سلمة املرادي ثنا بن معاذ يونس بن متيم الزرقي  - ٦٤٥٦
لمة بن عبد ثنا يوسف بن يعقوب املديين حدثين حيىي بن عنبسة املديين السعدي ثنا عمر بن عبد العزيز حدثين أبو س

  الرمحن 

حدثين أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اطلع يف بيت جاره فنظر إىل عورة أخيه املسلم أو 
ال يروى هذا احلديث عن عمر : يدخله النار ]  ٢٩٦ص [ شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على اهللا أن 

  حممد بن عمرو بن سلمة املرادي  بن عبد العزيز إال هبذا اإلسناد تفرد به

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين نا بن وهب أخربين جرير بن حازم حدثين  - ٦٤٥٧
  أيوب عن عبد اهللا بن عون عن حممد بن سريين 

ت احلمر فأمر رسول عن أنس بن مالك قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب فقيل يا رسول اهللا أفني
مل يرو هذا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا طلحة فنادى إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس 

  احلديث عن بن عون إال جرير بن حازم تفرد به بن وهب 

بن موسى ثنا إسحاق بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا هارون بن موسى الفروي ثنا أبوغزية حممد  - ٦٤٥٨
  سعيد املازين حدثين بن أيب داود املازين عن أبيه 

عن جده أيب داود قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما جئنا ذا احلليفة دخل رسول اهللا صلى اهللا 
ديث عن أيب داود ال يروى هذا احل: عليه و سلم املسجد فصلى ركعتني مث أحرم يف دبر الصالة حبجة وعمرة معا 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به هارون الفروي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا ميمون بن كليب نا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ثنا صفوان بن  - ٦٤٥٩
  سليم حدثين يزيد بن أبان الرقاشي 

ابان من السماء منهما يصعد عمله عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مامن إنسان إإل وله ب
احلديث عن صفوان بن  ١مل يرو هذا ] :  ٢٩٧ص [ بكيا عليه ) أ  ٢١٠١( وينزل رزقه فإذا مات العبد املؤمن 

  سليم إال إبراهيم بن املهاجر بن مسمار 

بن وهب نا بن هليعة  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا أبو نعيم عبداألول بن عبد اهللا املعلم ثنا عبد اهللا - ٦٤٦٠
  حدثين واهب بن عبد اهللا املعافري قال 



مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد عمه العباس مث قال ياعباس إنه 
اليكون نبوة إال كانت بعدها خالفة وسيلي من ولدك يف آخر الزمان سبعة عشر منهم السفاح ومنهم املنصور 

منهم املهدي وليس مبهدي ومنهم اجلموح ومنهم العاقب ومنهم الواهن ومن ولدك وويل ألميت منه كيف يعقرها و
ويهلكها ويذهب بأمواهلا هو وأتباعه على غري دين اإلسالم فإذا بويع لصبيه فعند الثامن عشر انقطاع دولتهم 

  مر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة اليروي هذا احلديث عن عقبة بن عا: وخروج أهل الغرب من بيوهتم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا أمحد بن عمر بن يونس اليمامي ثنا حممد بن سدوس الصنعاين ثنا  - ٦٤٦١
  عبد الرمحن بن ميناء عن ابيه 

ن ولدك ياعم عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعباس لن تذهب الدنيا حىت ميلك م
يف آخر الزمان عند انقطاع دولتهم وهو الثامن عشر يكون معه فتنة عمياء صماء يقتل من كل عشرة آالف تسعة 

آالف وتسعمائة الينجو منها إال اليسري ويكون قتاهلم مبوضع من العراق قال فبكى العباس فقال له رسول اهللا صلى 
قون من الدين مروق السهم من الرمية يطلبون الدنيا واليهتمون اآلخرة اهللا عليه و سلم مايبكيك إهنم شرار أميت مير

  بن حممد اليمامي ]  ٢٩٨ص [ اليروى هذا احلديث عن بن مسعود إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد : 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أمحد بن حممد اليمامي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن جماهد  - ٦٤٦٢

عباس قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر فلما كان يف الرابعة أقبل احلسن واحلسني عن بن 
حىت ركبا على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعهما بني يديه وأقبل احلسن فحمل رسول اهللا صلى اهللا 

ال أيها الناس أال أخربكم خبري الناس جدا عليه و سلم احلسن على عاتقه األمين واحلسني على عاتقه األيسر مث ق
وجدة أال اخربكم خبري الناس عما وعمة أال أخربكم خبري الناس خاال وخالة أو أخربكم خبري الناس أبا وأما مها 

احلسن واحلسني جدمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجدهتما خدجية بنت خويلد وأمهما فاطمة بنت رسول اهللا 
ه و سلم وأبومها علي بن أيب طالب وعمهما جعفر بن أيب طالب وعمتهما أم هاينء بنت أيب طالب صلى اهللا علي

وخاهلما القاسم بن رسول اهللا وخالتهما زينب ورقية وأم كلثوم وبنات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جدمها يف 
نة وخاالهتما يف اجلنة وخاهلما يف اجلنة ومها اجلنة وأبومها يف اجلنة وجدهتما يف اجلنة وأمهما وعمهما وعمتهما يف اجل

  مل يرو هذا احلديث عن عبد الرزاق إال أمحد بن حممد بن عمرو بن يونس اليمامي : يف اجلنة واختهما يف اجلنة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا الزبري بن عباد املديين ثنا حممد بن احلسن بن زبالة نا عبد امللك بن  - ٦٤٦٣
مسعت أبا بكر الصديق يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ]  ٢٩٩ص [ مة حدثين أيب عن جده قال قدا

اليروى هذا احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به : لكل امة أمني وإن امني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 
  الزبري بن عباد املديين 

بن عرس نا حيىي بن سليمان بن نضلة املديين ثنا إبراهيم بن حممد األسلمي ثنا  حدثنا حممد بن عبد اهللا - ٦٤٦٤
  الليث بن ايب سليم حدثين عبد الرمحن بن السود 



نا أنس بن مالك قال صليت وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر فكلهم كان يرفع يديه إذا افتتح 
مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن األسود إال ليث : سه يكرب للسجود الصالة وإذا كرب للركوع وإذا رفع را

  بن أيب سليم تفرد به إبراهيم بن حممد األسلمي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا إسحاق بن الضيف ثنا عمر بن سهل املازين ثنا املبارك بن فضالة ثنا  - ٦٤٦٥
  احلسن 

صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال : قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

  عمر بن سهل املازين تفرد به إسحاق بن الضيف 

س املصري ثنا الزبري بن بكار ثنا حممد بن احلسن بن زبالة املخزومي ثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عر - ٦٤٦٦
  موسى بن يعقوب الزمعي حدثتين قريبة بنت عبد اهللا بن وهب بن زمعة عن أمها كرمية بنت املقداد بن عمرو 

يروى هذا ال: عن ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعل هلا خصرة 
  احلديث عن ضباعة إال هبذا اإلسناد تفرد به الزبري بن بكار 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حرملة بن حيىي ثنا بن وهب حدثين عبد اهللا بن عياش بن عباس  - ٦٤٦٧
  القتباين ثنا عيسى بن عبد الرمحن حدثين بن شهاب عن سعيد بن املسيب 

 صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أملحني أحدمها عنه وعن أهل بيته واآلخر عنه عن أيب هريرة قال ضحى رسول اهللا
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عيسى بن عبد الرمحن وال رواه عن عيسى إال عبد اهللا : وعمن مل يضح من أمته 

  بن عياش تفرد به بن وهب 

زين ثنا إمساعيل بن حيىي التميمي ثنا عبيد اهللا بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا حممد بن سهل املا - ٦٤٦٨
  عمر عن نافع 

عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو يف حجه الوداع وهو على ناقته ويده على 
مل يرو هذا : منكب على اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت هذا بن عمي وأبو ولدي اللهم كب من عاداه يف النار 

  حلديث عن عبد اهللا بن عمر إال إمساعيل بن حيىي التميمي تفرد به حممد بن سهل املازين ا

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أبو نعيم عبد األول املعلم ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين أسامة بن  - ٦٤٦٩
اهللا عليه و سلم شر قتيل بني صفني زيد الليثي عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال أسامة بن زيد وال عن أسامة إال بن وهب تفرد : أحدمها يطلب امللك 
  به عبداألول املعلم 



ب حدثين حممد بن عبد اهللا بن عرس ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين ثنا إسحاق بن الفرات حدثين حيىي بن أيو - ٦٤٧٠
  حدثين عمارة بن غزية قال مسعت نعيما اجملمر يقول 

مسعت مروان يقول أليب هريرة واهللا إين ألحبك لوال أنك حتب احلسن بن علي فقال أبو هريرة ملروان ومايل ال أحبه 
 وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما أتى باهبم فقال ياحسن فخرج إليه احلسن فألقمه فاه ومص لسانه

مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال حيىي بن أيوب وال عن حيىي إال إسحاق : وضمه إليه فواهللا ال أزال أحبه 
  بن الفرات تفرد به أمحد بن سعيد اهلمداين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عرس نا حرملة بن حيىي ثنا بن وهب حدثين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن  - ٦٤٧١
  جده قال 

وتزوجت احلور ) أ  ٢١٠٢( عت عمار بن ياسر بصفني يف اليوم الذي أصيب فيه وهو ينادي إين لقيت اجلبار مس
العني اليوم نلقى األحبة حممدا وحزبه عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن آخر زادك من الدنيا ضياح من 

ال من حديث ولده وال رواه عن إبراهيم بن سعد مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف إ: لنب 
  إال بن وهب تفرد به حرملة بن حيىي 

رشدين املصري ثنا أمحد بن صاحل نا قدامة بن حممد األشجعي حدثين  ٢حدثنا حممد بن احلسني بن بنت  - ٦٤٧٢
  خمرمة بن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن أبيه عن أيب حرب بن زيد بن خالد اجلهين 

بيه قال أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بشر الناس أنه من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له عن أ
مل يرو هذا احلديث عن أيب حرب بن زيد بن خالد إال بكري بن عبد اهللا وال عن بكري إال ابنه خمرمة : دخل اجلنة 

  تفرد به قدامة بن حممد األشجعي 

بن احلسني ثنا أمحد بن صاحل ثنا قدامة بن حممد األشجعي حدثنا خمرمة بن بكري عن أبيه قال حدثنا حممد  - ٦٤٧٣
  مسعت عمرو بن احلارث يقول مسعت عامر بن حيىي املعافري يقول مسعت حنشا الصنعاين يقول 

ين الذهب مسعت فضالة بن عبيد يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول التأخذها إال مثال مبثل يع
  مل يرو هذا احلديث عن بكري بن عبد اهللا إال خمرمة تفرد به قدامة بن حممد : بالذهب والفضه بالفضة 

حدثنا حممد بن احلسني ثنا أمحد بن صاحل ثنا قدامة بن حممد حدثين خمرمة بن بكري عن ابيه قال مسعت  - ٦٤٧٤
  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه بن مسعود يقول  عمرو بن شعيب يقول مسعت حممد بن مسلم بن شهاب يقول مسعت

مسعت أبا هريرة يقول أتى رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها يارسول اهللا اقض بيين وبني هذا 
 كان أبين أجريا المرأته وابين بكر مل ميض فزنا هبا فسألت من ال يعلم فأخربوين أن على ابين الرجم فافتديت منه

اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٣٠٣ص [ بكذا وكذا مث سألت من يعلم فأخربوين أنه ليس على ابين الرجم فقال رسول 
مل يرو : سلم ألقضني بينكما باحلق أما ما أعطيته فيؤديه إليك وأما ابنك فيجلد مائة ويغرب سنة وأما امرأته فترجم 



وال رواه عن بكري إال خمرمة وال رواه عن خمرمة إال قدامة بن هذا احلديث عن عمرو بن شعيب إال بكري بن عبد اهللا 
  حممد تفرد به أمحد بن صاحل 

حدثنا حممد بن احلسني بن بنت رشدين ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه  - ٦٤٧٥
  قال مسعت عبد اهللا بن مسلم يقول 

  لرمحن بن عوف يقول مسعت حممد بن مسلم يقول مسعت محيد بن عبد ا

مسعت ام سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين كنت يارسول اهللا 
مل يرو هذا احلديث عن : عن ابنة محزة أو قيل أال ختطب ابنة محزة بن عبد املطلب فقال إن محزة أخي من الرضاعة 

  ه إال بكري بن عبد اهللا وال رواه عن بكري إال خمرمة تفرد به بن وهب الزهري إال أخوه وال روى عن أخي

  حدثنا حممد بن احلسني ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن  - ٦٤٧٦

  وهب أخربين خمرمة عن أبيه عن عامر بن سعد قال 

خر مسعت سعدا يقول كان رجالن أخوان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أحدمها أفضل من اآل
فتويف الذي هو افضلهما مث عمر اآلخر بعده أربعني ليلة مث تويف فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضيلة 
األول على اآلخر فقال أو مل يكن يصلي قالوا بلى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ال بأس به قالوا نعم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك إمنا مثل الصلوات كمثل هنر قال وما يدريكم أين بلغت صالته مث قال رسول 
غمر عذب بباب رجل يقتحم فيه كل يوم مخس مرات فماذا ترون ذلك يبقى من درنه إنكم ال تدرون ما بلغت به 

عن عامر بن سعد عن أبيه إال بكري بن عبد اهللا بن األشج وال رواه عن ) ب  ٢٨١٠٢مل يرو هذا احلديث : صالته 
ورواه بن أخي الزهري عن الزهري عن صاحل بن عبد اهللا بن أيب ]  ٣٠٤ص [ بكري إال خمرمة تفرد به بن وهب 

  فروة عن عامر بن سعد عن أبان بن عثمان عن أبيه 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة املصري نا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا حممد بن محزة الرقي ثنا  - ٦٤٧٧
حدثين عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك املدينة فأرسلين عمر بن عبد العزيز فقال جعفر بن برقان 

سله عن حديث حدث به احلجاج بن يوسف يف قوم خرجوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمل 
نة مث خرجوا رغبة عن اإلسالم اثنني وقطع اثنني وصلب اثنني فقال أنس أولئك كانوا أقروا باإلسالم ونزلوا املدي

وحلقوا بأهل الشرك وأغاروا على سرح املدينة فاستاقوه فأخرب هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف طلبهم 
وأخذ هؤالء النفر قال فرد عمر إليه فقال ليت أنك مل حتدث هبذا احلديث احلجاج إن هؤالء رغبوا عن اإلسالم 

لى سرح املدينة وإن احلجاج استحل هذا ممن مل يرد خروجا من اإلسالم وال حلوقا وحلقوا بأهل الشرك وأغاروا ع
  بأهل الشرك 

قال عمر وسله هل كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خضب فإنا نرى ها هنا شعرا من شعره كأنه قد لون فقال أنس 
قبل علي من رأسه وحليته ما عددت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان متع بسواد الشعر فلو أين عددت ما أ



مخس عشرة شيبة وال أرى هذا الذي جتدونه من الشعر قد لون إال من الطيب الذي جعل يف شعر رسول اهللا صلى 
  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن حممد إال جعفر بن برقان تفرد به حممد بن محزة الرقي : اهللا عليه و سلم 

بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا أبو القاسم بن ايب الزناد أخربين حدثنا حممد بن عيسى  - ٦٤٧٨
عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم أخو املسلم ال ]  ٣٠٥ص [ إبراهيم بن نافع عن أيب الزبري 

 يرو هذا احلديث عن مل: خيونه وال خيذله املسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
  أبراهيم بن نافع إال أبو القاسم تفرد به سعيد بن حيىي 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا أبو القاسم بن أيب الزناد حدثين إبراهيم بن  - ٦٤٧٩
يه و سلم أمر ضباعة أن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عل

مل يرو هذا احلديث عن داود بن احلصني إال إبراهيم بن إمساعيل تفرد : تشترط يف احلج وتقول حملي حيث حبستين 
  به سعيد بن حيىي 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد حدثين أيب ثنا بن جريج عن حيىي بن سعيد عن  - ٦٤٨٠
  جماهد 

قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيته كأحدكم يف بيته خييط ثوبه ويعمل كما يعمل أحدكم  عن عائشة
  مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حيىي بن سعيد : 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إسحاق بن عبد  - ٦٤٨١
  حة اهللا بن أيب طل

عن أنس بن مالك قال سألت أم سليم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يأتيها يف منزهلا فيصلي فيه فتتخذه 
مل يرو : مصلى ففعل فأتاها فعمدت إىل حصري هلم فنضحته مباء فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلوا معه 

  د األموي وسليمان بن كثري هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري إال حيىي بن سعي

حدثنا حممد بن عيسى ثنا سعيد بن حيىي ثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب  - ٦٤٨٢
  سلمة 

قال جابر بايعنا ) لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ( عن جابر بن عبد اهللا األنصاري وقوله 
مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عيسى : ه و سلم على ان ال نفر ومل نبايعه على املوت رسول اهللا صلى اهللا علي

  بن يونس تفرد به سعيد بن حيىي 

  حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة نا سعيد بن حيىي األموي ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال  - ٦٤٨٣



اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثل مقامي فيكم فقال استوصوا خطبنا عمر بن اخلطاب بالشام فقال قام فينا رسول 
بأصحايب خريا استوصوا بأصحايب خريا مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت يعمل الرجل بالشهادة 

و من قبل أن يسأهلا وباليمني قبل أن يستحلف فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وه
مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبو بكر بن عياش تفرد : األثنني ابعد ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 

  به سعيد بن حيىي األموي 

حدثنا حممد بن عيسى ثنا الزبري بن بكار ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن حيىي بن سعيد قال مسعت  - ٦٤٨٤
  القاسم بن حممد حيدث 

مل : ر حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البيعان باخليار يف بيعهما مامل يتفرقا أو يكون خيارا أن بن عم
  يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد إال أبو ضمرة تفرد به الزبري بن بكار 

  ثنا سعد بن سعيد قال  ] ٣٠٧ص [ حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي حدثين أيب  - ٦٤٨٥

مسعت أنس بن مالك يقول بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبريرة صنعها له خيتصه هبا فقال 
اذهب فادع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فانطلقت إليه فلما نظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 نظر إيل القوم مجيعا فخجلت فقال أرسل إلينا أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول وهو يف أصحابه أبد بصره إيل حىت
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوموا قال فقام الناس معه فانطلقت أسعى إىل أيب طلحة فأخربته اخلرب فقام إىل رسول اهللا 

م إن شاء اهللا فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إمنا جعلت شيئا لك ال يسعهم فقال سيسعه
صلى اهللا عليه و سلم فدعا بالربكة مث قال ائذن لعشرة قال فدخلوا فأكلوا حىت اكتفوا مث خرجوا فقال ائذن لعشرة 

آخرين فدخل عشرة فأكلوا حىت اكتفوا مجيعا مث أخذ مابقي فجمعه مث دعا فيه بالربكة فعاد ملا كان فقال دونكم 
  ديث عن سعد بن سعيد إال حيىي بن سعيد األموي مل يرو هذا احل: هذا 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا جماهد بن موسى نا القاسم بن مالك املزين ثنا سعيد اجلريري عن أيب  - ٦٤٨٦
  نضرة 

مل يرو هذا : عن أيب هريرة قال ما صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثالثني 
  حلديث عن اجلريري إال القاسم بن مالك تفرد به جماهد بن موسى وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد ا

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا أيب حدثين يزيد بن سنان عن زيد بن أيب  - ٦٤٨٧
بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عن عبد اهللا ]  ٣٠٨ص [ أنيسة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش 

مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال : عليه و سلم كأين أنظر إىل موسى بن عمران يف هذا الوادي حمرما بني قطوانتني 
  زيد بن أيب أنيسة وال عن زيد إال يزيد بن سنان تفرد به حيىي بن سعيد األموي 

  بن حيىي ثنا أيب ثنا مالك بن مغول عن معلى الكندي عن جماهد  حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا سعيد - ٦٤٨٨



فقال يا نيب ) ب  ٢١٠٣( عن بن عمر قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم عاشر عشرة فجاء رجل من األنصار 
اهللا من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول املوت أولئك هم 

  مل يرو هذا احلديث عن مالك بن مغول إال حيىي بن سعيد األموي : األكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا حممد بن يزيد اآلدمي ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن  - ٦٤٨٩
  جريج عن الزهري 

ليه و سلم قال عرضت علي أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا ع
مل يرو هذا احلديث : املسجد وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل مث نسيها 

  عن بن جريج عن الزهري عن أنس إال عبد اجمليد تفرد به حممد بن يزيد اآلدمي 

  اجمليد عن بن جريج عن املطلب عن أنس ورواه حممد بن يزيد عن عبد

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر ثنا املسعودي  - ٦٤٩٠
عن عبد اهللا بن عكيم قال أتانا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ]  ٣٠٩ص [ عن عبد امللك بن عمري 

مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال املسعودي وال عن املسعودي : بإهاب وال عصب  التنتفعوا من امليتة
  إال إمساعيل بن عمر تفرد به حممد بن منصور الطوسي 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن فطر  - ٦٤٩١
   بزة عن عطاء اخلرساين عن محران قال بن خليفة عن القاسم بن أيب

مسعت بن عمريقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 
أكرب كتب له بكل حرف عشر حسنات ومن أعان يف خصومة باطل مل يزل يف سخط اهللا حىت ينزع ومن حالت 

اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره ومن هبت مؤمنا أو مؤمنه حبسه اهللا يف ردغة اخلبال يوم  شفاعته دون حد من حدود
القيامة حىت خيرج مما قال وليس خبارج مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين عن محران إال القاسم بن أيب بزة وال 

  به أبو اجلواب  رواه عن القاسم بن أيب بزة إال فطر وال رواه عن فطر إال عمار بن رزيق تفرد

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن فطر  - ٦٤٩٢
بن خليفة عن القاسم بن أيب بزة عن عطاء اخلرساين عن محران قال مسعت بن عمر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب كتب له كل حرف عشر صفات حدثنا عليه و سلم يقول من قال سبحان اهللا واحلمد 
حممد بن عيسى بن شيبة ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو اجلواب عن عمار بن رزيق عن عكرمة بن خالد عن 

 حيىي بن جعدة عن بن عمر قال لقيت بالال فقلت أصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الكعبة قال صلى
مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن جعده إال عكرمة بن : ركعتني بني األصطوانتني وجعل األسطوانة الوسطى عن ميينه 
  خالد وال عن عكرمة إال عمار بن زريق تفرد به أبو اجلواب 



عاصم قال زعم يونس ]  ٣١٠ص [ حدثنا حممد بن عيسى ثنا علي بن شعيب السمسار ثنا علي بن  - ٦٤٩٣
  عن احلسن عن مطرف بن عبيد 

مل يدخل : عن عمران بن حصني قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الكي فاكتوينا فما افلحنا وال أجنحنا 
  يف إسناد هذا احلديث بني احلسن وبني عمران بن حصني أحدا ممن رواه عن يونس بن عبيد إال علي بن عاصم 

علي بن شعيب السمسار نا معن بن عيسى القزاز نا معاوية بن صاحل  حدثنا حممدبن عيسى بن شيبة ثنا - ٦٤٩٤
عن ايب الوازع عن عبد اهللا بن بسر السلمي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليدركن الدجال من 

  مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال معن : أدركين أوليكونن قريبا من مويت 

بن عيسى بن شيبة ثنا احلسن بن علي األحتياطي ثنا أبو عبد اهللا اجلوزجاين رفيق إبراهيم بن حدثنا حممد  - ٦٤٩٥
عباس قال تليت هذه اآلية عند رسول اهللا صلى ) أ  ٢١٠٤( عن بن ]  ٣١١ص [ أدهم ثنا بن جريج عن عطاء 

يب وقاص فقال يارسول اهللا ادع اهللا فقام سعد بن أ) يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا ( اهللا عليه و سلم 
أن جيعلين مستجاب الدعوة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

والذي نفس حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوما وأميا عبد نبت حلمه 
  اليروى هذا احلديث عن بن جريج إال هبذا اإلسناد تفرد به األحتياطي : وىل به من السحت والربا فالنار أ

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا احلسن بن داود املنكدري ثنا بكر بن صدقة عن بن عجالن عن  - ٦٤٩٦
  القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نارا ملصباح وال لغريه عن عائشة قالت إن كان ليمر شهر ونصفه ما نوقد يف ب
جريان من األنصار هلم منائح ]  ٣١٢ص [ قلت سبحان اهللا من أي شيء كنتم تعيشون قالت باملاء والتمر كان لنا 

ة إال مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن عائش: فرمبا أهدوا لنا من اللنب 
  بكر بن صدقة تفرد به املنكدري 

  ورواه غريه عن بكر بن صدقة عن بن عجالن عن القعقاع عن القاسم عن عائشة 

حدثنا حممد بن عيسى نا احلسن بن داود املنكدري نا بن أيب فديك عن بن أيب ذئب عن عون بن  - ٦٤٩٧
  اخلطاب 

حنن احلور احلسان هدينا ... حلور يف اجلنة يتغنني يقلن عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن ا
  مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال بن أيب فديك تفرد به املنكدري : ألزواج كرام 

حدثنا حممد بن عيسى بن شيبة ثنا خالد بن أسلم املروزي ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة  - ٦٤٩٨
  وجماهد وعطاء 



احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن النفساء واحلائض تغتسل وحترم وتقضي املناسك عن بن عباس رفع 
  مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال مروان بن شجاع : كلها غري أن ال تطوف بالبيت حىت تطهر 

  ه مسع نافعا خيرب حدثنا حممد بن داود بن اسلم الصديف املصري ثنا حممد بن رمح ثنا بن هليعة عن عقيل أن - ٦٤٩٩

عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما كان من مرياث قسم يف اجلاهلية فإنه على قسمة 
مل يرو هذا احلديث عن نافع إال ]  ٣١٣ص [ اجلاهلية وما كان من مرياث أدركه اإلسالم فهو على قسم اإلسالم 

  ه حممد بن رمح عقيل وال عن عقيل إال بن هليعة تفرد ب

حدثنا حممد بن داود بن أسلم الصديف ثنا أبو طاهر بن السرح ثنا رشدين بن سعد عن احلسن بن ثوبان  - ٦٥٠٠
  اهلمداين وعمرو بن احلارث والليث بن سعد وبن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب 

 عليه و سلم يقول ال يبول عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي قال أنا أول من مسع رسول اهللا صلى اهللا
  مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن ثوبان إال رشدين : أحدكم مستقبل القبلة وأول من حدث الناس بذلك 

حدثنا حممد بن داود بن اسلم الصديف ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا طلق بن السمح نا  - ٦٥٠١
مالك قال دخل عليه قوم يعودونه يف مرض له فقال ياجارية هلمي  حيىي بن أيوب عن محيد الطويل عن أنس بن

مل يرو هذا : ألصحابنا ولو بسرأ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مكارم األخالق من أعمال اجلنة 
  بن عبد احلكم احلديث عن محيد إال حيىي بن ايوب وال عن حيىي إال طلق بن السمح تفرد به عبد الرمحن بن عبد اهللا 

حدثنا حممد بن داود ثنا أمحد بن سعيد الفهري ثنا عبد اهللا بن إمساعيل املدين عن عبد الرمحن بن زيد بن  - ٦٥٠٢
) ب  ٢١٠٤( أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أذنب آدم 

لك حبق حممد إال غفرت يل فأوحى اهللا إليه وما حممد ومن حممد فقال الذي اذنبه رفع رأسه إىل العرش فقال أسأ
إىل عرشك فإذا فيه مكتوب ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ]  ٣١٤ص [ تبارك امسك ملا خلقتين رفعت رأسي 

ذريتك  فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت امسه مع امسك فأوحى اهللا إليه يا آدم إنه آخر النبيني من
مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد : وإن أمته آخر األمم من ذريتك ولوال هو يا آدم ما خلقتك 

  الرمحن وال عن ابنه إال عبد اهللا بن إمساعيل املدين وال يروى عن عمر إال هبذا االسناد 

ملنكدر بن حممد بن املنكدر نا أيب عن أبيه عن حدثنا حممد بن داود بن أسلم ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ا - ٦٥٠٣
  جده حممد بن املنكدر 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أذن يل أن أحدث عن ملك من محلة العرش رجاله يف 
يث األرض السفلى وعلى قرنه العرش وبني شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطري سبعمائة سنة يقول امللك سبحانك ح

  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك إال ابنه منكدر تفرد به ولده عنه : كنت 

  ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر عن جابر 



ن أيب حدثنا حممد بن داود بن أسلم الصديف نا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري نا حممد بن إمساعيل ب - ٦٥٠٤
  فديك قال مسعت أبا حممد الشامي حيدث أنه مسع أبا هريرة يذكر أنه 

مسع أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من أهل بيت ميوت منهم ميت فيتصدقون 
ياصاحب القرب  عنه بعد موته إال أهداها إليه جربيل عليه السالم على طبق من نور مث يقف على شفري القرب فيقول

العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها فيدخل عليه فيفرح هبا ويستبشر وحيزن جريانه الذين اليهدى إليهم 
  اليروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك : بشيء 

نا بن أيب فديك عن عثمان بن إسحاق حدثنا حممد بن داود بن أسلم ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا املنكدري ث - ٦٥٠٥
  عن عبداجمليد بن أيب عبس بن جرب عن أبيه 

عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أحد هذا جبل حيبنا وحنبه على باب من أبواب اجلنة وهذا عري 
هبذا اإلسناد تفرد به  اليروى هذا احلديث عن ايب عبس بن جرب إال: يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب النار 

  بن أيب فديك 

حدثنا حممد بن داود ثنا عمرو بن سواد السرحي ثنا مؤمل بن عبد الرمحن الثقفي عن أيب أمية بن يعلى  - ٦٥٠٦
  عن سعيد بن أيب سعيد املقربي 

و مع الكفار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أوحى اهللا إىل إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ول
تدخل مدخل األبرار فإن كلميت سبقت ملن حسن خلقه أن أظله حتت عرشي وأن أسقيه من حظرية قدسي وأن أدنيه 

مل يرو هذا احلديث عن سعيد املقربي إال أبو أمية بن يعلى تفرد به مؤمل بن عبد الرمحن واليروى عن : من جواري 
  ناد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلس

حدثنا حممد بن داود ثنا أمحد بن مالك بن أنس ثنا حممد بن الوليد بن عمرو بن الزبري ثنا سفيان بن  - ٦٥٠٧
  عيينة وبن أيب فديك قاال ثنا حممد بن عمرو عن بن أيب كبشة عن أبيه 

جاء خبامت مواله قضيت عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدنانري والدراهم خوامت اهللا يف ارضه من 
  إال هبذا اإلسناد  ٤احلديث عن رسول اهللا  ١ال يروى هذا : حاجته 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع املصري ثنا عبدة بن عبد الرحيم املروزي نا محزة بن عمري كاتب عبد اهللا  - ٦٥٠٨
  خالد الضيب بن املبارك عن أيوب بن إبراهيم أيب حيىي املعلم عن إبراهيم الصائغ عن أيب 

عن أيب داود عن معقل بن يسار قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقضي بني قومي فقلت ما أحسن 
اليروى هذا احلديث عن معقل بن يسار إال هبذا : القضاء فقال اقض بينهم فإن اهللا مع القاضي ما مل حيف عمدا 

احلديث هو حممد بن خالد  ١ الذي روى عنه إبراهيم الصائغ هذا اإلسناد تفرد به إبراهيم الصائغ وأبو خالد الضيب
  الضيب وأبو داود نفيع بن احلارث 



حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا عبدة بن عبد الرحيم املروزي ثنا بقية بن الوليد نا معاوية بن حيىي عن  - ٦٥٠٩
  ايب الزناد عن األعرج 

مل ] :  ٣١٧ص [ عليه و سلم من حدث حبديث فعطس عنده فهو حق  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال معاوية بن حيىي تفرد به بقية وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال 

  هبذا اإلسناد 

  وبه نا بقية أنا حبيب بن عمر األنصاري عن أبيه عن بن عمر  - ٦٥١٠

اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذاكان يوم القيامة نادى مناد أال ليقم خصماء عن أبيه عمر بن 
  اليروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به بقية : اهللا أال وهم القدرية 

  حدثنا حممد بن رزيق ثنا حممد بن هشام السدوسي نا يوسف بن خالد السميت حدثين األعمش  - ٦٥١١

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يعرض أهل النار يوم القيامة صفوفا فيمر هبم املؤمنون 
فريى الرجل من أهل النار الرجل من املؤمنني قد عرفه يف دار الدنيا فيقول يا فالن أما تذكر يوم استعنت يب يف 

مل : ذا فيذكر ذلك املؤمن فيشفع له إىل ربه فيشفع فيه حاجة كذا وكذا ويقول له أما تذكر يوم أعطيتك كذا وك
  يرو هذا احلديث عن األعمش إال يوسف بن خالد السميت 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن أيب  - ٦٥١٢
  سعيد املقربي 

ليه و سلم قال من صام يوما يف سبيل اهللا باعده اهللا من النار سبعني عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا ع
مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد املقربي إال زهرة بن : خريفا ومن توىف مرابطا وقي فتنة القرب وجرى عليه رزقه 

  معبد تفرد به رشدين 

عن موسى بن ايوب الغافقي عن حدثنا حممد بن رزيق ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا رشدين بن سعد  - ٦٥١٣
سهل بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به فناداه فخرج غليه فمشى معه حىت أتى 
املسجد مث انصرف فأغتسل مث رجع فرآه النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه أثر الغسل فسأله النيب صلى اهللا عليه و 

داءك وأنا أجامع امرأيت فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن غسله فقال مسعت ن
مل : سلم إمنا املاء من املاء مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل 

  يرو هذا احلديث عن سهل بن رافع إال موسى بن أيوب تفرد به رشدين 

حممد بن رزيق بن جامع نا ابو الطاهر بن السرح ثنا أبو بكر بن أيب أويس عن حسني بن عبد اهللا  حدثنا - ٦٥١٤
بن ضمرية عن أبيه عن جده عن أيب هريرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني حضرته 



مرارا وهو يقول يا جربيل اشفع يل الوفاة وهو ميد يده وهو يقول يا جربيل أين أنت مث يقبضها ويبسطها ففعل ذلك 
  عند ريب يهون علي املوت 

لبيك ال يروى هذا : فذكر أبو هريرة أنه مسع عائشة تقول لقد مسعت مامل تسمع أذن من جربيل وهو يقول لبيك 
  احلديث عن ايب هريرة عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو الطاهر بن السرح 

نا أبو الطاهر بن السرح نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك حدثين عبد اهللا بن عبد حدثنا حممد بن رزيق  - ٦٥١٥
  الرمحن بن حينس عن حيىي بن ايب سفيان بن سعد بن األخنس عن جدته حكيمة 

عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أهل حبجة 
اليروى هذا : د األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة وعمرة من املسج

  احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا أبو بكر عبد اهللا بن صاحل اهلامشي قال مسعت  - ٦٥١٦
  عن أبيه أيب حيدث 

مث التفت إلينا فقال أما إين مل ]  ٣٢٠ص [ قال صليت خلف أنس بن مالك صالة سها بنا فيها فسجد بعد السالم 
مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن علي بن عبد اهللا بن : أصنع إال كما رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 

  عباس إال ولده تفرد به أبو الطاهر بن السرح 

حدثنا حممد بن رزيق ثنا حممد بن هشام السدوسي نا عبيد بن واقد القيسي ثنا حيىي بن ايب عطاء عن  - ٦٥١٧
عمري بن يزيد عن عبد الرمحن بن احلارث عن أيب قراد السلمي قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا 

 صلى اهللا عليه و سلم ما محلكم على ما صنعتم بطهور فغمس يده فيه مث توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول اهللا
قلنا حب اهللا ورسوله قال فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم وأصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار 

  اليروى هذا احلديث عن أيب قراد إال هبذا اإلسناد تفرد به عبيد بن واقد : من جاوركم 

بن جامع ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا إدريس بن حييىعن أيب األشيم عن واهب بن  حدثنا حممد بن رزيق - ٦٥١٨
  عبد اهللا الكعيب 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا من أطعم أخاه خبزا حىت يشبعه وسقاه حىت يرويه بعده اهللا من النار سبع 
  ناد تفرد به إدريس بن حيىي اليروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلس: خنادق 

وهب أخربين خمرمة بن بكري ]  ٣٢١ص [ حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا  - ٦٥١٩
  عن أبيه قال مسعت عبد امللك بن سارية العكي يقول 



اليروى هذا : و سلم  مسعت عبد اهللا بن واقد يقول إن اليمني يف الدم قد كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه
  احلديث عن عبد اهللا بن واقد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

  حدثنا حممد بن رزيق ثنا ابو الطاهر ثنا بن وهب عن بن جريج مسعته حيدث عن ايب الزبري  - ٦٥٢٠

خرب أنه قد أحصن فأمر عن جابر بن عبد اهللا أن رجال زىن بامراة فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فجلد احلد مث أ
  مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال بن وهب : به فرجم 

حدثنا حممد بن رزيق ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث ان زيد بن ايب أنيسة حدث أن أبا  - ٦٥٢١
  إسحاق حدث أن األسود وعلقمة حدثاه 

 عليه و سلم ال نعلم شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن عبد اهللا بن مسعود قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا
سلم قولوا يف كل جلسة التحيات هللا والصلوات والطيبات للة سالم عليك أيها النيب صلى اهللا عليه و سلم السالم 

ديث عن أيب مل يرو هذا احل: علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
  إسحاق عن علقمة إال زيد بن ايب أنيسة وال رواه عن زيد بن أيب انيسة إال عمرو بن احلارث تفرد به بن وهب 

حدثنا حممد ب رزيق ثنا أبو الطاهر ثنا سالمة بن روح األيلي بن اخي عقيل بن خالد عن عقيل عن بن  - ٦٥٢٢
  شهاب 

ا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا هبطت به راحلته من اخربين أنس بن مالك األنصاري قال بينما أن
ثنية ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري وحده فلما أسهلت به الطريق ضحك وكرب فكربنا لتكبريه مث سار رتوه 

قال قاد  مث ضحك وكرب فكربنا لتكبريه مث أدركناه فقال القوم يارسول اهللا كربنا لتكبريك وال ندري مم ضحكت
الناقة يل جربيل عليه السالم فلما اسهلت التفت إيل فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال ال إله إال اهللا وحده ال 

مل يرو هذا احلديث عن : شريك له دخل احلنة وقد حرم اهللا عليه النار فضحكت وكربت ففرحت بذلك ألميت 
  به ابو الطاهر  الزهري إال عقيل وال عن عقيل إال سالمة بن روح تفرد

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى عن إبراهيم بن طهمان عن جابر  - ٦٥٢٣
  اجلعفي عن نافع 

عن بن عمر قال كان خامت النيب صلى اهللا عليه و سلم ورقا كله مث كان عند ايب بكر مث كان عند عمر مث كان عند 
  مل يرو هذا احلديث عن جابر إال إبراهيم بن طهمان تفرد به معن بن عيسى : عند عثمان  عثمان ماشاء اهللا مث هلك

  حدثنا حممد بن رزيق ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن سعيد بن نافع  - ٦٥٢٤

ى حني طلعت الشمس قال رآين أبو بشري األنصاري صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصلي صالة الضح
فعاب علي ذلك وهناين مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال التصلوا حىت ترتفع الشمس فإهنا تطلع يف 



مل يرو هذا احلديث عن بكري بن عبد اهللا إال ابنه خمرمة تفرد به بن وهب وال يروى عن أيب بشري إال : قرن الشيطان 
  هبذا اإلسناد 
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  وبه نا بن وهب أخربين جرير بن حازم أن قتادة بن دعامة قال  - ٦٥٢٥

حدثين أنس بن مالك أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد توضأ وقد ترك على قدمية مثل موضع 
مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال جرير بن : ى اهللا عليه و سلم أرجع فأحسن وضوءك الظفر فقال له رسول اهللا صل

  حازم تفرد به بن وهب 

  وبه حدثنا بن وهب نا حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب  - ٦٥٢٦

اليروى هذا : ردين عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزمت السواك حىت خشيت أن يد
  احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

بن وهب أخربين سعيد بن ]  ٣٢٤ص [ حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا عمرو بن سواد السرحي ثنا  - ٦٥٢٧
  أيب ايوب عن شراحبيل بن زيد املعافري عن أيب علقمة 

قال إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اليروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب : دينها 

حدثنا حممد بن رزيق ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا معن بن عيسى القزاز عن إبراهيم بن طهمان عن  - ٦٥٢٨
  جاج بن احلجاج عن قتادة احل

عن انس بن مالك قال أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكتب إىل ملوك العجم فقال له ناس من العجم 
عنده إهنم يارسول اهللا اليقبلون كتابا إال خبامت فأختذ خامتا من فضة كأين أنظر إىل بياضه يف كفه مث نقش فيه حممد 

  رسول اهللا 

  حممد بن رزيق ثنا إبراهيم ثنا معن عن إبراهيم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه حدثنا  - ٦٥٢٩

عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل أنا أغىن الشركاء عن الشرك فمن عمل 
  عمال أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك 

همان عن مطرف بن طريف عن احلكم بن عتيبة عن احلسن العرين عن عمرو بن وبه حدثنا إبراهيم بن ط - ٦٥٣٠
  حريث 

  عن سعيد بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني 



  وبه حدثنا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن سلمة بن خبيب عن عروة بن علي السهمي  - ٦٥٣١

يستنجي ]  ٣٢٥ص [ يب هريرة قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينتعل أحدنا وهو قائم وأن عن أ
مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن طهمان إال معن بن عيسى وحفص بن عبد اهللا إال : بعظم أو مبا خيرج من بطن 

  حديث عروة بن علي فإن يزيد بن أيب حكيم قد شاركهما يف روايته 

  حدثنا حممد بن رزيق ثنا حممد بن رمح ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري  - ٦٥٣٢

مل يرو هذا : عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اليهود والنصارى اليصبغون فخالفوهم 
  احلديث عن عروة إال ابو األسود تفرد به بن هليعة 

رزيق بن جامع ثنا احلسني بن الفضل بن ايب حديرة املصري ثنا عبد العزيز بن عبد حدثنا حممد بن  - ٦٥٣٣
الرمحن البالسي عن خصيف عن نافع عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بين اإلسالم على شهادة أن 

يث عن خصيف إال عبد مل يرو هذا احلد: ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 
  العزيز بن عبد الرمحن تفرد به احلسني بن الفضل 

حدثنا حممد بن رزيق نا هارون بن سعيد األيلي نا بن وهب أخربين معروف بن سويد اجلذامي أنه مسع  - ٦٥٣٤
  علي بن رباح يقول 

  مسعت ابا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا دعوة املظلوم 

  وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الحيل مثن الكلب وال حلوان الكاهن وال مهر البغي  - ٦٥٣٥

مل يرو هذه األحاديث عن : وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العدوى وال طرية والعني حق  - ٦٥٣٦
  علي بن رباح إال معروف بن سويد تفرد هبا بن وهب 

زيق نا عمرو بن سواد السرحي ثنا بن وهب أخربين عاصم بن حكيم عن حيىي بن أيب حدثنا حممد بن ر - ٦٥٣٧
  عمرو السيباين عن أبيه 

: عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل 
  به بن وهب اليروى هذا احلديث عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا يوسف بن الصباح العطار املصري نا بقية بن الوليد ثنا عمر بن املغرية  - ٦٥٣٨
  عن احلسن بن أيب جعفر عن أيوب السختياين عن عبد اهللا بن ايب مليكة 

مل : ل وميكائيل عليهما السالم عن عائشة قالت ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبوح به أنا على إميان جربي
  يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلسن بن أيب جعفر وال عن احلسن إال عمر بن املغرية تفرد به بقية 



حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا عبد الرمحن بن سعد املؤذن عن مالك بن  - ٦٥٣٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال عباد هللا ركع وصبية رضع وهبائم رتع  عبيدة الديلي عن أبيه عن جده قال

اليروى هذا احلديث عن أيب عبيدة الديلي إال هبذا اإلسناد تفرد به : لصب عليكم العذاب صبا مث رض رضا 
  إبراهيم بن املنذر 

  ينة عن علي بن علي اهلاليل حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا اهليثم بن حبيب نا سفيان بن عي - ٦٥٤٠

عن أبيه قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شكاته اليت قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسه قال 
فبكت حىت ارتفع صوهتا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طرفه إليها فقال حبيبيت فاطمة ما الذي يبكيك 

حبيبيت أما علمت أن اهللا أطلع على االرض اطالعه فاختار منها أباك فبعثه قالت أخشى الضيعة من بعدك قال يا 
  برسالته مث اطلع على ا ألرض اطالعه فاختار منها بعلك وأوحى إيل أن أنكحك إياه 

يافاطمة وحنن أهل بيت قد أعطانا اهللا سبع خصال مل يعط أحدا قبلنا وال تعطى أحد بعدنا أنا خامت النبيني وأكرم 
 على اهللا وأحب املخلوقني إىل اهللا وأنا أبوك ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهللا وهو بعلك وشهيدنا خري النبيني

الشهداء وأحبهم إىل اهللا وهو محزة بن عبد املطلب وهو عم أبيك وعم بعلك ومنا من له جناحان أخضران يطري يف 
نا سبطا هذه األمة ومها ابناك احلسن واحلسني ومها اجلنة مع املالئكة حيث يشاء وهو بن عم أبيك وأخو بعلك وم
يافاطمة والذي بعثين باحلق إن منهما ]  ٣٢٨ص [ سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها والذي بعثين باحلق خري منهما 

ملهدي هذه األمة إذا صارت الدنيا هرج ومرج وتظاهرت الفنت وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فال كبري 
 وال صغري يوقر الكبري فيبعث اهللا عند ذلك منهما من يفتح حصون الضاللة وقلوبا غلفا يهدمها هدما يرحم الصغري

  تقوم بالدين إىل آخر الزمان كما قمت به يف اول الزمان ميال الدنيا عدال كما ملئت جورا 

ك من قليب وزوجك اهللا يافاطمة ال حتزين وال تبكي فإن اهللا أرحم بك وأراف عليك مين وذلك ملكانك مين وموقع
زوجك وهو أشرف أهل بييت حسبا وأكرمهم منصبا وأرمحهم بالرعية وأعدهلم بالسوية وأبصرهم بالقضية وقد 

  سألت ريب أن تكوين أول من يلحقين من أهل بييت 

 احلقها قال علي بن أيب طالب فلما قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم مل تبق فاطمة بعده إال مخسة وسبعني يوما حىت
  مل يرو هذا احلديث عن علي بن علي إال سفيان بن عيينة تفرد به اهليثم بن حبيب : اهللا به صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا عبدة بن عبد الرحيم املروزي ثنا إبراهيم بن األشعث صاحب الفضيل  - ٦٥٤١
  اشد عن حيىي بن ايب كثري عن نافع بن عياض نا عيسى بن موسى الغنجار ثنا عمر بن ر

عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن 
مل يرو هذا احلديث عن : كثرت ذنوبه كانت النار أوىل به فمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت 

وال رواه عن حيىي إال عمر بن راشد وال رواه عن عمر إال عيسى الغنجار وال عن عيسى  نافع إال حيىي بن أيب كثري
  األشعث تفرد به عبد بن عبد الرحيم ]  ٣٢٩ص [ إال إبراهيم بن 



  حدثنا حممد بن رزيق نا عبدة بن عبد الرحيم نا احلارث بن عمران اجلعفري عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ٦٥٤٢

  مل يرو هذا احلديث عن جعفر إال احلارث بن عمران : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة مرة عن جابر قال توضأ ر

حدثنا حممد بن رزيق نا عبده بن عبد الرحيم نا النضر بن مشيل أبنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب  - ٦٥٤٣
  عن عكرمة 

قصرا من در الصدع فيه وال وهن أعده اهللا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة 
مل يرو هذا احلديث عن مساك إال محاد بن سلمة وال رواه عن محاد إال النضر بن مشيل ويزيد بن : خلليله إبراهيم 

  هارون 

حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا عبد الواحد بن إسحاق الطرباين ثنا ضمرة بن ربيعة عن إمساعيل بن  - ٦٥٤٤
حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند موىل بين بياضة كان حجاما حيجم  عياش عن

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل من صور اهللا إإلميان يف قلبه 
  ديث عن الزهري إ ال الزبيدي مل يرو هذا احل: فلينظر إىل أيب هند وقال أنكحوا وأنكحوا أليه 

بن جامع نا عمرو بن سواد السرحي ثنا بن وهب أخربين جرير بن ) ب  ٢١٠٧( حدثنا حممد بن رزيق  - ٦٥٤٥
أن عبد اهللا بن عمر حدثه أن عمر بن اخلطاب سأل ]  ٣٣٠ص [ حازم أن أيوب السختياين حدثه أن نافعا حدثه 

عرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يارسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو باجل
أعتكف يوما يف املسجد احلرام فكيف ترى قال أذهب فاعتكف يوما وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 

أعتقنا رسول  اعطاه جارية من اخلمس فلما أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبايا الناس مسع أصواهتم يقولون
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل ما هذا فقالوا أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبايا الناس فقال عمر اذهب 

  مل يرو هذا احلديث عن جرير بن حازم إال بن وهب : إىل تلك اجلارية فخل سبيلها 

ن عاصم الكاليب ثنا محاد بن سلمة عن حدثنا حممد بن رزيق بن جامع ثنا إسحاق بن الضيف ثنا عمرو ب - ٦٥٤٦
  علي بن زيد عن عمار بن أيب عمار 

عن أيب حبة البدري قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني الينظر يف ناحية إال رأى أبا سفيان بن 
  احلارث يقاتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أبا سفيان خري أهلي أو من خري أهلي 

حدثنا حممد بن رزيق نا هارون بن سعيد األيلي ثنا أنس بن عياض عن عبيد اهللا بن عمر عن زيد بن  - ٦٥٤٧
  أسلم 

عن أسيد بن حضري قال كنت أصلي يف ليلة قمرة وقد أوثقت فرسي فجالت جولة ففزعت فدخلت البيت فلما 
تسمع قراءتك من آخر الليل بسورة أصبحت ذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال تلك املالئكة جاءت 



مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أنس بن عياض ] :  ٣٣١ص [ البقرة وكان أسيد حسن الصوت 
  تفرد به هارون األيلي 

حدثنا حممد بن رزيق نا حممد بن هشام السدوسي نا يوسف بن خالد السميت ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن  - ٦٥٤٨
   بشر بن عروة

عن عبد اهللا بن ايب أوىف قال كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم برد قليب بالربد والثلج واملاء 
مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن عبيد اهللا إال : البارد ونقين من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس 

  يوسف بن خالد 

ون بن سعيد نا أنس بن عياض عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه حدثنا حممد بن رزيق ثنا هار - ٦٥٤٩
  عن جده عن علي 

اليروى هذا : أن عائشة كانت تقول إين ألغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد من اجلنابة 
  احلديث عن علي بن أيب طالب عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به أنس بن عياض 

وبه عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن قيس بن سعد بن عبادة قال قال رسول اهللا  - ٦٥٥٠
مل يرو هذا احلديث عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية إال أنس بن : صلى اهللا عليه و سلم رب الدابة أحق بصدرها 

  عياض 

حرة السدوسي نا الفضل بن العالء نا إمساعيل  حدثنا حممد بن رزيق بن جامع نا حممد بن هشام بن أيب - ٦٥٥١
  بن رافع مسعت عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن األنصاري حيدث أنه مسع القاسم بن حممد حيدث 

دخل على رسول اهللا صلى ]  ٣٣٢ص [ أن عائشة قالت أكثر الناس يف الغسل يوم اجلمعة وإمنا كان ذلك يف بييت 
ل العالية يف يوم حار قد عملوا يف خنلهم وعليهم ثياهبم الصوف فدخلوا وهلم أرواح اهللا عليه و سلم نفر من أه

مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن حممد : منكرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا 
بن العالء تفرد به حممد بن هشام  إال عمرو بن حيىي وال عن عمرو إال إمساعيل بن رافع وال عن إمساعيل إال الفضل

  السدوسي 

حدثنا حممد بن رزيق نا حممد بن هشام السدوسي ثنا الفضل بن العالء ثنا أشعث بن سوار عن أيب  - ٦٥٥٢
  إسحاق عن أيب بردة 

عن أيب موسى قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت 
  أعلم به مين اللهم إغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 

  وبه عن أيب بردة  - ٦٥٥٣



عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مامنكم من أحد يدخله عمله اجلنة فقال بعضهم وال أنت يارسول 
عن أيب إسحاق إال أشعث بن سوار تفرد هبما مل يرو هذين احلديثني : اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته 

  الفضل بن العالء 

حدثنا حممد بن رزيق نا إسحاق بن الضيف نا عمرو بن عاصم الكاليب نا عمران القطان عن معمر بن  - ٦٥٥٤
  راشد عن الزهري 

تريد أن تقاتل  عن أنس بن مالك قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وارتدت العرب قال عمر يا أبابكر
العرب كافة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا الإله إال اهللا فقال أبو بكر 

إذا شهدوا أن ال إله إال اهللا وأقاموا الصالةوآتوا الزكاة ]  ٣٣٣ص [ إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
: هللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم عليه منعوا مين دماءهم وأمواهلم وا

  مل يرو هذا احلديث عن معمر إال عمران القطان تفرد به عمرو بن عاصم 

حدثنا حممدبن أيب غسان أبو عالثة الفرائضي املصري نا حممد بن سلمة املرادي نا يونس بن متيم عن  - ٦٥٥٥
  ن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة األوزاعي ع

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من البسه اهللا نعمة فليكثر من احلمد هللا ومن كثرت مهومه 
فليستغفر اهللا ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر من قول وال حول وال قوة إال باهللا ومن نزل مع قوم فال يصومن إال بإذهنم 

قوم فليجلس حيث أمروه فإن القوم أعلم بعورة دارهم وإن من الذنب املسخوط به على صاحبه  ومن دخل دار
مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال األوزاعي وال : احلقد واحلسد والكسل يف العبادة والضنك يف املعيشة 

  عن األوزاعي إال يونس بن متيم تفرد به حممد بن سلمة املرادي 

دثنا حممد بن أيب غسان ثنا حممد بن سلمة ثنا حجاج بن سليمان الرعيين ثنا الليث بن سعد عن حممد ح - ٦٥٥٦
  بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل بين آدم يلقاه اهللا يوم القيامة بذنب قد أذنبه يعذبه عليه 
ه إال حيىي بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني وأهوى النيب صلى اهللا عليه و سلم إن شاء أو يرمح

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال الليث وال : إىل قذاة من األرض فأخذها وقال ذكره مثل هذه القذاة 
  دي سليمان تفرد به حممد بن سلمة املرا]  ٣٣٤ص [ عن الليث إال حجاج بن 

حدثنا حممد بن أيب غسان ثنا أبو نعيم عبد األول املعلم ثنا أبو أمية األيلي عن زفر بن واصل عن أيب  - ٦٥٥٧
  سلمة 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كثر ضحكه استخف حبقه ومن كثرت دعابته ذهبت 
الريق انتقضت قوته ومن كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر جاللته ومن كثر مزاحه ذهب وقاره ومن شرب املاء على 



اليروى هذا احلديث عن رسول اهللا : ومن كثرت خطاياه كانت النار أوىل به ) ب  ٢١٠٨( سقطه كثرت خطاياه 
  صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد األول املعلم 

   بن معبد املرادي ثنا بن هليعة عن أيب الزبري حدثنا حممد بن أيب غسان نا عبد اهللا بن حيىي - ٦٥٥٨

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري أميت الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا 
مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن هليعة تفرد به عبد اهللا بن حيىي بن معبد : وإذا سافروا قصروا وأفطروا 

  رادي امل

  حدثنا حممد بن أيب غسان نا مكي بن عبد اهللا الرعيين نا سفيان بن عيينة عن ايب الزبري  - ٦٥٥٩

عن جابر قال ملا قدم جعفر بن ايب طالب من أرض احلبشة تلقاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما نظر جعفر إىل 
 صلى اهللا عليه و سلم فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجل إعظاما منه لرسول اهللا

وخلقي وخلقت من الطينة اليت خلقت ]  ٣٣٥ص [ و سلم بني عينيه وقال له يا حبييب أنت أشبه الناس خبلقي 
منها ياحبييب حدثين عن بعض عجائب أرض احلبشة قال نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا بينا أنا قائم يف بعض 

أنا بعجوز على رأسها مكتل وأقبل شاب يركض على فرس له فزمحها وألقى املكتل عن رأسها فاستوت طرقها إذا 
  قائمة وأتبعته البصر وهي تقول الويل لك غدا إذا جلس امللك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظامل 

ل اجلمار مث قال رسول اهللا قال جابر فنظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن دموعه لتنحدر على عينيه مث
مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن : صلى اهللا عليه و سلم ال قدس اهللا أمة ال يأخذ املظلوم حقه من الظامل غري متعتع 

  عيينة إال مكي بن عبد اهللا الرعيين 

ملغرية عن مالك حدثنا حممد بن ايب غسان ثنا عمرو بن يوسف بن يزيد البصري ثنا عبد اهللا بن حممد بن ا - ٦٥٦٠
  بن مغول عن نافع 

عن بن عمر قال بينا أنا سائر جبنبات بدر إذ خرج رجل من حفري يف عنقه سلسلة فناداين يا عبد اهللا اسقين يا عبد 
اهللا اسقين فال ادري اعرف امسي أو دعاين بدعاية العرب وخرج أسود من ذلك احلفري يف يده سوط فناداين يا عبد 

كافر مث ضربه بالسوط حىت عاد إىل حفرته فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم مسرعا فأخربته فقال  اهللا ال تسقه فإنه
مل يرو هذا احلديث عن : يل أو قد رأيته قلت نعم قال ذاك عدو اهللا أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إىل يوم القيامة 

  مالك بن مغول إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية الكويف 

عياض بن أيب طيبة ثنا ]  ٣٣٦ص [ حدثنا حممد بن ايب غسان الفرائضي حدثين أيب ابو غسان أمحد بن  - ٦٥٦١
  حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد 

عن انس بن مالك قال كنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقدم فرخا مشويا فقال رسول اهللا صلى اهللا 
ين بأحب اخللق إليك وإيل يأكل معي من هذا الفرخ فجاء علي فدق الباب فقال أنس من هذا عليه و سلم اللهم ائت



قال علي فقلت النيب صلى اهللا عليه و سلم على حاجة فانصرف مث تنحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكل مث 
ي من هذا الفرخ فجاء علي فدق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم ائتين بأحب اخللق إليك وإيل يأكل مع

الباب دقا شديدا فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أنس من هذا قلت علي قال أدخله فدخل فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد سألت اهللا ثالثا بأن يأتيين بأحب اخللق إليه وإيل يأكل معي من هذا الفرخ 

لقد جئت ثالثا كل ذلك يردين أنس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أنس فقال علي وأنا يارسول اهللا 
( مامحلك على ما صنعت قلت أحببت أن تدرك الدعوة رجال من قومي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وال عن مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال سليمان بن بالل : اليالم الرجل على حب قومه ) أ  ٢١٠٩
  سليمان إال حيىي بن حسان تفرد به حممد بن ايب غسان عن أبيه 

حدثنا حممد بن احلارث بن عبد احلميد الوردي املصري ثنا زهري بن عباد الرؤاسي ثنا داود بن هالل عن  - ٦٥٦٢
  حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن أيب بردة 

و سلم إن يل هنرا ما بني صنعاء إىل أيلة فيه عدد النجوم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أنيه وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللنب من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها ابدا ومن مل يطعمه مل 

د به مل يرو هذا احلديث عن أيب بردة إال العرزمي وال عن العرزمي إال داود بن هالل تفر] :  ٣٣٧ص [ يرو ابدأ 
  زهري بن عباد 

حدثنا حممد بن احلارث بن عبد احلميد الوردي نا زهري بن عباد نا داود بن هالل عن هشام بن حسان  - ٦٥٦٣
  عن حممد بن سريين 

مل يرو : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليبلغ عبد حقيقة اإلميان حىت حيزن من لسانه 
  م بن حسان إال داود بن هالل تفرد به زهري بن عباد هذا احلديث عن هشا

حدثنا حممد بن هارون الصويف املصري نا حممد بن عبيد التبان املديين ثنا أيب نا حممد بن جعفر بن أيب  - ٦٥٦٤
  كثري عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم عن علقمة 

مل يرو هذا احلديث : م قال الرضاع بعد فطام وال يتم بعد حلم عن علي بن ايب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سل
عن علقمة إال إبراهيم وال روا ه عن إبراهيم إال أبان بن تغلب وال رواه عن أبان إال موسى بن عقبة وال عن موسى 

  إال حممد بن جعفر تفرد به حممد بن عبيد التبان عن أبيه وال كتبناه إال عن هذا الشيخ 

ا حممد بن أمحد بن جعفر الوكيعي املصري نا علي بن جعفر األمحر نا عبيدة بن محيد عن منصور عن حدثن - ٦٥٦٥
  أيب وائل عن مسروق 

عن عائشة قالت مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقربين يعذبان فقال إهنما يعذبان وما يعذبان يف كثري كان أحدمها ال 
فدعا جبريد رطب فكسره فوضع على هذا وعلى هذا وقال لعله أن  يستنزه من البول وكان اآلخر ميشي بالنميمة



مل يرو هذا احلديث عن منصور إال عبيدة بن محيد تفرد به علي بن جعفر ] :  ٣٣٨ص [ خيفف عنهما حىت ييبسا 
  األمحر 

اق وسعيد حدثنا حممد بن أمحد بن جعفر نا حممد بن الصباح الدواليب ثنا داود بن الزبرقان عن مطر الور - ٦٥٦٦
  بن ايب عروبة عن قتادة 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان على حراء فتحرك هبم فضربه النيب صلى اهللا عليه و 
: سلم برجله وقال اثبت فعليك نيب وصديق وشهيدان وعليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وابو بكر وعمر وعثما ن 

  إال داود بن الزبرقان مل يرو هذا احلديث عن مطر 

  وبه ثنا داود بن الزبرقان عن حممد بن جحادة عن ايب صاحل  - ٦٥٦٧

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التسبوا اصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
  صاحل إال داود بن الزبرقان  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة عن ايب: ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

  ورواه احلسن بن ايب جعفر عن حممد بن جحادة عن عطية عن أيب سعيد 

حدثنا حممد بن أمحد بن جعفر نا أمحد بن صاحل نا حممد بن إمساعيل بن ايب فديك نا عبد العزيز بن بالل  - ٦٥٦٨
   بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه بالل بن عبد اهللا عن عطية بن عبد اهللا

رايتها ]  ٣٣٩ص [ عن ابيه عبد اهللا بن أنيس أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة القدر فقال إين 
اليروى هذا احلديث عن : فأنسيتها فتحرها يف النصف األخري مث عاد فقال يف ثالث وعشرين ميضني من الشهر 

  عطية بن عبد اهللا إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا حممد بن أمحد بن جعفر نا أبو الطاهر بن السرح ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال  - ٦٥٦٩
  مسعت محيد بن نافع يقول مسعت زينب بنت أيب سلمة تقول 

مسعت عائشة تقول جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يارسول اهللا إين ألرى يف 
 حذيفة من دخول سامل علي قال رسول اهللا ارضعيه فقالت إنه ذو حلية فقال ارضعيه يذهب ما يف وجه ايب وجه ايب
  مل يرو هذا احلديث عن محيد بن نافع إال بكري بن عبد اهللا وال عن بكري إال ابنه خمرمة تفرد به بن وهب : حذيفة 

سلمة عبيد بن خلصة مبعرة النعمان نا عبد اهللا بن حدثنا حممد بن خالد بن يزيد الربدعي مبصر ثنا أبو  - ٦٥٧٠
  نافع املدين عن املنكدر بن حممد عن أبيه 

عن جابر بن عبد اهللا قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أيب أخذ مايل فقال رسول 
ى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم للرجل اذهب فائتيين بابيك فنزل جربيل عل

فسله عن شيء قاله يف نفسه ما مسعته أذناه فلما جاء الشيخ ]  ٣٤٠ص [ يقرئك السالم ويقول إذا جاءك الشيخ 



قال له النىب صلى اهللا عليه و سلم ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله قال سله يا رسول اهللا هل انفقه إال على 
خاالته أو على نفسي فقال النىب صلى اهللا عليه و سلم إيه دعنا من هذا أخربين عن شيء قلته يف  إحدى عماته أو

نفسك ما مسعته أذناك قال الشيخ واهللا يا رسول اهللا ما يزال اهللا يزيدنا بك يقينا قلت يف نفسي شيئا ما مسعته أذناي 
إذا ليلة ضافتك ... ... تعل مبا أجين عليك وتنهل  ...غذوتك مولودا ومنتك يافعا ... قال قل وأنا أمسع قال قلت 

لتعلم أن املوت وقت ... ختاف الردى نفسي عليك وإهنا ... ... لسقمك إال ساهرا أمتلمل ... بالسقم مل أبت 
فلما بلغت السن والغاية اليت ... ... طرقت به دوين فعيناي هتمل ... كأين أنا املطروق دونك بالذي ... ... مؤجل 

فليتك إذ ... كأنك أنت املنعم املتفضل ... جعلت جزائي غلظة وفظاظة ... ... إليها مدى ما فيك كنت أومل  ...
قال فعند ذلك أخذ النىب صلى اهللا عليه و سلم بتالبيب ابنه ... كما يفعل اجلار اجملاور تفعل ... مل ترع حق أبويت 

  وقال أنت ومالك ألبيك 

  ظ والشعر عن ا ملنكدر بن حممد بن املنكدر إال عبد اهللا بن نافع تفرد به عبيد بن خلصة مل يرو هذا احلديث هبذا اللف

حدثنا حممد بن سختويه بن اهليثم الربدعي ثنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ٦٥٧١
ل اهللا صلى اهللا عليه و إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال يل رسو

[ سلم ادعي أباك وأخاك حىت أكتب كتابا فإين أخاف ان يقول قائل ويتمىن متمن ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر 
  ]  ٣٤١ص 

مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال صاحل بن كيسان وال رواه عن صاحل بن كيسان إال إبراهيم بن سعد  - ٦٥٧٢
وأمحد بن حممد بن أيوب حممد بن عبد الرحيم بن مثري حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن مثر  تفرد به يزيد بن هارون

  املصري نا سعيد بن عفري نا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا عن أيب الزبري 

عبيد اهللا الذي : عن جابر قال قلت يارسول اهللا العمرة واجبه فريضتها كفريضة احلج قال ال وإن تعتمر خري لك 
  نه حيىي بن ايوب هذا احلديث هو عبيد اهللا بن أيب جعفر روى ع

  زبري إال عبيد اهللا بن أيب جعفر تفرد به حيىي بن أيوب  ٤مل يرو هذا احلديث عن أيب ال 

  واملشهور من حديث احلجاج بن أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر 

  دي عن جمالد عن الشعيب حدثنا حممد بن جعفر بن أعني نا عاصم بن علي ثنا املسعو - ٦٥٧٣

عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانة ويده 
  مل يرو هذا احلديث عن جمالد إال املسعودي : واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه 

عن عبد اهللا قال اشهد على ]  ٣٤٢ص [ به حدثنا املسعودي عن جابر عن أيب الضحى عن مسروق  - ٦٥٧٤
مل يرو : الصادق املصدوق أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن بيع احملفالت خالبة وال حيل خالبة مسلم 

  هذا احلديث عن جابر إال املسعودي 



 عن عبد حدثنا حممد بن جعفر بن أعني نا عاصم بن علي نا عبداحلكيم بن منصور نا عبد امللك بن عمري - ٦٥٧٥
الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين أخاف عليكم ثالثا وهن 

مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال : كائنات زلة عامل وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم 
  عبداحلكيم بن منصور 

نا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب عن ابيه عن غيالن حدثنا حممد بن جعفر  - ٦٥٧٦
  بن جامع عن قيس بن مسلم عن عبد الرمحن بن ايب ليلى 

مل يرو هذا احلديث : عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم بني أصحابه غنما فجعل لكل عشرة شاة 
  بن احلارث تفرد به أبنه حيىي وال يروى عن بن أيب ليلى إال هبذا اإلسناد عن غيالن بن جامع إال يعلى 

حدثنا حممد بن جعفر بن اعني البغدادي مبصر نا احلسن بن بشر البجلي نا احلكم بن عبد امللك عن  - ٦٥٧٧
  قتادة 

اس عبدالعزى بن خطل عن أنس بن مالك قال أمن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة الناس إال أربعة من الن
أيب سرح وأم سارة إمرأة فأما عبد العزي فإنه قتل ]  ٣٤٣ص [ ومقيس بن صبابة الكناين وعبد اهللا بن سعد بن 

وهو آخذ بأستار الكعبة قال ونذر رجل من األنصار أن يقتل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح إذا رأه وكان أخا عثما 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستشفع به فلما بصر به األنصاري اشتمل على ن بن عفان من الرضاعة فأتى به رسول 

السيف مث خرج يف طلبه فوجده يف حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهاب قتله فجعل يتردد ويكره أن يقدم 
يعه مث قال عليه ألنه يف حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبسط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده فبا

لألنصاري قد انتظرتك أن تويف بنذرك قال يارسول اهللا هبتك أفال أو مضت إيل قال إنه ليس لنيب أن يومض وأما 
مقيس فإنه كان له أخ قتل خطأ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما مجع له العقل ورجع نام الفهري فوثب مقيس فأخذ حجرا فجلد رجال من بين فهر ليأخذ له من األنصار العقل فل
... ... يضرج ثوبيه دماء األخادع ... شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا ... به رأسه فقتله مث أقبل وهو يقول 
. ..حللت به ثأري وأدركت ثوريت ... ... هتيج فتنسيين وطاء املضاجع ... وكانت مهوم النفس من قبل قتله 

  وكنت إىل األوثان أول راجع 

وأما أم سارة فإهنا كانت موالة لقريش فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكت إليه احلاجة فأعطاها شيئا مث 
أتاها رجل فدفع إليها كتابا ألهل مكة يتقرب به إليهم ليحفظ يف عياله وكان له هبا عيال فأخرب جربيل رسول اهللا 

م بذاك فبعث يف أثرها عمر بن اخلطاب وعلى بن أيب طالب فلحقاها ففتشاها فلم يقدرا على صلى اهللا عليه و سل
لصاحبه واهللا ما كذبنا وال كذبنا ارجع بنا إليها فرجعا إليها ) ب  ٢١١٠( شيء منها فأقبال راجعني فقال أحدمها 

[  قالت أدفعه إليكما على أن ال ترداين فسال سيفهما فقاال واهللا لنذيقنك املوت أو لتدفعن إلينا الكتاب فأنكرت مث
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقباله منها فحلت عقال راسها فأخرجت كتابا من قروهنا فدفعته ]  ٣٤٤ص 

إليهما فرجعا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدفعاه إليه فبعث إىل الرجل فقال ما هذا الكتاب قال أخربك 
ليس من أحد معك إال وله مبكة من حيفظه يف عياله غريي فكتبت هذا الكتاب ليكونوا يل يف عيايل  يارسول اهللا



مل يرو : إىل آخر اآليات ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ( فأنزل اهللا 
ن أنس إال احلكم بن عبد امللك تفرد به أول هذا احلديث قصة مقيس وبن خطل وعبد اهللا بن سعد عن قتادة ع

  احلسن بن بشر 

حدثنا حممد بن جعفر بن أعني نا حممد بن عبد اهللا بن بشر نا يونس بن بكري عن عنبسة بن األزهر عن  - ٦٥٧٨
مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال كأين أنظر إىل شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومجته تضرب إىل هذا 

وضرب بيده على صدره بني ثدييه مل يرو هذا احلديث عن مساك إال عنبسة بن األزهر تفرد به يونس بن بكري املكان 
حدثنا حممد بن جعفر بن أعني ثنا حممد بن عبد اهللا بن بشر ثنا يونس عن حممد بن إسحاق عن أيب عبيدة بن حممد 

 صلى اهللا عليه و سلم يعجبه القثاء وبه حدثنا بن عمار بن ياسر قال مسعت الربيع بنت معوذ تقول كان رسول اهللا
حممد بن جعفر بن أعني ثنا حممد بن عبد اهللا بن بشر ثنا يونس بن بكري حدثين إبراهيم بن إمساعيل بن جممع حدثين 
عثمان بن كعب القرظي حدثين رجل من بين النضري كان يف حجر صفية يقال له الربيع عن صفية بنت حيي قالت 

لقد رايته وقد ركب يب من خيرب ]  ٣٤٥ص [ دا أحسن خلقا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما رأيت أح
على عجز ناقته ليال فجعلت أنعس فيضرب راسي مؤخرة الرحل فيمسين بيده ويقول يا هذه مهال يابنت حيي مهال 

اليروى : وا يل كذا وقالوا يل كذا حىت إذا جاء الصهباء قال أما إين أعتذر إليك ياصفية مما صنعت بقومك إهنم قال
  هذا احلديث عن صفية إال هبذا اإلسناد تفرد به يونس بن بكري 

حدثنا حممد بن جعفر بن أعني ثنا أبو بكر بن ايب شيبة ثنا زيد بن احلباب ثنا العالء بن املنهال الغنوي  - ٦٥٨١
  حدثين مهند القيسي وكان ثقة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ع 

ن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم يف نبوة ورمحة وستكون خالفة ورمحة مث يكون 
مل يرو : كذا وكذا مث يكون ملكا عضوضا يشربون اخلمور ويلبسون احلرير ويف ذلك ينصرون إىل أن تقوم الساعة 

  هذا احلديث عن العالء بن املنهال إال زيد بن احلباب 

  حدثنا حممد بن جعفر ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا شريك عن حممد بن سعد عن أيب ظبية  - ٦٥٨٢

عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املقة من اهللا والصيت يف السماء فإذا أحب اهللا عبدا قال 
اليروى هذا احلديث عن : لى أهل األرض ياجربيل إن ربكم حيب فالنا فأحبوه قال فينادي جربيل فينزل له املقة ع

  أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد به شريك 

منري عن األعمش عن أيب ]  ٣٤٦ص [ حدثنا حممد بن جعفر ثنا أبو بكر بن ايب شيبة ثنا عبد اهللا بن  - ٦٥٨٣
  قيس عبد الرمحن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة 

هللا إال فتنوه أو قتلوه حىت ال مينعوا ذنب تلعه قال فقالوا تقول هذا  التدع مضر عبدا) أ  ٢١١١( قال قال حذيفة 
مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال : وأنت رجل من مضر قال اال اقول ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عبد اهللا بن منري 



  سفيان  حدثنا حممد بن جعفر ثنا حيىي بن املبارك الكويف نا حجاج بن حممد عن - ٦٥٨٤

عن بن جريج قال أخربين موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قال من جلس جملسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال انت أستغفرك وأتوب 

 إسناد هذا احلديث بني حجاج وبن جريج سفيان أحد ممن مل يدخل يف: إليك كان كفارة ملا كان يف ذلك اجمللس 
  رواه عن حجاج إال حيىي بن املبارك 

  حدثنا حممد بن جعفر نا عاصم بن علي نا مندل بن علي عن العالء بن املسيب عن أيب داود اهلمداين  - ٦٥٨٥

كلمات من اراد اهللا به خريا  عن بريدة األسلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بريدة أال أعلمك
ص [ علمهن إياه مث مل ينسهن ابدا قال قلت بلى يارسول اهللا قال قل اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي وخذ 

إىل اخلري بناصييت واجعل اإلسالم منتهى رضائي اللهم إين ضعيف فقوين وإين ذليل فأعزين وإين فقري فاغنين ]  ٣٤٧
  ريدة إال هبذا اإلسناد تفرد به العالء بن املسيب اليروى هذا احلديث عن ب: 

  حدثنا حممد بن جعفر بن أعني ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن كثري بن عبد الرمحن عن عطاء  - ٦٥٨٦

مل يرو هذا : عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 
  ث عن عطاء إال كثري بن عبد الرمحن احلدي

حدثنا حممد بن جعفر بن أعني نا حيىي احلماين نا سليمان بن بالل حدثين قيس بن عبد امللك بن قيس بن  - ٦٥٨٧
  خمرمة 

ال : عن املسور بن خمرمة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
  ديث عن املسور بن خمرمة إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن بالل يروى هذا احل

حدثنا حممد بن جعفر بن أعني نا عاصم بن علي نا أبو هالل نا عقبة بن أيب ثبيت الراسيب واسم أيب  - ٦٥٨٨
  ثبيت سريج عن أيب اجلوزاء 

مركم وإنا ننهاكم عنه فقلت كيف قال دخلنا على بن عباس وأمرنا بالصرف فدخلت عليه دخلة فقال إنا كنا نأ
نصنع مبا أمرنا به الناس فقال إين لقيت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هو أعلم بذلك مين فنهاين 

  مل يرو هذا احلديث عن عقبة بن أيب ثبيت إال أبو هالل ] :  ٣٤٨ص [ فنهيتكم كما هناين 

  والرجل الذي لقيه بن عباس أبو سعيد 

  حدثنا حممد بن جعفر بن أعني ثنا خالد بن خداش نا حممد بن ثابت العبدي عن هارون بن رئاب  - ٦٥٨٩



عن أيب جنيح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسكني مسكني مسكني رجل ليس له إمرأة وإن كان كثري 
يرو هذا احلديث عن هارون بن رئاب مل : املال مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس هلا زوج وإن كانت كثرية املال 

  إال حممد بن ثابت 

حدثناحممد بن جعفر بن أعني نا حيىي بن أيوب املقابري ثنا أسباط بن حممد عن أيب رجاء اخلرساين عن  - ٦٥٩٠
  عباد بن كثري عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة 

عليه و سلم الغيبة أشد من الزىن قيل وكيف  عن جابر بن عبد اهللا وأيب سعيد اخلدري قاال قال رسول اهللا صلى اهللا
مل يرو : الرجل يزين مث يتوب فيتوب اهللا عليه وإن صاحب الغيبة ال يغفرله حىت يغفر له صاحبه ) ب  ٢١١١( قال 

هذا احلديث عن اجلريري إال عباد بن كثري تفرد به أبو رجاء اخلرساين وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ذا اإلسناد سلم إال هب

حدثنا حممد بن جعفر بن اعني ثنا حيىي بن ايوب املقابري ثنا شعيب بن حرب ثنا يونس بن ايب إسحاق  - ٦٥٩١
  ثنا جماهد 

عن عائشة قالت كان ألل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحش فكان يقبل ويدبر فإذا دخل رسول اهللا صلى اهللا 
مل يرو هذا ] :  ٣٤٩ص [ ن يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم ربض فلم يتزمزم كراهية أ

  احلديث عن جماهد إال يونس بن أيب إسحاق وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

ي بن غراب ثنا زهري بن مرزوق عن علي بن  ٤حدثنا حممد بن جعفر ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا عل  - ٦٥٩٢
  املسيب  زيد بن جدعان عن سعيد بن

عن عائشة أهنا قالت يارسول اهللا ماالشيء الذي الحيل منعه قال املاء وامللح والنار قالت هذا املاء قد عرفناه فما بال 
امللح والنار فقال من أعطى ملحا فكأمنا تصدق جبميع ما طيب ذلك امللح ومن أعطى نارا فكأمنا تصدق جبميع ما 

من ماء حيث يوجد املاء فكأمنا أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من  أنضجت تلك النار ومن سقى مسلما شربة
  مل يسند زهري بن مرزوق غري هذا تفرد به علي بن غراب : ماء حيث اليوجد املاء فكأمنا أحياه 

حدثنا حممد بن جعفر نا خالد بن خداش ثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب النضر عن زياد موىل  - ٦٥٩٣
  بن عباس 

ن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صعد على قرب سعد بن معاذ فقال لو جنا أحد من ضغطه القرب لنجا ع
  مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال عمرو بن احلارث تفرد به بن وهب : سعد ولقد ضم ضمة مث رخى عنه 

ياد الواسطي نا عبد الرمحن بن زياد بن حدثنا حممد بن جعفر ثنا عباد بن موسى اخلتلي ثنا يوسف بن ز - ٦٥٩٤
  أنعم اإلفريقي القاضي عن األغر أيب مسلم 



البزازين ]  ٣٥٠ص [ عن أيب هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلس إىل 
سلم اتزن وأرجح  فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان ألهل السوق وزان قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فقال الوزان إن هذه الكلمة ما مسعتها من أحد قال ابو هريرة فقلت له كفى بك من اجلفاء يف دينك أن ال تعرف 
نبيك صلى اهللا عليه و سلم فطرح امليزان ووثب إىل يد النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبلها فجذب رسول اهللا صلى 

يفعله األعاجم مبلوكها إمنا أنا رجل منكم فزن وأرجح وأخذ رسول اهللا صلى  اهللا عليه و سلم يده منه وقال هذا إمنا
  اهللا عليه و سلم السراويل 

قال أبو هريرة فذهبت ألمحله عنه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه ان حيمله إال أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه 
  أخوه املسلم 

وبالليل والنهار ويف السفر واحلضر فإين أمرت بالتستر فلم  قال قلت يارسول اهللا وإنك لتلبس السراويل قال نعم
  مل يرو هذااحلديث عن أيب هريرة إال األغر وال عن األغر إال عبد الرمحن بن زياد : أجد شيئا أستر منه 

  حدثنا حممد بن جعفر ثنا حيىي بن أيوب املقابري ثنا بن السماك نا عنبسة بن عبد الرمحن  - ٦٥٩٥

عشاء الليل ولو ) أ  ٢٠١١٢( س بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التدعوا عن مسلم عن أن
  اليروى هذا عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به بن السماك : بكف من حشف فإن تركه مهرمة 

ن عمري عن حدثنا حممد بن جعفر نا حيىي بن أيوب املقابري نا حممد بن احلجاج اللخمي ثنا عبد امللك ب - ٦٥٩٦
  ربعي بن حراش 

مل يرو هذا : عن حذيفة أن النىب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جربيل أطعمين اهلريسة يشد هبا ظهري لقيام الليل 
  احلديث عن عبد امللك بن عمري إال حممد بن احلجاج 

هاب أن عبيد اهللا حدثنا حممد بن جعفر ثنا أمحد بن عيسى املصري ثنا بن وهب أخربين يونس عن بن ش - ٦٥٩٧
  بن عبد اهللا بن عمر حدثه 

مل يرو هذا : عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بات بذي احلليفة مبدأة وصلى يف مسجدها 
  احلديث عن الزهري إال يونس 

  حدثنا حممد بن جعفر نا احلسن بن بشر ثنا احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن احلسن  - ٦٥٩٨

ن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرد علي قوم ممن كانوا معي فإذا رفعوا إيل ورأيتهم ع
مل يرو هذا احلديث عن قتادة : اختلجوا دوين فأقول يارب أصيحايب أصيحايب فيقال إنك التدري ما أحدثوا بعدك 

  إال احلكم بن عبد امللك تفرد به احلسن بن بشر 



دثنا حممد بن جعفر ثنا عاصم بن علي نا قيس بن الربيع عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد ح - ٦٥٩٩
اهللا بن مسعود عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن بين إسرائيل استخلفوا عليهم خليفة فقام يصلي 

سبب معلقا باملسجد وقد ذهب فانطلق يف القمر على ظهر بيت املقدس فذكر أمورا صنعها فتدىل بسبب فأصبح ال
حىت أتى قوما على شط البحر فوجدهم يصنعون لبنا فسأهلم كيف يأخذون على هذا اللنب فأخربوه فلبس معهم 

فرفع ذلك العامل إىل دهقاهنم أن ]  ٣٥٢ص [ فكان يأكل من عمل يديه حىت إذا حضرت الصالة تطهر فصلى 
فأىب أن يأتيه قال مث إنه جاء هو يسري على دابته فلما راه اآلخر فر فتبعه فينا رجال يصنع كذا وكذا فأرسل إليه 

فسبقه فقال أنظرين أكلمك كلمة فقام حىت كلمه فأخربه أنه كان ملكا وأنه فر من رهبة ذنبه فقال إين الحق بك 
  فعبد اهللا برميلة مصر 

مل :  صلى اهللا عليه و سلم اليت وصف لنا قال عبد اهللا بن مسعود لو كنت مبصر ألريتكم املوضع بصفة رسول اهللا
  يرو هذا احلديث عن مساك إال قيس بن الربيع 

حدثنا حممد بن جعفر نا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد  - ٦٦٠٠
  بن أيب سعيد املقربي 

نبيا من األنبياء حاصر أهل مدينة حىت خاف أن يفتحها عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
وخشي أن تغرب الشمس فقال أيها الشمس إنك مأمورة وأنا عبد مأمور عزمت عليك إال ركدت علي ساعة من 

  هنار قال فحبسها اهللا عليه حىت فتح املدينة 

ا ما اصابوا وضعوه فلم جتيء النار وكانوا إذا أصابوا غنائمهم قربوها للقربان فجاءت النار فأكلتها فلما أصابو
تأكله فقالوا يانيب اهللا مالنا التقبل قرباتنا قال فيكم غلول قالوا يانيب اهللا كيف لنا أن نعلم عند من الغلول قال أنتم 
اثنا عشر سبطا فيبايعين رأس كل سبط قال فبايعه رأس كل سبط فلصقت كف النيب صلى اهللا عليه و سلم بكف 

دكم الغلول قال كيف أن أعلم عند من هو قال فبايعهم رجال رجال ففعل ذلك فلصقت كفه بكف أحدهم فقال عن
رجل منهم فقال له عندك الغلول قال نعم قال ذلك ما هو قال رأس ثور من ذهب أعجبين فغللته فجاء به فوضعه 

ورسوله هكذا يف كتاب فقال كعب وهو عند ايب هريرة صدق اهللا ]  ٣٥٣ص [ مع الغنائم فجاءت النار فأكلته 
اهللا يا أبا هريرة هل حدثكم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي نيب كان قال ال قال كعب يوشع بن نون صاحب 

مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال مبارك بن : موسى فأخربكم أي مدينة هي قال ال قال هي مدينة أرحيا 
  فضالة 

ثنا أمحد بن عيسى املصري ثنا بن وهب أخربين بن هليعة أن أبا النضر حدثه أنه مسع حدثنا حممد بن جعفر  - ٦٦٠١
  قبيصة بن ذؤيب وسليمان بن يسار حيدثان 

عن أم الفضل بنت احلارث قالت كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن فمر بنا رجل ينادي إهنا أيام أكل 
رجل يقال له بن حذافة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين وشرب وذكر اهللا فقمت أنظر من هو فإذا هو 

مل جيود هذا احلديث أحد ممن رواه عن أيب النضر إال بن هليعة ورواه الثوري عن أيب النضر عن سليمان بن : هبذا 



ال ذكر قبيصة يسار عن عبد اهللا بن حذافة ومل يدخل الثوري بني سليمان بن يسار وعبد اهللا بن حذافة أم الفضل و
  بن ذؤيب 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن بن حبري بن عبد اهللا بن معاوية بن حبري بن ربسان احلمريي املصري نا مرو  - ٦٦٠٢
بن الربيع بن طارق ثنا حيىي بن أيوب حدثين عبيد اهللا بن عمر عن احلكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن األسود 

  بن يزيد 

قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم أجد أحدا يتبعه ففزع عمر بن اخلطاب فأتاه عن عمر بن اخلطاب 
مبطهرة فوجد النيب صلى اهللا عليه و سلم ساجدا يف مشربة فتنحى عنه من خلفه حىت رفع النيب صلى اهللا عليه و 

ل من صلى عليك من أمتك سلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حني وجدتين ساجدا فتنحيت عين إن جربيل أتاين فقا
مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال حيىي بن أيوب : واحده صلى اهللا عليه عشرا ورفعه هبا عشر درجات 

  تفرد به عمرو بن الربيع بن طارق 

كر حدثنا حممد مب حبري نا حممد بن عمر الواقدي ثنا شعيب بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب ب - ٦٦٠٣
  الصديق حدثين أيب عن أبيه 

  عن جده عن أبيه أيب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا حر جهنم على أميت كحر احلمام 

حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام الدمياطي ثنا علي بن املديين ثنا أنس بن عياض حدثين عبيد اهللا بن عمر  - ٦٦٠٤
  بن الزبري أن عمرة بنت عبد الرمحن أخربته  عن بن شهاب أخربين عروة

أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل علي رأسه وهو 
مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أنس بن عياض : معتكف فأرجله وكان اليدخل بيته إال حلاجة اإلنسان 

  يل بن املديين  ٤تفرد به ع 

حدثنا حممد بن جعفر اإلمام بن اإلمام نا الفضل بن غامن ثنا سوار بن مصعب عن عطية العويف عن أيب  - ٦٦٠٥
  سعيد اخلدري 

عن أم سلمة قالت كانت ليليت وكان النىب صلى اهللا عليه و سلم عندي فأتته فاطمة فسبقها علي فقال له النىب 
وشيعتك يف اجلنة إال أنه ممن يزعم أنه ]  ٣٥٥ص [ أنت وأصحابك يف اجلنة أنت صلى اهللا عليه و سلم يا علي 

حيبك أقوام يضفزون اإلسالم مث يلفظونه يقروأن القرآن ال جياوز تراقيهم هلم نبز يقال هلم الرافضة فإن أدركتهم 
عة ويطعنون على السلف فجاهدهم فإهنم مشركون فقلت يارسول اهللا ما العالمة فيهم قال اليشهدون مجعة وال مجا

  مل يرو هذا احلديث عن عطية عن أيب سعيد عن أم سلمة إال سوار بن مصعب : األول 

حدثنا حممد بن جغفر بن االمام نا زكريا بن حيىي أبو السكني الطائي نا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن  - ٦٦٠٦
ن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن سعد عن جابر ب) أ  ٢١١٣( مقاتل بن دوال دوز عن شرحبيل 



سلم من قرأ القرآن أو قال من مجع القرآن كانت له عند اهللا دعوة مستجابه إن شاء عجلها له يف الدنيا وإن شاء 
مل يرو هذا احلديث عن جابر إال شرحبيل وال رواه عن شرحبيل إال مقاتل بن دوال دوز تفرد : أخرها له يف اآلخرة 

  حملاريب ومل يسند مقاتل غري هذا احلديث به ا

حدثنا حممد بن جعفر بن االمام نا حجاج بن يوسف الشاعر نا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل ثنا سعاد  - ٦٦٠٧
  بن سليمان حدثين عون بن ايب جحيفة 

هللا صلى اهللا عليه و عن ابيه أنه دخل على علي فدعا بسيفه فأخرج من بطن السيف أدميا عربيا فقال ما ترك رسول ا
سلم عندنا شيئا غري كتاب اهللا الذي أنزل إال وقد بلغته غري هذا فأقرأة فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم حممد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل نيب حرم وحرمي املدينة فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فال يقبل اهللا منه 
  ا احلديث عن سعاد بن سليمان إال سهل بن محاد مل يرو هذ: صرفا وال عدال 

حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام ثنا سفيان بن وكيع ثنا حممد بن بكر الربساين عن بن جريج عن زيد بن  - ٦٦٠٨
  اسلم 

عن أبيه أن عمر فرض السامة بن زيد يف ثالثة آالف ومخس مائة وفرض ألبنه يف ثالثة آالف فقال عبد اهللا ألبيه مل 
ضلت أسامة علي فواهللا ماسبقين إىل مشهد قال ألن زيدا كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبيك ف

وكان أسامة أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك فآثرت حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 
  ر الربساين تفرد به سفيان بن وكيع مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حممد بن بك] :  ٣٥٧ص [ حيب 

حدثنا حممد بن جعفر بن االمام ثنا سفيان بن وكيع ثنا روح بن عبادة عن بن جريج عن بن أيب مليكة  - ٦٦٠٩
  حدثين احلسن بن احلسن بن علي 

 أن عمر بن اخلطاب خطب إىل علي أم كلثوم فقال إهنا تصغر عن ذاك فقال عمر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا
عليه و سلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب فأحببت أن يكون يل من رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم سبب ونسب فقال علي للحسن واحلسني زوجا عمكما فقاال هي امرأة من النساء ختتار لنفسها 
مل يرو هذا احلديث عن بن جريج : أبتاه  فقام علي وهو مغضب فامسك احلسن بثوبه وقال ال صرب على هجرانك يا

  إال روح تفرد به سفيان بن وكيع 

حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام نا أمحد بن يونس نا فضيل بن عياض عن األعمش عن أيب صاحل احلنفي  - ٦٦١٠
  عن بكري اجلزري 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أنس بن مالك قال كنا يف بيت فيه نفر من االنصار واملهاجرين فأقبل علينا رس
فجعل كل رجل يوسع رجاء أن جيلس إىل جنبه مث قال إىل الباب فأخذ بعضادتيه فقال األئمة من قريش ويل عليكم 

حق عظيم وهلم ذلك ما فعلوا ثالثا إذا استرمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا فمن مل يفعل ذلك 
  ئكة والناس أمجعني مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن عياض إال أمحد بن يونس منهم فعليه لعنة اهللا واملال



حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام ثنا حسني بن علي بن جعفر األمحر ثنا إمساعيل بن صبيح نا سامل بن  - ٦٦١١
  عبداألعلى أبو الفيض عن نافع 

  م فإنه هللا رضى عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفشوا السال

حدثنا حممد بن جغفر بن االمام ثنا حسني بن علي بن جغفر األمحر ثنا إمساعيل بن صبيح عن سامل بن  - ٦٦١٢
  عبداألعلى عن نافع عن 

بن عمر قال علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن بن علي إذا دخل املسجد أن يصلي على النيب صلى اهللا 
هم اغفر لنا ذنوبنا وأفتح لنا أبواب رمحتك وإذا خرج صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم ويقول ألل

  مل يرو هذين احلديثني إال أبو الفيض تفرد هبما إمساعيل بن صبيح : وقال أللهم افتح لنا أبواب فضلك 

ن سليمان يقول ثنا حيىي حدثنا حممد بن جعفرابن اإلمام نا أبو حفص عمرو بن علي قال مسعت املعتمر ب - ٦٦١٣
  بن سعيد القطان عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب 

  عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام 

قلت أليب حفص مسعت هذا من حيىي قال أكثر من مائة مرة قال أبو حفص رايت عبد الرمحن بن مهدي جاء إىل 
ة حيىي بن سعيد ومعاذ بن معاذ فقعد خارجا من احللقة يوم اجلمعة قبل الصالة فقال له حيىي ادخل يف احللقة حلق

  فقال له عبد الرمحن أنت حدثتين عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

ل له حيىي أنا رأيت عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام فقا
يتحلقون يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام ]  ٣٥٩ص [ حبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وسعيد بن ايب عروبة 

فقال عبد الرمحن هؤالء بلغهم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التحلق يوم اجلمعة مث حتلقوا فسكت 
  ن بن مهدي عن حيىي بن القطان إال أبو حفص مل يرو هذا احلديث عن معتمر وعبد الرمح: حيىي 

حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا عبد اهللا بن هشام الدستوائي حدثين أيب  - ٦٦١٤
  عن قتادة عن حممد بن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة 

  لت ما حديث بلغين عنك قال كنت أسأل الناس عن عدي بن حامت وهو إىل جنيب بالكوفة فأتيته فق

فقال بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم حني بعث فكنت من أشد الناس له كراهة حىت انطلقت هاربا حىت حلقت 
بارض الشام فبينا أنا كذلك إذ بلغنا أن خالد بن الوليد قد وجه إلينا فانطلقت هاربا حىت حلقت بأرض الروم فبينا 

ا بظعينة قد أقبلت فقمت إليها فإذا هي عميت فقالت ياعدي بن حامت هربت أنا كذلك يف ظل حائط قاعدا إذا أن
  وتركتين ماهو إال أن خرجت من عندنا فصبحنا خالد بن الوليد فسىب الذرية وقتل املقاتلة فانطلقنا حىت أتينا املدينة 



ت يا حممد هلك الوالد وهرب فبينا أنا ذات يوم قاعدة إذا مر يب النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يريد الصالة فقل
الوافد أعتقين أعتقك اهللا قال ومن وافدك قلت عدي بن حامت قال اهلارب من اهللا ورسوله ومضى فلما كان اليوم 
الثاين مريب وهو يريد الصالة فقلت يا حممد هلك والوالد وهرب الوافد أعتقين أعتقك اهللا قال ومن وافدك قلت 

 ورسوله ومضى ومل يرد علي شيئا فلما كان اليوم الثالث مر فاحتشمت أن أقول عدي بن حامت قال اهلارب من اهللا
أيب طالب فقلت يا حممد هلك الوالد وهرب الوافد أعتقين أعتقك اهللا قال ]  ٣٦٠ص [ له شيئا فغمزين علي بن 

قيمي وال تربحي ومن وافدك قلت عدي بن حامت قال اهلارب من اهللا ورسوله قلت نعم قال فإن اهللا قد أعتقك فأ
حىت جييئنا شيء فنجهزك فأقمت ثالثا فقدمت رفقة من سرح حتمل الطعام فحملين على هذا القعود وزودين ياعدي 

بن حامت أئته ائته فخذ نصيبك منه قبل أن يسبقك إليه من ليس مثلك من قومك فأقبلت حىت أتيت املدينة 
يب صلى اهللا عليه و سلم فقال ياعدي بن حامت أنت اهلارب من فاستشرفين الناس وقالوا جاء عدي بن حامت فاتيت الن

اهللا ورسوله قلت إن يل دينا قال أنا أعلم بدينك منك ألست ركوسيا أو لست رئيس قوم أو لست تأخذ املرباع 
ا فأخذين لذلك غضاضة قال أما إنه ال مينعنك أن تسلم إال أنك ترى ملن حولنا خصاصة وترى الناس علينا إلبا واحد

ياعدي يوشك أن ترى الظعينة خترج من احلرية حىت تأيت البيت بغري جوار ويوشك أن تفتح علينا كنوز كسرى قال 
  قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ويوشك أن خيرج الرجل الصدقة من ماله وال جيد من يقبلها منه 

احلرية حىت تأيت مكة بغري جوار وامي اهللا قال فكنت يف أول خيل أغارت على كنوز كسرى ورأيت الظعينة خترج من 
مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام الدستوائي : لتكونن الثالثة إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حق 

  تفرد به ابنه عبد اهللا 

حصن عن جده حدثنا حممد بن جعفر بن األمام ثنا أبو السكني الطائي زكريا بن حيىي ثنا عم أيب زحر بن  - ٦٦١٥
  محيد بن منهب 

قال بلغ معاوية ان بن الزبري يشتم أبا سفيان قال بئس لعمر اهللا ما يقول يف عمه لكين ال أقول يف أيب عبد اهللا إال 
  خريا رمحة اهللا عليه إن كان ال مرأ صاحلا 

ا حلقنا رسول اهللا صلى اهللا خرج ابو سفيان إىل بادية له مردفا هندا وخرجت أسري أمامها وأنا غالم على محارة يل إذ
عليه و سلم فقال أبو سفيان انزل يا معاوية حىت يركب حممد فنزلت عن احلمارة فركبها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فسار أمامهما هنيهة مث التفت إليهما فقال يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبه واهللا لتموتن مث لتبعثن مث 

نة واملسيء النار وإن ما اقول لكم حق وإنكم أول من أنذر مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و ليدخلن احملسن اجل
فقال له أبو سفيان أفرغت يا حممد قال نعم ) قالتا أتينا طائعني ( حىت بلغ ) حم تنزيل من الرمحن الرحيم ( سلم 

على أيب سفيان فقالت اهلذ الساحر  ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلمارة وركبتها فأقبلت هند
اليروى هذا احلديث عن معاوية إال هبذا اإلسناد تفرد به : الكذاب أنزلت ابين قال واهللا ماهو بساحر وال كذاب 

  أبو السكني 

حدثنا حممد بن عبيد بن آدم بن أيب إياس العسقالين حدثين أيب عن جدي آدم بن أيب إياس ثنا حفص بن  - ٦٦١٦
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القرآن ألف ألف ميسرة عن 



اليروى هذا : حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا حمتسبا كان له بكل حرف زوجة من احلور العني 
  احلديث عن عمر رضي اهللا عنه إال هبذا اإلسناد تفرد به حفص بن ميسرة 

حدثنا حممد بن عبيد بن آدم ثنا إبراهيم بن حممد املقدسي ثنا أيوب بن سويد عن األوزاعي عن حممد بن  - ٦٦١٧
  املنكدر 

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبلى خريا فليجاز عليه ومن مل جيد ما جيازي عليه فليشكره 
  يعط كان كالبس ثويب زور من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر ومن حتلى مبا مل 

  وبه  - ٦٦١٨

مل يرو هذين : عن جابر قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بر احلج قال إطعام الطعام وطيب الكالم 
  احلديثني عن األوزاعي إال أيوب بن سويد 

كي ثنا احلارث بن حدثنا حممد بن عبيد بن آدم ثنا إبراهيم بن حممد املقدسي نا عمرو بن بكر السكس - ٦٦١٩
عبدة بن رياح الغساين عن أبيه عبده بن رياح عن منيب بن عبد اهللا األزدي عن أبيه عبد اهللا بن منيب قال تال علينا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل يوم هو يف شأن فقلنا يارسول اهللا وما ذاك الشأن قال إن يغفر ذنبا ويفرج 
اليروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن منيب األزدي إال هبذا اإلسناد تفرد به : كربا ويرفع قوما ويضع آخرين 

  إبراهيم بن حممد املقدسي 

حدثنا حممد بن عبيد بن آدم ثنا إبراهيم بن حممد املقدسي ثنا عمرو بن بكر حدثين أبو بكر حممد بن عبد  - ٦٦٢٠
  الواحد بن قيس عن ابيه عبد الواحد بن قيس 

ما احتسب ]  ٣٦٣ص [ ة الباهلي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول المريء قال مسعت أبا أمام
اليروى هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا األسناد تفرد به إبراهيم : وعليه ما اكتسب وكل امريء مع من أحب 

  بن حممد املقدسي 

نافع ثنا حممد بن مهاجر عن إمساعيل بن عبيد اهللا حدثنا حممد بن عبدة املصيصي ثنا أبو توبة الربيع بن  - ٦٦٢١
  عن كرمية بنت احلساس 

قالت حدثنا أبو هريرة يف بيت هذه يعين أم الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا أنا مع عبدي 
  مل يرو هذا احلديث : ما ذكرين وحتركت يب شفتاه 

  عن حممد بن مهاجر إال أبو توبة 



حدثنا حممد بن عبدة ثنا أبو توبة ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن  - ٦٦٢٢
مل : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احتجم صبيحة سبع عشرة كان له شفاء من كل داء 

  د به أبو توبة يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال سعيد بن عبد الرمحن تفر

حدثنا حممد بن عبدة ثنا أبو توبة ثنا عيسى بن يونس عن فطر بن خليفة عن أيب الطفيل عن عبد اهللا بن  - ٦٦٢٣
عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرحم شجنة معلقة بالعرش وليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل 

  يث عن فطر عن أيب الطفيل إال عيسى بن يونس تفرد به أبو توبة مل يرو هذا احلد: من إذا قطعت رمحه وصلها 

  ورواه الثوري وغريه عن فطر عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو 

  بن احلارث عن القاسم ]  ٣٦٤ص [ حدثنا حممد بن عبدة نا أبو توبة نا مسلمة بن علي عن حيىي  - ٦٦٢٤

مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن : لم األثنان فما فوقهما مجاعة عن أيب امامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  احلارث إال مسلمة تفرد به أبو توبة 

حدثنا حممد بن عبدة ثنا أبو توبة ثنا بشري بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلي بن منبة قال كان  - ٦٦٢٥
يه و سلم فقال يل رجل كان يركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجه سرية فودعت رسول اهللا صلى اهللا عل

على رحل لست أخرج أو جتعل يل ثالثة دنانري فكرهت أن أعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما ودعته 
فجعلتها فلما قضيت غزايت أخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعطها إياه هي حظه من غزاته يف دنياه 

  ديث عن يعلى بن منبة إال من حديث بشري بن طلحة اليروى هذا احل: وآخرته 

حدثنا حممد بن حصن بن خالد األويسي ثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي ثنا أزهر بن سعد عن بن عون  - ٦٦٢٦
  عن عمران اخلياط عن إبراهيم عن علقمة 

رو هذا احلديث مسندا عن مل ي: عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوتر على أهل القرآن 
  عمران اخلياط إال بن عون وال عن بن عون إال أزهر تفرد به حممد بن ايب صفوان 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عثمان بن محاد بن سليمان بن احلسن بن أبان بن النعمان بن بشري  - ٦٦٢٧
  دثين أيب عن جدي عن احلسن بن سعد األنصاري ثنا عبدالقدوس بن عبدالسالم بن عبد القدوس ح

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خاب من استخار وال ندم من استشار وال عال من 
  اقتصد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصار ثنا بعد القدوس بن عبدالسالم بن عبدالقدوس حدثين أيب عن جدي عن  - ٦٦٢٨
بيب تفرد به ولده عنه حدثنا حممد بن عبد اهللا حممد بن عثمان بن محاد بن سليمان بن احلسن إال عبد القدوس بن ح



احلسن بن أبان بن النعمان بن بشري األنصاري بدمشق ثنا عبد القدوس بن عبد السالم بن عبد القدوس حدثين أيب 
  عن جدي عبد القدوس بن حبيب عن احلسن 

مر باملعروف حىت نعمل به وال ننهى عن املنكر حىت جنتنبه كله فقال عن أنس بن مالك قال قلنا يارسول اهللا النأ
مل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل مروا باملعروف وإن مل تعملوا به كله واهنوا عن املنكر وإن مل جتتنبوه كله 

  يرو هذين احلديثني عن احلسن إال عبدالقدوس بن حبيب تفرد هبما ولده عنه 

مد بن إبراهيم ابو عامر النحوي الصوري نا هشام بن عمار ثنا عبد العزيز بن احلصني عن عمار حدثنا حم - ٦٦٢٩
  الدهين حدثين إبراهيم عن بنت معقل بن يسار 

عن ابيها معقل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ويل أمة من أميت قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه اهللا 
  يرو هذا احلديث عن عمار الدهين إال عبد العزيز بن احلصني تفرد به هشام مل : على وجهه يف النار 

حدثنا حممد بن إبراهيم أبو عامر النحوي نا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي نا شعيب بن إسحاق عن  - ٦٦٣٠
  سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس بن عمرو عن أيب رافع 

مل يرو هذا احلديث : ه و سلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا علي
  عن قتادة عن خالس جمودا إال شعيب بن إسحاق تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

  حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا عمران بن هارون الرملي ثنا بن هليعة عن يزيد بن ايب حبيب  - ٦٦٣١

مل يرو هذا احلديث : زء الزبيدي قال قال رسول اهللا العلم يف قريش واألمانة يف األزد عن عبد اهللا بن احلارث بن ج
  عن عبد اهللا بن احلارث إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن هليعة 

حدثنا حممد بن إبراهيم أبو عامر النحوي نا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي نا هاشم بن أيب هريرة  - ٦٦٣٢
  اسلم  احلمصي عن زيد بن

مل : عن أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود يف الصالة 
  يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هاشم بن أيب هريرة تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

موسى بن عيسى القرشي ]  ٣٦٧ص [  حدثنا حممد بن إبراهيم نا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي نا - ٦٦٣٣
  عن عطاء اخلرساين عن نافع 

مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين : عن بن عمر قال قال رسول اهللا من سحب ثيابه مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة 
  إال موسى بن عيسى تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

  م بن عمار نا الوليد بن مسلم ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو املهزم حدثنا حممد بن إبراهيم أبو عامر نا هشا - ٦٦٣٤



  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عبدي املؤمن أحب إيل من بعض مالئكيت 

  حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو املهزم  - ٦٦٣٥

مل يرو : ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول من يدخل النار من هذه األمة السواطون ع
  هذين احلديثني عن محاد بن سلمة إال الوليد بن مسلم تفرد هبما هشام 

بن عبد اهللا  حدثنا حممد بن جعفر بن سفيان الرقي ثنا عبيد بن جناد احلليب ثنا بقية بن الوليد عن احلكم - ٦٦٣٦
  عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى علي يوم ال أزداد فيه علما فال بورك يف طلوع مشس 
مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلكم بن عبد اهللا األيلي تفرد به بقية واليروى عن رسول اهللا : ذلك اليوم 
  عليه و سلم إال هبذا اإلسناد  صلى اهللا

حدثنا حممدبن جعفر بن سفيان ثنا عبيد بن جناد نا عطاء بن مسلم عن جعفر بن برقان عن ميمون بن  - ٦٦٣٧
  مهران عن عبد اهللا بن سيدان 

قال كنت مع بن مسعود بعرفة فصلى عثمان الظهر أربعا والعصر أربعا فقال بن مسعود ها هنا صليت مع رسول 
لى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر وعمر فما صلوا إال ركعتني قلت أفال تقوم إليه قال اسكت فإن اخلالف شر اهللا ص

  مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن سيدان إال ميمون بن مهران تفرد به جعفر بن برقان : 

د الرواسي عن إمساعيل بن أيب حدثنا حممد بن جعفر بن سفيان الرقي ثنا عبيد بن جناد نا إبراهيم بن محي - ٦٦٣٨
  خالد 

عن أيب أوىف قال قيل له هل رايت إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم مات وهو صغري أشبه 
مل يرو هذا : الناس به صلى اهللا عليه و سلم ولو قضي أن يكون بعده نيب لعاش ابنه إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم 

  بن محيد الرواسي إال عبيد بن جناد احلديث عن إبراهيم 

  حدثنا حممد بن جعفر ثنا عبيد بن جناد نا إمساعيل بن عياش عن بزيع بن عبد الرمحن عن نافع  - ٦٦٣٩

مل يرو هذا احلديث عن نافع : عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفر املرأة مع خادمها ضيعة 
  به إمساعيل بن عياش  إال بزيع بن عبد الرمحن تفرد

حدثنا حممد بن جعفر ثنا عبيد بن جناد احلليب ثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن بن السدي عن أبيه عن  - ٦٦٤٠
  رفاعة البجلي 



على دمة فقتله ]  ٣٦٩ص [ عن عمرو بن احلمق قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من آمن رجال 
مل يرو هذا احلديث عن بن السدي إال عطاء بن مسلم تفرد به عبيد : املقتول كافرا  فأنا بريء من القاتل وإن كان

  بن جناد 

حدثنا حممد بن جعفربن سفيان الرقي نا عبيد بن جناد ثنا بقية بن الوليد عن عمار بن أيب إسحاق عن  - ٦٦٤١
  موسى بن أيب عائشة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

يقوالن مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حافظ على هؤالء الصلوات  أنه مسع أبا هريرة وبن عباس
املكتوبات يف مجاعة كان أول من جيوز على الصراط كالربق الالمع وحشره اهللا يف أول زمرة من التابعني وكان له 

هذا احلديث عن موسى  مل يرو: يوم وليلة حافظ عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا يف سبيل اهللا ]  ٣٧٠ص [ يف كل 
  بن أيب عائشة إال عمار أبو إسحاق تفرد به بقية 

  حدثنا حممد بن جعفر ثنا عبيد بن جناد نا عطاء بن مسلم عن سعيد بن زيد عن عبد امللك بن عمري  - ٦٦٤٢

ت ما عن أسامة بن زيد قال قال يل علي يا أسامة مالك الخترج معنا إمنا أنت رجل من أهل البيت قال قلت صدق
من أحد أحق أن أخرج معه منك ولكين واهللا ال أقاتل املصلني بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال تركته 

مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال سعيد بن زيد وال عن سعيد إال : أو شققت عن قلبه فنظرت إليه 
  عطاء بن مسلم تفرد به عبيد بن جناد 

حممد بن جغفر ثنا عبيد بن جناد ثنا بقية بن الوليد عن سلمة بن كلثوم عن األوزاعي عن عمرو  حدثنا - ٦٦٤٣
  بن شعيب عن أبيه 

مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سلمة بن : عن جده قال قال رسول اهللا املستحاضة تغتسل من قرء إىل قرء 
  كلثوم وال عن سلمة إال بقية تفرد به عبيد بن جناد 

حدثنا حممد بن جعفر ثنا عمرو بن قسط ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن جنادة عن  - ٦٦٤٤
  مكحول عن أيب إدريس اخلوالين 

[ عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد آتاه اهللا نورا يوم القيامة 
  ديث عن مكحول إال جنادة تفرد به زيد بن أيب أنيسة مل يرو هذا احل] :  ٣٧١ص 

حدثنا حممد بن جعفر ثنا عمرو بن قسط نا عبيد اهللا بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن  - ٦٦٤٥
  حممد بن عمرو بن عطاء 

عن مل يرو هذا احلديث : عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل من كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ 
  الزهري إال إسحاق بن راشد وال عن إسحاق إال عبيد اهللا بن عمرو 



حدثنا حممد بن جعفر الرقي ثنا أبو يوسف الصيدالين نا معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن بن أيب  - ٦٦٤٦
  ليلى عن نافع 

أصحابه مث قال ال عن بن عمر قال كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامت من ذهب فوحش به بني ظهراين 
مل : البس ابدا فوحش الناس خبواتيمهم مث اختذ خامتا من ورق كان خيتم به الصحف حىت وقع يف بئر أريس فهلك 

  يرو هذا احلديث عن بن أيب ليلى إال زيد بن حبان تفرد به معمر بن سليمان 

ن زيد بن حبان عن عاصم عن حدثنا حممد بن جعفر ثنا أبو يوسف الصيدالين ثنا معمر بن سليمان ع - ٦٦٤٧
  احلارث 

مل يرو : عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هاتوا ربع العشور إذا بلغت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم 
  هذا احلديث عن عاصم بن أيب النجود إال زيد بن حبان تفرد به معمر بن سليمان 

 ثنا معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن عمر بن حيىي حدثنا حممد بن جعفر ثنا أبو يوسف الصيدالين - ٦٦٤٨
عن أيب سعيد قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة أوساق صدقة وليس ]  ٣٧٢ص [ عن أبيه 

مل يرو هذا احلديث عن زيد بن حبان إال : على ما دون مخس ذود صدقة وليس على ما دون مخس أواق صدقة 
   معمر بن سليمان

  حدثنا حممد بن جعفر ثنا أبو يوسف الصيدالين نا فهري بن زياد عن بن جريج عن نافع  - ٦٦٤٩

عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس قوم يكون عندهم كلب إال كلب صيد وزعم أبو هريرة أو 
  كلب حرث إال وهو ينقص من أجورهم كل ليلة قرياطان 

  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه وبه عن بن جريج عن  - ٦٦٥٠

مل يرو : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الجيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه 
  هذين احلديثني عن بن جريج إال فهري 

  ر عن سامل حدثنا حممد بن جغفر نا عمرو بن قسط ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن جاب - ٦٦٥١

  عن بن عمر قال رمبا رحت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يوم الفطر واألضحى فلم يكن يصلي قبلها وال بعدها 

  وبه عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء بن عازب  - ٦٦٥٢

 صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل عن أبيه قال لقد لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال بعثين رسول اهللا
  مل يرو هذين احلديثني عن زيد إال عبيد اهللا بن عمرو : أعرس بامرأة أبيه فأمرين أن أقتله وآخذ ماله 



عن إسحاق بن راشد عن ]  ٣٧٣ص [ حدثنا حممد بن جعفر نا عمرو بن قسط ثنا عبيد اهللا بن عمرو  - ٦٦٥٣
  الزهري عن أيب سلمة 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أذن اهللا إذنه لنيب أن يتغىن بالقرأن  عن أيب هريرة قال

  وبه عن الزهري أن سامل بن عبد اهللا أخربه  - ٦٦٥٤

عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد مث يقول قبل أن يسجد 
مل يرو هذين احلديثني عن : اآلية ) ليس لك من األمر شيء ( رب فيسجد حىت أنزل اهللا اللهم العن فالنا وفالنا مث يك

  إسحاق بن راشد إال عبيد اهللا بن عمرو 

حدثنا حممد بن جعفر بن سفيان الرقي ثنا عبيد بن جناد احلليب ثنا عطاء بن مسلم عن بن السدي عن  - ٦٦٥٥
  أبيه عن رفاعة البجلي 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أمنه رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن عن عمرو بن احلمق عن ا
  مل يرو هذا احلديث عن بن السدي إال عطاء بن مسلم تفرد به عبيد بن جناد : كان املقتول كافرا 

ن ايب عائشة حدثنا حممد بن جعفر ثنا عبيد بن جناد نا بقية بن الوليد عن عمار ايب إسحاق عن موسى ب - ٦٦٥٦
  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

أنه مسع أبا هريرة وبن عباس يقوالن إهنما مسعا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف آخر خطبتة يقول إن من حافظ على 
هؤالء الصلوات املكتوبات يف مجاعة كان أول من جيوز على الصراط كالربق الالمع وحشره اهللا يف أول زمرة من 

مل يرو هذا احلديث عن : له يف كل يوم وليلة حافظ عليهن كأجر الف شهيد قتلوا يف سبيل اهللا  التابعني وكان
  موسى بن أيب عائشة إال عمار أبو إسحاق تفرد به بقية 

حدثنا أبو حصني حممد بن إمساعيل بن حممد بن حيىي الدمشقي نا أيب نا هشيم عن حيىي بن سعيد وعبد  - ٦٦٥٧
  الطويل  العزيز بن صهيب ومحيد

مل : عمرة وحجا ) ب  ٢١١٦( عن أنس بن مالك أهنم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب هبما مجيعا لبيك 
يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري إال هشيم وأبو يوسف القاضي تفرد به عن هشيم إمساعيل بن حممد 

  الدمشقي وعن أيب يوسف بشر بن الوليد الكندي 

حدثنا حممد بن بشر بن يوسف األموي الدمشقي ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا خالد بن يزيد القسري  - ٦٦٥٨
  عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة 



عن عبد اهللا قال إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليجد منكب الرجل نابية عن منكب صاحبه فيثقفها 
مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حفص بن غياث وخالد بن يزيد القسري : تلف قلوبكم ويقول ال ختتلفوا فتخ

  تفرد به عن حفص ابنه عمر بن حفص وتفرد به عن خالد بن يزيد هشام بن خالد 

حدثنا حممد بن بشر بن يوسف األموي الدمشقي ثنا دحيم نا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن  - ٦٦٥٩
ئي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف عمرو بن قيس املال

مل يرو هذا احلديث عن ] :  ٣٧٥ص ) [ هل أتى على اإلنسان ( السجدة ) آمل تنزيل ( صالة الصبح يوم اجلمعة 
  عمرو بن قيس إال ثور بن يزيد وال عن ثور إال الوليد تفرد به دحيم 

نا حممد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي نا هشام بن عمار ثنا حممد بن شعيب قال كان املطعم بن حدث - ٦٦٦٠
  املقدام الصنعاين حيدث عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن خالس بن عمرو 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى من صالة الفجر ركعة مث طلعت الشمس فليصل 
  ها أخرى إلي

حدثنا حممد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا حممد بن شعيب عن املطعم بن  - ٦٦٦١
  املقدام عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام 

يثني عن املطعم بن املقدام مل يرو هذين احلد: عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اليسلم يف ركعيت الوتر 
  إال حممد بن شعيب تفرد هبما هشام بن عمار 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن سارية العكاوي املقرئ نا موسى بن أيوب النصييب ثنا بقية بن الوليد عن  - ٦٦٦٢
  إمساعيل بن عياش عن بن عون عن حممد بن سريين 

سلم الفأرة مسخ وعالمة ذلك أهنا تشرب لنب الشاء وال تشرب  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن بن عون إال إمساعيل بن عياش وال عن إمساعيل إال بقية تفرد به موسى : لنب اإلبل 
  بن أيوب 

عن أمه  حممد عن منصور بن صفية]  ٣٧٦ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم الوليد بن مسلم ثنا زهري بن  - ٦٦٦٣
  صفية بنت شيبة 

عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى ما حيب قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا 
  رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل حال 

عن  حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا موسى بن أيوب ثنا مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان عن الزهري - ٦٦٦٤
  عروة 



مل يرو هذا احلديث عن : عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرى يف مرط إحدانا املين مث يفركه 
  الزهري إال جعفر بن برقان 

ايب فديك عن عمرو بن عثمان ]  ٣٧٧ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم بن سارية نا موسى بن أيوب نا بن  - ٦٦٦٥
  عاصم بن عمرو بن عثمان عن عروة بن هاينء قال أخربين 

عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعرفت يف وجهه أن قد حضر شيء فما تكلم حىت 
توضأ مث خرج فصعد املنرب فلصقت باحلجرة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا أيها الناس إن اهللا يقول مروا باملعروف 

دعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم وتستنصروين فال انصركم فما زاد عليهن حىت وأهنوا عن املنكر قبل أن ت
  مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عمرو إال عمرو بن عثمان تفرد به بن أيب فديك : رجع 

ا حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين ثنا موسى بن سهل الرملي نا حممد بن عبد العزيز الرملي ثن - ٦٦٦٦
  القاسم بن غصن عن األعمش وحصني عن إبراهيم عن علقمة 

مل يرو هذا احلديث عن حصني : عن عبد اهللا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لىب حىت رمى مجرة العقبة 
  إال القاسم بن غصن تفرد به حممد بن عبد العزيز 

بن عبد اهللا بن سليمان األموي العسقالين ثنا معاذ  حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين ثنا عيسى - ٦٦٦٧
  بن خالد ثنا زهري بن حممد حدثين صاحل بن أيب صاحل أنه مسع نافع بن جبري بن مطعم حيدث 

عن أبيه قال بينا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلجر إذ مر احلكم بن أيب العاص فقال النيب صلى اهللا 
ميت مما يف صلب هذا ال يروى هذا احلديث عن جبري بن مطعم إال هبذا اإلسناد تفرد به زهري بن عليه و سلم ويل أل

  حممد 

حدثنا حممد بن احلسن نا حممد بن خلف العسقالين نا حبيب كاتب مالك ثنا شبل بن عباد عن سعيد بن  - ٦٦٦٨
  أيب سعيد املقربي عن أبيه 

مل يروهذا : عليه و سلم إذا افضى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  احلديث عن شبل إال حبيب كاتب مالك 

  حدثنا حممد بن احلسن نا حممد بن خلف نا حبيب ثنا مالك بن أنس عن نافع  - ٦٦٦٩

: خل احلمام إال مبئزر عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان مؤمنا باهللا واليوم األخر فال يد
  مل يرو هذا احلديث عن مالك إال حبيب 

  حدثنا حممد بن احلسن نا حممد بن أيب السري نا رشدين بن سعد عن جرير بن حازم عن قتادة  - ٦٦٧٠



عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد برئ مما أنزل على 
مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال : لى اهللا عليه و سلم ومن أتاه غري مصدق له مل يقبل له صالة أربعني يوما حممد ص

  جرير بن حازم وال عن جرير إال رشدين تفرد به حممد بن أيب السري 

ن حدثنا حممد بن احلسن ثنا إبراهيم بن حممد املقدسي ثنا ضمرة بن ربيعة عن بن شوذب عن حممد ب - ٦٦٧١
  عمرو عن أيب سلمة 

عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املالئكة لتلعن أحدكم إذا أشار إىل أخيه حبديدة وإن كان أخاه 
  اليروى هذا احلديث عن بن شوذب إال ضمرة ] :  ٣٧٩ص [ ألبيه وأمه 

إبراهيم بن شعيب عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن احلسن ثنا يزيد بن موهب الرملي ثنا بن وهب ثنا  - ٦٦٧٢
  سعيد املقربي عن أبيه 

اليروى هذا احلديث عن عائشة ] :  ٣٨٠ص [ عن عائشة قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم هلك املقذرون 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

عن أيب عدي الفدكي عن  حدثنا حممد بن احلسن ثنا يزيد بن موهب ثنا بن وهب أخربين يزيد بن عياض - ٦٦٧٣
  القاسم أيب عبد الرمحن 

اليروى هذا : عن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث اليفطرن الصائم احلجامة والقيئ واألحتالم 
  احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

بد اهللا بن األشج حدثه أن يزيد بن أيب عبيد وبه حدثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكري بن ع - ٦٦٧٤
  موىل سلمة بن األكوع حدثه 

مل يرو هذا احلديث : أنه مسع سلمة بن األكوع يقول كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر 
  عن سلمة إال يزيد وال عن يزيد إال بكري تفرد به عمرو بن احلارث 

مد بن احلسن بن قتيبة ثنا إبراهيم بن خلف الرملي ثنا أيوب بن سويد عن سفيان الثوري عن حدثنا حم - ٦٦٧٥
  عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش 

ال يروى هذا : عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليدخل اجلنة حلم نبت من سحت النار أوىل به 
  رد به إبراهيم بن خليفة احلديث عن سفيان إال أيوب بن سويد تف

حدثنا حممد بن احلسن ثنا عمرو بن أيب عاصم النبيل نا أبو عامر العقدي ثنا حممد بن مسلم الطائفي عن  - ٦٦٧٦
  عمروبن دينار 



مل يرو هذا احلديث عن بن الزبري : عن عبد اهللا بن الزبري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نوقش بعمله هلك 
  ن دينار وال عن عمرو إال حممد بن مسلم تفرد به أبو عامر إال عمرو ب

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيب السري ثنا الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد اهللا األنصاري عن  - ٦٦٧٧
  نافع 

من  عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل املسجد يوم اجلمعة سلم على من عند منربه
مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عيسى بن عبد اهللا تفرد به : اجللوس فإذا صعد املنرب توجه إىل الناس فسلم عليهم 

  الوليد واليروى عن بن عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيب السري ثنا الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد اهللا األنصاري عن  - ٦٦٧٨
  اء بن أيب رباح عط

: عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل إصبعه يف فيه 
  مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عيسى بن عبد اهللا تفرد به الوليد وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

سري ثنا حفص بن ميسرة الصنعاين ثنا حيىي بن سليمان أبو حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيب ال - ٦٦٧٩
  سليمان املدين ثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد 

عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يارسول اهللا إين أريد الغزو يف سبيل اهللا فقال 
مل يرو هذا : ن فإهنا إذا دارت الرحى يف أميت كان أهلها يف رخاء وعافية عليك بالشام مث الزم من الشام عسقال

احلديث عن بن أيب جنيح إال حممد بن إسحاق وال عن حممد بن إسحاق إال حيىي بن سليمان تفرد به حفص بن 
  ميسرة 

   بن ايب كثري حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا أيب ثنا سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي عن حيىي - ٦٦٨٠

عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هلك من كان قبلكم بأهنم عظموا ملوكهم بأن قاموا 
  مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال األوزاعي وال رواه عن األوزاعي إال سويد : وقعدوا 

عسقالين ثنا احلسن بن حممد بن اعني نا معقل بن عبيد حدثنا حممد بن احلسن نا حممد بن ايب السري ال - ٦٦٨١
عن أبيه أن رسول اهللا صلى ]  ٣٨٣ص [ اهللا عن إبراهيم بن أيب عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سربة 

  مل يروهذا احلديث عن معقل بن عبيد اهللا إال احلسن بن حممد بن أعني : اهللا عليه و سلم هنى عن املتعة 

حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا حممد بن عمرو الغزي ثنا حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش عن أيب  - ٦٦٨٢
  ظبيان 



مل يرو هذا احلديث عن األعمش : عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس على مسلم جزية 
  إال حيىي بن عيسى تفرد به حممد بن عمرو الغزي 

مد بن احلسن بن قتيبة ثنا عمرو بن خليف أبو صاحل ثنا رواد بن اجلراح ثنا حفص بن ميسرة حدثنا حم - ٦٦٨٣
  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ثالثة نفر ممن كان قبلكم خرجوا يتمارون 
  ذكر حديث الغار ألهاليهم فأصابتهم السماء فلجأوا إىل غار ف

حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة نا حممد بن خلف العسقالين ثنا آدم بن أيب إياس ثنا أبو شيبة شعيب بن  - ٦٦٨٤
رزيق عن عطاء اخلرساين عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن أبيه قال حرصت أن أجد أحدا خيربين أن 

الة الضحى فلم أجد أحدا خيربين غري أم هانئ بنت أيب طالب فإهنا أخربتين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى ص
قالت أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فتح مكة فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل 

ارب فلم أره صلى مث قام فصلى مثان ركعات ال أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك فيهن متق
  قبلها وال بعدها مل يروا هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال شعيب بن رزيق تفرد به آدم 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن خلف نا رواد بن اجلراح ثنا عباد بن عباد أبو عتبة اخلواص عن  - ٦٦٨٥
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان ذا وجهني األوزاعي عن حيىي بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رس

يف الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عباد بن عباد تفرد به رواد بن 
  اجلراح 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن خلف ثنا رواد نا أبو غسان حممد بن مطرف عن حممد بن عجالن  - ٦٦٨٦
الد بن اللجالج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرم املرء تقواه ومروءته عقله عن خ

  مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال أبو غسان ]  ٦ص [ وحسبه خلقه 

بن  حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا موسى بن سهل الرملي نا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا القاسم - ٦٦٨٧
غصن ثنا حممد بن سوقة عن علي بن أيب طلحة عن بن عباس قال رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه إىل 
السماء فقال النجوم أمان ألهل السماء وأنا أمان ألصحايب وأصحايب أمان ألميت مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 

  سوقة إال القاسم بن غصن تفرد به حممد بن عبد العزيز 

حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا موسى بن سهل ثنا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا القاسم بن غصن  - ٦٦٨٨
ثنا جعفر بن حممد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذروة سنام كل بعري شيطان 

  فامتهنوها 

سري ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا صدقة بن عبد اهللا ثنا موسى بن حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيب ال - ٦٦٨٩
عقبة عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين ملك مل ينزل إىل األرض قبلها قط 



ة إال برسالة من ريب فوضع رجله فوق السماء الدنيا ورجله يف األرض تقلها مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقب
  صدقة تفرد به عمرو بن أيب سلمة 

حدثنا حممد بن احلسن نا أمحد بن زيد اخلراز الرملي نا أيوب بن سويد عن عاصم بن حكيم عن سعيد  - ٦٦٩٠
بن أيب عروبة عن شعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها 

  ن سعيد بن أيب عروبة إال عاصم بن حكيم تفرد به أيوب بن سويد صداقها مل يرو هذا احلديث ع

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيوب بن سويد نا أيب ثنا نوفل بن أيب الفرات عن القاسم بن حممد  - ٦٦٩١
ا عن عائشة قالت أتى بعض بين جعفر بن أيب طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بأيب أنت وأمي ي

رسول اهللا أرسل معي من يشتري يل نعال وخامتا فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بالل بن رباح فقال انطلق إىل 
السوق فاشتر له نعال واستجده وال تكن سوداء واشتر له خامتا وليكن فصه عقيقا مل يرو هذا احلديث عن القاسم 

  ابنه إال نوفل وال رواه عن نوفل إال أيوب بن سويد تفرد به 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا علي بن سعيد املقرئ العكاوي ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا مسعر عن وبرة  - ٦٦٩٢
بن عبد الرمحن عن غضيف بن احلارث عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن 

رو هذا احلديث عن مسعر إال يعلى بن عبيد تفرد به احلق على لسان عمر وقلبه يقول به مل ي]  ٨ص [ اهللا وضع 
  علي بن سعيد 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا عبد اهللا بن سليمان ثنا يوسف العبدي ثنا أبو إسحاق الفزاري عن مسعر عن  - ٦٦٩٣
فجر أيب فروة عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة ال

  يوم اجلمعة آمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال أبو إسحاق 

حدثنا حممد بن احلسن ثنا حممد بن أيب السري ثنا رشدين بن سعد ثنا موسى بن جبري عن سهيل بن أيب  - ٦٦٩٤
هت األماين يا صاحب العافية مل يرو صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليك انت

  هذا احلديث عن سهيل إال موسى بن جبري وال عن موسى إال رشدين تفرد به حممد بن أيب السري 

حدثنا حممد بن احلسن نا حممد بن أيب السري نا رواد بن اجلراح عن عباد بن عباد عن حيىي بن أيب  - ٦٦٩٥
 عن مرة البهزي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمرو السيباين عن أيب وعلة عن كريب السحويل

  الرملة الربوة اليروى هذا احلديث عن مرة إال هبذا اإلسناد تفرد به عباد بن عباد 

حدثنا حممد بن سنان الشريزي ثنا عبد الوهاب بن جندة احلوطي نا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن  - ٦٦٩٦
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي احلجة عطاء عن بن عباس قال ق

قالوا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال من عقر جواده وأهريق دمه مل يرو هذا احلديث عن 
  األوزاعي إال الوليد تفرد به احلوطي 



هاب بن جندة ثنا إمساعيل بن عياش عن جعفر بن احلارث عن األعمش حدثنا حممد بن سنان ثنا عبد الو - ٦٦٩٧
عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حيجبه عن قراءة القرآن 

  إال اجلنابة 

مي حدثنا وبه عن جعفر بن احلارث عن مطرف بن طريف عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد اخلط - ٦٦٩٨
الرباء قال كنا إذا صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مسع اهللا ملن محده مل حين أحد منا ظهره حىت 

  يستوي ساجدا مل يرو هذين احلديثني عن جعفر بن احلارث إال إمساعيل تفرد هبما احلوطي 

ن أيب بكر اهلذيل عن حممد بن سريين عن حدثنا حممد بن سنان نا عبد الوهاب ثنا إمساعيل بن عياش ع - ٦٦٩٩
مل يرو ]  ١٠ص [ أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا أيصلي أحدنا يف الثوب الواحد قال أو كلكم جيد ثوبني 

  هذا احلديث عن أيب بكر اهلذيل إال إمساعيل بن عياش 

بن عمران ثنا شريك عن حممد بن عبد حدثنا حممد بن داود بن صدقة املصيصي ثنا عبد الكبري بن املعاىف  - ٦٧٠٠
اهللا املرادي عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان قال ملا نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قالوا يا 

رسول اهللا فأي املال نكنز قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صاحلة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عبد اهللا 
  ريك تفرد به عبد الكبري بن املعاىف املرادي إال ش

حدثنا حممد بن داود بن صدقة نا عبد الكبري بن املعاىف بن عمران نا شريك عن جابر عن عطاء بن أيب  - ٦٧٠١
رباح عن جابر أن رجال دبر غالما وكان حمتاجا فباعه النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن جابر إال 

  الكبري بن املعاىف شريك تفرد به عبد 

حدثنا حممد بن احلسن بن كيسان املصيصي ثنا إبراهيم بن محيد الطويل ثنا صاحل بن أيب األخضر عن  - ٦٧٠٢
الزهري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذه احلشوش حمتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل 

و هذا احلديث عن الزهري إال صاحل بن أيب األخضر تفرد به إبراهيم اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث مل ير
  بن محيد 

حدثنا حممد بن احلسن بن كيسان نا حبان بن هالل ثنا سليم بن حيان ثنا أبو التياح عن أنس بن مالك  - ٦٧٠٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة 

ثنا حممد بن احلسن نا حبان عن سليم بن حيان قال مسعت قتادة حيدث عن محيد بن عبد الرمحن أن حد - ٦٧٠٤
عمر قال إن أبا بكر قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فينا عام األول فقال إنه مل يقسم بني الناس شيء 

ن الكذب والفجور يف النار مل يرو هذا احلديث عن أفضل من املعافاة بعد اليقني إال وإن الرب والصدق يف اجلنة أال وإ
  سليم إال حبان بن هالل 



حدثنا حممد بن احلسن ثنا حبان بن هالل ثنا مطيع بن ميمون العنربي عن صفية بنت عصمة وهي أمه  - ٦٧٠٥
ل اهللا إن مل عن عائشة قالت سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن خروج العواتق يف العيدين فقال خيرجن قيل يا رسو

  يكن هلا ثوب قال تلبس ثوب صاحبتها أمل تسمعي أن اهللا يقول ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم 

وبه عن صفية عن عائشة أن امرأة مدت يدها بكتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبض يده  - ٦٧٠٦
امرأة قال لو كنت امرأة غريت أظفارك باحلناء مل يرو  عنها فقالت مل قبضت يدك عين فقال رجل أو امرأة قالت
  هذين احلديثني عن صفية بنت عصمة إال مطيع بن ميمون 

حدثنا حممد بن احلسن بن كيسان ثنا عبد اهللا بن رجاء الغداين ثنا مهام ثنا حممد بن أيب إسرائيل عن عبد  - ٦٧٠٧
للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان علينا إمام يعمل بغري  امللك بن أيب بشري عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال

طاعة اهللا أنسمع ونطيع فأعرض عنه مث عاوده فأعرض عنه مث قال عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم مل يرو هذا 
  رجاء وأبو عبد الرمحن املقرئ ]  ١٢ص [ احلديث عن حممد بن أيب إسرائيل إال مهام وال رواه إال عبد اهللا بن 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد البغدادي نا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا الوليد بن مسلم نا زهري بن  - ٦٧٠٨
حممد عن بن عقيل عن حممد بن املنكدر عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عق عن احلسن واحلسني 

  نهما لسبعة أيام إال زهري بن حممد وختنهما لسبعة أيام مل يقل ها احلديث أحد من الرواة وخت

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد نا إسحاق بن سعيد بن األركون الدمشقي ثنا خليد بن دعلج عن عطاء  - ٦٧٠٩
بن أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمان األرض من الغرق القوس وأمان أميت من 

قريش أهل اهللا ثالثا فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب إبليس مل يروا هذا احلديث االختالف املواالة لقريش 
  عن عطاء إال خليد بن دعلج تفرد به إسحاق بن سعيد 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد نا حممد بن زيد بن أيب أسامة احلليب نا أيب عن جعفر بن برقان عن عبد  - ٦٧١٠
ن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على ميت بعد ما امللك بن جريج عن عطاء ب

  دفن مل يروا هذا احلديث عن بن جريج إال جعفر بن برقان تفرد به أبو أسامة زيد بن علي 

أيب  حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار ثنا حممد بن شعيب ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن - ٦٧١١
فروة عن صفوان بن سليم عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن 

  أشق على أميت جلعلت وقت العشاء إىل نصف الليل مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال إسحاق بن عبد اهللا 

نا حيىي بن محزة نا النعمان بن املنذر عن مكحول أن قيصرا حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار  - ٦٧١٢
حدثه عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به فسئل أسنة هي قال سنة قالوا مسعتها من رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فتبسم وقال مسعتها مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال النعمان بن املنذر 



مد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا حيىي بن محزة عن النعمان بن املنذر عن نافع عن بن عمر حدثنا حم - ٦٧١٣
أنه أهل باحلج حني انبعثت به راحلته وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل إذا انبعثت به راحلته مل يرو 

  هذا احلديث عن النعمان بن املنذر إال حيىي بن محزة 

نا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم نا مرزوق بن أيب اهلذيل عن الزهري عن حدث - ٦٧١٤
عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف مرضه الذي مرض فيه صبوا علي من سبع قرب مل 

  سكبنا عليه من املاء من تلك القرب حتلل أوكيتهن لعلي أعهد إىل الناس قالت عائشة فأجلسناه يف خمضبة حلفصة و

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا عبد امللك بن حممد الصنعاين ثنا أبو سلمة العاملي عن  - ٦٧١٥
الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألكثم بن أيب اجلون اخلزاعي أغز مع غري قومك 

ى رفقائك يا أكثم خري الرفقاء أربعة وخري الطالئع أربعون وخري السرايا أربعمائة وخري حيسن خلقك وتكرم عل
  اجليوش أربعة آالف ولن يويل اثنا عشر ألفا من قلة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم نا عبد امللك بن محيد بن أيب  - ٦٧١٦
بة عن القاسم بن خميمرة عن عبد اهللا بن عكيم اجلهين قال كتب إلينا رسول اهللا صلى اهللا غنية أخربين احلكم بن عتي
  أن ال تستمتعوا من امليتة بإهاب وال عصب ]  ١٥ص [ عليه و سلم وحنن جبهينة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن ثابت بن  - ٦٧١٧
ان عن سامل بن عبد اهللا أنه مسع أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل ويف يده ثوب

كهيئة املرآة البيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جربيل قال هذه اجلمعة بعث هبا ربك إليك تكون عيدا لك 
اآلخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة ال يوافقها عبد  وألمتك بعدك فقلت ما لنا فيها فقال لكم خري كثري أنتم

مسلم يصلي يسأل اهللا فيها شيئا إال أعطاه أياه فقلت ما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة تقوم يوم اجلمعة وهو 
يح من مسك سيد األيام وحنن نسميه يوم املزيد قلت يا جربيل ما املزيد قال ذلك أن ربك اختذ يف اجلنة واديا أف

أبيض فإذا كان يوم اجلمعة من أيام اآلخرة يهبط الرب تبارك وتعاىل عن عرشه إىل كرسيه وحف الكرسي مبنابر من 
نور فجلس عليها النبيون وحفت املنابر بكراسي من ذهب فجلس عليها الشهداء ويهبط أهل الغرف من غرفهم 

ابر عليهم فضال يف اجمللس ويبدو هلم ذو اجلالل واإلكرام فيجلسون على كثبان املسك ال يرون ألهل الكراسي واملن
فيقول سلوين فيقولون نسألك الرضا يا رب فيقول رضائي أحلكم داري وأنالكم كراميت مث يقول سلوين فيقولون 

بأمجعهم نسألك الرضا فيشهدهم على الرضا مث يقول سلوين فيسألونه حىت ينتهي كل عبد منهم مث عليهم ما ال عني 
  ت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال الوليد بن مسلم رأ

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع  - ٦٧١٨
عمر وقال أما إن النيب صلى اهللا عليه عن بن عمر أن حكيم بن حزام اشترى طعام الرزق فباعه قبل أن يقبضه فنهاه 

  و سلم هنى عن بيع الطعام حىت يقبض فرد إليه رأس ماله 



حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن خالد األزرق نا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن أنس قال  - ٦٧١٩
نة الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت ليلة أسري يب مكتوب على باب اجل

بثمانية عشر قلت يا جربيل ما بال القرض أفضل من الصدقة فقال إن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال يستقرض 
  إال من حاجة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن خالد األزرق نا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه قال كان أنس  - ٦٧٢٠
يديه على أذنيه ويقول صمتا إن مل تكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول توضئوا مما بن مالك يضع 

  مست النار 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا حلبس بن حممد ثنا بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن عبد  - ٦٧٢١
  سلم سئل عن اجلنني فقال ذكاته ذكاة أمه  عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و]  ١٧ص [ الرمحن بن أيب ليلى 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن نافع عن  - ٦٧٢٢
بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النوائح عليهن سرابيل من قطران مل يرو هذا احلديث عن نافع إال 

  يز بن عبيد اهللا تفرد به إمساعيل بن عياش عبد العز

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا احلسن بن حيىي اخلشين حدثين طلحة بن موسى عن عمه  - ٦٧٢٣
  إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد اهللا أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول احلج جهاد والعمرة تطوع 

أيب زرعة نا هشام بن عمار نا اخلليل بن مسلم قال مسعت علي بن زيد بن جدعان حيدث  حدثنا حممد بن - ٦٧٢٤
عن زرارة بن أوىف عن أيب أمية قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يأكل فقال هلم قلت إين صائم 

  قال هلم أحدثك إن اهللا وضع عن املسافر الصيام وشطر الصالة 

يب زرعة نا هشام بن عمار نا حممد بن عيسى بن مسيع نا معاوية بن سلمة النصري حدثنا حممد بن أ - ٦٧٢٥
قال شيعين وصاحبا يل عبد اهللا بن عمر وأنا منطلق من املدينة ]  ١٨ص [ الكويف عن ليث بن أيب سليم عن جماهد 

لى اهللا عليه و سلم إىل العراق فلما أراد أن ينصرف قال إنه ليس عندي شيء أعطيكما ولكين مسعت رسول اهللا ص
  يقول إن اهللا إذا استودع شيئا حفظه وإين أستودع اهللا دينكما وأمانتكما وخواتيم كملكما 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا إمساعيل بن عياش نا حممد بن مهاجر عن أيب سعد خادم  - ٦٧٢٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبغض عمر  احلسن بن أيب احلسن عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري قال قال

فقد أبغضين ومن أحب عمر فقد أحبين وإن اهللا باهى بالناس عشية عرفة عامة وباهى بعمر خاصة وإنه مل يبعث نبيا 
إال كان يف أمته حمدث وإن يكن يف أميت منهم أحد فهو عمر قالوا يا رسول اهللا كيف حمدث قال تتكلم املالئكة 

   على لسانه



حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر اهلذيل عن قتادة عن أنس أن  - ٦٧٢٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر سجدوا يف ص مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال أبو بكر اهلذيل تفرد به 

  إمساعيل بن عياش 

ثنا هشام بن عمار نا عيسى بن يونس نا يوسف بن أيب إسحاق عن حممد بن حدثنا حممد بن أيب زرعة  - ٦٧٢٨
املنكدر عن جابر أن رجال قال يا رسول اهللا إن يل ماال وولدا وإن أيب يريد أن جيتاح مايل فقال أنت ومالك ألبيك مل 

  يرو هذا احلديث عن يوسف إال عيسى بن يونس 

عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عثمان بن األسود قال مسعت سليمان  حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن - ٦٧٢٩
بن أيب مسلم األحول يقول سألت املنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك يل يدا بيد ونسيئة بنسيئة فذكرنا 

ال ما ذلك للرباء بن عازب فقال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فق
  كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فدعوه 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار ثنا عبد العزيز بن احلصني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن  - ٦٧٣٠
  يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة 

نا هشام بن عمار ثنا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا جعفر بن برقان عن أيب الزبري  حدثنا حممد بن أيب زرعة - ٦٧٣١
عن جابر قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب طيبة فحجمه عند غيبوبة الشمس عند فطر الصائم مث مث 

  سأله فقال كم خراجك قال صاعني فوضع عنه صاعا 

ام بن عمار نا حامت بن إمساعيل عن أيب األسباط احلارثي عن إمساعيل بن حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هش - ٦٧٣٢
شروس الصنعاين عن عكرمة عن بن عباس أن اجلنازة اليت قام هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت جنازة 

ال أبو األسباط يهودي وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال آذاين رحيها مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن شروس إ
  تفرد به حامت بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار حدثين أيب عمار بن نصري عن عمرو بن سعيد اخلوالين عن  - ٦٧٣٣
أنس بن مالك أن سالمة حاضنة إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت يا رسول اهللا تبشر الرجال بكل خري 

قال أصحابك دسسنك هلذا قالت أجل هن أمرنين قال أفما ترضى إحداكن أهنا إذا كانت حامال وال تبشر النساء 
من زوجها وهو عنها راض أن هلا مثل أجر الصائم القائم يف سبيل اهللا فإذا أصاهبا الطلق مل يعلم أهل السماء وأهل 

[ مل ميص مصة إال كان هلا بكل جرعة األرض ما أخفي هلا من قرة أعني فإذا وضعت مل خيرج منها جرعة من لبنها و
وبكل مصة حسنة فإن أسهرها ليلة كان هلا مثل أجر سبعني رقبة تعتقهن يف سبيل اهللا سالمة تدري ملن ]  ٢١ص 

أعين هبذا للمتمتعات الصاحلات املطيعات ألزواجهن اللوايت ال يكفرن العشري مل يرو هذا احلديث عن النيب ال هبذا 
  شام بن عمار اإلسناد تفرد به ه



حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا احلكم بن هشام السدوسي حدثين قتادة بن دعامة  - ٦٧٣٤
السدوسي عن أنس بن مالك قال كان الناس إذا نودي لصالة املغرب ابتدروا األساطني يصلون ركعتني ركعتني 

  ا احلديث عن قتادة عن أنس إال احلكم بن هشام ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني ظهرانيهم مل يرو هذ

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس املدين حدثين مربع عن أم  - ٦٧٣٥
سليم أم أنس بن مالك أهنا قالت يا رسول اهللا أوصين قال اهجري املعاصي فإهنا أفضل اهلجرة وحافظي على 

فضل اجلهاد وأكثري ذكر اهللا فإنك ال تأتني اهللا بشيء أحب إليه من كثرة ذكره ال يروى هذا الفرائض فإهنا أ
  احلديث عن أم سليم إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار نا عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون نا حممد بن  - ٦٧٣٦
عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من إكرام جالل صاحل املدين 

  ذي الشيبة املسلم واإلمام العادل وحامل القرآن ال يغلو فيه وال جيفو عنه ]  ٢٢ص [ اهللا إكرام 

بد العزيز حيىي بن عبد العزيز األزدي حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار ثنا حيىي بن محزة نا أبو ع - ٦٧٣٧
عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن شرحبيل بن السمط عن معاذ بن جبل قال غزونا مع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فأصبنا غنما فقسم فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طائفة منها وجعل بقيتها يف املغنم مل 
شرحبيل بن السمط إال عبد الرمحن بن غنم وال عن عبد الرمحن إال عبادة بن نسي والعن يرو هذا احلديث عن 

  عبادة إال حيىي بن عبد العزيز تفرد به حيىي بن محزة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا حيىي بن محزة ثنا حيىي بن عبد العزيز األردين أن عبد اهللا بن  - ٦٧٣٨
ن الضحاك بن عبد الرمحن األشعري عن أيب موسى األشعري قال ملا هزم اهللا املشركني يوم نعيم األزدي حدثه ع

هوازن يوم حنني عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب عامر األشعري على خيل الطلب فطلبهم فأتاه فيمن 
ت على بن دريد فقتلته طلبهم فإذا بن دريد بن الصمة فعدل إليه بن دريد فقتل أبا عامر وأخذ اللواء وشدد

وأخذت اللواء مث انصرفت أوجدع الناس فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمحل اللواء قال قتل أبو عامر 
قلت نعم يا رسول اهللا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه يدعو أليب عامر وقال اللهم أعط عبيدك أبا عامر 

ال يروى هذا احلديث عن الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى إال ]  ٢٣ص [ قيامة واجعله يف األكثرين يوم ال
  هبذا اإلسناد تفرد به حيىي بن محزة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة  - ٦٧٣٩
راح فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب قربس خرج يريد بطريق بن أيب أمية قال نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن اجل

أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ وذهب وديباج فخرج يف خيل فقتله وجاء مبا معه فأراد أبو عبيدة أن خيمسه 
فقال حبيب ال حترمنيه رزقا رزقين اهللا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ 

مهال يا حبيب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا للمرء ما طابت به نفس إمامه مل يرو هذا 
احلديث عن مكحول إال موسى بن يسار تفرد به عمرو بن واقد وال يروى عن معاذ وحبيب بن مسلمة إال هبذا 

  اإلسناد 



مت بن إمساعيل عن حممد بن عجالن عن حسني بن عبد حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا حا - ٦٧٤٠
  اهللا عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهما 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا اجلراح بن مليح البهراين عن حممد بن الوليد الزبيدي عن  - ٦٧٤١
عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٢٤ص [ الوصايب عن عبد األعلى بن عدي البهراين لقمان بن عامر 

سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عصابتان من أميت أحرزمها اهللا من النار عصابة تغزو اهلند وعصابة 
  تفرد به الزبيدي  تكون مع عيسى بن مرمي ال يروى هذا احلديث عن ثوبان إال هبذا اإلسناد

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا حيىي بن محزة حدثين يزيد بن عبيدة حدثين أبو عبيد اهللا  - ٦٧٤٢
مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الرؤيا ثالثة منها أهاويل الشيطان 

 يقظته فرياه يف منامه ومنها جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة قلت له ليحزن بن آدم ومنها ما يهم به الرجل يف
أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا 

  احلديث عن عوف بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن عبيدة 

أيب زرعة نا هشام بن عمار نا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن  حدثنا حممد بن - ٦٧٤٣
قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حلديث عن مل يرو هذا ا]  ٢٥ص [ يقول يوشك أقصى مساحل املسلمني أن يكون سالح وسالح عند خيرب 
  الزهري إال يونس وال عن يونس إال سعيد بن حيىي تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا خميس بن متيم حدثين حفص بن عمر حدثين إبراهيم بن  - ٦٧٤٤
نصف املعيشة والتودد عبد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االقتصاد يف النفقة 

  إىل الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن  - ٦٧٤٥
ن قال عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا ضم عليهن ملك جناحه فال يرجعن بشيء 
حىت يبلغ هبن العرش وال مير على شيء إال صلى عليهن وعلى قائلهن والتسبيح تنزيه اهللا من كل سوء ومن قال ال 

اهللا أسلم عبدي واستسلم مل يرو هذا احلديث عن موسى بن طلحة إال  حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قال
  عثمان بن عبد اهللا بن موهب وال رواه عن عثمان إال أبو شيبة تفرد به الوليد بن مسلم 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا عبد امللك بن حممد الصنعاين عن زهري بن حممد عن هشام  - ٦٧٤٦
  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ]  ٢٦ص [ يه بن عروة عن أب

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بشر بن عبيد اهللا عن  - ٦٧٤٧
م أنبأتكم عن اإلمارة قالوا وما يزيد بن األصم عن عوف بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن شئت



هي قال أوهلا مالمة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إال من عدل اليروى هذا احلديث عن عوف بن مالك 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن واقد 

عبد امللك ثنا بن حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكويف نا إمساعيل بن  - ٦٧٤٨
أيب مليكة عن عائشة قالت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته اليت حج وهو مسرور فرح بأمته ملا 
رأى منهم من مجاعتهم وكثرهتم مث رجع حزينا فقلت يا رسول اهللا خرجت من عندي فرحا بأمتك ورجعت إيل 

  شى أن أعنت أميت حزينا قال إين دخلت الكعبة ووددت أين مل أدخلها أخ

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن  - ٦٧٤٩
  حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان 

ن عيسى بن مسيع حدثين معاوية بن سلمة النصري حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا حممد ب - ٦٧٥٠
الكويف عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري عن عبد اهللا بن احلارث عن أيب كثري الزبيدي عن عبد اهللا بن عمرو قال 

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن اهللا 
ب الفحش وال التفحش وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم أن يقطعوا أرحامهم فقطعوا ال حي

فقال رجل يا رسول اهللا وأي اجلهاد أفضل فقال أن يهراق دمك ويعقر جوادك قال فأي اهلجرة أفضل قال أن هتجر 
فإذا دعي أجاب وإذا أمر أطاع وأما ما كره ربك ومها هجرتان هجرة للحاضر وهجرة للبادي فأما هجرة البادي 

  هجرة احلاضر فأشدمها بلية وأعظمهما أجرا 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا سويد بن عبد العزيز حدثين يونس الكويف عن عطاء بن  - ٦٧٥١
  مائة صالة يف غريه أيب رباح عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة يف املسجد احلرام أفضل من 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا عبد اهللا بن يزيد البكري نا كثري بن زيد عن املطلب بن  - ٦٧٥٢
بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ٢٨ص [ عبد اهللا بن حنطب عن أيب بكر 

  نان وعمرو بن العاص يف اجلنة صلى اهللا عليه و سلم ابنا العاص مؤم

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا خالد بن يزيد القسري ثنا أبو محزة الثمايل عن أيب جعفر  - ٦٧٥٣
حممد بن علي عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت يا رسول اهللا إن نساء بين املغرية قد أقمن 

أبكي ... أبكي الوليد بن الوليد بن املغرية ... الوليد بن املغرية فأذن هلا فقامت وهي تقول  مأمتهن على الوليد بن
  الوليد بن الوليد أخا العشرية 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا حممد بن شعيب نا شيبان أبو معاوية أخربين أبو حجية  - ٦٧٥٤
بن السمط أنه دعا وهو أمري على محص كعب بن مرة فقال حدثنا عن  الكندي عن عبيد بن أيب اجلعد عن شرحبيل

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل ]  ٢٩ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحذر 
يه و مسلم أعتق امرأ مسلما أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار مث قال حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عل



سلم واحذر قال دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مضر فأصابتهم سنون أذهبت املال أو ما شاء اهللا منه 
فقلت يا رسول اهللا إن مضر قد أهلكت فادع اهللا هلا فقال إنك علي جلريء مث قال له يف ذلك مث قام يوم اجلمعة 

  ال غري رائث نافعا غري ضار فسقوا فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مهرعا طبقا عاج

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزجني ثنا علي بن يزيد بن ركانة عن  - ٦٧٥٥
داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر بإخراج بين النضري جاءه ناس منهم 

إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون مل حتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعوا فقالوا يا رسول اهللا 
  وتعجلوا مل يرو هذا احلديث عن علي بن يزيد بن ركانة إال مسلم بن خالد 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن  - ٦٧٥٦
هري عن السائب بن يزيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر مل يتخذوا قاضيا وأول من الز

استقضى عمر قال رد عين الناس يف الدرهم والدرمهني مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يزيد بن أيب حبيب وال 
  به هشام بن عمار هليعة وال عن بن هليعة إال الوليد تفرد ]  ٣٠ص [ عن يزيد إال بن 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا حممد بن مسروق الكندي ثنا حممد بن عبيد اهللا العرزمي  - ٦٧٥٧
عن احلكم بن عتيبة ويونس بن خباب عن بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القضاة ثالثة اثنان 

ناس فقضى بينهم وال علم له بالقضاء فأهلك حقوقهم ورجل علم فجار وهو يف النار وواحد يف اجلنة رجل قعد لل
  يعلم ورجل علم فقضى بعلمه باحلق فهذا يف اجلنة 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا عبد اهللا بن يزيد البكري نا إسحاق بن حيىي بن طلحة عن  - ٦٧٥٨
كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متس ركبيت عمه موسى بن طلحة حدثين أبو واقد الليثي قال 

ركبته فأتاه آت فالتقم أذنه فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وثار الدم إىل أساريره مث قال هذا رسول 
  ألنصار عامر الطفيل يتهددين ويتهدد من واراين فكفانيه اهللا بابين من ولد إمساعيل بابين قيلة قال هشام يعين ا

وبه حدثنا عبد اهللا بن يزيد البكري ثنا كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن بن عمر قال  - ٦٧٥٩
ما رأيت أحدا من الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسود من معاوية مل يرو هذا احلديث عن املطلب إال 

  ه هشام بن عمار كثري وال عن كثري إال عبد اهللا بن يزيد تفرد ب

وبه حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا شعيب بن أيب محزة عن عبد األعلى بن أيب عمرة عن عبادة بن نسي عن  - ٦٧٦٠
عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجملرة اليت يف السماء عرق احلية اليت 

  حتت العرش 

 زرعة ثنا هشام بن عمار نا عبد اهللا بن يزيد البكري ثنا داود بن قيس املدين قال حدثنا حممد بن أيب - ٦٧٦١
مسعت السائب بن يزيد يقول عوذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بفاحتة الكتاب تفال مل يرو هذا احلديث عن 

  داود بن قيس إال عبد اهللا بن يزيد البكري تفرد به هشام بن عمار 



ا عبد اهللا بن يزيد نا حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن رافع وبه حدثن - ٦٧٦٢
احلمى قال فأين أنت يا نعيمان بن مهيعة ]  ٣٢ص [ بن خديج قال قال نعيمان يا رسول اهللا يب وعك شديد من 

  وكانت أرضا وبيئة 

هللا بن يزيد البكري نا عمرو بن احلارث عن كعب حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا عبد ا - ٦٧٦٣
بن علقمة عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رجال تشكى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم سوء احلرفة فقال رب صغريا فسأله فقال مهرا أو جارية أو غالما مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث 

  اهللا بن يزيد تفرد به هشام بن عمار وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد  وال عبد

وبه حدثنا عبد اهللا بن يزيد عن سليمان بن أيب داود عن طفيل بن سنان عن عبيد بن عمري قال مسعت  - ٦٧٦٤
  ين ألمزح وال أقول إال حقا قال نعم رجال يقول البن عمر امل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إ

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا عبد امللك بن حممد الصنعاين ثنا أبو سلمة العاملي ثنا  - ٦٧٦٥
الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم حنني باجلعرانة عشر مباحة للمسلمني يف 

واحلجر والعود ما مل ينحت واجللد الطري ]  ٣٣ص [ ملاء والزيت واخلل وامللح والتراب مغازيهم العسل وا
  والطعام خيرج به 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن خالد نا الوليد بن مسلم ثنا عبد امللك بن عبد اهللا بن شربمة عن  - ٦٧٦٦
 صلى اهللا عليه و سلم قال ال يعدي شيء شيئا أبيه عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة أن رسول اهللا

فقال أعرايب يا رسول اهللا اإلبل تكون يف الرمال مثل الظباء فيقع فيها البعري وبشفته أو بعجب ذنبه مثل النقبة من 
اجلرب فما يبقى فيها بعري إال جرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاهة وقدر مل يرو هذا احلديث عن عبد 

  لك بن عبد اهللا بن شربمة إال الوليد بن مسلم امل

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا حممود بن خالد نا أيب نا املطعم بن بن املقدام نا نافع قال كنت ردف بن عمر  - ٦٧٦٧
إذ مر راع يزمر فضرب وجه الناقة وصرفها عن الطريق مث جعل إصبعيه يف أذنيه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

  سلم يفعل  عليه و

حدثين ثور بن يزيد أنه مسع بن ]  ٣٤ص [ حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا حيىي بن محزة  - ٦٧٦٨
جريج حيدث عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من باع مثرا فأصابته جائحة فال يأخذ من 

  لم أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه املس

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن خالد األزرق ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز أن  - ٦٧٦٩
هشام بن عبد امللك قضى عن الزهري سبعة آالف دينار مث قال هشام للزهري ال تعد ملثلها فقال الزهري يا أمري 

هللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يلدغ املؤمن من جحر املؤمنني حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول ا
  واحد مرتني مث عاد الزهري فاستدان فقال له هشام يف ذلك فقال يا أمري املؤمنني إن السخي ال ينفعه التجارب 



حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن سامل  - ٦٧٧٠
أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أسس اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وحده عن 

ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فجعل الرجل يرددهن 
  ويقول الصوم قبل احلج وعبد اهللا يقول وحج البيت وصيام رمضان 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن عمار ثنا سويد بن عبد العزيز نا داود بن عيسى النخعي عن عاصم  - ٦٧٧١
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اشترى شاة حمفلة فحلبها ثالثة ]  ٣٥ص [ بن عبيد اهللا عن سامل 

ر مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال داود بن عيسى تفرد أيام فهو باخليار إن شاء أمسكها وإال ردها وصاعا من مت
  به سويد بن عبد العزيز 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن خالد نا احلسن بن حيىي اخلشين عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ٦٧٧٢
مل يرو هذا  عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم

  احلديث عن هشام بن عروة إال احلسن بن حيىي اخلشين 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا علي بن سليمان الكليب ثنا هشام بن حسان عن ثابت  - ٦٧٧٣
 البناين عن أنس بن مالك قال خدمت النيب صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني فلم يقل يل لشيء فعلت ما لك فعلت

  كذا وكذا أو لشيء مل أفعله ما لك مل تفعل كذا وكذا 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا هشام بن عروة عن حممد بن  - ٦٧٧٤
املنكدر عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع سارقا مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال سعيد بن 

  اللخمي حيىي 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار ثنا اهلقل بن زياد عن هشام بن حسان عن حيىي بن أيب كثري  - ٦٧٧٥
]  ٣٦ص [ عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب 

بشماله مل يرو هذا احلديث عن هشام إال اهلقل تفرد به  بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويعطي
  هشام 

حدثنا حممد بن أيب زرعة نا هشام بن خالد نا أبو خليد عتبة بن محاد عن األوزاعي وبن ثوبان عن  - ٦٧٧٦
 مكحول عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطلع اهللا على خلقه يف ليلة

النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحن مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي وبن ثوبان إال أبو 
  خليد عتبة بن محاد تفرد به عن األوزاعي هشام بن خالد 

حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الزهري نا مظاهر بن أسلم املخزومي  - ٦٧٧٧
سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأعشر آيات من آخر سورة آل  أخربين

  عمران يف كل ليلة 



حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار نا احلسن بن حيىي اخلشين حدثين عمر بن عبد اهللا  - ٦٧٧٨
هللا عليه و سلم قال سيكون يف هذه األمة قوم يقولون ال قدر موىل غفرة عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى ا

  جموس هذه األمة مل يرو هذا احلديث عن عمر موىل غفرة إال احلسن بن حيىي تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا محاد بن عبد الرمحن ثنا أبو إسحاق اهلمداين  - ٦٧٧٩
ال كتب يل علي بن أيب طالب كتابا وقال أمرين به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا أخذت مضجعك عن أبيه ق

فقل أعوذ بوجه اهللا الكرمي وكلماته التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف املغرم واملأمث اللهم ال 
مدك قال أبو إسحاق فذكرهتا أليب ميسرة هتزم جندك وال ختلف وعدك وال ينفع ذا اجلد منك اجلد سبحانك وحب

  اهلمداين فحدثين مبثلها عن عبد اهللا بن مسعود غري أنه قال من شر ما أنت باطش بناصيته 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار نا عبد اهللا بن يزيد البكري ثنا أبو غسان حممد بن  - ٦٧٨٠
مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول واهللا  مطرف قال مسعت داود بن فراهيج يقول

  ما حسن اهللا خلق رجل وخلقه فتطعمه النار أبدا 

حدثنا حممد بن أيب زرعة الدمشقي نا هشام بن عمار نا عمرو بن واقد نا يونس بن ميسرة بن حلبس  - ٦٧٨١
اهللا عليه و سلم نضر اهللا عبدا مسع كالمي مث مل يزد فيه  عن أيب إدريس عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى

رب حامل كلمة إىل أوعى هلا منه ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن اإلخالص هللا واملناصحة لوالة األمر واالعتصام 
عمرو جبماعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من ورائهم اليروى هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال هبذا اإلسناد تفرد به 

  بن واقد 

حدثنا حممد بن هارون بن حممد بن بكار بن بالل الدمشقي ثنا العباس بن الوليد اخلالل ثنا زيد بن حيىي  - ٦٧٨٢
بن عبيد ثنا بن ثوبان حدثين أبو مرمي أنه مسع هشام بن أيب رقية يقول مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول مسعت 

لبس احلرير يف الدنيا حرم عليه يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من 
  ثوبان إال زيد بن حيىي بن عبيد 

حدثنا حممد بن هارون بن حممد بن بكار ثنا إبراهيم بن مروان بن حممد الطاطري نا أيب ثنا سعيد بن  - ٦٧٨٣
نه توضأ ثالثا ثالثا وقال رأيت رسول اهللا بشري عن قتادة عن أيب قالبة عن مسلم بن يسار عن محران عن عثمان أ

صلى اهللا عليه و سلم توضأ حنو وضوئي هذا هكذا مل يدخل يف هذا احلديث بني قتادة وبني مسلم بن يسار أبا قالبة 
  إال سعيد بن بشري تفرد به مروان بن حممد الطاطري 

 بن حممد حدثين حيىي بن سعيد عن حدثنا حممد بن هارون نا أيب نا حممد بن عيسى بن مسيع نا زهري - ٦٧٨٤
الزهري عن سعيد بن املسيب قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مولود يولد إال 
ملسه الشيطان حني يولد فيستهل صارخا ملسيسه إال مرمي وابنها مث يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إ ين أعيذها بك 

  يطان الرجيم وذريتها من الش



وبه حدثنا حممد بن عيسى بن مسيع نا عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب  - ٦٧٨٥
صلى اهللا عليه و سلم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فأقبلت عليه فقالت إنا مل خنلق 

سبحان اهللا بقرة تكلمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإين آمنت به هلذا إمنا خلقنا للحراثة فقال من حوله 
أنا وأبو بكر وعمر وليس مها مث مث قال قال رجل بينا أنا يف غنم يل أرعاها إذا أقبل ذئب فأخذ شاة فطلبته فأخذهتا 

فقال رسول اهللا صلى اهللا  منه فقال كيف لك بيوم السبع حني ال يكون هلا راع غريي فقالوا سبحان اهللا تكلم ذئب
  عليه و سلم فإين آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وليس مها مث 

حدثنا حممد بن هارون نا أيب عن جدي نا حيىي بن محزة حدثين سعد بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيه عن  - ٦٧٨٦
ترك احلق وهو يعلم وقاض قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة قاض 

بغري احلق وهو ال يعلم فأهلك حبقوق الناس فهذان يف النار وقاض قضى باحلق فهذا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن 
  سعد بن عبيدة إال حيىي بن محزة تفرد به حممد بن بكار 

ا رباح بن الوليد الذماري ثنا حدثنا حممد بن هارون ثنا إبراهيم بن مروان بن حممد الطاطري نا أيب ن - ٦٧٨٧
مسعت جابر بن عبد اهللا يقول سأل رجل رسول ]  ٤٠ص [ املطعم بن املقدام قال مسعت عطاء بن أيب رباح يقول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت الصالة فلما دلكت الشمس أذن بالل للظهر فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن للعصر حني ظننا أن ظل الرجل أطول منه فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم فأقام الصالة فصلى مث أذ

فأقام الصالة فصلى مث أذن للمغرب حني غابت الشمس فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقام الصالة فصلى 
جر حني طلع الفجر مث أذن للعشاء حني أذهب بياض النهار وهو الشفق مث أمره فأقام الصالة فصلى مث أذن للف

فأمره فأقام الصالة فصلى مث أذن بالل من الغد للظهر حني دلكت الشمس فأخرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حىت كان ظل كل شيء مثله فأقام وصلى مث أذن للعصر فأخرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كان ظل كل 

و سلم فأقام وصلى مث أذن للمغرب حني غربت الشمس فأخرها رسول  شيء مثليه فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كاد يغيب بياض النهار وهو أول الشفق فيما يرى مث أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 صلى اهللا و سلم فأقام الصالة فصلى مث أذن للعشاء حني غاب الشفق فنمنا مث قمنا مرارا مث خرج إلينا رسول اهللا
عليه و سلم فقال ما أحد من الناس ينتظر هذه الصالة غريكم وإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها ولوال أن 

أشق على أميت ألمرت بتأخري هذه الصالة إىل نصف الليل وأقرب من نصف الليل مث أذن للفجر فأخرها حىت 
ل الوقت فيما بني هذين الوقتني مل يرو هذا احلديث عن كادت الشمس أن تطلع فأمره فأقام الصالة فصلى مث قا

  املطعم بن املقداد إال رباح بن الوليد تفرد به مروان بن حممد 

حدثنا حممد بن هارون نا إبراهيم بن مروان نا أيب نا سليمان بن موسى الكويف عن فضيل بن غزوان عن  - ٦٧٨٨
ص [ ى اهللا عليه و سلم ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهللا بالسنني عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صل

  مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن غزوان إال سليمان بن موسى تفرد به مروان بن حممد ]  ٤١

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن الوليد اخلالل نا مروان بن حممد نا سعيد بن بشري عن قتادة عن  - ٦٧٨٩
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكم على قريش حقا وهلم عليكم حقا ما عاهدوا فوفوا أنس قال قا



واسترمحوا فرمحوا وما حكموا فعدلوا وما ائتمنوا فأدوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 
  أمجعني مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن بشري 

مد بن هارون ثنا العباس بن الوليد اخلالل ثنا زيد بن حيىي بن عبيد نا سعيد بن بشري عن قتادة حدثنا حم - ٦٧٩٠
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آدم يف السماء الدنيا وعيسى وحيىي يف الثانية ويوسف 

  وإبراهيم يف السابعة يف الثالثة وإدريس يف الرابعة وهارون يف اخلامسة وموسى يف السادسة 

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن الوليد اخلالل نا الوليد بن الوليد نا سعيد بن بشري عن قتادة عن  - ٦٧٩١
شهر بن حوشب عن نوف البكايل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مهاجر إبراهيم عليه السالم يبقى فيها شرار أهلها تلفظهم األرض ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل األرض إىل 
وتقذرهم نفس اهللا فيبعث اهللا عليهم نارا حتشرهم مع القردة واخلنازير تقيل إذا قالوا وتروح إذا راحوا وتأكل من 

ني شهربن ختلف وينشر قوم باملشرق كلما ينشأ قرن قطع قرن خيرج يف عراضهم الدجال مل يدخل يف هذا احلديث ب
  ممن رواه عن قتادة إال سعيد بن بشري تفرد به الوليد بن الوليد ]  ٤٢ص [ حوشب وبني عبد اهللا بن عمرو أحدا 

حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن الوليد نا مروان بن حممد نا سعيد بن بشري عن قتادة عن عاصم  - ٦٧٩٢
والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فصليت ركعتني مث األحول عن عبد اهللا بن سرجس قال أتيت أصلي الفجر 

  دخلت يف الصالة فلما انصرف قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيهما احتسبت باألولني أم باألخريني 

حدثنا حممد بن هارون نا مروان بن حممد نا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل  - ٦٧٩٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبول الرجل يف مغتسله وقال إنه يورث الوسواس  قال هنى رسول

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن الوليد اخلالل نا زيد بن حيىي بن عبيد نا سعيد بن بشري عن قتادة  - ٦٧٩٤
  يفقهه يف الدين عن سعيد بن املسيب عن معاوية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من يرد اهللا به خريا 

حدثنا حممد بن بكار نا العباس بن الوليد اخلالل نا الوليد بن الوليد عن سعيد بن بشري عن أيب الزبري عن  - ٦٧٩٥
جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسبوا الليل والنهار وال الشمس وال القمر وال الرياح فإهنا رمحة 

  ا احلديث عن أيب الزبري إال سعيد بن بشري لقوم وعذاب آلخرين مل يرو هذ

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن الوليد اخلالل ثنا عمر بن عبد الواحد عن النعمان بن املنذر عن  - ٦٧٩٦
مكحول عن عطاء بن أيب رباح أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلني على الدواب فقالت مل يرخص هلن يف 

  مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال النعمان بن املنذر ذلك يف شدة وال رخاء 

حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن الوليد اخلالل نا زيد بن حيىي بن عبيد نا حممد بن راشد حدثين  - ٦٧٩٧
مكحول عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن عمر أنه خطب إىل نعيم بن عبد اهللا العدوي النحام 

وكانت بكرا فقال له نعيم إن عندي يتيما لست مؤثرا عليه أحدا فخرجت أم اجلارية امرأة نعيم حىت أتت  ابنته



النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخربته ذلك وأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم بكراهيتها وابنتها اليتيم فبعث النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم إىل أبيها فقال ارضها وارض ابنتها 

حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن الوليد اخلالل ثنا مروان بن حممد ثنا مسلمة املعدل من أهل داريا  - ٦٧٩٨
عن عمري بن هانئ عن أيب العذراء عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجلوا 

ث عن أيب العذراء عن أم الدرداء أحد رواه عن عمري بن هانئ إال اهللا يغفر لكم يعين أسلموا هللا مل يقل يف هذا احلدي
  مسلمة املعدل وال رواه عن مسلمة إال مروان ورواه بن ثوبان عن عمري بن هانئ عن أيب العذراء عن أيب الدرداء 

ن ثابت بن حدثنا حممد بن هارون نا الوليد بن عتبة نا الوليد بن مسلم ثنا سفيان الثوري وعبد الرمحن ب - ٦٧٩٩
ثوبان عن عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن معقل عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم قال الندم توبة مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال الوليد بن مسلم تفرد به الوليد بن عتبة 

الوليد اخلالل نا الوليد بن الوليد ثنا بن ثوبان عن عمرو بن دينار حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن  - ٦٨٠٠
عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اجلنة تزخرفت لرمضان من رأس احلول إىل احلول فإذا كان أول 

ادك يوم من رمضان هبت ريح من حتت العرش فصفقت ورق اجلنة عن احلور العني فقلن يا رب اجعل لنا من عب
  أزواجا تقر هبن أعيننا وتقر أعينهم بنا مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان إال الوليد بن الوليد 

حدثنا حممد بن هارون نا أيب نا حممد بن عيسى بن مسيع ثنا عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن األعرج  - ٦٨٠١
دكم يوم القيامة ببعري حيمله على رقبته له رغاء عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يأتيين أح

فيقول يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغت ال يأتيين أحدكم يوم القيامة بشاة حيملها على رقبته هلا يعار فيقول 
  يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغت 

نا الوليد بن مسلم حدثين أبو داود سليمان حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن عثمان املعلم الدمشقي ث - ٦٨٠٢
بن موسى الكويف نا دهلم بن صاحل عن أيب إسحاق عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال اسقوين فقالت 

يا غالم اسقه عسال مث قالت وما أنت يا مسروق بصائم قال ال إين أختوف أن يكون يوم ]  ٤٥ص [ عائشة 
ك أمنا يوم عرفة يوم يعرف اإلمام ويوم النحر يوم ينحر اإلمام أو ما مسعت يا األضحى فقالت عائشة ليس ذل

  مسروق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعدله بصيام ألف يوم 

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن عثمان املعلم نا الوليد بن مسلم نا شيبان أبو معاوية عن سليمان بن  - ٦٨٠٣
أيب قيس عبد الرمحن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن عبد اهللا بن مسعود قال قضى رسول  مهران األعمش عن

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بنت وبنت بن وأخت ألب وأم أن لالبنة النصف والبنة االبن السدس ولألخت مابقي 
  بن مسلم  مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال شيبان وعلى بن مسهر تفرد به عن شيبان الوليد



حدثنا حممد بن هارون نا عثمان بن إمساعيل الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم نا بن جريج عن أيب الزناد عن  - ٦٨٠٤
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكني يعين احملرم مل يرو 

  رد به الوليد بن مسلم هذا احلديث عن أيب الزناد إال بن جريج تف

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن عثمان املعلم نا حممد بن شعيب بن شابور أخربين عيسى بن عبد اهللا  - ٦٨٠٥
حممد بن مسلم الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه بن عمر ]  ٤٦ص [ عن عثمان بن عبد الرمحن الزهري عن 
ه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم مبا أخذوا من الصدقات أن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن

جيعل يف ذوي قرابة من أخذ منهم األول فاألول فإن مل يكن له قرابة فألويل العشرية مث لذوي احلاجة من اجلريان 
  وغريهم 

طاء عن يزيد بن مرثد حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن نا حيىي بن محزة عن الوضني بن ع - ٦٨٠٦
عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ 

  مبا مضى وما بقي مل يرو هذا احلديث عن الوضني بن عطاء إال حيىي بن محزة 

ليد حدثين ضبارة بن عبد اهللا بن السليل حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن نا بقية بن الو - ٦٨٠٧
عن دويد بن نافع عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب أن أبا قتادة بن ربعي أخربه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال اهللا إين فرضت عليك مخس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته 

  الزهري إال دويد بن نافع وال عن دويد إال ضبارة تفرد به بقية اجلنة مل يرو هذا احلديث عن 

حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن نا عمر بن صاحل األزدي نا أبو مجرة نصر بن عمران  - ٦٨٠٨
عن بن عباس قال كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حي من العرب يدعوهم إىل اإلسالم فلم يقبلوا 

تاب ورجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه فقال أما إين لو بعثت به إىل قوم بشط عمان من أزد الك
شنوءة وأسلم لقبلوه مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اجللنداء يدعوه إىل اإلسالم فقبله وأسلم وبعث 

بض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل أبو بكر اهلدية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبدية فقدمت وقد ق
  موروثا وقسمها بني فاطمة وبني العباس 

وبه عن بن عباس قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعمائة من دوس فقال رسول اهللا  - ٦٨٠٩
مل يرو هذين احلديثني عن أيب مجرة  صلى اهللا عليه و سلم مرحبا أحسن الناس وجوها وأطيبهم أفواها وأعظمهم أمانة

  إال عمر بن صاحل 

حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن نا إمساعيل بن عياش عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب  - ٦٨١٠
إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو 

  ا احلديث عن أيب إسحاق إال ابنه يونس تفرد به إمساعيل بن عياش شهيد مل يرو هذ



حدثنا حممد بن هارون بن حممد بن بكار نا سليمان بن عبد الرمحن نا شعيب بن إسحاق نا سعيد بن أيب  - ٦٨١١
 عروبة عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق عن األسود بن هالل عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا

مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق ]  ٤٨ص [ عليه و سلم كان يسلم عن ميينه وعن مشاله حىت يرى بياض خده 
  عن األسود بن هالل إال خالد بن ميمون وال عن خالد بن ميمون إال سعيد بن أيب عروبة تفرد به شعيب بن إسحاق 

وب بن حسان اجلرشي ثنا ثور بن يزيد عن خالد حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا أي - ٦٨١٢
بن معدان عن عمرو بن األسود العنسي عن أم حرام بنت ملحان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رأيت 

أول جيش من أميت يركبون البحر قد أوجبوا فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن أكون معهم قال اللهم اجعلها فيهم مل 
  ث عن ثور بن يزيد إال أيوب بن حسان تفرد به سليمان بن عبد الرمحن يرو هذا احلدي

حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن الوليد نا حممد بن عيسى بن مسيع ثنا ثور بن يزيد عن حيىي بن  - ٦٨١٣
ما  سعيد األنصاري أن عمرة بنت عبد الرمحن حدثته أن عائشة قالت لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  أحدث النساء من بعده ملنعهن إتيان املساجد كما منعت نساء بين إسرائيل 

حدثنا حممد بن هارون نا العباس بن الوليد اخلالل نا عبد اهللا بن كثري الطويل نا األوزاعي عن يونس بن  - ٦٨١٤
 رجل شاب وإين أخاف يزيد حدثين الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قلت يا رسول اهللا إين

العنت على نفسي ولست أجد طوال أتزوج به النساء أفتأذن يل أن أختصي قال فسكت عين مث قلت يا رسول اهللا 
إين رجل شاب ال أجد طوال أتزوج به النساء أفتأذن يل أن أختصي وقلت الثالثة مثل ذلك فقال رسول اهللا صلى 

القلم مبا أنت الق فاختص على ذلك أوذر مل يرو هذا احلديث عن  يا أبا هريرة جف]  ٤٩ص [ اهللا عليه و سلم 
  األوزاعي عن يونس إال عبد اهللا بن كثري تفرد به العباس بن الوليد اخلالل 

حدثنا حممد بن هارون ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا حممد بن شعيب عن عروة بن رومي عن عبد اهللا بن  - ٦٨١٥
و قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن سليمان بن داود سأل اهللا ثالثا الديلمي عن عبد اهللا بن عمر

فأعطاه اثنتني وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأله أن حيكم حبكم يواطئ حكمه فأعطي وسأله ملكا ال ينبغي ألحد 
  من خطيئته كيوم ولدته أمه من بعده فأعطي وسأله أميا عبد أتى بيت املقدس ال يريد إال الصالة فيه أن يكون 

حدثنا حممد بن هارون ثنا العباس بن الوليد اخلالل نا مروان بن حممد الطاطري نا سعيد بن بشري عن  - ٦٨١٦
قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة 

  اجلماع وشدة البطش 

بن هارون ثنا سليمان بن عبد الرمحن نا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن  حدثنا حممد - ٦٨١٧
األعمش عن ربعي بن حراش عن أيب األبيض عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

  العصر والشمس بيضاء حملقة 



ثنا سعيد بن حيىي نا عبد احلميد بن جعفر عن سعيد حدثنا حممد بن هارون نا سليمان بن عبد الرمحن  - ٦٨١٨
املقربي عن عمرو بن سليم الزرقي قال مسعت بن عمر يقول مسعت علي بن أيب طالب يقول خرجنا مع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كنا عند السقاية اليت كانت لسعد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إن 
دك وخليلك دعاك ألهل مكة بالربكة وإن حممدا عبدك ورسولك وإين أدعوك ألهل املدينة أن تبارك هلم إبراهيم عب

يف صاعهم ومدهم مثل ما باركت ألهل مكة ومع الربكة بركتني مل يرو هذا احلديث عن عبد احلميد بن جعفر إال 
  ذا اإلسناد سعدان بن حيىي تفرد به سليمان بن عبد الرمحن واليروى عن بن عمر إال هب

حدثنا حممد بن هارون ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم نا سعيد بن منصور اجلذامي عن جده  - ٦٨١٩
مالك بن أمحر أنه ملا بلغه قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفد إليه فقبل إسالمه وسأله أن يكتب له كتابا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهللا ملالك بن أمحر  يدعو به إىل اإلسالم فكتب له يف رقعة من أدم
وملن اتبعه من املسلمني أمانا هلم ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة واتبعوا املسلمني وجانبوا املشركني وأدوا اخلمس من 

   صلى اهللا عليه و سلم املغنم وسهم الغارمني وسهم كذا وسهم كذا فهم آمنون بأمان اهللا وأمان حممد رسول اهللا

مسلم نا معاوية بن حيىي عن ]  ٥١ص [ حدثنا حممد بن هارون نا هشام بن خالد األزرق نا الوليد بن  - ٦٨٢٠
خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل من بعض نواحي املدينة 

فذهب إىل منزله فجمع أهله مث صلى هبم مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال  يريد الصالة فوجد الناس قد صلوا
  معاوية بن حيىي وال رواه عن معاوية إال الوليد بن مسلم تفرد به هشام بن خالد 

حدثنا حممد بن هارون نا هشام نا حامت نا حممد بن عجالن عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن  - ٦٨٢١
 صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة فخرج يوما إىل الصبح فإذا رجل عباس أن النيب

  يركع فقال هل أنتم منتهون أصالتان معا 

حدثنا حممد بن هارون ثنا هشام بن عمار نا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس حدثين مربع عن أم أنس بن  - ٦٨٢٢
قال اهجري املعاصي فإهنا أفضل اهلجرة وحافظي على الفرائض فإهنا أفضل  مالك أهنا قالت يا رسول اهللا أوصين

اجلهاد وأكثري ذكر اهللا فإنك ال تأتني اهللا بشيء أحب إليه من كثرة ذكره ال يروى هذا احلديث عن أم أنس 
ذا اإلسناد األنصارية وليست بأم سليم أم أنس بن مالك ألهنا أمرأة أخرى من األنصار مل يرو هذا احلديث إال هب

  تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد البريويت نا عبد احلميد بن بكار الدمشقي نا حممد بن شعيب بن شابور عن  - ٦٨٢٣
عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أن أباه يزيد بن جابر حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا 

هنى عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث وعن النبيذ يف اجلر وعن زيارة القبور فلما كان صلى اهللا عليه و سلم أنه 
بعد ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي بعد ثالث فكلوا ما شئتم وهنيتكم 

وا ما يسخط اهللا مل يرو هذا عن نبيذ يف اجلر فاشربوا وكل مسكر حرام وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقول
  احلديث عن يزيد بن جابر إال عبد الرمحن بن يزيد وال عن عبد الرمحن إال حممد بن شعيب تفرد به عبد احلميد 



حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد البريويت نا عبد احلميد بن بكار نا الوليد بن مسلم نا محاد بن سلمة عن أيب  - ٦٨٢٤
جال عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي اجلهاد أفضل قال كلمة غالب عن أيب أمامة أن ر

  حق عند سلطان جائر 

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد نا صفوان بن صاحل نا الوليد بن مسلم نا إمساعيل بن عياش عن حممد بن  - ٦٨٢٥
سألت عائشة ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  يزيد الرحيب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب موسى األشعري قال

سلم يقرأ به يف الوتر قالت كان يقرأ يف الركعة األوىل بأم القرآن و قل هو اهللا أحد ويف الركعة الثانية بأم القرآن و 
ن قل أعوذ برب الفلق ويف الركعة الثالثة بأم القرآن و قل أعوذ برب الناس اليروى هذا احلديث عن أيب موسى ع

  عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش 

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد نا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن بشري أخربين أبو الزبري  - ٦٨٢٦
عن طاوس عن بن عباس قال أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكراع الغميم رجل محار وحش فرده إىل 

  اعتذر إليه وقال إنا حمرومون مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال سعيد بن بشري ومحاد بن شعيب صاحبه و

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا املثىن بن الصباح عن عمرو بن  - ٦٨٢٧
ليه و سلم يف مسري له إذ وقع رجل وهو دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا ع

حمرم فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه وكفنوه يف ثوبه وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
  وهو يليب مل يرو هذا احلديث عن املثىن بن الصباح إال الوليد بن مسلم 

حل ثنا الوليد بن مسلم ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد نا صفوان بن صا - ٦٨٢٨
عروة بن الزبري عن حممد بن علي بن أيب طالب قال قلت لعلي بن أيب طالب إن الناس يزعمون يف قول اهللا جل 

ذكره ويتلوه شاهد منه أنك أنت التايل فقال وددت أين أنا هو ولكنه لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا 
  ديث عن قتادة عن عروة إال خليد بن دعلج تفرد به الوليد بن مسلم احل

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم نا صدقة بن يزيد عن عبد اهللا بن  - ٦٨٢٩
]  ٥٤ ص[ عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله تعاىل حىت إذا بلغ أشده قال ثالث وثالثون 

  وهو الذي رفع عليه عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد امللك بن محيد بن أيب غنية  - ٦٨٣٠
و سلم  أخربين عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

  يقول ال تنقضي الدنيا حىت ميلك رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي 

حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد نا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم نا عبد امللك بن محيد عن احلكم بن  - ٦٨٣١
و سلم وحنن بأرض  عتيبة عن القاسم بن خميمرة عن عبد اهللا بن عكيم قال كتب إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه



جهينة أال تستمتعوا من امليتة بعصب وال إهاب مل يرو هذا احلديث عن احلكم عن القاسم بن خميمرة إال بن أيب عتبة 
  تفرد به الوليد بن مسلم ورواه الناس عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم 

بن صاحل نا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن مطر الوراق  حدثنا حممد بن أمحد بن لبيد نا صفوان - ٦٨٣٢
أنه حدثه عن أيب قالبة عن األشعث الصنعاين أن أبا جندل بن سهيل واحلارث بن معاوية مرا على بالل مؤذن 

صلى اهللا عليه و سلم وهو يتوضأ على ميضأة مسجد دمشق فسأاله عن املسح على اخلفني ]  ٥٥ص [ رسول اهللا 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني واخلمار مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق إال سعيد فقال ك

  بن بشري 

حدثنا حممد بن معاذ احلليب دران نا موسى بن إمساعيل أبو سلمة التبوذكي نا عبد اهللا بن املبارك عن  - ٦٨٣٣
يرة قال هني أن نشرب من كسر القدح مل يرو هذا احلديث معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن ايب هر

  عن جعفر بن برقان إال معمر وال عن معمر إال بن املبارك تفرد به موسى بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن معاذ احلليب نا عبد اهللا بن رجاء الغداين نا جرير بن حازم حدثين قيس بن سعد عن يزيد  - ٦٨٣٤
بن عباس يسأله عن أشياء فشهدت بن عباس حني قرأ الكتاب وحني كتب جوابه وقال بن هرمز قال كتب جندة إىل 

بن عباس لوال أن أرده عن ضاللة وقع فيها ما كتب إليه وال نعمة عني فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القرىب 
ذلك علينا قومنا وسألت  الذين ذكر اهللا أمرهم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنن هم فأىب

عن اليتيم مىت ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه وسألت هل كان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتل من صبيان املشركني أحدا وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقتل منهم 

هلم سهم معلوم إذا حضروا وإهنم مل يكن هلم سهم معلوم إال أن حيذوا من غنائم  أحدا وسألت عن املرأة والعبد هل
  مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعد إال جرير بن حازم ]  ٥٦ص [ القوم 

حدثنا حممد بن معاذ احلليب نا حممد بن كثري العبدي نا مهام نا إمساعيل بن مسلم املكي عن احلكم بن  - ٦٨٣٥
محن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فرأى أصحاب عتيبة عن عبد الر

النيب صلى اهللا عليه و سلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا فقال رسول 
اهللا وإن خرج يسعى على أبوين اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل 

شيخني كبريين فهو يف سبيل اهللا وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج رياء وتفاخرا 
  فهو يف سبيل الشيطان 

حدثنا حممد بن معاذ احلليب نا عبد اهللا بن رجاء ثنا جرير بن حازم نا قيس بن سعد حدثين عطاء بن أيب  - ٦٨٣٦
عن أم عثمان بنت خثيم عن أم كرز أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن العقيقة فقال يف الغالم رباح 

  شاتان ويف اجلارية شاة مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعد إال جرير بن حازم 

حممد بن سريين  حدثنا حممد بن معاذ احلليب نا موسى بن إمساعيل نا محاد بن سلمة نا يونس بن عبيد عن - ٦٨٣٧
مزيد حىت يأتيها ]  ٥٧ص [ عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أما النار فيلقى فيها فتقول هل من 



رهبا تبارك وتعاىل فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول قط قط وأما اجلنة فينشئ اهللا هلا خلقا كما يشاء مل يرو هذا 
  سلمة  احلديث عن يونس بن عبيد إال محاد بن

حدثنا حممد بن معاذ نا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن احلكم بن عتيبة عن  - ٦٨٣٨
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا هذا السالم 

ل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم عليك قد عرفناه فكيف الصالة عليك قال قولوا اللهم ص
إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد مل يرو هذا احلديث عن 

  قيس بن سعد إال محاد بن سلمة 

ن أيب رزين عن حدثنا حممد بن معاذ نا حممد بن كثري العبدي نا جعفر بن سليمان الضبعي عن سعيد ب - ٦٨٣٩
أخيه عن ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن سابط عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حرم 

  القينة وبيعها ومثنها وتعليمها واالستماع إليها 

ك حدثنا حممد بن معاذ نا موسى بن إمساعيل نا نوح بن قيس الطائي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مال - ٦٨٤٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشفع اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة آدم من مجيع ذريته يف مائة ألف ألف 

  وعشرة ألف ألف 

حدثنا حممد بن معاذ نا موسى بن إمساعيل نا وهيب بن خالد عن بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية  - ٦٨٤١
ر فقلت ال آيت منزيل حىت آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسأله فأتيت أنه قيل له ال يدخل اجلنة إال من هاج

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت هذا سرق مخيصة يل لرجل معه فأمر بقطعه فقلت يا رسول اهللا قد وهبتها له قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و فهال قبل أن تأتيين به قلت يا رسول اهللا إهنم يقولون ال يدخل اجلنة إال من هاجر فقال 

سلم ال هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال وهيب 
  تفرد به موسى بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن معاذ نا حممد بن كثري العبدي نا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن احلسن عن  - ٦٨٤٢
بريدة األسلمي عن عائشة قالت جاءت امرأة تريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جتده فجلست عبد اهللا بن 

حىت جاء فلما جاء قلت يا رسول اهللا هذه املرأة هلا إليك حاجة فقال ما حاجتك فقالت يا رسول اهللا إن أيب زوجين 
عم قالت ما كنت ألرد على أيب شيئا صنعه من بن أخ له لريفع خسيسته ومل يستأمرين فهل يل يف نفسي أمر قال ن

ولكن أحببت أن تعلم النساء أهلن يف أنفسهن أمر أم ال مل جيود هذا احلديث عن كهمس إال جعفر بن سليمان 
  ووكيع بن اجلراح 

زيد عن أم حممد عن عائشة أن ]  ٥٩ص [ حدثنا حممد بن معاذ ثنا حممد بن كثري ثنا مهام عن علي بن  - ٦٨٤٣
صلى اهللا عليه و سلم كان ال يرقد ليال وال هنارا فيستيقظ إال استاك قبل أن يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن النيب 

  علي بن زيد إال مهام 



حدثنا حممد بن معاذ ثنا حممد بن كثري نا سليمان بن كثري ثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن إسحاق بن  - ٦٨٤٤
ال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت أم سليم على حصري عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ق

  أخضر وصلوا خلفه مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال سليمان بن كثري وحيىي بن سعيد األموي 

وبه حدثنا سليمان بن كثري حدثين عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا  - ٦٨٤٥
و سلم إذا كانت ليلة باردة أو ليلة مطرية نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن صلوا يف رحالكم  عليه

  مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن كثري إال أخوه حممد بن كثري 

 حدثنا حممد بن معاذ ثنا حممد بن كثري نا مهام عن ليث عن جماهد عن بن عمر ال أعلمه إال عن النيب - ٦٨٤٦
  صلى اهللا عليه و سلم قال من قال انا عامل فهو جاهل ل 

]  ٦٠ص [ حدثنا حممد بن معاذ ثنا حممد بن كثري نا إسرائيل عن عثمان بن املغرية نا سامل بن أيب اجلعد  - ٦٨٤٧
ين عن جابر بن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض نفسه على الناس باملوقف أال رجل حيمل

إىل قومه فإن قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب فأتاه رجل من مهدان فقال ممن أنت قال من مهدان قال هل عندك 
منعة قال نعم مث إن الرجل اهلمداين خشي أن خيفره قومه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال آتيهم مث ألقاك 

  ر يف رجب مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن املغرية إال إسرائيل من عام مقبل فقال له انطلق وجاءت وفود األنصا

حدثنا حممد بن معاذ ثنا حممد بن كثري نا جعفر بن سليمان عن اجلعد أيب عثمان عن أنس بن مالك عن  - ٦٨٤٨
ه جابر بن عبد اهللا أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شكوا إليه العطش فدعا بعس ودعا مباء فصبه في

ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفه يف العس فقال استقوا فرأيت املاء ينبع عيونا من بني أصابع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم حىت استقى الناس مل يروى هذا احلديث عن أنس عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به جعفر بن 

  سليمان 

مساعيل ثنا عبد العزيز بن زياد أبو محزة احلبطي حدثين أبو شداد رجل حدثنا حممد بن معاذ نا موسى بن إ - ٦٨٤٩
من أهل دما قرية من قرى عمان قال جاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل عمان سالم أما بعد 

بو شداد فلم جند فأقروا بشهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وأدوا الزكاة وخطوا املساجد وإال غزوتكم قال أ
أحدا يقرأ علينا الكتاب حىت وجدنا غالما أسود فقرأه علينا فقلت أليب شداد من كان يومئذ على عمان يلي أمرهم 

أساورة كسرى يقال له سحان اليروى هذا احلديث عن أيب شداد تفرد به موسى بن ]  ٦١ص [ قال أسوار من 
  إمساعيل 

ن إبراهيم نا شداد بن سعيد نا سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن بن عباس حدثنا حممد بن معاذ نا مسلم ب - ٦٨٥٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر شباب قريش احفظوا فروجكم أال من حفظ فرجه فله اجلنة مل 

  يرو هذا احلديث عن اجلريري إال شداد تفردبه مسلم وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 



حدثنا حممد بن معاذ احلليب نا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب نا خالد بن أيب الصلت عن أبيه عن أيب هريرة  - ٦٨٥١
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وما من شيء يسمعه إال شهد له 

  القعنيب  يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن خالد بن أيب الصلت إال

]  ٦٢ص [ حدثنا حممد بن معاذ نا موسى بن إمساعيل نا بشار بن عبد امللك حدثتين أم حكيم قالت  - ٦٨٥٢
مسعت أم إسحاق تقول هاجرت مع أخي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة فلما كنت يف بعض الطريق 

ت إين أخشى عليك الفاسق زوجي قال ال إن شاء اهللا قال يل أخي اقعدي يا أم إسحاق فإين نسيت نفقيت مبكة فقل
قال فلبثت أياما فمر يب رجل قد عرفته وال أمسيه فقال ما يقعدك ها هنا يا أم إسحاق قلت أنتظر إسحاق ذهب 

لنفقة له مبكة فقال ال إسحاق لك قد حلقه زوجك الفاسق فقتله فقدمت فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ضأ قلت يا رسول اهللا قتل إسحاق وأنا أبكي وينظر إيل فإذا نظرت إليه نكس يف الوضوء فأخذ كفا سلم وهو يتو

من ماء فنضحه يف وجهي قال بشار قالت جديت فلقد كانت تصيبنا املصيبة العظيمة فنرى الدموع على عينيها وال 
  سى بن إمساعيل تصيب خدها ال يروى هذا احلديث عن أم إسحاق إال هبذا اإلسناد تفرد به مو

حدثنا حممد بن معاذ نا حممد بن كثري نا سليمان بن كثري عن محيد الطويل عن زينب بنت نبيط امرأة  - ٦٨٥٣
  أنس بن مالك عن ضباعة بنت الزبري أهنا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها أن تشترط 

ثنا أبو العطوف عن أيب الزبري عن جابر أن حدثنا حممد بن معاذ نا حممد بن كثري نا يزيد بن هارون  - ٦٨٥٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قدم حاجا فليطف بني الصفا واملروة قبل أن يأيت مىن 

عن بن عمر قال صليت مع النيب صلى اهللا عليه ]  ٦٣ص [ وبه عن أيب العطوف عن الزهري عن سامل  - ٦٨٥٥
ركعتني وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الفجر مل و سلم فصلى قبل الظهر ركعتني وبعدها 

  يرو هذين احلديثني عن أيب العطوف إال يزيد بن هارون 

وبه حدثنا يزيد بن هارون ثنا اجلراح بن املنهال عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٨٥٦
رمى اجلمار عند زوال الشمس مبثل حصى اخلذف وهو على راحلته مل يرو هذا احلديث عن اجلراح بن املنهال إال 

  يزيد بن هارون 

اجلبيلي ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم عن أيب غنم حدثنا حممد بن ياسر احلذاء الدمشقي  - ٦٨٥٧
الكالعي عن أيب غسان الضيب قال خرجت أمشي مع أيب بظهر احلرة فلقيين أبو هريرة فقال يل من هذا قلت ايب 

فقال ال متش بني يدي أبيك ولكن امش خلفه أو إىل جنبه وال تدع أحدا حيول بينك وبينه وال متش فوق إجار أبوك 
ته وال تأكل عرقا قد نظر ابوك إليه لعله قد اشتهاه مث قال أتعرف عبد اهللا بن خداش قلت ال قال مسعت النيب حت

صلى اهللا عليه و سلم يقول فخذه يف جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء قال أبو هريرة فقلت ومل ذاك يا رسول 
  اهللا فقال كان عاقا لوالديه 



]  ٦٤ص [ حلذاء ثنا دحيم نا بن أيب فديك عن حممد بن سالم اخلزاعي عن أبيه حدثنا حممد بن ياسر ا - ٦٨٥٨
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعة يصبحون يف غضب اهللا وميسون يف سخط اهللا قلت ومن 

البهيمة والذي يأيت  هم يا رسول اهللا قال املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال والذي يأيت
  الرجال مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سالم اخلزاعي إال بن أيب فديك 

حدثنا حممد بن ياسر الدمشقي نا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم ثنا أبو شيبة حيىي بن عبد الرمحن  - ٦٨٥٩
ى اهللا عليه و سلم وخبالد بن الكندي عن حبان بن أيب جبلة عن عمرو بن العاص قال ما عدل يب رسول اهللا صل

الوليد أحدا من أصحابه منذ أسلمنا اليروى هذا احلديث عن عمرو بن العاص إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن 
  عمار 

حدثنا حممد بن ياسر نا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عطاء  - ٦٨٦٠
والين عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املتحابون يف اخلرساين عن أيب إدريس اخل

جالل اهللا يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله مل يرو هذا احلديث عن عبد احلمن بن يزيد بن جابر إال صدقة بن خالد 
  تفرد به هشام بن عمار 

ا سهل بن صاحل األنطاكي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن األزرق األنطاكي ن - ٦٨٦١
عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف نعليه مل يرو هذا ]  ٦٥ص [ بن جريج عن نافع وعطاء 

  احلديث عن بن جريج إال عبيد اهللا بن موسى تفرد به سهل بن صاحل 

مد بن حممد بن إدريس الشافعي نا عبد الرزاق نا معمر عن حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن األزرق نا حم - ٦٨٦٢
الزهري عن سامل أن بن عمر كان ميسح على اخلفني ويأمر باملسح على اخلفني ويقول أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم بذلك مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال معمر وال عن معمر إال عبد الرزاق تفرد به حممد بن حممد بن 
  دريس إ

حدثنا حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان النصف  - ٦٨٦٣
  من شعبان فال صيام إال رمضان مل يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال حممد بن عبد الرمحن 

بن أيب محزة عن أيب الزناد عن حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثنا أيب ثنا مبشر بن إمساعيل عن شعيب  - ٦٨٦٤
األعرج عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أشراط الساعة انتفاخ األهلة حىت يرى اهلالل 

  لليلته فيقال هو لليلتني مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال شعيب تفرد به مبشر بن إمساعيل 

األنطاكي ثنا عبد اهللا بن نصر األنطاكي ثنا سلم بن سامل عن خارجة بن  حدثنا حممد بن أمحد بن مسافر - ٦٨٦٥
مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يضحك 

ذي نفسي من إياس العباد وقنوطهم وقرب الرمحة منهم قلت يا رسول اهللا بأيب انت وأمي ويضحك ربنا قال أي وال
  بيده إنه ليضحك مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال خارجة بن مصعب تفرد به سلم بن سامل 



حدثنا حممد بن مسلم بن اليمان اجلبلي جببلة نا يزداد بن مجيل ثنا رقغني بن عيسى ثنا أرطأة بن املنذر  - ٦٨٦٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالربكة يف ثالثة  عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال دعا

السحور والثريد والكيل مل يرو هذا احلديث عن داود عن سعيد بن املسيب إال أرطاه وال عن أرطاة إال رقغني تفرد 
  به يزداد 

عن أيب حدثنا حممد بن احلارث اجلبيلي ثنا موسى بن أيوب النصييب نا عثمان بن عبيد عن محزة النصييب  - ٦٨٦٧
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسي أن يذكر اهللا يف أول طعامه فليذكر ]  ٦٧ص [ الزبري 

  اسم اهللا يف آخره وليقرأ قل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال محزة النصييب 

الوليد بن مسلم ثنا عبد الصمد بن عبد األعلى حدثنا حممد بن احلارث اجلبيلي ثنا صفوان بن صاحل ثنا  - ٦٨٦٨
السالمي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم درهم 

أعطيه يف عقل أحب إيل من مائة يف غريه مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا إال عبد الصمد تفرد به الوليد 
  بن مسلم 

حدثنا حممد بن احلارث اجلبيلي ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا املثىن بن الصباح عن عمرو  - ٦٨٦٩
بن شعيب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بضباعة بنت الزبري فقال أال 

  لي حيث حبستين حتجني فقالت إين لضعيفة ما أستطيع قال حجي واشترطي أن حم

وبه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان العبد بني شركاء فأعتقه أحدهم قوم  - ٦٨٧٠
  عليه بأغلى القيمة فيغرم مثنه ويعتق العبد مل يرو هذين احلديثني عن عمرو بن شعيب إال املثىن بن الصباح 

بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا وبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه وسعيد  - ٦٨٧١
 ٦٨ص [ عليه و سلم ال تعمروا وال ترقبوا فإن فعلتم فهو للمعمر وللمرقب قلت وكيف يكون ذلك قال العمري 

أن تقول هي لك حياتك والرقىب أن تقول هو لآلخر مين ومنك مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن املسيب إال ] 
  ن شعيب تفرد به املثىن بن الصباح عمرو ب

وبه حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن احلصني عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس يف قول  - ٦٨٧٢
اهللا واذكر ربك إذا نسيت قال إذا نسيت االستثناء فاستثن إذا ذكرت قال هي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تثين إال بصلة اليمني مل يروا هذا احلديث عن بن جريج إال عبد العزيز بن احلصني تفرد خاصة وليس ألحد منا أن يس
  به الوليد بن مسلم 

حدثنا حممد بن أمحد بن عنبسة البزار املصيصي ثنا حممد بن كثري املصيصي ثنا األوزاعي عن قتادة عن  - ٦٨٧٣
قال هذان سيدا كهول أهل اجلنة مل يرو هذا احلديث أنس قال نظر النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر وعمر ف

  عن األوزاعي إال حممد بن كثري ومل يروه عن قتادة إال األوزاعي 



حدثنا حممد بن عبد الصمد بن أيب اجلراح املصيصي ثنا حممد بن الوزير الدمشقي ثنا ضمرة بن ربيعة عن  - ٦٨٧٤
ن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نكاح رجاء بن أيب سلمة عن الزهري عن محيد بن عبد الرمح

  السر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال رجاء بن أيب سلمة وال عن رجاء إال ضمرة تفرد به حممد بن الوزير 

ثنا هارون بن املغرية عن ]  ٦٩ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي الطرسوسي ثنا زنيج أبو غسان  - ٦٨٧٥
بن أيب قيس عن احلجاج بن أرطأة عن نافع عن بن عمر عن عائشة قالت كنت أغطي سفلي وأنا حائض مث عمرو 

يباشرين النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن نافع إال احلجاج وال رواه عن احلجاج إال عمرو بن أيب 
  قيس الرازي تفرد به هارون بن املغرية 

اهيم الرازي ثنا عبد اهللا بن نعيم بن ميسرة الرازي ثنا أيب ثنا أبو جعفر الرازي عن حدثنا حممد بن إبر - ٦٨٧٦
يونس بن عبيد عن عكرمة عن بن عباس قال أدخل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطيفة محراء مل يرو هذا 

  فرد به ابنه عبد اهللا بن نعيم احلديث عن يونس إال أبو جعفر الرازي وال عن أيب جعفر إال نعيم بن ميسرة الرازي ت

حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي نا زنيج أبو غسان نا هارون بن املغرية عن عنبسة بن سعيد القاضي عن  - ٦٨٧٧
أيب محزة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت كأين أنظر إىل صفرة شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

  عند إحرامه مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال عنبسة تفرد به هارون بن املغرية حمرم من الدهن الذي ادهنه 

حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي نا زنيج أبو غسان نا هارون بن املغرية عن عنبسة بن سعيد عن الزبري بن  - ٦٨٧٨
احلديث عن الزبري بن عدي عن أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يضحي بالكبش مل يرو هذا 

  عدي إال عنبسة 

وبه حدثنا هارون بن املغرية عن عمرو بن أيب قيس عن منصور بن املعتمر عن القاسم بن عبد الرمحن عن  - ٦٨٧٩
عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رضيت ألميت ما رضي هلا بن أم عبد مل ]  ٧٠ص [ أبيه 

  منصور إال عمرو بن أيب قيس يرو هذا احلديث عن 

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا حيىي بن معني ثنا أبو حفص األبار عن حممد بن جحادة عن عطية عن بن عمر  - ٦٨٨٠
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

األبار عن منصور عن أيب إسحاق عن حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص  - ٦٨٨١
عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ميد له يف عمره وينسأ له يف أجله 

  فليتق اهللا وليصل رمحه مل يرو هذا احلديث عن منصور إال أبو حفص األبار 

نا هارون بن املغرية عن عمرو بن أيب قيس عن الزبري حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا زنيج أبو غسان ث - ٦٨٨٢
بن عدي عن عمري بن سعيد أن عليا مجع الناس يف الرحبة وأنا شاهد فقال أنشد اهللا رجال مسع رسول اهللا صلى اهللا 
م عليه و سلم يقول من كنت مواله فعلي مواله فقام مثانية عشر رجال فشهدوا أهنم مسعوا النيب صلى اهللا عليه و سل

  يقول ذلك مل يرو هذا احلديث عن الزبري بن عدي إال عمرو بن أيب قيس 



حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي نا أمحد بن منيع ثنا أبو األحوص حممد بن حيان ثنا مالك بن أنس نا  - ٦٨٨٣
عليه و عن صخر الغامدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا ]  ٧١ص [ هشيم ثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد 

  سلم اللهم بارك ألميت يف بكورها مل يرو هذا احلديث عن مالك إال أبو األحوص تفرد به أمحد بن منيع 

حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا حممد بن مهران اجلمال ثنا حيىي بن أيب الدنيا النصييب عن عبد امللك  - ٦٨٨٤
هللا عليه و سلم والذي بعثين باحلق لو أن النطفة اليت بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى ا

  أخذ اهللا عليها امليثاق ألقيت على صخرة خللق اهللا منها إنسانا 

حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا حممد بن عمرو بن بكر ثنا هارون بن املغرية عن عمرو بن أيب قيس  - ٦٨٨٥
ة قالت كنت أغطي سفلي وأنا حائض مث يباشرين النيب صلى عن احلجاج بن أرطأة عن نافع عن بن عمر عن عائش

  اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن نافع إال احلجاج والرواه احلجاج إال عمرو بن أيب قيس وحفص بن غياث 

حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا زنيج أبو غسان ثنا هبز بن أسد ثنا هارون بن موسى عن شعيب بن  - ٦٨٨٦
حاب عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من البخل مل يرو هذا احلب

  احلديث عن شعيب بن احلبحاب إال هارون بن موسى تفرد به هبر بن أسد 

راهيم الفراء قاال ثنا إب]  ٧٢ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا حيىي بن معني وإبراهيم بن موسى  - ٦٨٨٧
بن خالد الصنعاين ثنا رباح بن زيد عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قبض رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم بني سحري وحنري وكنت مسندته إىل صدري فجاء عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك فدعاه 

اك فال يقدر فأخذت السواك منه فطيبته مث دفعته النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ السواك منه فجعل يريد أن يست
إليه فجعل يسنت به فثقلت يده فجعلت أمسعه يقول يف الرفيق األعلى فقبض وأنا ال أشعر مل يرو هذا احلديث عن 

  هشام بن عروة إال معمر تفرد به رباح بن يزيد 

أيب عن عيسى بن موسى الغنجار عن أيب  حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي ثنا إبراهيم بن حممد املؤدب ثنا - ٦٨٨٨
محزة السكري عن األعمش عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ال تسموا العنب الكرم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو محزة تفرد به الغنجار 

مصقلة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وبه عن أيب محزة السكري عن رقبة بن  - ٦٨٨٩
  إذا دعي أحدكم فليجب مل يرو هذا احلديث عن رقبة إال أبو محزة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب عون النسائي ثنا علي بن حجر املروزي ثنا عبد العزيز بن احلصني عن  - ٦٨٩٠
رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسب امرئ من الشر أن عبد الكرمي أيب أمية عن احلسن عن أيب هري

يشار إليه باألصابع يف دين أو دنيا إال من عصم اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال عبد العزيز بن احلصني 
  تفرد به علي بن حجر 



يد اهلاليل عن سعيد بن أيب إياس حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب عون ثنا علي بن حجر نا عبد احلم - ٦٨٩١
اجلريري عن أيب السليل ضريب بن نقري عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا مسعت دعاءك الليلة والذي وصل 

إيل منه أنك تقول اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل فيما رزقتين فقال هل تراهن تركن شيئا مل يرو 
جلريري إال عبد احلميد اهلاليل تفرد به علي بن حجر وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا هذا احلديث عن سعيد ا

  اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا ثنا علي بن حجر املروزي ثنا معتمر بن سليمان عن احلجاج بن أرطأة عن أيب  - ٦٨٩٢
اللة فقال تكفيك آية الصيف مل يرو إسحاق عن الرباء بن عازب قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الك

  هذا احلديث عن احلجاج إال معتمر بن سليمان 

حدثنا حممد بن اخلزز بن عمرو الطرباين ثنا أمحد بن عبد العزيز الواسطي ثنا حيىي بن عيسى الرملي عن  - ٦٨٩٣
ن زيد بن وهب عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألعمش ع

عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون بعدي أمور وأثرة فقالوا فما تأمر يا رسول اهللا من أدرك 
ذلك قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن أيب حازم إال حيىي 

  عبد العزيز وحديث زيد بن وهب عند الثوري والناس أمحد بن ]  ٧٤ص [ بن عيسى تفرد به 

حدثنا حممد بن اخلزز الطرباين ثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطرباين ثنا أيب الوليد ثنا النضر بن حممد  - ٦٨٩٤
عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن للقلوب صدأ قالوا فما 

  ا يا رسول اهللا قال جالؤها االستغفار جالؤه

حدثنا حممد بن اخلزز بن عمرو ثنا صاحل بن بشر الطرباين ثنا عمر بن إبراهيم القرشي نا يوسف بن حممد  - ٦٨٩٥
بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا بعثين بتمام مكارم 

  حماسن األفعال مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن حممد إآل عمر بن إبراهيم تفرد به صاحل بن بشر األخالق وكمال 

حدثنا حممد بن اخلزز بن عمرو ثنا صاحل بن بشر ثنا عمر بن إبراهيم القرشي نا مسور بن الصلت نا  - ٦٨٩٦
ملرء على نفسه وولده وأهله وذي حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنفق ا

مل يرو هذا احلديث هبذا التمام عن حممد بن املنكدر إال مسور بن الصلت ]  ٧٥ص [ رمحه وقرابته فهو له صدقة 
  وال عن مسور إال عمر بن إبراهيم تفرد به صاحل بن بشر 

يد اهللا بن يزيد القردواين احلراين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البريويت مكحول ثنا حممد بن عب - ٦٨٩٧
حدثين أيب ثنا سليمان بن أيب داود عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أيب سعيد اخلدري أن نيب اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم قال ال يقبل اهللا صدقة من غلول وال صالة بغري طهور مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال سليمان بن أيب 

  عبيد اهللا بن يزيد عن أبيه  داود تفرد به حممدبن



حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البريويت ثنا عبد اهللا بن حممد بن عيشون احلراين ثنا حممد بن  - ٦٨٩٨
سليمان بن أيب داود حدثين أيب عن مكحول عن بن حمرييز عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

ار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف جوف امرئ مسلم مل يرو هذا احلديث عن مكحول عليه و سلم يقول ال جيتمع غب
  إال سليمان بن أيب داود تفرد به ابنه عنه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم ثنا حممد بن غالب األنطاكي ثنا أبو اجلواب ثنا سفيان الثوري  - ٦٨٩٩
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كل ذي ناب من السبع وكل عن عبد الكرمي عن عطاء عن بن عباس قال هنى ر

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال أبو اجلواب تفرد به حممد بن غالب ]  ٧٦ص [ خملب من الطري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم ثنا حممد بن غالب األنطاكي نا غصن بن إمساعيل عن بن ثوبان  - ٦٩٠٠
ول عن كريب عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب عن عبد الرمحن بن عوف قال النيب صلى اهللا عن أبيه عن مكح

  عليه و سلم إذا شككت يف صالتك فليكن الشك يف اخلامسة أو الرابعة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البريويت نا حممد بن غالب نا غصن بن إمساعيل عن بن ثوبان عن  - ٦٩٠١
ن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فجعل أيب الزبري ع

جيمع بني الظهر والعصر يصلي الظهر يف آخر وقتها ويصلي العصر يف أول وقتها مث يسري ويصلي املغرب يف آخر 
ل حني دنا إنا نازلون غدا إن شاء اهللا وقتها ما مل يغب الشفق ويصلي العشاء يف أول وقتها حني يغيب الشفق مث قا

تبوك فال يسبقنا أحد إىل املاء قال معاذ فكنت أول من سبق إىل املاء فإذا رجلني قد سبقا إىل املاء فاستقيا يف قربتني 
معهما وكدرا املاء فقلت أبعد هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبقتما واستقيتما وجاء رسول اهللا صلى اهللا 

و سلم فقال أمل أهنكم أن ال يسبقنا إىل املاء أحد فدعا بالقربتني فصبتا يف املاء فتوضأ ومتضمض يف املاء ودعا  عليه
اهللا ففاض املاء فقال كأنك يا معاذ إن طالت بك حياة ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا مل يرو هذا احلديث عن بن ثوبان 

  غالب  بن]  ٧٧ص [ إال غصن بن إمساعيل تفرد به حممد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا البريويت ثنا اليمان بن سعيد املصيصي ثنا حممد بن محري عن خالد بن محيد املهري  - ٦٩٠٢
  عن خري بن نعيم عن عطاء عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهلدية إىل اإلمام غلول 

ويت ثنا اليمان بن سعيد املصيصي ثنا أشعث بن شعبة عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البري - ٦٩٠٣
املنهال بن خليفة عن األزرق بن قيس قال صلى بنا أبو رمثة قال شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى مث 
سلم عن ميينه وعن يساره حىت رأينا وضح خديه ال يروى هذا احلديث عن أيب رمثة إال هبذا اإلسناد تفرد به أشعث 

  بن شعبة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا ثنا اليمان بن سعيد ثنا أشعث بن شعبة ثنا ورقاء عن عبد األعلى الثعليب عن  - ٦٩٠٤
عكرمة عن بن عباس يف قوله ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب قال ما كان بطن من بطون قريش إال كان 

يبة فقال له قل ال أسألكم عليه أجرا إال أن تودوين على قرابيت منكم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم قرابة قر
  مل يرو هذا احلديث عن عبد األعلى إال ورقاء تفرد به أشعث بن شعبة 



اجلبالين نا حممد بن خالد الوهيب  ٢حدثنا حممد بن املعاىف بن أيب حنظلة الصيداوي ثنا حممد بن صدقة  - ٦٩٠٥
 نضرة عن أيب سعيد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون يف هذه األمة عن زياد بن أيب زياد عن أيب

  وقذف ومسخ يف متخذي القينات والبسي احلرير وشاريب اخلمور ]  ٧٨ص [ خسف 

حدثنا حممد بن املعاىف بن أيب حنظلة ثنا عثمان بن سعيد الصيداوي ثنا حممد بن شعيب بن شابور ثنا عبد  - ٦٩٠٦
ن سليمان بن أيب اجلون عن حممد بن صاحل املدين عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى الرمحن ب

اهللا عليه و سلم إن اهللا مجيل حيب اجلمال وحيب معايل األمور ويكره سفسافها مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 
  صاحل التمار إال عبد الرمحن بن سليمان 

عاىف ثنا عثمان بن سعيد الصيداوي ثنا حممد بن شعيب بن شابور ثنا عيسى بن عبد اهللا حدثنا حممد بن امل - ٦٩٠٧
عن عثمان بن عبد الرمحن عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ميسح 

  الرجل جبهته من التراب حىت يفرغ من الصالة وال بأس أن ميسح العرق عن صدغيه 

حدثنا حممد بن املعاىف نا زكريا بن حيىي الوقار قال قرئ على عبد اهللا بن وهب وأنا أمسع قال الثوري  - ٦٩٠٨
قال جمالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد اخلدري قال عمر بن اخلطاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إنك ستراه ]  ٧٩ص [ فأوحى اهللا إليه يا موسى أخي موسى عليه السالم يا رب ارين الذي كنت أريتين يف السفينة 
فلم يلبث إال يسريا حىت أتاه اخلضر وهو طيب الريح حسن بياض الثياب فقال السالم عليك يا موسى بن عمران 

إن ربك يقرأ عليك السالم ورمحة اهللا قال موسى هو السالم ومنه السالم وإليه السالم واحلمد هللا رب العاملني الذي 
نعمه وال أقدر على شكره إال مبعونته مث قال موسى أريد أن توصيين بوصية ينفعين اهللا هبا بعدك فقال ال أحصي 

اخلضر يا طالب العلم إن القائل أقل ماللة من املستمع فال متل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر 
لك بدار وال لك فيها حمل قرار وإهنا جعلت ماذا حتشو به وعاءك واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك فإهنا ليست 

بلغة للعباد وليتزودوا منها للمعاد ويا موسى وطن نفسك على الصرب تلقى احلكم وأشعر قلبك التقوى تنل العلم 
ورض نفسك على الصرب ختلص من اإلمث يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده فإمنا العلم ملن يفرغ له وال تكونن 

هدارا إن كثرة املنطق تشني العلماء وتبدي مساوئ السخفاء ولكن عليك بذي اقتصاد فإن ذلك مكثارا باملنطق م
من التوفيق والسداد وأعرض عن اجلهال واحلم عن السفهاء فإن ذلك فضل احلكماء وزين العلماء إذا شتمك 

يا بن عمران أال ترى  اجلاهل فاسكت عنه سلما وجانبه حزما فإن ما بقي من جهله عليك وشتمه إياك أكثر وأعظم
أنك أوتيت من العلم إال قليال فإن االندالث والتعسف من االقتحام والتكلف يا بن عمران ال تفتحن بابا ال تدري 

ما غلقه وال تغلقن بابا ال تدري ما فتحه يا بن عمران من ال تنتهي من الدنيا هنمته وال تنقضي منها رغبته كيف 
هم اهللا مبا قضى له كيف يكون زاهدا هل يكف عن الشهوات من قد غلب عليه هواه يكون عابدا من حيقر حاله ويت

يا موسى تعلم ما ]  ٨٠ص [ وينفعه طلب العلم واجلهل قد حواه ألن سفره إىل آخرته وهو مقبل على دنياه 
الزهد  تعلمن لتعمل به وال تعلمه ليتحدث به فيكون عليك بوره ويكون لغريك نوره يا موسى بن عمران اجعل

والتقوى لباسك والعلم والذكر كالمك واستكثر من احلسنات فإنك مصيب السيئات وزعزع باخلوف قلبك فإن 
ذلك يرضي ربك واعمل خريا فإنك ال بد عامل سواه قد وعظت إن حفظت فتوىل اخلضر وبقي موسى حزينا 

  مكروبا 



ميمون الرقي ثنا سعيد بن مسلمة األموي عن حدثنا حممد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي ثنا علي بن  - ٦٩٠٩
سعد بن طارق عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميت أمة مرحومة قد رفع 

  عنهم العذاب إال عذاهبم أنفسهم بأيديهم مل يرو هذا احلديث عن سعد بن طارق بن مسلمة 

يمون ثنا سعيد بن مسلمة عن ليث بن أيب سليم عن مغيث عن أيب حدثنا حممد بن علي ثنا علي بن م - ٦٩١٠
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سيكون بعدي أئمة يعطون احلكمة على منابرهم فإذا نزلوا نزعت منهم 

  قلوهبم وأجسادهم شر من اجليف مل يرو هذا احلديث عن مغيث وهو بن مسي إال ليث تفرد به سعيد بن مسلمة 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا أبو يوسف الصيدالين ثنا حممد بن مهران املصيصي عن مغرية بن أيب  - ٦٩١١
مغرية الرملي عن إبراهيم بن أيب عبلة عن بن حمرييز عن بريرة موالة عائشة قالت رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  يكتحل باألمثد وهو صائم 

يب ثنا أبو يوسف الصيدالين ثنا عمر بن راشد بن أيب العيون عن جعفر بن حدثنا حممد بن علي بن حب - ٦٩١٢
برقان عن منصور بن سعيد عن احلسن عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع ومسر الذين استاقوا 

برقان تفرد به سرح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة مل يرو هذا احلديث عن منصور بن سعيد إال جعفر بن 
  عمر بن راشد بن أيب العيون 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا أيوب بن حممد الوزان ثنا فهري حيىي بن زياد عن بن جريج عن هشام  - ٦٩١٣
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نذر يف معصية مل يرو هذا احلديث عن بن جريج 

  به أيوب الوزان إال فهري تفرد 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا حممد بن سابور الرقي ثنا عبد احلميد بن سليمان عن أيب حازم عن  - ٦٩١٤
مسك مثل مراغ ]  ٨٢ص [ سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة ملراغا من 

  دوابكم يف 

مد بن آدم املصيصي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن سفيان الثوري عن حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا حم - ٦٩١٥
جعفر بن برقان عن عبد اهللا بن دينار عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رفق بأميت فارفق به 

  ومن شق عليهم فاشقق عليه مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال بن املبارك 

ي بن حبيب ثنا حممد بن حيىي الكليب احلراين نا احلسن بن حممد بن أعني قال كتب إيل حدثنا حممد بن عل - ٦٩١٦
حممد بن سلمة النصييب يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب موىل الزبري عن الزبري بن العوام قال قلنا يا 

الس اليت ختافون منها على أنفسكم رسول اهللا إذا قمنا من عندك أخذنا يف أحاديث اجلاهلية قال إذا جلستم تلك اجمل
  فقولوا عند مقامكم سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك يكفر عنكم ما أصبتم فيها ال 



حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا علي بن ميمون الرقي ثنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن  - ٦٩١٧
قال تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم مل يرو هذا احلديث سعيد بن املسيب عن بن عباس 

  عن سعيد بن املسيب إال إمساعيل بن أمية تفرد به سعيد بن مسلمة 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا رزيق بن الورد ثنا سلم اخلواص ثنا أبو خالد األمحر عن إمساعيل بن  - ٦٩١٨
حازم عن سهل بن أيب حثمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل إذا أنا مت وأبو  أيب خالد عن قيس بن أيب

بكر وعمر فإن استطعت أن متوت فمت مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال أبو خالد األمحر تفرد به 
  سلم اخلواص 

و نعيم ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا حممد بن سالم املنبجي ثنا أب - ٦٩١٩
  بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينظر أحدكم إىل ظله يف املاء 

حدثنا حممد بن حبيب ثنا حممد بن سالم ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين عن كثري بن عبد اهللا املزين عن  - ٦٩٢٠
سلم ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني مل يرو هذا احلديث عن كثري بن  أبيه عن جده قال قال النيب صلى اهللا عليه و

  عبد اهللا إال إسحاق احلنيين 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا حممد بن سالم ثنا عبد الرمحن بن قيس الضيب نا عبد الرحيم بن كردم  - ٦٩٢١
 ٨٤ص [ شة بيت ال متر فيه جياع أهله عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا عائ

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرحيم بن كردم تفرد به عبد الرمحن بن قيس الضيب ] 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب نا أبو يوسف الصيدالين ثنا خالد بن إمساعيل املخزومي عن يوسف بن  - ٦٩٢٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالقناعة فإن القناعة مال ال ينفد حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر قال قال 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا عبد اهللا بن الوليد احلراين ثنا حممد بن سليمان بن أيب داود عن أبيه  - ٦٩٢٣
أن أقاتل الناس عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت 

  حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب نا أبو يوسف الصيدالين ثنا خملد بن يزيد ثنا مسعر عن جبلة بن سحيم  - ٦٩٢٤
 عليه و سلم أما أنا فال آكل متكئا مل يدخل يف هذا عن علي بن األقمر عن أيب جحيفة قال قال النيب صلى اهللا

  احلديث بني مسعر وعلي بن األقمر جبلة بن سحيم إال خملد بن يزيد 

ثنا عيسى بن يونس عن ]  ٨٥ص [ حدثنا حممد بن علي بن حبيب الطرائفي ثنا حممد بن سالم املنبجي  - ٦٩٢٥
ريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا بن األزور عن هشام القردوسي عن حممد بن س

االختصار يف الصالة استراحة أهل النار مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال عبد اهللا بن األزور تفرد به 
  عيسى بن يونس 



الشعيب  حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا حممد بن سالم ثنا عيسى بن يونس عن عريف بن درهم عن - ٦٩٢٦
عن أيب جحيفة عن علي قال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر مل يرو هذا احلديث عن عريف بن درهم إال 

  عيسى بن يونس 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب نا علي بن مجيل الرقي ثنا حسني بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام  - ٦٩٢٧
اهللا عليه و سلم قال ال نكاح إال بويل وشاهدين مل يرو هذا احلديث عن  بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى

  جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إال حسني بن عياش تفرد به علي بن مجيل 

حدثنا حممد بن علي ثنا أيوب بن حممد الوزان ثنا معمر بن سليمان عن فرات بن سليمان عن الزهري  - ٦٩٢٨
بن مسلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى اجلدة السدس مل يرو هذا احلديث عن قبيصة بن ذؤيب عن حممد 

  عن فرات بن سليمان إال معمر بن سليمان 

حدثنا حممد بن علي بن حبيب ثنا أبو يوسف الصيدالين ثنا حيىي بن السكن ثنا شعبة عن إدريس الكويف  - ٦٩٢٩
يرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال وضوء إال من عن أيب هر]  ٨٦ص [ عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

  صوت أو ريح مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث عن شعبة بني شعية وسهيل إدريس إال حيىي بن السكن 

حدثنا حممد بن سهيل بن املهاجر الرقي ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان  - ٦٩٣٠
يه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال بن بريدة عن أب

  مؤمل بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن سهيل بن محاد بن املهاجر الرقي نا مؤمل بن إمساعيل نا محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب  - ٦٩٣١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكثر ذكر اهللا فقد برئ من  صاحل عن أخيه عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول

  النفاق 

حدثنا حممد بن البستنبان بسر من رأى نا احلسن بن بشر البجلي ثنا سعدان بن الوليد بياع السابري عن  - ٦٩٣٢
يل عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن جعفر بن أيب طالب مر مع جرب

وميكائيل له جناحان عوضه اهللا من يديه فسلم مث أخربين كيف كان أمره حيث لقي املشركني فلذلك مسي الطيار يف 
  اجلنة 

وبه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل عشرة فحكم بينهم مبا أحبوا أو  - ٦٩٣٣
ن كان حكم بغري ما أنزل اهللا زيد غال إىل غله وإن كان حكم كرهوا جيء به يوم القيامة مشدودة يده إىل عنقه فإ

ومل يرتش فيه أطلقت ميينه فقال بعض جلساء عطاء يا أبا حممد وما بد ]  ٨٧ص [ مبا أنزل اهللا ومل حيف يف حكم 
  من غل قال إي ورب هذه البنية وأشار إىل الكعبة 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أم هانئ بنت أيب وبه عن بن عباس قال ملا كان يوم فتح مكة دخل رس - ٦٩٣٤
طالب وكان جائعا فقالت له يا رسول اهللا إن يل أصهارا قد جلئوا إيل وإن علي بن أيب طالب ال تأخذه يف اهللا لومة 



ى الئم وإين أخاف أن يعلم هبم فيقتلهم فاجعل من دخل داري آمنا حىت يسمعوا كالم اهللا قال فأمنهم رسول اهللا صل
اهللا عليه و سلم مث قال هل عندك من طعام آكله فقالت إن عندي لكسرا بائتة وإين ألستحي أن أقرهبا إليك قال 

هلميها فقربتهن وجاءته مبلح فقال يا أم هانئ هل من إدام قالت ما عندي إال شيء من خل قال هلميه فلما جاءت 
  إلدام اخلل يا أم هانئ ال يفقر بيت فيه خل به مسه على طعامه مث أكل منه مث محد اهللا مث قال نعم ا

وبه عن بن عباس قال ملا ماتت فاطمة أم علي بن أيب طالب خلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٩٣٥
قميصه وألبسها إياه واضطجع معها يف قربها فلما سوى عليها التراب قال بعضهم يا رسول اهللا رأيناك صنعت شيئا 

إين ألبستها قميصي لتلبس من ثياب اجلنة واضطجعت معها يف قربها ليخفف عنها من ضغطة  مل تصنعه بأحد فقال
  القرب إهنا كانت أحسن خلق اهللا إيل صنيعا بعد أيب طالب 

 ٨٨ص [ وبه عن بن عباس قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس وأمساء بنت عميس قريبة  - ٦٩٣٦
يا أمساء هذا جعفر بن أيب طالب مع جربيل وميكائيل صلى اهللا عليه و سلم وعليهما منه إذ رد السالم مث قال ] 

مروا فسلموا علينا فرددت عليهم السالم وقد أخربين أنه لقي املشركني يوم كذا وكذا فأصبت يف جسدي من 
ليسار فقطعت فعوضين مقادميي ثالثا وسبعني بني طعنة وضربة مث أخذت اللواء بيدي اليمىن فقطعت مث أخذته باليد ا

اهللا من يدي جناحني أطري هبما مع جربيل وميكائيل يف اجلنة أنزل منها حيث شئت وآكل من مثارها ما شئت فقالت 
أمساء هنيئا جلعفر ما رزقه اهللا من اخلري ولكين أخاف أال يصدقين الناس فاصعد املنرب فأخرب به الناس يا رسول اهللا 

 عليه مث قال أيها الناس إن جعفر بن أيب طالب مر مع جربيل وميكائيل له جناحان فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن
عوضه اهللا من يديه يطري هبما يف اجلنة حيث شاء فسلم علي وأخربهم كيف كان أمره حيث لقي املشركني فاستبان 

  للناس بعد ذلك اليوم أن جعفرا لقيهم فسمي جعفرا الطيار يف اجلنة 

عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وجربيل عليه السالم على الصفا وبه عن بن  - ٦٩٣٧
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل والذي بعثك باحلق ما أمسى آلل حممد سفة من دقيق وال كف 

ى اهللا عليه و سلم أمر اهللا من سويق فلم يكن كالمه بأسرع من أن مسع هدة من السماء أفزعته فقال رسول اهللا صل
القيامة أن تقوم قال ال ولكن أمر اهللا إسرافيل فنزل إليك حني مسع كالمك فأتاه إسرافيل فقال إن اهللا مسع ما 

ذكرت فبعثين إليك مبفاتيح خزائن األرض وأمرين أن يعرضن عليك إن أحببت أن أسري معك جبال هتامة زمردا 
ت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا فأومأ إليه جربيل أن تواضع فقال بل نبيا عبدا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت فإن شئ

  مل يرو هذه األحاديث عن عطاء إال سعدان بن الوليد تفرد هبا احلسن بن بشر ]  ٨٩ص [ ثالثا 

نفي ثنا حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا احلسن بن حيىي األزدي ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد أبو علي احل - ٦٩٣٨
عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عمرو بن أيب عمرو عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال إن ناسا من أميت يأتون من بعدي يود أحدهم أن يشتري رؤييت بأهله وماله مل يرو هذا 
  احلديث عن عمرو بن أيب عمرو إال بن أيب الزناد 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا إسحاق بن اجلراح األذين ثنا حممد بن القاسم األزدي ثنا شعبة عن قتادة  - ٦٩٣٩
  عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة أثواب 



رية عن عبد الرمحن بن أيب حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا العباس بن الفرج الرياشي ثنا زفر بن هب - ٦٩٤٠
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرم أحدا ما يكرم العباس 

  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال بن أيب الزناد 

كتاب أيب وعمي عن  حدثنا حممد بن علي املروزي نا خلف بن عبد العزيز بن عثمان قال وجدت يف - ٦٩٤١
جدي عن شعبة عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال السكينة 

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عثمان بن جبلة تفرد به ولده عنه ]  ٩٠ص [ ريح خجوج 

ت يف كتاب أيب وعمي عن جدي عن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا خلف بن عبد العزيز قال وجد - ٦٩٤٢
شعبة عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة 

  فأبدءوا بالعشاء مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عثمان بن جبلة تفرد به ولده عنه 

ق ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا أيب عن مثامة عن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن مرزو - ٦٩٤٣
  أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس اخلرب كاملعاينة 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن الليث املروزي ثنا عبدان بن عثمان أخربين أيب عن شعبة عن  - ٦٩٤٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن ال نرى إال أنه احلج مل يرو  حممد وحيىي عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول

هذا احلديث عن شعبة إال عبد اهللا بن عثمان تفرد به عبدان وحممد هو بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة وحيىي هو 
  بن سعيد 

حدثين أيب عن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد الكرمي العبدي نا وهب بن جرير بن حازم  - ٦٩٤٥
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة أن النيب صلى اهللا عليه و ]  ٩١ص [ قيس بن سعد عن جماهد عن 

سلم رآه وهوام رأسه تناثر على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم قال فاحلق رأسك وانسك بشاة أو صم ثالثة 
  ن سعد إال جرير بن حازم تفرد به وهب أيام أو أطعم ستة مساكني مل يرو هذا احلديث عن قيس ب

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد الكرمي العبدي ثنا اهليثم بن عدي عن مسعر بن كدام عن  - ٦٩٤٦
عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم 

  م أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا إال منافق من أحبه

حدثنا حممد بن علي املروزي نا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا أبو محزة عن  - ٦٩٤٧
عبد الكرمي أيب أمية عن احلسن عن أيب بكرة أنه دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكع فركع قبل 

انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا أبا بكرة زادك اهللا حرصا وال تعد مل يرو هذا  أن يبلغ الصف فلما
  احلديث عن عبد الكرمي إال أبو محزة تفرد به علي بن احلسن 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ نا علي بن احلسن ثنا أبو محزة عن عبد  - ٦٩٤٨
ة عن بن عباس قال مات رجل من األعراب ومل تكن له عصبة وكان له موىل هو أعتقه فرفع ذلك الكرمي عن عكرم



]  ٩٢ص [ إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل يكن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه قالوا بلى فأورثه مال مواله 
  مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال أبو محزة تفرد به علي بن احلسن 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد الكرمي العبدي ثنا وهب بن جرير ثنا أيب عن قيس بن  - ٦٩٤٩
سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا كان 

  بأحدكم الغائط وحضرت الصالة فليبدأ بالغائط 

بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا خارجة بن حدثنا حممد  - ٦٩٥٠
مصعب عن عثمان بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما على 

  أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن جيعلها عن أبويه فال ينقص من أجورهم شيئا 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا أبو الوزير حممد بن أعني ثنا عبد اهللا بن  - ٦٩٥١
املبارك عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى 

  الفجر يف السفر مشى 

نا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد ثنا أيب عن جدي حدثنا حممد بن علي املروزي ث - ٦٩٥٢
عن عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال أما أتى حروريكم يكذب به لطاملا 

ة إال عثمان بن مسعنا النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكره يعين الدجال مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب نضر
  جبلة تفرد به ولده عنه 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا أمحد بن سيار املروزي ثنا حيىي بن إسحاق الكاشغري املروزي ثنا عبد  - ٦٩٥٣
الكبري بن دينار الصائغ ثنا عمرو بن دينار عن جابر رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

واملزفت مل يرو هذا احلديث عن عبد الكبري بن دينار إال حيىي بن إسحاق الكاشغري تفرد به أمحد بن  الدباء والنقري
  سيار 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا حيىي بن إسحاق الكاشغري ثنا عبد  - ٦٩٥٤
عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كنا مع الكبري بن دينار الصائغ ثنا أبو إسحاق السبيعي ثنا سليمان األ

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فعز املاء فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فوضع يده فيه فلقد رأيت 
دينار  املاء ينبع من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال عبد الكبري بن

  تفرد به حيىي بن إسحاق الكاشغري 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد احلراين ثنا أيب عن الوليد بن عمرو بن ساج  - ٦٩٥٥
سعيد بن أيب هند عن عبد اهللا بن عمر عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال ]  ٩٤ص [ عن عبد اهللا بن 

اهللا عليه و سلم العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة مل يرو هذا رسول اهللا صلى 
  احلديث عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند إال الوليد بن عمرو بن ساج تفرد به حممد بن عبيد اهللا احلراين عن أبيه 



ريث ثنا إسحاق بن منصور الكوسج ثنا عبد الصمد حدثنا حممد بن علي املروزي حدثين أبو بكر بن ح - ٦٩٥٦
بن عبد الوارث ثنا أيب عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم انتشل من 
كتف مث صلى ومل يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال عبد الوارث وال عن عبد الوارث إال عبد 

  بد الصمد إال إسحاق بن منصور تفرد به أبو بكر بن حريث الصمد وال عن ع

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد الكرمي العبدي ثنا بكر بن يونس ثنا عبد الرمحن بن أيب  - ٦٩٥٧
الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبري قالت عائشة تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا بنت ست سنني 

لت عليه وأنا بنت تسع سنني ومكثت عنده تسعا فهلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا بنت مثاين وأدخ
  عشرة 

وبه عن عروة عن عائشة قالت هلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما ترك يف بييت إال إصع شعري  - ٦٩٥٨
  فأكلته حىت مللته فكلته ففىن فليتين مل أكله 

قال قالت عائشة تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شوال وبىن يب يف شوال  وبه عن عروة - ٦٩٥٩
مل يرو هذه األحاديث عن أيب الزناد إال ابنه وال عن ابنه إال بكر بن ]  ٩٥ص [ فأي النساء أحظى عند زوج مين 

  يونس تفرد هبا حممد بن عبد الكرمي 

 بن سعد بن علي بن احلسني بن واقد حدثين علي بن احلسني حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا احلسني - ٦٩٦٠
حدثين أيب حدثين عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد 

  أمرت بالسواك حىت خفت على أسناين مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال احلسني بن واقد 

نا أيب احلسني بن واقد عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن بن عباس عن أيب بن كعب قال وبه حدث - ٦٩٦١
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول لو كان لإلنسان واديان من املال اللتمس الثالث وال ميأل بطن اإلنسان إال 

  احلسني بن واقد تفرد به ابنه التراب مث يتوب اهللا على من تاب مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا سليمان عن عبد اهللا بن املبارك عن حممد  - ٦٩٦٢
عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه ]  ٩٦ص [ بن عجالن عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

  بعون شعبة أرفعها ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق و سلم قال اإلميان بضع وس

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة حدثين أيب عن جدي ثنا علي  - ٦٩٦٣
ه أن ثابت بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخربت

بن قيس بن مشاس ضرب امرأته فكسر يدها وهي مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب بن سلول فأتى أخوها يشتكي إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ثابت بن قيس قال خذ الذي هلا عليك 

  و سلم أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وخل عنها قال نعم فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وباإلسناد عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو قالبة أن أبا إدريس اخلوالين أخربه أن عمرو بن عبسة أخربه  - ٦٩٦٤
أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الليل خري الدعاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جوف الليل 

ل صل ما شئت حىت تصلي صالة الصبح مث اقتصر حىت تطلع الشمس فإهنا تطلع يف قرن الشيطان اآلخر مث قا
وحينئذ يسجد الكفار هلا مث صل إذا شئت حىت إذا انتصف النهار فاقتصر فإن جهنم تسجر حينئذ فإذا فاء الفيء 

جد الكفار هلا قال فصل ما شئت حىت تصلي العصر مث اقتصر فإن الشمس تغرب يف قرن الشيطان وحينئذ يس
وسألته عن الطهور فقال إذا مضمضت فاك فإنك متج خطيئته وإذا غسلت يديك غسلت خطيئة يديك وإظفارك 
وأناملك وإذا غسلت رجليك غسلت خطيئتك من بطن قدميك وإذا صليت فأقبلت إىل اهللا بقلبك كانت كفارة 

بن أيب كثري إال علي بن املبارك تفرد هبما  مل يرو هذين احلديثني عن حيىي]  ٩٧ص [ وإن جلست وجب أجرك 
  عثمان بن جبلة بن أيب رواد 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا أبو فروة يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثين أيب عن جدي  - ٦٩٦٥
عن أبيه قال بينا عن األوزاعي أن محاد بن أيب سليمان حدثه أن احلسن البصري حدثه حدثين بن أليب ثعلبة اخلشين 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إذ مسع رجال يدعو احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم 
وجه ربنا وعز جالله فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيكم القائل كذا وكذا لقد رأيت اثين عشر 

صلى اهللا عليه و سلم بصره حىت توارت باحلجاب قال هي لك خبامتها يوم ملكا يبتدروهنا مث شخص رسول اهللا 
  القيامة ومثلها مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال يزيد بن سنان تفرد به ولده عنه 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن حيىي بن كثري احلراين ثنا حممد بن موسى بن أعني ثنا إبراهيم بن  - ٦٩٦٦
بن مردانبه عن رقبة بن مصقلة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال كأين أنظر إىل وبيص خامت رسول اهللا يزيد 

صلى اهللا عليه و سلم إذ خرج علينا يف ثلث الليل فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا يف صالة إذا 
  انتظرمتوها 

ة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متام وركوع وبه عن أنس بن مالك قال ما رأيت أخف صال - ٦٩٦٧
  موسى بن أعني ]  ٩٨ص [ وسجود مل يرو هذين احلديثني عن رقبة إال إبراهيم بن يزيد تفرد هبما حممد بن 

حدثنا حممد بن علي املروزي نا أمحد بن عمرو العصفري ثنا حيىي بن معاذ أبو معاذ ثنا أيب نا بكري بن عبد  - ٦٩٦٨
بن األشج عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال العجماء جرحها جبار اهللا 

والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن بكري بن عبد اهللا إال معاذ أبو بكر تفرد به ابنه 
  عنه 

مار النيسابوري ثنا عمر بن عبد اهللا بن رزين ثنا سفيان بن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا سهل بن ع - ٦٩٦٩
حسني عن احلكم بن عتيبة حدثين موسى بن طلحة أنه دفع إىل عمر بن اخلطاب وهو يغدي الناس فمر به رجل أو 
سلم عليه رجل فقال له عمر هلم قال إين صائم قال وأي الشهر تصوم قال من كل شهر أوله وأوسطه فقال عمر 

 عبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب فسمى رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاؤوا فقال هل ادعوا يل
حتفظون يوم جاء الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألرنب يف وادي كذا يوم كذا قالوا نعم قال عمر 



اهللا عليه و سلم بوادي كذا يوم كذا فأتاه فحدثوا الرجل فأنشأوا حيدثون الرجل فقالوا كنا مع رسول اهللا صلى 
راع بأرنب مشوية هدية فقال الراعي أما إين قد رايت هبا دما فأمر القوم أن يأكلوا ومل يأكل فقال للراعي اجلس 

وأي ثالثة تصوم ]  ٩٩ص [ فكل معهم فقال إين صائم فقال كيف صومك قال أصوم من كل شهر ثالثة أيام قال 
  ه وكما يكون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صم الثالثة البيض قال من أوسطه وآخر

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ نا حامت بن يوسف اجلالب ثنا عبد املؤمن بن  - ٦٩٧٠
تمع قراء الكوفة خالد عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال فشت أمور قبيحة يف الكوفة فاج

فخرجوا إىل عمر فقال عمر ما الذي صنعت حىت سار إيل قراء الكوفة فقال عبد اهللا بن عمرو فشت فيهم أمور 
قبيحة فقال نشدتك اهللا يا عبد اهللا بن عمرو أتطيع اهللا فيما أمرت من أمر مسعك قال ال قال ففي أمر بصرك قال ال 

ليه و سلم على ما ال تستقيم يل عليه أنت يف أمر مسعك وبصرك إمنا لنا من قال فكيف أقيم أمر أمة حممد صلى اهللا ع
الناس ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويقيموا الصالة 

اليروى هذا احلديث عن ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 
  عبد اهللا بن عمرو عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد املؤمن بن خالد 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن الليث أبو الصباح اهلدادي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا  - ٦٩٧١
عليه و سلم دخل يوم فتح مكة وعليه شريك عن جامع بن أيب راشد عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا 

أبو نعيم تفرد ]  ١٠٠ص [ عمامة سوداء مل يرو هذا احلديث عن جامع بن أيب راشد إال شريك وال عن شريك إال 
  به حممد بن الليث 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا عبد العزيز بن أيب رزمة عن بشري بن  - ٦٩٧٢
ن عن عبد اهللا بن أيب اجملالد عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سليما

يوصي باجلار حىت ظننا أنه سيورثه مل يدخل يف هذا احلديث بني بشري بن سليمان وجماهد عبد اهللا بن أيب اجملالد إال 
  عبد العزيز بن أيب رزمة 

روزي ثنا مطهر بن احلكم املروزي ثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه حدثين حدثنا حممد بن علي امل - ٦٩٧٣
مطر الوراق عن أم السائب أهنا دخلت على عائشة أم املؤمنني ومعها عود تتبع الوزغ فتقتله فقالت يا أم املؤمنني ما 

قتله قلت يا أم املؤمنني املرأة شأن هذا الوزغ فقالت ملا ألقي إبراهيم يف النار كان كل شيء يرد غري هذا فأمرنا ب
تدخل احلمام فقالت مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا امرأة وضعت ثياهبا يف غري بيت زوجها فقد هتكت 

  سترها فيما بينها وبني رهبا 

ن مطر حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا مطهر بن احلكم املروزي ثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه ع - ٦٩٧٤
حدثين احلسن عن أنس بن مالك يف قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا أهنا نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مرجعه من احلديبية وأصحابه قد خالطهم احلزن والكآبة قد حيل بينهم وبني مناسكهم وحنروا البدن باحلديبية فقال 
هي أحب إيل من الدنيا مجيعا فقرأها عليهم إىل آخر اآلية فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزلت علي آية



رجل من القوم هنيئا مريئا لك يا رسول اهللا من اهللا لك ما يفعل بك فما يفعل بنا فأنزل اهللا يف ذلك اليوم ليدخل 
  جتري من حتتها األهنار إىل آخر اآلية ]  ١٠١ص [ املؤمنني واملؤمنات جنات 

لوراق عن عبد اهللا بن باباه قال بينما أنا أطوف مع عبد اهللا بن عمر بالبيت إذ عارضه وبه عن مطر ا - ٦٩٧٥
رجل فقال يا أبا عبد الرمحن ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف النجوى قال إذا كان يوم القيامة 

ا فيقول العبد بلى يا رب فيقول فإين دعا اهللا بعبده فيضع كنفه عليه يقول له أمل تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذ
  سترته عليك يف الدنيا وأغفره لك اليوم مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق إال احلسني بن واقد 

حدثنا حممد بن علي املروزي نا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ثنا سعيد  - ٦٩٧٦
ن عمرو عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث ال بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس ب

أدعهن يف سفر وال حضر نوم على وتر وصيام ثالثة أيام من كل شهر وركعتني بعد اجلمعة مث إن أبا هريرة جعل 
  بعد ركعتني بعد اجلمعة ركعيت الضحى 

نا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن موسى عن  حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا أمحد بن حفص ثنا أيب - ٦٩٧٧
الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نكاح متعة النساء مل يرو هذا 

  احلديث عن أيوب بن موسى إال إبراهيم بن طهمان 

بن طهمان عن بن أيب جنيح عن جماهد حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا أمحد بن حفص ثنا أيب ثنا إبراهيم  - ٦٩٧٨
عن بن عباس قال مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب يف العمرة حىت استلم احلجر األسود ]  ١٠٢ص [ 

قال إبراهيم بن طهمان وحدثين أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس بذلك أيضا مل يرو هذا احلديث عن بن أيب 
  تفرد به حفص بن عبد اهللا  جنيح إال إبراهيم بن طهمان

وبه حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٦٩٧٩
  سلم إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن منصور إال إبراهيم بن طهمان 

اهللا بن قهزاذ ثنا سلمة بن سليم ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا  حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد - ٦٩٨٠
عمر بن سلمة بن أيب مزيد املديين عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  طست فأخذته فصببته يف بئر لنا اليروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن املبارك 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا أمحد بن حفص ثنا أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن حيىي بن سعيد عن  - ٦٩٨١
عمرو بن شعيب عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني عن 

وقال أتسقي زرع غريك وعن حلوم احلمر  بيع الغنائم حىت تقسم وعن احلبايل أن يوطئن حىت يضعن ما يف بطوهنن
اإلنسية وعن حلم كل ذي ناب من السباع مل يرو هذا احلديث عن عمروبن شعيب إال حيىي بن سعيد والعن حيىي 

  إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد اهللا ]  ١٠٣ص [ إال 



وان عن ميمون بن مهران عن يزيد وبه ثنا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن الوليد بن زر - ٦٩٨٢
  بن األصم عن ميمونة أهنا حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها حالال وبىن هبا حالال وتزوجها بسرف 

وبه ثنا إبراهيم عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال  - ٦٩٨٣
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا أفضل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو بيت تذاكرنا وحنن عند رس

املقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم املصلى هو 
الدنيا مجيعا مل يرو هذا وليوشكن أن يكون للرجل مثل سية قوسه من األرض حيث يرى منه بيت املقدس خري له من 

احلديث عن قتادة إال احلجاج وسعيد بن بشري تفرد به إبراهيم بن طهمان عن احلجاج وتفرد به بن سليمان بن أيب 
  داود عن سعيد 

وبه ثنا إبراهيم عن احلجاج بن احلجاج عن عامر بن عبد الواحد عن احلسن عن صعصعة بن معاوية عن  - ٦٩٨٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم ينفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا إال دعته حجبة أيب ذر قال قال رسول 

  اجلنة هلم هذا خري مل يرو هذا احلديث عن عامر بن عبد الواحد إال احلجاج تفرد به إبراهيم بن طهمان 

نا إسحاق بن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا عبد العزيز بن املنيب أبو الدرداء املروزي ث - ٦٩٨٥
كيسان عن أبيه عن عكرمة قال كان عبد الرمحن بن مسرة امسه عبد كلوب فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عبد الرمحن فمر به وهو يتوضأ فقال تعال يا عبد الرمحن فقال له نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تطلب اإلمارات 

لت إليها وإن مل تطلبها أعنت عليها مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال عبد اهللا بن فإنك إن طلبتها فأوتيتها وك
  كيسان وال رواه عن عبد اهللا إال ابنه إسحاق تفرد به أبو الدرداء 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا إسحاق بن عبد اهللا اخلشك ثنا حفص بن عبد الرمحن ثنا حممد بن  - ٦٩٨٦
بن عباد بن حنيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  إسحاق عن حكيم بن حكيم
مل يرو هذا احلديث عن حكيم بن حكيم إال حممد بن إسحاق وال عن ]  ١٠٥ص [ و سلم ليس اخلرب كاملعاين 

  حممد إال حفص بن عبد الرمحن تفرد به إسحاق بن اخلشك 

ا حممد بن شعيب النيسابوري ثنا حسني بن وليد ثنا أسامة بن زيد عن حدثنا حممد بن علي املروزي ثن - ٦٩٨٧
هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي قال قلت يا رسول اهللا إين رجل أحلف على 
ذي الشيء مث أندم عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت ال
  هو خري وليكفر عن ميينه ال يروى هذا احلديث عن معاوية بن احلكم إال هبذا اإلسناد تفرد به حسني بن الوليد 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ ثنا حامت بن يوسف ثنا عبد املؤمن بن خالد  - ٦٩٨٨
عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال مسعت عبد اهللا بن بريدة حيدث عن حيىي بن يعمر 

سلم فقال يف خطبته إال إين أوشك أن أدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدي يعملون ما تعلمون ويعملون ما تعرفون 
 وطاعة أولئك طاعة فتلبثون كذلك زمانا مث يليكم عمال من بعدهم يعملون مبا ال يعلمون ويعملون مبا ال تعرفون

فمن فادهم وناصحهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا وخالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا على احملسن 



أنه حمسن وعلى املسيء أنه مسيء مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن يعمر إال عبد اهللا بن بريدة وال رواه عن عبد اهللا 
  إال عبد املؤمن بن خالد تفرد به حامت بن يوسف 

حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا حممد بن عبيد اهللا القردواين نا أيب ثنا سليمان بن أيب داود عن عبد  - ٦٩٨٩
الكرمي عن زياد بن أيب مرمي عن محاد عن إبراهيم بن يزيد عن أيب عبد اهللا اجلديل عن عقبة بن عمرو أيب مسعود قال 

يف أوسطه ويف آخره حىت يسنت به املسلمون فأي ذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر يف أول الليل و
  عمل به كان صوابا إن شاء اهللا مل يرو هذا احلديث عن زياد بن أيب مرمي إال عبد الكرمي تفرد به سليمان بن أيب داود 

وبه عن سليمان بن أيب داود عن عبد الكرمي عن زياد بن سعيد عن محاد عن إبراهيم عن أيب عبد اهللا  - ٦٩٩٠
جلديل عن عقبة بن عمرو قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر يف أول الليل ويف وسطه ويف آخره مل يرو ا

  هذا احلديث عن زياد بن سعيد إال عبد الكرمي تفرد به سليمان بن أيب داود 

بن أيب اجلعد عن حدثنا حممد بن علي املروزي ثنا علي بن خشرم ثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد  - ٦٩٩١
عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٠٧ص [ سلمة بن كهيل عن هالل بن يساف 

  ال تسموا أفلح وال جنيح وال يسار وال تزيدن علي مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن زياد إال الفضل بن موسى 

نا يزيد بن خالد بن مرشل ثنا سليمان بن حيان أبو خالد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمري اليافوين ث - ٦٩٩٢
األمحر عن أشعث بن سوار عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
املدينة واليهود تصوم عاشوراء فسأهلم فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أنتم اوىل مبوسى فصوموه مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال أبو خالد األمحر تفرد به يزيد بن خالد بن 

  مرشل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عمري اليافوين ثنا عمران بن هارون الرملي ثنا أيوب بن سويد  - ٦٩٩٣
عن سراقة بن مالك بن جعشم قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا حدثين أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن املسيب 

  عليه و سلم قال خريكم املدافع عن عشريته ما مل يأمث 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمري ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرمحن بن زيد بن  - ٦٩٩٤
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خريين بني أن يغفر أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال ر

لنصف أميت أو شفاعيت فاخترت شفاعيت ورجوت أن تكون أعم ألميت ولوال الذي سبقين إليه العبد الصاحل لعجلت 
دعويت إن اهللا ملا فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعطه قال أما واهللا ألتعجلنها قبل نزغات 

اللهم من مات ال يشرك بك شيئا وأحسن فاغفر له وأدخله اجلنة مل يرو هذا احلديث عن ]  ١٠٨ص [ يطان الش
  زيد بن أسلم إال ابنه تفرد به الوليد بن مسلم 



حدثنا حممد بن سفيان بن جرير الرملي ثنا عبيد بن هشام احلليب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي  - ٦٩٩٥
ن املسيب أنه مسع معاوية على املنرب يوم عاشوراء يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلزري عن سعيد ب

  يأمر بصيام هذا اليوم مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال عبيد اهللا بن عمرو تفرد به عبيد بن هشام 

ن مسلم ثنا يزيد بن يوسف حدثنا حممد بن سفيان بن جرير الرملي ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد ب - ٦٩٩٦
الصنعاين عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
قوله وكان حتته كنز هلما قال ذهب وفضة مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال يزيد بن يزيد بن جابر وال رواه عن 

  ه الوليد بن مسلم يزيد إال يزيد بن يوسف تفرد ب

حدثنا حممد بن سفيان بن جرير نا صفوان بن صاحل ثنا مروان بن حممد نا سعيد بن بشري عن قتادة عن  - ٦٩٩٧
سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله فطفق مسحا بالسوق 

  ث عن قتادة إال سعيد بن بشري واألعناق قال قطع أعناقها وسوقها مل يرو هذا احلدي

حدثنا حممد بن عبدوس بن جرير الصوري ثنا موسى بن أيوب النصييب ثنا الوليد بن مسلم ثنا عمر بن  - ٦٩٩٨
حممد ثنا أيب عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيفف ركعيت الفجر حىت إين أقول ما يتم فاحتة 

ن عمر بن حممد إال الوليد بن مسلم واملشهور من حديث حممد بن سعيد عن حممد بن الكتاب مل يرو هذا احلديث ع
  عبد الرمحن عن عمرة عن عائشة 

حدثنا حممد بن عبدوس بن جرير الصوري ثنا موسى بن أيوب ثنا الوليد بن مسلم عن زهري بن حممد  - ٦٩٩٩
هللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى شيئا حدثين منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول ا

مما حيب قال ربنا بنعمتك تتم الصاحلات فلك احلمد وإذا رأى شيئا مما يكره قال احلمد هللا على كل حال مل يرو هذا 
  احلديث عن منصور إال زهري تفرد به الوليد بن مسلم وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

س ثنا موسى بن أيوب قال قرأت على اجلراح بن مليح عن الزبيدي عن الزهري حدثنا حممد بن عبدو - ٧٠٠٠
عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ابتلي بشيء من البنات وأحسن صحبتهن كن 

  له سترا من النار مل يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال اجلراح بن مليح 

عن ]  ١١٠ص [ ثنا موسى بن أيوب ثنا بقية عن ثابت بن عجالن عن عطاء  حدثنا حممد بن عبدوس - ٧٠٠١
  عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين لست أخاف عليكم اخلطأ ولكين أخاف عليكم العمد 

حدثنا حممد بن عبدوس ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم عن الوضني بن عطاء عن عبد اهللا بن  - ٧٠٠٢
حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زائرا لسعد بن الربيع األنصاري 

ومنزله باألسواق فبسطت امرأته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت صور من خنل فجلس رسول اهللا صلى اهللا 
سلم يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة فطلع أبو عليه و سلم وجلسنا معه فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



بكر مث قال يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة فطلع عمر مث قال يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة فطلع عثمان مل يرو 
  هذا احلديث عن الوضني بن عطاء إال الوليد بن مسلم 

ىي الغساين ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عمرو حدثنا حممد بن عبدوس ثنا إبراهيم بن هشام ثنا حيىي بن حي - ٧٠٠٣
بن قيس عن عدي بن عدي عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من وايل ثالثة إال 

  لقي اهللا مغلولة ميينه فكه عدله أو أوثقه جوره مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن عبد العزيز إال إبراهيم بن هشام 

حدثنا حممد بن نصر القطان اهلمداين ثنا هشام بن عمار ثنا شهاب بن خراش عن العوام بن حوشب عن  - ٧٠٠٤
جماهد عن عبيد بن عمري عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطبهم فقال نضر اهللا امرأ مسع منا مقالة فوعاها 

هذا احلديث عن عمري بن قتادة الليثي إال  فرب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه اليروى
  هشام بن عمار ]  ١١١ص [ هبذا اإلسناد تفرد به 

حدثنا حممد بن نصر القطان ثنا هشام بن عمار ثنا حممد بن عيسى بن مسيع عن املثىن بن الصباح عن  - ٧٠٠٥
ء وال مسعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة عطاء عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من بىن مسجدا ال يريد به ريا

مل يرو هذا احلديث عن املثين إال حممد بن عيسى تفرد به هشام بن عمار ومل يروه عن عطاء عن عائشة إال كثري بن 
  عبد الرمحن الكويف واملثين بن الصباح 

نافع السلمي عن عطاء بن  حدثنا حممد بن نصر اهلمداين ثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا - ٧٠٠٦
أيب رباح عن بن عباس قال قيل يا رسول اهللا من السيد قال ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قالوا فما 
يف أمتك سيد قال بلى رجل أعطي ماال حالال ورزق مساحة فأدىن الفقري وقلت شكايته يف الناس مل يرو هذا احلديث 

  ه عن عطاء إال نافع أبو هرمز تفرد به سعيد بن حيىي اللخمي عن بن عباس إال عطاء وال روا

حدثنا حممد بن نصر اهلمداين ثنا حممد بن حيىي بن الضريس الفيدي ثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن  - ٧٠٠٧
السختياين عن عمرو بن سلمة قال كنا على ماء بالطريق فكانت ]  ١١٢ص [ ليث بن أيب سليم عن أيوب 

علينا ممن يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستقرأهتم القرآن حىت أخذت قرآنا كثريا فانطلق أيب الركبان متر 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه نفر من احلي فلما رجعوا قالوا أمرنا بكذا وأمرنا بكذا وأمرنا أن يؤمنا 

ا فقدموين وعلي بردة إذا سجدت كادت تبلغ مقعديت فقالت أكثرنا قرآنا فنظروا إىل أهل املاء فإذا أنا أكثرهم قرآن
امرأة من احلي غطوا عنا است قارئكم هذا فاشتروا يل ثوبا من هذا العقدة فقطعته يل امرأة من احلي قميصا 

فألبسونيه ففرحت به فرحا ما فرحت بشيء مثله فكنت أؤمهم وأنا يومئذ بن مثان سنني مل يرو هذا احلديث عن 
  يب سليم إال حممد بن فضيل تفرد به حممد بن حيىي بن ضريس ليث بن أ

حدثنا حممد بن نصر ثنا هشام بن عمار ثنا أبو اخلطاب محاد الدمشقي عن رزيق أيب عبد اهللا األهلاين عن  - ٧٠٠٨
أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف بيته بصالة وصالته يف مسجد القبائل 

خبمسة وعشرين صالة وصالته يف املسجد الذي جيمع فيه خبمس مائة صالة وصالته يف املسجد األقصى خبمسني 



ألف صالة وصالته يف املسجد الكعبة مبائة ألف صالة وصالته يف مسجدي هذا خبمسني ألف صالة اليروى هذا 
  احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عمار 

األوزاعي عن الزهري قال ]  ١١٣ص [ حممد بن نصر ثنا حممد بن رمح ثنا مسلمة بن علي عن حدثنا  - ٧٠٠٩
قال عبد اهللا بن كعب بن مالك قال أيب ملا أن تاب اهللا علي قلت يا رسول اهللا إين ال أعلم أحدا أباله اهللا يف الصدق 

يل كله إىل اهللا ورسوله وذلك ملا أنعم علي مبا أبالين وإن من توبيت إال أحدث إال صدقا ما حييت وأن أخنلع من ما
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسبك الثلث من مالك مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال مسلمة بن علي 

  تفرد به حممد بن رمح 

 بن أيب حدثنا حممد بن نصر ثنا مسلم بن حيىي الطائي نا سويد بن عبد العزيز نا نوح بن ذكوان عن حيىي - ٧٠١٠
كثري عن أيب الزناد عن غالب عن جابر قال دخلت على عائشة وعليها مشل ثوب مرقوع فقلت لو ألقيت عنك هذا 

الثوب فقالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن سرك أن تلقيين فال تلقني ثوبا حىت ترقعيه وال تدخرين 
ه إن شاء اهللا ال يروى هذا احلديث عن جابر بن عبد اهللا عن طعاما لشهر وما أنا مغرية ما أمرين به حىت أحلق ب

  عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به سويد بن عبد العزيز 

حدثنا حممد بن نصر اهلمداين ثنا عبد اهللا بن ذكوان الدمشقي ثنا سلم اخلواص ثنا سفيان بن عيينة عن  - ٧٠١١
قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل النساء  الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين

  والولدان مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سفيان بن عيينة تفرد به سلم اخلواص 

حدثنا حممد بن نصر ثنا هشام بن عمار ثنا عبد اهللا بن يزيد البكري ثنا يعقوب بن حممد عن بالل بن أيب  - ٧٠١٢
ريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بصحفة تفور فأسرع يده فيها مث رفع عن أيب ه]  ١١٤ص [ هريرة 

  يده فقال إن اهللا مل يطعمنا نارا 

حدثنا حممد بن نصر ثنا عبد السالم بن عاصم الرازي ثنا الصباح بن حمارب ثنا أبو عبد اهللا الترمذي عن  - ٧٠١٣
مسعود قال كان خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الضحاك بن مزاحم عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن 

أيب بكر واليته وعلى عمر واليته وعلى عثمان بعض واليته فكان على بئر يسمى بئر أريس فسقط اخلامت فيها 
  فنزحوا البئر فلم جيدوه اليروى هذا احلديث عن بن مسعود إال هبذا اإلسناد تفرد به الصباح بن حمارب 

ا حممد بن نصر اهلمداين ثنا حممد بن مصفى ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا داود بن الزبرقان عن حدثن - ٧٠١٤
إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله وسبح 

  قبل الغروب صالة العصر حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال قبل طلوع الشمس صالة الصبح و

حدثنا حممد بن نصر ثنا عبد احلميد بن عصام اجلرجاين ثنا عبد اهللا بن سيف ثنا مالك بن مغول عن  - ٧٠١٥
عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا من سب أصحايب مل يرو هذا ]  ١١٥ص [ عطاء 

  بن سيف تفرد به عبد احلميد بن عصام احلديث عن مالك بن مغول إال عبد اهللا 



حدثنا حممد بن نصر ثنا حرملة بن حيىي نا بن وهب أخربين بن جريج عن عطاء أنه مسع بن الزبري على  - ٧٠١٦
املنرب يقول إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع فلريكع حني يدخل مث يدب راكعا حىت يدخل يف الصف فإن 

يصنع ذلك قال بن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك مل يرو هذا احلديث عن بن  ذلك السنة قال عطاء وقد رأيته
  جريج إال بن وهب تفرد به حرملة وال يروى عن بن الزبري إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن نصر ثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن حيىي اللخمي ثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن  - ٧٠١٧
ت معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صبوا على من سبع قرب أيوب بن بشري قال مسع

من آبار شىت حىت أخرج إىل الناس فأعهد إليهم قال فخرج عاصبا رأسه صلى اهللا عليه و سلم حىت صعد املنرب 
 فاختار ما عند اهللا فلم يلقنها إال فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن عبدا من عباد اهللا خري بني الدنيا وبني ما عند اهللا

رسلك ]  ١١٦ص [ أبو بكر فبكى فقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 
أفضل الناس عندي يف الصحبة وذات اليد بن أيب قحافة انظروا هذه األبواب الشوارع يف املسجد فسدوها إال ما 

  بكر فإين رأيت عليه نورا كان من باب أيب 

حدثنا حممد بن نصر نا حممد بن حفص األوصايب نا سعيد بن موسى األزدي ثنا رباح بن زيد الصنعاين  - ٧٠١٨
عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من داوم على قراءة يس كل 

عن الزهري إال معمر وال عن معمر إال رباح وال عن رباح إال سعيد بن  ليلة مث مات مات شهيدا مل يرو هذا احلديث
  موسى تفرد به بن حفص 

حدثنا حممد بن أمحد بن حباب اجلالب املروزي نا عبد اهللا بن عمر بن مهاجر املروزي ثنا حيىي بن نصر  - ٧٠١٩
عد عن ثوبان قال قال رسول اهللا بن حاجب نا ورقاء بن عمر بن كليب عن منصور بن املعتمر عن سامل بن أيب اجل

صلى اهللا عليه و سلم استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ولن حيافظ على الوضوء إال مؤمن مل 
  يرو هذا احلديث عن ورقاء إال حيىي بن نصر بن حاجب 

ثنا أبو معاذ النحوي ثنا حامت بن  حدثنا حممد بن محاد اجلوزجاين ثنا سعيد بن عبد اهللا أبو صاحل اهلمداين - ٧٠٢٠
عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ]  ١١٧ص [ إمساعيل عن بكري بن مسمار الأعلمه إال عن عامر بن سعد 

عليه و سلم نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها فرب حامل فقه وهو غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو معاذ النحوي اليروى هذا احلديث عن سعد 

حدثنا حممد بن محاد نا أمحد بن حفص حدثين أيب نا إبراهيم بن طهمان عن األعمش عن أيب صاحل عن  - ٧٠٢١
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تناجشوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا 

  اهللا مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال إبراهيم بن طهمان  إخوانا كما أمركم

حدثنا حممد بن يوسف بن عمرو بن يوسف القومسي نا احلسني بن عيسى البسطامي القومسي ثنا أمحد  - ٧٠٢٢
بن أيب طيبة عن أيب طيبة عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 

عليه و سلم لو يقول أحدهم أعوذ باهللا من الشيطان ذهب غضبه أو سكن غضبه مل يرو هذا احلديث عن  صلى اهللا



األعمش عن أيب الضحى عن مسروق إال أبو طيبة ورواه الناس عن األعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن 
  صرد 

ن املبارك ثنا هشيم عن حدثنا حممد بن إسحاق بن موسى املروزي ثنا حممود بن العباس صاحب ب - ٧٠٢٣
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعطى أربعا أعطي 

أذكركم ومن ]  ١١٨ص [ أربعا وتفسري ذلك يف كتاب اهللا من أعطى الذكر ذكره اهللا ألن اهللا يقول اذكروين 
عوين استجب لكم ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة ألن اهللا يقول لئن أعطي الدعاء أعطي اإلجابة ألن اهللا يقول اد

شكرمت ألزيدنكم ومن أعطى االستغفار أعطي املغفرة ألن اهللا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا مل يرو هذا 
  احلديث عن األعمش إال هشيم تفرد به حممود بن العباس 

بن حرب املروزي ثنا علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن حدثنا حممد بن إسحاق املروزي ثنا حممد  - ٧٠٢٤
مطر الوراق عن بن هنيك عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعتق شقيصا من رقيق 

  فإن عليه أن يعتق بقيته فإن مل يكن له مال استسعى العبد يف مثنه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وضع امليت يف قربه  وبه عن مطر الوراق عن أنس بن مالك - ٧٠٢٥
وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع خفق نعاهلم أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن ما كنت تقول يف هذا الرجل يعين حممدا 

ار قد أبدلك اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما املؤمن فيقول أشهد أنه عبد اهللا ورسوله فيقال له انظر إىل مقعدك من الن
  به مقعدا من اجلنة فريامها مجيعا 

حدثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن حرب ثنا علي بن احلسني عن أبيه عن مطر عن أنس قال قال رسول  - ٧٠٢٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال للكافر يوم القيامة ارأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم 

  له كذبت قد سئلت ما هو أهون من ذلك فأبيت  فيقال

زهري السعدي ثنا شريك ]  ١١٩ص [ حدثنا حممد بن إسحاق املروزي ثنا علي بن حجر ثنا منظور بن  - ٧٠٢٧
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه 

احلديث عن هشام بن عروة إال شريك وال رواه عن شريك إال منظور بن زهري تفرد به علي  حوائجكم مل يرو هذا
  بن حجر 

حدثنا حممد بن إسحاق املروزي ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن احلسني بن واقد عن هشام بن  - ٧٠٢٨
ى اهللا عليه و سلم ال طالق قبل سعد عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة قال قال رسول اهللا صل

نكاح مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال هشام بن سعد وال عن هشام إال علي بن احلسني تفرد به أمحد بن سعيد 
  الدارامي 



وبه حدثنا علي بن احلسني حدثنا أيب عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال ملا قدم  - ٧٠٢٩
يه و سلم وأصحابه املدينة وآوهتم األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فنزلت ليستخلفنهم يف النيب صلى اهللا عل

  األرض اآلية ال يروى هذا احلديث عن أيب بن كعب إال هبذا اإلسناد تفرد به أمحد بن سعيد الدارامي 

ثنا خالد بن اهلياج بن  حدثنا حممد بن مجعة بن خلف أبو قريش القهستاين ثنا احلسني بن إدريس اهلروي - ٧٠٣٠
بسطام عن أبيه عن سفيان الثوري عن شريك بن عبد اهللا عن خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي أن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن عن سفيان إال هياج تفرد به ابنه 

إدريس ثنا خالد بن اهلياج عن أبيه عن حممد بن إسحاق حدثنا حممد بن مجعة ابو قريش ثنا احلسني بن  - ٧٠٣١
عن شريك بن عبد اهللا عن مساك بن حرب قال قلت جلابر بن مسرة هل كنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم قال نعم كان طويل الصمت كان أصحابه ينشدون عنده الشعر ويتذاكرون حديث أوليهم فرمبا تبسم معهم 
  سلم مل يرو هذا احلديث عن بن إسحاق إال اهلياج بن بسطام تفرد به ابنه صلى اهللا عليه و 

حدثنا حممد بن مجعة أبو قريش ثنا أمحد بن حممد التبعي ثنا القاسم بن احلكم العرين ثنا سالم الطويل عن  - ٧٠٣٢
أن يهجر أخاه فوق  إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل ملؤمن
  ثالثة أيام مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم الصائغ إال سالم الطويل تفرد به القاسم بن احلكم 

حدثنا حممد بن مجعة ثنا احلسني بن إدريس ثنا خالد بن هياج عن أبيه عن سفيان عن األوزاعي عن باب  - ٧٠٣٣
لى اهللا عليه و سلم أرخص يف بيع العرايا خبرصها كيال بن عمري عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن النيب ص

  مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال هياج بن بسطام تفرد به خالد بن هياج ومل يروه عن األوزاعي إال الثوري 

بن املسلم ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن )  ٠٢حدثنا حممد بن األعجم الصنعاين ثنا حريز  - ٧٠٣٤
بيه عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك شعرة من جسده مل أ

  قال علي فمن مث عاديت شعري وكان جير شعره ]  ١٢١ص [ يغسلها فعل به كذا وكذا يف النار 

اهللا عليه و سلم يعقد  وبه عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال رأيت النيب صلى - ٧٠٣٥
  التسبيح 

وبه عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٧٠٣٦
سلم قال ما أنزل اهللا من داء إال نزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله مل يرو هذه األحاديث عن عبد العزيز 

  تفرد به حريز بن املسلم  بن أيب رواد إال ابنه

وبه حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن بن جريج عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن  - ٧٠٣٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تفتح أبواب السماء يوم االثنني واخلميس فيغفر اهللا ملن ال يشرك به شيئا إال 

  املتهاجرين 



يج عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر وبه عن بن جر - ٧٠٣٨
  بقطع األجراس مل يرو هذين احلديثني عن بن جريج إال عبد اجمليد تفرد هبما حريز بن املسلم 

عن عثمان بن  حدثنا حممد بن األعجم الصنعاين ثنا عبد اهللا بن أيب غسان الصنعاين ثنا زافر بن سليمان - ٧٠٣٩
زائدة عن العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ال حيجبه عن قراءة القرآن إال اجلنابة مل يرو هذا احلديث عن العالء بن املسيب إال عثمان بن زائدة وال عن عثمان 

  إال زافر تفرد به بن أيب غسان 

وبه ثنا زافر عن إسرائيل عن يونس عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه  - ٧٠٤٠
  و سلم قال يف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن زافر إال عبد اهللا بن أيب غسان 

عن قيس بن وبه حدثنا زافر بن سليمان عن قيس بن الربيع عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصني  - ٧٠٤١
عاصم أنه اسلم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يغتسل مباء وسدر مل يرو هذا احلديث عن زافر إال عبد 

  اهللا بن أيب غسان 

وبه حدثنا زافر عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم الزهري أن النيب  - ٧٠٤٢
إذا حضرت الصالة وبأحدكم اخلالء فليبدأ باخلالء مل يرو هذا احلديث عن زافر إال بن صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أيب غسان 

وبه ثنا زافر عن أيب يونس القوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٠٤٣
نس إال زافر تفرد به عبد اهللا بن أيب قال ال يؤمن عبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره مل يرو هذا احلديث عن أيب يو

  غسان 

حدثنا حممد بن األعجم الصنعاين نا حريز بن املسلم ثنا عبد اجمليد عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن  - ٧٠٤٤
نافع عن اجلراح موىل أم حبيبة عن أم حبيبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس 

  ا احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد تفرد به حريز بن املسلم مل يرو هذ

حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن جويت الصنعاين ثنا أيب ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري ثنا  - ٧٠٤٥
ة بني القاسم بن معن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهي معترض

  يديه كاعتراض اجلنازة 

حدثنا حممد بن إسحاق حدثين أيب ثنا عبد امللك الذماري ثنا القاسم بن معن عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٧٠٤٦
  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الوالء ملن أعتق 

لعشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا وبه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضر ا - ٧٠٤٧
  بالعشاء 



  وبه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل وهو صائم  - ٧٠٤٨

وبه حدثنا القاسم بن معن عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن سعد أن النيب صلى اهللا عليه و  - ٧٠٤٩
  سلم قال له ارم فداك أيب وأمي 

يد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب قال قال وبه عن حيىي بن سع - ٧٠٥٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال بالنيات وإمنا المرئ ما نوى من كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته 

  اجر إليه إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما ه

حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن جويت ثنا ايب ثنا عبد امللك الذماري ثنا القاسم بن معن عن عاصم  - ٧٠٥١
عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حالف بني املهاجرين واألنصار يف دار ]  ١٢٤ص [ بن األحول 

  أنس 

العسكري ثنا بشر بن هالل الصواف ثنا يوسف بن عطية ثنا عبد  حدثنا حممد بن حيىي بن سهل بن حممد - ٧٠٥٢
اهللا الداناج ومطر الوراق وقتادة عن أنس بن مالك قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من باب البيت وهو 

ل اهللا يف يريد احلجرة فسمع ناسا خيتصمون يف القدر يقول أحدهم أمل يقل اهللا يف آية كذا وكذا ويقول اآلخر أمل يق
آية كذا وكذا فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من باب احلجرة كأمنا فقيء يف وجهه مثل حب الرمان فقال 
أهبذا أمرمت أو هبذا بعثتم إمنا هلك من كان قبلكم بأشباه هذا ضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض أمركم اهللا بأمر فاقبلوه 

اس أحدا بعد ذلك تكلم يف القدر حىت كان ليايل احلجاج فكان أول من وهناكم عن شيء فانتهوا عنه فما مسع الن
  تكلم يف القدر معبد اجلهين فقتله احلجاج 

حدثنا حممد بن حيىي بن سهل العسكري ثنا حممد بن بكار العيشي ثنا محاد بن عيسى اجلهين نا حنظلة بن  - ٧٠٥٣
عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان أيب سفيان عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده 

إذا مد أو رفع يديه يف الدعاء مل يردمها حىت ميسح هبما وجهه اليروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  محاد بن عيسى اجلهين 

احلسن عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن حيىي ثنا بشر بن هالل ثنا جعفر بن سليمان عن أيب طارق عن  - ٧٠٥٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبن أو يعلمهن من يعمل هبن قال أبو 
هريرة قلت انا يا رسول اهللا فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيدي فعقد فيها مخسا وقال اتق احملارم تكن أعبد 

ن أغىن الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن الناس وارض مبا قسم اهللا لك تك
مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال أبو طارق تفرد به 

  جعفر بن سليمان 



يثي نا عبد اهللا بن أيب محيد حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ثنا حممد بن بكار العيشي نا بكر بن عبد اهللا الل - ٧٠٥٥
عن أيب املليع بن أسامة عن جابر بن عبد اهللا قال بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل جراحة فأمر هبا أن تداوى 

  وتقاد وأجله سنة مل يرو هذا احلديث عن أيب املليح إال عبد اهللا بن أيب محيد 

ثنا أبو مجيلة الكويف املفضل بن صاحل عن عمرو بن  حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ثنا سهل بن عثمان - ٧٠٥٦
دينار عن بن عباس قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بديال اخلزاعي ينادي يف أيام التشريق ال تصوموا هذه 

  األيام فإهنا ايام أكل وشرب مل يرو هذا احلديث عن عمروبن دينار إال املفضل بن صاحل 

عن ]  ١٢٦ص [ هل ثنا سهل بن عثمان ثنا وكيع عن أيب العميس عن بن أيب مليكة حدثنا حممد بن س - ٧٠٥٧
عائشة قالت قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يستخلف ولو كان مستخلفا أحدا الستخلف أبا بكر مل يرو هذا 

  احلديث عن بن أيب ملكية إال أبو العميس 

حكيم ثنا حيىي بن السكن ثنا يزيد بن إبراهيم التستري وأبو حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ثنا يزيد بن  - ٧٠٥٨
العوام القطان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا أيصلي الرجل يف الثوب الواحد فقال أو 

  كلكم جيد ثوبني مل يرو هذا احلديث عن عمران القطان إال حيىي بن السكن تفرد به يزيد بن حكيم 

حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ثنا يزيد بن حكيم ثنا حيىي بن السكن ثنا محاد بن سلمة وعمران القطان  - ٧٠٥٩
عن أيب هارون عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيأتيكم قوم يطلبون العلم فإذا أتوكم 

  السكن تفرد به يزيد بن حكيم فاستوصوا هبم خريا مل يرو هذا احلديث عن عمران القطان إال حيىي بن 

وبه حدثنا حيىي بن السكن ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن بن عمر يف قول اهللا عز و  - ٧٠٦٠
جل احلج أشهر معلومات قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذو القعدة وذو احلجة فمن فرض فيهن احلج قال بن 

ان النساء وال فسوق السباب وال جدال املراء مل يرفع هذا احلديث عن إبراهيم عمر التلبية واإلحرام فال رفث غشي
  بن مهاجر إال شريك 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا سهل بن عثمان نا عقبة بن خالد عن موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه عن  - ٧٠٦١
بيت وقال اقيموه عنه شيئا اليروى أنس بن مالك قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يفرش على باب ال

  هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عقبة بن خالد 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا سهل بن عثمان نا عبد اهللا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال  - ٧٠٦٢
اهللا عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم فليصل يف ثوبني فإن مل يكن  قال عمر بن نافع ال أعلمه إال عن النيب صلى

عليه إال ثوب فليئتزر به مث ليصل وال تشتملوا اشتمال اليهود فإن اهللا أحق أن يتزين له مل يرو هذا احلديث عن عمر 
  بن نافع إال عبد اهللا بن جعفر تفرد به سهل بن عثمان 



سهل بن عثمان ثنا علي بن مسهر عن ليث بن أيب سليم عن الشعيب  حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ثنا - ٧٠٦٣
عن احلارث عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه واحمللل واحمللل له 

  والوامشة واملوشومة ومانع الصدقة مل يرو هذا احلديث عن ليث إال علي بن مسهر 

ىي ثنا سهل بن عثمان ثنا حبيب بن حبيب عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال حدثنا حممد بن حي - ٧٠٦٤
نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا نعم ]  ١٢٨ص [ قالت فاطمة لعلي يا بن عم شق علي العمل والرحى فكلم 

نهما فقالت فاطمة يا نيب فأتامها نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الغد ومها نائمان يف حلاف واحد فأدخل رجله بي
اهللا قد شق علي العمل فإن أمرت يل خبادم مما افاء اهللا عليك قال أفال أعلمك ما هو خري لك من ذلك تسبحني ثالثا 
وثالثني وامحدي ثالثا وثالثني وكربي أربعا وثالثني فتلك مائة باللسان وألف يف امليزان وذلك بأن اهللا يقول من جاء 

  مثاهلا إىل مائة ألف مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال حبيب بن حبيب أخو محزة الزيات باحلسنة فله عشر أ

حدثنا حممد بن حيىي ثنا سهل بن عثمان ثنا عباد بن بشر ثنا أبو إسحاق عن احلارث عن علي قال قال  - ٧٠٦٥
ملؤمن فيحجزه إميانه وأما املشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ال أختوف على أميت مؤمنا وال مشركا أما ا

فيقمعه كفره ولكين أختوف عليهم منافقا عامل اللسان يقول ما يعرفون ويعمل ما ينكرون مل يروا هذا احلديث عن أيب 
  إسحاق إال عباد بن بشر 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا سهل بن عثمان ثنا سعيد بن مسلمة األموي عن األعمش عن زيد العمي عن  - ٧٠٦٦
نس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستر ما بني عورات بين آدم واجلن إذا وضع أحدهم ثوبه أ

  أن يقول بسم اهللا مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال سعيد بن مسلمة وسعيد بن الصلت 

د البيسري ثنا أسامة بن حدثنا حممد بن حيىي بن سهل بن حممد ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا يزيد أبو خال - ٧٠٦٧
زيد عن إمساعيل بن أمية نا ثابت البناين أنه مسع أنس بن مالك قال أنا عند ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حني أحرم حبجة الوداع فقال حني انبعثت به راحلته لبيك حبجة وعمرة معا مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد 
  به أبو كامل إال أبو خالد البيسري تفرد 

حدثنا حممد بن حيىي بن سهل العسكري ثنا سهل بن عثمان ثنا حمبوب العطار عن يزيد بن بزيع أيب خالد  - ٧٠٦٨
عن عطاء اخلرساين عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن اإلقران يف 

  هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال يزيد بن بزيع  التمر فإن اهللا قد أوسع عليكم فأقرنوا مل يرو

حدثنا حممد بن حيىي ثنا سهل بن عثمان ثنا حممد بن ميسر أبو سعد الصاغاين عن بن جريج عن عطاء  - ٧٠٦٩
عن بن عباس أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكت أهنا أنكحت وهي كارهة فنزعها من زوجها وكانت 

  عد ذلك أبا لبابة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو سعد الصاغاين تفرد به سهل ثيبا فنكحت من ب

حدثنا حممد بن حيىي ثنا يزيد بن حكيم ثنا حيىي بن السكن عن قيس بن الربيع ثنا حبيب بن أيب ثابت عن  - ٧٠٧٠
لم بأمة سوداء فقال يا رسول حممد بن علي عن حنني عن بن عباس أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س



إن علي رقبة مؤمنة فهل جتزئ هذه عين فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتشهدين ان ال ]  ١٣٠ص [ اهللا 
إله إال اهللا قالت نعم قال أتشهدين أين رسول اهللا قالت نعم قال أعتقها فإهنا جتزئ مل يرو هذا احلديث عن حبيب إال 

  العباس بن عبد املطلب جد إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني  قيس وحنني هو موىل

حدثنا حممد بن حفص بن هبمرد العسكري ثنا زنيج أبو غسان الرازي ثنا عبد الرمحن بن مغراء ثنا  - ٧٠٧١
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ابين هذا سيد وليصلحن اهللا به بني 

  من املسلمني يعين احلسن بن علي مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو زهري وحيىي بن سعيد األموي  فئتني

حدثنا حممد بن حفص نا زنيج ثنا ابو متيلة حيىي بن واضح نا احلسني بن واقد عن عاصم بن أيب النجود  - ٧٠٧٢
زبري بالنار مسعت النيب صلى اهللا عليه و عن زر بن حبيش قال جاء بن جرموز يستأذن على علي فقال بشر قاتل ال

  سلم يقول إن لكل نيب حواريا وإن الزبري حواريي مل يرو هذا احلديث عن احلسني بن واقد إال متيلة 

وبه حدثنا أبو متيلة عن خارجة بن مصعب عن خالد احلذاء عن عكرمة عن أيب هريرة قال ما احتذى  - ٧٠٧٣
  جعفر بن أيب طالب مل يرو هذا احلديث عن خارجة إال متيلة  النعال وال ركب الكور من رجل مثل

حدثنا حممد بن حفص بن هبمرد نا اجلراح بن خملد ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا نوح بن ذكوان أبو  - ٧٠٧٤
أيوب عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جاءكم 

ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن من 
عن املقربي إال نوح بن ذكوان تفرد به عمرو بن عاصم ورواه عبد احلميد بن سليمان عن حممد بن عجالن عن بن 

  وثيمة النصري 

أمحد بن عثمان ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا أبو حرة عن  حدثنا حممد بن حفص بن هبمرد ثنا أبو اجلوزاء - ٧٠٧٥
حممد بن سريين عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري 

يرو هذا حساب هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون قال عمران فقد اكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنا مل 
  احلديث عن أيب حرة إال عبيد اهللا بن عبد اجمليد تفرد به أبو اجلوزاء 

حدثنا حممد بن حفص نا زنيج نا هارون بن املغرية عن إمساعيل بن مسلم عن الزهري عن أيب سلمة عن  - ٧٠٧٦
عصى اهللا ورسوله مث قال  أيب هريرة قال بئس الطعام يدعى إليه األغنياء ومينعه الفقراء ومن دعي إليه فلم جيبه فقد

  ]  ١٣٢ص [ أما واهللا ما أنا أقوله ورواه الناس عن الزهري عن األعرج 

حدثنا حممد بن حفص نا إبراهيم بن املستمر العروقي ثنا الضحاك بن خملد ثنا مستور بن عباد أبو مهام  - ٧٠٧٧
ما تركت من حاجة وال داجة إال أتيت عليها اهلنائي ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول اهللا 

قال وتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قال نعم قال فإن هذا يأيت على ذلك كله مل يرو هذا احلديث عن 
  ثابت البناين إال مستور تفرد به عباد 



رث ثنا أيب ثنا احلسن بن حدثنا حممد بن حفص نا رجاء بن حممد السقطي نا عبد الصمد بن عبد الوا - ٧٠٧٨
ذكوان عن حبيب بن أيب ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل 
مسألة من ظهر غىن استكثر هبا من رضف جهنم قالوا وما ظهر غىن قال عشاء ليلة مل يرو هذا احلديث عن حبيب 

  بد الوارث بن أيب ثابت إال احلسن بن ذكوان تفرد به ع

حدثنا حممد بن حفص ثنا عبد اهللا بن عمران األصبهاين ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ الضيب عن  - ٧٠٧٩
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم فال أدري أزاد أم نقص فلما 

  مان بن معاذ إال أبو داود تفرد به عبد اهللا بن عمران انصرف قيل له فسجد سجدتني مل يرو هذا احلديث عن سلي

حدثنا حممد بن حفص بن هبمرد ثنا إسحاق بن احلارث الرازي ثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ثنا نصري  - ٧٠٨٠
بن أيب األشعث وشريك وأبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن املطلب بن 

عة قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض اسفاره يسري يف بعض الليل إذ مسع صوت غناء فقال ما ربي
زوى احلرب عنه أن جين فيقربا ... ... ال يزال حواري تلوح عظامه ... هذا فنظر فإذا رجل يطارح رجال للغناء 

دعا مل يرو هذا احلديث عن نصري بن األشعث إال  فقال اللهم اركسهما يف الفتنة ركسا ودعهما يف نار جهنم... 
  عمرو بن عبد الغفار 

حدثنا حممد بن حفص نا إسحاق بن احلارث الرازي نا عبد اهللا بن يزيد املقرئ نا سالم بن أيب مطيع عن  - ٧٠٨١
لم فانطلق أيوب عن سعيد بن جبري أن رجال سأل بن عمر عن نبيذ اجلر فقال كرهه رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

سعيد إىل بن عباس فقال ما قال بن عمر فقال صدق بن عمر مل يرو هذا احلديث عن سالم بن أيب مطيع إال عبد اهللا 
  بن يزيد املقرئ 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج العسكري ثنا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين ثنا عمر بن هارون  - ٧٠٨٢
ن سامل خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كن أزواج النيب صلى اهللا عليه و عن جعفر بن حممد عن أبيه ع

مل يرو هذا ]  ١٣٤ص [ سلم جيعلن رؤوسهن أربع قرون فإذا اغتسلن مجعنه على وسط رؤوسهن ومل ينقضنه 
  احلديث عن جعفر إال عمر بن هارون وال يروى عن سامل إال هبذا اإلسناد 

عبد اهللا بن بكر ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا حممد بن حمصن العكاشي ثنا إبراهيم بن أيب  حدثنا حممد بن - ٧٠٨٣
عبلة عن عبد الواحد بن قيس قال مسعت أبا هريرة يقول قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم مجاعة من مزينة 

وقوم خيرجون ركبانا فقال النيب  ومجاعة من هذيل ومجاعة من جهينة فقالوا يا رسول اهللا إنا خرجنا إىل مكة مشاة
صلى اهللا عليه و سلم للماشي أجر سبعني حجة وللراكب أجر ثالثني حجة مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب 

  عبلة إال حممد بن حمصن 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا حممد بن عباد ثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور  - ٧٠٨٤
شرقي عن الشعيب عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت يف غزوة تبوك جببنة فأخذ السكني فقطع وقال امل



كلوا بسم اهللا مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن منصور إال إبراهيم بن عيينة ومل يروه عن الشعيب إال عمرو بن 
  منصور 

ونس ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر نا سريج بن ي - ٧٠٨٥
جده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهال عن اهللا مهال لوال شباب خشع وشيوخ ركع 

مل يرو هذا احلديث عن خثيم إال ]  ١٣٥ص [ وأطفال رضع وهبائم رتع لصب عليكم العذاب صبا مث لرض رضا 
  ريج وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد ابنه تفرد به س

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر نا بشر بن الوليد الكندي ثنا حممد بن عمرو األنصاري عن حممد بن  - ٧٠٨٦
سريين قال قلت ألنس بن مالك أما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيضب فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  بلغ ذلك ولكن أبا بكر اختضب باحلناء والكتم  و سلم مل يكن

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا داود بن رشيد نا سويد بن عبد العزيز عن حيىي بن احلارث  - ٧٠٨٧
عن القاسم عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف أصحابه فقال اغتسلوا يوم اجلمعة فمن اغتسل 

  معة كانت كفارة ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام يوم اجل

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا حممد بن أيب مسينة نا أبو مالك اجلوداين ثنا جرير بن حازم عن احلسن  - ٧٠٨٨
ت ومالك عن مسرة بن جندب أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أيب اجتاح مايل قال أن

  ألبيك مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال جرير بن حازم تفرد به أبو مالك اجلوداين 

ص [ حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا سريج بن يونس ثنا قران بن متام عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع  - ٧٠٨٩
أن يسجد فليسجد ومن مل  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استطاع منكم]  ١٣٦

يستطع فال يرفع إىل جبهته شيئا ليسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا 
  بن عمر إال قران بن متام تفرد به سريج بن يونس 

عن نصري بن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي ثنا عيسى بن يونس  - ٧٠٩٠
نصري عن إمساعيل السدي عن رفاعة بن شداد قال دخلت على املختار بن أيب عبيد وعنده وسادتان فقال يا جارية 
هايت وسادة قلت هذه وسادة قال ال إن هذه قام عنها آنفا جربيل وهذه قام عنها ميكائيل فواهللا ما منعين أن أضربه 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آمن رجال على دمه فقتله  بسيفي إال حديث حدثنيه عمرو بن احلمق
فهو يف النار وإن كان املقتول كافرا مل يرو هذا احلديث إال نصري وهو عندي نصري بن أيب األشعث إال عيسى بن 

  يونس 

سامل نا الصلت بن دينار حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان نا سعيد بن  - ٧٠٩١
عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على البالط وعليه نعاله 

  فبصق حتت قدمه اليسرى مث دلكها باألرض 



ي عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان ثنا صاحل بن موسى الطلح - ٧٠٩٢
منصور عن ربعي بن حراش وهالل بن يساف عن عائشة قالت أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم جملسا من جمالس 

األنصار فيه مجاعة منهم فسلم فردوا السالم وكره هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم اجمللس فقالوا يا رسول اهللا جملس 
لس فيه قال فإن أبيتم إال أن تفعلوا فردوا السالم وغضوا كان جيلسه آباؤنا يف اجلاهلية فأحببنا أن نعمره وجن

  األبصار وأرشدوا السبيل مل يرو هذا احلديث عن منصور إال صاحل بن موسى الطلحي 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج نا سليمان بن عمر ثنا وهب بن راشد الرقي نا ثابت البناين عن  - ٧٠٩٣
سول اهللا إن فالنا مل ينم البارحة قال ومل قيل لدغته عقرب قال أما إنه لو قال حني آوى أنس بن مالك قال قيل يا ر

  إىل فراشه أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق مل يضره مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال وهب بن راشد 

عبد الواحد عن زكريا بن  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر نا عبد اهللا بن عمر بن أبان نا عنبسة بن - ٧٠٩٤
حكيم عن احلسن عن أمه عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد وتره ركعتني وهو جالس مل 

  يرو هذا احلديث عن احلسن إال زكريا بن حكيم وميمون بن موسى املرائي 

طلحة بن سنان عن ليث بن أيب سليم عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر نا عبد اهللا بن عمر بن أبان ثنا  - ٧٠٩٥
عن عائشة قالت رمبا دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بالغداء فلم ]  ١٣٨ص [ عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد 
  جيده ففرض على نفسه الصوم 

ريج عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين ثنا عمرو بن مجيع عن بن ج - ٧٠٩٦
عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب البهاء عن 

  الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرمحن واخللود يف النار مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عمرو بن مجيع 

ن أيب الفرج ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا حممد ب - ٧٠٩٧
راشد أبو حممد احلماين عن أيب هارون عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثهم ليلة أسري به 

قال تصعدت أنا وجربيل إىل السماء الدنيا فإذا أنا مبلك يقال له إمساعيل وهو صاحب مساء الدنيا وبني يديه سبعون 
ف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف وتال هذه اآلية وما يعلم جنود ربك إال هو مل يرو هذا احلديث عن راشد أل

  احلماين إال عبد الوهاب اخلفاف 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج نا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين نا شعيب بن صفوان عن عطاء  - ٧٠٩٨
بن عباس عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا كل نسائك قد دخل البيت غريي  بن السائب عن سعيد بن جبري عن

إليه إن نيب اهللا قد اذن يل ]  ١٣٩ص [ قال فاذهيب إىل ذي قرابتك إىل شيبة فليفتح لك الباب فادخليه فأرسلت 
ح فأتى النيب صلى اهللا أن تفتح يل الباب فأدخله قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرك بذاك قلت نعم فأخذ املفاتي

عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أمرت عائشة أن يفتح هلا الباب قال نعم قال ال واهللا ما فتحته يف جاهلية وال إسالم 
بليل قط قال فانظر ما كنت تصنع فافعله وما كنت ال تفعل فال تفعله واذهيب أنت يا عائشة فصلي ركعتني يف 



وإن قومك قصرت هبم النفقة فتركوا طائفة من البيت مل يرو هذا احلديث عن عطاء  احلجر فإن طائفة منه من البيت
  بن السائب إال شعيب بن صفوان 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا إمساعيل بن إبراهيم نا املشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرمحن  - ٧٠٩٩
هللا عليه و سلم كل مسكر حرام فقال عمر يا رسول اهللا اخلزار عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى ا

قولك كل مسكر حرام فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اشرب فإذا نش فدع مل يرو هذا احلديث عن النضر أيب 
  عمر إال املشمعل 

ياس عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر ثنا حممد بن بكار ثنا عنبسة بن عبد الواحد عن الدخيل بن إ - ٧١٠٠
عمه هالل بن سراج عن جماعة قال أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جماعة بن مرارة من بين سلمى أرضا 

باليمامة يقال هلا العوزة قال وكتب له بذلك كتابا من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جملاعة بن مرارة من بين 
ال يروى هذا احلديث عن جماعة إال ]  ١٤٠ص [ ار وكتب يزيد سلمى إين أعطيتك العوزة فمن خالفين فيها فالن

  هبذا اإلسناد تفرد به عنبسة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر نا احلسن بن محاد سجادة ثنا احلسن بن زياد عن إسرائيل عن مساك بن  - ٧١٠١
ليهم فأتى هبم فأمال عليهم حرب عن سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما بالبصرة ارتدوا عن اإلسالم فبعث إ

الطعام مجعتني مث دعاهم إىل اإلسالم فأبوا فحفر عليهم حفرة مث قام عليها فقال ألمألنك شحما وحلما مث أتى هبم 
فضرب أعناقهم وألقاهم يف احلفرة مث ألقى عليهم احلطب فأحرقهم مث قال صدق اهللا ورسوله قال سويد بن غفلة 

تك تقول صدق اهللا ورسوله فقال وحيك إن حوايل قوما جهاال ولكن إذا مسعتين أقول فلما انصرف اتبعته فقلت مسع
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم ما مل يقل 

سامي نا بشار بن احلكم نا ثابت حدثنا حممد بن نوح بن حرب العسكري ثنا إبراهيم بن احلجاج ال - ٧١٠٢
البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اخلصلة الصاحلة لتكون يف الرجل فيصلح اهللا 

  هبا عمله كله فطهور الرجل لصالته يكفر طهوره ذنوبه وتكون صالته نافلة 

عليه و سلم أبا ذر فقال يا أبا ذر أال أدلك على وبه عن ثابت عن أنس قال لقي رسول اهللا صلى اهللا  - ٧١٠٣
يا رسول اهللا قال عليك حبسن ]  ١٤١ص [ خصلتني مها أخف على الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها قال بلى 

اخللق وطول الصمت فوالذي نفس حممد بيده ما عمل اخلالئق عمال أحب إىل اهللا منهما مل يرو هذين احلديثني عن 
  ر بن احلكم ثابت إال بشا

حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا داهر بن نوح األهوازي نا محاد بن زيد عن شعيب بن احلبحاب عن أيب  - ٧١٠٤
  العالية أن أم املؤمنني عائشة قالت خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن طالقا 



ر بن أيب عثمان عن عمرو بن عبيد حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا اخلليل بن سعيد األبلي نا عم - ٧١٠٥
وواصل بن عطاء الغزال عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عبد 

الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن مل تسأهلا أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها 
خري وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن واصل بن عطاء إال عمران بن أيب عثمان خريا منها فائت الذي هو 
  تفرد به اخلليل بن سعيد 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا شيبان بن فروخ ثنا يزيد بن عياض عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن  - ٧١٠٦
ذا صلى الصبح يرفع صوته حىت يسمع عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إ]  ١٤٢ص [ أيب بردة 

أصحابه يقول اللهم أصلح يل ديين الذي جعلته يل عصمة ثالث مرار اللهم أصلح دنياي الذي جعلت فيها معاشي 
ثالث مرار اللهم أصلح يل آخريت اليت جعلت إليها مرجعي ثالث مرار اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ثالث 

قمتك ثالث مرار اللهم إين أعوذ بك منك ثالث مرار اللهم ال مانع ملا أعطيت وال مرار اللهم إين أعوذ بعفوك من ن
معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد مل يرو هذا احلديث عن أيب بردة إال إسحاق بن حيىي تفرد به يزيد بن 

  عياض 

دثين أيوب السختياين عن حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا شيبان بن فروخ ثنا سليمان القافالين ح - ٧١٠٧
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية تفتخرون 
هبم أال أنبئكم مثل آبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية كمثل ملك بىن قصرا على قارعة الطريق واختذ فيه طعاما ووكل 

أحد إال اصاب من طعامي هذا فكان إذا مر الرجل شارة حسنة وثياب حسنة ذهبوا إليه  به رجاال فقال ال ميرن
فتعلقوا به وجاءوا به حىت يأكل من ذلك الطعام وإذا جاء رجل يف شارة سيئة وثياب رثة منعوه فلما طال ذلك 

فقال هلم إين جائع وإمنا يصنع  بعث اهللا ملكا من املالئكة يف شارة سيئة وثياب رثة فمر جبنباهتم فقاموا إليه فدفعوه
الطعام جلائع فقالوا ال إن طعام امللك ال يأكله إال األبرار فدفعوه فانطلق فجاء يف صورة حسنة وثياب حسنة فمر 

إليه فتعلقوا به فقالوا تعال فأصب من طعام امللك قال ال أريده ]  ١٤٣ص [ كأنه ال يريدهم بعيدا منهم فذهبوا 
لك إن بلغه أن مثلك مر ومل يصب من طعامه شق عليه وخشينا أن يصيبنا منه عقوبة فأكرهوه فقالوا ال يدعك امل

فأدخلوه حىت جاؤوا به إىل الطعام فقربوا إليه الطعام فقال بثيابه هكذا ىف الطعام فقالوا ما تصنع قال إين جئتكم يف 
رة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموين شارة سيئة وثياب رثة فأخربتكم أين جائع فمنعتموين وإين جئتكم يف شا

وغلبتموين وأبيتم أن تدعوين فقبحكم اهللا وقبح ملككم إمنا يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وإنه ليس له عند اهللا 
خالق قال فارتفع امللك ونزل عليهم العذاب مل يرو هذا احلديث هبذا الكالم عن أيوب إال سليمان القافالين تفرد به 

  م األول التفتخروا بآبائكم هشام الدستوائى واحلسن بن أيب جعفر احلفري شيبان وروىالكال

حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا عبد القدوس بن حممد العطار نا يزيد بن متيم بن زيد حدثين أيب متيم بن  - ٧١٠٨
صلى اهللا عليه و  زيد حدثين أبو مرحوم السعدي حدثين املنتصر بن عمارة عن أبيه عن أيب ذر قال قال رسول اهللا

سلم من باع دارا مل يستخلف مل يبارك له يف مثنها اليروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد 
  القدوس بن حممد 



حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا بكر بن بكار ثنا سعيد بن يزيد البجلي  - ٧١٠٩
لشعيب أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وزوجها أبو عمرو بن حفص ثنا عامر بن شراحيل ا

بن عمر بن املغرية املخزومي فقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إيل وهو منطلق إىل جيش إىل اليمن بطالقي 
انطلقت إىل رسول فسألت أولياءه النفقة علي والسكىن فقال أولياؤه ما أرسل إلينا يف ذلك بشيء وال أوصانا به ف

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إن أبا عمرو بن حفص أرسل إيل بطالقي وطلبت السكىن والنفقة 
فقال أولياؤه مل يرسل إلينا بشيء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كانت 

ىت تنكح زوجا غريه فال نفقة هلا وال سكىن مل يرو هذا احلديث عن سعيد لزوجها عليه رجعة فإذا كانت ال حتل له ح
  بن يزيد إال بكر بن بكار 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا شيبان بن فروخ ثنا سالم بن مسكني ثنا عصمة أبو حكيمة عن أيب  - ٧١١٠
ما علمين جربيل صلى اهللا عليه و عثمان النهدي عن أيب بن كعب قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أعلمك 

سلم قلت بلى يا رسول اهللا قال قل اللهم اغفر يل خطئي وعمدي وهزيل وجدي وال حترمين بركة ما أعطيتين وال 
  تفتين فيما حرمتين ال يروى هذا احلديث عن أيب بن كعب إال هبذا اإلسناد تفرد به سالم بن مسكني 

احلسن بن إسرائيل نا وكيع بن اجلراح عن احلسن بن صاحل عن عبد  حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا - ٧١١١
ص [ العزيز بن رفيع عن أيب جماهد وأيب مدلة عن أيب هريرة قال قلنا ما لنا يا رسول اهللا إذا كنا عندك كانت قلوبنا 

كم املالئكة يف اآلخرة فإذا رجعنا ذهب ذلك عنا فقال لو كنتم تكونون إذا رجعتم كهيئتكم عندي لزارت]  ١٤٥
يف بيوتكم ولصافحتكم بأكفها ولو كنتم ال تذنبون جلاء اهللا خبلق يذنبون فيغفر هلم قلت يا رسول اهللا أخربنا عن 

اجلنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة مالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الورس 
يبؤس ال خترق ثياهبم وال يبلى شباهبم ثالث ال ترد دعوهتم اإلمام والزعفران من يدخلها خيلد ال ميوت وينعم ال 

العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق السحاب يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز 
  بن وفيع إال احلسن بن صاحل وال عن احلسن إال وكيع تفرد به احلسن بن إسرائيل 

مد بن نوح ثنا يعقوب بن إسحاق القطان الرازي ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أخيه حدثنا حم - ٧١١٢
طلحة بن سليمان عن الفياض بن غزوان عن زبيد اليامي عن جماهد عن بن عمر قال مر عمر بن اخلطاب مبعاذ بن 

لك ذكرت أخاك إن جبل وهو قاعد عند قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبكي فقال يا معاذ ما أبكاك لع
ذكرته إنه لذلك أهل قال ال ولكن أبكاين بشيء مسعته منه يف جملسي هذا أو يف مكاين هذا يقول صلى اهللا عليه و 

سلم يسري الرياء شرك إن اهللا حيب األتقياء األخفياء األبرياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا وإذا حضروا مل يعرفوا قلوهبم 
كل فتنة سوداء مظلمة مل يرو هذا احلديث عن زبيد إال الفياض بن غزوان وال عن مصابيح اهلدى خيرجون من 

  الفياض إال طلحة بن سليمان تفرد به إسحاق بن سليمان 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا وهب بن حفص احلراين ثنا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي عن عبد  - ٧١١٣
نس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خطب بعض بناته العزيز بن احلصني عن ثابت البناين عن أ

جلس إىل اخلدر فقال إن فالنا خيطب فإن هي سكتت كان سكوهتا رضاها وإن هي كرهت طعنت يف احلجاب فكان 
  ذلك منها كراهية مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال عبد العزيز بن احلصني تفرد به عثمان بن عبد الرمحن 



حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا وهب بن حفص احلراين ثنا حبيب بن فروخ ثنا بن طلحة بن مصرف  - ٧١١٤
عن أبيه عن مرة الطيب عن أيب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن مسجدا بىن اهللا له 

  بيتا يف اجلنة 

احلراين ثنا املغرية بن سقالب عن الوازع بن نافع عن حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا وهب بن حفص  - ٧١١٥
سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يديه مل يرو هذا 

  احلديث عن سامل إال الوازع تفرد به املغرية بن سقالب 

عبد الرمحن عن إبراهيم بن يزيد ]  ١٤٧ص [ حدثنا حممد بن نوح ثنا وهب بن حفص ثنا عثمان بن  - ٧١١٦
عن عمرو بن دينار أنه صحب بن عمر يف السفر فكان إذا طلع سهيل قال لعن اهللا سهيال فإين مسعت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يقول كان عشارا يظلمهم ويغصبهم أمواهلم فمسخه اهللا شهابا فجعله حيث ترون مل يرو هذا 
  ينار إال إبراهيم بن يزيد احلديث عن عمرو بن د

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إبراهيم بن سويد اجلذوعي ثنا عبيد بن حسني املعلم أبو بشر حدثين  - ٧١١٧
عن عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن عمران بن حصني قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الرجل 

ضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أف
  القاعد 

وبه عن عبد اهللا بن بريدة عن مسرة بن جندب قال صليت وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على  - ٧١١٨
ديثني عن عبيد امرأة ماتت يف نفاسها فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للصالة عليها وسطها مل يرو هذين احل

  بن حسني املعلم إال إبراهيم بن سويد 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا عمر بن حفص الشيباين ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري نا هشام بن  - ٧١١٩
حسان عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن أيب موسى عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 

ان وجب الغسل مل يرو هذا احلديث عن أيب بردة إال محيد بن هالل وال عن محيد إال هشام وال عن التقى اخلتان
  هشام إال األنصاري 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا منري بن ميمون البصري ثنا عباد بن صهيب نا سليمان بن املغرية عن  - ٧١٢٠
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرت اجلنة على النار عن أنس بن مالك قال قال رسو]  ١٤٨ص [ املختار بن فلفل 

فقالت انا خري منك فقالت النار بل أنا خري منك فقالت هلا اجلنة استفهاما وممه قالت ألن يف اجلبابرة ومنرود 
وفرعون فأسكتت فأوحى اهللا إليها ال ختضعني ألزينن ركنيك باحلسن واحلسني فماست كما متيس العروس يف 

  و هذا احلديث عن املختار بن فلفل إال سليمان بن املغرية تفرد به عباد بن صهيب خدرها مل ير

حدثنا حممد بن نوح ثنا حيىي بن غيالن نا إبراهيم بن حممد األسلمي عن عتبة بن عبد اهللا بن عتبة بن  - ٧١٢١
أصابته جنابة وليس  مسعود عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه



معه ماء فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يكفيك أن متسح وجهك وكفيك بالتراب ضربة للوجه وضربة 
  للكفني مل يرو هذا احلديث عن أيب عميس عتيبة بن عبد اهللا إال إبراهيم بن حممد 

سعيد بن نوح الضبعي حدثين خالد حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ثنا  - ٧١٢٢
بن خملد وأمحد بن األشعث الضبعيان عن حصني بن حرب بن حصني الضبعي عن أيب مجرة نصر بن عمران الضبعي 

قال أنا من بين ]  ١٤٩ص [ عن جده نوح بن خملد أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو مبكة فسأله ممن أنت 
اهللا عليه و سلم خري ربيعة عبد القيس مث احلي الذي أنت منهم وأبضع معه يف ضبيعة بن ربيعة فقال النيب صلى 

  جيش إىل اليمن ال يروى هذا احلديث عن نوح بن خملد إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق بن إبراهيم الصواف 

لكويف ثنا أبو حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا أمحد بن حممد بن املعلى اآلدمي ثنا إمساعيل بن صبيح ا - ٧١٢٣
أويس عن ثور بن يزيد وموسى بن ميسرة عن عكرمة عن بن عباس قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

  املستحاضة فقال تلك ركضة من الشيطان يف رمحها 

وبه نا إمساعيل بن صبيح نا مبارك بن حسان حدثين نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٧١٢٤
سلم بن آدم اثنتان ليس لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا يف مالك إذا أخذت بكظمك ألطهرك به وأزكيك  و

وصالة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك مل يرو هذا احلديث عن نافع إال مبارك بن حسان تفرد به إمساعيل بن 
  صبيح 

ص [ مسلم البطني عن سعيد بن جبري  وبه حدثنا إمساعيل بن صبيح عن بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن - ٧١٢٥
عن بن عباس قال كم تعدون لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد خروجه قالوا عشرا مبكة وعشرا ]  ١٥٠

  باملدينة قال وإنكم لتقولون ذلك قلنا نعم قال نعم ومخس وسبع على حنو ما قال علي بن أيب طالب 

أبيه عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان قال بعث النيب صلى  وبه حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل عن - ٧١٢٦
اهللا عليه و سلم وفدا إىل اليمن فأمر عليهم أمريا منهم وهو أصغرهم فمكث أياما مل يسر فلقي النيب صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه و  و سلم رجال منهم فقال يا فالن مالك أما انطلقت قال يا رسول اهللا أمرينا يشتكي رجله فأتاه النيب
سلم إذ نفث عليه بسم اهللا وباهللا أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما فيها سبع مرات فربأ الرجل فقال له شيخ يا 

رسول اهللا أتؤمره علينا وهو أصغرنا فذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم قراءته للقرآن فقال الشيخ يا رسول اهللا لوال 
به لتعلمته فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلمه فإمنا مثل القرآن كجراب أين أخاف أن أتوسده فال أقوم 

مألته مسكا مث ربطت على فيه فإن فتحت فاح ريح املسك وإن تركته كان مسكا موضوعا كذلك مثل القرآن إذا 
  إمساعيل بن صبيح قرأته أو كان يف صدرك مل يرو هذين احلديثني عن سلمة بن كهيل إال ابنه حيىي تفرد هبما 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا حممد بن بكار العيشي ثنا حممد بن عثمان القرشي ثنا يزيد بن درهم  - ٧١٢٧
عن أنس بن مالك قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على أناس مبكة فجعلوا يغمزون يف قفاه ويقولون هذا الذي 

ه فوقع مثل الظفر يف أجسادهم فصارت قروحا حىت نتنوا فلم يستطع يزعم أنه نيب ومعه جربيل فغمز جربيل بإصبع



مل يرو هذا احلديث عن أنس إال يزيد بن درهم ]  ١٥١ص [ أحد أن يدنو منهم فأنزل اهللا إنا كفيناك املستهزئني 
  تفرد به حممد بن عثمان القرشي 

بن أيب ميمونة عن أبيه عن أنس بن  حدثنا حممد بن نوح ثنا حممد بن بكار العيشي ثنا روح بن عطاء - ٧١٢٨
مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قرياط من األجر فإن انتظرها حىت 

يقضي قضاؤها فله قرياطان قالوا وما القرياط يا رسول اهللا قال مثل أحد مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن أيب 
  ميمونة إال ابنه 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إبراهيم بن عرعرة السامي ثنا فضالة بن حصني العطار ثنا حممد بن  - ٧١٢٩
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أيت أحدكم بالطيب فليمس منه 

   فضالة تفرد به إبراهيم بن عرعرة السامي وإذا أيت باحللوى فليصب منها مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال

حدثنا حممد بن نوح ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري ثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع العقيلي عن  - ٧١٣٠
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن خولة بنت اليمان أخت حذيفة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال 

ء إال عند ميت فإهنن إذا اجتمعن قلن وقلن ال يروى هذا احلديث عن خولة بنت اليمان إال هبذا خري يف مجاعة النسا
  اإلسناد تفرد به الصلت بن مسعود 

بن صاحل بن أيب ]  ١٥٢ص [ حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا أمحد بن عبدة الضيب ثنا احلسن  - ٧١٣١
مشر بن عطية عن أيب حازم األنصاري قال أيت النيب صلى  األسود ثنا عمي منصور بن أيب األسود عن األعمش عن

اهللا عليه و سلم يوم بدر بنطع من الغنيمة فقيل استظل به يا رسول اهللا فقال حتبون أن يستظل بينكم بظل من نار 
  يوم القيامة 

به يف الشمس وبه عن أيب حازم األنصاري قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر يف الظل وأصحا - ٧١٣٢
يقاتلون فأتاه جربيل فقال أنت يف الظل واملسلمون يف الشمس يقاتلون فقام فتحول إىل الشمس مل يرو هذين 

احلديثني عن األعمش إال منصور بن أيب األسود وال روامها عن منصور إال بن أخيه احلسن بن صاحل بن أيب األسود 
  تفرد هبما أمحد بن عبدة 

نوح بن حرب ثنا أمحد بن عبدة ثنا عمرو بن النعمان ثنا على بن احلزور عن نفيع أيب  حدثنا حممد بن - ٧١٣٣
داود عن عمران بن حصني وأيب برزة قاال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فرأى أقواما قد طرحوا 

ون لقد مهمت أن أدعو عليكم أرديتهم ميشون يف القميص فقال أبفعل اجلاهلية تأخذون أو بصنيع اجلاهلية تشبه
دعوة ترجعون يف غري صوركم فأخذ القوم أرديتهم فارتدوا اليروى هذا احلديث عن عمران بن احلصني وأيب برزة 

  به أمحد بن عبدة ]  ١٥٣ص [ إال هبذا اإلسناد تفرد 

حب أيب عاصم حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إبراهيم بن املستمر العروقي ثنا حيىي بن عاصم صا - ٧١٣٤
حدثين حممد بن محران بن عبد اهللا حدثين شعيب بن سامل عن جعفر بن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا 



عليه و سلم كان يصلي بعد العصر ركعتني وكان أبو موسى يصليهما اليروى هذا احلديث عن جعفر بن أيب موسى 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املستمر 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إمساعيل بن إبراهيم العجلي نا عمر بن أيب عثمان الواسطي حدثين  - ٧١٣٥
عمرو بن عبيد عن أيب معشر عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت قال أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ميسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن  سلم أنه وقت للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة
  عبيد ال عمر بن أيب عثمان 

حدثنا حممد بن نوح ثنا خالد بن حممد أبو وائل ثنا كثري بن هشام ثنا عيسى بن إبراهيم عن احلكم بن  - ٧١٣٦
ه و سلم من فطر عبد اهللا األيلي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا علي

صائما كان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيئا وما عمل من أعمال الرب إال كان أجره كصاحب الطعام 
ما كان من قوة الطعام فيه مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلكم بن عبد اهللا األيلي وال عن احلكم إال عيسى بن 

  إبراهيم تفرد به كثري بن هشام 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب نا حممد بن موسى احلرشي نا محاد بن زيد عن حممد بن إسحاق عن نافع  - ٧١٣٧
  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنتقب املرأة احملرمة وال تربقع وال تقفز 

لقرشي ثنا مصعب بن سليم حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا حممد بن بكار العيشي ثنا حممد بن عثمان ا - ٧١٣٨
عن أنس بن مالك قال أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متر فقسمه فجئت أنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم وهو يأكل أكال ذريعا فرأيت أنه إمنا محله على ذلك اجلوع مل يرو هذا احلديث عن أنس إال مصعب 

حممد بن أيب صفوان الثقفي ثنا قريش بن أنس نا هشام بن حسان عن حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا  - ٧١٣٩
حازم بن حامت أيب حامت عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أسألك علما نافعا وأعوذ بك 

  من علم ال ينفع مل يروه عن هشام بن حسان إال قريش بن أنس 

ن خالد بن خداش ثنا عبيد بن واقد القيسي عن عمار بن عمارة األزدي حدثنا حممد بن نوح ثنا حممد ب - ٧١٤٠
حدثين حممد بن عبد اهللا عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلربيل أي البقاع خري قال ال 

أن نسأله يا حممد ولنا ]  ١٥٥ص [ أدري قال فسل عن ذلك ربك قال فبكى جربيل صلى اهللا عليه و سلم مث قال 
هو الذي خيربنا مبا شاء فعرج إىل السماء مث أتاه فقال له خري البقاع املساجد بيوت اهللا يف األرض قال فأي البقاع 

شر فعرج إىل السماء مث أتاه فقال شر البقاع األسواق مل يروه عن عمار بن عمارة وهو أبو هاشم صاحب الزعفراين 
  إال عبيد بن واقد 

بن نوح ثنا احلسن بن إسرائيل ثنا عبد اهللا بن املطلب الكويف ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا حممد  - ٧١٤١
عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بادر العاطس باحلمد عويف من وجع اخلاصرة ومل 



عبد اهللا بن املطلب تفرد به احلسن يشتك ضرسه أبدا مل يروه عن أيب إسحاق إال إسرائيل وال رواه عن إسرائيل إال 
  بن إسرائيل 

حدثنا حممد بن نوح نا خالد بن مهران ثنا أبو مطيع البلخي عن أيب حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن  - ٧١٤٢
عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال قطع إال يف عشرة دراهم مل يرو هذا احلديث 

  حنيفة إال أبو مطيع احلكم بن عبد اهللا عن أيب 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريج ثنا خالد احلذاء عن حممد بن  - ٧١٤٣
سريين عن جرير بن عبد اهللا البجلي أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فذهب النيب 

فرجع فتوضأ ومسح على خفيه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال خالد احلذاء صلى اهللا عليه و سلم يتربز 
  بن سريج تفرد به شيبان بن فروخ ]  ١٥٦ص [ وال عن خالد إال حرب 

حدثنا حممد بن نوح بن حرب ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن حكيم العجلي ثنا عمر بن أيب عثمان الواسطي  - ٧١٤٤
ل بن عطاء الغزال عن احلسن عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه عن عمرو بن عبيد وواص

و سلم بثالث ال أدعهن حىت أموت صوم ثالثة أيام من كل شهر وغسل يوم اجلمعة وال أنام إال على وتر مل يرو 
  عجلي هذا احلديث عن واصل العزال إال عمر بن أيب عثمان تفرد به إمساعيل بن إبراهيم ال

حدثنا حممد بن نوح نا شيبان بن فروخ ثنا أبو األشهب عن احلسن عن عمران بن حصني أن رسول اهللا  - ٧١٤٥
  صلى اهللا عليه و سلم قال مسألة الغين شني يف وجهه يوم القيامة مل يروه عن أيب إال شهيب إال شيبان ووكيع 

د النور بن عبد اهللا ثنا عبد امللك بن أيب سليمان حدثنا حممد بن نوح نا خالد بن يوسف السميت نا عب - ٧١٤٦
عن أيب الشعثاء عن بريدة األسلمي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن جربيل عليه السالم أتاين فقال إن 
ربك حيب من أصحابك أربعة ويأمرك أن حتبهم فقال بعض أصحابه مسهم لنا يا رسول اهللا فقال أما إن عليا منهم 

حتبهم فقال اما ]  ١٥٧ص [ إذا كان من الغد قالوا يا رسول اهللا النفر الذين أخربك اهللا أنه حيبهم و أمرك أن حىت 
إن عليا منهم فلما أن كان اليوم الثالث قالوا يا رسول اهللا النفر الذين أخربك اهللا أنه حيبهم وأمرك أن حتبهم فقال 

ملقداد بن األسود وسلمان الفارسي مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك أما إن عليا منهم قال علي وأبو ذر الغفاري وا
  بن أيب سليمان إال عبد النور بن عبد اهللا تفرد به خالد السميت 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي التستري ثنا داود بن رشيد ثنا سلمة بن بشر بن صيفي ثنا عباد  - ٧١٤٧
عت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أثردوا ولو باملاء بن كثري الرملي نا أبو عقال قال مس

  اليروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به دود بن رشيد 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين نا املغرية بن سقالب  - ٧١٤٨
محن بن ثابت بن ثوبان عن حامت عن أيب هريرة قال ملا أسري بالنيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا احلراين ثنا عبد الر

  جربيل إن قومي يتهموين وال يصدقوين قال إن اهتمك قومك فإن أبا بكر يصدقك 



ن حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا احلسن بن جامع السكري ثنا عمرو بن جرير ثنا إمساعيل ب - ٧١٤٩
أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت أبا الدرداء وهو يقول البنه يا بين ليكن املسجد بيتك فإن املساجد بيوت 
املتقني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يكن املسجد بيته ضمن اهللا له الروح والرمحة واجلواز على 

  ل بن أيب خالد إال عمرو بن جرير الصراط إىل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن إمساعي

حدثنا حممد بن عبد الرحيم نا محاد بن حبر التستري ثنا بشار بن قرياط عن أيب مصلح عن عمرو بن  - ٧١٥٠
دينار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر الزمان تأيت املرأة حجلتها فتجد 

ؤمن بالقدر مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال أبو مصلح تفرد به بشار بن زوجها قد مسخ قردا ألنه مل ي
  قرياط حدثنا 

حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا معاوية بن هشام نا عمر بن راشد عن حيىي بن  - ٧١٥١
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربا أيب كثري عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن الرباء بن عازب قال قا

اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وأرىب الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه مل يرو هذا احلديث عن 
حيىي بن أيب كثري إال عمر بن راشد وال رواه عن عمر وبن راشد إال معاوية بن هشام وال يروى عن الرباء إال هبذا 

  اإلسناد 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي نا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي عن عبد الكرمي  - ٧١٥٢
بن أيب املخارق أيب أمية عن املسور بن خمرمة عن سعد بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   عبد الكرمي اجلار أحق بسقبه مل يرو هذا احلديث عن املسور بن خمرمة إال

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا محاد بن حبر التستري ثنا حممد بن احلسن املزين ثنا يونس بن أيب  - ٧١٥٣
إسحاق ثنا أبو السفر عن عامر الشعيب قال قال جرير بن عبد اهللا قال معاوية بن أيب سفيان تويف رسول اهللا صلى 

وتويف أبو بكر وهو بن ثالث وستني وقتل عمر وهو بن ثالث وستني قال  اهللا عليه و سلم وهو بن ثالث وستني
معاوية وهذه يومي يل سبع ومخسون مث عاش بعد ذلك عشرين سنة مل يرو هذا احلديث عن أيب السفر إال يونس بن 

  أيب إسحاق 

الرقي عن هشام بن عروة حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين ثنا حكيم بن نافع  - ٧١٥٤
عن أبيه عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سجدتا السهو يف الصالة جتزئك من كل 

  زيادة ونقصان مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال حكيم بن نافع 

عبد اهللا بن منري ثنا عثمان بن حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا  - ٧١٥٥
حكيم عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وتركت أيب يلحقين فقال ليطلعن اآلن رجل لعني فخفت أن يكون أيب فلم أزل خارجا وداخال حىت طلع احلكم بن 
  إال عثمان بن حكيم أيب العاص مل يروه عن أيب أمامة 



حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا أبو معمر القطيعي ثنا هشيم عن عبد احلميد بن جعفر عن نافع عن بن  - ٧١٥٦
عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان له خيط يستذكر به مل يرو هذا احلديث عن عبد احلميد بن جعفر إال 

  هشيم تفرد به أبو معمر 

مد بن عبد الرحيم ثنا أمحد بن عيسى املصري ثنا ضمام بن إمساعيل حدثين يزيد بن أيب حبيب حدثنا حم - ٧١٥٧
وموسى بن وردان عن كعب بن عجرة قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فرأيته متغريا قال قلت بأيب أنت 

ل فذهبت فإذا يهودي يسقي إبال وأمي ما يل أراك متغريا قال ما دخل جويف ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثالث قا
له فسقيت له على كل دلو مترة فجمعت مترا فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من أين لك يا كعب 

قال إن الفقر أسرع إىل ]  ١٦١ص [ فأخربته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أحتبين يا كعب قلت بأيب أنت نعم 
وإنه سيصيبك بالء فأعد له جتفافا قال فقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل من حيبين من السيل إىل معادنه 

كعب قالوا مريض فخرج ميشي حىت دخل عليه فقال له أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك اجلنة يا كعب فقال 
يدريك يا أم كعب لعل كعبا النيب صلى اهللا عليه و سلم من هذه املتألية على اهللا قال هي أمي يا رسول اهللا قال ما 

  قال ما ال ينفعه أو منع ما ال يغنيه مل يرو عن كعب إال موسى بن وردان تفرد به ضمام 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي نا داود بن رشيد نا فهري بن زياد نا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن  - ٧١٥٨
اهللا عليه و سلم أقروا على سكنتكم قد انقطعت اهلجرة دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

ولكن جهاد ونية وإن استنفرمت فانفروا مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال إبراهيم بن يزيد تفرد به فهر بن 
  زياد 

األنصاري حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا حممد بن يزيد األسفاطي ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن أيب عمرو  - ٧١٥٩
ثنا داود بن مطرف عن أبيه قال كنا مع أنس بن مالك فاستقبله الناس قد انصرفوا من اجلمعة فدخل دارا وقال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ال يستحي من الناس ال يستحي من اهللا اليروى هذا احلديث عن 
  م أنس إال هبذا اإلسناد ن تفرد به عبد اهللا بن إبراهي

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا شباب العصفري ثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة احلداد ثنا  - ٧١٦٠
حممد بن فضالة عن أبيه عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعتق الرجل من 

  مخسا ليس بينه وبني اهللا ضغطة عبده ما شاء وإن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن شاء 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا سهل بن عبيد التستري ثنا سويد بن عبد العزيز عن محيد الطويل عن  - ٧١٦١
أنس بن مالك أن بعض أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم استعار فضة فضيعها فضمنها النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 

  سويد وال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد  يرو هذا احلديث عن محيد إال

حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا حممد بن بكار نا حممد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة احلارثي عن  - ٧١٦٢
حممد بن كعب القرظي قال ذكر القدر عند عبد اهللا بن عمر فقال عبد اهللا لعنت القدرية على لسان سبعني نبيا 



صلى اهللا عليه و سلم وإذا كان يوم القيامة ومجع اهللا الناس يف صعيد واحد نادى مناد يسمع منهم نبينا حممد 
  األولني واآلخرين أين خصماء اهللا فيقوم القدرية 

يعلى بن احلارث احملاريب عن ]  ١٦٣ص [ حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا عثمان بن أيب شيبة نا حيىي بن  - ٧١٦٣
عن عثمان بن املغرية أيب املغرية األعشى حدثتين حكيمة بنت غيالن عن زوجها يعلى بن أبيه عن غيالن بن جامع 

أمية قال زوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة إما ماشطة وإما عطارة فرآين النيب صلى اهللا عليه و سلم 
را فاغتسلت حىت اصفر املاء مث وأنا متخلق فقال أال تغسل هذا الننت عنك أو أال تغسل هذا الرجز عنك فأتيت هن

دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي أثره فقال اذهب فاغسله فذهبت فغسلته فلم يذهب حىت غسلته 
  بالتراب مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن املغرية إال غيالن وال عن غيالن إال يعلى بن احلارث تفرد به ابنه حيىي 

لرحيم ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي ثنا حدثنا حممد بن عبد ا - ٧١٦٤
احلسن بن احلكم النخعي عن أيب بردة عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هيم بن سويد تفرد به عذاب أميت يف دنياها مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن احلكم إال حيىي بن زكريا بن إبرا
  عثمان بن أيب شيبة 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن أيب بكري ثنا يزيد بن هارون ثنا  - ٧١٦٥
عن أيب موسى ]  ١٦٤ص [ احلسن بن واصل حدثين األسود بن عبد الرمحن العبدي عن هصان بن كاهل 

ليه و سلم قال ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان اليروى األشعري عن النيب صلى اهللا ع
  هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن هارون 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي نا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين نا مروان بن الطيب  - ٧١٦٦
ن الواسطي عن هنشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس عن النيب صلى اهللا الواسطي ثنا حممد بن احلس

  عليه و سلم قال الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر وهو من سنن املرسلني 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين ثنا سهل بن محاد أبو  - ٧١٦٧
الدالل ثنا جرير بن أيوب البجلي ثنا أبو إسحاق اهلمداين عن عمرو بن ميمون عن بن مسعود قال قال عتاب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قول اهللا عز و جل يوم تبدل األرض غري األرض قال أرض بيضاء كأهنا فضة مل 
إسحاق إال جرير بن أيوب تفرد به أبو  يسفك فيها دم حرام ومل يعمل فيها خطيئة مل يرفع هذا احلديث عن أيب

  عتاب 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين ثنا سهل بن محاد أبو عتاب نا  - ٧١٦٨
أبو إسحاق عن صلة بن زفر قال كان علي إذا ذكر عنده أبو ]  ١٦٥ص [ موسى بن عبيد أبو هارون الكويف ثنا 

  ذكرون السباق تذكرون والذي نفسي بيده ما استبقنا إىل خري قط إال سبقنا إليه أبو بكر بكر قال السباق ت



حدثنا حممد بن عبد الرحيم الديباجي ثنا محاد بن حبر التستري ثنا عبد امللك بن هارون بن عنترة عن  - ٧١٦٩
و سلم قال إن اهللا يقول يا  أبيه عن عمرو بن مرة عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه

عبادي كلكم ضال إال من هديت وضعيف إال من قويت وفقري إال من أغنيت فسلوين أعطكم فلو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي ما زادوا يف 

تكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أفجر عبد من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومي
عبادي هو يل ما نقصوا من ملكي جناح بعوضة ذلك بأين واحد عذايب كالم ورمحيت كالم فمن أيقن بقدريت على 

املغفرة فلم يتعاظم يف نفسي أن أغفر له ذنوبه ولو كثرت مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال هاون بن عنترة 
  ابنه عبد امللك تفرد به 

حدثنا حممد بن أمحد الرقام التستري ثنا عبد اهللا بن الصباح العطار ثنا أبو حبر البكراوي ثنا إمساعيل بن  - ٧١٧٠
مسلم عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوتر ثالث كثالث 

  مساعيل بن مسلم تفرد به أبو حبر املغرب مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال إ

حدثنا حممد بن أمحد الرقام ثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا حيىي بن محاد نا أبو عوانة عن حصني عن  - ٧١٧١
أيب وائل عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لريدن على احلوض أقوام فأعرفهم فيختلجوا دوين فأقول 

ما أحدثوا بعدك مل يرو هذا احلديث عن حصني إال أبو عوانة وال عن أيب عوانة إال حيىي بن مين فيقال إنك ال تدري 
  محاد تفرد يعقوب بن إسحاق القلوسي 

حدثنا حممد بن أمحد الرقام ثنا أمحد بن املقدام العجلي ثنا النضر بن أيب النضر عن عمرو بن عبد اجلبار  - ٧١٧٢
شة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه إىل سقف عن احلكم بن عتيبة عن مسروق عن عائ

البيت قال سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة فسألته عنهن فقال أمرت هبن مل يرو هذا 
أبو احلديث عن احلكم إال عمرو بن عبد اجلبار وال عن عمرو بن عبد اجلبار إال النضر بن أيب النضر تفرد به 

  األشعث 

حدثنا حممد بن أمحد الرقام ثنا إسحاق بن سليمان الفلفلي املصري نا يزيد بن هارون ثنا مسعر عن أيب  - ٧١٧٣
وهب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلربيل ليلة أسري به إن قومي ال يصدقوين فقال له 

  احلديث عن مسعر إال يزيد بن هارون تفرد به إسحاق بن سليمان  جربيل يصدقك أبو بكر وهو الصديق مل يرو هذا

حدثنا حممد بن أمحد الرقام نا نصر بن علي أخربين أيب نا الصلت عن احلسن قال مسعت جندبا حيدث عن  - ٧١٧٤
سول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كيف أنتم بأقوام يدخل قائدهم اجلنة ويدخل أتباعهم النار قالوا يا ر

وإن عملوا مبثل أعماهلم قال وإن عملوا مبثل أعماهلم قالوا وأىن يكون ذلك يا رسول اهللا قال يدخل القادة اجلنة مبا 
  سبق هلم ويدخل األتباع النار مبا أحدثوا مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال الصلت بن مهران تفرد به علي بن نصر 

ثنا حممد بن حيىي األزدي نا حممد بن عمر الواقدي ثنا يعقوب بن حممد بن أيب حدثنا حممد بن أمحد الرقام  - ٧١٧٥
صعصعة عن أيوب بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد قال قال رسول اهللا صلى 



يث عن عبد اهللا بن زيد اهللا عليه و سلم مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم ال يروى هذا احلد
  إال هبذا اإلسناد تفرد به الواقدي 

حدثنا حممد بن أمحد الرقام نا حممد بن حيىي األزدي ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أيب قال مسعت مجيل  - ٧١٧٦
 بن مرة حيدث عن أيب الوضيء قال رأيت عليا ورأى رجال عليه برد يتألأل فقال أخال فيه حريرا قال فجمع بني

صنفتيه فشقه وقال أما إين مل أحسدك عليه ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احلرير والديباج 
مل يرو هذا احلديث عن أيب الوضيء إال مجيل بن مرة وال عن مجيل إال جرير بن حازم تفرد به وهب ]  ١٦٨ص [ 

  بن جرير 

بن سلم بن رشيد اهلجيمي ثنا عمرو بن زياد الباهلي ثنا عبد اهللا حدثنا حممد بن أمحد الرقام نا إبراهيم  - ٧١٧٧
بن املبارك عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 

البحراين ثنا حبان بن هالل ثنا وهيب بن خالد عن عبد اهللا  حدثنا حممد بن أمحد الرقام نا حممد بن معمر - ٧١٧٨
بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن حممد عن سهلة بنت سهيل أن ساملا موىل أيب حذيفة كان يدخل عليها وقد 

وضعت ثياهبا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أمصيه حترمي عليه مل يرو هذا احلديث عن بن 
  ال وهيب بن خالد خيثم إ

حدثنا حممد بن أمحد الرقام ثنا حممد بن معمر ثنا محاد بن مسعدة عن هشام بن أيب عبد اهللا عن األزرق  - ٧١٧٩
بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على حصري مل يرو هذا احلديث إال محاد 

  بن مسعد واملشهور من حديث محاد بن سلمة 

الطيالسي ألمه ثنا سعيد بن ]  ١٦٩ص [ حدثنا حممد بن أمحد الرقام نا حبيب بن بشر أخو أيب الوليد  - ٧١٨٠
سفيان اجلحدري ثنا عبيد اهللا بن أيب محيد عن أيب املليح بن أسامة عن أبيه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا أيام أكل وشرب فال تصوموا مل يرو هذا احلديث عن أيب سلم أيام مىن رجال على مجل أمحر فنادى أيها الناس إهن
  املليح عن أبيه إال عبيد اهللا بن أيب محيد ورواه أبو قالبة عن أيب املليح عن نبيثه 

حدثنا حممد بن أمحد بن إسحاق الدقيقي التستري نا سهل بن حبر اجلنديسابوري ثنا عمرو بن منصور  - ٧١٨١
ثين عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال حدثين أيب عن القيسي نا مبارك بن فضالة حد

عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعدين جربيل موعدا وإنه أبطأ علي مث قال إمنا منعين من 
و بن منصور تفرد به سهل ذلك من صوت جرس أو صورة يف بيت مل يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال عمر

  بن حبر 

حدثنا حممد بن أمحد بن إسحاق الدقيقي ثنا سهل بن حبر ثنا سلم بن سليمان الضيب ثنا أبو حرة عن  - ٧١٨٢
احلسن عن صعصعة بن معاوية عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة 



ال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم مل يرو هذا احلديث عن أيب محة إال سلم بن من الولد مل يبلغوا احلنث إ
  سليمان 

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري األهوازي ثنا حفص بن عمرو الربايل ثنا املنذر بن زياد الطائي عن زيد  - ٧١٨٣
سلم كل هلو يكره إال مالعبة الرجل بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  امرأته ومشيه بني اهلدفني وتعليمه فرسه مل يروه عن زيد بن سلم إال املنذر بن زياد تفرد به حفص بن عمر الربايل 

حدثنا حممد بن حممويه نا معمر بن سهل ثنا سعيد بن عنبسة عن فائد أيب الورقاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف  - ٧١٨٤
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد على كور العمامة ال يروى عن بن أيب أوىف إال هبذا اإلسناد تفرد قال رأيت رس

  به معمر بن سهل 

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا عبد اهللا بن حممد بن القاسم اهلامشي ثنا املنذر بن زياد الطائي نا ثابت  - ٧١٨٥
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا اكسين فأعرض عنه فقال  البناين عن أنس بن مالك قال جاء رجل إىل

يا رسول اهللا اكسين فقال أما لك جار له فضل ثوبني قال بلى غري واحد قال فال جيمع اهللا بينك وبينه يف اجلنة مل 
  ه و سلم إال هبذا اإلسناد يرو هذا احلديث عن ثابت البناين إال املنذر بن زياد وال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا علي

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري نا معمر بن سهل نا عبيد اهللا بن متام عن يونس بن عبيد عن زياد بن  - ٧١٨٦
عن املغرية بن شعبة أنه أكل ثوما وصلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما انصرفوا وجد منه ]  ١٧١ص [ جبري 

كيت صدري فأكلته فلم يعنفه مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال عبيد اهللا ريح الثوم فقال ما هذا قال اشت
  بن متام تفرد به معمر بن سهل 

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري نا أمحد بن املقدام العجلي ثنا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب  - ٧١٨٧
عليه و سلم علماء هذه األمة رجالن رجل آتاه اهللا  عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا

علما فبذله للناس ومل يأخذ عليه طمعا ومل يشتر به مثنا فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب الرب والطري يف جو 
معا السماء ويقدم على اهللا سيدا شريفا حىت يرافق املرسلني ورجل آتاه اهللا علما فبخل به عن عباد اهللا وأخذ عليه ط
واشترى به مثنا فذاك يلجم يوم القيامة بلجام من نار وينادي مناد هذا الذي آتاه اهللا علما فبخل به عن عباد اهللا 
وأخذ عليه طمعا واشترى به مثنا وكذلك حىت يفرغ من احلساب مل يرو هذا احلديث عن العوام إال عبد اهللا بن 

  خراش وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري نا معمر بن سهل نا موسى بن داود ثنا القاسم بن معن عن محيد الطويل  - ٧١٨٨
عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن بن عوف أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه أثر صفرة فقال له النيب صلى اهللا 

قال يا رسول اهللا تزوجت قال على كم قال على عليه و سلم مهيم وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء ف
قال أنس حرزناها ربع دينار مل يرو هذا احلديث عن القاسم ]  ١٧٢ص [ وزن نواة من ذهب قال أومل ولو بشاة 

  بن معن إال موسى بن داود 



وشب عن حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا أمحد بن املقدام ثنا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن ح - ٧١٨٩
املسيب بن رافع عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صالة بعد الفجر إال الركعتني 

  قبل صالة الفجر 

حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا أمحد بن املقدام ثنا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن  - ٧١٩٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذحبوا بكل شيء فرى األوداج وأهنر إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة 

الدم ما خال السن والظفر مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم التيمي إال العوام تفرد به عبد اهللا بن خراش وال يروى 
  عن حذيفة إال هبذا اإلسناد 

النحوي األهوازي ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان  حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا حممد بن منصور - ٧١٩١
عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج الدجال من 

  قبل أصبهان مل يرو هذا احلديث عن يونس إال أبو مهام تفرد به منصور األهوازي 

معمر بن سهل ثنا عبيد اهللا بن متام عن يونس بن عبيد عن الوليد أيب  حدثنا حممد بن حممويه األهوازي ثنا - ٧١٩٢
عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس ]  ١٧٣ص [ بشر عن بن شغاف عن أبيه 

  شيء أكرم على اهللا من املؤمن مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عبيد اهللا بن متام تفرد به معمر بن سهل 

حدثنا حممد بن حممويه ثنا أمحد بن املقدام ثنا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن املسيب بن  - ٧١٩٣
رافع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن حيتطب الرجل على ظهره فيبيعه خري له من أن 

  وام تفرد به عبد اهللا بن خراش يسأل الناس مل يرو هذا احلديث عن املسيب بن رافع إال الع

وبه عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال  - ٧١٩٤
يقطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إال حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم التيمي 

  د اهللا بن خراش إال العوام تفرد به عب

وبه عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧١٩٥
  بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة وهو مقيم يف غري خوف وال سفر وإمنا أراد بذلك السعة ألمته 

سهل نا عبيد اهللا بن متام عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري نا معمر بن  - ٧١٩٦
إين أعوذ ]  ١٧٤ص [ بريدة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا آوى إىل فراشه قال اللهم 

  بك من الشر ولوعا ومن اجلوع ضجيعا اليروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

هري ثنا احلسن بن سنان احلنظلي ثنا القاسم بن حيىي الضرير أخربين عباد بن حدثنا حممد بن حممويه اجلو - ٧١٩٧
راشد عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما خياف الذي يرفع رأسه قبل 

اسم بن حيىي تفرد به اإلمام ويضع رأسه أن حيول اهللا رأسه رأس محار مل يرو هذا احلديث عن عباد بن راشد إال الق
  احلسن بن سنان 



حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا احلسن بن سنان احلنظلي ثنا سليمان بن احلكم عن شريك بن عبد  - ٧١٩٨
اهللا عن علي بن األقمر عن أبيه قال رأيت علي بن أيب طالب يعرض سيفا له يف رحبة الكوفة ويقول من يشتري مين 

وت به غري كربة عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو أن عندي مثن إزار ما بعته سيفي هذا فواهللا لقد جل
  مل يروه عن علي بن األقمر إال شريك وال عن شريك إال سليمان بن احلكم تفرد به احلسن بن سنان 

ين شريك بن حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا احلسن بن سنان احلنظلي ثنا سليمان بن احلكم أخرب - ٧١٩٩
عبد اهللا النخعي عن عبد اهللا بن عالثة عن أبيه قال مسعت النعمان بن بشري يقول على املنرب بالكوفة كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يقوم الليل حىت تتفطر قدماه فقيل له يا رسول اهللا أو ليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك 

مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عالثة وهو أبو حممد بن ]  ١٧٥ص [ را وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكو
عبد اهللا بن عالثة إال شريك وال عن شريك إال سليمان بن احلكم تفرد به احلسن بن سنان وال يروى عن النعمان 

  بن بشري إال هبذا اإلسناد 

د بن عبد الوارث ثنا أيب ثنا آدم بن احلكم حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري نا عبد الوارث بن عبد الصم - ٧٢٠٠
ثنا أبو غالب عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يف دبر صالة الغداة ال إله إال اهللا 

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثين رجليه 
ومئذ أفضل أهل األرض عمال إال من قال مثل مقالته أو زاد على ما قال مل يرو هذا احلديث عن أيب غالب إال كان ي

  آدم بن احلكم وال رواه عن آدم إال عبد الصمد بن عبد الوارث 

بو نعيم حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا عبد اهللا بن حممد بن القاسم اهلامشي ثنا عبد الرمحن بن هانئ أ - ٧٢٠١
النخعي ثنا سليمان بن يسري عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه 

و سلم كان يقرأ يف صالة الغداة يوم اجلمعة آمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال 
  سليمان بن بشري تفرد به أبو نعيم النخعي 

احلنفي نا سلم بن زرير ثنا ]  ١٧٦ص [ حدثنا حممد بن حممويه اجلوهري ثنا معمر بن سهل نا أبو علي  - ٧٢٠٢
أبو غالب عن أيب أمامة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني 

م فرقة كلها يف النار إال السواد األعظم مل يرو هذا فرقة وتفرقت النصارى على اثنني وسبعني فرقة وأميت تزيد عليه
  احلديث عن سلم إال أبو علي احلنفي 

حدثنا حممد بن سعيد بن جابان اجلنديسابوري ثنا حممد بن مهران اجلمال الرازي نا علي بن ثابت  - ٧٢٠٣
نما النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلزري عن الوازع بن نافع عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا قال بي

يصلي العصر يف غزوة بدر إذا تبسم فلما قضى الصالة قيل له يا رسول اهللا تبسمت يف الصالة قال مر يب ميكائيل 
وعلى جناحه الغبار فضحك إيل فتبسمت مل يرو هذا احلديث عن جابر إال أبو سلمة وال عن أيب سلمة إال الوزاع 

  ابت بن نافع تفرد به علي بن ث



حدثنا حممد بن جابان ثنا زنيج أبو غسان الرازي ثنا احلكم بن بشري بن سلمان عن عمرو بن قيس  - ٧٢٠٤
املالئي عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان متحريا ليلة القدر 

  ال احلكم بن بشري فليتحرها يف العشر األواخر مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس إ

حدثنا حممد بن جابان ثنا حممد بن مهران اجلمال ثنا بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد موىل ميمونة زوج  - ٧٢٠٥
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت انس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل يقول 

أشهدك واشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك بأنك أنت اهللا ال  أصبح اللهم إين أصبحت]  ١٧٧ص [ إذا 
إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممد عبدك ورسولك إال غفر اهللا له ما أصاب من ذنب يف يومه ذلك وإن 

  ية قاهلا إذا أمسى غفر اهللا له ما أصاب يف ليلته تلك اليروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به بق

حدثنا حممد بن جابان ثنا زنيج أبو غسان ثنا حممد بن املعلى الرازي نا عبد الرمحن بن زبيد عن طلحة بن  - ٧٢٠٦
مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأيت الصف األول من 

ل ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم إن اهللا ومالئكته يصلون على أوله إىل آخره يسوي بني الصفوف القوم ومناكبهم ويقو
الصفوف األول وكان يقول من منح منيحة لنب أو منيحة ورق أو هدي زقاقا كان كعتاق نسمة ومن قال ال إله إال 

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير كان كعتاق نسمة وكان يقول زينوا القرآن 
  اتكم بأصو

حدثنا حممد بن جابان اجلنديسابوري نا زنيج ثنا حممد بن املعلى ثنا أشعث عن بن سريين عن أنس بن  - ٧٢٠٧
مالك قال فرض حممد صلى اهللا عليه و سلم يف أموال املسلمني من كل أربعني درمها درهم ويف أموال أهل الذمة 

ال يسند هذا ]  ١٧٨ص [ عشرة دراهم درهم من كل عشرين درمها درهم ويف أموال من ال ذمة له من كل 
احلديث إال حممد بن املعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب 
  بن الشهيد واهليثم الصرييف ومجاعة عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب فرض فذكر القصة 

ن جابان نا زنيج نا حكام بن سلم عن املثىن بن الصباح عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت حدثنا حممد ب - ٧٢٠٨
أراد بن مسعود أن يبين دارا فقالت قريش اال مننع بن أم عبد أن يبتين دارا فينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   سلم لو آمر بذلك فأنا ظامل ال يقدس اهللا أمة ال يؤخذ لضعيفها من شديدها

حدثنا حممد بن جابان نا زنيج أبو غسان نا حكام عن املثىن بن الصباح عن أيوب بن موسى عن نافع عن  - ٧٢٠٩
بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب يقول إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل مل 

  فرد به حكام بن سلم يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال املثىن بن الصباح ت

وبه عن املثىن عن عطاء بن رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس لنا مثل  - ٧٢١٠
هبته كالعائد يف قيئه مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال املثىن بن الصباح تفرد به ]  ١٧٩ص [ السوء العائد يف 

  حكام بن سلم واملشهور من حديث عكرمة 



حدثنا حممد بن جابان ثنا حممود بن غيالن نا الفضل بن موسى السيناين عن يزيد بن زياد بن أيب اجلعد  - ٧٢١١
عن سلمة بن أيب زياد عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب أمامة قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعها 

م فلم جيد شيئا يعطيها حىت أصاب ثالث مترات عند بعض صبيان هلا صيب ترضعه فسألت النيب صلى اهللا عليه و سل
نسائه فأعطاها فأعطت هذا مترة وهذا مترة وأمسكت مترة فبكى أحد الصبيني فشقت التمرة نصفني فأعطت هذا 

نصفا وهذا نصفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محالت والدات مرضعات رحيمات بأوالدهن لوال ما يأتني 
  ن دخل مصلياهتن اجلنة مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن زياد بن أيب اجلعد إال الفضل بن موسى السيناين إىل أزواجه

حدثنا حممد بن جابان نا حممود بن غيالن نا موسى بن إمساعيل نا محاد بن سلمة نا محيد الطويل عن طلق  - ٧٢١٢
بع من أعطيهن فقد أعطي خري الدنيا واآلخرة بن حبيب عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أر

قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البالء صابرا وزوجة ال تبغيه خوفا يف نفسها وال ماله مل يرو هذا احلديث عن 
طلق بن حبيب إال محيد الطويل وال رواه عن طلق بن حبيب إال محاد بن سلمة وال رواه عن محاد إال موسى تفرد به 

  بن غيالن حممود 

حدثنا حممد بن جابان نا حممود بن غيالن ثنا حيىي بن آدم عن زهري عن جابر عن عدي بن ثابت عن  - ٧٢١٣
  الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر لألنصار وأبناء األنصار واملوايل األنصار 

جلمال نا حممد بن املعلى عن اجلراح بن الضحاك عن أيب حدثنا حممد بن جابان ثنا حممد بن مهران ا - ٧٢١٤
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من اإلميان أن حيب الرجل رجال 

  ال حيبه إال هللا من غري مال أعطاه فذلك اإلميان مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال اجلراح بن الضحاك 

حدثنا حممد بن جابان ثنا حممود بن غيالن نا مؤمل بن إمساعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم عن إمساعيل بن  - ٧٢١٥
أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوشك أن تداعى األمم على 

اعيل إال عبد العزيز وال عن عبد العزيز إال مؤمل تفرد أميت كما تداعى على الثريد أكلته مل يرو هذا احلديث عن إمس
  به حممود 

حدثنا حممد بن جابان ثنا حممود بن غيالن ثنا النضر بن مشيل نا روح بن عطاء بن أيب ميمونة عن أبيه  - ٧٢١٦
  ها عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم يوم اجلمعة إال ومعها غري
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضئوا مما غريت النار ]  ١٨١ص [ وبه  - ٧٢١٧

حدثنا حممد بن جابان نا حممود بن غيالن نا النضر بن مشيل ثنا أبو عامر اخلزاز عن بن أيب مليكة عن  - ٧٢١٨
الت قلت يا نيب اهللا جاري بيته حيث بييت وبابه شاسع عن بايب وآخر بابه قبالة بايب وبيته أبعد من بيت ذاك عائشة ق

  فبأيهما أبدأ قال بالذي بابه قبالة بابك مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر اخلزاز إال النضر بن مشيل 

حاق السيلحيين وحدثنا بشر بن موسى ثنا حيىي حدثنا حممد بن جابان ثنا حممود بن غيالن ثنا حيىي بن إس - ٧٢١٩
بن إسحاق ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر 

على أيب بكر وهو يصلي خيفض من صوته ومر على عمر وهو يصلي وهو يرفع صوته فلما أصبحا واجتمعا عند 
عليه و سلم قال أليب بكر يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي ختفض من صوتك قال قد أمسعت من النيب صلى اهللا 

ناجيت قال ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر مررت بك يا عمر وأنت تصلي ترفع من صوتك فقال خشيت 
حيىي بن  الشيطان يا رسول اهللا فقال اخفض من صوتك شيئا مل يرو هذا احلديث موصوال عن محاد بن سلمة إال

  إسحاق وال يروى عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن جابان نا عبد اهللا بن حممد الضعيف ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياين عن  - ٧٢٢٠
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس يف وجعه وهو جالس فقاموا 

إليهم فجلسوا فقال اإلمام يؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مل فأومأ 
  يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوهاب 

حدثنا حممد بن جابان نا زنيج أبو غسان نا احلكم بن بشري عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أيب النجود  - ٧٢٢١
رة قال دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم املسجد فرأى الناس قليال فقال لو أن رجال نادى عن أيب رزين عن أيب هري

الناس إىل عرق ومرماة يعين باملرماة رغيفا ألجابوه وهم يتخلفون عن هذه الصالة والذي نفسي بيده لقد مهمت أن 
  جييبونه  آمر فتيانا فيجمعون حزما من حطب مث أحرق على ناس بيوهتم يسمعون املنادي ال

وبه عن عمرو بن قيس املالئي عن احلر بن الصياح عن عبد الرمحن بن األخنس عن سعيد بن زيد بن  - ٧٢٢٢
عمرو بن نفيل أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة 

ص [ وقاص يف اجلنة وعبد الرمحن يف اجلنة والتاسع لو شئت وعلي يف اجلنة وطلحة والزبري يف اجلنة وسعد بن أيب 
قلته قالوا من هو قال هو من كان فلما ردوا عليه قال أنا وبكى مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس إال ]  ١٨٣

  احلكم بن بشري 

الفزاري قال  حدثنا حممد بن جابان ثنا حممد بن مهران اجلمال نا بقية بن الوليد عن حصني بن مالك - ٧٢٢٣
مسعت شيخا وكان قدميا يكىن بأيب حممد حيدث عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإياكم وحلون أهل الكتابني وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون 
ز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم ال يروى هذا بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ال جياو
  احلديث عن حذيفة إال هبا اإلسناد تفرد به بقية 

حدثنا حممد بن جابان نا إسحاق بن هبلول األنباري ثنا عبد اهللا بن نافع املخزومي املديين ثنا املغرية بن  - ٧٢٢٤
ن الزهري عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت إمساعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرمح

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يتبع املرأة حراما أينكح أمها أو يتبع األم حراما أينكح ابنتها فقال 
يث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيرم احلرام احلالل إمنا حيرم ما كان بنكاح حالل مل يرو هذا احلد

  الزهري إال عثمان بن نافع 

حدثنا حممد بن جابان نا حممد بن يزيد املستملي نا يعقوب الزهري ثنا إمساعيل بن داود موىل اخلزاعيني  - ٧٢٢٥
عن عبد العزيز بن أيب القاسم بن عامر بن منري بن خرشة الثقفي عن أبيه عن جده منري بن خرشة قال وفدنا على 

ليه و سلم فأدركناه باجلحفة فاستبشر الناس بقدومنا فأسلمنا وأمرهم بالقدوم معه إىل املدينة رسول اهللا صلى اهللا ع
وكان حيضر إخواهنم من الناس كل عشية عليهم وعلى غرباء املسلمني الذين قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 عليه فيقوم الرجل فيأخذ الرجل وكان حيض على نصيبهم فيقول إخوانكم ضيفانكم كل امريء بقدر ما وسع اهللا
والرجلني وكان الذي يأخذ ثالثة عبد الرمحن بن عوف ال يروى هذا احلديث عن منري بن خرشة إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به يعقوب الزهري 

حدثنا حممد بن جابان نا حممد بن يزيد املستملي ثنا اشعث بن شعبة قال مسعت أرطاة بن املنذر يذكر  - ٧٢٢٦
مسعت حكيم بن عمري يذكر عن العرباض بن سارية قال نزل النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرب وكان صاحب  قال

خيرب ماردا منكرا فأقبل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد الكم أن تذحبوا محرنا وتأكلوا مترنا وتدخلوا 
قال يا عبد الرمحن اركب فرسك فناد يف الناس إن اجلنة بيوتنا وتضربوا نساءنا فغضب النيب صلى اهللا عليه و سلم ف

ص [ ال حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا إىل الصالة فاجتمعوا فصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم مث قال إن اهللا مل حيل 
لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن وال أكل أمواهلم وال ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم ]  ١٨٥

ال ما طابوا به نفسا أحيسب امرؤ قد شبع حىت بطن وهو متكئ على أريكته ال يظن أن اهللا حرم شيئا إال ما يف هذا إ
القرآن أال وإين قد واهللا حرمت وأمرت ووعظت بأشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثر أال وإنه ال حيل لكم من السباع 

  أرطأة بن املنذر إال أشعث بن شعبة  كل ذي ناب وال احلمر األهلية مل يرو هذا احلديث عن

حدثنا حممد بن جابان نا حممد بن يزيد املستملي ثنا أبو علي عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا زفر بن  - ٧٢٢٧
اهلذيل عن ليث بن أيب سليم عن ثابت بن عبيد عن أيب مسعود األنصاري أن رجال أقبل إىل الصالة فاستقبلته امرأته 

فتناوهلا فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فلم ينهه مل يرو هذا احلديث عن زفر إال أبو  فأكب عليها
  علي احلنفي 



حدثنا حممد بن جابان وحممد بن الفرج اجلنديسابوري قاال ثنا حممد بن أبان البلخي ثنا صفوان بن  - ٧٢٢٨
يب هنيك عن بن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل عيسى الزهري عن عبد اهللا بن هارون عن زياد بن سعد عن أ

  أن خيلع نعليه فيضعهما جبنبه 

حدثنا حممد بن جابان ثنا حممد بن أبان البلخي ثنا أيوب بن سويد الرملي نا عتبة بن أيب حكيم عن أيب  - ٧٢٢٩
العباس ذودا من إبل  سفيان طلحة بن نافع حدثين عبد اهللا بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وعد

فبعثين إليه فبت عنده وكانت ليلة ميمونة بنت احلارث فنام النيب صلى اهللا عليه و سلم غري كثري فتوسدت الوسادة 
اليت توسدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قام صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ فأسبغ الوضوء واقل هراقة املاء مث 

فتوضأت فقمت عن يساره فأخلف بيده فأخذ بأذين فأقامين عن ميينه وكانت ميمونة قام فافتتح الصالة وقمت 
  حائضا فقامت فتوضأت مث قعدت خلفه تذكر اهللا مل يرو هذا احلديث عن عتبة بن أيب احلكم إال أيوب بن سويد 

بن خالد  حدثنا حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن مسلم اجلنديسابوري ثنا شباب العصفري ثنا يوسف - ٧٢٣٠
السميت ثنا أبو جعفر اخلطمي عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه بن سعد األنصاري عن جده الفاكه بن سعد 

وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل يوم اجلمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ال 
جعفر اخلطمي ومل يروه عن أيب جعفر إال يوسف بن خالد  يروى هذا احلديث عن الفاكة بن سعد إال من حديث أيب

  وعدي بن الفضل 

حدثنا حممد بن مسلم اجلنديسابوري نا علي بن حرب اجلنديسابوري ثنا أشعث بن عطاف عن حممد بن  - ٧٢٣١
ضع يديه عبد اهللا العرزمي عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال رأيت عمر بن اخلطاب أتى احلجر فو

على جنبتيه مث قبل ما بينهما مث قال أما واهللا إين ألعلم أنك حجر وأنك ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك مل يرو هذا احلديث عن املسور بن خمرمة إال بن أيب ملكية وال عن بن أيب 

  أشعث بن عطاف إال العرزمي تفرد به ]  ١٨٧ص [ ملكية 

حدثنا حممد بن مسلم اجلنديسابوري ثنا إبراهيم بن سعيد بن مهران الرازي ثنا أبو مطيع البلخي احلكم  - ٧٢٣٢
بن عبد اهللا عن خارجة بن مصعب عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب 

  احلديث عن خارجة إال أبو مطيع هبما مجيعا لبيك حبجة وعمرة معا مل يرو هذا 

حدثنا حممد بن مسلم ثنا إبراهيم بن سعيد بن مهران الرازي ثنا أبو مطيع احلكم بن عبد اهللا نا حممد بن  - ٧٢٣٣
قيس األسدي عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عن األسود بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود قال سألت رسول اهللا صلى 

رسول اهللا أي األعمال أحبها إىل اهللا وأقرهبا من اهللا قال الصالة لوقتها مل يرو هذا احلديث  اهللا عليه و سلم قلت يا
  عن حممد بن مسلم بن قيس إال أبو مطيع 

حدثنا حممد بن مسلم ثنا روح بن قرة املقرئ ثنا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم  - ٧٢٣٤
ت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قبض وخلف أيب بكر وعمر بن التيمي عن أنس بن مالك قال صلي



حىت قبضا فما مسعت أحدا منهم جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف الصالة وكانوا يفتتحون باحلمد مل يرو هذا 
  احلديث عن إبراهيم التيمي إال العوام تفرد به عبد اهللا بن خراش 

اهلجيمي ثنا عبد العزيز بن ]  ١٨٨ص [ هيم بن سلم بن رشيد بن الفاخر حدثنا حممد بن مسلم نا إبرا - ٧٢٣٥
قيس بن عبد الرمحن نا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي 
 صالة واحدة صلى اهللا عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى اهللا عليه مائة ومن صلى علي مائة كتب اهللا بني

عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه اهللا يوم القيامة مع الشهداء مل يرو هذا احلديث عن محيد إال عبد 
  العزيز بن قيس تفرد به إبراهيم بن سامل 

حدثنا حممد بن حيىي بن منده األصبهاين نا عبد اهللا بن عمر بن يزيد األصبهاين ثنا حممد بن بكر الربساين  - ٧٢٣٦
سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيام التشريق  عن

أيام أكل وشرب قال حممد بن حيىي فأنكرت على عبد اهللا بن عمر هذا احلديث فأخرج إيل كتابا فقال حدثين عبد 
عكرمة عن بن عباس عن عمر بن اخلطاب عن اهللا بن وهب صاحب البصري ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب ال يروى هذا احلديث عن قتادة إال هبذا اإلسناد تفرد 
  به عبد اهللا بن عمر 

ن عباس حدثنا حممد بن حيىي ثنا ابو كريب نا عبد اهللا بن إمساعيل عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ب - ٧٢٣٧
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا زوج فاطمة من علي قال أعطها شيئا قال ليس عندي قال وأين درعك احلطمية 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو كريب ثنا بكر بن يونس بن بكري عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن  - ٧٢٣٨
كم خبيار عمالكم وشرارهم قالوا بلى يا رسول اهللا قال عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخرب

خيارهم خيارهم لكم ومن حتبونه وحيبكم وتدعون اهللا له ويدعوا اهللا لكم وشرارهم شرارهم لكم من تبغضونه 
ويبغضكم وتدعون اهللا عليه ويدعوا اهللا عليكم فقالوا أفال نقاتلهم يا رسول اهللا قال ال دعوهم ما صلوا وصاموا مل 

رو هذا احلديث عن موسى بن علي إال بكر بن يونس تفرد به أبو كريب واليروى عن عقبة إال هبذا تفرد به أبو ي
  كريب 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا القاسم بن دينار نا حسني بن علي اجلعفي ثنا سفيان بن عيينة ثنا بن جدعان عن  - ٧٢٣٩
بكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر ساكت فلما سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رجال كان يسب أبا 

سكت الرجل رد أبو بكر كلمة فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم واتبعه أبو بكر فقال يا رسول اهللا يسبين وأنت 
قاعد فلما رددت أو انتصرت أو حنو هذا قمت قال إنه كان ملك يرد عليه ويقول كذبت فلما تكلمت وقع 

فكرهت أن أجلس ثالث يا أبا بكر كلهن حق ليس عبد يظلم مبظلمة فيغضي ابتغاء وجه ]  ١٩٠ ص[ الشيطان 
اهللا إال أعز اهللا هبا نصرة وليس عبد يفتح باب عطية يبتغي وجه اهللا أو صلة إال زاده اهللا هبا كثرة وليس عبد يفتح 

عن علي بن زيد إال سفيان بن عيينة وال رواه عن باب مسألة يبتغي هبا كثرة إال زاده اهللا هبا قلة مل يرو هذا احلديث 
سفيان إال حسني اجلعفي تفرد به القاسم ورواه الناس عن بن عيينة عن بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 

  فإن كان حسني اجلعفي حفظه فهو غريب من حديث علي بن زيد 



حيان بن سعيد ثنا عرعرة بن الربند نا املثىن أبو حامت حدثنا حممد بن حيىي نا حيىي بن حممد بن السكن نا ر - ٧٢٤٠
عن عبيد اهللا بن العيزار عن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هللا بن هتادوا حتابوا وهاجروا تورثوا أوالدكم جمدا وأقيلوا الكرام عثراهتم مل يرو هذا احلديث عن القاسم إال عبيد ا

  العيزار تفرد به املثىن أبو حامت 

حدثنا حممد بن حيىي نا أبو مهام الوليد بن شجاع نا سعيد بن الفضل القرشي نا عمر بن أيب صاحل  - ٧٢٤١
ص [ العتكي عن أيب غالب عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خلق اهللا العقل قال له أقبل 

قال له أدبر فأدبر فقال وعزيت ما خلقت خلقا أعجب إيل منك بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب فأقبل مث ]  ١٩١
  وعليك العقاب ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو مهام 

باس حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو كريب نا خالد بن يزيد اجلعفي عن زهري عن جابر عن عكرمة عن بن ع - ٧٢٤٢
  أن النفر الذين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جن نصيبني أتوه وهو بنخلة 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو كريب ثنا عثمان بن سعيد نا القاسم بن معن عن عاصم عن أيب عثمان عن  - ٧٢٤٣
قاسم إال عثمان بن سعيد تفرد بالل أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسبقين بآمني مل يرو هذا احلديث عن ال

  به أبو كريب 

حدثنا حممد بن حيىي نا أمحد بن منيع ثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين عن ثور بن يزيد عن خالد  - ٧٢٤٤
  بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عري أخاه بذنب مل ميت حىت يعمله 

مد بن حيىي ثنا صاحل بن قطن البخاري نا حممد بن عمار بن حممد بن عمار بن ياسر حدثين أيب حدثنا حم - ٧٢٤٥
قال رأيت عمار بن ياسر صلى بعد املغرب ست ركعات فقلت يا ابه ما هذه الصالة قال ]  ١٩٢ص [ عن جدي 

بعد املغرب ست رأيت حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بعد املغرب ست ركعات وقال من صلى 
ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر اليروى هذا احلديث عن عمار إال هبذا اإلسناد تفرد به صاحل بن 

  قطن 

حدثنا حممد بن حيىي ثنا حيىي بن حبيب بن عريب نا موسى بن عطية الباهلي ثنا فضيل بن مرزوق عن  - ٧٢٤٦
صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال إن اهللا كتب عليكم اجلمعة يف  عطية عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا النيب

مقامي هذا يف ساعيت هذه يف يومي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا إىل يوم القيامة من تركها من غري عذر مع إمام 
بر له أال وال صدقة  عادل أو إمام جائر فال مجع له مشله وال بورك له يف أمره أال وال صالة له أال وال حج له أال وال

له مل يرو هذا احلديث عن عطية إال فضل بن مرزوق وال عن فضيل إال موسى بن عطية تفرد به حيىي بن حبيب بن 
عريب ورواه أسد بن موسى وعبد اهللا بن صاحل العجلي عن فضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكري عن عبد اهللا بن 

  سيب عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حممد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن امل



حدثنا حممد بن حيىي نا أمحد بن يزيد بن ذكوان البصري ثنا أبو مهام الصلت بن حممد اخلاركي عن املعلى  - ٧٢٤٧
ال يروى هذا احلديث ]  ١٩٣ص [ بن راشد عن جدته عن نبيشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبس يف هتمة 

  ذا اإلسناد تفرد به أمحد بن يزيد عن نبيشة إال هب

حدثنا حممد بن حيىي حدثين أبو عبيد اهللا بن أخي هالل الياي حدثين حممد بن إبراهيم العطار نا ناصح  - ٧٢٤٨
أبو العالء عن عمار بن أيب عمار عن عبد الرمحن بن مسرة قال كان امسي يف اجلاهلية عبد كالل فسماين النيب صلى 

د الرمحن ال يروى هذا احلديث عن عمار بن أيب عمار عن عبد الرمحن بن مسرة إال هبذا اإلسناد اهللا عليه و سلم عب
  تفرد به أبو عبيدة بن هالل 

حدثنا حممد بن راشد األصبهاين ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن خالد املصيصي نا حجاج بن حممد عن بن  - ٧٢٤٩
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احفظوين يف أصحايب مث جريج عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عمر قال ق

الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يظهر الكذب حىت يشهد الرجل قبل أن يستشهد وحىت حيلف قبل 
أن يستحلف ويبذل نفسه خبطب الزور فمن سره حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن يد اهللا على اجلماعة وإن 

طان مع الواحد وهو من االثنني أبعد وال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ومن ساءته سيئته وسرته الشي
  حسنته فهو مؤمن مل يروه عن بن أيب جنيح إال بن جريج تفرد به حجاج 

 حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن - ٧٢٥٠
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باكروا طلب الرزق ]  ١٩٤ص [ هشام بن عروة عن أبيه 

  واحلوائج فإن الغدو بركة وجناح مل يرو هذا احلديث عن هشام إال إمساعيل 

عبد اهللا بن  حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا حممد بن - ٧٢٥١
أخي الزهري عن عمه حممد بن مسلم قال أخربين عبد الرمحن بن هرمز عن عبد اهللا بن حبينة أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم صلى بأصحابه فقال هل قرأ أحد منكم آنفا يف الصالة قالوا نعم قال إين أقول ال أنازع القرآن وانتهى 

 يرو هذا احلديث عن الزهري عن األعرج عن بن حبينة إال بن أخي الزهري الناس عن القراءة معه حني قال ذلك مل
  تفرد به يعقوب ورواه الناس عن الزهري عن بن اكيمة عن أيب هريرة 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا حيىي بن سعيد األموي عن حممد بن إسحاق  - ٧٢٥٢
ورقاء عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بديال أن حيبس السبايا حدثين بن أيب عبلة عن بن بديل بن 

  واألموال باجلعرانة حىت يقدم عليه فحبست 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا حسني بن حممد املروذي عن سليمان بن قرم عن  - ٧٢٥٣
عن زاذان عن علي قال أول صالة ركعنا فيها العصر فقلت الزمن ]  ١٩٥ص [ أيب اجلحاف عن أيب عبد الرمحن 

  يا رسول اهللا ما هذا قال هبذا أمرت مل يرو هذا احلديث عن أيب اجلحاف إال سليمان بن قزم تفرد به حسني بن حممد 



عن حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا شبابة بن سوار عن عبد اهللا بن العالء بن زبر  - ٧٢٥٤
القاسم وسامل ونافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا مل 

  يرو هذا احلديث عن القاسم إال عبد اهللا بن العالء تفرد به شبابه بن سوار 

يل بن غزوان نا أبو حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا سعيد بن حممد الوراق نا فض - ٧٢٥٥
املغرية الذهلي حدثين فلفلة اجلعفي قال مسعت احلسن بن علي يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام 

متعلقا بالعرش ورأيت أبا بكر آخذا حبقوي النيب صلى اهللا عليه و سلم ورأيت عمر آخذا حبقوي أيب بكر ورأيت 
ب من السماء إىل األرض فحدث احلسن هبذا احلديث وعنده قوم من عثمان آخذا حبقوي عمر ورأيت الدم ينص

الشيعة فقالوا وما رأيت عليا فقال احلسن ما كان أحد أحب إيل أن أراه آخذا حبقوي النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 ١٩٦ص [ من علي ولكنها رؤيا رأيتها فقال أبو مسعود فإنكم حتدثون عن احلسن بن علي يف رؤيا رآها وقد كنا 

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فأصاب الناس جهد حىت رأيت الكآبة يف وجوه املسلمني والفرح يف ] 
وجوه املنافقني فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال واهللا ال تغيب الشمس حىت يأتيكم اهللا برزق 

ة عشر راحلة مبا عليها من الطعام فوجه إىل النيب صلى فعلم عثمان أن اهللا ورسوله سيصدقان فاشترى عثمان أربع
اهللا عليه و سلم منها بتسعة فلما رأى ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما هذا قالوا أهدى إليك عثمان فعرف 

بياض الفرح يف وجوه املسلمني والكآبة يف وجوه املنافقني فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم قد رفع يديه حىت رؤي 
  إبطيه يدعو لعثمان دعاء ما مسعته دعا ألحد قبله وال بعده مبثله اللهم أعط عثمان اللهم افعل لعثمان 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا حيىي بن سعيد األموي ثنا حممد بن قيس األسدي  - ٧٢٥٦
نو فالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أيب عون الثقفي عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاءت ب

فقالوا يا رسول اهللا أسلمنا وفعلنا ومل نقاتلك وقد قاتلتك العرب فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب 
بكر وعمر فقال أتقوالن هكذا فقاال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن فقههم قليل وإن الشيطان تقول 

  لسنتهم مل يرو هذا احلديث عن أيب عون إال حممد بن قيس تفرد به حيىي بن سعيد األموي على أ

حدثنا حممد بن راشد األصبهاين ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو اجلواب عن عبد اجلبار بن العباس  - ٧٢٥٧
عث رسول اهللا صلى الثوري عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال ب]  ١٩٧ص [ عن سعيد بن مسروق عن منذر 

اهللا عليه و سلم إىل جزيرة العرب فمألها قسطا وعدال مث ظعن هبم أبو بكر هبم ظعنة رغيبة مث ظعن هبم عمر فظعن 
  هبم ظعنة رغيبة 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا حسني بن حممد املروذي عن سليمان بن قرم عن  - ٧٢٥٨
عن عمار الدهين عن عقرب بنت أفعى عن أم سلمة قالت كان جربيل عليه السالم ميلي على  عبد اجلبار بن العباس

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا حسني بن حممد نا سليمان بن قرم عن أيب  - ٧٢٥٩
ن أرقم قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على اجلحاف عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن صبيح عن جده عن زيد ب

بيت فيه فاطمة وعلي وحسن وحسني فقال أنا حرب ملن حاربتم سلم ملن ساملتم مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن 



عبد الرمحن إال أبو اجلحاف وال عن أيب اجلحاف إال سليمان بن قرم وال عن سليمان إال حسني بن حممد تفرد به 
  يد إبراهيم سع

حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن سعيد ثنا حيىي بن سعيد األموي عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن  - ٧٢٦٠
قال أسامة بن زيد كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ]  ١٩٨ص [ عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال 

لناس قال يا أيها الناس إن الرب ليس باإليضاع قال وقال اضطم عليه الناس أعنق فإذا وجد فجوة نص فلما نظر إىل ا
أسامة سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزل بالشعب بني املزدلفة وعرفة فبال فصببت عليه من اإلداوة 
   فتوضأ مث قلت يا نيب اهللا الصالة قال الصالة أمامك مث ركب نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزل باملزدلفة

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا حسني بن حممد ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن  - ٧٢٦١
قدامة بن موسى عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو اللهم أصلح يل ديين 

آخريت اليت جهلت ]  ١٩٩ص [ عاشي وأصلح يل الذي جعلته عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت جعلت فيها م
  إليها معادي واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واجعل املوت راحة يل من كل شر 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا األسود بن عامر شاذان نا جعفر األمحر عن عبد  - ٧٢٦٢
أحب النساء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة ومن الرجال اهللا بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه قال كان 

  علي مل يرو هذا احلديث عن جعفر األمحر إال شاذان وال عن عبد اهللا بن عطاء إال جعفر األمحر ومندل بن علي 

يد بن حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا جعفر بن عون ثنا أبو العميس عن عبد اجمل - ٧٢٦٣
سهيل عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال قال يل بن عباس يا بن عتبة تعلم آخر سورة من القرآن نزلت مجيعا 

قلت نعم إذا جاء نصر اهللا قال صدقت مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عبد اهللا إال عبد اجمليد بن سهيل وال عن 
  بن عون  عبد اجمليد إال أبو العميس تفرد به جعفر

حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن خالد املصيصي ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج قال خصيف  - ٧٢٦٤
سألت سعيد بن جبري عن قوله ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب فقال قال بن عباس كان رسول اهللا صلى 

ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب إال أن تودوين يف اهللا عليه و سلم وسطا من قريش كلها له رمحا فقال قل 
مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال حجاج بن حممد وال رواه عن خصيف إال ]  ٢٠٠ص [ قرابة ما بيين وبينكم 

  بن جريج وشريك 

يب بكر اهلذيل عن حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن عبد اهللا بن خالد املصيصي نا حجاج بن حممد عن أ - ٧٢٦٥
عامر الشعيب أن أبا هريرة حدثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يقول يا بن آدم إنك إذا ذكرتين 

  شكرتين وإذا نسيتين كفرتين مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال أبو بكر اهلذيل تفرد به حجاج بن حممد 



عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبري عن  وبه حدثنا حجاج بن حممد عن بن جريج عن - ٧٢٦٦
نيار بن مكرم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البضع ما بني الثالث إىل التسع مل يرو هذا احلديث عن 

  جريج إال حجاج 

 مليكة عن عروة حدثنا حممد بن راشد نا عصام بن رواد بن اجلراح ثنا أيب ثنا نافع بن عمر عن بن أيب - ٧٢٦٧
  بن الزبري عن عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظامل حق 

وبه قال حدثتين عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا افترض على العباد مخس  - ٧٢٦٨
  يرو هذا احلديث عن نافع بن عمر إال رواد بن اجلراح  مل]  ٢٠١ص [ صلوات يف كل يوم وليلة 

حدثنا حممد بن راشد نا إبراهيم بن عبد اهللا بن خالد املصيصي نا حجاج بن حممد عن أيب غسان حممد  - ٧٢٦٩
بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن 

ى اهللا عليه و سلم كان صديقا مللك املوت فسأله أن يريه اجلنة والنار فصعد بإدريس فأراه النار ففزع إدريس صل
منها وكاد يغشى عليه فالتف عليه ملك املوت جبناحه فقال ملك املوت أليس قد رأيتها فقال بلى ومل أر كاليوم قط 

قد رأيتها قال بلى هذه واهللا اجلنة فقال له ملك املوت مث انطلق به حىت أراه اجلنة فدخلها فقال له ملك املوت أليس 
فانطلق قد رأيتها قال إىل أين قال ملك املوت حيث كنت قال إدريس ال واهللا ال أخرج منها بعد إذ دخلتها فقيل 
ذا مللك املوت أليس أنت أدخلته إياها وإنه ليس ألحد دخلها أن خيرج منها ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هب

  اإلسناد 

حدثنا حممد بن راشد ثنا أمحد بن الوليد الكرخي ثنا إسحاق بن حممد الفروي نا نافع بن أيب نعيم عن  - ٧٢٧٠
سعيد املقربي عن أيب هريرة قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى فرج أصابعه مل يرو هذا احلديث عن نافع 

  د بن الوليد بن أيب نعيم إال إسحاق الفروي تفرد به أمح

عراك بن خالد بن يزيد ]  ٢٠٢ص [ حدثنا حممد بن راشد األصبهاين ثنا موسى بن عامر أبو عامر ثنا  - ٧٢٧١
عن إبراهيم بن أيب عبلة عن حممد بن عجالن عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم رحم 

ه ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخالص العمل هللا والنصح اهللا من مسع مقاليت هذه فحفظها حىت يبلغها غري
ألئمة املسلمني واللزوم جلماعتهم فإن دعاءهم حييط من ورائهم إنه من تكن الدنيا نيته جيعل اهللا فقره بني عينيه 

ويكفيه ضيعته  ويشتت اهللا عليه ضيعته وال يأتيه منها إال ما كتب له ومن تكن اآلخرة نيته جيعل اهللا غناه يف قلبه
  وتأتيه الدنيا وهي راغمة 

حدثنا حممد بن راشد ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن خالد املصيصي ثنا حجاج بن حممد ثنا أبو غسان حممد  - ٧٢٧٢
بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا دخل 

رجل فقال يا رب ائذن يل يف الزرع فيأذن له فيبذر حبه فال يلتفت حىت تعود كل سنبلة طوهلا  أهل اجلنة اجلنة قام
اثين عشر ذراعا مث ال يربح مكانه حىت يكون منه ركام أمثال اجلبال فقال أعرايب يا رسول اهللا ال جتد هذا الرجل إال 



ديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب هريرة قرشيا أو أنصاريا فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احل
  إال غسان تفرد به حجاج بن حممد 

ثنا سهيل ) حدثنا حممد بن احلسن بن عجالن أبو شيخ األصبهاين األهبري ثنا حممد بن موسى اخلرشي  - ٧٢٧٣
اهللا عليه و عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى ]  ٢٠٣ص [ بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن أيب قالبة 

  سلم من مل يرض بقضاء اهللا ومل يؤمن بقدر اهللا فليلتمس إهلا غري اهللا 

حدثنا حممد بن احلسن أبو شيخ ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا أبو سفيان احلمريي ثنا هشيم عن محيد  - ٧٢٧٤
  ىن غىن النفس عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغ

حدثنا حممد بن نصري األصبهاين ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان  - ٧٢٧٥
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقص الرؤيا إال على عامل أو ناصح مل يرو 

  ل بن عمرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال إمساعي

حدثنا حممد بن نصري ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أنا القاسم بن معن  - ٧٢٧٦
قال وجدت يف كتاب أخي خبطه خيرب أن يف كتاب أبيه حدثين زحر بن ربيعة أن عبد اهللا بن مسعود أخربه أن رسول 

  مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن معن إال بن أيب زائدة ]  ٢٠٤ص [ اهللا قال القطع يف دينار أو عشرة دراهم 

حدثنا حممد بن نصري األصبهاين ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا حممد بن مروان عن بن جريج عن عطاء  - ٧٢٧٧
  عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ألهل النعم حسادا فاحذروهم 

د بن نصري األصبهاين ثنا إمساعيل بن عمرو ثنا إسرائيل وأبو إسرائيل عن حكيم بن جبري عن حدثنا حمم - ٧٢٧٨
عن عائشة قالت كنت أنتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جر ) ب  ٢٣ك ( سعيد بن جبري عن بن عباس 

  إسرائيل  أخضر مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال حكيم وال عن حكيم إال إسرائيل وأبو

حدثنا حممد بن نصري نا إمساعيل بن عمرو نا أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم نا مساك بن حرب عن  - ٧٢٧٩
إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال بينا حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل شاب 

ادها ومل يستطع فلم يفته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليستفتيه فذكر أنه لقي امرأة فقبلها وملسها وعاجلها وأر
شيئا فلما انطلق أتبعه رجال فدعاه وقرأ هذه اآلية عليه أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل اآلية فقال الرجل يا 

  اعيل بن عمرو رسول اهللا أهي له وحده أم للناس كافة قال بل للناس كافة مل يرو هذا احلديث عن أيب مرمي إال إمس

حدثنا حممد بن نصري ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا عبد الواحد بن عبد اهللا األنصاري نا شرقي بن  - ٧٢٨٠
القطامي عن عمرو بن قيس عن حمل بن وداعة عن شريح بن أبرهة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب 

ىت خرج من مىن يكرب يف دبر كل صالة مكتوبة قال أبو أيوب يف أيام التشريق من صالة الظهر يوم النحر ح
الشاذكوين هذا على تكبري أهل املدينة اليروى هذا احلديث عن شريح بن أبرهة إال هبذا اإلسناد تفرد به شرقي بن 

  القطامي 



 هريرة قال حدثنا حممد بن نصري أنا الشاذكوين نا أبو أمية بن يعلى عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب - ٧٢٨١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  الزناد إال أبو أمية الشاذكوين 

وبه حدثنا أبو أمية بن يعلى ثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من جرعة  - ٧٢٨٢
   من جرعة غيظ كظمها مسلم ابتغاء وجه اهللا أعظم عند اهللا

عن أيب ]  ٢٠٦ص [ حدثنا حممد بن نصري ثنا الشاذكوين نا سلم بن قتيبة ثنا حممد بن مهزم عن عطية  - ٧٢٨٣
  سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء 

ا حممد بن العباس األخرم ثنا عمر بن حممد بن احلسن ثنا أيب ثنا حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد حدثن - ٧٢٨٤
عن عبد الرمحن بن سابط و عن بن بريدة عن أبيه قاال اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العذرة حىت صدعته 

نيب صلى اهللا عليه و سلم رأسه فقال بسم ورئي ذلك عليه فأتاه جربيل فقال إن ربك أرسلين إليك ألرقيك فحل ال
اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر عني كل حاسد أرقيك قال فردها عليه ثالث مرار فربأ النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم مل يرو هذا احلديث عن علقمة بن مرثد إال حممد بن أبان 

يب نا ثابت بن يزيد أبو زيد عن عاصم األحول حدثنا حممد بن العباس ثنا عمر بن حممد بن احلسن ثنا أ - ٧٢٨٥
عن أنس بن مالك قال كنت قائما على عموميت أسقيهم من فضيخ هلم فجاء رجل فقال قد حرمت اخلمر فقالوا 

  أكفئها فأكفئتها قلت ما كان قال بسرا ورطبا قال أبو بكر إنه كانت مخرهم يومئذ وأنس يسمع 

نا عمر بن حممد بن احلسن ثنا أيب نا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن  حدثنا حممد بن العباس األخرم - ٧٢٨٦
رجال جاء وقد صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام يصلي وحده فقال صلى اهللا عليه و سلم من يتجر على هذا 

  فيصلي معه 

ع أحدكم أن يقرأ ثلث وبه حدثنا محاد عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أما يستطي - ٧٢٨٧
  القرآن يف كل ليلة قالوا ومن يطيق ذاك قال يقرأ قل هو اهللا أحد 

حدثنا حممد بن العباس نا عمر بن حممد بن احلسن ثنا أيب ثنا عتبة أبو عمرو عن أيب روق قال مسعت  - ٧٢٨٨
جل يستفتح فقال رسول أنس بن مالك يقول كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حائط رجل من األنصار فجاء ر

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا أنس فافتح له وبشره باجلنة وأخربه أنه سيلي أميت من بعدي فقمت ففتحت له فإذا 
أبو بكر فبشرته باجلنة فحمد اهللا مث دخل مث جاء آخر فدق الباب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قم يا أنس فافتح 

نه سيلي أميت من بعد أيب بكر ففتحت له فإذا عمر فبشرته فحمد اهللا مث دخل فجاء آخر له وبشره باجلنة وأخربه أ
فدق الباب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قم يا أنس فافتح له وبشره باجلنة وأخربه أنه سيلي أميت من بعد أيب 

لكف ففتحت له فإذا عثمان بن بكر وعمر وأنه سيلقى من الرعية شدة حىت يبلغوا يف ذلك دمه فآمره عند ذلك با
  عفان فبشرته باجلنة فحمد اهللا مث أخربته بواليته وأهنم سيبلغوا يف ذلك دمه فاسترجع مث دخل 



يونس بن حممد املؤدب نا ]  ٢٠٨ص [ حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا  - ٧٢٨٩
ن عبد الرمحن بن وعلة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و محاد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم ع

  سلم قال أميا إهاب دبغ فقد طهر 

حدثنا حممد بن العباس األخرم نا عبد اهللا بن خالد بن يزيد اللؤلؤي نا أيب نا قيس بن الربيع عن سفيان  - ٧٢٩٠
د من حلوم اهلدي على عهد رسول اهللا صلى بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا قال كنا نتزو

  اهللا عليه و سلم إىل املدينة مل يرو هذا احلديث عن قيس إال خالد بن يزيد اللؤلؤي 

حدثنا حممد بن العباس األخرم األصبهاين ثنا عمر بن حممد بن احلسن األسدي ثنا أيب ثنا العالء بن زهري  - ٧٢٩١
بد اهللا بن عمر حني سأله رجل من أهل الكوفة فقال يا أبا عبد الرمحن عن وبرة بن عبد الرمحن قال كنا عند ع

أخربين عن عثمان بن عفان هل شهد بدرا قال ال قال اهللا أكرب قال أخربين هل كان عثمان توىل يوم التقى اجلمعان 
طلق فقلت له مكاين إن قال نعم قال اهللا أكرب قال أخربين هل شهد عثمان يوم بيعة الرضوان قال ال قال اهللا أكرب فان

الرجل من أهل الكوفة وهم حيبون عليا ويبغضون عثمان قال علي بالرجل فأيت به فقال سألتين عن عثمان هل شهد 
بدرا فقلت لك ال وسأخربك عن ذلك إن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت مريضة فقال له النيب صلى 

أحببت فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه أحب إيل أن أختلف عليها  اهللا عليه و سلم ختلف على ابنيت فقال ما
وجعل له مثل أجر من شهدها وأسهمه قل واحدة اهللا أكرب وأما قولك إنه كان فيمن توىل يوم التقى ]  ٢٠٩ص [ 

رضوان فإن النيب صلى اهللا اجلمعان فقد أخربنا اهللا أنه قد عفى عنهم قل ثنتني اهللا أكرب وأما قولك أنه مل يشهد بيعة ال
عليه و سلم بعث عثمان إىل أهل مكة فلما أمر بالبيعة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم إن عثمان يف حاجتك 

  وحاجة رسولك وإن هذه يدي وهذه يد عثمان وضرب بيده على يده األخرى فبايع له 

ا أيب ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن حدثنا حممد بن العباس نا عمر بن حممد بن احلسن ثن - ٧٢٩٢
مالك قال قال املهاجرون للنيب صلى اهللا عليه و سلم لقد أتينا قوما ما رأينا قوما أحسن مواساة يف قليل وال أحسن 

ى اهللا بذال يف كثري منهم واهللا لقد كفونا املؤنة وأشركونا يف املهنا ولقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله فقال النيب صل
  عليه و سلم كال ما أثنيتم عليهم ودعومت هلم مل يرو هذا احلديث عن سلميان التيمي إال ابنه تفرد به حممد بن احلسن 

حدثنا حممد بن العباس ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا صاحل بن إسحاق اجلهبذ دلين عليه حيىي بن معني  - ٧٢٩٣
عن عبد الرمحن األغر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا نا معروف بن واصل عن يعقوب بن أيب نباتة 

عليه و سلم إن أناسا من أهل ال إله إال اهللا يدخلون النار بذنوهبم فيقول هلم أهل الالت والعزى ما أغىن عنكم 
ءون من حرقهم كما يربأ قولكم ال إله إال اهللا وأنتم معنا يف النار فيغضب اهللا هلم فيخرجهم فيلقيهم يف هنر احلياة فيرب

فيها اجلهنميني فقال رجل يا أنس أنت مسعت هذا من ]  ٢١٠ص [ القمر من كسوفه فيدخلون اجلنة ويسمون 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول هذا مل يرو هذا احلديث عن هذا فليتبوأ مقعده من النار نعم أنا مسعت رسول اهللا
  احلديث عن معروف بن واصل إال صاحل بن إسحاق اجلهبذ 



حدثنا حممد بن العباس نا حممد بن املثىن نا بكر بن حيىي بن زبان نا حبان بن علي عن بن أيب ليلى عن  - ٧٢٩٤
ى اهللا عليه و سلم ولد الزىن شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه داود بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صل

  مل يرو هذا احلديث عن داود إال بن أيب ليلى تفرد به بكر 

حدثنا حممد بن العباس األخرم نا حممد بن املثىن ثنا عبد اهللا بن قيس الرقاشي اخلزاز ثنا حسان بن زريب  - ٧٢٩٥
ى عائشة فقالت ما بال أيب حسن يقتل أصحابه القراء قال قلت يا أم النهدي عن أيب سعيد الرقاشي قال دخلت عل

املؤمنني إنا وجدنا يف القتلى ذا الثدية فشهقت أو تنفست مث قالت إن كامت الشهادة مثل شاهد بزور مسعت رسول 
سعيد ال يروى هذا احلديث عن أيب ]  ٢١١ص [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يقتل هذه العصابة خري أميت 

  الرقاشي إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن املثىن 

حدثنا حممد بن العباس نا حيىي بن حممد بن السكن نا إسحاق بن إدريس نا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  - ٧٢٩٦
عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب أن يسور ولده بسوار من نار 

ه بسوار من ذهب ولكن الفضة اعملوا هبا كيف شئتم مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال عبد الرمحن بن فليسور
  زيد وال عن عبد الرمحن بن زيد إال إسحاق بن إدريس تفرد به حيىي بن حممد 

لربيع حدثنا حممد بن العباس نا علي بن املنذر الطريقي ثنا إسحاق بن منصور السلويل ثنا قيس بن ا - ٧٢٩٧
ومعاوية بن إسحاق عن أيب صاحل احلنفي عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مثل 

بشيء مث مل يتب منه مثل به يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن إسحاق إال قيس تفرد به إسحاق بن 
  منصور 

وصلي نا أبو سعيد اهليثم بن حمفوظ السعدي ثنا أبو إسرائيل حدثنا حممد بن العباس ثنا علي بن حرب امل - ٧٢٩٨
عن السري بن إمساعيل عن الشعيب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن سلمان الفارسي قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا 

لسري عليه و سلم أن ننكح نساء العرب مل يرو هذا احلديث عن بن أيب ليلى إال الشعيب وال رواه عن الشعيب إال ا
  بن إمساعيل وال رواه عن السري إال أبو إسرائيل تفرد به اهليثم بن حمفوظ 

حدثنا حممد بن العباس نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا حبيب كاتب مالك نا عبد اهللا بن عامر األسلمي  - ٧٢٩٩
و سلم قال أليب بكر  عن عمرو بن مسلم اجلندعي عن رفاعة بن رافع عن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه

وعمر احلمد هللا الذي أيدين بكما ولوال أنكما ختتلفان علي ما خالفتكما اليروى عن الرباء بن عازب إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به حبيب كاتب مالك 

حدثنا حممد بن العباس ثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح ثنا أبو بكر بن عياش عن سهيل بن أيب صاحل عن  - ٧٣٠٠
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصافحوا اليهود والنصارى مل يرو هذا احلديث عن  أبيه

  سهل إال أبو بكر بن عياش 



حدثنا حممد بن العباس ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا صفوان بن عيسى ثنا زياد أبو عمرو عن أيب  - ٧٣٠١
 عليه و سلم أمر بقطع املراجيح ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اخلليل عن عائشة أن النيب صلى اهللا
  اإلسناد تفرد به صفوان بن عيسى 

حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن حممد بن  - ٧٣٠٢
لنيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا افتتح الصالة عبد الرمحن مسعت عبد الرمحن األعرج حيدث عن أيب هريرة أن ا

  مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو داود ]  ٢١٣ص [ قال احلمد هللا رب العاملني مث يسكت هنيهة 

حدثنا حممد بن العباس ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا سعيد بن زكريا املدائين عن عنبسة بن عبد  - ٧٣٠٣
بن سابط عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الرب أن تصل الرمحن عن عبد الرمحن 

  صديق أبيك ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد ومل يرو بن سابط عن أنس غري هذا 

ن حدثنا حممد بن العباس ثنا نصر بن علي ثنا هارون بن مسلم صاحب احلناء نا القاسم بن عبد الرمح - ٧٣٠٤
األنصاري عن حممد بن علي عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني قبل الصبح 

  والركعتني بعد املغرب قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد 

حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا عبد الرمحن بن يونس الرقي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن  - ٧٣٠٥
ء عن عائشة قالت أهدى صاحب اإلسكندرية املقوقس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكحلة عيدان عطا

  شامية ومرآة ومشطا 

حدثنا حممد بن العباس نا احلسن بن ناصح املخرمي نا رومي بن يزيد املقرئ ثنا إمساعيل بن حيىي التيمي  - ٧٣٠٦
اهللا قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا الدرداء  عن جابر بن عبد]  ٢١٤ص [ عن بن جريج عن عطاء 

ميشي بني يدي أيب بكر الصديق فقال يا أبا الدرداء متشي قدام رجل مل تطلع الشمس بعد النبيني على رجل أفضل 
ال منه فما رئي ابو الدرداء بعد ذلك ميشي إال خلف أيب بكر مل يرو هذا احلديث عن بن جريج عن عطاء عن جابر إ

  إمساعيل بن حيىي تفرد به رومي بن يزيد املقرئ ورواه غريه عن بن جريج عن عطاء عن أيب الدرداء 

حدثنا حممد بن العباس نا حممد بن حرب النشائي ثنا ابو سفيان احلمريي ثنا الضحاك بن محرة عن يزيد  - ٧٣٠٧
ضت علي األيام فعرض علي فيها يوم بن مخري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عر

اجلمعة فإذا هي كمرآة حسناء وإذا يف وسطها نكتة سوداء فقلت ما هذا قيل الساعة مل يرو هذا احلديث عن يزيد 
  بن محري إال الضحاك بن محرة تفرد به أبو سفيان احلمريي 

يزيد األكفاين عن حفص الغاضري  حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا حممد بن حرب النشائي ثنا علي بن - ٧٣٠٨
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال مسع علي بن أيب طالب ضجة يف املسجد يقرؤون القرآن ويقرئون فقال طوىب 

هلؤالء هؤالء كانوا أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن كليب إال 
   حفص الغاضري تفرد به علي بن يزيد



ثنا أيب ثنا يزيد بن ]  ٢١٥ص [ حدثنا حممد بن العباس ثنا عبيد اهللا بن احلجاج بن املنهال األمناطي  - ٧٣٠٩
إبراهيم التستري ثنا ليث بن أيب سليم عن النعمان بن سامل عن الربيع بنت معوذ قالت كان النيب صلى اهللا عليه و 

اء حزرناه يأخذ مدا أو مدا ونصفا فيغسل كفيه ثالثا سلم يأتينا ويغشانا فإذا حضرت الصالة وضعنا له إن
ويتمضمض ثالثا ويستنشق ثالثا ويغسل وجهه ثالثا مث يغسل يديه ثالثا ثالثا وميسح رأسه مرة ويغسل أذنيه 

ظاهرمها وباطنهما وغضوهنما ويغسل رجليه ثالثا ثالثا وخيلل بني أصابعه مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن سامل إال 
  ث وال عن ليث إال يزيد وال عن يزيد إال حجاج تفرد به ابنه لي

حدثنا حممد بن العباس ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا املنهال بن حبر نا محاد بن سلمة عن أيب سنان عن  - ٧٣١٠
اإلميان املغرية بن عبد الرمحن بن عبيد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ثالمثائة وثالثة وثالثون شريعة من واىف بواحدة منها دخل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال املنهال بن 
  حبر تفرد به أبو حفص 

حدثنا حممد بن العباس ثنا النضر بن هشام األصبهاين ثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن حنظلة بن سويد  - ٧٣١١
ن معاذ األنصاري حدثين شريك عن مغرية عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول بن علقمة بن سعد ب

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إىل اإلميان واإلميان مع صاحبه يف اجلنة مل يرو هذا احلديث 
  ضر بن هشام عن مغرية إال شريك وال عن شريك إال إبراهيم بن حيان تفرد به الن

حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا عبد الرمحن بن واقد ثنا أيوب بن جابر عن أيب إسحاق عن نافع عن  - ٧٣١٢
بن عمر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر ب سبح اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا 

إال أيوب بن جابر تفرد به عبد الرمحن بن واقد ورواه الناس عن أحد مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن نافع 
أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري 

  عن بن عباس 

األجلح عن  حدثنا حممد بن العباس نا علي بن سامل البغدادي ثنا حيىي بن زكريا يعين بن أيب زائدة عن - ٧٣١٣
سلمة بن كهيل عن أبيه كهيل عن علي قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإرتاج الباب وأن ختمر اإلناء 

وأن توكئ السقاء وأن تطفئ السراج مل يرو هذا احلديث عن كهيل أبو سلمة عن علي حديثا غري هذا وال رواه عن 
  كريا سلمة إال األجلح وال عن األجلح إال حيىي بن ز

حدثنا حممد بن العباس ثنا خالد بن أسلم ثنا حممد بن الزبرقان عن مروان بن سامل عن عبيد اهللا بن عمر  - ٧٣١٤
عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد إذا قام يف الصالة مجعت ذنوبه ]  ٢١٧ص [ عن نافع 

  د اهللا بن عمر إال مروان تفرد به الزبرقان على رأسه فإذا ركع تفرقت مل يرو هذا احلديث عن عبي

حدثنا حممد بن العباس ثنا حممد بن املثىن ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن يونس عن احلسن عن عيت عن  - ٧٣١٥
أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلك أهل العقدة ورب الكعبة واهللا ما عليهم آسى ولكين 



وا من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن يونس إال وهيب وال عن وهيب آسى على من أهلك
  إال سهيل بن بكار 

حدثنا حممد بن العباس ثنا جعفر بن حممد بن فضيل اجلزري ثنا عمرو بن عثمان ثنا أصبغ بن حممد الرقي  - ٧٣١٦
اخلطاب قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر بن 

أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع فخري الناس يومئذ مؤمن بني كرميني مل يرو هذا احلديث عن 
  الزهري إال جعفر بن برقان وال عن جعفر إال أصبغ بن حممد تفرد به عمرو بن عثمان 

عبد العزيز بن أيب رواد عن ]  ٢١٨ص [ ن أسلم ثنا عبد اجمليد بن حدثنا حممد بن العباس ثنا خالد ب - ٧٣١٧
بن جريج عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحب الطعام إىل اهللا ما كثرت عليه األيدي مل 

  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد اجمليد 

يعقوب األسدي ثنا علي بن هاشم بن الربيد نا ناصح عن حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا عباد بن  - ٧٣١٨
مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي إنك مؤمر مستخلف وإنك مقتول 
وهذه خمضوبة من هذا حليته من رأسه مل يرو هذا احلديث عن مساك إال ناصح والعن ناصح إال علي بن هاشم تفرد 

  بن يعقوب به عباد 

حدثنا حممد بن العباس األخرم نا حممد بن منصور الطوسي ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ثنا إبراهيم بن  - ٧٣١٩
سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أيب سلمة عن أم حبيبة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه و سلم وهو يقول إنا هللا وإنا إليه راجعون 
وحلق تسعني قلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث مل يرو إبراهيم بن عبد الرمحن بن 

  عوف عن أيب سلمة حديثا غري هذا تفرد به حيىي بن إسحاق 

النشائي ثنا علي بن يزيد األكفاين عن فضيل بن مرزوق عن حدثنا حممد بن العباس نا حممد بن حرب  - ٧٣٢٠
فال ]  ٢١٩ص [ عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

اآلخر يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا واليوم 
  فليسع إىل اجلمعة ومن استغىن عنها بلهو وجتارة استغىن اهللا عنه واهللا غين محيد 

حدثنا حممد بن العباس األخرم نا عبد اهللا بن خالد بن يزيد اللؤلؤي ثنا أيب نا شريك عن مطرف عن زيد  - ٧٣٢١
ن عمر أن نساء النيب صلى اهللا العمي عن ايب الصديق الناجي وإمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن ب

عليه و سلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شربا فقلن إن شربا ال يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا ال تزدن على 
ذلك مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال شريك وال عن شريك إال خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ تفرد 

  به ابنه 



د بن العباس ثنا حممد بن مسعود بن العجمي نا اهليثم بن مجيل نا مبارك بن فضالة عن بكر بن حدثنا حمم - ٧٣٢٢
عبد اهللا املزين عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين ألمزح وال أقول إال حقا مل يرو هذا احلديث عن 

  مبارك بن فضالة إال اهليثم بن مجيل 

األخرم نا عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق نا أنس بن عياض عن أيب حازم عن حدثنا حممد بن العباس  - ٧٣٢٣
سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم وحمقرات الذنوب فإمنا حمقرات الذنوب كمثل قوم 

ات الذنوب حىت مجعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن حمقر]  ٢٢٠ص [ نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود 
  مىت يؤخذ هبا صاحبها هتلكه ال يروى هذا احلديث عن سهل بن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الوهاب 

حدثنا حممد بن العباس ثنا الفضل بن سهل األعرج ثنا إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن معاوية بن  - ٧٣٢٤
 صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جل ذكره إذن يل أن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا

أحدث عن ديك قد مرقت رجاله األرض وعنقه منثين حتت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فرد عليه 
  ما يعلم ذلك من حلف يب كاذبا مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن إسحاق إال إسرائيل تفرد به إسحاق بن منصور 

حممد بن العباس األخرم ثنا حممد بن يزيد األسفاطي ثنا صفوان بن هبرية نا عيسى بن املسيب حدثنا  - ٧٣٢٥
البجلي القاضي عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى 

جل مل يرو هذا احلديث عن القاسم بن اهللا عليه و سلم قال فرغ إىل بن آدم من أربع من اخللق واخللق والرزق واأل
  عبد الرمحن إال عيسى بن املسيب تفرد به صفوان بن هبرية 

حدثنا حممد بن العباس األخرم ثنا أمحد بن خالد اخلالل نا احلسن بن بشر قال وجدت يف كتاب أيب  - ٧٣٢٦
هللا عليه و سلم قال من مشى عن بن عباس عن النيب صلى ا]  ٢٢١ص [ حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن عطاء 

يف حاجة أخيه كان خريا له من اعتكاف عشر سنني ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اهللا جعل اهللا بينه وبني النار ثالث 
خنادق كل خندق أبعد مما بني اخلافقني مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن أيب داود إال بشر بن سلم البجلي 

  تفرد به ابنه 

ثنا حممد بن العباس نا عبد الرمحن بن يونس ثنا منصور بن عمار عن بن هليعة عن أيب األسود عن حد - ٧٣٢٧
عروة عن عائشة قالت خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد عقد عقدة بني كتفيه فقال له أعرايب ما هذه يا رسول 

  اهللا قال وحيك يا أعرايب إمنا لبستها ألقمع هبا الكرب 

حممد بن العباس األخرم ثنا عبد الرمحن بن يونس قال مسعت منصور بن عمار نا بن هليعة عن أيب حدثنا  - ٧٣٢٨
األسود عن عروة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزيد ذا شرف عنده وال ينقصه إال 

  بالتقوى 

ثابت الدهان ثنا احلكم بن عبد امللك عن حدثنا حممد بن العباس نا أمحد بن عثمان بن حكيم نا علي بن  - ٧٣٢٩
قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت لدغت النيب صلى اهللا عليه و سلم عقرب وهو يف الصالة فقال لعن اهللا 



مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلكم ]  ٢٢٢ص [ العقرب تلدغ املصلي وغري املصلي اقتلوها يف احلل واحلرم 
  رد به علي بن ثابت بن عبد امللك تف

حدثنا حممد بن العباس ثنا حممد بن عمرو بن حنان ثنا ضمرة ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن سليمان  - ٧٣٣٠
عن املسور بن خمرمة قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأرض لعبد الرمحن بن عوف فيها زرع فقال يا عبد 

ع إال يف أرض ترثها أو تورثها أو متنحها مل يرو هذا احلديث عن عطاء الرمحن ال تأكل الربا وال تطعمه وال تزر
  اخلرساين إال ابنه عثمان وسليمان الذي روى عنه عطاء هو سليمان بن يسار 

حدثنا حممد بن العباس نا عبد الرمحن بن يونس نا مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الكرمي عن  - ٧٣٣١
ة عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال رضاع الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سرب

بعد الفطام وال يتم بعد حلم وال صمت يوم إىل الليل وال طالق إال بعد نكاح هكذا روىاحلديث مطرف بن مازن 
  عن معمر عن عبد الكرمي وهو بن أيب املخارق ورواه عبد الرزاق عن معمر عن جويرب عن الضحاك 

حدثنا حممد بن العباس نا الفضل بن يعقوب نا اهليثم بن مجيل ثنا مبارك بن فضالة عن عاصم حسبته عن  - ٧٣٣٢
زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال كنا نعلم االستخارة كما نعلم السورة من القرآن إذا أراد الرجل أمرا أن 

وأسألك من فضلك الواسع فإنك تقدر وال ]  ٢٢٣ص [ يقول اللهم إين أستخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك 
أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كان هذا األمر الذي أريده ويسميه خريا يل يف أمر ديين وخريا 
يل يف أمر دنياي وخريا يل يف أمر آخريت وخريا يل يف عاقبة أمري فيسره يل وبارك يل فيه وإن كان شرا يل يف أمر 

 يف أمر دنياي وشرا يل يف عاقبة أمري فاصرفه عين ويسر يل اخلري واقض يل به مث رضين بقضائك مل ديين وشرا يل
  يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال اهليثم بن مجيل تفرد به الفضل بن يعقوب 

عوانة عن عمر حدثنا حممد بن أبان األصبهاين ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا أبو داود الطيالسي نا أبو  - ٧٣٣٣
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال دخل أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كيف أصبحت يا 
رسول اهللا قال صاحلا خبري من رجل مل يصبح صائما ومل يعد مريضا ومل يتبع جنازة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 

  د أيب سلمة إال أبو عوانة تفرد به أبو داو

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عيسى الدامغاين ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن منصور  - ٧٣٣٤
عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن مما خلق اهللا 

أحاط جناحاه باألفقني وإذا بقي ثلث الليل اآلخر لديكا براثنه على األرض السابعة وعرفه منطو حتت العرش قد 
ضرب جبناحيه مث قال سبحوا امللك القدوس سبحان ربنا امللك القدوس ال إله لنا غريه قال فيسمعها ما بني اخلافقني 

مل يرو هذا احلديث عن ]  ٢٢٤ص [ إال الثقلني قال فريون أن الديكة إمنا تضرب بأجنحتها تصرخ إذا مسعت ذلك 
  ر إال حممد بن إسحاق وال عن بن إسحاق إال سلمة بن الفضل تفرد به حممد بن عيسى منصو

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن عيسى الدامغاين ثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم  - ٧٣٣٥
يا رسوال كلمه اهللا قبله قال التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم كان نب



له يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم التيمي إال ليث وال عن ليث إال ميكال شيخ 
  كويف وال عن ميكال إال سلمة بن الفضل 

 الزبرقان حدثنا حممد بن أبان نا زيد بن أخزم نا حممد بن عبد اهللا اهلدادي نا محيد بن مهران عن أيب - ٧٣٣٦
اهلاليل عن يريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ قل هو اهللا أحد فكأمنا 

  قرأ ثلث القرآن ال يروى هذا احلديث عن بريدة بن أيب مرمي إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد ين أخرم 

بن عمر الزهراين نا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن  حدثنا حممد بن أبان نا زيد بن أخزم نا بشر - ٧٣٣٧
 ٢٢٥ص [ النعمان بن مرة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األنصار تركيت وضيعيت فاقبلوا 

من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال محاد بن سلمة وال عن محاد إال بشر ] 
  عمر تفرد به زيد بن أخرم  بن

حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن منصور املروزي نا حيىي بن نصر بن حاجب عن ورقاء عن أيوب بن  - ٧٣٣٨
موسى عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أرى رؤياكم قد تواطأت على 

اخر مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال ورقاء وال عن ورقاء إال العشر األواخر فالتمسوها يف العشر األو
  حيىي بن نصر تفرد به أمحد بن منصور 

حدثنا حممد بن أبان ثنا أبو حمذورة حممد بن عبيد اهللا نا احلسني بن احلسن األشقر ثنا هشيم عن داود بن  - ٧٣٣٩
عليه و سلم يقسم غنائم حنني وجربيل إىل جنبه فجاء أيب هند عن عكرمة عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا 

ملك فقال إن ربك يأمرك بكذا وكذا فخشي النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يكون شيطانا فقال جلربيل أتعرفه قال 
  هو ملك وما كل مالئكة ربك أعرف 

قال قال رسول اهللا  وبه حدثنا حسني األشقر نا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن عطية عن أيب سعيد - ٧٣٤٠
صلى اهللا عليه و سلم إن أهل الدرجات العلى لريون من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري يف أفق السماء 

مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال شريك تفرد به حسني ]  ٢٢٦ص [ وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما 
  االشقر 

د بن منصور املروزي نا عبد الرمحن بن قيس الضيب نا هالل بن عبد الرمحن حدثنا حممد بن أبان نا أمح - ٧٣٤١
عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذاكر 

بن زيد وال عن  اهللا يف رمضان مغفور له وسائل اهللا فيه ال خييب مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن املسيب إال علي
  علي إال هالل بن عبد الرمحن تفرد به عبد الرمحن بن قيس 

حدثنا حممد بن أبان نا عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن  - ٧٣٤٢
سلم على املنرب والناس أيب حبيبة عن مسلم بن أيب مرمي عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

حوله أيها الناس استحيوا من اهللا حق احلياء فقال رجل يا رسول اهللا إنا لنستحيي من اهللا فقال من كان منكم 



مستحييا فال يبينت ليلة إال وأجله بني عينيه وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر القبور والبلى 
هذا احلديث عن عروة إال مسلم بن أيب مرمي وال عن مسلم إال بن أيب حبيبة تفرد به وليترك زينة احلياة الدنيا مل يرو 

  خالد بن يزيد وال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد الوضاح اهلامشي نا روح بن عبادة نا أبو عامر اخلزاز عن محيد بن هالل ثنا  - ٧٣٤٣
املسجد فإذا أنا بقوم جلوس ]  ٢٢٧ص [ بن قرط قال مررت بالكوفة فدخلت نصر بن عاصم عن عبد الرمحن 

كأمنا قطعت رؤوسهم فجلست يف أدىن القوم فقلت لرجل يا عبد اهللا من هذا الرجل فقال كأنك غريب قلت نعم 
ألون رسول قال أما إنك لو كنت من أهلها لعرفته هذا حذيفة بن اليمان فأنشأ حيدث القوم فقال إن الناس كانوا يس

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري وأسأله أنا عن الشر حىت أتقيه وأعلم أن اخلري لن يفوتين قال قلت يا رسول اهللا 
هل بعد هذا اخلري الذي جييء فيه من شر قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واعمل مبا فيه مث قال نعم فتنة واختالف 

مجاعة على أقذاء وهدنة على دخن قلت يا رسول اهللا أبعد ذلك اخلري من  فقلت أفيكون بعد ذلك من خري قال نعم
شر قال يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واعمل مبا فيه حىت سألته أيضا ثالث مرار يقول مثل ذلك مث قال نعم يكون فتنة 

يرو هذا احلديث على أبواهبا دعاة إىل النار فإن متوت حني متوت وأنت عاض على جذل خري من أن تتبع أحدهم مل 
  عن أيب عامراخلزاز إال روح بن عبادة 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل املقرئ نا مسلم بن إبراهيم نا احلسن بن أيب  - ٧٣٤٤
جعفر عن أشعث بن جابر احلداين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تاب 

  ل طلوع الشمس من مغرهبا تاب اهللا عليه قب

حدثنا حممد بن أبان ثنا روح بن حامت أبو غسان اجلذوعي نا عمرو بن عاصم الكاليب نا معتمر بن  - ٧٣٤٥
بن جرير عن أيب بردة عن أيب موسى قال كنا مع النيب صلى ]  ٢٢٨ص [ سليمان عن الوليد بن مروان عن غيالن 

ا الصائم ومنا املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم مل يرو هذا اهللا عليه و سلم يف سفر من
  احلديث عن غيالن بن جرير إال الوليد بن مروان وال عن الوليد إال معتمر تفرد به عمرو بن عاصم 

نا مندل بن علي  حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن الليث أبو الصباح اهلدادي ثنا بكر بن حيىي بن زبان - ٧٣٤٦
عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة مرة مث قام 

  فصلى مل يرو هذا احلديث عن بن أيب جنيح إال مندل تفرد به بكر بن حيىي 

عامر الضبعي عن سعيد بن أيب  حدثنا حممد بن أبان ثنا سوار بن سهل أبو سهل املخزومي نا سعيد بن - ٧٣٤٧
عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وضعتم موتاكم يف القبور 

فقولوا بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال سعيد بن أيب عروبة 
  سعيد بن عامر وال عن سعيد إال سوار بن سهل  وال عن سعيد بن أيب عروبة إال

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد السالم بن مسيع أبو مهام ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد نا عمران أبو العوام عن  - ٧٣٤٨
 عمر بن حممد عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر مناديا فنادى يف ليلة مطرية أن صلوا يف



تفرد به عبد ]  ٢٢٩ص [ رحالكم مل يرو هذا احلديث عن عمران إال علي أبو علي احلنفي عبيد اهللا بن عبد اجمليد 
  السالم 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد السالم بن مسيع ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا عبد اهللا بن عمر عن جعفر بن  - ٧٣٤٩
ى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد الواحد مل يرو هذا احلديث عن حممد عن أبيه عن جابر أن رسول اهللا صل

  عبيد اهللا بن عمر إال عبيد اهللا بن عبد اجمليد تفرد به عبد السالم 

حدثنا حممد بن أبان نا القاسم بن حممد بن عباد املهليب ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري عن  - ٧٣٥٠
عليه و سلم قال الندم توبة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو عاصم تفرد به القاسم  جابر أن النيب صلى اهللا

  بن حممد بن عباد 

حدثنا حممد بن أبان ثنا سلمة بن شبيب نا عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري نا حر بن عبد اهللا احلذاء عن  - ٧٣٥١
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحب الدين إىل اهللا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رس

  احلنيفية السمحة مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال حر بن عبد اهللا تفرد به عبد اهللا بن إبراهيم 

أبو عاصم نا منصور بن دينار ]  ٢٣٠ص [ حدثنا حممد بن أبان ثنا القاسم بن حممد بن عباد املهليب ثنا  - ٧٣٥٢
 عطاء أخربين جابر بن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التمر والبسر والزبيب والتمر أخربين

  أن ينبذا مجيعا 

وبه حدثنا منصور بن دينار أخربين يزيد بن أيب زياد عن عكرمة عن بن عباس قال دخل رسول اهللا صلى  - ٧٣٥٣
ل يستلم الركن مبحجنه مث قال يا عباس هل مث شراب قال نعم قال اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت على راحلته وجع

مما خاضته احلجيج بأيديها أو مما يف البيت قال مما خاضته احلجيج بأيديها فأتى بعس فرفعه إىل وجهه فكرهه مث 
وسقى  أعرض مث قال إن لزبيب الطائف لعراما مث قال ادع يل بشول من ماء فأتى بشول من ماء فشنه عليه مث شرب

  أصحابه 

وبه حدثنا منصور بن دينار عن األعمش عن أيب سفيان قال قلت جلابر بن عبد اهللا هل كنتم تقولون  - ٧٣٥٤
ألحد من أهل القبلة كافر قال ال قلت فكنتم تقولون مشرك قال معاذ اهللا مل يرو هذا احلديث عن منصور بن دينار 

  إال أبو عاصم 

عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري حدثنا حممد بن أبان نا  - ٧٣٥٥
عن عبيد بن السباق عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا يوم عيد جعله اهللا للمسلمني 

  منه وعليكم بالسواك ]  ٢٣١ص [ فمن جاء اجلمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس 

حممد بن أبان نا عمار بن خالد نا أبو صيفي قال مسعت جماهدا أبا احلجاج حيدث عن أيب هريرة  حدثنا - ٧٣٥٦
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن رجال أدخل اجلنة فرأى عبده فوق درجته فقال يا رب هذا عبدي فوق 

  درجيت يف اجلنة فقال له نعم جزيته بعمله وجزيتك بعملك 



جماهدا أبا احلجاج حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول  وبه مسعت - ٧٣٥٧
  سائق إىل اجلنة مملوك أطاع اهللا وأطاع مواليه أو سيده 

وبه مسعت جماهدا حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من صدقة أفضل من  - ٧٣٥٨
  مليك سوء  صدقة تصدق هبا مملوك عند

حدثنا حممد بن أبان ثنا أمحد بن سنان الواسطي نا حممد بن محاد الواسطي ثنا عمر أبو حفص عن علقمة  - ٧٣٥٩
 ٢٣٢ص [ بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تركز له عنزة فيصلي 

  إليها أظنه قال والظعن متر بني يديه ] 

حدثنا حممد بن أبان ثنا أمحد بن سنان ثنا حممد بن محاد نا عمر أبو حفص عن علقمة عن سليمان بن  - ٧٣٦٠
بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف دعائه اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن 

قضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت فإنك ت
  من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن سنان نا يعقوب بن حممد الزهري ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد األعلى  - ٧٣٦١
احملرم وال  بن أمية بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينكح

  خيطب وال خيطب عليه مل يروه عن عبد األعلى إال عبد العزيز تفرد به يعقوب 

حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن سنان نا علي بن عاصم عن خالد احلذاء عن حممد بن سريين عن عبيدة  - ٧٣٦٢
ما هلم مأل اهللا قبورهم  السلماين عن علي بن أيب طالب قال شغلنا األحزاب يوم اخلندق عن صالة العصر فقال

وبيوهتم نارا شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غربت الشمس مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال األعلى بن 
  عاصم 

نا سليم بن حيان عن عمرو بن ]  ٢٣٣ص [ حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن سنان ثنا يزيد بن هارون  - ٧٣٦٣
عاذ بن جبل كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يأيت قومه فيصلي هبم فصلى دينار نا جابر بن عبد اهللا أن م

هبم صالة فقرأ هبم البقرة فتجوز رجل فصلى صالة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى 
نا وإن معاذا صلى بنا البارحة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إنا قوم نعمل بأيدينا ونستقي بنواضح

فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أين منافق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا معاذ أفتان أنت ثالثا يا معاذ اقرأ والشمس 
  وضحاها وسبح اسم ربك األعلى وحنومها 

ن عائشة بنت طلحة حدثنا حممد بن أبان نا نصر بن علي نا أيب ثنا القاسم بن معن نا طلحة بن حيىي ع - ٧٣٦٤
وجماهد عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاها فقال هل عندكم طعام فقلت ال فقال إين صائم قال مث 
جاء يوم آخر فقالت عائشة يا رسول اهللا إنا قد أهدي إلينا حيس فدعا به وقال أما إين أصبحت اليوم صائما مل يرو 

  علي بن نصر تفرد به نصر بن علي  هذا احلديث عن القاسم بن معن إال



حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عبادة الواسطي نا حيىي بن إسحاق السيلحيين نا جرير بن حازم عن بن  - ٧٣٦٥
أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشربوا يف آنية 

مل يرو هذا احلديث عن بن أيب جنيح إال جرير بن حازم تفرد به حيىي ]  ٢٣٤ص [ لوا فيهما الذهب والفضة وال تأك
  بن إسحاق 

حدثنا حممد بن أبان ثنا أمحد بن ثابت اجلحدري ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أيب زرعة بن  - ٧٣٦٦
ال يف اخليل مل يرو هذا احلديث عن عمر بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كره الشك

  سعيد إال سفيان بن عيينة 

حدثنا حممد بن أبان نا حفص بن عمرو الربايل نا عمر بن حبيب القاضي ثنا سلمة بن علقمة عن نافع  - ٧٣٦٧
 فقد عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعتق شقيصا يف مملوك وله مال فقد عتق كله وإال

  عتق منه ما عتق مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن علقمة إال عمر بن حبيب 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن خالد بن خداش نا سلم بن قتيبة نا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق  - ٧٣٦٨
ار واملرأة والدابة فقال عن أيب سلمة عن أم سلمة قالت ذكرت الطرية عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يف الد

  النيب صلى اهللا عليه و سلم إن كان منها شيء ففي الفأل 

حدثنا حممد بن خالد بن خداش حدثنا حممد بن أبان ثنا أمحد بن ثابت اجلحدري نا موسى بن مسعود ثنا  - ٧٣٦٩
إن رسول اهللا  مسعت بن عمر يقول]  ٢٣٥ص [ حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال مسعت جماهدا يقول 

صلى اهللا عليه و سلم قال ما من الشجر شجرة يف الشجر مثل الرجل املسلم يف الناس قال بن عمر فلم مينعين أن 
  أسأله إال أين كنت أصغر القوم مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم هي النخلة 

ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس  حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن ثابت نا أبو حذيفة موسى بن مسعود - ٧٣٧٠
  عن بن عمر ال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الطواف صالة فأقلوا فيه الكالم 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عباد بن آدم ثنا أيب عن محاد بن سلمة عن قتادة وأيوب وعبد اهللا بن  - ٧٣٧١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جارية له ذحبت شريطة  عمر عن نافع عن بن عمر أن كعب بن مالك سأل

  فقال كله 

حدثنا حممد بن أبان نا إبراهيم بن حممد التيمي القاضي ثنا حممد بن بكر الربساين ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد  - ٧٣٧٢
إنه ينقص من عمله كل يوم ثنا سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اقتىن كلبا ف

  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن أيب زياد إال حممد بن بكر ]  ٢٣٦ص [ قرياط 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عبد اهللا بن معاوية احلذاء الواسطي نا أيب نا داود بن الزبرقان عن حممد  - ٧٣٧٣
   صلى اهللا عليه و سلم عن كسب احلجام بن جحادة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا



  وبه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن ملكا ينادي اللهم عجل ملنفق خلفا وملمسك تلفا  - ٧٣٧٤

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عثمان بن خملد الواسطي ثنا أيب ثنا سالم أبو املنذر عن عاصم بن هبدلة  - ٧٣٧٥
هللا بن الصامت عن أيب ذر قال مسعت الصادق املصدوق صلى اهللا عليه و سلم حيدث عن املعرور بن سويد عن عبد ا

عن ربه تبارك وتعاىل قال احلسنة عشر أو ازيد والسيئة واحدة أو أغفرها ومن لقيين ال يشرك يب شيئا بقراب 
  األرض خطايا جعلت له مثلها مغفرة 

قال وجدت يف كتاب أيب ثنا سالم أبو املنذر عن حيىي بن حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عثمان بن خملد  - ٧٣٧٦
سعيد األنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل حىت إذا كان 

لو ]  ٢٣٧ص [ باجلعرانة اجتمع الناس عليه وتعلق رداؤه بالشجرة فقال ردوا على ردائي أختافون أال أقسم بينكم 
ل شجر هتامة نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوين جبانا وال خبيال وال كذوبا مث قال ردوا اخلياط واملخيط فإن كان مث

الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة وقال مايل من هذا الفيء مثل هذه الوبرة واخذها من كاهل البعري إال 
  اخلمس واخلمس مردود عليكم 

ان ثنا حممد بن عثمان بن خملد الواسطي قال وجدت يف كتاب أيب خبطه ثنا سالم عن حدثنا حممد بن أب - ٧٣٧٧
عاصم بن هبدلة وعطاء بن السائب عن ايب عبد الرمحن أن قاتل الزبري بن العوام جاء يستأذن على علي فقال ائذنوا 

  إن حواري الزبري بن العوام له وبشروه بالنار مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن لكل نيب حواريا و 

حدثنا حممد بن أبان ثنا أمحد بن علي بن شوذب الواسطي ثنا أبو املسيب سلم بن سالم ثنا ليث بن سعد  - ٧٣٧٨
عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد عن يعقوب بن خالد عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو قال قال 

فضل ما بني لذة املرأة ولذة الرجل كأثر املخيط يف الطني إال أن اهللا يسترهن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ]  ٢٣٨ص [ باحلياء مل يرو هذا احلديث عن ليث بن سعد إال أبو املسيب 

حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن علي بن شوذب نا يعقوب بن حممد الزهري ثنا عبد الرمحن بن زيد بن  - ٧٣٧٩
اهللا بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن قومك حديث  أسلم عن أبيه عن عبد

عهد بكفر هلدمت الكعبة مث أعدهتا على أساس إبراهيم وأدخلت يف البيت من احلجر أذرعا وجعلت هلا بابني 
  مد الزهري وألصقتهما باألرض مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه تفرد به يعقوب بن حم

حدثنا حممد بن أبان نا أمحد بن علي بن شوذب ثنا أبو املسيب سالم بن مسلم نا ليث بن سعد عن يزيد  - ٧٣٨٠
بن أيب حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أظنه مرفوعا قال ليس منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا باليهود 

وإن تسليم النصارى باألكف وال تقصوا النواصي وأحفوا  وال بالنصارى فإن تسليم اليهود اإلشارة باالصابع
الشوارب وأعفوا اللحى وال متشوا يف املساجد واألسواق وعليكم القمص إال وحتتها األزر مل يرو هذا احلديث عن 

  ليث بن سعد إال أبو املسيب 



ثنا حممد بن مسلم حدثنا حممد بن أبان نا إسحاق بن وهب العالف ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي  - ٧٣٨١
الطائفي عن بن جريج عن معن بن حممد الغفاري عن حنظلة بن علي األسلمي عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى 

  ]  ٢٣٩ص [ اهللا عليه و سلم الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 

سفيان وفطر حدثنا حممد بن أبان نا إسحاق بن وهب العالف نا حممد بن القاسم األسدي نا مسعر و - ٧٣٨٢
وخطاب بن كيسان عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة قال قام علي على منرب الكوفة قال أال أنبئكم خبري هذه األمة 

  بعد نبيها أال إن خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر ولو شئت أن أخربكم بالثالث ألخربتكم 

عمر بن يونس ثنا سليمان بن أيب سليمان عن حيىي حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا  - ٧٣٨٣
بن أيب كثري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع لوال أين 

أهديت حلللت وكان أهل بعمرة وحج فريون أن اهلدي كان مينعه أن حيل من عمرته قبل أن حيج وقد كان أحل من 
  يكن أهدى  أصحابه من مل

وبه عن عروة عن عائشة أهنا أخربته أهنا أحرمت يف حجة الوداع بعمرة قبل احلج وأهنا حاضت فلم  - ٧٣٨٤
تطهر فيطوف بالبيت حىت كان يوم عرفة وأهنا ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى 

واتركي العمرة ففعلت حىت قضيت حجي فبعث رسول  اهللا عليه و سلم انقضي رأسك مث امتشطي مث أهلي باحلج
اهللا صلى اهللا عليه و سلم معي عبد الرمحن بن أيب بكر وأمرين أن أعتمر من التنعيم مكان عمريت اليت دمهين احلج ومل 

  أحلل منها 

حيىي  حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أيب سليمان عن - ٧٣٨٥
بن أيب كثري عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان قال مسعت عثمان يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب مل يرو هذه األحاديث عن حيىي بن أيب كثري إال سليمان بن أيب سليمان 
  تفرد هبا عمر بن يونس 

ن نا إسحاق بن وهب العالف نا يزيد بن هارون نا حممد بن عبد الرمحن بن جمرب نا حدثنا حممد بن أبا - ٧٣٨٦
حممد بن املنكدر عن عطاء بن يسار عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام 

ناس كيف لنا يا رسول اهللا فدعا بدعاء مل يسمع الناس مثله واستعاذ استعاذة مل يسمع الناس مثلها فقال له بعض ال
أن ندعوا مبثل ما دعوت وأن نستعيذ كما استعذت فقال قولوا اللهم إنا نسألك مما سألك حممد عبدك ورسولك 

  ونستعيذ مما استعاذ منه حممد عبدك ورسولك 

ر عن حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا حفص بن عمر اإلمام ثنا عبد احلميد بن جعف - ٧٣٨٧
أبيه عن عامر بن سعد عن أيب هريرة قال أخطأين العشاء ذات ليلة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخطأين أن 
يدعوين أحد من إخواننا فصليت العشاء مث أردت أن أنام فلم أقدر وأردت أن أصلي فلم أقدر فإذا رجل عند 

صلى اهللا عليه و سلم يصلي فصلى مث ]  ٢٤١ص [  حجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فإذا هو رسول اهللا
استند إىل السارية اليت كان يصلي إليها فقال من هذا أبو هر قلت نعم قال أخطأك العشاء معنا الليلة قلت نعم قال 



انطلق إىل املنزل فقل هلموا الطعام الذي عندكم فأعطوين صحفة فيها عصيدة بتمر فأتيت هبا النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فوضعتها بني يديه فقال يل ادع يل أهل املسجد فقلت يف نفسي الويل يل مما أرى من قلة الطعام والويل يل من 

املعصية فآيت الرجل وهو نائم فأوقظه وأقول أجب وآيت الرجل وهو يصلي فأقول أجب حىت اجتمعوا عند النيب 
كلوا بسم اهللا فأكلوا حىت شبعوا وأكلت حىت شبعت صلى اهللا عليه و سلم فوضع أصابعه فيها وغمز نواحيها وقال 

فقال خذها يا أبا هر فارددها إىل آل حممد فما يف آل حممد طعام يأكله ذو كبد غريه أهداها إلينا رجل من األنصار 
فأخذت الصحفة فرفعتها فإذا هي كهيئتها حني وضعتها إال أن فيها آثار خطوط أصابع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يرو هذا احلديث عن عامر بن سعد إال جعفر بن عبد اهللا بن احلكم وال عن جعفر إال ابنه عبد احلميد وال عن عبد  مل
  احلميد إال حفص بن عمر اإلمام تفرد به إسحاق بن وهب 

حدثنا حممد بن أبان نا إسحاق بن وهب ثنا حفص بن عمر اإلمام ثنا هشام الدستوائي عن عباد بن أيب  - ٧٣٨٨
عن شيبة بن املساور عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حرم ستة اخلمر وامليسر واملعازف واملزامري  علي

  والدف والكوبة 

حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب نا إمساعيل بن أبان ثنا عمرو بن ثابت عن عبد اهللا بن حممد بن  - ٧٣٨٩
احلارث بن هشام عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و ]  ٢٤٢ص [ عقيل عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن 

سلم أن احلارث بن هشام أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة يوم حجة الوداع فقال يا رسول اهللا إنك حتث على 
يفعله  صلة الرحم واإلحسان يف اجلار وإيواء اليتيم وإطعام الضيف وإطعام املساكني وكل هذا كان هشام بن املغرية

فما ظنك به يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل قرب قرب ال يشهد صاحبه أن ال إله إال اهللا فهو 
جذوة من النار وقد وجدت عمي أبا طالب يف طمطام من النار فأخرجه اهللا ملكانه مين وإحسانه إيل فجعله يف 

  ضحضاح من النار 

عمار بن خالد الواسطي ثنا عبد احلكيم بن منصور عن يونس بن عبيد عن ثابت  حدثنا حممد بن أبان نا - ٧٣٩٠
البناين قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى حيدث عن صهيب قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى 

سوله أعلم قال صاليت العشاء فلما انصرف أقبل إلينا بوجهه ضاحكا فقال أال تسألوين مم ضحكت قالوا اهللا ور
عجبت من قضاء اهللا للعبد املسلم إن كل ما قضى اهللا له خري وليس كل قضاء اهللا خريا إال للعبد املسلم مل يرو هذا 

  احلديث عن يونس بن عبيد إال عبد احلكيم بن منصور تفرد به عثمان بن خالد 

د بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة حدثنا حممد بن أبان ثنا عمار بن خالد ثنا علي بن غراب عن حمم - ٧٣٩١
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغلبنكم أهل البادية على اسم صالتكم مساها اهللا العشاء ويسموهنا 

  العتمة 

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا يعقوب بن حممد الزهري نا هشام بن عبد اهللا بن  - ٧٣٩٢
بد الرمحن بن احلارث بن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة عكرمة بن ع

صائمتني فأهديت لنا هدية فأكلنا منها فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه بذلك فقال اقضيا يوما 
  عقوب بن حممد الزهري مكانه مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال هشام بن عكرمة تفرد به ي



حدثنا حممد بن أبان ثنا شعيب بن عبد احلميد الواسطي ثنا يزيد بن هارون نا عبد امللك بن احلسني عن  - ٧٣٩٣
منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوليمة أول يوم حق والثاين معروف 

  ديث عن نصور إال عبد امللك بن احلسني والثالث رياء ومسعة مل يرو هذ احل

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا كثري بن هشام نا كلثوم بن جوشن القشريي عن  - ٧٣٩٤
أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التاجر الصدوق األمني مع الشهداء يوم 

  عن أيوب إال كلثوم بن جوشن تفرد به كثري بن هشام  القيامة مل يرو هذا احلديث

حدثنا حممد بن أبان ثنا شعيب بن عبد احلميد الواسطي ثنا موسى بن إمساعيل اجلبلي ثنا هاشم بن صبيح  - ٧٣٩٥
ثنا أبو أنس املكي عن بن جريج عن عطاء عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ولد يف أهل 

م إال أصبح فيهم عز مل يكن مل يروه عن بن جريج إال أبو أنس وأمسه عمران بن أنس وال وراه عن بن أنس بيت غال
  إال هاشم بن صبيح الواسطي تفرد به موسى بن إمساعيل اجلبلي 

حدثنا حممد بن أبان ثنا احلسني بن عبد اهللا الكويف ثنا النضر بن مشيل ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن  - ٧٣٩٦
ب عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الرجل ومثل املوت كمثل رجل له ثالثة حر

 ٩أ  ٤١ك ( أخالء فقال اللهم هذا مايل فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت وقال اآلخر أنا معك 
وإن حييت فأما الذي قال هذا أخدمك فإذا مت تركتك وقال اآلخر أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت 

مايل خذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله واآلخر عشريته واآلخر عمله يدخل معه وخيرج معه حيث كان مل يرو 
  هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال النضر بن مشيل 

بن معاوية عن أيب حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا حممد بن القاسم األسدي نا زهري  - ٧٣٩٧
ما ]  ٢٤٥ص [ الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم 

  سار راكب وحده بليل أبدا وال نام رجل وحده بليل 

عزيز بن حدثنا حممد بن أبان ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا عبد الرحيم بن هارون الغساين عن عبد ال - ٧٣٩٨
أيب رواد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كذب العبد كذبة تباعد منه امللك 

  مسرية ميل من ننت ما جاء به 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد اهللا بن هارون أبو علقمة الفروي ثنا حيىي بن حممد اجلاري ثنا حممد بن عبد  - ٧٣٩٩
عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اغتسل يوم اجلمعة مث مس الرمحن بن رداد 

من أطيب طيبه ولبس من أحسن ثيابه مث راح ومل يفرق بني اثنني حىت يقوم من مقامه مث أنصت حىت يفرغ اإلمام من 
  خطبته غفر له ما بني اجلمعتني وزيادة ثالثة أيام 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سافروا تصحوا وتسلموا وبه قال  - ٧٤٠٠



حممد اجلاري عن حممد بن ]  ٢٤٦ص [ حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد اهللا بن هارون الفروي ثنا حيىي بن  - ٧٤٠١
  صدقة الفدكي عن بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكفن من مجيع املال 

حدثنا حممد بن أبان ثنا روح بن حامت أبو غسان اجلذوعي نا عمرو بن سفيان القطعي نا احلسن بن أيب  - ٧٤٠٢
جعفر عن حممد بن جحادة عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الصدقة ما 

  كان عن ظهر غىن 

حممد احلبحايب نا صاحل بن عبد الكبري حدثين عمي عبد السالم  حدثنا حممد بن أبان نا عبد القدوس بن - ٧٤٠٣
بن شعيب احلبحايب عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األزد أزد اهللا يف األرض 

ديا ياليت يريد الناس أن يضعوهم ويأىب اهللا إال أن يرفعهم وليأتني على الناس زمان يقول الرجل ياليت كان أيب أز
  كانت أمي أزدية 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد القدوس بن حممد حدثين أيب حممد بن عبد الكبري بن شعيب حدثين عمي  - ٧٤٠٤
]  ٢٤٧ص [ عبد السالم بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك قال أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقدح أو 

ال آكله وال أحرمه مل يرو هذين احلديثني عن شعيب بن احلبحاب إال بن  بقعب فيه لنب وعسل فقال أدمان يف إناء
  عبد السالم تفرد هبما عبد القدوس عن أبيه 

حدثنا حممد بن أبان نا عبد القدوس بن حممد حدثتين أمي حبيبة بنت منصور حدثتين أم سليمة بنت  - ٧٤٠٥
لى اهللا عليه و سلم قال إذا تطيبت املرأة لغري شعيب بن احلبحاب عن أبيها عن أنس بن مالك أن رسول اهللا ص

  زوجها فإمنا هو نار يف شنار ال يروى هذا احلديث عن شعيب بن احلبحاب إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد القدوس 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد القدوس بن حممد ثنا سعيد بن سويد املعويل ثنا خالد بن زياد صاحب  - ٧٤٠٦
 الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري متراتكم الربين السابري عن أيب

  يذهب الداء وال داء فيه 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد القدوس بن حممد ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا عمران القطان عن احلجاج  - ٧٤٠٧
عن أسيد بن حضري قال ]  ٢٤٨ص [ لري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى بن أرطاة عن عبد اهللا بن عبد اهللا قاضي ا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضئوا من حلوم اإلبل وال تصلوا يف مناخها وال توضئوا من حلوم الغنم 
  وصلوا يف مرابضها مل يرو هذا احلديث عن عمران إال عمرو بن عاصم 

عيل بن عمرو البجلي ثنا موسى بن مطري عن أيب إسحاق قال قال يل الرباء حدثنا حممد بن أبان ثنا إمسا - ٧٤٠٨
بن عازب أال أعلمك دعاء علمنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت الناس قد تنافسوا الذهب والفضة 

متك والصرب فادع هبذه الدعوات اللهم إين أسألك الثبات يف األمر وأسألك عزمية على الرشد وأسألك شكر نع
على بالئك وأسألك حسن عبادتك والرضا بقضائك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خري ما تعلم 



وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال موسى بن مطري تفرد به 
  إمساعيل بن عمرو 

قدوس بن حممد ثنا نائل بن جنيح نا إمساعيل بن زياد عن بن جريج عن حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد ال - ٧٤٠٩
عطاء عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يلبس السالح يف بالد اإلسالم يف العيدين إال أن 

  يكون حبضرة عدوه 

ر نا عبد العزيز بن الربيع ثنا حدثنا حممد بن أبان نا روح بن حامت أبو غسان اجلذوعي ثنا املنهال بن حب - ٧٤١٠
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املوجبتان من مات ال يشرك باهللا شيئا ]  ٢٤٩ص [ أبو الزبري 

  دخل اجلنة ومن مات يشرك به دخل النار مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن الربيع إال املنهال بن حبر 

ن ثنا روح بن حامت أبو غسان نا موسى بن مسعود أبو حذيفة نا حممد بن مسلم عن حدثنا حممد بن أبا - ٧٤١١
بن أيب جنيح عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبع حاضر لباد ومن اشترى 

  مصراة فهو خبري النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من متر 

مد بن أبان نا إبراهيم بن بسطام الزعفراين نا روح بن عبادة نا أبو عامر حدثنا حم ٢ - ٢ - ٧٤١٢٢٢٢٢٢٢٢
اخلزاز عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن اهللا وتر حيب 

هذا احلديث عن أيب الوتر أما ترى السماوات سبعا واأليام واألرضني سبعا والطواف واجلمار وذكر أشياء مل يرو 
  عامر اخلزاز إال روح تفرد به براهيم بن بسطام 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن الليث أبو الصباح اهلدادي نا حممد بن عمر الرومي ثنا عبيد اهللا بن  - ٧٤١٣
سلم يقول سعيد أبو مسلم قائد األعمش عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و 

  سعرت النار وأزلفت اجلنة يا أهل احلجرات لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن الليث أبو الصباح اهلدادي ثنا أبو مهام الدالل نا داود بن عبد الرمحن  - ٧٤١٤
  ى اهللا عليه و سلم ما صدقة أفضل من ذكر اهللا العطار عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صل

حدثنا حممد بن أبان ثنا أبو حفص عمرو بن علي نا أبو داود الطيالسي نا احلريش بن سليم عن طلحة  - ٧٤١٥
بن مصرف عن خيثمة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ القرآن يف شهر قلت 

فاقرأ يف ثالث مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن مصرف إال عن اخلريش بن سليم وال عن اخلريش إن يل قوة قال 
  إال أبو داود تفرد به أبو حفص 

حدثنا حممد بن أبان ثنا أبو حفص عمرو بن علي نا عمر بن أيب خليفة حدثين زياد بن خمراق عن عبد اهللا  - ٧٤١٦
سلم معاذ بن جبل وأبا موسى إىل اليمن فقال تساندا وتطاوعا ويسرا  بن عمر قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وال تنفرا فخطب الناس معاذ فحثهم على اإلسالم وأمرهم بالتفقه والقرآن وقال أخربكم بأهل اجلنة وأهل النار إذا 



بن خمراق إال عمر ذكر الرجل خبري فهو من أهل اجلنة وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار مل يرو هذا احلديث عن زياد 
  بن أيب خليفة 

[ حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا كامل أبو العالء عن املنهال بن عمرو عن زاذان  - ٧٤١٧
عن الرباء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فانتهينا إىل القرب وملا ]  ٢٥١ص 

  لى اهللا عليه و سلم وجلسنا حوله فذكر حديث عذاب القرب يلحد فجلس رسول اهللا ص

حدثنا حممد بن أبان نا إسحاق بن وهب العالف نا عمر بن يونس اليمامي نا سليمان بن أيب سليمان عن  - ٧٤١٨
مع حيىي بن أيب كثري عن قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أن تسافر املرأة 

  غري ذي رحم حمرم فوق ثالثة أيام مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال سليمان تفرد به عمر بن يونس 

حدثنا حممد بن أبان نا روح بن حامت أبو غسان نا املنهال بن حبر نا عبد العزيز بن الربيع ثنا أبو الزبري  - ٧٤١٩
تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فمن مستغفر فيغفر له ومن عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

تائب فيتاب عليه ويرد أهل الضغائن لضغائنهم حىت يتوبوا مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن الربيع إال املنهال 
  بن حبر 

سحاق عن أبيه قال حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عباد بن آدم نا أيب نا محاد بن سلمة عن حممد بن إ - ٧٤٢٠
مسعت جبري بن مطعم يقول رأينا يوم حنني شيئا أسود ينزل بني السماء واألرض فوقع إىل األرض فدب مثل الذر 

  وهزم املشركني 

وبه حدثنا محاد بن سلمة عن أنس بن سريين عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٤٢١
لنا يف مدنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف شامنا وميننا مث استقبل املشرق فقال  عند حجرة عائشة يدعو اللهم بارك

  من ها هنا خيرج قرن الشيطان والزالزل والفنت ومن ها هنا الفدادون 

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن خلف بن صاحل البصري ثنا حمرز بن بشار حدثين صاحل املري عن هشام  - ٧٤٢٢
مد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعون خلقا يدخل اهللا هبا اجلنة بن حسان عن حم

  أرفعها خلقا منيحة شاة مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال صاحل املري 

نا حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عمر بن حرب بن سنان بن جبلة البصري ثنا حممد بن جعفر غندر ث - ٧٤٢٣
سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يبعث باهلدي فيفتل قالئدها مث ال ميسك عن شيء مما ميسك عنه احملرم مل يرو هذا احلديث عن أيب معشر إال سعيد 

  ]  ٢٥٣ص [ أيب عروبة 

مساعيل بن عمرو البجلي نا إسرائيل عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب حدثنا حممد بن أبان نا إ - ٧٤٢٤
  هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة 



سحاق حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا عبد الغفار بن القاسم أبو مرمي عن أيب إ - ٧٤٢٥
اهلمداين عن هانئ بن هانئ وهبرية بن يرمي عن علي بن أيب طالب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوقظ 
أهله يف العشر األواخر من شهر رمضان وكل صغري وكبري يطيق الصالة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن 

  الثوري وشعبة وغريها هانئ أبو مرمي تفرد به إمساعيل بن عمرو وحديث هبرية عن 

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ نا أيب ثنا بن هليعة عن عمارة بن غزية عن هشام  - ٧٤٢٦
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل صالة ال يقرأ هبا بفاحتة الكتاب فهي 

  هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال بن هليعة تفرد به بن املقرئ عن أبيه  خداج فهي خداج فهي خداج مل يرو

حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن عبد اهللا بن معاوية احلذاء نا حفص بن عمر التمار نا منصور بن أيب  - ٧٤٢٧
يت قبل أيب عبد الرحيم الكندي عن زاذان قال مسعت عليا يقول صل]  ٢٥٤ص [ األسود عن دثار القطان عن 

  الناس مل يرو هذا احلديث عن دثار القطان إال منصور بن أيب األسود تفرد به حفص بن عمر التمار 

حدثنا حممد بن أبان نا سليمان الشاذكوين ثنا داود بن أيب سليمان عن حممد بن جحادة عن عمران بن  - ٧٤٢٨
ل حبسبك من نساء العامل أربع فاطمة بنت حممد كثري عن أيب زرعة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا

  وخدجية بنت خويلد ومرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم 

حدثنا حممد بن أبان نا سليمان بن داود الشاذكوين نا داود بن أيب سليمان عن علي بن زيد عن حممد  - ٧٤٢٩
ال إن اهللا مل يأذن كأذنه للمترمن بالقرآن مل بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال داود بن أيب سليمان تفرد به الشاذكوين 

حدثنا حممد بن أبان نا سليمان الشاذكوين ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن محيد بن هالل عن أيب األحوص  - ٧٤٣٠
متعمدا فيها ]  ٢٥٥ص [ هللا عليه و سلم من حلف على ميني صرب عن عبد اهللا بن مسعود قال قال النيب صلى ا

  ليقتطع هبا مال مسلم بغري حق لقي اهللا وهو عليه غضبان مل يرفع هذا احلديث عن محاد بن زيد إال الشاذكوين 

زيد  حدثنا حممد بن أبان نا الشاذكوين ثنا حممد بن سلمة احلراين ثنا أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد عن - ٧٤٣١
بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال جاء رجل ضرير إىل رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أمسع النداء فلعلي ال أجد قائدا ويشق علي أفأختذ مسجدا يف داري فقال رسول 
فإذا مسعت النداء فأجب مل يرو هذا احلديث عن عدي بن اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيبلغك النداء قال نعم قال 

  ثابت إال زيد بن أيب أنيسة 

حدثنا حممد بن أبان نا محيد بن مسعدة ثنا يونس بن أرقم ثنا احلسن بن صاحل عن إبراهيم بن مهاجر عن  - ٧٤٣٢
اهللا عليه و سلم يف جر  حكيم بن جبري عن إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول اهللا صلى

أخضر مل يدخل بني احلسن بن صاحل وحكيم بن جبري إبراهيم بن مهاجر أحد ممن روى هذا احلديث عن احلسن بن 
  صاحل إال يونس بن أرقم تفرد به محيد بن مسعدة 



حممد بن سواء حدثنا حممد بن أبان نا حممد بن يزيد األسفاطي نا أبو يزيد الكويف بشر بن عبد امللك ثنا  - ٧٤٣٣
عن زيد بن أرقم قال قال رسول ]  ٢٥٦ص [ عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباين 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متنع املرأة زوجها نفسها وإن كانت على قتب 

هللا بن بديل بن ورقاء احلراين حدثنا حممد بن أبان نا حيىي بن الفضل اخلرقي ثنا أبو عامر العقدي ثنا عبد ا - ٧٤٣٤
عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة قالت ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما 

  مل تكن فيه معصية فإذا كان معصية فهو أبعد الناس منه 

عتين امرأة أخيه فقال ائذين له فإنه وبه عن عائشة أهنا قالت يا رسول اهللا إن أفلح استأذن علي وإمنا أرض - ٧٤٣٥
عمك مل يرو هذين احلديثني عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة إال عبد اهللا بن بديل تفرد هبما أبو عامر العقدي 

  وروامها الزهري عن عروة بن الزبري 

لفضل عن سهيل بن حدثنا حممد بن أبان نا حيىي بن الفضل اخلرقي نا أبو عامر العقدي أخربين عدي بن ا - ٧٤٣٦
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تغولت لكم الغول فنادوا باألذان فإن 

الشيطان إذا مسع النداء أدبر وله حصاص مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال عدي بن الفضل تفرد به 
  ]  ٢٥٧ص [ أبو عامر 

حممد بن أبان نا عبد اهللا بن عبد املؤمن الواسطي ثنا عتاب بن حرب عن صاحل بن رستم أيب عامر حدثنا  - ٧٤٣٧
اخلزاز عن احلسن عن معقل بن يسار قال كنت رافعا عن رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غصنا من أغصان 

يرو هذا احلديث عن أيب عامر اخلزاز الشجرة وهو يبايع الناس فلم يبايعهم على املوت بايعهم على أن ال يفروا مل 
  إال عتاب 

حدثنا حممد بن أبان ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أيب سعيد قال قال  - ٧٤٣٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن امليت ليعلم من يغسله ومن يكفنه ومن يدليه يف حفرته مل يرو هذا احلديث عن 

  رزوق إال إمساعيل بن عمرو فضيل بن م

حدثنا حممد بن أبان نا إبراهيم بن سويد اجلذوعي ثنا عامر بن مدرك ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن  - ٧٤٣٩
أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطيت مخسا مل يعطها نيب قبلي بعثت إىل األمحر واألسود وإمنا 

سلم يبعث إىل قومه ونصرت بالرعب مسرية شهر وأطعمت املغنم ومل يطعمه أحد كان  كان النيب صلى اهللا عليه و
قبلي وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وليس من نيب إال وقد أعطي دعوة فتعجلها وإين أخرت دعويت شفاعة 

ص [ بن مدرك ألميت وهي بالغة إن شاء اهللا من مات ال يشرك باهللا شيئا مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال عامر 
٢٥٨  [  

حدثنا حممد بن أبان ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا إسحاق بن جعفر بن  - ٧٤٤٠
حممد ثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وسعيد بن املسيب 



على بعض عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعبد اهللا بن وهب بن زمعة يزيد بعضهم 
للمسلمني مبكة حني شطت هبم عشائرهم تفرقوا يف األرض فتفرقوا إىل أرض احلبشة فبعثت قريش عبد اهللا بن أيب 

ل ربيعة وعمرو بن العاص فكان مما قال عمرو وعبد اهللا للنجاشي إهنم ال حييونك بالتحية اليت حيييك هبا من دخ
عليك منا فقال جلعفر وأصحابه ما لكم ال حتيوين كما حييي أصحابكم قالوا حنييك بتحية نبينا صلى اهللا عليه و سلم 

  السالم أخربنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم أهنا حتية أهل اجلنة 

ن حازم عن حدثنا حممد بن أبان نا أيوب بن حسان الواسطي ثنا موسى بن إمساعيل اجلبلي ثنا جرير ب - ٧٤٤١
احلسن عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب إىل خشبة فلما اختذ املنرب ذهب ليصعد فحنت 
اخلشبة فنزل فمسها فسكنت مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال جرير بن حازم وال عن جرير إال موسى 

  ]  ٢٥٩ص [ بن إمساعيل 

نا إمساعيل بن عمرو البجلي نا احلسن بن صاحل عن موسى بن أيب عائشة عن حدثنا حممد بن أبان ث - ٧٤٤٢
سليمان بن صرد قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر مل يرو هذا 

  ناد احلديث عن احلسن بن صاحل إال إمساعيل بن عمرو وال يروى عن سليمان بن صرد إال هبذا اإلس

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبد اهللا بن حممد بن خالد الواسطي ثنا يزيد بن هارون نا أبو املقدام هشام بن  - ٧٤٤٣
زياد قال مسعت موسى بن أنس حيدث عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يف نفسه مودة 

   هشام بن زياد ألخيه فليعلمه ذلك مل يرو هذا احلديث عن وسى بن أنس إال

وبه حدثنا يزيد بن هارون ثنا حبر السقاء عن عمرو بن دينار عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ٧٤٤٤
صلى اهللا عليه و سلم كلوا مجيعا وال تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي االثنني وطعام االثنني يكفي األربعة اللهم بارك 

يف مدهم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حبر السقاء تفرد به يزيد بن ألهل املدينة يف صاعهم وبارك هلم 
  هارون 

حدثنا حممد بن أبان ثنا عبيد اهللا بن سعد نا موسى بن داود ثنا مسلم بن خالد الزجني عن بن جريج عن  - ٧٤٤٥
ذا احلديث عن بن جريج إال عطاء عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املشرق العقيق مل يروا ه

  مسلم تفرد به موسى بن داود 

حدثنا حممد بن أبان ثنا علي بن حسان العطار ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا قرة بن خالد عن إمساعيل بن  - ٧٤٤٦
 كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه وافد بين املنتفق أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان النيب صلى اهللا

عليه و سلم فلم جيداه فأطعمتنا عائشة غداء مترا وعصيدة فلم يلبث أن جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يتقلع يتكفأ 
قال طعمتما قلنا نعم قلت يا رسول اهللا الصالة قال أسبغ الوضوء وخلل األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون 

ذائها قال طلقها قلت إهنا ذات صحبة وولد قال فعظها إن يكن صائما قلت يا رسول اهللا إن يل امرأة وذكر من ب
فيها خري فستفعل وال تضرب ظعينتك ضربك أميتك فبينا حنن كذلك إذ رفع راعي الغنم على يديه يف الراح سخلة 

إمنا  قال أولت قال نعم قال ماذا قال هبمة قال اذبح مكاهنا شاة مث أقبل علي فقال ال حتسنب ومل يقل ال حتسنب أنا



ذحبناها من أجلك إن لنا غنما مائة ال حنب أن تزيد عليها إذا ولد الراعي هبمة أمرناه فذبح مكاهنا شاة مل يرو هذا 
حسان فإن كان علي بن حسان حفظه ]  ٢٦١ص [ احلديث عن قرة بن خالد إال حيىي بن سعيد تفرد به علي بن 
رواه عن حيىي بن سعيد عن بن جريج عن إمساعيل بن  فهو غريب من حديث قرة بن خالد ألن غري علي بن حسان

  كثري 

حدثنا حممد بن أبان ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن  - ٧٤٤٧
  عبد اهللا قال كنا نأكل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فنسمع تسبيح الطعام 

يل بن عمرو البجلي نا أبو شهاب عن حبيب بن الشهيد عن بن بريدة عن حدثنا حممد بن أبان نا إمساع - ٧٤٤٨
أبيه أن معاذ بن جبل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بدابة يركبها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الرجل أحق 

يرو هذا  بصدر دابته فقال يا رسول اهللا هي لك فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأردف معاذا خلفه مل
  احلديث عن حبيب بن الشهيد إال أبو شهاب تفرد به إمساعيل بن عمرو البجلي 

حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو ثنا جرير عن مغرية عن ربعي بن حراش عن أيب مسعود  - ٧٤٤٩
حي فاصنع ما شئت مل األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مما أدرك الناس من النبوة إذا مل تست

  يرو هذا احلديث عن مغرية إال جرير تفرد به إمساعيل بن عمرو 

حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو ثنا هشيم عن زكريا بن أيب مرمي قال مسعت أبا أمامة الباهلي  - ٧٤٥٠
يفرض عليكم قيامه وإمنا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا فرض عليكم صوم رمضان ومل 

قيامه شيء أحدثتموه فدوموا عليه فإن ناسا من بين إسرائيل ابتدعوا بدعة فعاهبم اهللا بتركها وقال رهبانية ابتدعوها 
  ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها إىل آخر اآلية 

هري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو نا ز - ٧٤٥١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة فابدأوا بالطعام 

حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو نا مندل عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال كان رسول  - ٧٤٥٢
مخر وجهه وخفض صوته مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال مندل تفرد به  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عطس

  إمساعيل 

حدثنا حممد بن أبان نا إمساعيل بن عمرو نا زائدة عن حصني بن عبد الرمحن عن حصني بن قبيصة عن  - ٧٤٥٣
وتوضأ وإذا علي قال كنت رجال مذاء فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا رأيت املذي فاغسل ذكرك 

بن ]  ٢٦٣ص [ رأيت املاء الدافق فاغتسل مل يرو هذا احلديث عن حصني بن عبد الرمحن إال زائلة تفرد إمساعيل 
  عمرو ورواه غري إمساعيل عن زائدة عن أيب حصني عن حصني بن قبيصة 

هيم عن األسود عن بن حدثنا حممد بن أبان ثنا إمساعيل نا أبو بكر النهشلي عن احلكم بن عتيبة عن إبرا - ٧٤٥٤
مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس مخسا قالوا يا رسول اهللا أزيد يف الصالة قال مل ذلك قالوا 



صليت مخسا فسجد سجدتني مل يرو هذا احلديث عن احلكم عن إبراهيم عن األسود إال أبو بكر النهشلي تفرد به 
الناس عن أيب بكر النهشلي عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه ورواه أبو عتاب إمساعيل بن عمرو ورواه أبو نعيم و

  الدالل وأبو غسان عن أيب بكر النهشلي عن اهليثم عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 

ن عن حدثنا حممد بن أبان ثنا إمساعيل بن عمرو ثنا إمساعيل بن عياش عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدا - ٧٤٥٥
معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا هبط آدم إىل األرض بكى على اجلنة مائة خريف مث نظر 
إىل سعة األرض فقال أي رب أما ألرضك عامر يسكنها غريي فأوحى اهللا إليه أن بلى إهنا سترتفع بيوت يذكر فيها 

أنطقه بعظميت ولست أسكنه ]  ٢٦٤ص [ ميت وأمسيه بييت امسي وسأبوئك منها بيتا أختصه بكراميت وأحلله عظ
وليس ينبغي يل أن أسكن البيوت وال تسعين ولكين على عرشي وكرسي عظميت وليس ينبغي لشيء مما خلقت أن 

خيرج من قبضيت وال من قدريت وتعمره يا آدم ما كنت حيا مث تعمره القرون من بعدك أمة بعد أمة قرنا بعد قرن 
ىل ولد من أوالدك يقال له إبراهيم أجعله من عماره وسكانه مل يرو هذا احلديث عن معاذ إال هبذا حىت ينتهي إ

  اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عمرو 

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء األصبهاين ثنا زيد بن احلريش ثنا عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا بن عمر  - ٧٤٥٦
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا  عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا 
  ملكي تفرد به زيد بن احلريش فصلوا قعودا مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال عبد اهللا بن رجاء ا

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا زيد بن احلريش ثنا حممد بن الزبرقان عن هدبة بن املنهال عن قابوس  - ٧٤٥٧
بن أيب ظبيان عن أبيه أنه أرسل إىل عائشة فسأهلا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كان يصلي 

تني قبل صالة الفجر يف سفر وال حضر وال صحة وال سقم مل يرو هذا احلديث عن ويدع ولكن مل أره ترك الركع
  هدبة بن املنهال إال مهام 

الفضيل عن رشدين بن ]  ٢٦٥ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا زيد بن احلريش ثنا حممد بن  - ٧٤٥٨
اس ركعتني قبل صالة الغداة إدبار النجوم كريب عن أبيه عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا بن عب

  وركعتني بعد املغرب إدبار السجود 

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا حممد بن عبد اهللا بن بزيع ثنا فضيل بن سليمان نا عبد احلميد بن جعفر  - ٧٤٥٩
لى اهللا عليه و سلم عن قال مسعت أيوب بن جرير بن عبد اهللا البجلي حيدث عن أبيه جرير قال سألت رسول اهللا ص

املسح على اخلفني فقال ثالث للمسافر ويوم وليلة للمقيم مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن جرير إال عبد احلميد بن 
  جعفر 

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا طالوت بن عباد نا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن وراد موىل  - ٧٤٦٠
عبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم وقيل وقال ومنعا وهات وعقوق األمهات املغرية عن املغرية بن ش

  ووأد البنات وإضاعة املال مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال محاد بن سلمة 



لد عن حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام نا أصرم بن حوشب نا قرة بن خا - ٧٤٦١
الضحاك بن مزاحم عن طاوس قال مسعت أبا الدرداء يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا 

فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وسكت عن كثري عن غري نسيان فال تكلفوها ]  ٢٦٦ص [ فرض 
  صرم بن حوشب تفرد به أبو األشعث رمحة من اهللا فاقبلوها مل يرو هذا احلديث عن قرة بن خالد إال أ

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا عبد اهللا بن حممد الزهري نا حممد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن داود بن  - ٧٤٦٢
أيب هند عن سعيد بن املسيب أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أيب شيخ كبري إن محلته مل 

  يك يستمسك قال حج عن أب

حدثنا حممد بن إبراهيم الوشاء نا عبد اهللا بن حممد الزهري نا أبو عاصم نا شعبة عن عمارة بن أيب  - ٧٤٦٣
حفصة عن عكرمة عن بن عباس مثله مل يرو هذا احلديث عن شعبة بن عمارة إال أبو عاصم تفرد به عبد اهللا بن 

  حممد الزهري 

صبهاين ثنا زنيج أبو غسان نا احلكم بن بشري بن سلمان نا عمرو حدثنا حممد بن حيىي بن مالك الضيب األ - ٧٤٦٤
بن قيس عن ثور بن أيب فاختة عن أبيه قال أخذ علي بيدي فدخل على احلسن بن علي وهو شاك فإذا أبو موسى 
سلما عنده فقال أزائرا أم عائدا قال بل عائدا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من مسلم يعود م

إال وكل اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه إن كان مساء حىت يصبح وإن كان صباحا حىت ميسي وجعل له غرفا 
  ]  ٢٦٧ص [ يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس إال احلكم بن بشري 

يب جعفر عن يونس حدثنا حممد بن شعيب األصبهاين نا حفص بن عمر املهرقاين ثنا محاد بن قرياط عن أ - ٧٤٦٥
بن عبيد عن احلسن عن أنس بن مالك قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا مىت الساعة 
قال ما أعددت هلا قال واهللا ما أعددت هلا كبري عمل إال أين أحب اهللا ورسوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  املرء مع من أحب 

حممد بن شعيب ثنا حفص بن عمر املهرقاين ثنا النجم بن بشري عن إمساعيل بن سليمان أخي حدثنا  - ٧٤٦٦
إسحاق بن سليمان عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن أنس بن مالك قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و 

ائر فجاء علي فدق الباب سلم يف حائط وقد أيت بطائر فقال اللهم ائتين بأحب خلقك إيل يأكل معي من هذا الط
فقلت من هذا فقال أنا علي فقلت إن النيب صلى اهللا عليه و سلم على حاجة فذهب مث جاء فدق الباب فقلت من 

ذا فقال أنا علي قلت إن النيب صلى اهللا عليه و سلم على حاجة مث جاء فدق الباب فقال النيب صلى اهللا عليه و 
اهللا عليه و سلم ما حبسك رمحك اهللا فقال هذه ثالث عودات كل ذاك يقول سلم اذهب فافتح فقال له النيب صلى 

يل أنس إنك على حاجة فقال يا أنس ما محلك على ذلك قلت مسعت بدعوتك فأردت أن يكون رجال من قومي مل 
يل إال يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن أنس إال إمساعيل بن سليمان وال رواه عن إمساع

  به حفص بن عمر املهرقاين ]  ٢٦٨ص [ النجم بن بشري تفرد 



حدثنا حممد بن شعيب ثنا حفص بن عمر املهرقاين نا القاسم بن احلكم العرين نا عبد اهللا بن عمرو بن  - ٧٤٦٧
ليلة وقد  مرة اجلملي نا حممد بن سوقة ثنا حممد بن املنكدر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه خرج ذات

أخر صالة العشاء حىت ذهب هنيهة أو ساعة والناس ينتظرونه يف املسجد فقال ما تنتظرون قالوا ننتظر الصالة قال 
أما إنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها مث قال أما إهنا صالة مل يصلها أحد ممن كان قبلكم من األمم مث رفع رأسه 

ء فإذا طمست النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمان أصحايب فإذا قبضت أتى إىل السماء فقال النجوم أمان السما
أصحايب ما يوعدون وأصحايب أمان أمىت فإذا قبض أصحايب أتى أميت ما يوعدون مل يرو هذا احلديث عن بن سوقة 

  إال عبد اهللا بن عمر تفرد به القاسم 

ازي ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن سلمة الر - ٧٤٦٨
نافع عن بن عمر عن األغر أغر مزينة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر يل جبزء من متر عند رجل من 
األنصار فمطلين به فكلمت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اغد معه يا أبا بكر فخذ له متره قال فوعدين 

املسجد إذا صلينا الصبح فوجدته حيث وعدين فانطلقنا فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه فقال  أبو بكر
أبو بكر أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل ال يسبقك إىل السالم أحد قال فكنا إذا طلع الرجل بادرناه 

  بالسالم قبل أن يسلم علينا 

محن بن سلمة نا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن هشام بن حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الر - ٧٤٦٩
عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت امرأة من بين قريظة يقال هلا متيمة حتت عبد الرمحن بن الزبري فطلقها فتزوجها 

اهللا ما ذاك منه رفاعة رجل من بين قريظة مث فارقها فأرادت أن ترجع إىل عبد الرمحن بن الزبري فقالت يا رسول اهللا و
إال كهدبة ثويب فقال واهللا يا متيمة ال ترجعني إىل عبد الرمحن حىت يذوق عسيلتك رجل غريه قالت يا رسول اهللا إنه 

  قد كان جاءين هنة 

حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن سلمة ثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء عن عمر بن عبد اهللا  - ٧٤٧٠
عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة حيبها اهللا تعجيل الفطر وتأخري  بن يعلى بن مرة

السحور وضرب اليدين أحدامها على األخرى يف الصالة ال يروى هذا احلديث عن يعلى إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  أبو زهري 

د بن قرياط عن هشام بن حسان عن حممد بن حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن سلمة ثنا محا - ٧٤٧١
سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي أحلت يل الغنائم ومل حتل 
لنيب قبلي وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وكان من قبلنا يصلون يف احملاريب وبعثت إىل كل أسود وأمحر وكان 

قومه خاصة ونصرت بالرعب مسرية شهر بني يدي يسمع يب القوم بيين وبينهم مسرية شهر  الرجل يبعث إىل
فريعبون مين وجعل يل الرعب نصرا وقيل يل سل تعطه فجعلتها شفاعة ألميت وهي نائلة من شهد أن ال إله إال اهللا 

  ]  ٢٧٠ص [ ال يشرك باهللا شيئا مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال محاد بن قرياط 



حدثنا حممد بن شعيب نا أمحد بن إبراهيم ثنا حممد بن عمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس  - ٧٤٧٢
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسب امرئ من اإلميان أن يقول رضيت باهللا ربا ومبحمد رسوال 

  بن عمري الرازي وباإلسالم دينا مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عوة إال حممد 

حدثنا حممد ثنا أمحد نا عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن  - ٧٤٧٣
حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم و من مل يصبح وميس ناصحا 

ملسلمني فليس منهم اليروى هذا احلديث عن حذيفة إال هبذا اإلسناد تفرد به هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة ا
  عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي 

وبه حدثنا عبد اهللا بن أيب جعفر عن موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب القرظي عن حممد بن علي عن  - ٧٤٧٤
  سيئته فهو مؤمن  علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ساءته

حدثنا حممد بن شعيب نا يعقوب بن إسحاق الدشتكي نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن علي بن أيب  - ٧٤٧٥
عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا عرج بإبراهيم رأى ]  ٢٧١ص [ علي اللهيب عن حممد بن املنكدر 

عبدا على معصية فدعا عليه فأوحى اهللا إليه يا إبراهيم أنه من عبدين رجال يفجر بامرأة فدعا عليه فأهلك مث رأى 
فإن قصره مين خصال ثالث إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن يستغفرين فأغفر له وإما أن خيرج من صلبه من 

  يعبدين يا إبراهيم أما علمت أن من أمسائي أين أنا الصبور 

اتل الرازي ثنا حكام بن سلم عن أيب جعفر الرازي عن قتادة عن حدثنا حممد بن شعيب نا حممد بن مق - ٧٤٧٦
أيب العالية قال صلى بنا أبو موسى األشعري بأصبهان صالة اخلوف وما كان كبري خوف لريينا صالة رسول اهللا 
ة صلى اهللا عليه و سلم فقام فكرب وكرب معه طائفة من القوم وطائفة بإزاء العدو وعليهم السالح فصلى هبم ركع

فانصرفوا فأتوا مقام إخواهنم فجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم ركعة أخرى مث سلم فصلى كل واحد منهم الركعة 
  الثانية وحدانا 

حدثنا حممد بن شعيب نا سعيد بن عنبسة القطان ثنا أبو عبيدة احلداد نا أبو هالل عن عبد اهللا بن بريدة  - ٧٤٧٧
عليه و سلم سيد اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم وسيد الشراب يف الدنيا  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

واآلخرة املاء وسيد الرياحني يف الدنيا واآلخرة الفاغية مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن بريدة إال أبو هالل وال 
  ]  ٢٧٢ص [ رواه عن أيب هالل إال أبو عبيدة احلداد تفرد به سعيد 

ا أبو عبيدة احلداد ثنا واصل بن يزيد بن واصل حدثين أيب وعموميت عن مالك بن عمري قال وبه حدثن - ٧٤٧٨
قلت يا رسول اهللا إين رجل شاعر فما ترى يف الشعر فقال ألن ميتلئ ما بني لبتك إىل عانتك قيحا وصديدا خري من 

  بن سعيد بن عتبة أن ميتلئ شعرا ال يروى هذا احلديث عن مالك بن عمري إال هبذا اإلسناد تفرد 

حدثنا حممد بن شعيب نا أمحد بن أيب سريج الرازي نا عبد اهللا بن اجلهم ثنا عمرو بن أيب قيس عن عمر  - ٧٤٧٩
بن قيس املاصر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن أم سلمة قالت إن قريشا أمههم شأن املخزومية اليت سرقت 



ه و سلم فقالوا ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى قالوا من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا علي
اهللا عليه و سلم فكلموه يف ذلك فأتاه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا 

طعت يدها فقطع سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اهللا لو كانت فاطمة بنت حممد لق
يدها مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس املاصر إال عمرو بن أيب قيس وخالف عمرو بن قيس أصحاب الزهري 

ورواه أصحاب الزهري عن الزهري عن عروة ]  ٢٧٣ص [ يف إسناد هذا احلديث فقال عن عروة عن أم سلمة 
  عن عائشة 

يب بن حرب نا كامل أبو العالء ثنا أبو صاحل عن أيب هريرة حدثنا حممد ثنا أمحد بن أيب سريج ثنا شع - ٧٤٨٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن امرأة دخلت النار يف هرة هلا كانت ربطتها فال تطعمها وال ختليها 
  تأكل من حشائش األرض مل يرو هذا احلديث عن كامل أبو العالء إال شعيب بن حرب تفرد به أمحد بن سريج 

حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة الرازي ثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء ثنا حممد بن  - ٧٤٨١
كريب عن أبيه عن بن عباس قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجلني مقرونني حاجني نذرا فقال انزعا 

  عليه و سلم انزعا قرانكما مث حجا قرانكما قاال يا رسول اهللا إنه نذر فقال رسول اهللا صلى اهللا 

حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة ثنا أبو زهري عن حممد بن كريب عن أبيه عن بن عباس  - ٧٤٨٢
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق 

  رؤوسهم وهو مؤمن ]  ٢٧٤ص [ رفع املؤمنون إليه وهو مؤمن وال ينتهب هنبة ي

حدثنا حممد بن شعيب ثنا يعقوب الدشتكي ثنا هشام بن عبيد اهللا السين نا حممد بن جابر عن محاد عن  - ٧٤٨٣
إبراهيم عن علقمة واألسود قاال قال عبد اهللا ما قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء من الصلوات إال يف 

إنه كان إذا حارب يقنت يف الصلوات كلهن يدعو على املشركني وما قنت أبو بكر وال عمر وال عثمان الوتر و
حىت ماتوا وال قنت علي حىت حارب أهل الشام وكان يقنت يف الصلوات كلهن وكان معاوية يدعو عليه أيضا 

مة عن علقمة واألسود عن عبد يدعو كل واحد منهما على اآلخر مل يرو هذا احلديث عن محاد عن إبراهيم بن علق
  اهللا إال حممد بن جابر ورواه احلسن بن احلر عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عمر 

حدثنا حممد بن شعيب ثنا احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي نا الفرات بن خالد نا مالك بن مغول قال  - ٧٤٨٤
أن معاوية كتب إليه ]  ٢٧٥ص [ موىل املغرية بن شعبة مسعت أبا عون حممد بن عبيد اهللا الثقفي حيدث عن وراد 

يعين املغرية يسأله عما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتب إليه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يقول إن اهللا كره لكم ثالثا عقوق األمهات ووأد البنات ومنعا وهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

حدثنا حممد بن شعيب نا احلسني بن عيسى نا الفرات بن خالد عن مالك بن مغول قال مسعت عطاء بن  - ٧٤٨٥
السائب يذكر عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال خلتان مها يسري 

كل صالة عشر تكبريات وعشر تسبيحات ومن يعمل هبما قليل ال يواظب عليهما أحد إال دخل اجلنة يف دبر 
وعشر حتميدات فهذه مخسون ومائة على اللسان وألف ومخس مائة يف امليزان وإذا أوى إىل فراشه سبح ثالثا 



وثالثني ومحد ثالثا وثالثني وكرب أربعا وثالثني فذاك مائة على اللسان وألف يف امليزان فأيكم يذنب يف اليوم والليلة 
ذنب فقال بعضهم إن هذا أمر العمل فيه يسري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الشيطان ألفني ومخس مائة 

يأيت أحدكم إذا فرغ من صالته فيقول اذكر حاجة كذا وحاجة كذا مل يرو هذين احلديثني عن مالك بن مغول إال 
  الفرات بن خالد وحممد بن سابق 

عيسى ثنا الفرات بن خالد عن الضحاك بن عثمان بن حيىي بن حدثنا حممد بن شعيب ثنا احلسني بن  - ٧٤٨٦
سعيد عن األعرج عن بن حبينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف الركعتني من الظهر فصفق الناس وسبحوا 
به حىت عرف أنه قد سهى فمضى حىت متت صالته مث سجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم مل يرو هذا احلديث 

  ضحاك بن عثمان إال الفرات بن خالد عن ال

عبد الرمحن بن مغراء ]  ٢٧٦ص [ حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة الرازي نا أبو زهري  - ٧٤٨٧
عن األجلح عن ايب إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه ثياب رديئة وهو 

هللا صلى اهللا عليه و سلم هل لك مال قال نعم من أنواع املال كله قال فلري عليك ما سيء اهليئة فقال له رسول ا
  رزقك اهللا مل يرو هذا احلديث عن األجلح إال أبو زهري 

حدثنا حممد بن شعيب ثنا أمحد بن أيب سريج الرازي نا عمرو بن جممع عن إمساعيل بن أيب خالد عن  - ٧٤٨٨
الشمس  ١مرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال نرمي اجلمرة حىت تطلع احلكم عن مقسم عن بن عباس قال أ

  مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال عمرو بن جممع تفرد به أمحد بن أيب سريج 

حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة ثنا أبو زهري نا وقاء بن إياس الواليب قال مسعت سهيل بن  - ٧٤٨٩
حل يذكر عن أبيه عن أيب هريرة قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم باب رجل من األنصار فسلم ذكوان أيب صا

واألنصاري على امرأته فرد عليه وهو عليها مث سلم الثانية فرد عليه ومل يقم مث انصرف ملا مل يأذن له فقام اآلخر قبل 
و هريرة فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو قائم أن يفرغ وخرج يف أثر النيب صلى اهللا عليه و سلم يطلبه قال أب

فاجتمعنا إليه واغتسل الرجل يف هنر إىل جانب داره فأقبل وقد اغتسل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد اغتسل 
يه و وما وجب عليه الغسل فجاء الرجل يعتذر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بأمره فقال النيب صلى اهللا عل

  ]  ٢٧٧ص [ سلم اغتسلت ومل جيب عليك الغسل 

حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة نا أبو زهري نا حممد بن كريب عن أبيه عن بن عباس عن  - ٧٤٩٠
سعد بن عبادة قال جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت توفيت أمي ومل توص ومل تتصدق فهل يقبل إن 

ال نعم قال فهل ينفعها ذلك قال نعم ولو بكراع شاة حمترق مل يرو هذا احلديث عن حممد بن كريب تصدقت عنها ق
  إال أبو زهري 

وبه عن حممد بن كريب عن أبيه قال شهدت األحنف بن قيس حيدث عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه  - ٧٤٩١
قال ال تغضب مث عاد فقال ال تغضب مل يرو هذا قال يا رسول اهللا قل يل قوال ينفعين اهللا به وأقلل لعلي أعقله 

  احلديث عن كريب إال ابنه حممد تفرد به أبو زهري واملشهور من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن جارية بن قدامة 



حدثنا حممد بن شعيب نا عبد السالم بن عاصم الرازي نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن  - ٧٤٩٢
عبد اهللا الرقاشي عن جابر بن عبد اهللا قال أعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكفيت احلسن عن حطان بن 

]  ٢٧٨ص [ قيل للحسن وما الكفيت قال البضاع مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن احلسن إال هشام إال ابنه 
  تفرد به عبد السالم بن عاصم 

نا أبو زهري نا احلسن بن سامل بن أيب اجلعد قال مسعت حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن سلمة  - ٧٤٩٣
نعيم بن أيب هند نا ربعي بن حراش حدثين حذيفة بن اليمان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
أعطيت آيات من بيت كنز حتت العرش مل يعطهن نيب قبلي وال يعطاها أحد بعدي وجعلت يل األرض مسجدا 

فنا على مثل صفوف املالئكة وأيدت بالرعب من مسرية شهر مث قرأ اآليات من آخر البقرة وطهورا وجعلت صفو
هللا ما يف السماوات وما يف األرض حىت ختم السورة مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن سامل بن أيب اجلعد إال أبو 

  زهري 

سلم عن حبر السقاء عن الزهري حدثنا حممد بن شعيب ثنا يعقوب بن إسحاق الدمشقي نا احلارث بن م - ٧٤٩٤
عن سامل عن أبيه أن رجال من ثقيف يقال له غيالن بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم أن خيتار منهن أربعا ويدع ستا 

ما وبه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صمنا يوم عاشوراء قبل أن يفرض اهللا صيام رمضان فل - ٧٤٩٥
فرض اهللا صيام رمضان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاء منكم فليصمه ومن شاء فليتركه وكان يوما 

  تستر فيه الكعبة 

وبه عن حبر السقاء عن جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٤٩٦
  للبصر مل يرو هذا احلديث عن حبر السقاء إال احلارث بن مسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وجمالة 

حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد السالم بن عاصم الرازي ثنا الصباح بن حمارب نا داود األودي عن أبيه  - ٧٤٩٧
يرو عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان الشؤم يف شيء ففي الدار واملرأة والفرس مل 

  هذا احلديث عن داود األودي إال الصباح بن حمارب 

حدثنا حممد بن شعيب نا عبد الرمحن بن سلمة الرازي نا أبو زهري قال قال املفضل بن فضالة تذاكرنا  - ٧٤٩٨
الرب عند أيب حرب بن أيب األسود الديلي فقال أبو حرب تذاكرنا الرب عند عمران بن حصني فقال تذاكرنا الرب عند 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنشأ حيدثنا قال إنه كان فيمن كان قبلكم من األمم رجل متعبد صاحب صومعة رس
يقال له جريج فكانت له امرأة أو أم فكانت تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها فأتته يوما وهو يف صالته مقبل 

يده على جبهته فجعلت تناديه رافعة رأسها إليه عليها فنادته فحكاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووضع 
واضعة يدها على جبهتها أي جريج أي جريج ثالث مرات كل مرة ثالث مرار كل ذلك يقول جريج أي رب أمي 
أم صاليت فغضبت فقالت اللهم ال ميوتن جريج حىت ينظر يف وجوه املومسات قال وبلغت بنت ملك القرية فحملت 

من فعل هذا بك من صاحبك قالت هو صاحب الصومعة جريج فما شعر جريج حىت مسع  فولدت غالما فقالوا هلا



بالفئوس يف أصل صومعته فجعل يسأهلم ويلكم ما لكم فلم جييبوه فلما رأى ذلك أخذ احلبل فتدىل فجعلوا جيئون 
احب القرية قالوا أبنت ص]  ٢٨٠ص [ أنفه ويضربونه ويقولون مرائي خمادع الناس بعملك قال ويلكم ما لكم 

بنت امللك اليت أحبلتها قال فما فعلت قالوا ولدت غالما قال الغالم حي هو قالوا نعم قال فتولوا عين فتوىل فصلى 
ركعتني مث مشى إىل شجرة فأخذ منها غصنا مث أتى الغالم وهو يف مهده فضربه بذلك الغصن وقال يا طاغية من 

نا لك صومعتك بذهب وإن شئت بفضة قال أعيدوها كما كانت فزعم أبوك قال أيب فالن الراعي قالوا إن شئت بني
أبو حرب أنه مل يتكلم يف املهد إال ثالثة عيسى بن مرمي وشاهد يوسف وصاحب جريج مل يرو هذا احلديث عن 

  مفضل بن قضالة وهو أخو املبارك إال أبو زهري ال يروى عن عمران إال هبذا اإلسناد 

ن فضالة عن ثابت عن أنس بن مالك قال ملا كان يوم أحد حاص أهل املدينة حيصة وبه حدثنا املفضل ب - ٧٤٩٩
قالوا قتل حممد حىت كثرت الصوارخ يف ناحية املدينة فخرجت امرأة من األنصار متحزمة فاستقبلت بابنها وأبيها 

ك أخوك زوجك وزوجها وأخيها ال أدري أيهم استقبلت به أول فلما مرت على آخرهم قالت من هذا قالوا أبو
ابنك تقول ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون أمامك حىت دفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فأخذت بناحية ثوبه مث قالت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ال أبايل إذ سلمت من عطب 

د الرمحن بن مغراء عن املفضل بن فضالة حدثنا حممد بن شعيب ثنا عبد الرمحن بن سلمة نا أبو زهري عب - ٧٥٠٠
نا أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه كان فيمن ]  ٢٨١ص [ عن بكر بن عبد اهللا املزين 

سلف من األمم رجل يقال له مورق وكان متعبدا فبينا هو قائم يف صالته ذكر النساء فاشتهاهن وانتشر حىت قطع 
وسه فقطع وتره فعقده خبصييه وشده إىل عقبيه مث مد رجليه فانتزعهما مث أخذ طمريه ونعليه صالته فغضب فأخذ ق

حىت أتى أرضا ال أنيس هبا وال وحش فاختذ عريشا مث قام يصلي فجعل كلما أصبح انصدعت له األرض فخرج له 
ب حىت يروى مث يدخل خارج منها معه إناء فيه طعام فيأكل حىت يشبع مث يدخل فيخرج بإناء فيه شراب فيشر

وتلتئم األرض فإذا أمسى فعل مثل ذلك قال ومر أناس قريبا منه فأتاه رجالن من القوم فمرا عليه حتت الليل 
فسأاله عن قصدمها فسمت هلما بيده قال هذا قصدكما وقال هذا قصدكما حيث تريدان فسارا غري بعيد قال 

ا وال وحش لو رجعنا إليه حىت نعلم علمه قال فرجعا فقاال له أحدمها ما يسكن هذا الرجل ها هنا أرض ال أنيس هب
يا عبد اهللا ما يقيمك هبذا املكان بأرض ال أنيس هبا وال وحش قال امضيا لشأنكما ودعاين فأبيا وأحلا عليه قال فإين 

 يف الدنيا خمربكما على أن من كتمه علي منكما أكرمه اهللا يف الدنيا واآلخرة ومن أظهر علي منكما أهانه اهللا
واآلخرة قاال نعم قال فنزال فلما أصبحا خرج اخلارج من األرض مثل الذي كان خيرج من الطعام ومثليه معه فأكلوا 

حىت شبعوا مث دخل فخرج إليهم بشراب يف إناء مثل الذي كان خيرج به كل يوم ومثليه معه فشربوا حىت رووا مث 
احبه فقال ما يعجلنا هذا طعام وشراب وقد علمنا مستنا من األرض دخل والتأمت األرض قال فنظر أحدمها إىل ص

من العشاء من الطعام والشراب مثل الذي خرج أول النهار ]  ٢٨٢ص [ امكث إىل العشاء فمكثا فخرج إليهم 
 فقال أحدمها لصاحبه امكث بنا حىت نصبح فمكثا فلما أصبحوا خرج إليهما مثل ذلك مث ركبا فانطلقا فأما أحدمها
فلزم باب امللك حىت كان من خاصته ومسره وأما اآلخر فأقبل على جتارته وعمله وكان ذلك امللك ال يكذب أحد 
يف زمانه من أهل مملكته كذبة يعرف هبا إال صلبه فبينا هم ليلة يف السمر حيدثونه مما رأوا من العجائب أنشأ ذلك 

جب منه قط فحدث حديث ذلك الرجل الذي رأى من الرجل حيدث قال ألحدثنك أيها امللك حبديث ما مسعت أع
أمره قال امللك ما مسعت بكذب قط أعظم من هذا واهللا لتأتيين على ما قلت ببينة أو ألصلبنك قال بينيت فالن قال 



رضى ائتوين به فلما أتاه قال له امللك إن هذا قال إنكما مررمتا برجل مث كان من أمره كذا وكذا قال الرجل أيها 
أولست تعلم أن هذا كذب وهذا ما ال يكون ولو أين حدثتك هبذا كان عليك يف احلق أن تصلبين عليه قال  امللك

صدقت وبررت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدخل الرجل الذي كتم عليه يف خاصته ومسره وأمر باآلخر 
فقد أكرمه اهللا يف الدنيا واآلخرة وأما  فصلب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما الذي كتم عليه منهما

الذي أظهر عليه منهما فقد أهانه اهللا يف الدنيا وهو مهينه يف اآلخرة مث نظر بكر بن عبد اهللا إىل مثامة بن عبد اهللا بن 
  أنس فقال يا أبا املثىن أمسعت جدك حيدث هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم 

ن عبد اهللا بن رسته األصبهاين نا عبد اهللا بن عمران األصبهاين ثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حممد ب - ٧٥٠١
حدثين هشام بن زياد عن أخيه الوليد بن زياد عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الوليد بن زياد إال أخوه تفرد  يقول من بر الرجل أباه بعد موته حفظه أهل ود أبيه من بعده مل يروهذا احلديث عن
  به أبو داود 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا عبد الرمحن بن عبد الوهاب الصرييف نا إسحاق بن يوسف األزرق  - ٧٥٠٢
عن أيب جناب الكليب عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا 

  ن صام يوما مل خيرقه كتبت له عشر حسنات صلى اهللا عليه و سلم م

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا عمرو بن مالك الراسيب نا فضيل بن سليمان نا يزيد بن سعيد بن  - ٧٥٠٣
أيب اليسر حدثين أيب عن أبيه قال قال معاذ يا رسول اهللا مرين بعمل يدخلين اجلنة قال آمن باهللا وقل خريا يكتب لك 

را فيكتب عليك قال وإنا لنؤاخذ مبا نتكلم به فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وهل يكب الناس على وال تقل ش
  ]  ٢٨٤ص [ مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا عمرو بن مالك الراسيب ثنا حممد بن سليمان بن مسمول ثنا أبو بكر  - ٧٥٠٤
ين القاسم بن أيب أمشط حدثين أيب عن جدي حسل أحد بين عامر بن لؤي قال مر رسول اهللا صلى بن أيب سربة أخرب

اهللا عليه و سلم يف حجته وحنن معه على رجل وقد فرغ من حجه فقال له أسلم لك حجك قال نعم يا رسول اهللا 
  قال ائتنف العمل 

ع السمان نا زياد بن ميمون حدثين هشام بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سعيد بن أيب الربي - ٧٥٠٥
حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دعي إىل وليمة فلم جيب 

  فقد عصى اهللا ورسوله 

عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا هرمي بن عبد األعلى عن معتمر بن سليمان قال مسعت أيب حيدث  - ٧٥٠٦
قتادة عن أيب احلجاج عن أيب موسى األشعري قال جاء رجل مرة فاستأذن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

آخر فقال ائذن له وبشره باجلنة فإذا هو عمر مث ]  ٢٨٥ص [ ائذن له وبشره باجلنة فإذا هو أبو بكر مث جاء رجل 
ائذن له وبشره باجلنة يف بلوى أو كما قال فقال عثمان جاء آخر فاستأذن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أسأل اهللا صربا مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن أيب احلجاج إال سليمان التيمي ورواه معمر عن قتادة عن أيب 
  عثمان املهدي 

احلسام نا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سعيد بن أيب الربيع السمان نا سعيد بن سلمة بن أيب  - ٧٥٠٧
شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن أنس بن مالك أن املياه كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قليلة 
وكان إذا كان الصيف صلى الناس الظهر مث خرجوا يتروحون فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر مث 

مع النداء أرسلين إىل بيت أم سلمة آتيه بوضوء فدخلت خرج وخرجوا معه إىل فناء املسجد فمكث حىت إذا كان 
فجئته بقدح فيه ثلثاه أو نصفه فتوضأ فلما فرغ من وضوئه فضل يف القدح من وضوئه فضل فرفع رأسه فرأى 

الناس قياما فقال ما هؤالء قال أنس قلت يا رسول اهللا إهنم ال جيدون ما يتوضؤون قال ادعهم ففعلت فجاء الناس 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده يف القدح يف فضله الذي فضل من وضوئه فوالذي نفسي بيده ما بقي فأدخل رسو

منهم إنسان إال توضأ مما يف كف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفضل يف القدح فضلة فرجعت به إىل البيت مل 
  يرو هذا احلديث عن شريك بن أيب منري إال سعيد بن سلمة 

دثنا سعيد بن سلمة ثنا يزيد بن خصيفة عن بن سلمة بن األكوع عن سلمة قال كنت أسافر مع وبه ح - ٧٥٠٨
النيب صلى اهللا عليه و سلم فما رأيته صلى بعد العصر وال بعد الصبح قط مل يرو هذا احلديث عن بن سلمة إال يزيد 

  ]  ٢٨٦ص [ تفرد به سعيد بن سلمة 

نا سعيد بن أيب الربيع السمان نا حممد بن دينار ثنا خالد بن ذكوان نا  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته - ٧٥٠٩
بشري بن كعب عن أيب ذر إنه سئل هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصافح فقال ما لقيين رسول اهللا صلى 

ريض اهللا عليه و سلم من مرة فسلمت عليه إال صافحين غري مرة واحدة وكانت أجودها دخلت عليه وهو م
  فأكببت عليه فالتزمين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سعيد بن أيب الربيع نا حممد بن دينار نا سعد بن أوس نا سيار بن  - ٧٥١٠
خمراق قال سألت بن عمر عن صيام املسافر فقال خرج رسول اهللا ألربع عشرة خلت من رمضان فأناخ راحلته 

   األرض مث دعا بلنب من لبنها فشرب ووضع إحدى رجليه يف الغرز واألخرى يف

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سعيد بن أيب الربيع نا سعيد بن سلمة بن أيب احلسام حدثين يزيد بن  - ٧٥١١
خصيفة عن يزيد بن األصم عن بن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من نزع يدا من مجاعة جاء 

يامة وال حجة له ومن مات يف غري طاعة مات ميتة جاهلية مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن يوم الق]  ٢٨٧ص [ 
  األصم إال يزيد بن أيب خصيفة وال عن يزيد إال سعد بن سلمة تفرد به سعيد بن أيب الربيع 

املنكدر عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سليمان الشاذكوين ثنا أبو أمية بن يعلى ثنا حممد بن  - ٧٥١٢
  جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يركب ثالثة على دابة 



حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا الشاذكوين ثنا النضر بن إمساعيل البجلي عن بن أيب ليلى عن داود  - ٧٥١٣
كفارته دفنه مل يرو هذا عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البزاق يف املسجد خطيئة و

  احلديث عن داود إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال النضر بن إمساعيل تفرد به الشاذكوين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا شيبان بن فروخ ثنا عيسى بن ميمون عن حممد بن كعب القرظي عن  - ٧٥١٤
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معصوبا رأسه فرقي درجات بن عباس وعن زيد بن أسلم عن بن عمر قاال خرج رس

املنرب فقال ما هذه الكتب اليت بلغين أنكم تكتبوهنا أكتاب مع كتاب اهللا يوشك أن يغضب اهللا لكتابه فيسرى عليه 
فكيف يا رسول اهللا ]  ٢٨٨ص [ ليال فال يترك يف ورقة وال قلب منه حرفا إال ذهب به فقال من حضر اجمللس 

ؤمنني واملؤمنات قال من أراد اهللا به خريا أبقى يف قلبه ال إله إال اهللا مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال بامل
  عيسى بن ميمون تفرد به شيبان 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا عبد اهللا بن إدريس عن أبيه عن  - ٧٥١٥
بن جبري عن بن عباس قال كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرس يقال له املرجتز مل عدي بن ثابت عن سعيد 

  يرو هذا احلديث عن عدي إال إدريس وال عن إدريس إال ابنه تفرد به الشاذكوين 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا إبراهيم بن املستمر العروقي ثنا يعقوب بن حممد الزهري حدثين  - ٧٥١٦
اق بن جعفر حدثين حممد بن عبد اهللا الكناين عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أيب لبابة بن عبد املنذر أن إسح

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد دخول قرية مل يدخلها حىت يقول اللهم رب السماوات السبع وما 
ب الشياطني وما أضلت إين أسألك خريها وخري أظلت ورب األرضني السبع وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ور

ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ال يروى هذا احلديث عن أيب لبابة إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن 
  املستمر العروقي 

اطمة حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا ابو كامل اجلحدري ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن ف - ٧٥١٧
عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء ]  ٢٨٩ص [ بنت املنذر 

  وكان يف البدن مثل الطعام مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال أبو عوانة تفرد به أبو كامل 

رشيد نا عمر بن حبيب القاضي ثنا هشام بن  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا إبراهيم بن سلم بن - ٧٥١٨
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كن له ابنتني أو أختني أو عمتني أو خالتني 

  فعاهلن فتحت له الثمانية أبواب اجلنة يا عباد اهللا أغيثوه يا عباد اهللا أعطوه يا عباد اهللا أقرضوه 

ائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدخل على أهل بيت من املسلمني سرورا وبه عن ع - ٧٥١٩
  مل يرض اهللا له ثوابا دون اجلنة 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا إبراهيم بن سلم هنا هشام بن عروة إال عمر بن حبيب القاضي تفرد  - ٧٥٢٠
 بن رستة ثنا إبراهيم بن سلم ثنا هاشم بن موسى اخلصاف نا سليمان هبما إبراهيم بن سلم حدثنا حممد بن عبد اهللا



بن علي بن عبد اهللا بن عباس حدثين أيب عن جدي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أمسى 
  سلم  كاال من عمل يديه أمسى مغفورا له ال يروى هذا احلديث عن بن عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا زنيج أبو غسان نا إسحاق بن سليمان عن املغرية بن مسلم عن  - ٧٥٢١
عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نسجد على سبعة أعضاء مل 

  يرو هذا احلديث عن املغرية بن مسلم إال إسحاق بن سليمان 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته نا زنيج ثنا إسحاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة  - ٧٥٢٢
عن بن عباس قال كنا نأكل ونشرب وخنرج صدقة الفطر مث خنرج إىل املصلى مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 

  دينار إال إبراهيم بن يزيد تفرد به إسحاق بن سليمان 

ثنا حممد نا زنيج ثنا إسحاق عن املغرية بن زياد عن نافع عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا حد - ٧٥٢٣
عليه و سلم يوم اجلمعة يقوم على املنرب قومتني وجيلس جلستني كان إذا خرج جلس فإذا أذن املؤذن قام فخطب مث 

   إسحاق بن سليمان جلس فاستراح مث قام فخطب مل يرو هذا احلديث عن املغرية بن زياد إال

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا عبد اهللا بن عمران نا عبد اهللا بن نافع حدثين معمر بن عبد الرمحن  - ٧٥٢٤
عن بن قسيط عن أيب هريرة قال جاء بالل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤذنه بصالة الصبح فقال مروا أبا بكر 

نه ثقلة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فذهب فأذن فزاد يف أذانه الصالة خري من فليصل بالناس فعاد إليه فرأى م
فأحببت ]  ٢٩١ص [ النوم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هذا الذي زدت يف أذانك قال رأيت منك ثقلة 
ن قسيط إال معمر ال عن أن تنشط فقال اذهب فزده يف أذانك ومر أبا بكر فليصل بالناس مل يرو هذا احلديث عن ب

  معمر إال عبد اهللا بن نافع 

حدثنا حممد بن راشد بن يزيد األصبهاين نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن األعمش عن جماهد عن بن  - ٧٥٢٥
 عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تال هذه اآلية اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون فقال لو أن

  قطرة من الزقوم قطرت يف حبار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن شبيب العسال األصبهاين نا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا أبو مرمي عبد الغفار  - ٧٥٢٦
ار قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن القاسم نا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال قال عم

  تقتلك الفئة الباغية مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى إال يزيد بن أيب زياد تفرد به أبو مرمي 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن شبيب نا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا زائدة عن منصور عن سعيد بن جبري  - ٧٥٢٧
وقصت رجال حمرما ناقته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف عن بن عباس قال 

ثوبيه وال حتنطوه وال تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يليب مل يرو هذا احلديث عن منصور إال زائدة تفرد به 
  إمساعيل بن عمرو 



الوليد بن مسلم ثنا ]  ٢٩٢ص [ حممد الشامي ثنا حدثنا حممد بن إبراهيم العسال ثنا إبراهيم بن  - ٧٥٢٨
األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعزير فوق 

  عشرة أسياط مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال الوليد تفرد به إبراهيم بن حممد الشامي 

د بن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وبه حدثنا الولي - ٧٥٢٩
سلم ما من عبد أنعم اهللا عليه نعمة فأسبغها عليه مث جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتربم فقد عرض تلك النعمة 

  د إبراهيم بن حممد الشامي للزوال مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال الوليد وحممد بن مروان تفرد به عن الولي

حدثنا حممد بن إبراهيم العسال ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا أبو األحوص عن مساك بن حرب عن  - ٧٥٣٠
جابر بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسب أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه 

مثل ذلك مل يرو هذا احلديث عن مساك إال أبو ]  ٢٩٣ص [ مشاله عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا وعن 
  األحوص تفرد به إمساعيل بن عمرو 

حدثنا حممد بن إبراهيم العسال نا إمساعيل بن عمرو ثنا حممد بن مروان عن بن جريج عن عطاء عن بن  - ٧٥٣١
حسن الصوت مل يرو هذا احلديث  عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل شيء حلية وحلية القرآن

  عن بن جريج إال حممد بن مروان 

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا إمساعيل ثنا أبو األحوص عن ليث عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٧٥٣٢
  صلى اهللا عليه و سلم من كتم علما عنده أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار 

ديث عن ليث إال أبو األحوص تفرد به إمساعيل بن عمرو حدثنا حممد بن إبراهيم نا مل يرو هذا احل - ٧٥٣٣
إمساعيل نا أبو مرمي حدثين إياس بن سلمة بن األكوع عن مسلم بن جرهد قال مرض بن عمر فقال رجل يا أبا عبد 

غري أسلم مل يرو هذا  الرمحن قد أعشبت القفار فلو ابتعت أعنزا فتنزهت تصح فقال مل يؤذن ألحد منا يف البداء
  احلديث عن مسلم بن جرهد عن بن عمر حدثنا غري هذا وال رواه عن مسلم إال إياس بن سلمة تفرد به أبو مرمي 

حدثنا حممد بن إبراهيم نا إمساعيل نا محاد بن شعيب عن منصور واألعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن  - ٧٥٣٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم عن بن عباس قال قال رسول ]  ٢٩٤ص [ كريب 

جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد مل يضره شيطان أبدا مل يرفع هذا احلديث أحد ممن رواه 
  عن األعمش إال محاد بن شعيب 

عن مسروق عن عائشة قالت أهدي حدثنا حممد ثنا إمساعيل نا شريك عن األعمش عن مسلم بن صبيح  - ٧٥٣٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنما مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن أيب الضحى إال شريك ورواه الناس عن 

  األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 



نبينا  حدثنا حممد ثنا إمساعيل نا شريك عن حيىي بن هانئ عن ماجد احلنفي عن بن مسعود قال سألنا - ٧٥٣٦
صلى اهللا عليه و سلم عن السري باجلنازة فقال السري هبا دون اخلبب فإن يك خريا تعجل له وإن يك شرا فبعدا 

  ألصحاب النار واجلنازة متبوعة وليست بتابعة 

حدثنا حممد ثنا إمساعيل ثنا قيس بن الربيع عن عمري بن عبد اهللا عن سليط بن عبد اهللا عن ذهيل بن  - ٧٥٣٧
عن أيب هريرة قال بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ حنن بإبل مصراة تلجأ ]  ٢٩٥ ص[ عوف 

الشجر ليس معها راع فقال بعضنا لو قمنا فحلبنا وقال بعضهم كيف حنلبها ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا 
أرأيتم لو أن قوما أتوكم وقد منتم فأخذوا ما  ال نستأمره فقال بعضنا قد سكت وسكوته إذن فقمنا إليها فدعانا فقال

يف مزاودكم أضروا بكم قالوا نعم قال فإن ما يف أخالف هذه اإلبل كمثل ما يف مزاودكم قلنا يا رسول اهللا ما حيل 
للرجل من مال أخيه إذا افتقر إليه قال يأكل وال حيمل ويشرب وال حيمل مل يرو هذا احلديث عن عمري بن عبد اهللا 

  قيس بن الربيع  إال

حدثنا حممد نا إمساعيل نا قيس بن الربيع عن ايب حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب هريرة قال قال  - ٧٥٣٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس ليثري ماله فإمنا هو مجر من جهنم فمن شاء فليستكثر ومن شاء 

   قيس فليستقل مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني إال

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا إمساعيل ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حبيب بن حسان عن عروة عن  - ٧٥٣٩
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى يتبع كل صالة مكتوبة ركعتني إال صالة الصبح فإنه 

  عبد الرمحن بن سليمان كان جيعلهما قبلها مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان إال 

حدثنا حممد بن إبراهيم العسال نا سليمان بن داود الشاذكوين نا عبيس بن ميمون حدثين قتادة عن أنس  - ٧٥٤٠
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمى حظ املؤمن من النار مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عبيس بن 

  ]  ٢٩٦ص [ ميمون تفرد به الشاذكوين 

حدثنا حممد بن إبراهيم نا سليمان بن داود نا خالد بن نافع األشعري ثنا سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن  - ٧٥٤١
أيب موسى أن معاوية بن أيب سفيان قال له أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اختصم إليه 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للذي جاء على الذي مل اخلصمان فاتعدا املوعد فجاء أحدمها ومل يأت اآلخر قض
جييء فقال أبو موسى إمنا كان ذاك يف الدابة والشاة والبعري والذي حنن فيه أمر الناس مل يرو هذا احلديث عن سعيد 

  بن أيب بردة إال خالد بن نافع 

سمول املخزومي قال مسعت القاسم بن حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا الشاذكوين ثنا حممد بن سليمان بن م - ٧٥٤٢
خمول البهزي يقول مسعت أيب يقول أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حيدثنا وقال إنه سيأيت على الناس 

زمان يكون خري مال الناس غنم بني شجر يأكل الشجر ويرد املياه يأكل أهلها من رسلها ويشربون من ألباهنا 
ال من أصوافها والفنت ترتكس بني جراثيم العرب يفتنون واهللا يفتنون واهللا يفتنون واهللا ويلبسون من أشعارها أو ق



يقوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ال يروى هذا احلديث عن خمول البهزي إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  الشاذكوين 

ا األوزاعي عن باب بن عمري عن نافع عن بن حدثنا حممد بن إبراهيم نا الشاذكوين نا عيسى بن يونس ثن - ٧٥٤٣
مث أقبلت ]  ٢٩٧ص [ عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة اخلوف بإحدى الطائفتني ركعة 

الطائفة األخرى فصلى هبم ركعة مث سجد سجدتني مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عيسى بن يونس تفرد به 
  الشاذكوين 

مد بن إبراهيم ثنا الشاذكوين ثنا سلم بن قتيبة نا عبد اهللا بن عبد اهللا اهلدادي وكان ثقة عن أيب حدثنا حم - ٧٥٤٤
العالء مسع أبا سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل املؤمنني رجل مسح البيع مسح الشراء مسح 

بن عبد اهللا بن الشخري إال عبد اهللا بن عبد اهللا القضاء مسح االقتضاء مل يرو هذا احلديث عن أبو العالء هو يزيد 
  اهلدادي تفرد به الشاذكوين 

حدثنا حممد بن إبراهيم العسال نا سليمان الشاذكوين نا روح بن عطاء بن أيب ميمونة نا حسني بن  - ٧٥٤٥
سلم قال من  عمران عن جابر اجلعفي عن الشعيب عن حيىي بن اجلزار عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

غسل امرأ ميتا فأدى فيه األمانة يعين أن ال يفشي عليه شيئا ظهر يف غسله كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال 
ويغسله أوىل الناس به وإال فمن تعلمون أن عنده حظا من ورع وأمانة مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جابر وال 

أيب مطيع وال رواه عن حسني بن عمران إال روح بن عطاء تفرد به  رواه عن جابر إال حسني بن عمران وسالم بن
  الشاذكوين 

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي ثنا أيب ثنا يونس بن عبيد عن احلسن عن أمه  - ٧٥٤٦
ننبذ ]  ٢٩٨ص [ عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء بوكاء أعاله وله عزالء 

  غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال عبد الوهاب الثقفي 

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا الشاذكوين نا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مكحول عن عنبسة بن أيب  - ٧٥٤٧
يه و سلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر حرمه اهللا سفيان عن أم حبيبة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل

  على النار 

حدثنا حممد بن إبراهيم العسال نا سهل بن عثمان نا أبو معاوية عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن  - ٧٥٤٨
لو سأله درمها ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أميت من لو جاء أحدكم فسأله دينارا مل يعطه و

  مل يعطه ولو سأله فلسا مل يعطه ولو سأل اهللا اجلنة ألعطاه إياها ذو طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره 

حدثنا حممد بن إبراهيم ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي نا داود بن الزبرقان نا شعبة عن ثابت البناين عن  - ٧٥٤٩
 عليه و سلم إذا أفطر قال بسم اهللا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت مل أنس بن مالك قال كان النيب صلى اهللا

  يرو هذا احلديث عن شعبة إال داود بن الزبرقان تفرد به إمساعيل بن عمر 



حدثنا حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب األصبهاين ثنا خملد بن احلسن بن أيب زميل نا عبيد اهللا بن  - ٧٥٥٠
عن جرير بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه ]  ٢٩٩ص [ يسة عن أيب إسحاق السبيعي عمرو عن زيد بن أيب أن

  و سلم قال صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 

عمرو الرقي عن  حدثنا حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب ثنا خملد بن أيب زميل ثنا أبو املليح احلسن بن - ٧٥٥١
يزيد بن يزيد عن يزيد بن األصم قال قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألهم أن آمر فتياين 

فيجمعون حزما من حطب مث آيت قوما يصلون يف بيوهتم ليست هبم علة فأحرقها عليهم مل يرو هذا احلديث عن يزيد 
  بن يزيد إال أبو مليح الرقي 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب األصبهاين نا هارون بن عبد اهللا احلمال نا يعقوب بن حممد  - ٧٥٥٢
الزهري نا حممد بن سعد نا بن عجالن عن عبد اهللا بن الفضل عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس مجع كان إذا كان يف سفر فزاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر والعصر مجيع
بينهما يف أول وقت العصر وكان يفعل ذلك يف املغرب والعشاء مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الفضل إال بن 

  عالن وال عن بن عجالن إال حممد بن سعد تفرد به يعقوب بن حممد الزهري 

اين نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا حسني بن حممد حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شبيب املقرئ األصبه - ٧٥٥٣
املروزي نا سليمان بن قرم عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل 
ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال سليمان بن قرم وال عن سليمان إال حسني بن 

  تفرد به إبراهيم بن سعيد اجلوهري حممد 

حدثنا حممد بن عاصم األصبهاين نا سلمة بن شبيب نا احلسن بن حممد بن أعني نا موسى بن أعني عن  - ٧٥٥٤
عمرو بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن أيب مراوح عن محزة بن عمرو 

يب قوة على الصيام يف السفر فهل علي جناح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و األسلمي أنه قال يا رسول اهللا إن 
سلم هي رخصة من اهللا من شاء أخذ هبا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  األسود إال عمرو بن احلارث تفرد به موسى بن أعني 

ن لوين نا عبد العزيز بن عبد الرمحن البالسي عن خصيف عن حدثنا حممد بن عاصم نا حممد بن سليما - ٧٥٥٥
عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جيزئ يف الوضوء مد ويف الغسل صاع مل يرو هذا احلديث 

  عن خصيف إال عبد العزيز بن عبد الرمحن تفرد به لوين 

ىي بن زكريا بن أيب احلواجب ثنا إدريس بن يزيد حدثنا حممد بن عاصم ثنا إبراهيم بن مالك نا حي - ٧٥٥٦
األودي ثنا عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلاف 

  واحد وأنا طامث مل يرو هذا احلديث عن إدريس األودي إال حيىي بن زكريا بن أيب احلواجب 



نا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق نا حبان بن هالل ثنا جماعة بن الزبري عن حدثنا حممد بن عاصم ث - ٧٥٥٧
احلسن عن عبد اهللا بن مغفل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يترجل الرجل إال غبا أربعا أو مخسا مل يرو هذا 

  احلديث عن جماعة إال حبان بن هالل 

يب املدين ثنا أبو جابر حممد بن عبد امللك نا شعبة عن سهيل بن حدثنا حممد بن عاصم نا عبد اهللا بن شب - ٧٥٥٨
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل 

  أربعا مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو جابر تفرد به عبد اهللا بن شبيب 

اصم نا علي بن حرب املوصلي نا سعيد بن عامر الضبعي عن أيب عامر اخلزاز صاحل بن حدثنا حممد بن ع - ٧٥٥٩
رستم قال قال أبو قالبة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت على الناس زمان يتباهون بكثرة 

  بن عامر  املساجد ال يعمروهنا إال قليال مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر اخلراز إال سعيد

حدثنا حممد بن عاصم نا علي بن حرب املوصلي نا عبد الرمحن بن حيىي املدين ثنا إسرائيل عن أيب  - ٧٥٦٠
إسحاق عن احلارث عن علي قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد ننتظر الصالة فقام رجل فقال إين 

و سلم الصالة قام الرجل فأعاد القول فقال النيب صلى اهللا أصبت ذنبا فأعرض عنه فلما قضى النيب صلى اهللا عليه 
عليه و سلم أليس قد صليت معنا هذه الصالة وأحسنت هلا الطهور قال بلى قال فإهنا كفارة ذنبك مل يرو هذا 
احلديث عن أيب إسحاق إال إسرائيل وال عن إسرائيل إال عبد الرمحن بن حيىي املدين تفرد به علي بن حرب وال 

  ى عن علي إال هبذا اإلسناد يرو

حدثنا حممد بن عاصم نا عبد اهللا بن شبيب املدين نا داود بن عبد اهللا اجلعفري نا حامت بن إمساعيل عن  - ٧٥٦١
بن عجالن عن زيد بن أسلم عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاءت جارية ترعى غنما يل فأكل الذئب شاة 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا لو أعلم أهنا مؤمنة فضربت وجه اجلارية فندمت فأتيت رسو
ألعتقتها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنا قالت رسول اهللا قال فمن اهللا قالت الذي يف السماء فقال 

وال عن حامت إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتقها فإهنا مؤمنة مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال حامت 
  داود اجلعفري وال يروى عن كعب بن مالك إال هبذا اإلسناد 

حدثنا حممد بن عاصم نا عبد اهللا بن حممد بن يزيد اجلعفي حدثين أيب نا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن  - ٧٥٦٢
  زر عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيلوا ذوي اهليئات زالهتم 

املازين نا عمر بن صهبان عن ]  ٣٠٣ص [ حدثنا حممد بن عاصم نا عبد اهللا بن شبيب نا عمر بن سهل  - ٧٥٦٣
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب حدرد األسلمي قال اتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد تزوجت 

عليه و سلم لو كنتم تغرفون من  فقال كم أصدقت يا أبا حدرد قلت مخسة أواق فقال يل رسول اهللا صلى اهللا
  بطحان ما زدمت 



حدثنا حممد بن عاصم نا علي بن حرب نا احلسن بن كثري حدثين جدي حيىي بن كثري بن حيىي عن عبد  - ٧٥٦٤
الرمحن بن جندة احلمصي عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أبيه صاحل بن املتوكل قال مسعت مازن بن الغضوبة 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إىل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي يقول ق
  إال عبد الرمحن بن جندة تفرد به علي بن حرب 

حدثنا حممد بن إمساعيل العبدي األصبهاين حدثين أيب نا احلسني بن حفص نا عكرمة بن إبراهيم عن  - ٧٥٦٥
عن عائشة قالت افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب فأعطاها أهلها اليهود على هشام بن عروة عن أبيه 

وسقا من متر ولنا ما يف ]  ٣٠٤ص [ النصف فلما أينع الثمر بعث إليهم عبد اهللا بن رواحة فقال خذوا مين ستني 
لوا هبذا قامت السماوات رؤوس النخل قالوا إذا تظلمنا قال فأعطوين ستني وسقا ولكم ما يف رؤوس النخل قا

  واألرض وهبذا تنصرون مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عكرمة تفرد به احلسني بن حفص 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن عبد اهللا نا أيب نا حامت بن عبيد اهللا النمري ثنا سالم أبو املنذر حدثنا داود بن  - ٧٥٦٦
صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل عماله يف سنة الصدقات يف أربعني شاة شاة أيب هند عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 

إىل عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالث مائة فإذا 
بقرة مسنة وكتب كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب يف صدقة البقر يف كل ثالثني بقرة جذعة ويف أربعني 

يف صدقات اإلبل يف مخس من اإلبل شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث ويف عشرين أربع ويف مخس 
وعشرين بنت خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني فإذا زادت واحدة ففيها 

إىل مخس وسبعني فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إىل  حقة طروقة الفحل إىل ستني فإن زادت واحدة ففيها جذعة
تسعني فإن زادت واحدة فحقتان إىل عشرين ومائة فإن كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون 

  مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال سالم تفرد به حامت بن عبد اهللا 

مر األصبهاين نا أيب إبراهيم بن عامر عن جدي عامر بن إبراهيم قال مسعت حدثنا حممد بن إبراهيم بن عا - ٧٥٦٧
هنشل بن سعيد الترمذي حيدث عن الضحاك بن مزاحم عن احلارث األعور عن علي قال ندمت أن ال أكون طلبت 

  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيجعل احلسن واحلسني مؤذنني 

لضحاك عن احلارث عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال وقال مسعت هنشال حيدث عن ا - ٧٥٦٨
صالة ملن ال تشهد له ال يروى هذان احلديثان عن الضحاك عن احلارث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد هبما عامر بن 

  إبراهيم 

نرب عن علي وبه قال مسعت هنشل بن سعيد حيدث عن الضحاك بن مزاحم عن األعمش عن باذام عن ق - ٧٥٦٩
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إال إن اجلنة اشتاقت إىل أربعة من أصحايب فأمرين ريب أن أحبهم فانتدب 
صهيب الرومي وبالل بن رباح وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فقالوا يا 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عمار أنت عرفك اهللا املنافقني وأما رسول اهللا من هؤالء االربعة حىت حنبهم قال رس
هؤالء األربعة فأحدهم علي بن ايب طالب والثاين املقداد بن األسود الكندي والثالث سلمان الفارسي والرابع أبو 

  به عامر  ذرالغفاري مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال الضحاك وال يروى عن قنرب إال هبذا اإلسناد تفرد



عن الضحاك عن سفيان عن ]  ٣٠٦ص [ حدثنا حممد بن إبراهيم بن عامر نا أيب عن جدي عن هنشل  - ٧٥٧٠
باذام عن قنرب عن علي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال حيفظ منافق سورة هود وبراءة ويس 

ذا اإلسناد تفرد به عامر بن إبراهيم وسفيان والدخان وعم يتساءلون اليروى هذا احلديث عن قنرب عن علي إال هب
  الذي روى عنه الضحاك هو سفيان بن الليل الذي روى عنه الشعيب 

وبه عن الضحاك عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال كان دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٥٧١
جله ما علمنا منه وما مل نعلم ونعوذ بك من الشر بعد التشهد يف الفريضة اللهم إنا نسألك من اخلري كله عاجله وآ

كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبادك الصاحلون ونستعيذ بك مما استعاذ 
بنا منه عبادك الصاحلون ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنو

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 
  ويسلم عن ميينه وعن مشاله 

وبه عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال كان دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العيدين اللهم  - ٧٥٧٢
ية وميتة سوية ومردا غري خمز وال فاضح اللهم ال هتلكنا فجأة وال تأخذنا بغتة وال تعجلنا عن إنا نسألك عيشة تق

حق وال وصية اللهم إنا نسألك العفاف والغىن والتقى واهلدى وحسن عاقبة اآلخرة والدنيا ونعوذ بك من الشك 
هديتنا وهب لنا من ]  ٣٠٧ص  [والشقاق والرياء والسمعة يف دينك يا مقلب القلوب ال تزغ قلوبنا بعد إذ 

  لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 

وبه عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسي مسح  - ٧٥٧٣
الرأس فذكر وهو يصلي فوجد يف حليته بلال فليأخذ منه وميسح به رأسه فإن ذلك جيزئه وإن مل جيد بلال فليعد 

  الصالة الوضوء و

وبه عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعربوا القرآن فإنه من قرأ القرآن  - ٧٥٧٤
  فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات ورفع عشر درجات 

س رجالن عامل النا) ب  ٢١٧٨وبه عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٥٧٥
  ومتعلم مها يف األجر سواء وال خري فيما بينهما من الناس 

وبه عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفس حممد بيده ال يزول  - ٧٥٧٦
وأين وضعه وأين قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وجسده فيما أباله وماله فيما كسبه 

أنفذه مل يرو هذا احلديث عن الضحاك بن مزاحم عن أيب األحوص عن عبد اهللا إال هنشل بن سعيد تفرد به عامر بن 
  إبراهيم 



وبه عن الضحاك عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل العشر  - ٧٥٧٧
ساء مل يرو هذا احلديث عن الضحاك عن مسروق إال هنشل تفرد به واجتنب الن]  ٣٠٨ص [ األواخر شد املئزر 

  عامر بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن عامر ثنا أيب عن جدي نا أبو غالب النضر بن عبد اهللا األزدي نا فضيل بن  - ٧٥٧٨
بني الصالتني املغرب غزوان عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به السري مجع 

  والعشاء مل يرو هذا احلديث عن فضيل بن غروان إال النضر بن عبد اهللا تفرد به عامر بن إبراهيم 

وبه عن النضر بن عبد اهللا ثنا احلسن بن صاحل عن ايب هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال قال  - ٧٥٧٩
ءة اإلمام له قراءة مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن صاحل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان له إمام فقرا

  أيب هارون إال النضر بن عبد اهللا تفرد به عامر بن إبراهيم 

وبه عن النضر بن عبد اهللا األزدي عن شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٧٥٨٠
أحدمها ومل يشمت اآلخر فقال يا رسول اهللا مشت فالنا ولن عطس رجالن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فشمت 

تشمتين قال إنه محد اهللا وإنك مل حتمده مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال شيبان وال عن شيبان إال النضر 
  بن عبد اهللا تفرد به عامر بن إبراهيم 

اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  وبه عن النضر عن بشري أيب إمساعيل ثنا جماهد عن عبد - ٧٥٨١
  عليه و سلم يقول ال تدخل املالئكة دارا فيها كلب مل يرو هذا احلديث عن بشري إال النضر تفرد به عامر بن إبراهيم 

وبه عن النضر عن احلسن بن صاحل عن اشعث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٧٥٨٢
ة املعاهد نصف دية املسلم مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أشعث وال عن أشعث إال احلسن وال عن و سلم إن دي

  احلسن إال النضر بن عبد اهللا تفرد به عامر بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن عامر ثنا أيب عن جدي ثنا عمرو بن صاحل الثقفي ثنا صاحل بن أيب األخضر  - ٧٥٨٣
وة عن عائشة قالت جاء بالل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤذنه لصالة الصبح فوجده نائما عن الزهري عن عر

فقال الصالة خري من النوم فأقرت يف اذان الصبح مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال صاحل بن األخضر وال عن 
  صاحل إال عمر بن صاحل تفرد به عامر بن إبراهيم 

صاحل نا املبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا وبه حدثنا عمرو بن  - ٧٥٨٤
  صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية بيض كرسف 

وبه عن عمرو بن صاحل نا أبو محزة عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٥٨٥
مخرا فمزجها فجعل بعضها ماء مث انطلق هبا فباعها وأخذ دنانري ]  ٣١٠ص [ كان فيمن قبلكم رجل اشترى 

فجعلها يف كيس وركب يف البحر ومحل معه قردا فلما كانوا يف البحر أخذ القرد الكيس فترقى وصعد حىت قعد 



يفعل على رأس الدقل مث حل الكيس فجعل يلقي دينارا يف البحر ودينارا يف السفينة حىت أتى على ما يف الكيس 
  القرد ذلك ملا غش الرجل مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة إال عمرو بن صاحل تفرد به عامر بن إبراهيم 

وبه عن عمرو بن صاحل عن أشعث عن بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة أن رسول اهللا  - ٧٥٨٦
نتهينا إىل القوم وقد أمهم عبد الرمحن بن صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فتوضأ هو واملغرية يصب عليه مث ا

عوف فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا قال املغرية فذهبت أؤذنه فقال دعه مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال 
  عمرو وتفرد به عامر بن إبراهيم 

ان رسول وبه عن عمرو بن صاحل عن إمساعيل بن مسلم عن بكر بن عبد اهللا عن أنس بن مالك قال ك - ٧٥٨٧
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر وكان يصلي إذا زالت الشمس مل يرو هذا 

احلديث عن بكر بن عبد اهللا إال إمساعيل بن مسلم وال عن إمساعيل بن مسلم إال عمرو بن صاحل تفرد به عامر بن 
  إبراهيم 

ا عمي حممد بن عامر نا أيب نا زياد أبو محزة عن محزة الزيات عن أيب حدثنا حممد بن إبراهيم بن عامر ن - ٧٥٨٨
  إسحاق عن احلارث عن علي قال عزائم السجود أربع آمل تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك 

 وبه عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيامع نساءه مث - ٧٥٨٩
  ال ميس ماء فإن أصبح فأراد أن يعاود عاود وإن مل يرد اغتسل 

وبه عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد اهللا بن مسعود لن يزال الناس مستمسكني ما أتاهم  - ٧٥٩٠
  العلم من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من الصغار فعند ذلك هلكوا 

عن محزة الزيات عن األعمش عن خيثمة عن عدي بن حامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وبه - ٧٥٩١
سلم كلكم يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر إىل أمينه فريى ما قدم وإىل أشأمه فينظر ما قدم وإىل أمامه فإذا 

الزيات إال زياد أبو محزة تفرد هبا عامر بن  هو بالنار فاتقوا النار ولو بشق مترة مل يرو هذه األحاديث عن محزة
  إبراهيم 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أمحد بن أسيد األصبهاين نا إمساعيل بن عبد اهللا العبدي نا إمساعيل بن أبان ثنا  - ٧٥٩٢
عليه و أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم األنصاري عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  سلم لعلي انت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي 

النمري عن عيسى بن ]  ٣١٢ص [ حدثنا حممد بن إمساعيل نا إمساعيل بن عبد اهللا نا حامت بن عبيد اهللا  - ٧٥٩٣
جديت السهو ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سها قبل التمام فسجد س

قبل أن يسلم وقال من سها قبل التمام سجد سجديت السهو قبل أن يسلم وإذا سهى بعد التمام سجد سجديت 
  السهو بعد أن يسلم مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة هبذا اللفظ إال عيسى بن ميمون تفرد به حامت 



عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا قدامة بن حممد األشجعي حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد األصبهاين ثنا سعد بن  - ٧٥٩٤
عن إمساعيل بن شيبة الطائفي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من 
أميت أحد ويل من أمر الناس شيئا مل حيفظهم مبا حيفظ به نفسه وأهله إال مل يرح رائحة اجلنة مل يرو هذا احلديث عن 

  بن جريج إال إمساعيل بن شيبة تفرد به قدامة بن حممد 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد نا أمحد بن شيبان الرملي نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن  - ٧٥٩٥
طلحة بن عمرو عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذنب يغفر وذنب ال يغفر وذنب 

زى به فأما الذنب الذي ال يغفر فالشرك باهللا وأما الذنب الذي يغفر فعملك فيما بينك وبني ربك وأما الذي جيا
  جتازى به فظلمك أخاك 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد نا سعيد بن عمرو السكوين نا بقية بن الوليد عن حمفوظ بن مسور عن  - ٧٥٩٦
هللا صلى اهللا عليه و سلم من بلغه عين حديث فكذب به فقد كذب ثالثة حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول ا

  اهللا ورسوله والذي حدث به 

حدثين حممد بن محزة بن عمارة األصبهاين ثنا العباس بن حممد بن حامت ثنا شبابة بن سوار ثنا املغرية بن  - ٧٥٩٧
هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسلم عن يونس بن عبيد عن الوليد بن مسلم عن جندب قال مسعت رسول ا

  استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع 

حدثين حممد بن محزة بن عمارة نا العباس بن حممد نا خالد بن يزيد بن الطيب ثنا كامل أبو العالء عن  - ٧٥٩٨
هللا عليه و سلم طلحة بن حيىي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت رمبا حككت املين من ثوب رسول اهللا صلى ا

مل يرو هذا احلديث عن عائشة بنت طلحة إال طلحة بن حيىي وال رواه عن طلحة إال كامل وال عن كامل إال خالد 
  بن يزيد تفرد به العباس بن حممد 

وبه حدثنا كامل عن أيب حيىي عن جماهد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا زنت  - ٧٥٩٩
زنت مث زنت فبيعوها ولو بعقال مل يرو هذا احلديث عن أيب حيىي القتال إال كامل وال رواه عن كامل إال  األمة مث

  خالد بن يزيد تفرد به العباس 

وبه عن جماهد عن عائشة قالت فاتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتان قبل العصر فلما انصرف  - ٧٦٠٠
ا احلديث عن أيب حيىي القتال إال كامل وال عن كامل إال خالد بن يزيد تفرد به صالمها مث مل يصلهما بعد مل يرو هذ

  العباس 

حدثنا حممد بن محزة ثنا العباس بن حممد ثنا بكري بن أخي جويرية نا جعفر بن سليمان الضبعي عن هشام  - ٧٦٠١
أبو لبابة بن عبد املنذر أن  بن حسان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان يأمر بقتل احليات كلها حىت أخربه

النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل احليات اليت تكون يف البيوت وحدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذهب 
  يستلم احلجر فلدغته عقرب فقال مالك لعنك اهللا لو كنت تاركة أحدا لتركت النيب صلى اهللا عليه و سلم 



زمي ثنا أمحد بن حممد بن يعقوب الداري ثنا سعيد بن هاشم بن صاحل حدثنا حممد بن حرملة القل - ٧٦٠٢
املخزومي نا يعقوب بن قيس عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن يف قتل مخس من 

  الدواب للمحرم الغراب واحلداة والكلب العقور والعقرب والفأرة 

]  ٣١٥ص [ لى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الثمار حىت يبدو وبه عن بن عمر قال قال رسول اهللا ص - ٧٦٠٣
  صالحها هنى البائع واملبتاع 

وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتبايعان باخليار كل واحد منهما ما مل يتفرقا وكانا مجيعا  - ٧٦٠٤
  البيع أو خيري أحدمها صاحبه فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 

صلى اهللا عليه و سلم يدخل الفقراء قبل األغنياء اجلنة  ٢وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٦٠٥
خبمس مائة عام مل يرو هذه األحاديث عن يعقوب بن قيس إال سعيد بن هاشم تفرد هبا أمحد بن حممد الداري من 

  ولد متيم الداري 

نا إسحاق بن إمساعيل بن عبد األعلى األيلي نا عمرو بن هاشم البريويت ثنا  حدثنا حممد بن أيب حرملة - ٧٦٠٦
األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل 

هذا احلديث عن األوزاعي إال  اهللا من امرأة صالة حىت تواري زينتها وال من جارية بلغت احمليض حىت ختتمر مل يرو
  عمرو بن هشام تفرد به إسحاق بن إمساعيل 

حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان ثنا أيب نا سعد بن الصلت ثنا احلسن بن عمرو الفقيمي عن  - ٧٦٠٧
بعد الفطر  يزيد بن خصيفة عن ثوبان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام ستة أيام

  ]  ٣١٦ص [ متتابعة فكأمنا صام السنة 

حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا أيب نا سعد بن الصلت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا  - ٧٦٠٨
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من اهللا عون وسبب اهللا له 

  رو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال سعيد بن الصلت وال رواه عن سعيد إال شاذان رزقا مل ي

حدثنا حممد بن إسحاق ثنا أيب ثنا سعد بن الصلت عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن حسني  - ٧٦٠٩
  عن بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس يوم العيد بردة محراء 

ه حدثنا سعد بن الصلت عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب قال وب - ٧٦١٠
أيت عثمان بن عفان عام حج بثريدة عليها من هذا احلجل أصابه أهل احلل فقال بعض القوم إن عليا يكره هذا 

ل ختالف يف شيء يزعمون أنك فأرسل إىل علي فدعاه فكان يصلح خبطا له فنفض يده مث جاء فقال له عثمان ال تزا
تقول ال يصلح هذا فغضب علي وقال هلذا تقول يل ختالف أنشد باهللا من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يقول عام حج وأيت برجل محار وحشي فقال أطعموه أهل احلل فإنا حمرمون فقام غري واحد فشهدوا له مث قال أنشد 
عليه و سلم يقول عام حج وأيت ببيض نعام أطعموه أهل احلل فإنا حمرمون فقام غري  باهللا من مسع رسول اهللا صلى اهللا



واحد فشهدوا له فتفرقوا عن تلك القصعة قال سعيد بن املسيب كأين أنظر إىل رجل ذاك احلجل قائما ما يأكله 
  أحد مل يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال سعد بن الصلت تفرد به شاذان 

ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم نا أيب ثنا حجاج بن نصري ثنا عباد بن راشد عن احلسن عن أيب هريرة حد - ٧٦١١
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعرض اإلعمال على اهللا يوم القيامة فتجيء الصالة فيقول يا رب أنا 

قة فيقول إنك على خري وجييء الصوم فيقول الصالة فيقول اهللا إنك على خري وجتيء الصدقة فيقول يا رب أنا الصد
يا رب أنا الصوم فيقول إنك على خري حىت جييء اإلسالم فيقول يا رب أنت السالم وأنا اإلسالم فيقول اهللا إنك 

خري بك أخذ اليوم وبك أعطي فيقول اهللا إن الدين عند اهللا اإلسالم ومن يبتغ غري اإلسالم دينا ]  ٣١٨ص [ على 
  وهو يف اآلخرة من اخلاسرين  فلن يقبل منه

وبه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صالته  - ٧٦١٢
فيقول انظروا إىل صالة عبدي فإن كان أمتها قيل يا رب أمتها وإن كان نقصها قيل يا رب نقصها فيقول اهللا انظروا 

نعم كثري فيقول فأمتوا لعبدي من تطوعه مث تؤخذ األعمال على قدر ذلك مل يرو هذين  هل لعبدي من تطوع فيقال
  احلديثني عن عباد بن راشد إال احلجاج بن نصري 

حدثنا حممد بن إسحاق ثنا أيب ثنا سعد بن الصلت عن حممد بن عمرو بن علقمة الليثي عن الزهري عن  - ٧٦١٣
ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها عطاء بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري قا

  لبول وال لغائط ولكن شرقوا أو غربوا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال سعد بن الصلت تفرد به شاذان 

بن سريين عن أيب  حدثنا حممد بن إسحاق ثنا أيب نا الكرماين بن عمرو نا سعيد بن زريب اخلزاعي نا حممد - ٧٦١٤
هريرة عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بربمة هلا قد صنعت له حساة فحملتها 

على طبق فوضعتها بني يديه فقال هلا أين بن عمك وابناك قالت يف البيت فقال اذهيب فادعيهم فجاءت إىل علي 
قالت أم سلمة فجاء علي ميشي آخذا بيد ]  ٣١٩ص [ وابناك  فقالت أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

احلسن واحلسني وفاطمة متشي معهم فلما رآهم مقبلني مد يده إىل كساء كان على املنامة فبسطه فأجلسهم عليه 
وأخذ بأطراف الكساء األربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأهوى بيده اليمىن إىل ربه فقال اللهم هؤالء أهل بييت 

  أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ثالث مرات ف

حدثنا حممد بن إسحاق نا أيب نا سعد بن الصلت نا مسعر بن كدام عن العباس بن ذريح عن زياد بن  - ٧٦١٥
عبد اهللا البجلي نا عمار بن ياسر أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل أتيت من النساء حراما يف اجلاهلية 

  على ميعادين أما أحدمها فغلبتين عنه عيين وأما اآلخر فحال بيين وبينه سامر القوم  قال ال وكنت

وبه نا سعيد بن الصلت نا أبو اجلهم هارون بن اجلهم القرشي ثنا عبد امللك بن عمري عن حمارب بن  - ٧٦١٦
ناقريها على األرض دثار قال مسعت بن عمر حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الطري لتضرب مب

قدماه على األرض حىت يقذف ]  ٣٢٠ص [ وحترك أذناهبا من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور وال تقار 



به يف النار مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال أبو اجلهم وال عن أيب اجلهم إال سعد بن الصلت تفرد به 
  شاذان 

ق نا أيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد الرمحن بن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبيه حدثنا حممد بن إسحا - ٧٦١٧
عن أيب اجلوزاء عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا 

ركعتني التحيات وكان خيتم  رب العاملني فإذا ركع مل خيفض رأسه ومل يرفعه ولكن بني ذلك وكان يقول يف كل
  الصالة بالتسليم 

حدثنا حممد بن إسحاق ثنا أيب نا حجاج بن نصري ثنا أبو عامر اخلزاز عن حممد بن املنكدر عن عروة بن  - ٧٦١٨
الزبري عن عائشة قالت استأذن رجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بئس أخو العشرية فلما دخل عليه اقبل 

وحدثه فلما خرج قلت يا رسول اهللا قلت بئس أخو العشرية فلما دخل أقبلت عليه بوجهك وحدثته  عليه بوجهه
  فقال إن من شرار الناس من يتقى لشره مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر اخلراز إال حجاج بن نصري تفرد به شاذان 

مرو نا بن هليعة نا عقيل بن خالد عن بن حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا أيب ثنا جماشع بن ع - ٧٦١٩
شهاب عن أنس بن مالك قال حمل الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاه املسلمون فقالوا يا رسول 

اهللا قحط املطر ويبس الشجر وهلكت املواشي وأسنت الناس فاستسق لنا ربك فقال إذا كان يوم كذا وكذا 
دقات فلما كان ذلك اليوم خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس ميشي فاخرجوا وأخرجوا معكم بص

عليهم السكينة والوقار حىت أتوا املصلى فتقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم ]  ٣٢١ص [ وميشون 
 الركعة األوىل ركعتني جيهر فيهما بالقراءة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف العيدين واالستسقاء يف

بفاحتة الكتاب وسبح اسم ربك األعلى ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية فلما قضى صالته 
استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه مث جثى على ركبتيه ورفع يديه وكرب تكبرية قبل أن يستسقي مث قال اللهم اسقنا 

ا ربيعا وجدا غدقا طبقا مغدقا هنيئا مريئا مريعا مرتعا وابال شامال مسبال جملال وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحب
دائما دررا نافعا غري ضار عاجال غري رائث غيثا اللهم حتيي به البالد وتغيث به العباد وجتعله بالغا للحاضر منا 

لينا من السماء ماء طهورا فأحي به والباد اللهم أنزل علينا يف أرضنا زينتها وأنزل يف أرضنا سكنها اللهم أنزل ع
بلدة ميتة وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأناسي كثريا قال فما برحوا حىت أقبل قزع من السحاب فالتأم بعضه إىل بعض 

مث مطرت عليهم سبعة أيام ولياليهن ال يقلع عن املدينة فأتاه املسلمون فقالوا يا رسول اهللا قد غرقت األرض 
نقطعت السبل فادع اهللا لنا أن يصرفها عنا قال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو وهتدمت البيوت وا

على املنرب حىت بدت نواجذه تعجبا لسرعة ماللة بين آدم مث قال اللهم حوالينا وال علينا اللهم على رؤوس الظراب 
يف مثل الترس متطر مراعيها وال ومنابت الشجر وبطون األودية وظهور اآلكام قال فتصدعت عن املدينة وكانت 

تقطر فيها قطرة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عقيل وال عن عقيل إال بن هليعة والعن بن هليعة إال جماشع بن 
  عمرو تفرد به شاذان 

نا حفص بن غياث عن ]  ٣٢٢ص [ حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي الشريازي ثنا سهل بن عثمان  - ٧٦٢٠
سن عن عياض بن محار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا ال نقبل زبد املشركني يعين أشعث عن احل

  هداياهم مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال حفص تفرد به سهل بن عثمان 



أيب حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي الشريازي ثنا سهل بن عثمان نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن  - ٧٦٢١
أيوب عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وأنا يف غنم لعقبة فمسح رأسي وقال يرمحك اهللا إنك غليم معلم 

علي قال  حدثنا حممد بن املرزبان نا سهل بن عثمان نا احملاريب عن ليث عن جابر عن منذر عن حممد بن - ٧٦٢٢
سألت أيب وخلوت به قلت يا أبة من خري هذه األمة بعد نبيها قال أبو بكر بن أيب قحافة قلت مث من قال مث عمر بن 

  اخلطاب مل يرو هذا احلديث عن جابر إال ليث وال عن ليث إال احملاريب تفرد به سهل بن عثمان 

هشام بن عبيد اهللا السين نا أبو معاذ خالد البلخي  حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن حكيم الرازي نا - ٧٦٢٣
عن حممد بن عجالن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغتسل 
[ املستحاضة مرة مث تتوضأ يعين لكل صالة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال أبو معاذ البجلي تفرد به 

  ام السين هش]  ٣٢٣ص 

حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن حكيم الرازي نا حفص بن عمر اإلمام عن صاحل بن أيب األخضر عن  - ٧٦٢٤
الزهري عن نبهان موىل أم سلمة عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يباشرها وهي طامث وعليها 

  إال صاحل بن أيب األخضر تفرد به حفص بن عمر اإلمام إزار إىل الركبتني مل يرو هذا احلديث عن الزهري 

حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن حكيم الرازي نا احلارث بن مسلم نا حبر بن السقاء حدثين الزهري  - ٧٦٢٥
  عن عروة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضاجعين وأنا حائض ونغتسل مجيعا من إناء واحد 

وبه عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول  - ٧٦٢٦
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس من الرب الصيام يف السفر مل يرو هذين احلديثني عن حبر السقاء إال احلارث بن مسلم 

ئ الرازي نا عبد الرمحن بن مغراء نا حممد بن حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي نا نوح بن أنس املقر - ٧٦٢٧
إسحاق عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يقول هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطني بعدا ملن أدرك 
  ]  ٣٢٤ص [ له إذا مل يغفر له فيه فمىت مل يرو هذا احلديث عن إسحاق إال عبد الرمحن بن مغراء رمضان ومل يغفر 

حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي نا أمحد بن إبراهيم النرمقي نا سهل بن عبد ربه السندي عن عبد اهللا بن  - ٧٦٢٨
ري قال ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و العالء بن شيبة عن بن عون عن عقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد اخلد

سلم العزل فقال ال عليكم أن ال تفعلوا فإمنا هو القدر مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال عبد اهللا بن العالء تفرد 
  به سهل بن عبد ربه السندي 

حلكم بن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن مقاتل الرازي نا عيسى بن إبراهيم القرشي عن ا - ٧٦٢٩
سعد األيلي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دهن حليته 

  بدأ بعنفقته 



حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن مقاتل الرازي نا الفرات بن خالد عن مالك بن مغول عن أيب داود  - ٧٦٣٠
فأخذ بيدي وصافحين وضحك يف وجهي مث قال تدري مل أخذت بيدك قلت ال إال إين  قال لقيين الرباء بن عازب

فقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم لقيين ففعل يب ذلك مث قال أتدري مل ]  ٣٢٥ص [ ظننتك مل تفعله إال خلري 
ضحك كل واحد منهما فعلت بك ذلك قلت ال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن املسلمني إذا التقيا وتصافحا و

يف وجه صاحبه ال يفعالن ذلك إال هللا مل يتفرقا حىت يغفر هلما مل يرو هذا احلديث عن مالك بن مغول إال الفرات بن 
  خالد 

حدثنا حممد بن املرزبان نا أمحد بن إبراهيم النرمقي نا سلم بن سامل عن عبد الرمحن عن سليمان التيمي  - ٧٦٣١
أيب أمامة الباهلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن شرك منذ أهبط آدم  عن ايب عثمان النهدي عن

من السماء إىل األرض إال كان بدؤه التكذيب بالقدر وما أشركت أمة إال بتكذيب بالقدر وإنكم ستبتلون به أيتها 
  م الشبهات األمة فإذا لقيتموهم فكونوا أنتم سائلني وال متكنوهم من امللة فيدخلوا عليك

وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلق اهللا اخللق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيني وعرشه  - ٧٦٣٢
على املاء فأخذ أهل اإلميان بيمينه وأخذ أهل الشقاء بيده اليسرى وكلتا يدي الرمحن ميني فقال يا أهل اليمني قالوا 

ى مث خلط بينهم فقال قائل منهم ربنا مل خلطت بيننا فقال هلم أعمال من لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بل
دون ذلك هم هلا عاملون أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني أو تقولوا إمنا أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية 

نة أهلها وأهل النار أهلها من بعدهم فخلق اهللا اخللق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيني وعرشه على املاء فأهل اجل
ملا خلقوا له أهل اجلنة بعمل أهل ]  ٣٢٦ص [ فقال رجل من القوم ففيم العمل يا رسول اهللا فقال يعمل كل قوم 

اجلنة وأهل النار بعمل أهل النار فقال عمر بن اخلطاب يا رسول اهللا أرأيت أعمالنا هذه أشيء نبتدعه أو شيء قد 
رغ منه قال فاآلن جنتهد يف العبادة مل يرو هذين احلديثني عن سليمان التيمي إال عبد فرغ منه قال على شيء قد ف

  الرمحن أظنه بن عمر املكي تفرد هبما سلم بن سامل 

حدثنا حممد بن املرزبان نا حممد بن مقاتل الرازي نا حكام بن سلم عن طعمة بن عمرو عن أبان عن  - ٧٦٣٣
مرات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم أمكين من نبهان يف عنقه أنس بن مالك قال ارتد نبهان ثالث 

حبل أسود فالتفت فإذا هو بنبهان قد أخذ وجعلوا يف عنقه حبال أسود فأتوا به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ 
يا رسول اهللا لو أمطت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السيف بيمينه واحلبل بشماله ليقتله فقال رجل من األنصار 

عنك قال فدفع السيف إىل رجل فقال اذهب فاضرب عنقه قال فانطلق به فضحك نبهان وقال أيقتلون رجال يشهد 
  أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فخلى عنه مل يرو هذا احلديث عن طعمة بن عمرو اجلعفري إال حكام 

سهل بن زجنلة ثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن سعيد  حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي نا - ٧٦٣٤
املقربي عن أيب سلمة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي من الليل ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث 

  ]  ٣٢٧ص [ ركعتني مث ثالثا 

ا عبد احلميد بن عبد الرمحن أبو حيىي احلماين حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي ثنا محزة بن فروخ الرازي ثن - ٧٦٣٥
نا أبو كريان احلسن بن عقبة املرادي عن عمرو بن مرة عن صفوان بن عسال املرادي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 



و سلم رخص يف املسح على اخلفني ثالثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة مل يرو هذا احلديث عن عمرو 
  إال أبو كريان تفرد به حيىي احلماين بن مرة 

حدثنا حممد بن املرزبان نا احلسن بن جبلة الشريازي نا سعد بن الصلت عن األعمش عن وبرة بن عبد  - ٧٦٣٦
الرمحن املسلي عن خرشة بن احلر قال رأيت عمر بن اخلطاب يضرب أكف الرجال يف صوم رجب حىت يضعوهنا يف 

  ا رجب شهر كان يعظمه أهل اجلاهلية فلما جاء اإلسالم ترك الطعام ويقول رجب وما رجب إمن

حدثنا حممد بن املرزبان اآلدمي نا احلسن بن جبلة نا سعد بن الصلت عن األعمش عن مشر بن عطية عن  - ٧٦٣٧
شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت أتاين سلمان الفارسي يسلم علي وعليه عباءة قطوانية مرتديا هبا فطرحت له 

دة فلم يردها ولف عباءة فجلس عليها فقال حبسبك ما بلغك من احملل مث محد اهللا ساعة وكرب وصلى على النيب وسا
صلى اهللا عليه و سلم مث قال أين صاحبك يعين أبا الدرداء فقلت هو يف املسجد فانطلق إليه مث اقبال مجيعا وقد 

ه فقال يا أم الدرداء اخبزي واطبخي ففعلنا مث أتينا يف يده معلق]  ٣٢٨ص [ اشترى ابو الدرداء حلما بدرهم فهو 
سلمان بالطعام فقال ابو الدرداء كل مع أم الدرداء فإين صائم فقال سلمان ال آكل حىت تأكل فأفطر أبو الدرداء 
وأكل معه فلما كانت الساعة اليت يقوم فيها أبو الدرداء ذهب ليقوم أجلسه سلمان فقال أبو الدرداء أتنهاين عن 

عبادة ريب فقال سلمان إن لعينك عليك حقا وإن ألهلك عليك نصيبا فمنعه حىت إذا كان يف وجه الصبح قاما 
فركعا ركعات وأوترا مث خرجا إىل صالة الصبح فذكر أمرمها للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما لسلمان ثكلته أمه 

  ن الصلت تفرد به احلسن بن جبلة لقد أشبع من العلم مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال سعد ب

حدثنا حممد بن سعدان العتايدي الشريازي حدثين زيد بن أخزم نا سعيد بن عامر عن أشعث عن عوف  - ٧٦٣٨
عن يزيد الفارسي عن بن عباس قال قلت لعثمان يا أمري املؤمنني ما محلكم على أن جعلتم براءة من املئني واألنفال 

لتمومها يف السبع الطوال ومل تكتبوا بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال عثمان إن رسول من املثاين فقرنتمومها وجع
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مما ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا أنزلت عليه اآلية قال لبعض من 

ينة وكانت براءة آخر القرآن فمات يكتب اجعلوا هذه اآلية يف سورة كذا وكذا وإن األنفال من أول ما أنزل باملد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يبني لنا ورأيت قصتها تشبه قصتها فلذلك ضممتهما معا ومل أكتب بينهما بسم 

  اهللا الرمحن الرحيم مل يرو هذا احلديث عن أشعث عن عوف إال سعيد بن عامر تفرد به زيد بن أخزم 

زيد بن أخزم ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا حنظلة بن عبد احلميد عن عبد الكرمي  حدثنا حممد بن سعدان ثنا - ٧٦٣٩
ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عكربة إال ]  ٣٣٠ص [ عن جماهد عن عبد اهللا بن عكربة قال التخلل سنة 

  هبذا اإلسناد تفرد به أبو أمحد الزبريي 

صفوان بن عيسى عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه حدثنا حممد بن سعدان ثنا زيد بن أخزم نا  - ٧٦٤٠
عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن جابر بن عبد اهللا قال دخلنا يوم اجلمعة على النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني يديه 

فكلوا فإن طعام فقال ادنوا كلوا قلنا إنا صيام قال هل صمتم أمس قلنا ال قال فتريدون أن تصوموا غدا قلنا ال قال 
يوم اجلمعة ال يصام وحده يتخذ عيدا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن أيب قتادة إال سعيد بن أيب هند وال عن 

  سعيد إال ابنه عبد اهللا تفرد به صفوان بن عيسى 



حدثنا حممد بن موسى األصطخري نا بشر بن علي الكرماين ثنا حسان بن إبراهيم عن أبان بن تغلب  - ٧٦٤١
  أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال ليس الوتر حبتم ولكنها سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن

وبه عن أبان بن تغلب عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم قال أتانا كتاب  - ٧٦٤٢
  يتة بإهاب وال عصب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن بأرض جهينة أن ال تنتفعوا من امل

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ]  ٣٣١ص [ وبه حدثنا أبان بن تغلب عن األعمش عن أيب رزين  - ٧٦٤٣
  صلى اهللا عليه و سلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فال ميش يف نعل واحدة 

و سلم طهور إناء  وبه عن األعمش عن أيب رزين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٧٦٤٤
  أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات مل يرو هذه األحاديث عن أبان بن تغلب إال حسان بن إبراهيم 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إبراهيم بن عباد الكرماين نا حيىي بن أيب بكري نا أبو جعفر الرازي  - ٧٦٤٥
ج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى يف املسجد رجال ال يتم عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال خر

  ركوعه وال سجوده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقبل صالة رجل ال يتم الركوع والسجود 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا حيىي بن العباس اإلصطخري نا عصمة بن املتوكل اإلصطخري نا  - ٧٦٤٦
ن عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن أيب رافع عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا زافر بن سليما

عليه و سلم يقول إذا خرج الغازي يف سبيل اهللا جعلت ذنوبه جسرا على باب بيته فإذا خلفه خلف ذنوبه كلها فلم 
من أهل ومال وأي ميتة مات هبا أدخله  يبق عليه منها مثل جناح بعوضة وتكفل اهللا له بأربع بأن خيلفه فيما ختلف

  اجلنة وإن رده رده ساملا مبا أصاب من غنيمة أو أجر وأن ال تغرب مشس إال غربت بذنوبه 

حدثنا حممد بن موسى نا حممد بن سهل بن خملد اإلصطخري نا عصمة بن املتوكل نا زافر بن سليمان  - ٧٦٤٧
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن يزيد الرقاشي 

  تزوج فقد استكمل نصف اإلميان فليتق اهللا يف النصف الباقي 

وبه حدثنا زافر عن ثابت بن البناين عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال خرج  - ٧٦٤٨
سفل الدار وكانت يف أعالها فمرض أبوها فأرسلت إىل النيب صلى وأمر امرأته أن ال خترج من بيتها وكان أبوها يف أ

اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال أطيعي زوجك فمات أبوها فأرسلت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  أطيعي زوجك فأرسل إليها النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا غفر ألبيها بطاعتها لزوجها 

زافر بن سليمان عن أيب رجاء عن سهيل يعين بن ايب حزم عن قتادة عن أنس بن مالك قال  وبه حدثنا - ٧٦٤٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد أصبح آل حممد صلى اهللا عليه و سلم تسعة أهل أبيات ما فيهم صاع من 

  طعام 



ة بن املتوكل نا زافر بن حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إمساعيل بن حيىي اإلصطخري نا عصم - ٧٦٥٠
سليمان عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ال أعلمه إال رفعه قال 

  صالح أول هذه األمة بالزهادة واليقني وهالكها بالبخل واألمل 

وكل نا زافر بن حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا حيىي بن العباس اإلصطخري نا عصمة بن املت - ٧٦٥١
سليمان عن داود الطائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم امرأة قط وال خادما له وال ضرب بيده شيئا قط إال أن جياهد يف سبيل اهللا وال نيل منه شيء فينتقم من صاحبه 
خري بني أمرين إال اختار أيسرمها حىت يكون إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد الناس  إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم هللا وال

  منه مل يرو هذا احلديث عن داود الطائي إال زافر بن سليمان تفرد به عصمة بن املتوكل 

وبه حدثنا عصمة بن املتوكل نا أبو جعفر الرازي عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب  - ٧٦٥٢
لى اهللا عليه و سلم قال العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس مل يرو هذا احلديث عن أيب ص

  جعفر الرازي إال عصمة بن املتوكل 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا حممد بن سهل بن خملد ثنا عصمة بن املتوكل نا عدي بن الفضل  - ٧٦٥٣
فع عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصبح جنبا من وقاع غري عن عبيد اهللا بن عمر عن نا

  احللم فيصوم مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر إال عدي بن الفضل تفرد به عصمة بن املتوكل 

ن حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إمساعيل بن حيىي اإلصطخري نا عصمة بن املتوكل ثنا سوار ب - ٧٦٥٤
عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال املرادي ]  ٣٣٤ص [ مصعب الضرير الكويف عن 

قال كنا نسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ننزع خفافنا إذا لبسناها على وضوء ثالثة أيام إال من جنابة 
  ولكن من غائط أو بول أو نوم 

حممد بن سهيل نا عصمة بن املتوكل نا أبو يوسف القاضي عن عبد اهللا بن علي  حدثنا حممد بن موسى نا - ٧٦٥٥
عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لوال أن أشق على 

ة فيتبعوين وال يطيب املؤمنني ما قعدت خلف سرية يف سبيل اهللا أبدا ولكن ال أجد ما أمحلهم عليه وال جيدون سع
  أنفسهم أن يقعدوا بعدي 

وبه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لوددت أين أقاتل يف سبيل اهللا حىت أقتل مث أحيا مث  - ٧٦٥٦
أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل مل يرو هذين احلديثني عن عبد اهللا بن علي وهو أبو أيوب األفريقي إال أبو 

  يوسف القاضي 

حدثنا حممد بن موسى نا حممد بن سهل ثنا عصمة بن املتوكل نا عبد األعلى بن أيب املساور عن أيب  - ٧٦٥٧
إسحاق عن احلارث عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أمسى قال أمسينا و أمسى امللك هللا 

عافية اللهم هذا خلق لك ]  ٣٣٥ص [ لليل وحنن منه يف الواحد القهار احلمد هللا الذي ذهب بالنهار وجاء با



جديد قد جاء فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها وما عملت فيه من حسنة فتقبلها وأضعفها أضعافا مضاعفة 
اللهم إنك جبميع حاجيت عامل وإنك على مجيع جنحها قادر اللهم أجنح الليلة كل حاجة يل وال تزدين يف دنياي وال 

يف آخريت وإذا أصبح قال مثل ذلك مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال عبد األعلى بن أيب املساور تفرد  تنقصين
  به عصمة 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا حممد بن سهل نا عصمة بن املتوكل نا مبارك بن فضالة عن أيب  - ٧٦٥٨
ه و سلم اجتنبوا هذه الشجرة املنكرة من أكلها فال هارون عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي

  يقربن مسجدنا مل يرو هذا احلديث عن مبارك إال عصمة بن التوكل 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إمساعيل بن حيىي اإلصطخري ثنا الكرماين بن عمرو نا مبارك بن  - ٧٦٥٩
ي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تقتتل فئتان فضالة نا علي بن زيد حدثين أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدر

  عظيمتان دعوامها واحدة فبينما هم كذلك إذ مرقت منهم مارقة تقتلها أوىل الطائفتني باحلق 

حدثنا حممد بن موسى نا حممد بن سهل نا عصمة بن املتوكل نا مبارك بن فضالة عن أيب غالب قال كنت  - ٧٦٦٠
بن عجالن صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان يل صديقا فجيء برءوس من بالشام وهبا أبو أمامة صدي 

رؤوس احلرورية فألقيت بالدرج فجاء أبو أمامة فدخل املسجد فصلى ركعتني مث توجه حنو الرءوس فقلت ألتبعنه 
األمة مث قال  مث قال سبحان اهللا ما يصنع إبليس هبذه]  ٣٣٦ص [ حىت أمسع ما يقول فتبعته حىت وقف عليها فبكى 

كالب النار كالب النار كالب النار مث قال شر قتلى قتلوا حتت ظل السماء وخري قتلى قتلوهم مث تال هذه اآلية يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم مث التفت إيل فرآين فقال أبو غالب 

 يعين العراق قلت أجل قال أعاذك اهللا أن تكون منهم قلت يا أبا وأخذ بساعدي فقال أنت ببالد هؤالء به كثري
أمامة أرأيت قولك كالب النار قلته برأيك أو شيئا مسعته قال سبحان اهللا إين إذا جلريء ال بل مسعته من رسول اهللا 

و هذا احلديث عن مبارك صلى اهللا عليه و سلم ال مرة وال مرتني وال ثالثا وال أربعا وال مخسا وال ستا وال سبعا مل ير
  إال عصمة بن املتوكل 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة الكليب نا عبيد بن إسحاق العطار ثنا  - ٧٦٦١
عمار بن سيف عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوحى اهللا إىل ملك 

أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال إن فيه عبدك فالنا مل يعصك طرفة عني قال اقلبها عليه من املالئكة 
وعليهم فإن وجهه مل يتمعر يل ساعة قط مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عمار بن سيف تفرد به عبيد بن 

  إسحاق العطار 

ن أسامة الكليب نا علي بن ثابت الدهان ثنا حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا أبو أسامة عبد اهللا ب - ٧٦٦٢
عن بن عباس أن أربعني من أصحاب ]  ٣٣٧ص [ يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري 

النجاشي قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فشهدوا معه أحدا وكانت فيهم جراحات ومل يقتل منهم أحد فلما 
اجة قالوا يا رسول اهللا إنا أهل ميسرة فائذن لنا جنيء بأموالنا نواسي هبا املسلمني فأنزل اهللا رأوا ما باملؤمنني من احل

عز و جل فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون اآلية أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا فجعل هلم 



ا املسلمني حىت نزلت هذه اآلية قال ففخر أهل أجرين قال ويدرءون باحلسنة السيئة قال تلك النفقة اليت واسوا هب
الكتاب على املسلمني حىت نزلت هذه اآلية فقالوا يا معشر املسلمني إما من آمن منا بكتابكم فله أجران ومن مل 
يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل اهللا يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته 

عل لكم نورا متشون به فزادهم النور واملغفرة وقال لئال يعلم أهل الكتاب إال يقدرون على شيء من فضل اهللا مل وجي
  يرو هذا احلديث عن جعفر إال يعقوب القمي تفرد به علي بن ثابت 

نا حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل اإلصطخري نا عصمة بن املتوكل  - ٧٦٦٣
أبو معاوية الضرير عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال هنى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني عن بيع اخلمس حىت يقسم وعن ان توطأ النساء حىت يضعن ما يف بطوهنن إذا كن 
عن بن عباس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  حباىل مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن

  سلم إال أبو معاوية تفرد به عصمة 

حدثنا حممد بن موسى نا إمساعيل بن حيىي نا الليث بن محاد عن غورك بن احلصرمي أيب عبد اهللا اجلعفي  - ٧٦٦٤
و سلم صدقة الفطر على كل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعري صاع ومن احللواء زبيب أو متر صاع صاع 

[ وبه عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف اخليل السائمة يف كل فرس دينار  - ٧٦٦٥
  جلعفي تفرد هبما الليث بن محاد اإلصطخري مل يرو هذين احلديثني عن جعفر بن حممد إال غورك ا]  ٣٣٩ص 

حدثنا حممد بن موسى نا إمساعيل بن حيىي األزدي اإلصطخري نا الكرماين بن عمرو حدثين عبد احلميد  - ٧٦٦٦
بن أيب جعفر الفراء عن أيب جعفر موىل علي قال شهدت مع علي النهر فلما فرغ من قتلهم قال اطلبوا املخدج 

ر أن يوضع على كل قتيل قصبة فوجدوه يف وهدة يف مستنقع ماء رجل اسود مننت الريح يف فطلبوه فلم جيدوه وأم
موضع يده كهيئة الثدي عليه شعرات فلما نظر إليه قال صدق اهللا ورسوله فسمع أحد ابنيه يعين احلسن أو احلسني 

لي لو مل يبق من أمة حممد صلى يقول احلمد هللا الذي أراح أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم من هذه العصابة فقال ع
اهللا عليه و سلم إال ثالثة لكان أحدهم على رأي هؤالء إهنم لفي أصالب الرجال وأرحام النساء مل يرو هذا احلديث 
عن أيب جعفر موىل علي إال أبو جعفر الفراء وال عن أيب جعفر إال ابنه عبد احلميد تفرد به الكرماين بن عمرو أخو 

  معاوية بن عمرو 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا إبراهيم بن إمساعيل الطلحي الكويف ثنا أبو نعيم النخعي ثنا أبو  - ٧٦٦٧
مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت أن أسجد 

ورواه ورقاء عن ]  ٣٤٠ص [ أبو مالك على سبعة أعظم مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب عن طاوس إال 
  عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري 

حدثنا حممد بن موسى نا إبراهيم بن إمساعيل الطلحي نا طلق بن غنام ثنا قيس بن الربيع عن أيب فروة  - ٧٦٦٨
تفعوا من امليتة عن عبد اهللا بن عكيم قال جاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يقبض بشهرين أال تن



بإهاب وال عصب مل يرو هذا احلديث عن أيب فروة إال قيس وال عن قيس إال طلق بن غنام تفرد به إبراهيم بن 
  إمساعيل 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة الكليب نا مضر بن غسان بن مضر ثنا  - ٧٦٦٩
ن أيب الطفيل عن عائشة قالت كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن بن أيب جعفر عن أيب الزبري ع

نغتسل يف اإلناء الواحد فنشرع فيه مجيعا فما أزيد عن أن أحفن على رأسي ثالث حفيات مل يرو هذا احلديث عن 
اد بن سلمة أيب الزبري عن أيب الطفيل إال احلسن بن أيب جعفر تفرد به مضر بن غسان ورواه أيوب السختياين ومح

  وروح بن القاسم عن أيب الزبري عن عبيد بن عمري عن عائشة 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة الكليب ثنا حيىي بن املنذر ثنا شريك  - ٧٦٧٠
 صلى اهللا عليه عن أيب إسحاق عن املنذر الكاهلي عن عنبسة بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة قالت قال رسول اهللا

و سلم من صلى يف يوم وليلة اثنيت عشر ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن املنذر 
ورواه الثوري وحممد بن عجالن عن أيب إسحاق عن املسيب بن ]  ٣٤١ص [ إال شريك تفرد به حيىي بن املنذر 

  رافع 

طخري نا احلسن بن كثري بن حيىي بن أيب كثري اليمامي نا سعيد بن سليمان حدثنا حممد بن موسى اإلص - ٧٦٧١
السلمي نا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن عن أبيه عن أيب بكرة قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقدم عليه 

 عليه و سلم لعمرو بن وفد بين متيم عليهم قيس بن عاصم وعمرو بن األهتم والزبرقان بن بدر فقال النيب صلى اهللا
األهتم ما تقول يف الزبرقان بن بدر قال يا رسول اهللا مطاع يف أنديته شديد العارضة مانع ملا وراء ظهره قال 

الزبرقان يا رسول اهللا إنه ليعلم أكثر مما وصفين به ولكنه حسدين فقال عمرو واهللا يا رسول اهللا إنه لزمن املروءة 
ق الوالد واهللا يا رسول اهللا ما كذبت أوال ولقد صدقت آخرا ولكين رضيت فقلت ضول العطن لئيم اخلال أمح

أحسن ما علمت وغضبت فقلت أقبح ما علمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من البيان لسحرا وإن 
  من الشعر حلكما 

ن عبد اهللا بن حيىي بن أيب حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا احلسن بن كثري عن حيىي بن أيب كثري ع - ٧٦٧٢
كثري عن أبيه عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املسلمني إذا 

وتساءال أنزل اهللا بينهما مائة رمحة تسعة وتسعني ألبشهما وأطلقهما وابرمها ]  ٣٤٢ص [ التقيا فتصافحا 
  وأحسنهما مساءلة بأخيه 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا احلسن بن كثري نا حيىي بن أيب كثري إال ابنه وال رواه عن عبد اهللا  - ٧٦٧٣
إال حيىي بن مسمع تفرد به احلسن بن كثري حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا احلسن بن كثري ثنا حيىي بن سعيد 

أيب سعيد عن ايب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  اليمامي نا نصر بن حيىي بن أيب كثري ثنا أيب حدثين سعيد بن
قال أربعة أجبال من أجبال اجلنة وأربعة أهنار من أهناراجلنة فأما األجبال فالطور ولبنان وطور سيناء وطور زيتا 

  واألهنار من اجلنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان 



 ثنا حيىي بن سعيد نا نصر بن حيىي نا أيب قال حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا احلسن بن كثري - ٧٦٧٤
مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم 

على رأسه عشرة آالف خادم بيد كل واحد منهم صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضة يف كل واحدة لون 
واللذة مثل ]  ٣٤٣ص [ يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهلا جيد آلخرها من الطيب  ليس يف األخرى مثله

  الذي جيد ألوهلا مث يكون ذلك كريح املسك األذفر ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون إخوانا على سرر متقابلني 

ي ثنا عكرمة بن عمار عن حدثنا حممد بن موسى ثنا احلسن بن كثري ثنا سلمى بن عقبة احلنفي اليمام - ٧٦٧٥
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال علي بن أيب طالب يا رسول اهللا أميا أحب إليك أنا أم فاطمة 

قال فاطمة أحب إيل منك وأنت أعز علي منها وكأين بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس وإن عليه ألباريق 
حلسن واحلسني وفاطمة وعقيل وجعفر يف اجلنة إخوانا على سرر متقابلني أنت مثل عدد جنوم السماء وإين وأنت وا

معي وشيعتك يف اجلنة مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إخوانا على سرر متقابلني ال ينظر أحدهم يف قفا 
  صاحبه 

بد اهللا بن أيب حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا احلسن بن كثري حدثتين نضرة بنت جهضم بن ع - ٧٦٧٦
الطفيل القيسية عن أبيها عن حيىي بن أيب كثري عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا ليس 

الشهيد إال من قتل يف سبيل اهللا فقال يا عائشة إن شهداء أميت إذا لقليل من قال يف يوم مخسة وعشرين مرة اللهم 
   مات على فراشه أعطاه اهللا أجر شهيد بارك يف املوت وفيما بعد املوت مث

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا حممد بن سهل بن خملد اإلصطخري نا عصمة بن املتوكل عن حبر  - ٧٦٧٧
السقاء عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم باإلبكار فإهنن أنتق أرحاما وأعذب 

  ضى باليسري مل يرو هذا احلديث عن حبر إال عصمة بن املتوكل افواها وأقل خبا وأر

حدثنا حممد بن موسى نا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة الكليب نا محاد بن خوار نا فضيل بن مرزوق عن  - ٧٦٧٨
ومن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ بعشر آيات مل يكتب من الغافلني 

  قام مبائة آية كتب من القانتني ومن قام مبائيت آية كتب من العابدين 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري نا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة ثنا عبيد بن عبد الرمحن البزار نا  - ٧٦٧٩
أيام ولياليهن  عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسح على اخلفني قال ثالثة

  للمسافر وللمقيم يوم وليلة 

عن أنس قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقربين لبين النجار يعذبان بالنميمة ]  ٣٤٥ص [ وبه  - ٧٦٨٠
والبول فأخذ سعفة فشقها فوضع على هذا القرب شقا وعلى هذا القرب شقا وقال ال يزال خيفف عنهما ما دامتا 

  رطبتني 



ن أنس قال مر بن مسعود فإذا هو بأيب جهل جيود بنفسه فجاء حىت قعد على صدره فرفع أبو وبه ع - ٧٦٨١
جهل رأسه فقال ألست رويعنا باألمس مبكة لقد صعدت مصعدا صعبا فاحتز رأسه فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 

يب مل يرو هذه األحاديث عن عيسى سلم فقال هذا رأس أيب جهل فقال اهللا قال اهللا إنه رأسه قال مث أمر به إىل القل
  بن طهمان إال عبيد بن عبد الرمحن تفرد به أبو أسامة الكليب 

حدثنا حممد بن موسى نا حممد بن سهل نا عصمة بن املتوكل نا خارجة بن مصعب عن حيىي بن سعيد ثنا  - ٧٦٨٢
قال يا نيب اهللا إن يل وليدة وأنا أعزل  أبو رفاعة أن ابا سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم

عنها وأنا أريد منها ما يريد الرجال وأكره ان حتمل وإن اليهود تزعم أن املوءودة الصغرى العزل قال كذبت يهود 
لو اراد اهللا أن خيلقه مل يستطع أحد أن يصرفه مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال خارجة بن مصعب تفرد به 

  ملتوكل عصمة بن ا

حدثنا حممد بن موسى نا احلسني بن العباس اإلصطخري نا الكرماين بن عمرو نا مندل بن علي ثنا ليث  - ٧٦٨٣
بن أيب سليم عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني العبد وبني الكفر ترك الصالة وبني 

ا احلديث عن ليث عن عطاء إال مندل بن علي تفرد به مل يرو هذ]  ٣٤٦ص [ العبد وبني الشرك ترك الصالة 
  الكرماين بن عمرو 

حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا حيىي بن العباس اإلصطخري نا الكرماين بن عمرو نا أبو كدينة  - ٧٦٨٤
 طرية وال حيىي بن املهلب ثنا أبو جناب عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى وال

هامة فقام أعرايب فقال بعري أجرب انسل يف إبلي فأجرهبا قال ذلك القدر فمن أجرب األول مل يرو هذا احلديث عن 
  أيب حناب إال أبو كدينة تفرد به الكرماين 

حدثنا حممد بن موسى ثنا حممد بن سهل بن خملد ثنا عصمة بن املتوكل نا أبو جعفر الرازي عن سعد بن  - ٧٦٨٥
يد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وأتبعه سع

  بست من شوال فقد صام الدهر مل يرو هذا احلديث عن أيب جعفر الرازي إال عصمة بن املتوكل 

وكل ثنا أبو مطيع عن حدثنا حممد بن موسى اإلصطخري ثنا حممد بن سهل بن خملد ثنا عصمة بن املت - ٧٦٨٦
مسلم بن خالد عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيمل القرآن إىل 

أرض العدو خمافة أن يناله العدو مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار إال مسلم بن خالد تفرد به أبو مطيع وهو 
  احلكم بن عبد اهللا البلخي 

اجلعفي ثنا بن وهب ]  ٣٤٧ص [ حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد بن أبان البغداذي نا حيىي بن سليمان  - ٧٦٨٧
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن بن شهاب أن ابنا للنعمان بن بشري حدثه عن أبيه 

طي قال أول ما تكلم به أن قال حممد رسول النعمان بن بشري أنه حضر زيد بن خارجة حني تكلم بعد أن مات وغ
اهللا أشهد حقا أبو بكر الضعيف يف أعني الناس قوي يف أمر اهللا أشهد حقا عمر بن اخلطاب القوي األمني اشهد حقا 

  مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بكري وال عن بكري إال عمرو بن احلارث تفرد به بن وهب 



الوليد نا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا الوليد بن مسلم ثنا حممد بن محزة بن حدثنا حممد بن أمحد بن  - ٧٦٨٨
يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه عن جده قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املربد فرأى عثمان 

اخ فدعا بربمة فجعل فيها من يقود ناقة حمملة دقيقا ومسنا وعسال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انخ فأن
السمن والعسل والدقيق مث أمر فأوقد حتتها حىت أدرك أو أنضج وقال كلوا وأكل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم مث قال إن هذا شيء يدعوه أهل فارس اخلبيص ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن سال م إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به الوليد بن مسلم 

حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد ثنا نصر بن حممد بن سليمان السلمي احلمصي ثنا أيب حممد بن سليمان ثنا  - ٧٦٨٩
عبد اهللا بن أيب قيس النصري قال رأيت عبد اهللا بن الزبري على منربه قائما مبكة وهو خيطب وهو يقول إن املؤمن 

  عت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء هكذا مس

حدثنا حممد بن أمحد بن روح البغداذي نا عبد امللك بن عبد ربه الطائي نا بن مساك بن حرب حدثين أيب  - ٧٦٩٠
عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رحم اهللا من مسع 

  عه فرب مبلغ أوعى من سامع منا حديثا فبلغه كما مس

حدثنا حممد بن أمحد بن روح نا عبد امللك بن عبد ربه نا بن السماك بن حرب عن أبيه عن جعدة بن  - ٧٦٩١
هبرية عن جدته أم هانئ بنت أيب طالب قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة وأنا صائمة 

قضاء قلت ال قال فاشريب فشربت مل يرو هذين احلديثني عن بن مساك بن  فقال اشريب قلت إين صائمة قال أصوم
  حرب وامسه سعيد إال عبد امللك بن عبد ربه الطائي 

حدثنا حممد بن أمحد بن روح ثنا أمحد بن عبد الصمد األنصاري ثنا أبو سعد األشهلي حدثين حممد بن  - ٧٦٩٢
اهللا اخلطمي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عجالن عن حممد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد

  سلم قال إن الذي يسجد قبل اإلمام ويرفع قبله إمنا ناصيته بيد شيطان 

حدثنا حممد بن أمحد بن روح ثنا أمحد بن عبد الصمد األنصاري نا أبو سعد األشهلي حدثين حممد بن  - ٧٦٩٣
عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال فضل اجلماعة على صالة  عجالن عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر عن بن

  الفذ سبع وعشرون درجة مل يرو هذين احلديثني عن حممد بن عجالن إال أبو سعد حممد بن سعد األشهلي 

حدثنا حممد بن أمحد بن روح ثنا حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عجالن عن  - ٧٦٩٤
يل بن رافع عن موىل لسعيد بن عبد امللك بن مروان يقال له دويد عن أم هانئ بنت أيب طالب أهنا قالت للنيب إمساع

صلى اهللا عليه و سلم إين قد كربت وضعفت فدلين على عمل أعمله وأنا جالسة فقال صلى اهللا عليه و سلم إنك 
بحت مائة كانت خريا من مائة رقبة تعتقينها وإن إن كربت اهللا مائة كان خريا من مائة بدنة جمللة متقبلة وإن س

محدت اهللا مائة مرة كانت خريا لك من مائة فرس مسرج ملجم حتملني عليها يف سبيل اهللا وإن هللت مائة هتليلة مل 
  يسبقها عمل ومل يبق معها ذنب مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال حامت 



األمحسي البغدادي نا حممد بن عباد املكي نا حامت بن إمساعيل عن بشري أيب حدثنا حممد بن داود بن جابر  - ٧٦٩٥
إمساعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بني يدي الساعة يظهر 

  مل يرو هذا احلديث عن بشري أيب إمساعيل إال حامت بن إمساعيل ]  ٣٥٠ص [ الربا والزنا واخلمر 

حدثنا حممد بن داود ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن  - ٧٦٩٦
عبد الرمحن بن رافع وحبان بن أيب جبلة وبكر بن سوادة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

كقبيح الكالم ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى سلم الشعر مبنزلة الكالم فحسنه كحسن الكالم وقبيحه 
  اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد الرمحن بن زياد 

حدثنا حممد بن داود نا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين ثنا صاحل املري عن سعيد اجلريري عن أيب عثمان  - ٧٦٩٧
 عليه و سلم إن أحبكم إيل أحسنكم أخالقا املوطؤون أكنافا النهدي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

الذين يألفون ويؤلفون وأبغضكم إىل اهللا املشاءون بالنميمة املفرقون بني األحبة امللتمسون للربآء العنت مل يرو هذا 
  احلديث عن اجلريري إال صاحل املري 

نا حيىي بن سعيد األموي عن حممد بن إسحاق عن  حدثنا حممد بن داود نا سليمان بن عمر األقطع الرقي - ٧٦٩٨
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن األسود إذا جاع سرق وإذا شبع 
زنا وإن فيهم خلليت صدق السماحة والنجدة مل يرو هذا احلديث عن حممد بن إسحاق عن هشام بن عروة إال حيىي 

  ي بن سعيد األمو

حدثنا حممد بن داود ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان نا عبد الرحيم بن سليمان عن قيس بن الربيع عن بن  - ٧٦٩٩
جريج عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يكتب على القرب مل يرو 

  هذا احلديث عن قيس إال عبد الرحيم 

بن إسحاق بن إمساعيل البغدادي ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا ابو إمساعيل املؤدب عن  حدثنا حممد - ٧٧٠٠
يعقوب بن عطاء عن أبيه عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جهز غازيا أو فطر 

  صائما أو جهز حاجا كان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيئا 

حممد بن إسحاق بن إمساعيل ثنا منصور ثنا أبو إمساعيل عن يعقوب عن أبيه قال استلم عمر  حدثنا - ٧٧٠١
الركن وقبله وقال أما إين أعلم إنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك 

  هبما منصور ما قبلتك مل يرو هذين احلديثني عن يعقوب بن عطاء إال أبو إمساعيل تفرد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن أبو السائب املخزومي ثنا أمحد بن أيب شيبة الرهاوي نا مسكني بن بكري نا  - ٧٧٠٢
شيبان عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال أجلسين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجره فمسح رأسي 

  ال شيبان تفرد به مسكني بن بكري وقال اللهم علمه احلكمة مل يرو هذا احلديث عن جابر إ



حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثنا أمحد بن أيب شيبة نا زيد بن احلباب ثنا سعيد بن عبد الرمحن أخو أيب حرة  - ٧٧٠٣
عن قيس بن عباد قال أقمت الصالة مع عمر بن اخلطاب ومشيخة أصحاب رسول ]  ٣٥٢ص [ حدثين أبو حرة 

فأقبل رجل قدام الصف ينظر يف وجوه القوم حىت إذا كان بإزائي دحاين دحية وقام اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه 
يف مقامي فلما سلم عمر قال ساءك ما صنعت بك قلت نعم قال إنا كنا نؤمر بالصف األول فنظرت يف وجوه القوم 

  فلم أنكر أحدا غريك فقلت من هذا قالوا ايب بن كعب 

ين محيد موىل علقمة املكي نا عطاء عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا وبه حدثنا زيد بن احلباب حدث - ٧٧٠٤
عليه و سلم أن نفرا مروا على عيسى بن مرمي عليه السالم فقال ميوت أحد هؤالء اليوم إن شاء اهللا فمضوا مث 

يه حية رجعوا عليه بالعشي ومعهم حزم احلطب فقال ضعوا فقال للذي قال ميوت اليوم حل حطبك فحله فإذا ف
سوداء فقال ما عملت اليوم قال ما عملت شيئا قال انظر ما عملت قال ما عملت شيئا إال أنه كان معي يف يدي 

فلقة من خبز فمر يب مسكني فسألين فأعطيته بعضها فقال هبا دفع عنك مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال محيد موىل 
  علقمة تفرد به زيد بن احلباب 

بن عبد الرمحن أبو السائب ثنا عبد احلميد بن املستام احلراين نا عصام بن سيف احلراين عن حدثنا حممد  - ٧٧٠٥
أيب جعفر الرازي عن قتادة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي 

عفر إال عصام بن سيف تفرد به عبد أحد خمتصرا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال أبو جعفر الرازي وال عن ايب ج
  احلميد بن املستام 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن أبو السائب ثنا أمحد بن أيب شيبة ثنا زيد بن احلباب وحدثين بكر بن سوادة  - ٧٧٠٦
أبو عبيدة الناجي عن احلسن عن الرباء بن عازب أنه سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول فلم يرد 

  عليه السالم حىت فرغ ال يروى عن الرباء إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن احلباب 

وبه حدثنا زيد بن احلباب نا عبد الواحد بن سكن بن قتادة أبو قتادة احلنظلي نا حيىي بن عباد احلنظلي  - ٧٧٠٧
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن وفدا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأهلم فكذبه بعضهم فقال رسو

لوال سخاء فيك ومقكم اهللا عليه لشردت بك وافد قوم ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن احلباب 

ين أبو بكر حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثنا عبد احلميد بن املستام ثنا خملد بن يزيد عن بن جريج حدث - ٧٧٠٨
اهلذيل عن احلسن عن رافع بن يزيد الثقفي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطان حيب احلمرة فأياكم 

  واحلمرة وكل ذي ثوب شهرة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال خملد بن يزيد 

الل نا سعيد بن عبد الرمحن أخو حدثنا حممد بن عبد الرمحن نا سليمان بن سيف احلراين ثنا أبو عتاب الد - ٧٧٠٩
[ أيب حرة عن حيىي بن أيب إسحاق عن أنس بن مالك أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو وأبو طلحة 

وصفية رديفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعثرت به ناقته فوثب أبو طلحة فقال ضررت قال ال ]  ٣٥٤ص 
ويب فألقيته عليها فلما كنا باحلرة أو أشرفنا على املدينة قال رسول اهللا صلى اهللا عليك باملرأة فألقيت على وجهي ث



عليه و سلم آيبون تائبون عابدون إن شاء اهللا لربنا حامدون مل يرو هذا احلديث عن سعيد أخي أيب حرة إال أبو 
  عتاب الدالل 

العظيم بن رغبان احلمصي ثنا أبو معشر عن  حدثنا حممد بن عبد الرمحن نا علي بن غزوان احلراين نا عبد - ٧٧١٠
سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه اجلمعة 

إال عبدا أو امرأة أو صبيا ومن استغىن بلهو أو جتارة استغىن اهللا عنه واهللا غين محيد مل يرو هذا احلديث عن سعيد 
  املقربي إال ابو معشر تفرد به عبد العظيم بن حبيب 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن أبو السائب املخزومي ثنا علي بن غزوان احلراين نا عبد العظيم بن حبيب ثنا  - ٧٧١١
أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تواضع ألخيه املسلم رفعه 

  هللا ومن ارتفع عليه وضعه اهللا مل يرو هذا احلديث عن املقربي إال أبو معشر تفرد به عبد العظيم ا

حدثنا حممد بن عبد الرمحن أبو السائب نا حممد بن حيىي بن كثري احلراين نا حممد بن موسى بن أعني  - ٧٧١٢
لصديق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثين أيب عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أيب بكر ا

  و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد من هذا املال 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن نا حممد بن حيىي ثنا حممد بن موسى حدثين أيب عن إسحاق بن راشد عن  - ٧٧١٣
اهللا عليه و سلم مل يستخلف وأن  الزهري عن سامل عن أبيه أن عمر قال إن ال أستخلف فإن رسول اهللا صلى

  أستخلف فقد استخلف أبو بكر 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن ثنا سليمان بن سيف أبو داود احلراين نا معاذ بن هانئ ثنا سعيد بن زيد ثنا  - ٧٧١٤
 يقعد عمر بن مصعب بن الزبري نا عروة بن الزبري عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر خبمس ال

  بينهن 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن نا حممد بن حيىي بن كثري نا حبيب بن فروخ احلدثي عن مبارك بن فضالة عن  - ٧٧١٥
  احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت يسود كل قوم منافقوهم 

نا علي بن عبد احلميد املعين ]  ٣٥٦ص [ ىي بن كثري احلراين حدثنا حممد بن عبد الرمحن نا حممد بن حي - ٧٧١٦
نا جرير بن حازم عن حممد بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   إذا أراد احلاجة أبعد مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال جرير بن حزام تفرد به علي بن عبد احلميد

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن الواسطي نا إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي نا عبد العزيز بن عبد  - ٧٧١٧
الرمحن البالسي عن خصيف عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال قبل صالة الغداة يوم 

إليه غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر مل يرو اجلمعة ثالث مرار استغفر اهللا الذي ال إله إال هو وأتوب 
  هذا احلديث عن خصيف إال عبد العزيز بن عبد الرمحن 



حدثنا حممد بن عيسى بن السكن ثنا أبو معمر املقعد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن حممد بن جحادة عن  - ٧٧١٨
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب منصور عن عمارة بن عمري عن الربيع بن عميلة الفزاري عن مسرة ق

  الكالم إىل اهللا أربعة سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ال يضرك بأيهن بدأت 

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن ثنا موسى بن إمساعيل اجلبلي ثنا عبد األعلى بن أيب املساور عن محاد  - ٧٧١٩
عبد اهللا قال هنينا أن نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض وأمرنا أن نقول عند ذلك ما شاء عن إبراهيم عن علقمة عن 

مل يرو هذا احلديث عن محاد إال عبد األعلى بن أيب املساور تفرد به موسى بن ]  ٣٥٧ص [ اهللا ال قوة إال باهللا 
  إمساعيل اجلبلي 

ملنقري نا جرير بن حازم حدثين عمي جرير بن حدثنا حممد بن عيسى بن السكن نا موسى بن إمساعيل ا - ٧٧٢٠
زيد عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال مسعت ابا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينما رجل ميشي 
بني بردين معجب بنفسه إذ خسف اهللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن سامل إال 

  زيد تفرد جرير بن حازم جرير بن 

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن نا عبيد بن حممد بن عائشة التيمي نا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو فروة  - ٧٧٢١
  مسلم بن سامل قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقول مسعت عمر يقول أقضانا علي وأيب أقرؤنا 

بن حبر عن بن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن حممد بن حدثنا حممد بن عيسى بن السكن ثنا علي  - ٧٧٢٢
املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حماش النساء مل يرو هذا احلديث عن الضحاك 

  إال بن أيب فديك تفرد به علي بن حبر 

ن بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا حممد بن عيسى ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى نا أيب ع - ٧٧٢٣
اقمنا باملدينة سنتني قبل أن يقدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نقيم الصالة ونعمر املساجد مل يرو هذا 

  احلديث عن أيب الزبري إال بن أيب ليلى 

 بن احلارث عن علي أن حدثنا حممد بن عيسى نا موسى بن إمساعيل ثنا مهام عن قتادة عن عبد اهللا - ٧٧٢٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهدي له حلم صيد وهو حمرم فرده مل يرو هذا احلديث عن احلديث عن قتادة إال 

  مهام 

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن نا موسى بن إمساعيل اجلبلي ثنا حسان بن إبراهيم عن ليث بن أيب  - ٧٧٢٥
أيب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكره الصالة يف نصف النهار سليم عن جماهد عن أيب اخلليل عن 

  إال يوم اجلمعة فإن جهنم ال تسجر مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام 

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن ثنا موسى بن إمساعيل اجلبلي ثنا الوليد بن مسلم عن خارجة بن  - ٧٧٢٦
الكاتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  مصعب عن عثمان بن سعد



[ سلم ما على أحدكم إذا تصدق بصدقة تطوعا أن جيعلها عن أبويه فيكون هلما أجرها وال ينقص من أجره شيء 
  مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن سعد إال خارجة بن مصعب ]  ٣٥٩ص 

بن السكن نا حممد بن سنان نا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر أن  حدثنا حممد بن عيسى - ٧٧٢٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي وكرب عليه أربعا مل يرو هذا احلديث عن سعد بن ميناء إال سليم بن 

  حيان 

ىي بن وثاب عن حدثنا حممد بن عيسى نا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن أيب حصني عن حي - ٧٧٢٨
مسروق عن عبد اهللا رفع احلديث قال إن السىيء ال يكفر السىيء ولكن الطيب يكفر السىيء مل يرو هذا احلديث 

  عن أيب حصني إال قيس 

حدثنا حممد بن عيسى نا احلارث بن منصور نا إسرائيل عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري أن النيب  - ٧٧٢٩
فقال يف خطبته إن احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهة وإنه من يرع حول  صلى اهللا عليه و سلم خطب

  احلمى يوشك أن خيالطه مل يرو هذا احلديث عن مساك إال إسرائيل 

حدثنا حممد بن عيسى بن السكن نا احلارث بن منصور نا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٧٧٣٠
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل رجال من األنصار يقال له بن اللتبية على عن أيب محيد الساعدي أن رس

الصدقة فلما قدم بعث إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم ليحاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إيل فبلغ ذلك رسول اهللا 
على ما والنا اهللا فإذا قدم صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا نستعمل منكم رجاال 

قال هذا لكم وهذا أهدي إيل فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى إليه من عمل لنا ]  ٣٦٠ص [ أحدهم 
منكم فليأتنا بقليله وكثريه وليحذر أحدكم أن يأيت يوم القيامة ببعري حيمله على رقبته له رغاء أو بقرة هلا خوار أو 

  عار مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال حارث بن منصور شاة تيعر أو قال هلا ي

حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب األهوازي نا حممد بن عبد الرمحن السلمي نا أبو عمران احلراين يوسف  - ٧٧٣١
بن يعقوب نا بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا أن خزمية بن ثابت وليس باألنصاري كان يف عري خلدجية وأن 

صلى اهللا عليه و سلم كان معه يف تلك العري فقال له يا حممد إين أرى فيك خصاال واشهد أنك النيب الذي النيب 
خيرج من هتامة وقد آمنت بك فإذا مسعت خبروجك أتيتك فأبطأ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت كان يوم فتح 

هاجر األول قال يا رسول اهللا ما منعين أن أكون من مكة مث أتاه فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مرحبا بامل
أول من أتاك وأنا مؤمن بك غري منكر لبيعتك وال ناكث لعهدك وآمنت بالقرآن وكفرت بالوثن إال أنه أصابتنا 

بعدك سنوات شداد متواليات تركت املخ رزاما واملطي هاما غاضت هلا الدرة ونبعت هلا الترة وعاد هلا النقاد 
والقنطة أو العضاه مستحلفا والوشيج مستحنكا يبست بأرض الوديس واجتاحت مجيع اليبيس وأفنت متجرمثا 

فقال رسول اهللا صلى اهللا ]  ٣٦١ص [ أصول الوشيج حىت قطت القنطة أتيتك غري ناكث لعهدي وال منكر لبيعيت 
فإن تاب تاب اهللا عليه وباسط يده  عليه و سلم خذ عنك إن اهللا تبارك وتعاىل باسط يده بالليل ملسيء النهار ليتوب

بالنهار ملسيء الليل ليتوب فإن تاب تاب اهللا عليه وإن احلق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل خفيف كخفته يوم 
القيامة وإن اجلنة حمظور عليها باملكاره وإن النار حمظور عليها بالشهوات فقال يا رسول اهللا أخربين عن ضوء النهار 



الليل وعن حر املاء يف الشتاء وعن برده يف الصيف وعن البلد األمني وعن منشإ السحاب وعن خمرج  وعن ظلمة
اجلراد وعن الرعد والربق وعن ما للولد من الرجل وما للمرأة فقال صلى اهللا عليه و سلم أما ظلمة الليل وضوء 

ضاء الصبح ابتدرها سبعون ألف ملك النهار فإن الشمس إذا سقطت سقطت حتت األرض فأظلم الليل لذلك وإذا أ
وهي تقاعس كراهة أن تعبد من دون اهللا حىت تطلع فتضيء فبطول الليل يطول مكثها فيسخن املاء لذلك وإذا كان 

الصيف قل مكثها فربد املاء لذلك وأما اجلراد فإنه نثرة حوت يف البحر يقال له اإليوان وفيه يهلك وأما منشأ 
ل اخلافقني أو من بني اخلافقني تلحمه الصبا واجلنوب وتسديه الشمال والدبور وأما الرعد السحاب فإنه ينشأ من قب

فإنه ملك بيده خمراق يدين القاصية ويؤخر الدانية وإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت وأما ما 
م والشعر وأما البلد األمني للرجل من الولد وما للمرأة فإن للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والد

  فمكة 

نا حيىي بن أيب بكري ]  ٣٦٢ص [ حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب ثنا عيسى بن أيب حرب الصفار  - ٧٧٣٢
الكرماين نا إبراهيم بن طهمان حدثين بديل بن ميسرة العقيلي عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم 

عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال املتوىف عنها زوجها ال  عثمان عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا
تلبس املعصفر من الثياب وال املمشق وال احللي وال ختتضب وال تكتحل مل يرو هذا احلديث عن بديل العقيلي إال 

  إبراهيم بن طهمان 

يب بكري الكرماين نا عمر بن أيب زائدة حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب نا عيسى بن أيب حرب نا حيىي بن أ - ٧٧٣٣
نا زكريا وعبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم 

من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه مل يرو هذا احلديث عن عمر بن أيب زائدة إال 
  يب بكري حيىي بن أ

حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب نا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسي ثنا الصلت بن حممد أبو مهام  - ٧٧٣٤
اخلاركي نا منصور بن سعد عن عثمان بن عروة بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يرو هذا احلديث عن عثمان بن عروة إال منصور بن سعيد تفرد به سلم لعن اهللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد مل 
  أبو مهام اخلاركي 

حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق ثنا معلى بن راشد العمي نا عبد اهللا بن املثىن حدثين ثابت  - ٧٧٣٥
أربعة أبو الدرداء ومعاذ وأبو  البناين ومثامة عن أنس قال مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل جيمع القرآن غري

مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال عبد اهللا بن املثىن وال عن عبد اهللا إال معلى بن ]  ٣٦٣ص [ زيد وزيد بن ثابت 
  راشد تفرد به ابو يوسف 

حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق نا احلسن بن عنبسة الوراق نا علي بن غراب نا عمر بن  - ٧٧٣٦
اهللا بن يعلى بن مرة عن أيب األحوص عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان منكم  عبد

  مصليا يوم اجلمعة فليصل أربعا 



حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق نا علي بن محيد الدهكي نا حممد بن إمساعيل خنت أيب املعلى  - ٧٧٣٧
عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب ]  ٣٦٤ص [ حيىي بن ميمون عن سعيد بن جبري العطار عن أيب املعلى وامسه 

صلى اهللا عليه و سلم فقال علمين أو دلين على عمل يدخلين اجلنة قال كن مؤذنا قال ال أستطيع قال كن إماما قال 
  ال أستطيع قال فقم بإزاء اإلمام 

علي بن محيد نا عمر بن فرقد البزار عن عبد اهللا بن  حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق نا - ٧٧٣٨
املختار عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال دبر كل صالة أستغفر 
 اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال

  عبد اهللا بن املختار والعن عبد اهللا املختار إال عمر بن فرقد والعن عمر إال علي بن محيد تفرد به يعقوب بن إسحاق 

وبه حدثنا عمر بن فرقد عن حممد بن واسع عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال أوصاين خليلي أبو  - ٧٧٣٩
دنو منهم وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول ال حول وال القاسم صلى اهللا عليه و سلم بسبع حب املساكني وال

من كنوز اجلنة وأوصاين أن ال أخاف يف اهللا لومة الئم وأوصاين أن أقول احلق وإن ]  ٣٦٥ص [ قوة إال باهللا فإهنا 
يرو  كان مرا وأوصاين أن أنظر إىل من هو دوين وال أنظر إىل من هو فوقي وأوصاين أن ال آخذ من الناس شيئا مل

  هذا احلديث عن عمر بن فرقد إال علي بن محيد الذهلي تفرد به يعقوب احلضرمي 

حدثنا حممد بن يعقوب ثنا يعقوب بن إسحاق نا حجاج بن نصري نا أبو أمية بن يعلى عن سعيد املقربي  - ٧٧٤٠
ذا احلديث عن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السجود على سبعة أعضاء مل يرو ه

  املقربي إال أبو أمية بن يعلى تفرد به حجاج بن نصري 

حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق نا حيىي بن راشد نا عبد النور بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن  - ٧٧٤١
اهللا عليه و سلم  سنان القيسي عن هارون بن سعد عن مثامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال بينا حنن عند النيب صلى

إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن احلارث فقال السام عليك يا حممد فقال وعليكم فقال له اليهودي تزعم 
أن يف اجلنة طعاما وشرابا وأزواجا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم تؤمن بشجرة املسك قال نعم قال 

بول واجلنابة عرق يسيل من حتت ذوائبهم إىل أقدامهم مسك مل يرو هذا وجتدها يف كتابكم قال نعم قال فإن ال
  بن سعد إال عبد اهللا بن سنان تفرد به عبد النور بن عبد اهللا ]  ٣٦٦ص [ احلديث عن هارون 

حدثنا حممد بن يعقوب نا أبو األشعث أمحد بن املقدام نا عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٧٧٤٢
أن عمرة بنت اجلون تعوذت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أدخلت عليه فقال لقد عذت  عن عائشة

  مبعاذ وطلقها وأمر أسامة فمتعها بثالثة أثواب 

حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب نا حممد بن عبد الرمحن السلمي نا حممد بن عبد اهللا األنصاري نا  - ٧٧٤٣
  ريدة عن أبيه قال رأيت يف أصداغ النيب صلى اهللا عليه و سلم خضاب احلناء كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن ب



حدثنا حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد الرمحن السلمي نا موسى بن سعيد الباهلي نا أيب سعيد بن سلم  - ٧٧٤٤
الصالة قال نا بن عون عن احلسن عن سعيد بن املسيب قال كان لعثمان بن عفان آذن فكان خيرج بني يديه إىل 

فخرج يوما فصلى واآلذن بني يديه مث جاء فجلس اآلذن ناحية ولف رداءه فوضعه حتت رأسه واضطجع ووضع 
الدرة بني يديه فأقبل علي يف إزار ورداء وبيده عصا فلما رآه اآلذن من بعيد قال هذا علي قد أقبل فجلس عثمان 

ضيعة آل فالن ولوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ عليه رداءه فجاء حىت قام على رأسه وقال اشتريت 
ص [ يف مائها حق أما إين قد علمت أنه ال يشتريها غريك فقام عثمان وجرى بينهما كالم ال أرده حىت ألقى اهللا 

وجاء العباس فدخل بينهما ورفع عثمان على علي الدرة ورفع علي على عثمان العصا فجعل العباس ]  ٣٦٧
لعلي امري املؤمنني ويقول لعثمان بن عمك فلم يزل حىت سكنا فلما أن كان بالعشي من الغد  يسكنهما ويقول

  رأيتهما وكل واحد منهما آخذ بيد صاحبه ومها يتحدثان 

حدثنا حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد الرمحن السلمي نا حممد بن عبد اهللا األنصاري نا شعبة عن ثابت  - ٧٧٤٥
أم  ٢عن أيب هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بن البناين عن أيب رافع 

  سليم يعين أنس بن مالك 

حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا حيىي بن ميمون القرشي نا علي بن زيد عن أيب  - ٧٧٤٦
و سلم فقال يا رسول اهللا علمين دعاء أصيب منه  نضرة عن أيب سعيد قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه

خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل اللهم اعف عين فإنك عفو كرمي مل يرو هذا احلديث عن علي بن 
  زيد إال حيىي بن ميمون 

ىي بن أيب حدثنا حممد بن يعقوب نا عبدة بن عبد اهللا الصفار نا جعفر بن عون نا عمر بن راشد عن حي - ٧٧٤٧
ص [ كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعثتم رسوال فابعثوه حسن 

  الوجه حسن االسم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال عمر بن راشد ]  ٣٦٨

إبراهيم بن طهمان عن منصور عن  حدثنا حممد بن يعقوب ثنا عبدة بن عبد اهللا نا أبو مهام الدالل نا - ٧٧٤٨
ربعي بن حراش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا تبارك وتعاىل 

بن آدم لو عملت قراب األرض خطيئة ما مل تشرك يب شيئا جعلت لك قراب األرض مغفرة مل جيود إسناده هذا 
  بن طهمان وخارجة بن مصعب احلديث عن منصور إال إبراهيم 

حدثنا حممد بن يعقوب نا زياد بن حيىي أبو اخلطاب نا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل نا جرير بن أيوب  - ٧٧٤٩
البجلي عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب إسحاق عن مسروق عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر له أهل السماء الدنيا سلم يقول ما من عبد أصبح صائما إال 
إىل ان توارى باحلجاب فإن صلى ركعة أو ركعتني تطوعا أضاءت له السماوات نورا وقلن أزواجه من احلور العني 

إىل أن توارى اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إىل رؤيته وإن هو هلل أو سبح أو كرب تلقاه سبعون ألف ملك يكتبوهنا 
  باحلجاب 



حدثنا حممد بن يعقوب نا أبو اخلطاب زياد بن حيىي ثنا عبد الوهاب الثقفي نا هشام بن حسان عن هشام  - ٧٧٥٠
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت آيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو معتكف يف املسجد وأنا حائض 

أنا حائض مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال عبد الوهاب فيخرج إيل رأسه من املسجد فأرجله وأدهنه و
  الثقفي 

حدثنا حممد بن يعقوب نا زياد بن حيىي ثنا يزيد بن زريع نا سعيد وروح بن القاسم عن قتادة عن سامل بن  - ٧٧٥١
لروح اجلسد وهو أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فارق ا

  بريء من ثالث دخل اجلنة الكرب والغلول والدين 

حدثنا حممد بن يعقوب نا زياد بن حيىي نا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس عن  - ٧٧٥٢
سليمان بن يسار وأيب سلمة بن عبد الرمحن أهنما حدثاه عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي وهي مع رسول 

صلى اهللا عليه و سلم كانت أفاضت قبل ذلك فلما صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مىن قيل له إن  اهللا
صفية قد حاضت قال فعسى أن حتبسنا قالوا يا رسول اهللا إهنا قد أفاضت قال فلتنفر قال فصدر هبا رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم وهي يف دمها 

ثنا أبو بكر بن ]  ٣٧٠ص [ ا إسحاق بن الضيف نا منصور بن أيب نويرة حدثنا حممد بن يعقوب ن - ٧٧٥٣
عياش عن حممد بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والطمع 

  فإنه هو الفقر احلاضر وإياكم وما يعتذر منه 

نا منصور بن أيب نويرة نا أبو بكر بن عياش عن موسى بن حدثنا حممد بن يعقوب ثنا إسحاق بن الضيف  - ٧٧٥٤
عبيدة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر 

  أهل باطلها على أهل حقها 

جاج نا املعارك بن عباد عن حيىي حدثنا حممد بن يعقوب نا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا يوسف بن احل - ٧٧٥٥
بن أيب الفضل عن أيب اجلوزاء عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أم قوما فليتق اهللا 

وليعلم أنه ضامن مسؤول كما ضمن فإن أحسن كان له من األجر مثل أجر من صلى خلفه من غري أن ينتقص من 
ص فهو عليه مل يرو هذا احلديث عن أيب اجلوزاء إال حيىي بن أبو الفضل والرواه عن أجورهم شيئا وما كان من نق

  حيىي إال معارك تفرد به يوسف احلجاج 

عن أيب هريرة أن ]  ٣٧١ص [ وبه حدثنا املعارك عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن جده  - ٧٧٥٦
إميان العبد أن يستثين يف كل حديث ال يروى هذا احلديث عن بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من إمتام
  هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به املعارك بن عباد 

حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا حممد بن عمر الواقدي نا عبد احلكيم بن عبد اهللا  - ٧٧٥٧
مسعت عائشة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن أيب فروة قال مسعت عوف بن احلارث بن الطفيل يقول 



إذا أنشأت السماء حبرية مث تشاءمت فهو عني غديقة مل يرو هذا احلديث عن عوف بن احلارث إال عبد احلكيم تفرد 
  به الواقدي 

عن بن عمر حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا املنذر بن زياد الطائي نا عمرو بن دينار  - ٧٧٥٨
  قال فرض علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة رمضان صاعا من شعري أو صاعا من متر 

حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو نا املنذر بن زياد عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن النيب  - ٧٧٥٩
   صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء

حدثنا حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد الرمحن السلمي نا أبو عبيدة معمر بن املثىن حدثين أخي يزيد بن  - ٧٧٦٠
املثىن حدثين لبطة بن الفرزدق عن أبيه قال قال يل أبو هريرة يا فرزدق إين أراك صغري القدمني فإن أمكنك أن يكون 

صلى اهللا عليه و سلم يقول حوضي ما بني عمان وأيلة ماؤه  هلما عند احلوض مكان فافعل فإين مسعت رسول اهللا
أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل آنيته مثل عدد جنوم السماء من شرب منه شربة مل يظمأ أبدا مل يرو هذا 

  احلديث عن لبطة بن الفرزدق إال يزيد بن املثىن وال عن يزيد إال أخوه أبو عبيدة 

ب ثنا أبو األشعث ثنا أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل عن أيب جعفر حممد حدثنا حممد بن يعقو - ٧٧٦١
بن علي قال قلنا لعبد اهللا بن جعفر حدثنا مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورأيت منه وال حتدثنا عن 

كبة عورة ومسعت رسول غريك وإن كان ثقة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما بني السرة إىل الر
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الصدقة تطفئ غضب الرب ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شرار 

أميت قوم ولدوا يف النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا يتشدقون يف الكالم ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ت اهللا لكم أن جيعلكم جنباء رمحاء وسألته أن يهدي ضالكم ويؤمن خائفكم سلم يقول يا بين هاشم إين قد سأل

ويشبع جائعكم ورأيت يف ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قثاءة ويف مشاله رطبات وهو يأكل من ذا مرة ومن 
ته يقول ومسع]  ٣٧٣ص [ ذا مرة وأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة وأرغفة فجعل يأكل ويأكلون 

عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني قبل الفجر والركعتني 
بعد املغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد وكان مهر فاطمة بدن حديد ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هيت إىل قوم يتحدثون فلما رأوين سكتوا وما ذاك إال أهنم يبغضونا فقال سلم وأتاه العباس فقال يا رسول اهللا إين انت
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قد فعلوها والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدهم حىت حيبكم أيرجون أن يدخلوا 

  اجلنة بشفاعيت وال يرجوها بنو عبد املطلب 

اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب حدثنا حممد بن يعقوب نا أبو األشعث نا عبد  - ٧٧٦٢
  عن مسرة بن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصلح املسألة لغين إال من ذي رحم أو سلطان 

حدثنا حممد بن يعقوب نا أبو األشعث نا عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي  - ٧٧٦٣
اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمني صرب  عن أبيه عن عبد



مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم التيمي إال العوام تفرد به عبد اهللا بن ]  ٣٧٤ص [ لقي اهللا وهو عليه غضبان 
  خراش 

اهيم حدثين احلجاج بن حسان عن حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا بشر بن إبر - ٧٧٦٤
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا انتهى أحدكم إىل الصف وقد مت فليجذب إليه 

  رجال يقيمه إىل جنبه ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا إال هبذا اإلسناد تفرد به بشر بن إبراهيم 

ن عمرو الربايل نا حفص بن عمر الرازي نا أبو حرة عن احلسن عن حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص ب - ٧٧٦٥
عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 

  فالغسل أفضل مل يرو هذا احلديث عن أيب حرة إال حفص بن عمر اإلمام النجاز الرازي 

عقوب ثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا احلارث بن حممد ثنا حلو بن السري األودي حدثنا حممد بن ي - ٧٧٦٦
عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ألفني أحدكم يضع 

  إحدى رجليه على األخرى مث يتغىن ويدع أن يقرأ سورة البقرة 

ا يعقوب بن إسحاق نا احلسن بن عنبسة ثنا حممد بن كثري الكويف عن أيب العالء حدثنا حممد بن يعقوب ن - ٧٧٦٧
عن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سئل ]  ٣٧٥ص [ اخلفاف عن املنهال بن عمرو عن حبة العرين 

يب فسأله فسكت مث شيئا فأراد أن يفعله قال نعم وإذا أراد أن ال يفعل سكت وكان ال يقول لشيء ال فأتاه أعرا
سأله فسكت مث سأله فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم كهيئة املنتهر سل ما شئت يا أعرايب فغبطناه فقلنا اآلن 

يسأل اجلنة فقال األعرايب أسألك راحلة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم لك ذاك مث قال سل قال أسألك زادا 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كم بني مسألة األعرايب وعجوز بين إسرائيل قال ولك ذاك قال فتعجبنا من ذلك 

مث قال إن موسى ملا أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه فضربت وجوه الدواب فرجعت فقال موسى ما يل يا رب قال له 
الوا إن كان إنك عند قرب يوسف فاحتمل عظامه معك وقد استوى القرب باألرض فجعل موسى ال يدري أين هو ق

أحد منكم يعلم أين هو فعجوز بين إسرائيل لعلها تعلم أين هو فأرسل إليها موسى عليه السالم قال هل تعلمني أين 
قرب يوسف عليه السالم قالت نعم قال فدليين عليه قالت ال واهللا حىت تعطيين ما أسألك قال ذاك لك قالت فإين 

يها يف اجلنة قال سلي اجلنة قالت ال واهللا أن أكون معك فجعل موسى أسألك أن أكون معك يف الدرجة اليت تكون ف
يرادها فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه أن أعطها ذلك فإنه ال ينقصك شيئا فأعطاها ودلته على القرب فأخرج العظام 

  وجاوز البحر ال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به يعقوب بن إسحاق القلوسي 

عمر الواقدي نا كثري بن ]  ٣٧٦ص [ حممد بن يعقوب ثنا حفص بن عمرو الربايل نا حممد بن  حدثنا - ٧٧٦٨
زيد عن عمر بن عبد اهللا بن سراقة العدوي عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  النار  و سلم من اقتطع حق امرئ بيمني حيلفها على منربي بغري حق فليتبوأ مقعده من



حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمر الربايل نا هبز بن أسد نا يزيد بن إبراهيم التستري نا احلسن  - ٧٧٦٩
قال قال مسرة بن جندب ما قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أمرنا بالصدقة وهنانا عن املثلة مل يرو هذا 

  تفرد به الربايل  احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال هبز بن أسد

حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا احلسن بن حبيب بن ندبة نا روح بن القاسم عن  - ٧٧٧٠
هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني يديه طعام فقال ادنه وكل 

  هذا احلديث عن روح بن القاسم إال احلسن بن حبيب  وسم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك مل يرو

حدثنا حممد بن يعقوب ثنا حفص بن عمرو نا حممد بن كثري نا احلارث بن حصرية عن سلمة بن كهيل  - ٧٧٧١
عن كثري بن منر قال دخلت مسجد الكوفة عشية مجعة وعلي خيطب الناس فقاموا من نواحي املسجد حيكمون فقال 

كلمة حق يبتغى هبا باطل حكم اهللا أنتظر فيكم أن أحتكم بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و بيده هكذا مث قال 
سلم وأقسم بينكم بالسوية وال مينعكم من هذا املسجد أن تصلوا فيه ما كانت أيديكم مع أيدينا وال نقاتلكم حىت 

  تقاتلونا 

ا حيىي بن أيب بكري نا عمر بن يزيد عن حمارب بن حدثنا حممد بن يعقوب نا عيسى بن أيب حرب الصفار ن - ٧٧٧٢
  دثار عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أسلم فال جزية عليه 

حدثنا حممد بن يعقوب ثنا عيسى بن أيب حرب نا حيىي بن أيب بكري نا شعبة عن حصني وسليمان عن أيب  - ٧٧٧٣
  لى اهللا عليه و سلم قال اشد الناس عذابا املصورون الضحى عن مسروق عن عبد اهللا عن رسول اهللا ص

حدثنا حممد بن يعقوب نا حفص بن عمرو الربايل نا حيىي بن ميمون نا جرير بن حازم عن حممد بن  - ٧٧٧٤
املنكدر عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما يصلي فذهبت شاة متر بني 

اها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ألزقها باحلائط مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقطع يديه فساع
  الصالة شيء وادرءوا ما استطعتم 

حدثنا حممد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا علي بن عيسى اهلذيل ثنا يزيد بن عبد اهللا  - ٧٧٧٥
ل قالت مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب الدرداء قال قلنا يا رسول اهللا إن أمور مىن القرشي نا جونة موالة أيب الطفي

فإذا نزهلا الناس اتسعت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مثل مىن ]  ٣٧٨ص [ لعجب هي ضيقة 
د تفرد به يعقوب بن كالرحم هي ضيقة فإذا محلت وسعها اهللا ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسنا

  إسحاق 

حدثنا حممد بن يعقوب نا عيسى بن أيب حرب الصفار نا حيىي بن أيب بكري نا سفيان الثوري عن سليمان  - ٧٧٧٦
التيمي عن أيب عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب 

  بعضكم رقاب بعض 



مد بن جعفر بن سام القاضي ثنا أبو معمر القطيعي ثنا أبو إمساعيل املؤدب وعيسى بن يونس حدثنا حم - ٧٧٧٧
كالمها عن جمالد عن الشعيب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يل حوضا وأنا فرطكم 

  وعيسى بن يونس تفرد به أبو معمر عليه مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جمالد وال عن جمالد إال أبو إمساعيل 

حدثنا حممد بن جعفر بن سام نا الزبري بن بكار ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري  - ٧٧٧٨
عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ٣٧٩ص [ حدثين رجل من بين قشري يقال له هبز بن حكيم عن أبيه 

قة مل يرو هذا احلديث عن معمر عن الزهري إال عبد اجمليد تفرد به الزبري سلم قال يف كل مخس ذود سائمة صد
  ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هبز 

حدثنا حممد بن جعفر بن سام ثنا عبد األعلى بن محاد النرسي نا معتمر بن سليمان نا زيد بن عمر بن  - ٧٧٧٩
صلى اهللا عليه و سلم قال ما أهل مهل قط إال بشر عاصم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 

  وال كرب مكرب قط إال بشر قيل يا رسول اهللا باجلنة قال نعم مل يرو هذا احلديث عن زيد بن عمر إال معتمر 

حدثنا حممد بن جعفر بن سام نا عثمان بن أيب شيبة نا املطلب بن زياد عن السدي عن عبد خري عن علي  - ٧٧٨٠
  أنت منذر ولكل قوم هاد قال رسول اهللا املنذر واهلاد رجل من بين هاشم  يف قوله إمنا

 )  

  باب من امسه حممود

 (  

حدثنا حممود بن حممد الواسطي نا زكريا بن حيىي زمحويه نا ثابت أبو محزة ثنا كثري النواء عن رفاعة  - ٧٧٨١
مر أال تعيننا على هذا الكرسي فإنه قام عنه الفتياين قال دخلت على املختار فلما أن أردت أن أخرج قال يا أبا ع

جربيل آنفا قلت بلى أعينك على أن حترقه وتنسفه يف اليم نسفا قال رفاعة فأهويت بيدي إىل قائم سيفي فقلت يف 
نفسي أال أقتل هذا الكذاب حىت ذكرت كلمة أخي عمرو بن احلمق أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

 على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء وإن كان املقتول كافر مل يروهذا احلديث عن كثري النواء إال من اؤمتن رجال
  ثابت أبو محزة تفرد به زمحويه 

حدثنا حممود بن حممد الواسطي نا القاسم بن عيسى الطائي ثنا رمحة بن مصعب الباهلي عن عثمان بن  - ٧٧٨٢
لس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم كأمنا على رءوسنا الطري ما يتكلم سعد الكاتب عن أنس بن مالك قال كنا جن

]  ٦ص [ منا أحد إال أبو بكر وعمر مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن سعيد إال رمحة بن مصعب تفرد به القاسم 
  بن عيسى 



ن عون عن نافع عن حدثنا حممود بن حممد الواسطي نا أبو بكر بن خالد الباهلي ثنا أزهر بن سعد عن ب - ٧٧٨٣
بن عمر قال كنا نؤمر أن ننقض مزاودنا بعد ثالث يعين األضاحي مل يرو هذا احلديث عن بن عون إال أزهر تفرد به 

  أبو بكر بن خالد 

حدثنا حممود نا القاسم بن عيسى الطائي ثنا حممد بن ثابت ثنا نافع قال انطلقت مع بن عمر يف حاجة  - ٧٧٨٤
عمر حاجته من بن عباس وكان حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول اهللا صلى اهللا إىل بن عباس فقضى بن 

عليه و سلم يف سكة من السكك وقد خرج من بول وغائط فسلم عليه فلم يرد عليه السالم حىت إذا كاد الرجل 
ح ذراعيه أن يتوارى يف السكة ضرب بيده على احلائط فمسح وجهه مث ضرب ضربة أخرى بيده على احلائط فمس

مث رد على الرجل السالم قال إنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال أين مل أكن على طهر مل يرو هذا احلديث عن بن 
  عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكر التيمم إال نافع 

رف بن طريف عن حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا زكريا بن حيىي زمحويه ثنا صاحل بن عمر عن مط - ٧٧٨٥
عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغ بنو احلكم ثالثني اختذوا دين اهللا دغال 

  وعباد اهللا خوال ومال اهللا دوال مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال صاحل بن عمر تفرد به زمحويه 

زمحويه ثنا صاحل بن عمر عن داود بن أيب ]  ٧ص [ بن حيىي حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا زكريا  - ٧٧٨٦
هند عن العباس بن عبد الرمحن اهلامشي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اليمني يف البيع منفقة 

  ممحقة للكسب مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال صاحل بن عمر تفرد به زمحويه 

د بن حممد ثنا وهب بن بقية ثنا خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن حمارب بن دثار عن جابر حدثنا حممو - ٧٧٨٧
بن عبد اهللا قال جاء رجل من األنصار يسعى على بعري له فلما أقيمت صالة املغرب أتى املسجد فوجد معاذ بن 

حية مث حلق ببعريه فقال أهل جبل يؤمهم فافتتح سورة البقرة أو آل عمران فلما رأى ذلك الرجل انصرف فصلى نا
املدينة نافق فالن فلما مسع ذلك الرجل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فدعا النيب صلى اهللا عليه و 

سلم معاذا فقال أفتان أنت أفال قرأت ب الشمس وضحاها و سبح اسم ربك األعلى مل يرو هذا احلديث عن 
  الشيباين إال خالد 

حممود بن حممد ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن الشيباين عن عون بن عبد اهللا عن أخيه عبيد اهللا بن حدثنا  - ٧٧٨٨
عبد اهللا قال قال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن يف اجلمعة لساعة ما يسأل اهللا فيها عبد 

  خالد شيئا قط إال أعطاه اهللا مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال 

سنان بن هارون عن جمالد عن الشيباين ]  ٨ص [ حدثنا حممود بن حممد ثنا زكريا بن حيىي زمحويه نا  - ٧٧٨٩
قال قلت البن عمر يا أبا عبد الرمحن إن قوما يأمرونا أن نصعد على املنابر فنتكلم فإذا نزلنا فواهللا ألن خير أحدنا 

قال كان هذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفاق مل  من السماء أحب إليه من أن يثبت على شيء منها
  يرو هذا احلديث عن جمالد إال سنان بن هارون تفرد به زمحويه 



حدثنا حممود بن حممد ثنا زكريا نا شريك عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عبد اهللا قال  - ٧٧٩٠
ة حىت رمى مجرة العقبة مل يرو هذا احلديث عن عامر بن شقيق إال رمقت النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يقطع التلبي

  شريك تفرد به زمحويه 

حدثنا حممود بن حممد ثنا زكريا ثنا هشيم عن طلحة أيب حممد موىل باهلة ثنا قتادة عن شهر بن حوشب  - ٧٧٩١
عليه و سلم حجته إين  عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة األشعري قال شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا

لبني جران ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا يسيل بني كتفي فسمعته يقول إال إن اهللا 
قد أعطى كل ذي حق حقه ال وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر احلجر مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن عبد 

  الرمحن إال هشيم 

مود بن حممد الواسطي ثنا أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري ثنا عبد العزيز بن عمران عن حدثنا حم - ٧٧٩٢
بن أخي بن شهاب عن عمه عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من أربعني صباحا يف 

اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن  هو]  ٩ص [ غزوة تبوك يقرأ يف الركعتني قبل الفجر قل يا أيها الكافرون و قل 
  الزهري إال بن أخيه وال عن بن أخي الزهري إال عبد العزيز بن عمران تفرد به أبو مصعب 

حدثنا حممود بن حممد نا الصلت بن مسعود اجلحدري نا أبو صيفي نا عبيد بن مهام عن عكرمة عن بن  - ٧٧٩٣
ه حىت خيرج مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال عبيد بن مهام عباس قال من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم مع

  وال عن عبيد إال أبو صيفي تفرد به الصلت 

حدثنا حممود بن حممد ثنا القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك نا شجاع بن الوليد قال مسعت عبد  - ٧٧٩٤
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ال يستثين  امللك بن أجبر قال مسعت زر بن حبيش قال كان أيب بن كعب حيلف باهللا إن

قال قلنا له من أين عرفت ذلك قال باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحسبنا وحفظنا أهنا ليلة 
  سبع وعشرين مل يرو هذا احلديث عن بن أجبر إال شجاع بن الوليد تفرد به القاسم بن سعيد 

حممد بن احلسني بن إشكاب نا حجني بن املثىن ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة  حدثنا حممود بن حممد ثنا - ٧٧٩٥
املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال كان سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وثالث معهما يف 

من أن أتركه سفر فوجد أحدهم سوطا فأخذه فقال له صاحباه ألقه قال استمتع به فإن جاء صاحبه أديناه إليه خري 
وقال إين وجدت مائة دينار يف ]  ١٠ص [ فتأكله السباع فلقي أيب بن كعب فذكر ذلك له فقال أصبت وأخطئا 

زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجئت هبا إليه فقال عرفها عاما فعرفتها فلم تعرف فرجعت إليه فقال عرفها 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعرف عدهتا ووعاءها ووكاءها عاما فعرفتها عاما فلم تعرف مرتني أو ثالثا مث 

واخلطها مبالك فإن جاء رهبا فأدها إليه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الفضل إال عبد العزيز بن أيب سلمة تفرد 
  به حجني بن املثين 

رمحن بن أيب ليلى ثنا عمران بن حممد حدثنا حممود بن حممد نا احلسن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد ال - ٧٧٩٦
  عن أبيه حممد بن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلار أحق بسقبه ما كان 



حدثنا حممود بن حممد نا حيىي بن داود الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن خالد  - ٧٧٩٧
ن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف احلجامة للصائم مل يرو هذا احلذاء عن أيب املتوكل ع

  احلديث عن سفيان إال إسحاق األزرق 

حدثنا حممود بن حممد ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي ثنا مرجى بن رجاء ثنا أبو  - ٧٧٩٨
يه و سلم عشر سنني فكان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد مل يرو رحيانة عن سفينة قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عل

  هذا احلديث عن مرحا بن رجاء إال يعقوب احلضرمي 

حدثنا حممود بن حممد نا عبد األعلى بن محاد النرسي نا معتمر بن سليمان قال مسعت أبا شعيب حيدث  - ٧٧٩٩
عن بن عمر قال عشر صلوات حفظتهن من  ونافع أهنم حدثوه]  ١١ص [ عن حممد بن سريين وأنس بن سريين 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء 
  وركعتني قبل الفجر مل يرو هذا احلديث عن أيب شعيب وهو الصلت بن دينار إال معتمر 

نشائي ثنا صلة بن سليمان عن بن جريج عن عطاء عن بن حدثنا حممود بن حممد نا حممد بن حرب ال - ٧٨٠٠
عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حج عن والديه أو قضى عنهما مغرما بعثه اهللا يوم القيامة مع 

  األبرار 

ل حدثنا حممود بن حممد ثنا حممد بن حرب نا عمري بن عمران عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال قا - ٧٨٠١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استفتح أحدكم الصالة فلريفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن اهللا أمامه 

حدثنا حممود بن حممد ثنا حممد بن حرب نا عمري عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول  - ٧٨٠٢
سمع أحدا صوته وليشر بإصبعه إىل ربه تبارك وتعاىل مل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان أحدكم يف املسجد فال ي

  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عمري بن عمران تفرد به حممد بن حرب 

حدثنا حممود بن حممد نا وهب بن بقية ثنا عمر بن يونس نا أيوب بن حممد العجلي أبو حممد عن حيىي بن  - ٧٨٠٣
ن خديج قال كان الذي هنانا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعيد األنصاري عن حنظلة بن قيس عن رافع ب

من كرى األرض أن الرجل يكري أرضه على أن ما اشار إليه فهو له فكان هذا الذي هنانا عنه رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عمر بن يونس 

ية ثنا عمر بن يونس اليمامي حدثين أيب عن عطاء بن أيب رباح عن حدثنا حممود بن حممد ثنا وهب بن بق - ٧٨٠٤
بن عباس قال ملا نزلت هذه اآلية ثقلت على املسلمني وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتني ومائة ألفا فخفف اهللا عنهم 

ا مائتني وإن فنسخها باآلية اليت بعدها اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبو
  يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال يونس بن القاسم تفرد به ابنه 

حدثنا حممود بن حممد ثنا أبو سلمة حيىي بن خلف ثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن  - ٧٨٠٥
عن أبيه عن عائشة قالت نزلت آيه الرجم ورضاع الكبري  أيب بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرمحن بن القاسم



عشرا فلقد كان يف صحيفة حتت سريري فلما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشاغلنا مبوته فدخل داجن 
  فأكلها 

حدثنا حممود بن حممد نا حممد بن حرب نا صلة بن سليمان عن عوف عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن  - ٧٨٠٦
  ى اهللا عليه و سلم قال ليلة أسري يب مررت مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه عند الكثيب األمحر النيب صل

حدثنا حممود بن حممد نا حممد بن حرب النشائي ثنا حيىي بن السكن عن أيب العوام عمران القطان عن  - ٧٨٠٧
هللا عليه و سلم ائتزروا كما املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى ا

رأيت املالئكة تأتزر فقالوا يا رسول اهللا كيف رأيت قال إىل أنصاف سوقها مل يرو هذا احلديث عن عمران القطان 
  إال حيىي بن السكن 

حدثنا حممود بن حممد ثنا حممد بن حرب ثنا عبيدة بن محيد عن عمر بن راشد عن نافع عن بن عمر عن  - ٧٨٠٨
اهللا عليه و سلم قال من حق املسلم أن ال يبيت ليلتني حىت يكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به مل يرو النيب صلى 

  هذا احلديث عن عمر بن راشد إال عبيدة 

حدثنا حممود بن حممد نا حممد بن حرب النشائي نا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن إمساعيل بن مسلم  - ٧٨٠٩
عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج ويف يده قطعة من ]  ١٤ص  [عن عمرو بن دينار عن طاوس 

ذهب وقطعة من حرير فقال إن هذين حرام على ذكور أميت وأحال إلناثهم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار 
  إال إمساعيل بن مسلم 

اسطي نا حنان بن سدير الصرييف قال حدثنا حممود ثنا جعفر بن عبد اهللا بن حممود أبو حممد الوراق الو - ٧٨١٠
مسعت بن الغسيل يقول حدثين عم يل يقال له عمرو بن سهل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

صلة القرابة مثراة يف املال حمبة يف األهل منسأة يف األجل مل يرو هذا احلديث عن حنان بن سدير إال حممد وال يروى 
  هبذا اإلسناد عن عمرو بن سهل إال 

حدثنا حممود نا حممد بن ثعلبة بن سواء نا عمي حممد بن سواء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن معمر عن  - ٧٨١١
الزهري عن عبد الرمحن بن جرهد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بأبيه وهو كاشف عن فخذه فقال غطها فإهنا 

  ر والعن معمر إال سعيد تفرد به حممد بن سواء من العورة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال معم

حدثنا حممود ثنا زكريا بن حيىي زمحويه نا عبيدة بن محيد عن حممد بن سامل عن سلمة بن كهيل عن سعيد  - ٧٨١٢
بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جنازة فلما أراد أن يصلي عليها 

ذا هو بامرأة فأمر هبا فطردت حىت مل يرها مث تقدم فكرب عليها أربعا مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن فالتفت فإ
  كهيل إال حممد وال عن حممد إال عبيدة تفرد به زمحويه 

حدثنا حممود ثنا زكريا نا عباد بن العوام نا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال جاء ماعز  - ٧٨١٣
ىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين قد زنيت فأعرض عنه مث أتاه فقال إين زنيت فأعرض عنه حىت أتاه بن مالك إ



أربع مرات مث أمر به أن يرجم فلما أصابته احلجارة أدبر يشتد فلقيه رجل فحذفه بلحي مجل فصرعه فذكر للنيب 
  مل يرو هذا احلديث عن حممود بن عمرو إال عباد  صلى اهللا عليه و سلم فراره حني مسته احلجارة قال فهال تركتموه

حدثنا حممود ثنا زكريا ثنا الربيع بن بدر عن يونس عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى  - ٧٨١٤
 اهللا عليه و سلم الصيام جنة ما مل خيرقه قال قيل ما خيرقه قال بكذبة أو بغيبة مل يرو هذا احلديث عن يونس إال الربيع

  بن بدر 

حدثنا حممود ثنا حممد بن خالد بن عبد اهللا نا أيب عن يزيد بن أيب زياد عن بن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه  - ٧٨١٥
عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن مل يفعلوا فضعوا سيوفكم 

تفعلوا فكونوا حراثني أشقياء تأكلوا كد أيديكم مل يقل يف هذا احلديث عن على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم فإن مل 
ورواه الناس عن ]  ١٦ص [ يزيد بن أيب زياد عن بن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه إال خالد تفرد به حممد بن خالد 

  يزيد عن سامل 

حدثين عبد العزيز بن عمر بن عبد حدثنا حممود ثنا زكريا ثنا بشر بن عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز  - ٧٨١٦
العزيز عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا اخلمر وشارهبا وساقيها وعاصرها 

  ومستعصرها وحاملها واحملمول إليه وبائعها وآكل مثنها ومبتاعها 

بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا حممود ثنا زكريا ثنا بشر عن عبد العزيز عن نافع عن  - ٧٨١٧
كان حيتجم هذا احلجم يف مقدم رأسه ويسميه أم مغيث مل يرو هذين احلديثني عن نافع إال عبد العزيز والعن عبد 

  العزيز إال بشر تفرد به زمحويه 

ابر عن فاطمة حدثنا حممود ثنا وهب بن بقية ثنا جعفر بن سليمان عن بن جريج عن أيب الزبري عن ج - ٧٨١٨
بنت قيس قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املستحاضة فقال تعتد أيام أقرائها مث تغتسل عند كل 

  طهر مث حتتشي وتصلي مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال جعفر بن سليمان 

بد الرمحن عن أنس بن مالك حدثنا حممود نا وهب بن بقية نا خالد عن عمرو بن حيىي عن ربيعة بن أيب ع - ٧٨١٩
قال مل يكن يف رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحليته عشرون شيبة مل يرو هذا احلديث عن عمر بن حيىي إال 

  ]  ١٧ص [ خالد 

حدثنا حممود نا زكريا نا زياد بن عبد اهللا البكائي ثنا إدريس األودي عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه  - ٧٨٢٠
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثىن مثىن وأقام مثل ذلك مل يرو هذا احلديث عن إدريس إال زياد  قال اذن بالل

  بن عبد اهللا 

حدثنا حممود ثنا بشر بن عبد الغفار القطان نا حممد بن عمر الواقدي نا مشلة بن عمر عن عمر بن شيبة  - ٧٨٢١
اهللا عليه و سلم خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه احلسنات بن أيب كثري األشجعي عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 

  ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به الواقدي 



حدثنا حممود ثنا وهب بن بقية نا خالد عن واصل موىل أيب عيينة عن أيب الزبري عن جابر قال بعثنا  - ٧٨٢٢
 عليه و سلم يف جيش وأمر علينا أبا عبيدة بن اجلراح ففين ما معنا من زاد فأتينا ساحل البحر رسول اهللا صلى اهللا

فإذا حنن بدابة مثل الكثيب قد الثه البحر فأحرزناه فأكلنا وتزودنا فذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  هو صيد أطعمكموه اهللا مل يرو هذا احلديث عن واصل إال خالد 

حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا زكريا بن حيىي زمحويه نا سنان بن هارون عن حممد بن إسحاق عن  - ٧٨٢٣
نافع عن بن عمر أنه قال عند موته ما آسي على شيء فاتين من الدنيا إال على ثالثة الصوم يف اهلواجر وأن ال أكون 

بيعة مل يرو هذا احلديث عن نافع إال حممد بن أفرجت بني قدمي يف الصالة يعين طول الصالة واستقاليت على ال
  إسحاق والعن حممد إال سنان بن هارون تفرد به زمحويه 

حدثنا حممود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن أبان املعلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا  - ٧٨٢٤
د هللا رب العاملني مل يرو هذا احلديث عن أبان عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة ب احلم

  املعلم إال خالد 

حدثنا حممود ثنا زكريا زمحويه نا سنان بن هارون عن احلسن بن عمرو عن أيب الزبري عن جابر قال قال  - ٧٨٢٥
ذا احلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيت أميت هتاب الظامل أن تقول إنك ظامل فقد تودع منهم مل يرو ه

  عن احلسن بن عمرو عن أيب الزبري إال سنان تفرد به زمحوية 

عن ]  ١٩ص [ حدثنا حممود ثنا زكريا نا الفضل بن موسى السيناين عن املغرية عن عطاء عن بن عباس  - ٧٨٢٦
رية بن زياد إال أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ربا إال يف النسيئة مل يرو هذا احلديث عن املغ

  الفضل بن موسى تفرد به زمحويه 

حدثنا حممود نا زكريا زمحويه نا الفضل نا ابان بن عبد اهللا البجلي عن أيب بكر بن حفص أن بن عمر مل  - ٧٨٢٧
يصل قبل العيد وال بعدها فقيل له فقال مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى قبلها وال بعدها مل يرو هذا 

  يث عن أيب بكر إال أبان والعن أبان إال الفضل احلد

حدثنا حممود بن حممد ثنا أبو الشعثاء علي بن احلسن ثنا حفص بن غياث عن محيد بن سليمان عن جماهد  - ٧٨٢٨
عن عائشة قالت كنت أنبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التمر مث أخذ قبضة من الزبيب فألقيه فيه مل يرو هذا 

  ن جماهد إال محيد بن سليمان والعن محيد إال حفص تفرد به أبو الشعثاء احلديث ع

حدثنا حممود ثنا أبو الشعثاء نا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال هنانا  - ٧٨٢٩
  به حفص  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حلوم احلمر األهلية مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال عاصم تفرد

حدثنا حممود ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا علي بن هاشم عن جابر بن احلر عن موسى بن أيب عائشة عن  - ٧٨٣٠
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن جابر بن 

  ]  ٢٠ص [ احلر إال علي بن هاشم تفرد به عثمان بن أيب شيبة 



حدثنا حممود ثنا عثمان ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو إسحاق األشجعي عن عمرو بن قيس عن احلر بن  - ٧٨٣١
الصياح عن هنيدة بن خالد اخلزاعي عن حفصة قالت أربعا مل يكن يدعهن النيب صلى اهللا عليه و سلم صيام 

اة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس األشجعي عاشوراء والعشر وثالثة ايام من كل شهر والركعتني قبل الغد
  والعن األشجعي إال أبو النضر تفرد به عثمان بن أيب شيبة 

حدثنا حممود نا أبو كريب ثنا حيىي بن آدم نا حسن بن ثابت عن عبد اهللا بن الوليد عن جامع بن شداد  - ٧٨٣٢
مسعود قال كان معنا ليلة نام رسول اهللا صلى اهللا  أيب صخرة عن عبد الرمحن بن أيب علقمة الثقفي عن عبد اهللا بن

عليه و سلم عن الصالة حىت طلعت الشمس حاديان مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الوليد إال حسن بن ثابت 
  تفرد به حيىي بن آدم 

ن يزيد بن حدثنا حممود ثنا أبو كريب نا بكر بن عبد الرمحن عن عيسى بن املختار عن بن أيب ليلى ع - ٧٨٣٣
الرباء عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي أربعا قبل الظهر ال يروى عن الرباء إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به بكر القاضي 

حدثنا حممود نا القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك ثنا زيد بن احلباب نا عمر بن فروخ عن حبيب  - ٧٨٣٤
عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وأعطى احلجام أجره دينارا ]  ٢١ ص[ بن الزبري عن عكرمة 

ال يروى عن بن عباس من جهة من اجلهات أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى احلجام أجره دينارا إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به عمر بن فروخ 

نا إمساعيل بن أبان الوراق ثنا عنبسة بن عبد الرمحن عن حدثنا حممود نا العباس بن عبد العظيم العنربي ث - ٧٨٣٥
حممد بن زاذان عن أم سعد عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا تدخل اخلالء فال يرى منك شيء من األذى قال 

أوما علمت يا عائشة أن األرض تبتلع ما خيرج من األنبياء فال يرى منه شيء ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال 
  اإلسناد تفرد به إمساعيل بن أبان هبذا 

حدثنا حممود ثنا أبو الشعثاء علي بن احلسن ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر أن  - ٧٨٣٦
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ) أ  ٠٢١٩٦النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بامرأة سوقت فقطع يدها وقال 

  ا احلديث عن أيب الزبري إال أشعث تفرد به حفص بنت حممد لقطعت يدها مل يرو هذ

حدثنا حممود نا أبو الشعثاء نا زيد بن احلباب نا حسني بن وردان عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى  - ٧٨٣٧
اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة يف السراويل مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال حسني بن وردان ومعناه أن 

  الرجل يف السراويل وحده بال قميص وال رداء يتغمد 

حيان عن بن بريدة عن أبيه قال ]  ٢٢ص [ حدثنا حممود نا أبو الشعثاء نا علي بن غراب عن صاحل بن  - ٧٨٣٨
  هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن نسمي كلبا أو كليبا 



ل عن كرمية بنت سريين قالت صحبت حدثنا حممود ثنا أبو الشعثاء نا حفص بن غياث عن عاصم األحو - ٧٨٣٩
بن عمر من مجع إىل مىن فقلت إين نذرت أن أصوم يوم األربعاء فوافق هذا اليوم فما ترى فقال امر اهللا بوفاء النذر 

  وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم هذا اليوم 

ن سعيد عن أنس بن مالك قال قال حدثنا حممود ثنا وهب بن بقية نا عبد اهللا بن سفيان عن حيىي ب - ٧٨٤٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفترق هذه األمة ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا وما تلك الفرقة 

قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحايب مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال عبد اهللا بن سفيان املدين 
   وياسني الزيات

حدثنا حممود نا حممد بن ابان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٨٤١
  ]  ٢٣ص [ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

حدثنا حممود نا حممد بن أبان نا يزيد بن عطاء عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٧٨٤٢
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم محار امسه عفري مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال يزيد بن عطاء كان لرسو

حدثنا حممود نا عبد احلميد بن بيان نا حممد بن كثري الكويف عن عمرو بن قيس عن عطية عن ايب سعيد  - ٧٨٤٣
نه ينظر بنور اهللا مث قرأ إن يف ذلك آليات اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا فراسة املؤمن فإ

للمتومسني مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن قيس إال حممد بن كثري وحممد بن أيب مروان وال يروى عن أيب سعيد إال 
  هبذا اإلسناد 

حدثنا حممود ثنا عبد احلميد بن بيان ثنا خالد بن عمرو األموي عن سفيان عن السدي عن أنس بن  - ٧٨٤٤
ك قال أقامين النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ميينه مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال خالد بن عمرو تفرد به عبد مال

  احلميد بن بيان وال رواه عن السدي إال سفيان 

حدثنا حممود ثنا زكريا بن حيىي زمحويه ثنا صاحل بن عمر عن مطرف بن طريف عن بشري بن مسلم عن  - ٧٨٤٥
موىل عائشة عن عائشة قالت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني سحري وحنري قالت وظننت كثري بن عبيد 

أنه سريد اهللا عليه روحه قالت وكذلك يفعل باألنبياء فتحرك فقلت إن خريت اليوم فلن ختتارنا وقيل ]  ٢٤ص [ 
ل اهللا إمنا قلت ذلك أن أبا بكر ذلك ما قال لبالل مر ابا بكر فليصل بالناس إنكن صواحبات يوسف فقلت يا رسو

  رجل رقيق وإذا قام مقامك مل يستطع أن يصلي مل يرو هذا احلديث عن مطرف إال صاحل بن عمر 

حدثنا حممود ثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي ثنا عبد اهللا بن رجاء عن هشام بن حسان عن أيوب عن  - ٧٨٤٦
ترك السنة كفر مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال عبد نافع عن بن عمر قال الصالة يف السفر ركعتان من 

  اهللا بن رجاء املكي 



حدثنا حممود بن حممد نا عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم عن احلسن بن صاحل عن السدي عن البهي  - ٧٨٤٧
لك وال نفقة مل يرو  عن فاطمة بنت قيس قالت طلقين زوجي ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال سكىن

  هذا احلديث عن السدي إال احلسن بن صاحل تفرد به حيىي بن آدم 

حدثنا حممود بن حممد الواسطي نا وهب بن بقية نا حممد بن عبد امللك عن عمرو بن قيس املالئي عن  - ٧٨٤٨
رسول اهللا صلى اهللا  عبد اهللا بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي حدثين ابو موسى األشعري قال قال

عليه و سلم ال تطلقوا النساء إال من ريبة فإن اهللا ال حيب الذواقني والالذواقات مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
  قيس إال حممد بن عبد امللك تفرد به وهب بن بقية 

أيت عليا حدثنا حممود نا وهب نا حممد عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق نا ناجية بن كعب قال ر - ٧٨٤٩
توضأ فغسل الوجه ثالثا والذراعني ثالثا ومسح برأسه والقدمني ثالثا إىل الكعبني مث أخذ فضل وضوئه فشربه قائما 
وقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال عمرو بن قيس وال 

  به وهب بن بقية عن عمرو بن قيس إال حممد بن عبد امللك تفرد 

حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا حممد بن ثعلبة بن سواء حدثين عمي حممد بن سواء ثنا سعيد بن أيب  - ٧٨٥٠
عروبة عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه 

  رو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد تفرد به حممد بن سواء فإن اهللا خلق آدم على صورة وجهه مل ي

حدثنا حممود نا بكر بن خلف نا معتمر بن سليمان عن محيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النيب صلى  - ٧٨٥١
  اهللا عليه و سلم مر على صبيان فسلم عليهم مل يرو هذا احلديث عن محيد إال معتمر تفرد به بكر بن خلف 

نا حممود بن حممد الواسطي ثنا أمحد بن معاوية بن بكر الباهلي نا النضر بن مشيل عن بن عون عن حدث - ٧٨٥٢
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدايا األمراء غلول مل يرو هذا احلديث عن 

  بن عون إال النضر تفرد به أمحد بن معاوية 

ا أبو معمر القطيعي ثنا عبيدة بن محيد عن عمار الدهين عن القاسم بن حممد عن عائشة حدثنا حممود ثن - ٧٨٥٣
قالت ما دخل علي النيب صلى اهللا عليه و سلم إال صالمها تعين الركعتني بعد العصر مل يرو هذا احلديث عن عمار 

  الذهين إال عبيدة 

الد عن موسى بن دينار املكي عن موسى بن حدثنا حممود ثنا زكريا بن حيىي زمحويه نا يوسف بن خ - ٧٨٥٤
طلحة عن عائشة بنت سعد عن عائشة أم املؤمنني قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصل بالناس أبو بكر 

مل يرو هذا احلديث عن عائشة بنت سعد إال موسى بن طلحة وال عن موسى إال موسى بن دينار تفرد به يوسف 
  السميت 



حممود نا أمحد بن معاوية بن بكر الباهلي نا شريك عن جابر عن زيد العمي عن ايب بكر الصديق حدثنا  - ٧٨٥٥
عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج من اخلالء غسل مقعدته ثالثا مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  الصديق إال زيد العمى وال عن زيد إال جابر تفرد به شريك 

حممود بن حممد نا وهب ثنا حممد بن احلسن املزين عن حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال حدثنا  - ٧٨٥٦
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة اجلنني ذكاة أمه إذا أشعر 

حدثنا حممود ثنا وهب بن بقية نا حممد بن احلسن املزين عن احلجاج بن أيب زينب أيب يوسف الصيقلي  - ٧٨٥٧
فيان عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر برجل وهو يصلي قد وضع يده اليسرى عن أيب س

على اليمىن فانتزعها ووضع يده اليمىن على اليسرى مل يرو هذا احلديث عن أيب سفيان إال احلجاج بن أيب زينب وال 
عن احلجاج بن أيب زينب عن أيب عثمان عن أيب  عن احلجاج إال حممد بن احلسن تفرد به وهب بن بقية ورواه هشام

  هريرة 

حدثنا حممود نا أبو الشعثاء علي بن احلسن ثنا حيىي بن آدم عن زهري عن جابر عن بن أيب نعم عن أيب  - ٧٨٥٨
هريرة قال حدثين الصادق املصدوق أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم إن أول خصم يقضى فيه يوم القيامة عنزان 

ن وغري ذات قرن مل يرو هذا احلديث عن أيب نعيم إال جابر وال عن جابر إال زهري وال عن زهري إال حيىي بن ذات قر
  آدم تفرد به أبو الشعثاء 

حدثنا حممود ثنا وهب ثنا خالد عن حصني عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٨٥٩
  ي مرة سوي مل يرو هذا احلديث عن حصني إال خالد عليه و سلم ال حتل الصدقة لغين وال لذ

ثنا عبيد اهللا بن موسى عن ]  ٢٨ص [ حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا أبو الشعثاء علي بن احلسن  - ٧٨٦٠
شيبان عن األعمش عن أيب سفيان عن أيب صاحل عن جابر بن عبد اهللا قال قال النعمان بن قوقل يا رسول اهللا ارأيت 

املكتوبات وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد على ذلك أدخل اجلنة قال نعم مل يرو هذا احلديث إن صليت 
  عن األعمش عن أيب صاحل إال شيبان تفرد به عبيد اهللا بن موسى 

حدثنا حممود نا أبو الشعثاء ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن احلسن وبن سريين عن عمران بن حصني  - ٧٨٦١
عتق ستة أعبد يف مرضه فأقرع النيب صلى اهللا عليه و سلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة مل يرو هذا أن رجال أ

  احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال وكيع 

حدثنا حممود نا متيم بن املنتصر ثنا إسحاق األزرق عن شريك عن إمساعيل املكي عن سليمان األحول  - ٧٨٦٢
لى اهللا عليه و سلم عمر بن اخلطاب ساعيا على الصدقة فأتى العباس بن عبد عن أيب رافع قال بعث نيب اهللا ص

املطلب فأغلظ له العباس فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم يا 
  عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس كان اسلفنا صدقته للعام عام أول 



حدثنا حممود نا متيم ثنا إسحاق عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  - ٧٨٦٣
عن أبيه عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فأتى 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال ال تبتع صدقتك 

حدثنا حممود ثنا متيم ثنا إسحاق األزرق ثنا شريك عن جابر عن عطاء عن جابر أن رجال أعتق مملوكا له  - ٧٨٦٤
  عن دبر فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فباعه بثمامنائة درهم 

حدثنا حممود ثنا متيم نا إسحاق األزرق نا شريك عن السدي عن البهي عن عائشة قالت كان النيب  - ٧٨٦٥
صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن السدي إال شريك وإسرائيل تفرد به إسحاق األزرق 

  عن شريك 

حدثنا حممود نا متيم نا إسحاق األزرق ثنا شريك عن منصور عن جماهد عن عائشة أن النيب صلى اهللا  - ٧٨٦٦
  ديث عن منصور إال شريك تفرد به إسحاق األزرق عليه و سلم كان يصبح جنبا مث يتم صومه مل يرو هذا احل

حدثنا حممود بن حممد الواسطي نا وهب بن بقية ثنا حممد بن احلسن املزين عن العوام بن حوشب عن  - ٧٨٦٧
عن بن أيب أوىف قال اقام رجل سلعة فحلف باهللا الذي ال إله إال هو لقد أعطي هبا ]  ٣٠ص [ إبراهيم بن إمساعيل 

ا ليوقع فيها مسلما فنزلت إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال مل يرو هذا احلديث عن العوام ما مل يعط هب
  بن حوشب إال حممد بن احلسن تفرد به وهب بن بقية 

حدثنا حممود نا وهب نا حممد عن العوام عن أيب حممد موىل عمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة عن عبد اهللا  - ٧٨٦٨
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قدم ثالثة مل يبلغوا احلنث كانوا له حصنا حصينا من النار بن مسعود 

فقال أبو الدرداء قدمت اثنني فقال واثنني فقال أيب بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن ذلك يف 
  عمر تفرد به العوام بن حوشب  أول الصدمة مل يرو هذا احلديث عن أيب عبيدة إال أبو حممد موىل

حدثنا حممود ثنا وهب ثنا حممد عن العوام عن عذرة بن احلارث عن زهري عن ماهان عن الرباء بن  - ٧٨٦٩
عازب أن بن أم مكتوم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان ضرير البصر فشكا إليه وسأله أن يرخص له يف صالة 

اشيب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هل تسمع األذان قال نعم مرة أو  العشاء والفجر وقال إن بيين وبينك
مرتني فلم يرخص له يف ذلك مل يرو هذا احلديث عن ما هان وهو أبو صاحل إال زهري وهو بن األقمر الذي روى عنه 

  ]  ٣١ص [ عمرو بن مر وال رواه عن زهري إال عذرة تفرد به العوام 

د الواسطي ثنا القاسم بن عيسى الطائي ثنا حممد بن ثابت ثنا أبو هارون العبدي عن حدثنا حممود بن حمم - ٧٨٧٠
أيب سعيد اخلدري قال بعث علي رجال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله عن املذي وكره أن يكون هو 

لغسل فقال تلك يلقاها الذي يسأله ملكان فاطمة فقال يا رسول اهللا الرجل يرى املرأة يف الطريق فيمذي أعليه ا
فحولة الرجال جيزئك من ذلك الوضوء مل يرو هذا احلديث عن أيب هارون إال حممد بن ثابت وال يروى عن أيب 

  سعيد إال هذا اإلسناد 



حدثنا حممود نا وهب بن بقية ثنا خالد عن إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان عن أيب إسحاق عن أيب  - ٧٨٧١
ه كان جييء كل مخيس فيقوم قائما ال جيلس فيقول ال تقتلوا الناس فإن فيهم الكبري عبيدة عن بن مسعود أن

والضعيف وذا احلاجة قال فيقول مها اثنتان فأحسن اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه و سلم وأصدق احلديث كتاب 
يد من وعظ بغريه أال فال اهللا وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة ضاللة أال إن الشقي من شقي يف بطن أمه وإن السع

يطولن عليكم األمد وال يلهكم األمل فإن كل ما هو آت قريب وإمنا بعيد ما ليس آتيا وإن من شرار الناس بطال 
[ كفر وإن سبابه فسق وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ) أ  ١٠٧ك ( النهار وجيفة الليل وإن قتل املؤمن 

ا الكذب وإنه ال يصلح من الكذب جد وال هزل وال أن يعد الرجل صبيه مث ال أال إن شر الروايا رواي]  ٣٢ص 
ينجزه أال وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الصدق يهدي إىل الرب والرب يهدي إىل 

هللا عليه و اجلنة وإن الصادق يقال له صدق وبر وإن الكاذب يقال له كذب وفجر وإين مسعت رسول اهللا صلى ا
سلم يقول إن العبد ليصدق فيكتب عند اهللا صديقا وإنه ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا أال هل تدرون ما العضه 

  هي قال وقيل هي النميمة اليت تفسد بني الناس 

حدثنا حممود نا وهب نا خالد عن إمساعيل بن محاد عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال كان  - ٧٨٧٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا خطبة احلاجة فيقول احلمد هللا حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له واشهد أن حممدا 
قول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فإن شئت عبده ورسوله قال أبو عبيدة وقد مسعت من أيب موسى ي

أن تصل خطبتك بآي من القرآن فتقول اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون اتقوا اهللا الذي تساءلون به 
ن يطع واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وم

  اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فتكلم حباجتك 

حدثنا حممود نا وهب نا خالد عن إمساعيل عن أيب إسحاق عن األغر أيب مسلم قال اشهد اين مسعت أبا  - ٧٨٧٣
حفتهم هريرة وابا سعيد يشهدان اهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما قعد قوم قط يذكرون اهللا إال 

املالئكة ونزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده مل يرو هذا االحاديث عن إمساعيل بن محاد 
  بن أيب سليمان إال خالد تفرد هبا وهب بن بقية 

حدثنا حممود ثنا وهب ثنا خالد عن عبد اهللا بن عمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا  - ٧٨٧٤
يه و سلم قال ال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان عل

فيعرض هذا ويعرض هذا والذي يبدأ بالسالم يسبق إىل اجلنة مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن الزهري والذي 
عن عبد اهللا بن عمر إال خالد تفرد به وهب بن بقية ورواه أبو يبدأ بالسالم يسبق إىل اجلنة إال عبد اهللا بن عمر وال 

  نعيم عن عبد اهللا بن عمر 

حدثنا حممود ثنا وهب نا خالد عن الفضل أيب عبد الرمحن عن سعيد بن أيب صدقة عن حممد بن سريين  - ٧٨٧٥
ال قل اللهم إين أستهديك عن عمران بن حصني قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عمران قلت لبيك ق

ألرشد يف أمري واستجريك من شر نفسي مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب صدقة إال الفضل أبو عبد الرمحن وال 
  عن الفضل إال خالد تفرد به وهب بن بقية 



عن النيب  حدثنا حممود نا حممد بن الصباح اجلرجرائي نا جرير عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر - ٧٨٧٦
  صلى اهللا عليه و سلم حبديث الغار 

حدثنا حممود ثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي ثنا حممد بن فضيل عن عاصم األحول عن أنس بن مالك  - ٧٨٧٧
قال حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر فكانوا إذا كربوا قرأوا احلمد هللا رب العاملني مل 

  عن عاصم إال حممد بن فضيل تفرد به حممد بن الصباح  يرو هذا احلديث

حدثنا حممود نا وهب بن بقية ثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن  - ٧٨٧٨
عمر عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استشار املسلمني فيما جيمعهم على الصالة فقالوا البوق فكرهه 

جل اليهود مث ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فأري تلك الليلة النداء رجل من األنصار يقال له عبد من أ
اهللا بن زيد وعمر بن اخلطاب فطرق األنصاري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليال فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه و 

رأى ولكنه سبقين مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد سلم بالال فأذن به فقال عمر اما إين قد رأيت مثل الذي 
  الرمحن بن إسحاق وال عن عبد الرمحن إال خالد 

عن جابر ]  ٣٥ص [ حدثنا حممود نا وهب بن بقية ثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب الزبري  - ٧٨٧٩
  ا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به دخل النار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من لقي اهللا ال يشرك به شيئ

حدثنا حممود بن حممد نا وهب بن بقية ثنا خالد عن عبد الرمحن إال خالد حدثنا حممود بن حممد ثنا  - ٧٨٨٠
وهب بن بقية ثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن زيد بن أيب العتاب عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة قال 

هللا عليه و سلم يصلي ومعه بنت أيب العاص حيملها إذا قام ويضعها إذا قعد حىت فرغ من رأيت رسول اهللا صلى ا
  صالته 

حدثنا حممود نا وهب ابنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق حدثنا حممود ثنا وهب ثنا خالد عن عبد  - ٧٨٨١
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرمحن بن إسحاق عن إسحاق بن عبد اهللا عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن رسو

  رخص للرعاء أن يرموا اجلمار ليال 

حدثنا حممود بن حممد ثنا وهب أنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن موسى بن عقبة عن كريب عن  - ٧٨٨٢
  بن عباس أن امرأة رفعت هلا ابنا هلا يف خرقة فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر 

ص [ مود نا وهب أنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن حممد بن زيد عن بسر بن سعيد حدثنا حم - ٧٨٨٣
عن زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جهز غازيا يف سبيل اهللا فله مثل أجره ومن خلف ]  ٣٦

  زيد إال عبد الرمحن بن إسحاق غازيا يف أهله خبري او أنفق على أهله فله مثل اجره مل يرو هذا احلديث عن حممد بن 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا داود بن رشيد نا عبد اهللا بن جعفر عن موسى بن عقبة عن احلسن بن  - ٧٨٨٤
حممد بن علي عن أبيه عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو يقول اللهم متعين بسمعي وبصري 

يف ديين واحشرين على ما أحييتين وانصرين على من ظلمين حىت تريين منه ثأري حىت جتعله الوارث مين وعافين 



اللهم إين اسلمت ديين إليك وخليت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك ال ملجأ وال منجا 
بد منك إال إليك آمنت برسلك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال ع

  اهللا بن جرير تفرد به داود بن رشيد 

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا سهل بن العباس الترمذي نا سعيد بن سامل القداح عن عبيد اهللا بن  - ٧٨٨٥
عمر عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر بثالث ركعات وجيعل القنوت قبل الركوع مل 

  يد اهللا بن عمر إال سعيد بن سامل يرو هذا احلديث عن عب

املسيب بن شريك عن محزة ]  ٣٧ص [ حدثنا حممود بن حممد املروزي نا مجيل بن يزيد املروزي نا  - ٧٨٨٦
الزيات عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس 

  حلديث عن محزة الزيات إال املسيب بن شريك تفرد به مجيل بن يزيد منا من مل يأخذ شاربه مل يرو هذا ا

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا أمحد بن جعفر بن إبراهيم األنصاري البلخي نا اصرم بن حوشب عن  - ٧٨٨٧
 قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليوم الرهان وغدا

السباق والغاية اجلنة أو النار أنا األول وأبو بكر املصلي وعمر الثالث والناس بعد على السبق األول فاألول مل يرو 
  هذا احلديث عن قرة إال أصرم بن حوشب 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا حامد بن آدم املروزي ثنا حفص بن سليمان عن كثري بن شنظري عن  - ٧٨٨٨
ن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتاه خصمان فقال اقضى بينهما يا عقبة قلت اقضي أيب العالية ع

وانت شاهد فقال اقضي بينهما قلت على ما ذاك قال إن اجتهدت فاصبت فلك حسنتان وإن أخطأت فلك حسنة 
  حامد بن آدم  مل يرو هذا احلديث عن كثري بن شنظري إال حفص بن سليمان تفرد به]  ٣٨ص [ واحدة 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا علي بن حجر املروزي ثنا الوليد بن حممد املوقري ثنا الزهري عن  - ٧٨٨٩
عروة بن الزبري عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها 

ما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم مل يرو هذا فمسحها وقال يا عائشة أحسين جوار نعم اهللا فإهنا قل
  احلديث عن الزهري إال املوقري 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق ثنا أيب ثنا أبو محزة السكري عن ايب  - ٧٨٩٠
فطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا سفيان عن ايب قالبة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم بعد ما قال ا

  احلديث عن أيب قالبة إال أبو سفيان وهو السعدي وامسه طريف تفرد به أبو محزة السكري 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا سهل بن العباس الترمذي ثنا إسحاق بن الوزير السعدي الكويف عن  - ٧٨٩١
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال إذا أوى إىل  أيب جناب الكليب عن كنانة العدوي عن أيب الدرداء

فراشه احلمد هللا الذي عال فقهر وبطن فخرب وملك فقدر احلمد هللا الذي حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير خرج 
  من ذنوبه كيوم ولدته أمه مل يرو هذا احلديث عن أيب جناب إال إسحاق بن الوزير تفرد به سهل بن العباس 



حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  - ٧٨٩٢
وعن حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حافيا 

  نه وعن مشاله ورأيته يصوم يف السفر ويفطر ومنتعال ورأيته يشرب قائما وقاعدا ورأيته ينفتل من الصالة عن ميي

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم نا علي بن عاصم ثنا خالد احلذاء عن عكرمة عن بن  - ٧٨٩٣
عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم عشرة أسهم وقد خاب من ال سهم له شهادة أن ال إله إال 

لثانية الصالة وهي الفطرة والثالثة الزكاة وهي الطهور والرابعة الصوم وهي اجلنة واخلامسة احلج اهللا وهي امللة وا
وهي الشريعة والسادسة اجلهاد وهي العروة والسابعة األمر باملعروف و هو الوفاء والثامنة النهي عن املنكر وهي 

  احلجة والتاسعة اجلماعة وهي األلفة والعاشرة الطاعة وهي العصمة 

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم نا جرير عن ليث عن جماهد عن بن عباس قال ملا آخا  - ٧٨٩٤
فلم يؤاخ بني علي بن أيب طالب وبني ]  ٤٠ص [ النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أصحابه وبني املهاجرين واألنصار 
اعه فتسفي عليه الريح فطلبه النيب صلى اهللا عليه أحد منهم خرج علي مغضبا حىت أتى جدوال من األرض فتوسد ذر

و سلم حىت وجده فوكزه برجله فقال له قم فما صلحت إال أن تكون إال أبا تراب أغضبت علي حني آخيت بني 
املهاجرين واألنصار ومل أؤاخ بينك وبني أحد منهم اما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس 

  من أحبك حف باألمن واإلميان ومن أبغضك أماته اهللا ميتة جاهلية وحوسب بعمله يف اإلسالم بعدي نيب أال 

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم نا الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٧٨٩٥
  عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تضاعف احلسنات يوم اجلمعة 

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا اخلضر بن أخرم املروزي ثنا اجلارود بن يزيد عن حممد بن إسحاق عن  - ٧٨٩٦
نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن النفس ملولة وإن أحدكم ال يدري ما قدر املدة 

هللا ما دمي عليه وإن قل مل يرو هذا احلديث عن فلينظر من العبادة ما يطيق مث ليداوم عليه فإن أحب األعمال إىل ا
  حممد بن إسحاق إال اجلارود بن يزيد تفرد به بن إسحاق 

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا اخلضر بن آدم املروزي ثنا اجلارود بن يزيد عن عبد اهللا بن زياد بن  - ٧٨٩٧
مشيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مسعان عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب الزبري عن جابر قال 

امرأة من األنصار فرشت له صور خنل وذحبت له شاة فبينا حنن كذلك إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لياتينكم رجل من أهل اجلنة فجاء أبو بكر الصديق مث قال ليأتينكم رجل من أهل اجلنة فجاء عمر بن اخلطاب مث 

ل من أهل اجلنة اللهم إن شئت جعلته عليا فجاء علي بن أيب طالب مث أتينا بطعام فطعمنا مث قمنا قال ليأتينكم رج
فصلينا الظهر ومل نتوضأ مث رجعنا إىل بقية طعامنا فأكلنا ومل حيدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضوءا وال أحد 

  اجلارود بن يزيد  منا مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال بن مسعان تفرد به

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا اخلضر ثنا اجلارود عن إسرائيل عن إيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة  - ٧٨٩٨
عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس للمسلم أن يذل نفسه قالوا يا رسول اهللا وكيف يذل نفسه 



ا احلديث عن أيب إسحاق إال إسرائيل تفرد به اجلارود وال يروى عن علي قال يعرض من البالء ملا ال يطيق مل يرو هذ
  إال هبذا اإلسناد 

أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن علي ]  ٤٢ص [ حدثنا حممود نا اخلضر ثنا اجلارود عن إسرائيل عن  - ٧٨٩٩
لها فاقتلوا منها كل أسود هبيم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقت

ومن اقتىن كلبا لغري صيد وال زرع وال غنم أوى إليه كل ليلة قرياط من اإلمث مثل أحد وإذا ولغ الكلب يف إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال اجلارود ال يروى عن علي إال 

  هبذا اإلسناد 

دثنا حممود بن حممد املروزي نا علي بن حجر ثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى ح - ٧٩٠٠
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح إال بويل مل يرو هذا احلديث عن شريك إال علي بن حجر 

عبد اهللا بن املبارك نا حممد بن  حدثنا حممود بن حممد املروزي نا إبراهيم بن عبد امللك اخلالل املروزي ثنا - ٧٩٠١
عجالن عن صاحل بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض اهللا الصالة ركعتني مث زادها يف احلضر وأقرها يف 

  السفر مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال بن املبارك 

ا يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن حدثنا حممود بن حممد نا إبراهيم نا عبد اهللا بن املبارك ثنا بن هليعة ثن - ٧٩٠٢
مالك عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقام مبكة عام الفتح مخسة 

عشر يقصر الصالة مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عبد اهللا إال عراك بن مالك والعن عراك إال يزيد والعن 
  ]  ٤٣ص [ تفرد به بن املبارك  يزيد إال بن هليعة

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا سهل بن العباس املروزي نا إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب الزبري  - ٧٩٠٣
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى خلف إمام فإن قراءة اإلمام له قراءة مل يرفع هذا 

  ن علية إال سهل بن العباس ورواه غريه موقوفا احلديث أحد ممن رواه عن ب

حدثنا حممود بن حممد املروزي ثنا أمحد بن حفص بن إبراهيم األنصاري البلخي نا عمرو بن هارون عن  - ٧٩٠٤
املبارك بن فضالة عن أيب هارون عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر يف رمضان 

  ر العجوة مل يرو هذا احلديث عن مبارك بن فضالة إال عمرو بن هارون فأفطر على مت

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا علي بن حجر ثنا الوليد بن حممد املوقري عن الزهري عن أنس بن  - ٧٩٠٥
احلديث  مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مير بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو هلم بالربكة مل يرو هذا

  عن الزهري إال املوقري 

الفضل بن موسى عن حممد بن ]  ٤٤ص [ حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حامد بن آدم املروزي ثنا  - ٧٩٠٦
عبيد اهللا العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 



داءها إن خريا فخري وإن شرا فشر مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل إال أسر عبد سريرة إال ألبسه اهللا ر
  العرزمي 

حدثنا حممود بن حممد املروزي نا حممد بن عمرو بن العباس الباهلي نا يوسف بن عطية الصفار ثنا مطر  - ٧٩٠٧
بيمينه والبطيخ بيساره  الوراق عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأخذ الرطب

  فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مطر تفرد به يوسف بن عطية 

حدثنا حممود بن الفرج األصبهاين ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا سفيان الثوري عن ليث عن جماهد  - ٧٩٠٨
 صلى اهللا عليه و سلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية فقال معاوية ال عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا

  تزال تنزع يف مبالك حنن قتلناه إمنا قتله الذين أخرجوه 

حدثنا حممود بن الفرج ثنا إمساعيل بن عمرو نا محاد بن شعيب عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة بن  - ٧٩٠٩
صلى اهللا عليه و سلم وحنن معتمرون فحل أصحابه وقد حضت فلم  الزبري عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا

أطهر حىت قدمت مكة وجاءت عرفة ومل أطهر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انقضي رأسك واغتسلي مث 
حججت حىت إذا كانت ليلة الصدر قال لعبد الرمحن بن أيب بكر أخرجها من احلرم مث أعمرها مل يرو هذا احلديث 

  ]  ٤٥ص [ بيب إال محاد بن شعيب عن ح

حدثنا حممود بن الفرج نا إمساعيل بن عمرو نا محاد بن شعيب عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن  - ٧٩١٠
جبري عن بن عباس قال كان يليب أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما 

انكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم مل ملك فأنزل اهللا هل لكم مما ملكت أمي
  يرو هذا احلديث عن حبيب إال محاد بن شعيب 

حدثنا حممود بن الفرج نا إمساعيل بن عمرو نا شريك وجرير عن ليث عن جماهد عن بن عباس أن  - ٧٩١١
 بعد الفرائض إدخال السرور على املسلم مل يرو هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أحب األعمال إىل اهللا
  احلديث عن ليث إال شريك وجرير تفرد به إمساعيل بن عمرو 

حدثنا حممود بن الفرج نا إمساعيل نا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال قال  - ٧٩١٢
ل بينه وبني شهوته يف اآلخرة ومن مد عينه إىل زينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قضى هنمته يف الدنيا حي

املترفني كان مهينا يف ملكوت الدنيا ومن صرب على القوت الشديد صربا مجيال أسكنه اهللا من الفردوس حيث شاء مل 
يرو هذا احلديث عن عدي بن ثابت إال فضيل بن مرزوق تفرد به إمساعيل بن عمرو وال يروى عن رسول اهللا صلى 

  عليه و سلم إال هبذا اإلسناد اهللا 

حدثنا حممود ثنا إمساعيل نا حممد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن أبيه قال قال رسول  - ٧٩١٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كنتم يف القصب أو الرداع أو الثلج وحضرت الصالة فأومئوا إمياء مل يرو هذا 

  إال إمساعيل ومعرى بن سنان احلديث عن حممد بن فضاء 



حدثنا حممود بن علي األصبهاين نا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي صاعقة نا علي بن ثابت الدهان نا  - ٧٩١٤
أسباط بن نصر عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حفص عن سعد قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ديث عن إبراهيم بن مهاجر إال أسباط بن نصر تفرد به علي بن ثابت نعم ميتة الرجل دون حقه مل يرو هذا احل

حدثنا حممود بن علي ثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي نا أبو أمحد الزبريي نا عبد اجلبار بن العباس عن  - ٧٩١٥
إنكم ختففون عمار الدهين عن إبراهيم التيمي قال كان أيب ترك الصالة معنا قلت مالك تركت الصالة معنا قال 

قلت فأين قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن فيكم الضعيف والكبري وذا احلاجة قال قد مسعت عبد اهللا بن مسعود 
  يقول ذلك مث صلى ثالثة أضعاف ما تصلون مل يرو هذا احلديث عن عمار إال عبد اجلبار تفرد به أبو أمحد الزبريي 

بابة بن سوار ثنا يوسف بن اخلطاب املدين عن عبادة بن الوليد بن عبادة حدثنا حممود نا أبو حيىي ثنا ش - ٧٩١٦
عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث يف املنافق إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا 

  اؤمتن خان ال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به شبابة 

ثنا علي بن قادم نا جعفر بن زياد األمحر عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن  حدثنا حممود ثنا أبو حيىي - ٧٩١٧
احلارث عن علي قال وجعت وجعا فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقامين يف مكانه وقام يصلي والقى علي 

ه وال سألت اهللا شيئا طرف ثوبه مث قال قد برأت يا بن أيب طالب ال بأس عليك ما سألت اهللا شيئا إال سألت لك مثل
  إال أعطانيه غري أنه قيل يل إنه ال نيب بعدك مل يرو هذا احلديث عن جعفر األمحر إال علي بن قادم 

حدثنا حممود بن علي نا حممد بن عبد الرحيم ابو حيىي نا إمساعيل بن عمر أبو املنذر ثنا املسعودي عن  - ٧٩١٨
ن خديج قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الكسب أطيب قال وائل بن داود عن عباية بن رفاعة عن رافع ب

  عمل الرجل بيده وكل بيع مربور مل يرو هذا احلديث عن وائل بن داود إال املسعودي 

حدثنا حممود نا هارون بن موسى الفروي ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال قال حيىي بن سعيد حدثين  - ٧٩١٩
عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفر بامريء ادعاؤه إىل ]  ٤٨ص [ عمرو بن شعيب عن أبيه 

  نسب ال يعرف وجحده وإن رق مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أبو ضمرة 

حدثنا حممود نا هارون بن موسى نا سعد بن سعيد املقربي عن أخيه عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٧٩٢٠
صلى اهللا عليه و سلم لسمعته يقول يظل اهللا يف ظل عرشه يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان  اشهد على حيب

  أخرق مل يرو هذا احلديث عن سعيد املقربي إال ولده 

حدثنا حممود بن علي نا أبو سلمة حيىي بن املغرية املخزومي حدثين بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن  - ٧٩٢١
ر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقصر الصالة بالعقيق مل يرو هذا احلديث مرفوعا أبيه عن نافع عن بن عم

  عن نافع إال الضحاك تفرد به أبنه 

حدثنا حممود ثنا حيىي بن املغرية نا بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن  - ٧٩٢٢
حضرمها الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث وجدا أيب سعيد اخلدري قال خرج رجالن يف سفر ف



املاء بعد يف الوقت فأعاد أحدمها ومل يعد اآلخر مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال للذي مل 
الليث بن  يعد أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك األجر مرتني مل يرو هذا احلديث عن

  سعد إال عبد اهللا بن نافع 

حدثنا حممود بن علي نا حيىي بن املغرية حدثين بن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال مل  - ٧٩٢٣
جيلس ابو بكر الصديق يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب حىت لقي اهللا ومل جيلس عمر يف جملس 

  ي اهللا ومل جيلس عثمان يف جملس عمر حىت لقي اهللا مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عبد اهللا بن عمر أيب بكر حىت لق

وبه حدثين بن نافع عن عاصم بن عمر عن محيد بن قيس عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن النيب  - ٧٩٢٤
ديث عن عطاء إال محيد بن قيس وال عن صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل احليات يف اإلحرام واحلرم مل يرو هذا احل

  محيد إال عاصم بن عمر تفرد به بن نافع 

وبه حدثين بن نافع عن إبراهيم بن الفضل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن عطاء بن أيب  - ٧٩٢٥
بناء الستني وهو العمر رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم القيامة نودي أين أ

الذي قال اهللا تعاىل أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عبد اهللا بن 
  أيب حسني وال عن بن أيب حسني إال إبراهيم بن الفضل تفرد به بن نافع 

ريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه حدثنا بن نافع عن أيب املليح عن ايب صاحل عن أيب ه - ٧٩٢٦
من رأى من أخيه ربقة يف دينه فستره عليها كانت له حسنة يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن أيب مليح املدين عن 

  ]  ٥٠ص [ أيب صاحل وهو اخلوزي إال بن نافع ومروان بن معاوية 

 بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه حدثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا - ٧٩٢٧
  قال ما كان بعال أو عثريا ففي كل عشرة واحد 

وبه حدثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٩٢٨
  حني خري نساءه كانت اليت اختارت نفسها امرأة من بين هالل 

وبه عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل  - ٧٩٢٩
  المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية ثالث ليال إال ومعها ذو حمرم منها 

ا حج بنسائه وبه عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل - ٧٩٣٠
  قال إمنا هي هذه مث عليكم بظهر احلصر 

وبه عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب  - ٧٩٣١
  املالئكة رفقة فيها جرس 



قطع من حلمها  وبه عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فالذي - ٧٩٣٢
  فال يأكله أحد 

وبه عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة وجد هبا ثالمثائة وستني صنما فأشار بعصاه  - ٧٩٣٣
  إىل كل صنم وقال جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيسقط الصنم ومل ميسه 

  سلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر مخر وبه عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و  - ٧٩٣٤

  وبه عن بن عمر قال كانت اهلدنة بني النيب وبني أهل مكة باحلديبية أربع سنني  - ٧٩٣٥

وبه عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سابق باخليل وجعل بينهما سبقا وجعل فيها جملال وقال  - ٧٩٣٦
  ال سبق إال يف حافر أو نصل 

حممود بن علي ثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي حدثين بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد حدثنا  - ٧٩٣٧
  اهللا بن دينار عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محى قال النقيع خليل املسلمني 

  عصى اهللا ورسوله  وبه عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من دعي إىل وليمة فلم يأهتا فقد - ٧٩٣٨

وبه عن بن عمر أن امرأة وجدت مقتولة يف بعض مغازي النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنكر النيب صلى  - ٧٩٣٩
  اهللا عليه و سلم ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان 

 بن حدثنا حممود بن علي نا حيىي بن املغرية املخزومي حدثين بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد اهللا - ٧٩٤٠
دينار أن سامل بن عبد اهللا بن عمر أخربه أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل له وهو 

باملعرس يعين معرس الشجرة إنك ببطحاء مباركة مل يرو هذه االحاديث عن عاصم بن عمر إال عبد اهللا بن نافع 
  الصائغ 
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا حممود بن علي نا حيىي بن املغرية املخوزمي نا بن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن عبد اهللا بن  - ٧٩٤١
ديث عن الضحاك دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يباع الوالء أو يوهب ال يروى هذا احل

  بن عثمان إال بن أيب فديك 

وبه عن الضحاك بن عثمان عن أيب الزناد عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٧٩٤٢
  سلم حلرمه حني أحرم وحلله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت 

[ نافع عن بالل بن أيب بكر عن سامل  حدثنا حممود بن علي نا أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي ثنا بن - ٧٩٤٣
  عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل مخر حرام قليله وكثريه سواء ]  ٥٣ص 

حدثنا حممود بن علي نا أمحد ثنا إسحاق بن حممد الفروي عن يزيد بن عبد امللك عن يزيد بن خصيفة  - ٧٩٤٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر باحلجامة وقال ما نزع الناس نزعة خري منه أو شربة  عن السائب بن يزيد أن رسول

  من عسل ال يروى هذا احلديث عن السائب بن يزيد إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق افروي 

 وبه حدثنا يزيد بن عبد امللك عن أيب موسى اخلياط عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك عن النيب - ٧٩٤٥
صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثالثا فإن اخلطايا خترج من وجهه ويغسل وجهه ويديه 

وميسح برأسه ثالثا مث يدخل يديه يف اذنيه مث يفرغ على رجليه ثالثا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر 
  بد امللك إال أبو موسى وامسه عيسى بن أيب عيسى تفرد به يزيد بن ع

 )  

  من بقية من أول امسه ميم من امسه موسى

 (  

حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر احلمصي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن  - ٧٩٤٦
عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أبعد رجلني من األنصار دارا من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابة بن عبد املنذر أهله بقباء وابو عيسى بن جبري ومسكنه يف بين حارثة فيصليان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه أبو لب
  لتعجيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر ]  ٥٤ص [ و سلم العصر مث يأتيان قومهما وما صلوا 

وري نا حيىي بن محزة عن الوضني بن عطاء عن حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر نا حممد بن املبارك الص - ٧٩٤٧
القاسم أيب عبد الرمحن عن عقبة بن عامر قال جئت يف اثين عشر راكبا حىت حللنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقال أصحايب من يرعى إبلنا وننطلق نقتبس من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا راح اقبسناه ما مسعنا من 



صلى اهللا عليه و سلم فقلت أنا مث إين قلت يف نفسي لعلي مغبون يسمع أصحايب ما مل أمسع من نيب اهللا  رسول اهللا
صلى اهللا عليه و سلم فحضرت يوما فسمعت رجال يقول قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ وضوءا 

قال عمر بن اخلطاب فكيف لو مسعت كامال مث قام إىل صالته كان من خطيئته كيوم ولدته أمه فتعجبت من ذلك ف
الكالم اآلخر كنت أشد عجبا فقلت اردد علي جعلين اهللا فداك فقال عمر بن اخلطاب إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال من مات ال يشرك باهللا تعاىل شيئا فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء وهلا مثانية ابواب فخرج علينا 

 عليه و سلم فجلست مستقبلة فصرف وجهه عين فقمت فاستقبلته ففعل ذلك ثالث مرات فلما نيب اهللا صلى اهللا
كانت الرابعة قلت يا نيب اهللا بأيب أنت وأمي مل تصرف وجهك عين فأقبل علي فقال أواحد أحب إليك أم اثنا عشر 

  ن عطاء إال حيىي بن محزة مرتني أو ثالثا فلما رأيت ذلك رجعت إىل أصحايب مل يرو هذا احلديث عن الوضني ب

حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر نا حممد بن املبارك الصوري نا حيىي بن محزة حدثين نصر بن علقمة عن  - ٧٩٤٨
عمري بن األسود وكثري بن مرة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال عصابة من أميت 

خالفها تقاتل أعداءها كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين يرفع اهللا قوما قائمة على أمر اهللا ال يضرها من 
ويرزقهم منه حىت تأتيهم الساعة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هم أهل الشام مل يرو هذا احلديث عن نصر 

  بن علقمة إال حيىي بن محزة 

مد الدراوردي عن داود بن صاحل عن أبيه عن حدثنا موسى نا حممد بن املبارك نا عبد العزيز بن حم - ٧٩٤٩
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضع هلا اإلناء فتشرب مث يتوضأ بفضلها يعين اهلرة مل يرو هذا 

  احلديث عن داود بن صاحل إال الدراوردي 

الرمحن بن أيب حسني عن شهر حدثنا موسى بن عيسى ثنا أيب ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن عبد  - ٧٩٥٠
بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب ذر أنه كان خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا فرغ من خدمته أتى 

  املسجد فاضطجع فيه ال يروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش 

مد بن املبارك الصوري نا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر نا حم - ٧٩٥١
حلبس قال دخلنا على يزيد بن األسود عائدين فدخل عليه واثلة بن األسقع فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح 

قال هبا وجهه وصدره ألنه بايع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له يا يزيد كيف ظنك بربك قال حسن 
فأبشر فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا تعاىل يقول أنا عند ظن عبدي يب إن كان خريا فخري 

  وإن كان شرا فشر مل يرو هذا احلديث عن يونس بن ميسرة إال عمرو بن واقد 

اهيم عن عطاء بن أيب رباح حدثنا موسى بن عيسى ثنا حممد بن املبارك نا عمرو بن واقد ثنا زرعة بن إبر - ٧٩٥٢
عن جابر بن عبد اهللا قال قال العباس بن عبد املطلب يا رسول اهللا أسقيك نبيذ خاصة أو نبيذ عامة قال بل نبيذ 

  عامة 

حدثنا موسى بن عيسى ثنا حممد بن املبارك ثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن خلبس عن أيب  - ٧٩٥٣
بل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا عبدا مسع كالمي هذا فلم يزد إدريس اخلوالين عن معاذ بن ج



فيه فرب حامل كلمة إىل من هو أوعى هلا منه ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا واملناصحة لوالة 
يونس بن ميسرة إال عمرو األمر واالعتصام جلماعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من ورائهم مل يرو هذا احلديث عن 

  بن واقد وال يروى عن معاذ إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى ثنا حممد بن املبارك ثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أيب إدريس  - ٧٩٥٤
ل وال إضاعة اخلوالين عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال إن الزهادة يف الدنيا ليس بتحرمي احلال

املال ولكن الزهادة يف الدنيا أال تكون مبا يف يديك أوثق منك مبا يف يدي اهللا وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا أصبت 
هبا أرغب منك فيها لو أهنا بقيت لك مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عمر بن واقد وال يروى عن أيب الدرداء إال 

  هبذا اإلسناد 

ى ثنا حممد بن املبارك ثنا عمرو بن واقد ثنا يونس عن أيب إدريس عن معاذ بن جبل عن نيب حدثنا موس - ٧٩٥٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يؤتى يوم القيامة باملمسوخ عقال وباهلالك يف الفترة وباهلالك صغريا فيقول املمسوخ 

قول اهلالك يف الفترة يا رب لو أتاين منك عقال يا رب لو آتيتين عقال ما كان من آتيته عقال بأسعد بعقله مين وي
عهد ما كان من آتاه منك عهد بأسعد بعهده مين ويقول اهلالك صغريا لو آتيتين عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد 
بعمره مين فيقول الرب تبارك وتعاىل إين آمركم بأمر فتطيعوين فيقولون نعم وعزتك فيقول اذهبوا فادخلوا النار ولو 

ا ما ضرهتم قال فتخرج عليهم قوابص يظنون أهنا قد أهلكت ما خلق اهللا من شيء فريجعون سراعا قال دخلوه
يقولون خرجنا يا رب وعزتك نريد دخوهلا فخرجت علينا قوابص ظننا أهنا قد أهلكت ما خلق اهللا من شيء 

أن ختلقوا علمت ما أنتم عاملون  فيأمرهم الثانية فريجعون كذلك يقولون مثل قوهلم فيقول اهللا تبارك وتعاىل قبل
  ]  ٥٨ص [ وعلى علمي خلقتكم وإىل علمي تصريون فتأخذهم النار ال يروى عن معاذ إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر نا حممد بن املبارك الصوري ثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة  - ٧٩٥٦
ال اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا علمين عن ايب إدريس اخلوالين عن معاذ بن جبل ق

عمال إذا أنا عملته دخلت اجلنة قال ال تشرك باهللا شيئا وإن عذبت وحرقت اطع والديك وإن اخرجاك من مالك 
مر فإهنا ومن كل شيء هو لك ال تترك الصالة متعمدا فإنه من ترك الصالة متعمدا برئت منه ذمة اهللا ال تشرب اخل

مفتاح كل شر ال تنازع األمر أهله وإن رئيت أنه لك أنفق من طولك على أهلك وال ترفع عنهم عصاك أخفهم يف 
  اهللا مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عمر بن واقد وال يروى عن معاذ إال هبذا اإلسناد 

لى املنرب يقول مسعت رسول اهللا وبه عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال مسعت معاوية بن ايب سفيان ع - ٧٩٥٧
صلى اهللا عليه و سلم يقول من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين قال وخرج علينا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما 
فقال أيقولون إين من آخركم موتا قلنا نعم قال ال أنا من أولكم موتا مث تأتون افنادا يتبع بعضكم بعضا قال ومسعت 

لى اهللا عليه و سلم يقول ال تزال طائفة من أميت قائمة على احلق ال يبالون من خالفهم ومن خذهلم حىت نيب اهللا ص
  يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس مل يرو هذا احلديث عن يونس بن ميسرة إال عمرو بن واقد 



الوليد عن حبري بن سعد عن  حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر ثنا حممد بن املبارك الصوري نا بقية بن - ٧٩٥٨
خالد بن معدان عن جبري بن نفري احلضرمي قال قالت عائشة إن آخر طعام أكله النيب صلى اهللا عليه و سلم طعام 

  فيه بصل ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به حبري بن سعد 

معاوية بن حيىي عن سعيد بن أيب أيوب عن حدثنا موسى بن عيسى نا حممد بن املبارك الصوري نا  - ٧٩٥٩
شرحبيل بن شريك عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم ما أبايل ما أتيت وال ما ارتكبت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت متيمة أو نطقت شعرا من قبل نفسي ال يروى 
  عبد اهللا بن عمرو بن العاص إال هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن حيىي  هذا احلديث عن

حدثنا موسى بن عيسى نا حممد بن املبارك نا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد  - ٧٩٦٠
ريبة يف الرعية عن املقدام بن معدي كرب وأيب امامة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلمام إذا ابتغى ال

أفسدهم مل يرو هذا احلديث عن ضمضم بن زرعة إال إمساعيل بن عياش وال يروى عن املقدام وأيب أمامة إال هبذا 
  اإلسناد 

ص [ حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر نا أيب نا حممد بن حرب األبرش عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع  - ٧٩٦١
لى اهللا عليه و سلم ليس من الرب الصيام يف السفر مل يرو هذا احلديث عن عن بن عمر قال قال رسول اهللا ص]  ٦٠

  عبيد اهللا بن عمر إال حممد بن حرب 

حدثنا موسى بن هارون نا عبد اهللا بن عمر اخلطايب نا مسلمة بن علقمة نا داود بن أيب هند عن الشعيب  - ٧٩٦٢
يه و سلم يف بين متيم ال أبغض بين متيم بعدها أبدا عن أيب هريرة قال ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عل

نذرت عائشة أن تعتق حمررا من ولد إمساعيل فأيت بسيب بن العنرب فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن سرك 
 أن تعتقي من ولد إمساعيل فأعتقي من هؤالء فجعلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ولد إمساعيل وأيت بنعم

من نعم صدقة سعد فلما راعه حسنها قال هذه صدقة قومي فسماهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قومه وقال 
  هم اشد الناس قتاال يف املالحم مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال سلمة بن علقمة 

بن أسلم عن بن عمر أن  حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن حممد عن زيد - ٧٩٦٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا الناس كإبل مائة ال تكاد جتد فيها راحلة مل يرو هذا احلديث عن زيد بن 

  أسلم إال الدراوردي 

حدثنا موسى بن هارون نا إبراهيم بن احلجاج السامي نا وهيب بن خالد عن معمر عن الزهري عن  - ٧٩٦٤
ن أيب هريرة قال قال الناس كإبل مائة ال يوجد فيها راحلة مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن سعيد بن املسيب ع

  ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه ]  ٦١ص [ املسيب عن أيب هريرة إال وهيب 

عمي وامسه زياد  حدثنا موسى بن هارون نا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي نا نعيم بن حصني السدوسي نا - ٧٩٦٥
عن جدي قال اتينا املدينة والنيب صلى اهللا عليه و سلم هبا ومعي إبل يل فقلت يا رسول اهللا مر أهل الغائط أن 



حيسنوا خمالطيت وأن يعينوين فقال فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل ادنه فمسح 
يرو هذا احلديث عن نعيم بن حصني إال عبد اهللا بن معاوية وهو نعيم بن فالن  على ناصييت ودعا يل ثالث مرات مل

  بن حصني السدوسي 

حدثنا موسى بن هارون نا عطاء بن خالد بن الزبري بن عبد اهللا بن رديح بن ذؤيب العنربي ثنا أيب خالد  - ٧٩٦٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مروا بأم عن أبيه الزبري عن أبيه عبد اهللا عن أبيه رديح عن أبيه ذؤيب أن وفد 

زبيب فأخذوا زربيتها فلحق زبيب بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا أخذ الوفد زربية أمي فقال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم ردوا عليه زربية أمه فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعا من شعري وسيفه ومنطقته مث رفع 

  هللا عليه و سلم يده فمسح هبا رأس زبيب مث قال بارك اهللا فيك يا غالم وبارك ألمك فيك النيب صلى ا

حدثنا موسى بن هارون ثنا عطاء بن خالد حدثين أيب خالد عن أبيه الزبري عن ابيه عبد اهللا عن أبيه رديح  - ٧٩٦٧
صدا فقال هلا نيب اهللا صلى اهللا عليه و عن ابيه ذؤيب أن عائشة قالت يا نيب اهللا إين أريد عتيقا من ولد إمساعيل ق

سلم انتظري حىت جييء يفء العنرب غدا فجاء يفء العنرب فقال هلا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذي منهم أربعة 
غلمة صباح مالح ال ختبأ منهم الرءوس قال عطاء بن خالد فأخذت جدي ردحيا وأخذت بن عمي مسرة وأخذت بن 

زبيبا مث رفع النيب صلى اهللا عليه و سلم يده فمسح هبا رؤوسهم وبرك عليهم مث قال  عمي رخيا وأخذت خايل
  هؤالء يا عائشة من ولد إمساعيل قصدا 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عمران بن أيب ليلى نا معاوية بن عمار الدهين عن أبيه عن أيب الزبري  - ٧٩٦٨
ني راكبا الذين أخذوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم من األنصار عن جابر قال دعاين خايل جد بن قيس يف سبع

فجاء إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه عمه العباس بن عبد املطلب فقال يا عم خذ على أخوالك فقال له 
به شيئا فتعبدوه وال تشركوا ]  ٦٣ص [ السبعون يا حممد سل لربك ولنفسك ما شئت فقال أما الذي أسأل لريب 

وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوين مما متنعون منه أنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال اجلنة مل يرو هذا احلديث 
  عن عمار الدهين إال ابنه معاوية تفرد به حممد بن عمران 

ايب الزبري عن حدثنا موسى بن هارون ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى ثنا شريك عن عمار الدهين عن  - ٧٩٦٩
  جابر قال كانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سوداء 

حدثنا موسى بن هارون نا نوح بن حبيب القومسي ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد الرمحن بن حرملة قال  - ٧٩٧٠
أحد مل يرو مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت سعدا يقول لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبويه يوم 

  هذا احلديث عن بن حرملة إال حيىي بن سعيد تفرد به نوح بن حبيب 

حدثنا موسى بن هارون نا احلسن بن سهل احلناط نا عبد اهللا بن إدريس عن بن جريج وعثمان بن  - ٧٩٧١
الدعى  األسود عن بن أيب مليكة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

  رجال أموال قوم ودماءهم مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن األسود إال بن إدريس تفرد به احلسن بن سهل 



حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن إسحاق الزراد القومسي ثنا بن أيب فديك ثنا بن أيب ذئب عن  - ٧٩٧٢
اهللا عليه و سلم قال ليس ألحد أن مينع جاره أن سعد بن إبراهيم عن ايب سلمة عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى 

يضع خشبا فوق جداره مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن إبراهيم إال بن ذئب والعن بن أيب ذئب إال بن أيب فديك 
  تفرد به إبراهيم بن إسحاق 

عن علي قال حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن بكار نا أبو وكيع عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي  - ٧٩٧٣
امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستشرف العني واألذن مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن هبرية إال 

  أبو وكيع تفرد به حممد بن بكار ورواه الناس عن أيب إسحاق عن شريح بن النعمان 

بن زياد نا معمر عن الزهري عن  حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن أيب بكر املقدمي نا عبد الواحد - ٧٩٧٤
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ال يرحم اليرحم مل يرو هذا احلديث عن 

  الزهري عن سعيد إال معمر تفرد به عبد الواحد بن زيد 

بن عبد الرمحن عن يزيد  حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا سويد بن عبد العزيز عن قرة - ٧٩٧٥
عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر اجلهين عن ]  ٦٥ص [ بن ايب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا زادكم صالة خري لكم من محر النعم الوتر وهي لكم ما بني صالة 
  العشاء إىل طلوع الفجر 

ا موسى بن هارون نا حممد بن عبد الوهاب احلارثي نا عبد الرمحن بن الغسيل عن أسيد بن علي حدثن - ٧٩٧٦
عن أبيه علي بن عبيد عن أيب إسيد قال بينما أنا جالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل من األنصار 

ه قال نعم خصال أربع الصالة عليهما فقال يا رسول اهللا هل بقي علي من بر والدي شيء من بعد موهتما أبرمها ب
  واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها بعد وفاهتما واكرام صديقهما وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال من قبلهما 

أبو شهاب عن بن أيب ليلى عن عبد ]  ٦٦ص [ حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد الواهب نا  - ٧٩٧٧
م سلمة بنت ايب حكيم قالت أدركت القواعد وهن يصلني مع رسول اهللا صلى الكرمي عن عبد اهللا بن الطيب عن أ

  اهللا عليه و سلم الفرائض ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة بنت أيب حكيم إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية احلراين نا حممد بن سلمة عن بن عالثة عن  - ٧٩٧٨
ن حسان عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني بعثين إىل هشام ب

ثقيف جتوز يف الصالة يا عثمان وأم الناس بأضعفهم فإن فيهم الضعيف وذا احلاجة واحلامل واملرضع وإين ألمسع 
  ثة تفرد به حممد بن سلمة بكاء الصيب فأجتوز مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال بن غال

حدثنا موسى بن هارون ثنا محاد بن حممد احلنفي ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول  - ٧٩٧٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس املؤمن الذي ال يأمن جاره بوائقه مل يرو هذا احلديث عن قيس إال أيوب بن عتبة 

  ]  ٦٧ص [ تفرد به محاد بن حممد 



حدثنا موسى بن هارون ثنا سعيد بن عبد اجلبار الكرابيسي ثنا إبراهيم بن ثابت من بين عبد األول  - ٧٩٨٠
حدثين عكرمة بن مصعب من بين عبد الدار عن حمرر بن ايب هريرة عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 

  ينام ليلة وال ينتبه إال اسنت 

هارون نا سعيد بن زنبور نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن ايب رواد عن معمر عن حيىي بن حدثنا موسى بن  - ٧٩٨١
أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا زوج فاطمة قال يا علي ال تدخل على 

هذا احلديث عن حيىي بن أيب  أهلك حىت تقدم شيئا فقال مايل شيء يا رسول اهللا قال أعطها درعك احلطمية مل يرو
  كثري إال معمر والعن معمر إال عبد اجمليد تفرد به سعيد بن زنبور 

حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن احلارث بن عبد  - ٧٩٨٢
 صلى اهللا عليه و سلم يقول إن حمرم الرمحن بن أيب ذباب عن عبيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه مسع رسول اهللا

  احلالل كمحل احلرام 

حيىي بن واضح حدثين حممد ]  ٦٨ص [ حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد اهللا األرزي نا أبو متيلة  - ٧٩٨٣
بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي عن أنس بن مالك قال حانت الصالة وحنن مع رسول اهللا 

هللا عليه و سلم إذ أيت بقعب من ماء فتوضأنا منه مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث وضع كفه صلى ا
على فمه مث قال اكفئوا الوضوء فتوضأنا منه فخرج علينا املاء من القعب من بني اصابعه حىت فرغنا فقلت له كم 

  طويل قال كانوا مثانني رجال كان القوم يا أبا محزة قال مائيت رجل وحدثين أيضا محيد ال

حدثنا موسى بن هارون نا إمساعيل بن موسى السدي نا شريك عن عياش بن املعافري عن عبد اهللا بن  - ٧٩٨٤
شداد عن بن عباس قال ملا نزل حترمي اخلمر قالوا يا رسول اهللا أنبيع قال إن الذي حرم شرهبا حرم مثنها أهرقوها مل 

  عافري إال شريك يرو هذا احلديث عن عياش امل

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه نا يزيد بن هارون ثنا حممد بن مطرف عن زيد بن اسلم  - ٧٩٨٥
  ال أعلمه إال عن أنس يرفعه قال قال اهللا تبارك وتعاىل ال أذهب بصفي عبدي فأرضى له ثوابا دون اجلنة 

فار نا عبيد بن سعيد عن كامل أيب العالء عن أيب حدثنا موسى بن هارون نا يوسف بن يعقوب الص - ٧٩٨٦
صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقرأ يوم اجلمعة يف الفجر آمل تنزيل وهل أتى مل يرو هذا 

  ]  ٦٩ص [ احلديث عن كامل إال عبيد بن سعيد 

يت يزيد بن أيب منصور فقال ثنا أنس بن حدثنا موسى بن هارون ثنا سهيل بن صاحل األنطاكي قال رأ - ٧٩٨٧
مالك قال كنا إذا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتفرق بيننا الشجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض 

  ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد 



دينار عن أبيه قال مسعت حدثنا موسى بن هارون نا سليمان بن ايوب صاحب البصري ثنا هارون بن  - ٧٩٨٨
رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقال له ميمون بن سنباذ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قوام أميت بشرارها مل يرو هذا احلديث عن ميمون إال هبذا اإلسناد تفرد به هارون بن دينار 

نا بشر بن السري عن عبد اهللا بن املؤمل عن بن أيب حدثنا موسى بن هارون ثنا هارون بن معروف  - ٧٩٨٩
مليكة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو دعيت إىل كراع ألجبت مل يرو هذا احلديث عن 

  بشر بن السري ]  ٧٠ص [ بن أيب مليكة إال عبد اهللا بن املؤمل تفرد به 

حلسني القنطري ثنا مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان عن حدثنا موسى بن هارون ثنا العباس بن ا - ٧٩٩٠
ميمون بن مهران عن بن عباس قال من مسع حي على الفالح فلم جيب فقد ترك سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم مل 

  يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال جعفر بن برقان والعن جعفر إال مبشر تفرد به العباس بن احلسني 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيين ثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية األنصاري  - ٧٩٩١
عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى مبىن مخس صلوات الظهر والعصر واملغرب والعشاء 

  حاق الصيين اآلخرة والفجر مل يرو هذا احلديث عن يعقوب القمي إال إبراهيم بن إس

حدثنا موسى بن هارون ثنا حممد بن عبد الواهب احلارثي نا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن  - ٧٩٩٢
بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال حممد بن 

  عبد الوهاب 

عبد اهللا بن عمر اخلطايب نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عبد اهللا بن حدثنا موسى بن هارون نا  - ٧٩٩٣
دينار عن بن عمر أن عمر قال قاتل اهللا فالنا يبيع اخلمر لقد مسع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا 

  اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها مث باعوها 

مد بن عبد الواهب احلارثي ثنا أبو شهاب احلناط عن عوف عن أيب نضرة حدثنا موسى بن هارون نا حم - ٧٩٩٤
عن أيب سعيد قال مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء وأخر املغرب 

  وعجل العشاء فصالمها مجيعا 

مهران ثنا عكرمة بن عمار قال قال  حدثنا حممد بن هارون نا يزيد بن عبد اهللا بن يزيد بن ميمون بن - ٧٩٩٥
القاسم قالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبصر املين يف ثوبه مث حيته فيصلي فيه مل يرو هذا احلديث 

  عن عكرمة بن عمار عن القاسم إال يزيد بن عبد اهللا 

العبدي حبلب قال قال يل أيب وفد  حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربين سليمان بن نافع - ٧٩٩٦
املنذر بن ساوى من البحرين حىت أتى مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومع املنذر أناس وأنا غليم ال أعقل 

أمسك مجاهلم قال فذهبوا مع سالحهم فسلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووضع املنذر سالحه ولبس 
بدهن فأتى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم وأنا مع اجلمال أنظر إىل نيب اهللا صلى ثيابا كانت معه ومسح حليته 



اهللا عليه و سلم فقال املنذر قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم رأيت منك ما مل ار من أصحابك قلت وما رأيت مين 
 أفشيء جبلت عليه أم شيء سالحك ولبست ثيابك وتدهنت قلت يا نيب اهللا]  ٧٢ص [ يا نيب اهللا قال وضعت 

أحدثته فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بل شيء جبلت عليه فسلموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم أسلمت عبد القيس طوعا وأسلم الناس كرها فبارك اهللا يف عبد القيس وموايل عبد 

نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما أين أنظر إليك ولكين مل أعقل قال ومات أيب وهو بن  القيس قال يل أيب نظرت إىل
  عشرين ومائة سنة ال يروى عن نافع العبدي إال هبذا اإلسناد تفرد به إسحاق بن راهويه 

أبيه حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد حدثين عمي الوسيم بن مجيل عن عبد اجلبار بن مري عن  - ٧٩٩٧
أن رجال أتى بن عمر فسأله فألقى إليه عمامته فقال له بعض القوم لو أعطيته درمها ألجزأ فقال بن عمر مسعت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الرب أن يصل الرجل ود أبيه وإن هذا كان ود عمر مل يرو هذا احلديث 
  عن الوسيم بن مجيل إال قتيبة 

هارون نا قتيبة بن سعيد ثنا عبثر بن القاسم عن برد بن أيب زياد عن املسيب بن رافع حدثنا موسى بن  - ٧٩٩٨
قال مسعت الرباء بن عازب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبع جنازة حىت يصلي عليها كان له من 

حد مل يرو هذا احلديث عن األجر قرياط ومن مشى مع جنازة حىت تدفن كان له من األجر قرياطان والقرياط مثل أ
  املسيب بن رافع إال برد تفرد به عبثر وال يروى عن الرباء إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو كامل اجلحدري نا محاد بن زيد عن مساك بن عطية عن أيوب عن نافع عن  - ٧٩٩٩
مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال أبو بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع حبل احلبلة 

  كامل 

حدثنا موسى بن هارون ثنا داود بن رشيد نا إمساعيل بن عياش نا األزهر بن راشد نا سليم بن عامر عن  - ٨٠٠٠
جبري بن نفري عن معاذ بن جبل قال رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم جبة جمببة حبرير فقال طوق من نار يوم القيامة مل 

  يرو هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن أيب عمر العدين نا بشر بن السري نا عمر بن الوليد الشين عن  - ٨٠٠١
 عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب يوم اجلمعة فدخل رجل يتخطى رقاب الناس فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبطئ أحدكم مث يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم فقال ما زدت على أن مسعت النداء 
  فتوضأت قال أو يوم وضوء هو 

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة نا داود بن أيب هند عن عكرمة  - ٨٠٠٢
ليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت عن بن عباس قال قالت قريش ل

يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال فقالوا أوتينا علما كثريا فنزلت قل لو كان 
  ]  ٧٤ص [ تفرد به قتيبة  البحر مدادا لكلمات ريب اآلية مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال بن زائد



حدثنا موسى بن هارون ثنا عبد اهللا بن حممد بوران نا األسود بن عامر نا محاد بن سلمة عن حيىي بن  - ٨٠٠٣
سعيد عن سامل عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استقبل مطلع الشمس فقال من ها هنا يطلع قرن 

ون وغلظ القلوب مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة عن حيىي إال الشيطان وها هنا الفنت والزالزل والفداد
  األسود ورواه الناس عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سامل 

حدثنا موسى بن هارون نا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا محاد بن زيد عن ايوب وهشام عن حممد بن  - ٨٠٠٤
يه و سلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنة وال ينجيه من النار قالوا سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عل

وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته مل يرو هذا احلديث عن محاد بن يزيد عن أيوب إال 
  القواريري 

وب وهشام عن حممد عن أيب حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد عن أي - ٨٠٠٥
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من رآين يف املنام فقد رآين مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد عن أيوب 

  إال أبو الربيع 

حدثنا موسى بن هارون ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين نا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن أيوب  - ٨٠٠٦
  يب هريرة رفعه قال البطن والغرق شهادة عن حممد عن أ

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن حيىي النيسابوري نا حممد بن حيىي أبو غسان الكناين أخربين املنذر بن  - ٨٠٠٧
عبد اهللا احلزامي قال قال عبد العزيز بن أيب سلمة حدثين عبد اهللا بن دينار حدثين نافع عن بن عمر قال قال النيب 

 عليه و سلم إذا جئتم اجلمعة فاغتسلوا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار عن نافع إال عبد العزيز صلى اهللا
بن أيب سلمة والعن عبد العزيز إال منذر بن عبد اهللا والعن املنذر إال أبو غسان الكناين تفرد به حممد بن حيىي ورواه 

  نافع الناس عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ليس فيه 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد اهللا بن منري نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ٨٠٠٨
عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بأرض تسمى عذرة فسماها خضرة مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة 

  إال عبدة 

حدري نا حامت بن وردان عن بن عون عن حممد عن أنس بن حدثنا موسى بن هارون نا أبو كامل اجل - ٨٠٠٩
مالك قال اتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فوجدته يسم الظهر الذي أصابه مل يرو هذا احلديث عن بن 

  عون إال حامت بن وردان وبن أيب عدي 

بن سريين عن أيب هريرة  حدثنا موسى بن هارون نا أبو كريب نا خلف بن أيوب عن عوف عن حممد - ٨٠١٠
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خصلتان ال جتتمعان يف منافق حسن مست وفقه يف دين مل يرو هذا احلديث عن 

  ]  ٧٦ص [ عوف إال خالد بن أيوب تفرد به أبو كريب 



أيب هريرة  حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن مهران اجلمال نا عيسى بن يونس عن عوف عن حممد عن - ٨٠١١
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل معاهدا يف غري كنهه مل جيد ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية مائة 

  سنة مل يرو هذا احلديث عن عوف إال عيسى بن يونس 

عمرو  حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن مهران اجلمال قال ذكر حممد بن أيب سلمة املكي عن حممد بن - ٨٠١٢
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال أهديت لعائشة وحفصة هدية ومها صائمتان فأكلتا منها فذكرتا ذلك للنيب صلى 

مكانه وال تعودا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال حممد بن أيب سلمة ( اهللا عليه و سلم فقال اقضيا يوما 
  تفرد به حممد بن مهران 

رون نا إسحاق بن راهويه نا الفضل بن موسى عن معمر عن بن طاوس عن ابيه عن حدثنا موسى بن ها - ٨٠١٣
بن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شهر سيفه مث وضعه فدمه هدر مل يذكر يف هذا احلديث أحد 

  ممن رواه عن معمر بن الزبري إال الفضل بن موسى ورواه عبد الرزاق وغريه مقطوعا 

دثنا موسى بن هارون ثنا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن عبد العزيز األشجعي نا يزيد بن أيب عبيد ح - ٨٠١٤
عن سلمة بن األكوع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيلف أحد عند املنرب على ميني كاذبة إال تبوأ 

  ن بعد العزيز تفرد به أبو موسى األنصاري مقعده من النار مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب عبيد إال عاصم ب

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد ثنا عبد املؤمن بن عبد اهللا أبو احلسن نا عبد اهللا بن خالد  - ٨٠١٥
العبسي نا عبد الرمحن بن مقرن املزين عن غالب بن عبد اهللا بن أجبر قال ذكرت قيسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل النيب صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا قيسا رحم اهللا قيسا قيل يا رسول اهللا ترحم على قيس قال نعم إنه و سلم فقا
كان على دين أيب إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا يا قيس حيي مينا يا مين حيي قيسا إن قيسا فرسان اهللا يف األرض 

ناصر غري قيس إن هللا فرسانا من أهل السماء موسومني والذي نفسي بيده ليأتني على الناس زمان ليس هلذا الدين 
وفرسانا من أهل األرض معلومني ففرسان اهللا من أهل األرض قيس إمنا قيس بيضة تفلقت عنا أهل البيت إن قيسا 

  ضراء اهللا يعين أسد اهللا مل يرو هذا احلديث عن غالب بن أجبر إال هبذا اإلسناد تفرد به قتيبة 

بن هارون نا سهل بن عثمان نا حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن عبد  حدثنا موسى - ٨٠١٦
الرمحن السكسكي عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال قال أناس من العرب يا رسول اهللا أسلمنا ومل نقاتلك وقاتلك بنو 

احلديث عن إبراهيم بن  فالن فأنزل اهللا مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم اآلية مل يرو هذا
  السكسكي إال احلجاج والعن احلجاج إال حفص تفرد به سهل بن عثمان 

حدثنا موسى بن هارون نا عيسى بن سامل الشاشي نا أبو املليح الرقي عن ميمون بن مهران عن بن عمر  - ٨٠١٧
راجعها وال جيامعها حىت تطهر فإذا أنه طلق امرأته يف حيضتها فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن ي

  طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال أبو املليح 



حدثنا موسى بن هارون نا أمحد بن حفص حدثين أيب نا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  - ٨٠١٨
  اهللا عليه و سلم عن احلسن واحلسني  قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال عق رسول اهللا صلى

حدثنا موسى بن هارون نا أمحد بن حفص حدثين أيب نا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  - ٨٠١٩
عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدعوا باملوت وال متنوه ]  ٧٩ص [ يونس بن عبيد عن ثابت 

أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل مل يرو هذا احلديث عن  فمن كان داعيا فليقل اللهم
  يونس إال احلجاج تفرد به بن طهمان 

وبه عن احلجاج بن احلجاج عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨٠٢٠
  سلم عن الشرب واألكل يف آنية الذهب والفضة 

وبه عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٠٢١
  يدعو يا حي يا قيوم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلجاج تفرد به إبراهيم بن طهمان 

ا ابو جملز عن بن عمر حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد اهللا األرزي ثنا أبو متيلة عن أيب طيبة ثن - ٨٠٢٢
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لبس احلرير أو شرب من فضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها 

  أو عبدا على مواليه فليس منا مل يرو هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو متيلة 

رمحن بن سهم األنطاكي ثنا أبو إسحاق الفزاري نا عبد اهللا بن حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد ال - ٨٠٢٣
عن عبد اهللا بن عمرو قال كان ]  ٨٠ص [ شوذب حدثين عامر بن عبد الواحد األحول عن عبد اهللا بن بريدة 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب مغنما أمر بالال فنادى يف الناس ثالثا ليجيء الناس بغنائمهم فنخمسه
ونقسمه فأتاه رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول اهللا هذا مما كنا أصبنا من الغنيمة فقال أما مسعت بالال 

نادى ثالثا فقال نعم قال فما منعك أن جتيء به فاعتذر إليه فقال كن الذي جييء به يوم القيامة فلن أقبله منك مل يرو 
  ن شوذب هذا احلديث عن عامر األحول إال عبد اهللا ب

حدثنا موسى بن هارون نا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي ثنا خملد بن احلسني عن هشام بن حسان عن حممد  - ٨٠٢٤
بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت مل يرو هذا 

  احلديث عن هشام إال خملد تفرد به مسلم اجلرمي 

حدثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد نا مفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن  - ٨٠٢٥
مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث نزل 

  احلديث عن الزهري إال عقيل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب مل يرو هذا 

حدثنا موسى بن هارون نا عبيد اهللا بن عمر القواريري نا محاد بن زيد عن هشام وأيوب عن حممد عن  - ٨٠٢٦
أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابردوا بالصالة يف شدة احلر فإن شدة احلر من فيح جهنم أو قال من 

  حلديث عن محاد بن زيد عن أيوب إال القواريري فتح أبواب جهنم مل يرو هذا ا



حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا معن بن عيسى ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن  - ٨٠٢٧
أنس قال كان أحب األلوان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلضرة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن 

   عن سعيد إال معن تفرد به إبراهيم بن املنذر بشري وال

حدثنا موسى بن هارون نا حمرز بن عون نا قران بن متام عن أمين بن نابل عن قدامة بن عبد اهللا بن عمار  - ٨٠٢٨
  العامري قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالبيت على ناقته ويستلم احلجر مبحجنه 

بن هارون نا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين نا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد اهللا بن حدثنا موسى  - ٨٠٢٩
عمر عن نافع عن بن عمر أن رجال أتى عمر فقال إين طلقت امرأيت البتة وهي حائض فقال عمر عصيت ربك 

امرأته أن يراجعها فقال  وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بن عمر حني فارق
له عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يراجع بطالق بقي له وإنه مل يبق لك ما ترجع به امرأتك مل يرو 

  هذا احلديث هبذا اللفظ عن عبيد اهللا بن عمر إال سعيد بن عبد الرمحن تفرد به الترمجاين 

و احلذاء املديين نا عبد اهللا بن نافع عن بن أيب ذئب عن سعيد حدثنا موسى بن هارون نا مسلم بن عمر - ٨٠٣٠
 ٨٢ص [ بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال جتعلوا 

د اهللا بن قربي عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث ما كنتم مل يصل هذا احلديث عن بن أيب ذئب إال عب] 
  نافع تفرد به مسلم بن عمرو 

حدثنا موسى بن هارون نا حيىي بن معني نا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن  - ٨٠٣١
النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل اهلدية ويثيب عليها مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عيسى بن 

  يونس 

بن هارون نا حفص بن عبد اهللا أبو عمر الضرير احللواين نا عمر بن عبيد بياع اخلمر عن حدثنا موسى  - ٨٠٣٢
هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن 

  عمر الضرير تؤتى عزائمه مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال عمر بن عبيد تفرد به أبو 

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا فضيل بن عياض عن عبد اهللا بن عمر عن ايب بكر بن سامل  - ٨٠٣٣
عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا يف النار مل يرو هذا 

  احلديث عن فضيل إال قتيبة 

بن هارون ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة بن عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب حدثين إبراهيم بن حدثنا موسى  - ٨٠٣٤
سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى يف يد رجل خامتا من ذهب فضرب أصبعه 

د تفرد به عبد العزيز بقضيب كان معه حىت رمى به مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن أنس إال إبراهيم بن سع
  العمري ورواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب ثعلبة اخلشين 



حدثنا موسى بن هارون نا أيب نا وهب بن جرير بن حازم نا أيب قال مسعت النعمان بن راشد حيدث عن  - ٨٠٣٥
ة جاء ولده أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم الزهري عن بن املنكدر عن جابر قال قالت يهود إذا غشي امرأته جمبي

فأتوا حرثكم أىن شئتم إن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية غري أن ذلك يف صمام واحد مل يرو هذا احلديث عن الزهري 
  إال النعمان وال رواه عن النعمان إال جرير تفرد به وهب بن جرير 

بن خالد عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد ثنا عطاف  - ٨٠٣٦
  عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن نافع إال عطاف تفرد به قتيبة 

حممد بن مسلم عن عمرو بن ]  ٨٤ص [ حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عبد الواهب احلارثي نا  - ٨٠٣٧
  هللا عليه و سلم هنى أن يضع الرجل إحدى رجليه على األخرى وهو متكئ دينار عن جابر أن النيب صلى ا

حدثنا موسى بن هارون نا أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن ايب فديك أخربين موسى بن يعقوب عن عبد  - ٨٠٣٨
ه الرمحن بن إسحاق عن بن شهاب عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد اجلهين أخرب

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جهز غازيا فله مثل أجره ومن خلف غازيا يف أهله فله مثل أجره 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن بكار ثنا يوسف بن املاجشون عن أبيه عن عبد الرمحن بن كعب بن  - ٨٠٣٩
إنك منهن فخيل إيل أنه مل يتزوج بكرا غريي مل مالك عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا من أزواجك يف اجلنة قال 

يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك إال املاجشون وال رواه عن املاجشون إال ابنه يوسف تفرد به 
  حممد بكار 

 حدثنا موسى بن هارون نا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا عبد اهللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن - ٨٠٤٠
عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو باملدينة يقول اللهم ]  ٨٥ص [ بن شهاب 

اجعل فيها ضعفي ما مبكة من الربكة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أسامة بن زيد وال رواه عن أسامة إال عبد 
  اهللا بن موسى التيمي 

بن حفص ثنا أيب نا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  حدثنا موسى بن هارون ثنا أمحد - ٨٠٤١
قتادة عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا إنا لنحب قوما ما نبلغ أعماهلم 

  قال فإنك مع من أحببت فقال القوم وحنن كذلك يا رسول اهللا قال أنتم كذلك 

ارون ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن حدثنا موسى بن ه - ٨٠٤٢
قتادة عن أيب أيوب قال مسعت ابا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملوقع سوط يف اجلنة خري مما بني 

  السماء واألرض 

هللا عليه و سلم يهلك كسرى فال يكون وبه عن أيب أيوب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا - ٨٠٤٣
كسرى بعده فإنه يقول إين أنا ملك األمالك ويهلك قيصر فال يكون قيصر بعده وذلك أنه يقول إين أنا ملك 

  األمالك مل يرو هذين احلديثني عن قتادة إال احلجاج تفرد به إبراهيم بن طهمان 



ربه أنه حدثه أنه مسع أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا وبه عن احلجاج عن قتادة عن عبد األعلى بن عبد  - ٨٠٤٤
  صلى اهللا عليه و سلم قال إن عيسى نازل فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير 

وبه عن احلجاج عن قتادة عن عبيد اهللا بن عمر عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٠٤٥
وحييا فال ميوت ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه مل يرو هذا احلديث عن قتادة من اتقى اهللا دخل اجلنة ينعم فيها ال يبؤس 

  إال احلجاج بن احلجاج وهشام الدستوائي تفرد به إبراهيم بن طهمان تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه 

 حدثنا موسى بن هارون ثنا محيد بن مسعدة نا سفيان بن حبيب عن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا - ٨٠٤٦
املزين عن بن عمر قال السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه وحني يدخل مكة مل يرو هذا احلديث عن بكر إال محيد 

  تفرد به سفيان بن حبيب 

حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو كامل اجلحدري نا محاد بن زيد عن يونس ومساك بن عطية وهشام يف  - ٨٠٤٧
ة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عبد الرمحن ال تسأل آخرين عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسر

مسألة أعنت عليها وإذا حلفت ]  ٨٧ص [ اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري 
د إال أبو على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زي

  كامل 

حدثنا موسى بن هارون ثنا طالوت بن عباد نا سويد أبو حامت عن قتادة عن حفصة بنت سريين عن  - ٨٠٤٨
سلمان بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن مع الغالم عقيقته فاهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى 

  ك صدقتان والصدقة على املسكني صدقة وصدقتك على قرابت

حدثنا موسى بن هارون ثنا حيىي بن أيوب املقابري نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب عن منصور بن املعتمر  - ٨٠٤٩
هذا احلديث مث لقيت منصور بن املعتمر فسألته عنه فحدثنا عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال يف القراءة 

يك ذلك اإلمام مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوهاب تفرد خلف اإلمام أنصت للقراءة كما أمرت وسيكف
  به حيىي بن أيوب 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال مسعت أيب نا أبو محزة أخربنا عاصم بن  - ٨٠٥٠
ان الشعب سلسلة سليمان عن بن سريين عن أنس بن مالك أن قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم انصدع فجعل مك

  من فضة مل يرو هذا احلديث عن عاصم عن بن سريين إال أبو محزة 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن أيب بكر املقدمي نا مؤمل بن إمساعيل نا محاد بن سلمة عن يعلى بن  - ٨٠٥١
ا فإذا سأله أبو رزين عطاء عن وكيع بن عدس عن أيب رزين قال كره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسائل وعاهب

  أعجبه ذلك وأجابه مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال مؤمل تفرد به املقدمي 



حدثنا موسى بن هارون نا سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم نا أيب نا مسلم بن خالد الزجني عن العالء عن  - ٨٠٥٢
عن كسب األمة إال أن يكون هلا عمل واصب يعرف مل أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى 

  يرو هذا احلديث عن العالء إال مسلم تفرد به عبد اهللا بن عبد احلكم 

حدثنا موسى بن هارون نا الصلت بن مسعود اجلحدري نا مالك بن سليمان أبو غسان النهشلي عن  - ٨٠٥٣
ال أمة صناع اليدين مل يرو هذا احلديث عن يزيد الضيب يزيد الضيب عن أنس بن مالك يرفعه قال ال تستغلوا األمة إ

  ]  ٨٩ص [ إال مالك بن سليمان تفرد به الصلت 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عمران بن أيب ليلى حدثتين عميت محادة بنت حممد عن عمتها آمنة  - ٨٠٥٤
يه و سلم فكان فيما أخذ علينا أن خنتضب بنت عبد الرمحن عن جدهتا أم ليلى قالت بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عل

  الغمس ومنتشط بالعسل وال نقحل أيدينا من خضاب 

وبه قالت امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت إحدانا تقدر أن تتخذ يف يديها مسكتني من  - ٨٠٥٥
ن احلديثني عن أم ليلى إال هبذا فضة فإن مل تكن تقدر عقدت يديها ولو بسري وقال ال تشبهن بالرجال ال يروى هذي

  اإلسناد تفرد هبما حممد بن عمران 

حدثنا موسى بن هارون نا احلسني بن عبد األول نا أبو متيلة حيىي بن واضح ثنا حممد بن إسحاق عن  - ٨٠٥٦
ن ما يكون عمه موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متنوا لقاء العدو ال تدرو

  يف ذلك مل يرو هذا احلديث عن حممد بن إسحاق إال أبو متيلة 

حدثنا موسى بن هارون ثنا خلف بن هشام البزاز نا أبو شهاب احلناط عن إمساعيل عن قيس عن جرير  - ٨٠٥٧
نا كما ترون قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيا

هذا ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا مث قرأ 
فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مل يقل أحد ممن روى احلديث عن إمساعيل بن ايب خالد ترون 

  ربكم عيانا إال أبو شهاب تفرد به خلف 

موسى بن هارون ثنا عبد األعلى بن محاد والعباس بن الوليد النرسيان قاال ثنا وهيب بن خالد نا حدثنا  - ٨٠٥٨
أيوب ومعمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ث عن أيوب إال وهيب ليس بكاذب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا مل يرو هذا احلدي

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن زنبور ثنا احلارث بن عمري عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال  - ٨٠٥٩
سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أجر الرباط فقال من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان له مثل أجر من 

  خلفه ممن صام وصلى 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار مل يرو هذين وبه قال قا - ٨٠٦٠
  احلديثني عن محيد إال احلارث بن عمري تفرد به حممد بن زنبور 



حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن ايب عمر العدين نا مروان بن معاوية عن محيد الطويل عن أنس أن  - ٨٠٦١
 عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أمي توفيت ومل توص أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم سعدا أتى النيب صلى اهللا

  وعليك باملاء قال موسى بن هارون وهم فيه مروان مبكة إمنا هو عن محيد عن احلسن 

إمساعيل  حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا عبد العزيز بن أيب ثابت ثنا إبراهيم بن - ٨٠٦٢
بن ايب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال ما احتلم نيب قط إمنا االحتالم من الشيطان مل يرو 

هذا احلديث عن داود بن احلصني إال بن أيب حبيبة وال عن بن أيب حبيبة إال عبد العزيز بن أيب ثابت تفرد به إبراهيم 
  بن املنذر 

ون نا احلسني بن عبد األول نا أبو متيلة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي عن عطاء حدثنا موسى بن هار - ٨٠٦٣
عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بصوم عاشوراء مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عبيد اهللا العتكي تفرد 

  به أبو متيلة 

 ٩٢ص [ طلب بن زياد عن بن ايب ليلى عن عطية حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو بكر بن ايب شيبة نا امل - ٨٠٦٤
عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسحروا فإن يف السحور بركة مل يرو هذا احلديث عن بن ] 

  أيب ليلى إال املطلب بن زياد 

يمون الصائغ عن حدثنا موسى بن هارون ثنا شيبان بن فروخ نا داود بن ايب الفرات ثنا إبراهيم بن م - ٨٠٦٥
عطاء بن ايب رباح حدثين عروة بن الزبري أن عائشة أخربته ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى وهي معترضة 

  بني يديه 

وبه عن عطاء عن أيب هريرة قال يف كل صالة قراءة ولو بفاحتة الكتاب فما أعلن لنا رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٠٦٦
أسر فنحن نسره مل يرو هذين احلديثني عن إبراهيم الصائغ إال داود بن أيب الفرات عليه و سلم فنحن نعلنه وما 

  وعون بن معمر 

حدثنا موسى بن هارون نا عطية بن بقية حدثين أيب نا إسحاق بن راهويه عن املعتمر بن سليمان التيمي  - ٨٠٦٧
اهللا عليه و سلم عن كسر سكة  عن حممد بن فضاء عن أبيه عن علقمة عن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى

  املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس مل يرو هذا احلديث عن بقية إال ابنه 

نا حممد بن محري نا حممد بن ]  ٩٣ص [ حدثنا موسى بن هارون نا هارون بن داود النخار الطرسوسي  - ٨٠٦٨
لم من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل زياد األهلاين عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت مل يرو هذا احلديث عن حممد بن زياد إال حممد بن محري وال يروى عن ايب أمامة 
  إال هبذا اإلسناد 

ابت حدثنا موسى بن هارون نا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثين أيب عبد اهللا عن جدي مصعب بن ث - ٨٠٦٩
عن حنظلة بن قيس عن عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عامر بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 



قتل أو قال من مات دون ماله فهو شهيد ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد 
  اهللا بن مصعب 

منصور بن ايب مزاحم وحممد بن بكار قاال نا أبو معشر عن يوسف بن يعقوب حدثنا موسى بن هارون نا  - ٨٠٧٠
عن السائب بن يزيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتل عبد اهللا بن خطل يوم الفتح أخرجوه من حتت أستار 

ب إال هبذا الكعبة فضرب عنقه بني زمزم واملقام قال ال يقتل قرشي بعدها صربا اليروى هذا احلديث عن السائ
  اإلسناد تفرد به أبو معشر 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو مصعب نا عبد العزيز بن حممد عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن  - ٨٠٧١
بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه وسريره إىل اسطوانة التوبة مما يلي 

   يرو هذا احلديث عن نافع إال عيسى بن عمر تفرد به الدراوردي القبلة مث يستند إليها مل

حدثنا موسى بن هارون ثنا طاهر بن حممد احلليب نا أبو اجلواب عن عمار بن رزيق عن منصور عن أيب  - ٨٠٧٢
ت حازم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من امرأة يطلب منها زوجها حاجة فتأىب فيبي

وهو عليها غضبان إال باتت تلعنها املالئكة حىت تصبح مل يرو هذا احلديث عن منصور إال عمار بن رزيق تفرد به أبو 
  اجلواب 

حدثنا موسى بن هارون ثنا سريج بن يونس نا محيد بن عبد الرمحن نا حسن بن صاحل عن هارون بن  - ٨٠٧٣
صلى اهللا عليه و سلم ضرس الكافر يف النار أو ناب الكافر سعد عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  مثل أحد وغلظ جلده مسرية ثالث 

حدثنا موسى بن هارون نا هارون بن معروف نا بن وهب عن عاصم بن حكيم عن حيىي بن أيب عمرو  - ٨٠٧٤
 مرابض الغنم وال عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صلوا يف]  ٩٥ص [ الشيباين عن ابيه 

  تصلوا يف أعطان اإلبل ال يروى هذا احلديث عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب 

حدثنا موسى بن هارون نا منصور بن ايب مزاحم نا شريك عن كليب بن وائل عن بن عمر قال هنى  - ٨٠٧٥
حها مل يرو هذا احلديث عن كليب بن وائل إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تبتاع الثمرة حىت يبدو صال

  شريك تفرد به منصور بن أيب مزاحم 

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال للستة هم  - ٨٠٧٦
له عبد الرمحن بن عوف  الذين خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الدنيا وهو عنهم راض قال بايعوا ملن بايع

  فإذا بايعتم ملن بايع له عبد الرمحن فمن أىب فاضربوا عنقه 

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابيه أن عمر  - ٨٠٧٧
أتعبتين البارحة أو كما قال مل دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم وإنسان يغمز ظهره فسأله عمر فقال إن الناقة 

  يرو هذين احلديثني عن عبد اهللا بن زيد بن أسلم إال قتيبة 



حدثنا موسى بن هارون نا داود بن عمرو الضيب نا منصور بن أيب األسود عن عبد امللك بن أيب سليمان  - ٨٠٧٨
ا حلجته وعمرته مل يرو هذا عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف طوافا واحد]  ٩٦ص [ عن عطاء 

  احلديث عن عبد امللك إال منصور بن أيب األسود 

حدثنا موسى بن هارون نا حيىي احلماين نا حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٨٠٧٩
ذا احلديث عن سلمة ما بقي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد إال أربعة أحدهم عبد اهللا بن مسعود مل يرو ه

  إال ابنه 

حدثنا موسى بن هارون نا قتيبة بن سعيد نا حممد بن موسى املخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن  - ٨٠٨٠
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه مل 

  ب بن سلمة إال حممد بن موسى املخزومي وهو الفطري يرو هذا احلديث عن يعقو

وبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة فيه ساعة ال يصادفها عبد خملص  - ٨٠٨١
يدعو اهللا إال استجاب له ومل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن ايب هريرة عبد خملص إال سلمة أبو يعقوب هبذا 

  اد تفرد به حممد بن موسى اإلسن

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن أيب بكر املقدمي نا محاد بن زيد عن مفضل بن فضالة عن يزيد بن أيب  - ٨٠٨٢
زياد عن سليم بن عمرو بن األحوص قال حدثتين أم جندب أهنا رأت النيب صلى اهللا عليه و سلم عند اجلمرة وهو 

  ضا وارموا مبثل حصى اخلذف يقتل بعضكم بع]  ٩٧ص [ يقول ال 

حدثنا موسى بن هارون نا احلسن بن احلكم العرين نا شعيب بن حرب عن عثمان بن واقد عن سعيد بن  - ٨٠٨٣
أيب سعيد موىل املهري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخلت اجلنة أمة بقضها وقضيضها 

هبم يتوكلون مل يرو هذا احلديث عن سعيد موىل املهري إال عثمان تفرد به كانوا ال يسترقون وال يكتوون وعلى ر
  شعيب بن حرب 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن عبد العزيز األشجعي نا حممد بن زيد بن  - ٨٠٨٤
سلم عن الرجل يغتسل قنفذ التيمي عن جابر بن سيالن عن بن مسعود أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من اجلنابة فيخطئ بعض جسده املاء قال ليغسل ذلك املكان مث ليصل 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو الربيع الزهراين نا أبو معشر عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال  - ٨٠٨٥
ذا احلديث عن حممد بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ستر على أخيه عورة فكأمنا أحىي موءودة مل يرو ه

  ]  ٩٨ص [ املنكدر إال أبو معشر تفرد به أبو الربيع 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا أبو األشهب عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة  - ٨٠٨٦
ت عليها وإن قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة أعن



أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك مل 
  يرو هذا احلديث عن أيب األشهب إال كامل بن طلحة 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن احلارث بن عبد  - ٨٠٨٧
الرمحن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الغرر مل يرو هذا احلديث 

  عن احلارث إال عاصم تفرد به أبو موسى 

حدثنا موسى بن هارون نا أمحد بن عبدة نا فضيل بن عياض عن محيد عن أنس قال كنا جنمع مع رسول  - ٨٠٨٨
  لم مث نرجع فنقيل مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال أمحد بن عبدة اهللا صلى اهللا عليه و س

حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز األشجعي عن أيب سهيل بن  - ٨٠٨٩
ن مالك عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أ

  يفقئوا عينه 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن عبد العزيز أخربنا احلارث بن عبد الرمحن  - ٨٠٩٠
  عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أسكب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضوءه وأنا حائض 

سني بن زيد يقول نا بن جريج مبكة يف دار حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري مسعت ح - ٨٠٩١
العجلة وجعفر بن حممد حاضر عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحل اهللا 
من النساء ثالثا ونكاح مبوارثة ونكتح بغري موارثة وملك اليمني فلم ينكره جعفر مل يرو هذا احلديث عن بن جريج 

  فرد به أبو موسى األنصاري إال حسني ت

حدثنا موسى بن هارون ثنا أمحد بن حفص حدثين أيب ثنا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  - ٨٠٩٢
قتادة عن عمر بن سيف عن املهلب بن أيب صفرة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

فتحشرهم إىل املغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يكون عليه و سلم تبعث نار على أهل املشرق 
هلا ما سقط منهم وختلف تسوقهم سوق احلمل الكسري مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلجاج تفرد به إبراهيم بن 

  طهمان 

الن عن نافع عن ايب حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عباد املكي نا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عج - ٨٠٩٣
عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا ]  ١٠٠ص [ سلمة 

  أحدهم 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عباد نا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عجالن عن نافع عن أيب سلمة  - ٨٠٩٤
 عليه و سلم قال إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهم مل يرو عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا

  هذين احلديثني عن حممد بن عجالن إال حامت بن إمساعيل 



حدثنا موسى بن هارون ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا عبد اهللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن  - ٨٠٩٥
عن أبيه قال كنت يف ناحية مكة فجاء رجل فسلم وأنا بني ظهراين غنم يل  أيب مرارة اجلهين عن بن سعر الدؤيل

فقلت من أنت فقال انا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت مرحبا برسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يس حقنا يف سلم وأهال فما تريد قال اريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ماخض حني ما ولدت فلما نظر إليها قال ل

  هذه قلت ففيم حقك قال يف الثنية واجلذعة اللحية ال يروى عن سعر إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن أبان الواسطي نا سويد أبو حامت عن قتادة عن مورق العجلي عن أيب  - ٨٠٩٦
اهللا عليه و سلم قال املرأة عورة وإهنا إذا خرجت من بيتها األحوص عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى 

استشرفها الشيطان وإن أقرب ما تكون إىل اهللا يف قعر بيتها مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سويد أبو حامت ومهام 
  وسعيد بن بشري تفرد به عن مهام عمر بن عاصم الكاليب وتفرد به عن سعيد أبو اجلماهري 

موسى بن هارون نا مصعب بن عبد اهللا الزبريي نا هشام بن عبد اهللا بن عكرمة عن هشام بن  حدثنا - ٨٠٩٧
عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التمسوا الرزق يف خبايا األرض مل يرو هذا احلديث عن 

  هشام بن عروة إال هشام بن عبد اهللا بن عكرمة تفرد به مصعب الزبريي 

حدثنا موسى بن هارون نا خالد بن أسلم ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان عن عبيد اهللا بن عمر عن هشام  - ٨٠٩٨
بن عروة عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيت أم سلمة يصلي يف ثوب متلفعا 

  مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أبو مهام 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا عتاب بن بشري عن عبيد اهللا بن أيب زياد عن أيب  - ٨٠٩٩
  عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة اجلنني ذكاة أمه ]  ١٠٢ص [ الزبري 

عياش عن األعمش عن  حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه نا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن - ٨١٠٠
عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال إين آلخذ بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أقوده وعمار يسوق به أو عمار يقوده وأنا أسوق به إذ استقبلنا اثنا عشر رجال متلثمني قال هؤالء املنافقون إىل يوم 

 اال تبعث إىل كل رجل منهم فتقتله فقال أكره أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه القيامة قلنا يا رسول اهللا
وعسى اهللا أن يكفيهم بالدبيلة قلنا وما الدبيلة قال شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فنقتله مل يرو هذا 

  احلديث عن األعمش إال أبو بكر بن عياش تفرد به هبيحىي بن آدم 

ا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن حدثن - ٨١٠١
أيب هريرة قال قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فقال الذي قضى عليه 

هللا عليه و سلم إن هذا يقول أغرم من ال أكل وال شرب وال صاح فاستهل مثل ذلك يطل فقال رسول اهللا صلى ا
مل يقل أحد من رواة هذا احلديث عن حممد بن ]  ١٠٣ص [ بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل 

  عمرو أو فرس أو بغل إال عيسى بن يونس 



حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا روح بن عبادة نا بن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ٨١٠٢
عن جابر بن عبد اهللا أن قوما شكوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم املشي فقال عليكم بالنسالن قال فنسلنا 

  فوجدناه أخف مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال روح بن عبادة وال رواه عن جعفر إال بن جريج 

حلسن أبو مسعود الزجاج املوصلي حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا عبد الرمحن بن ا - ٨١٠٣
ثنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كان ينبذ التمر على حدة والبسر على حدة ويقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم انتبذوا كل واحد منهما على حدة مل يرو هذا احلديث عن معمر إال أبو مسعود الزجاج 

هويه نا حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن ايب إسحاق عن حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن را - ٨١٠٤
القاسم بن خميمرة عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن العزل فقال ليس 

إسحاق  من كل املاء يكون الولد لو اراد اهللا أن خيلق شيئا مل مينعه شيء مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث بني أيب
  وأيب الوداك القاسم بن خميمرة إال أبو بكر بن عياش تفرد به حيىي بن آدم 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا الفضل بن موسى عن عبد املؤمن بن خالد عن عبد  - ٨١٠٥
لى اخلفني وصلى عن املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح ع]  ١٠٤ص [ اهللا بن بريدة 

فأقامين عن ميينه مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن املغرية وصلى فأقامين عن ميينه إال عبد اهللا بن بريدة تفرد به 
  عبد املؤمن بن خالد 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا عبد الصمد بن عبد الوارث نا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٨١٠٦
ن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى فبزق يف ثوبه فدلكه مل يرو هذا احلديث عن عن أيب نضرة ع

  محاد بن سلمة إال عبد الصمد 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا وهب بن جرير نا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق  - ٨١٠٧
عباس قال افترض عليهم أن يقاتل الواحد عشرة فثقل ذلك  يقول حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن عطاء عن بن

عليهم وشق عليهم فوضع عنهم إىل أن يقاتل الرجل الرجلني فأنزل اهللا يف ذلك إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتني إىل آخر اآليات مث قال لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم يقول لوال أين ال 

ن عصاين حىت أتقدم إليه مث قال يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى اآلية فقال العباس يف واهللا نزلت أعذب م
حني أخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإسالمي وسألته أن حياسبين بالعشرين األوقية اليت أخذت معي 

من مغفرة اهللا جل ذكره مل يرو هذا احلديث عن بن  فأعطاين هبا عشرين عبدا كلهم تاجر مبايل يف يده مع ما أرجو
  تفرد به وهب بن جرير ]  ١٠٥ص [ إسحاق هبذا التمام إال جرير بن حازم 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا بقية بن الوليد حدثين حممد بن عبد الرمحن اليحصيب  - ٨١٠٨
ول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن مل تغل حدثين أيب عن حبيب بن مسلمة قال مسعت أبا ذر يق

أميت مل يقم هلم عدو أبدا قال أبو ذر حلبيب بن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاة قال نعم وثالث شياه غزر 
  قال أبو ذر غللتم ورب الكعبة ال يروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به بقية 



سى نا إسحاق أنا عبد الرزاق قال مسعت مالكا يقول وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا مو - ٨١٠٩
ألهل العراق قرنا فقلت من حدثك هبذا يا أبا عبد اهللا قال نافع عن بن عمر قال عبد الرزاق فقال يل بعض أهل 

الرزاق تفرد به إسحاق بن راهويه  املدينة إن مالكا حمى هذا احلديث من كتابه مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عبد
  ]  ١٠٦ص [ 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه قال قلت أليب اسامة احدثكم أبو روق وامسه عطية بن  - ٨١١٠
احلارث حدثين صاحل بن أيب طريف قال سألت أبا سعيد اخلدري فقلت له هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني قال نعم مسعته يقول خيرج اهللا ناسا من املؤمنني من سلم يقول يف هذه اآلية 
النار وبعد ما يأخذ نقمته منهم وقال ملا أدخلهم اهللا النار مع املشركني قال هلم املشركون تزعمون أنكم أولياء اهللا يف 

يف الشفاعة هلم فيشفع املالئكة والنبيون ويشفع املؤمنون  الدنيا فما بالكم معنا يف النار فإذا مسع اهللا ذلك منهم أذن
حىت خيرجوا بإذن اهللا فإذا رأى املشركون ذلك قالوا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم قال فذلك قول 

ن يا رب اهللا رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني فيسمون يف اجلنة اجلهنميني من أجل سواد يف وجوههم فيقولو
  اذهب عنا هذا االسم فيأمرهم فيغتسلون يف هنر اجلنة فيذهب ذلك االسم عنهم فأقر به ابو اسامة وقال نعم 

حدثنا موسى ثنا إسحاق ثنا النضر بن مشيل ثنا يونس بن أيب إسحاق عن ايب إسحاق عن زيد بن يثيع  - ٨١١١
بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجال ما كنت عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا 

أرأيت لو وجدت رجال ما كنت صانعا قال كنت واهللا ]  ١٠٧ص [ صانعا قال كنت فاعال به شرا مث قال يا عمر 
قاتله قال وأنت يا سهيل بن بيضاء فقال لعن اهللا األبعد فهو خبيث ولعن اهللا البعدى فهي خبيثة ولعن اهللا أول 

قال يا بن بيضاء تأولت القرآن والذين يرمون أزواجهم إىل آخر اآلية مل يرو هذا احلديث عن أيب الثالثة ذكره ف
  إسحاق إال ابنه يونس 

حدثنا موسى نا إسحاق نا عبد اهللا بن احلارث نا عمر بن سعد بن أيب حسني النوفلي أن علي بن عبد اهللا  - ٨١١٢
لى املنرب يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الذهب العدوي أخربه أن أباه أخربه قال مسعت معاوية ع

  واحلرير مل يرو هذا احلديث عن علي بن عبد اهللا العدوي إال بن أيب حسني تفرد به عبد اهللا بن احلارث 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن مشيل أنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن  - ٨١١٣
  لك أن جنازة مرت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فقيل إهنا جنازة يهودي فقال إمنا قمنا للمالئكة ما

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن مشيل نا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب  - ٨١١٤
يف اجلنة قصرا من درة ال صدع فيها وال عن عكرمة عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن 

  ]  ١٠٨ص [ وهن أعدها اهللا خلليله إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم نزال 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس نا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن  - ٨١١٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر ب سبح  سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن ابيه عن أيب بن كعب قال كان



اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد وإذا سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث مرات ومد 
  باألخرية صوته ويقول رب املالئكة والروح 

بن عياش عن األجلح عن عبد حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر  - ٨١١٦
اهللا بن ايب مليكة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست سنني ودخل هبا وهي بنت تسع 

  سنني 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن عبد الرمحن بن  - ٨١١٧
ل بينا أنا أصلي ذات ليلة إذ رأيت مثل القناديل نورا نزل من السماء فلما رأيت ايب ليلى عن أسيد بن حضري قا

ذلك وقعت ساجدا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هال مضيت يا أبا عتيك قال ما استطعت 
املالئكة تنزل  إذ رأيت إال أن وقعت ساجدا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو مضيت لرايت العجائب تلك

  ]  ١٠٩ص [ للقرآن مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام وال عن هشام إال معاذ تفرد به إسحاق بن راهويه 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا ليث بن سعد حدثين بكري بن عبد اهللا األشج  - ٨١١٨
سلمة عن أم سلمة قالت قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم  عن ايب بكر بن املنكدر عن ايب سلمة عن زينب بنت أم

  وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر بن املنكدر إال بكر بن عبد اهللا تفرد به ليث بن سعد 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا بن هليعة حدثين أبو معبد عن احلسن عن عمران  - ٨١١٩
هللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيكون أربع فنت فتنة يستحل فيها الدم والثانية يستحل فيها بن احلصني أن رسول ا

  الدم واملال والثالثة يستحل فيها الدم واملال والفرج مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال أبومعبد تفرد به بن هليعة 

د الصمد أبو معمر نا أنس بن مالك حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا عباد بن عب - ٨١٢٠
فجاء رجل طويل صبيح ]  ١١٠ص [ قال ملا قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم قعد أصحابه حزان يبكون حوله 

فصيح يف إزار ورداء اشعر املنكبني والصدر فتخطى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أخذ بعضادي 
عليه و سلم ساعة مث قال إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك  الباب فبكى على رسول اهللا صلى اهللا

وعوضا من كل ما فات فإىل اهللا فأنيبوا وإليه فارغبوا فإمنا املصاب من مل جيربه الثواب فقال القوم تعرفون الرجل 
و سلم ال يروى هذا احلديث فنظروا ميينا مشاال فلم يروا أحدا فقال أبو بكر هذا اخلضر أخو النيب صلى اهللا عليه 

  عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به عباد بن الصمد 

حدثنا موسى بن هارون ثنا كامل بن طلحة ثنا بن هليعة عن كعب بن علقمة قال مسعت ابا النجم أنه  - ٨١٢١
بين أمية مبصر  مسع أبا ذر رضي اهللا عنه يقول أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه سيكون رجل من

يلي سلطانا مث يغلب على سلطانه أو ينزع منه مث يفر إىل الروم فيأيت بالروم إىل أهل اإلسالم فتلك أول املالحم ال 
  يروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 



ن زيد بن ثابت أن رسول اهللا حدثنا موسى بن هارون ثنا كامل نا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة ع - ٨١٢٢
صلى اهللا عليه و سلم قال ال يبتاع شيء من الثمر حىت يبدو صالحها وذلك أن يتبني الزهو األمحر من األصفر مل 

  يرو هذا احلديث عن عروة إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 

ن عبد اهللا بن عبيد بن عمري حدثنا موسى بن هارون ثنا حوثرة بن أشرس املنقري نا سويد أبو حامت ع - ٨١٢٣
القنوت قال أي الصدقة ]  ١١١ص [ عن أبيه عن جده أن رجال قال يا رسول اهللا أي الصالة أفضل قال طول 

أفضل قال جهد املقل قال أي املؤمنني أكمل إميانا قال أحسنهم خلقا ال يروى هذا احلديث عن عمري بن قتادة إال 
  هبذا اإلسناد تفرد به سويد 

حدثنا موسى نا حممد بن عمران بن ايب ليلى حدثين أيب عن بن ايب ليلى عن الشعيب عن املغرية بن شعبة  - ٨١٢٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجديت السهو 

حدثنا موسى بن هارون نا منصور بن أيب مزاحم نا يزيد بن يوسف عن الزبيدي عن الزهري عن  - ٨١٢٥
ج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس األعر

وركعة إذا طلعت فقد أدرك الصالة ومن أدرك ركعتني من صالة العصر قبل أن تغيب الشمس وركعتني بعد أن 
عن الزبريي إال يزيد بن يوسف تفرد  تغرب فقد أدركها يعين العصر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال الزبريي وال

  به منصور بن أيب مزاحم 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن حسان السميت نا إمساعيل بن جمالد نا أبو إسحاق عن الرباء بن  - ٨١٢٦
عازب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يكرب يف كل خفض ورفع مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال 

  ل بن جمالد إمساعي

بابن امليتة ثنا عبد اهللا بن ]  ١١٢ص [ حدثنا موسى بن هارون نا إبراهيم بن حبيب الكويف يعرف  - ٨١٢٧
مسلم املالئي عن ايب اجلحاف عن عطية عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء إىل باب 

عليكم أهل البيت ورمحة اهللا وبركاته الصالة رمحكم اهللا  علي أربعني صباحا بعد ما دخل على فاطمة فقال السالم
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن مسلم املالئي 

  إال إبراهيم بن حبيب 

أبيه عن حممد بن حدثنا موسى بن هارون نا علي بن عيسى املخرمي نا حممد بن فضيل بن غزوان عن  - ٨١٢٨
جحادة عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسيل عني من النار يوم القيامة 

تقول إن يل ثالثة كل جبار عنيد ومن جعل مع اهللا إهلا آخر ومن قتل نفسا بغري نفس مل يرو هذا احلديث عن حممد 
يل إال ابنه وال رواه عن حممد بن فضيل إال علي بن عيسى املخرمي بن جحادة إال فضيل بن غزوان وال عن فض

  وحممد بن حفص بن راشد اهلاليل 



حدثنا موسى بن هارون نا احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين نا مسكني بن بكري نا حممد بن مهاجر  - ٨١٢٩
ه و سلم قال خري ماء على وجه األرض عن إبراهيم بن أيب حرة عن جماهد عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

بقبة ]  ١١٣ص [ ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم وشر ماء على األرض ماء بوادي برهوت 
حبضرموت عليه كرجل اجلراد من اهلوام تصبح تدفق ومتسي ال بالل هبا مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال بن 

  احلسن بن أمحد بن أيب شعيب مهاجر وال عنه إال مسكني تفرد به 

حدثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن عثمان نا علي بن مسهر عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب  - ٨١٣٠
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل إذا أخذت كرمييت عبد فصرب واحتسب مل يكن 

  جزاؤه إال اجلنة 

بن هارون نا سهل بن عثمان ثنا حفص بن غياث أنا حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب  حدثنا موسى - ٨١٣١
هريرة قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب فلما وضع رجله على مرقاة قال آمني مث صعد فقال آمني 

عده اهللا قلت آمني قال ومن فقال مث صعد فقال آمني أتاين جربيل فقال من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأب
أدرك أبويه أو أحدمها فمات فلم يغفر له فأبعده اهللا قلت آمني قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا 

  قلت آمني مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال حفص تفرد به سهل بن عثمان 

بن موسى عن احلسني بن واقد عن علباء بن  حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الفضل - ٨١٣٢
أمحر اليشكري عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فحضر النحر فنحرنا 

  البعري عن عشرة مل يرو هذا احلديث عن علباء بن أمحد إال احلسني بن واقد 

بيد اهللا بن حممد يعين بن عائشة نا حيىي بن ايب احلجاج حدثنا موسى بن هارون نا شيبان بن فروخ نا ع - ٨١٣٣
عن ايب سنان عن رجاء بن حيوة قال مسعت مسلمة بن خملد يقول بينا أنا على مصر إذ أتى اآلذن البواب فقال إن 

أعرابيا على بعري على الباب يستأذن فقلت من أنت قال جابر بن عبد اهللا األنصاري قال فاشرفت عليه فقلت أنزل 
إليك أو تصعد قال ال تنزل وال أصعد حديث بلغين أنك ترويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ستر املؤمن جئت 
أمسعه قلت مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر على مؤمن فكأمنا أحىي موءودة فضرب بعريه راجعا مل 

  ن عائشة يرو هذا احلديث عن رجاء بن حيوة إال أبو سنان تفرد به ب

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا النضر بن مشيل أنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن  - ٨١٣٤
عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بعد الوتر ركعتني وهو جالس مل 

  ]  ١١٥ص [ يرو هذا احلديث عن أشعث إال النضر 

دثنا موسى بن هارون نا حممد بن بكار نا إمساعيل بن زكريا عن عاصم األحول عن حممد بن سريين ح - ٨١٣٥
قال سألت أنس بن مالك هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيضب قال مل يبلغ اخلضاب كانت يف حليته 

عن عاصم إال إمساعيل بن  شعرات بيض فقلت أكان أبو بكر خيضب قال نعم باحلناء والكتم مل يرو هذا احلديث
  زكريا 



حدثنا موسى بن هارون نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا حبيب املعلم عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٨١٣٦
عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يستخلف بن أم مكتوم على املدينة يصلي بالناس مل يرو هذا احلديث 

  بن زريع تفرد به أمية  عن حبيب املعلم إال يزيد

حدثنا موسى بن هارون نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن احلسن عن زياد بن  - ٨١٣٧
رياح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بادروا بالعمل ستا الدجال والدخان ودابة األرض 

   يرو هذا احلديث عن يزيد بن زريع تفرد به أمية وطلوع الشمس من مغرهبا وأمر العامة مل

حدثنا موسى بن هارون نا بشر بن هالل الصواف نا عبد الوارث نا أيوب عن هشام بن عروة عن ابيه  - ٨١٣٨
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف فلعله يكون يدعو يف 

  نفسه وهو ال يدري مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوراث صالته فيدعو على 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا بن هليعة نا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن  - ٨١٣٩
أيب سلمة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنان كلها فلم 

نها باب إىل آخر الشهر وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إىل آخر الشهر وسلسلت مردة الشياطني يغلق م
  وهللا عتقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل بن طلحة اجلحدري نا بن هليعة نا بكر بن سوادة عن ايب أمية اجلمحي  - ٨١٤٠
صلى اهللا عليه و سلم عن الساعة فقال من اشراطها ثالث وإحداهن التماس العلم من أن رجال سأل رسول اهللا 

  األصاغر قال موسى يقال إن األصاغر من أهل البدع 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل نا بن هليعة نا عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أيب سلمة  - ٨١٤١
ان عند أم سلمة فحمل حسنا من شق وحسينا من شق وفاطمة يف فحدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ك

  حجره فقال رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميد 

حدثنا موسى بن هارون نا كامل نا بن هليعة نا عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبري أن عائشة قالت إن  - ٨١٤٢
  جوم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال افطر احلاجم واحمل

وبه حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨١٤٣
سلم رأى عليه ثوبا مصبوغا بعصفر فقال ما هذا فانطلق عبد اهللا فأحرقه بالنار فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم ما صنعت بثوبك قال أحرقته قال أال كسوته 

حدثنا موسى نا كامل حدثين بن هليعة نا نافع بن سليمان املكي عن حيىي بن سليم عن عبد الرمحن بن  - ٨١٤٤
مهران عن ايب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال منتظر الصالة بعد الصالة كفارس يشتد به فرسه يف 

وهو يف الرباط األكرب مل يرو هذا احلديث عن عبد سبيل اهللا مبلء كشحه تصلي عليه املالئكة ما مل حيدث أو يقم 
  الرمحن بن مهران إال حيىي بن سليم والعن حيىي إال نافع بن سليمان تفرد به بن هليعة 



حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا الفرات بن ايب الفرات ثنا فضيل بن طلحة عن معاوية  - ٨١٤٥
مع أيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدناه حملول اإلزار فدار أيب من خلفه فوضع بن قرة عن أبيه قال انطلقت 

  يده على اخلامت مل يرو هذا احلديث عن الفضيل بن طلحة إال الفرات بن أيب الفرات 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس نا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن  - ٨١٤٦
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جار الدار أحق بالدار مل يرو هذا احلديث عن سعيد عن قتادة عن  أنس

  أنس إال سعيد بن أيب عروبة تفرد به عيسى بن يونس وعند عيسى أيضا حديث قتادة عن احلسن عن مسرة 

خاله أيب عبد الرحيم عن عبد حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا حممد بن سلمة عن  - ٨١٤٧
الوهاب بن خبت عن عطاء بن ايب رباح قال رأيت جابر بن عبد اهللا وجابر بن عمري األنصاري يرمتيان فمل أحدمها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل شيء ليس من ذكر ]  ١١٩ص [ فجلس فقال له اآلخر كسلت مسعت 
الرجل بني الغرضني وتأديبه فرسه ومالعبته أهله وتعلم السباحة مل يرو هذا  اهللا فهو هلو وسهو إال أربع خصال مشي

  احلديث عن جابر بن عبد اهللا وجابر بن عمري إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن سلمة 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه ثنا حكام بن سلم عن ايب جعفر الرازي عن ليث عن  - ٨١٤٨
بن احلنفية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حرج إال يف قتل مسلم ثالث مرات منذر عن حممد 

مل يرو هذا احلديث عن بن احلنفية إال منذر والعنه إال ليث وال عن ليث إال أبو جعفر والعن أبو جعفر إال حكام 
  تفرد به إسحاق بن راهويه 

ن سهل اخلياط نا حممد بن احلسن األسدي ثنا شريك عن ليث عن حدثنا موسى بن هارون نا احلسن ب - ٨١٤٩
منذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال أخربين أبو هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول امرت أن 

رو هذا أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها حرمت علي أمواهلم ودماؤهم وحساهبم على اهللا مل ي
  احلديث عن حممد بن احلنفية إال منذر والعن منذر إال ليث والعن ليث إال شريك تفرد به حممد بن احلسن 

عبد العزيز األشجعي نا ]  ١٢٠ص [ حدثنا موسى بن هارون نا أبو موسى األنصاري نا عاصم بن  - ٨١٥٠
عمرو بن حلحلة عن سعيد بن املسيب عن نبيط بن عمر األنصاري وعبد الرمحن بن إبراهيم املدين عن حممد بن 

معمر بن عبد اهللا العدوي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيتكر إال خاطئ مل يرو هذا احلديث عن نبيط 
  بن عمر وعبد الرمحن إال عاصم بن عبد العزيز تفرد به أبو موسى األنصاري 

ا نافع عن بن عمر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثنا موسى نا علي بن اجلعد ثنا أبو كرز ن - ٨١٥١
  خيرج إىل العيدين ومعه حربة وترس مل يرو هذا احلديث عن أيب كرز إال علي بن اجلعد 

حدثنا موسى نا سريج بن يونس نا إمساعيل بن جمالد عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا أن  - ٨١٥٢
  سئل عن ايب طالب هل نفعته قال أخرجته من جهنم إىل ضحضاح منها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وبه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن خدجية أهنا ماتت قبل أن تنزل الفرائض  - ٨١٥٣
 واألحكام فقال ابصرهتا على هنر من أهنار اجلنة يف بيت من قصب ال لغو فيه وال نصب مل يرو هذين احلديثني عن

  الشعيب إال جمالد تفرد هبما إمساعيل بن جمالد 

عن بن جدعان عن ]  ١٢١ص [ حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عباد املكي نا سفيان بن عيينة  - ٨١٥٤
احلسن عن بن مغفل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لقد أكل الطعام ومشى يف األسواق يعين الدجال 

د عن سفيان قال عن بن مغفل ورواه احلميدي وعلي بن املديين وغريهم عن سفيان عن هكذا رواه حممد بن عبا
  علي بن زيد عن احلسن عن عمران بن حصني 

حدثنا موسى بن هارون نا سريج بن يونس نا أبو إمساعيل املؤدب عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن  - ٨١٥٥
  إذا أكل أحدكم من هذه البقلة فال يؤذينا يف مسجدنا جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وبه عن يعقوب عن أبيه عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال المرأة اعتمري يف رمضان فإن  - ٨١٥٦
عمرة يف رمضان جتزئك من حجة مل يرو هذين احلديثني عن يعقوب بن عطاء إال أبو إمساعيل املؤدب تفرد هبما 

  سريج 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل عن بشري بن املهاجر عن عبد اهللا بن  - ٨١٥٧
بريدة عن أبيه قال ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثر مما يضحك إال حىت نرى أو تبدو رباعيته مل يرو هذا 

  احلديث عن بشري بن املهاجر إال حامت 

بشري بن النعمان عن سيار ]  ١٢٢ص [ ى بن هارون ثنا حممد بن عباد املكي نا حامت عن حدثنا موس - ٨١٥٨
عن طارق عن بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال بني يدي الساعة يظهر الربا واخلمر مل يرو هذا 

  احلديث عن بشري بن النعمان إال حامت 

فروخ ثنا حممد بن زياد الربمجي قال مسعت ثابتا البناين حيدث عن حدثنا موسى بن هارون ثنا شيبان بن  - ٨١٥٩
أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له بنات أو ثالث أخوات فاتقى اهللا واقام عليهن 

  كان معي يف اجلنة هكذا مل يرو هذا احلديث عن حممد بن زياد الربمجي إال شيبان 

بن هارون ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين نا جعفر بن سليمان نا ثابت البناين عن أنس بن  حدثنا موسى - ٨١٦٠
مالك قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف طريق ومرت امرأة سوداء فقال هلا رجل الطريق فقالت الطريق مث قال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم دعوها فإهنا جبارة 

نيب صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل مكة مشى عبد اهللا بن رواحة بني يدي رسول اهللا وبه عن أنس عن ال - ٨١٦١
  صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول 

  ) اليوم نضربكم على تأويله ... خلوا بين الكفار عن سبيله ( 
  ) ويذهل اخلليل عن خليله ... ضربا يزيل اهلام عن مقيله ( 



تقول الشعر فقال ]  ١٢٣ص [  صلى اهللا عليه و سلم ويف حرم اهللا فقال عمر يا بن رواحة بني يدي رسول اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده هلذا أشد عليهم من وقع السيوف مل يرو هذين 

  احلديثني عن ثابت إال جعفر بن سليمان 

لم بن قتيبة أبو قتيبة ثنا سهيل بن أيب حزم عن ثابت حدثنا موسى بن هارون نا أبو الربيع الزهراين ثنا س - ٨١٦٢
البناين عن أنس بن مالك قال كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرؤون القرآن من أوله إىل آخره يف 

  الفرائض مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال سهيل تفرد به أبو قتيبة 

اين نا عبد السالم بن هاشم ثنا حنبل بن عبد اهللا عن أنس بن حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو الربيع الزهر - ٨١٦٣
مالك عن أيب طلحة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يوم 

روى الدين إياك نعبد وإياك نستعني قال فلقد رأيت الرجال تصرع تضرهبا املالئكة من بني يديها ومن خلفها ال ي
هذا احلديث عن أيب طلحة إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو الربيع ومسعت موسى بن هارون يقول سألت عثمان بن 

أنه رجل من بين قريع وسألته عن عبد السالم بن هاشم فقال شيخ ]  ١٢٤ص [ طالوت عن حنبل فقال زعموا 
  بصري فقلت له كان ثقة قال ما أعلم إال خريا 

بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن عبد اجمليد بن سهيل عن عطاء حدثنا موسى  - ٨١٦٤
بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا أن رجال من األنصار أعتق غالما له عن دبر وكان حمتاجا فذكر ذلك لرسول اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت  صلى اهللا عليه و سلم فدعاه فقال أعتقت غالمك فقال نعم يا رسول اهللا فقال
أحوج إليه مث قال من يشتريه فقال نعيم بن عبد اهللا أنا فاشتراه فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم مثنه فدفعه إىل 

  صاحبه 

مل يرو هذا احلديث عن عبد اجمليد إال املغرية بن عبد الرمحن تفرد به قتيبة ثنا موسى بن هارون نا حمرز بن  - ٨١٦٥
نا خلف بن خليفة عن أيب مالك األشجعي عن ايب حصني األسدي عن األسود بن هالل عن معاذ بن جبل قال  عون

كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على محار فقال يل يا معاذ ما حق اهللا على العباد قلت اهللا ورسوله 
قلت اهللا ]  ١٢٥ص [ اد على اهللا إذا فعلوا ذلك أعلم قال يعبدونه وال يشركون به شيئا مث قال يا معاذ ما حق العب

  ورسوله أعلم قال أال يعذهبم 

حدثنا موسى بن هارون نا عمر بن زرارة احلدثي نا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن  - ٨١٦٦
خيرب عاصم بن أيب البداح بن عاصم بن عدي عن جده عاصم بن عدي قال اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام 

فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنما أضاعها رهبا بأفسد هلا من حب 
  املرء املال والشرف لدينه 

حدثنا موسى بن هارون نا عمر بن زرارة احلدثي نا عيسى بن يونس نا سعيد بن عثمان البلوي عن  - ٨١٦٧
ت سهل صاحب الصاعني الذي ملزه املنافقون حدثتها أنه خرج بزكاته بصاع من جدته بنت عدي أن أمها عمرية بن

متر وبابنته عمرية حىت أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فصبه مث قال يا رسول اهللا إن يل إليك حاجة قال وما هي قال 



صلى اهللا عليه و سلم يده  تدعو اهللا يل وهلا بالربكة ومتسح رأسها فإنه ليس يل ولد غريها قالت فوضع رسول اهللا
علي فأقسم باهللا لكأن برد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على كبدي ال يروى هذا احلديث عن عمرية بن سهل 

  إال هبذا اإلسناد تفرد به عيسى بن يونس 

عن ]  ١٢٦ص [ وبه حدثنا عيسى عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد األنصاري عن أبيه  - ٨١٦٨
صني بن وحوح أن طلحة بن الرباء ملا لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا رسول اهللا مرين مبا أحببت فال ح

أعصي لك أمرا فعجب لذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غالم فقال له عند ذلك اذهب فاقتل أباك فقال 
مرض طلحة بعد ذلك فأتاه النيب صلى اهللا عليه و فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال له أقبل فإين مل أبعث بقطيعة رحم ف

سلم يعوده يف الشتاء يف برد وغيم فلما انصرف قال ألهله إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت فآذنوين حىت 
أشهده وأصلي عليه وعجلوه فلم يبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم بين سامل بن عوف حىت تويف وجن عليه الليل 

قال طلحة ادفنوين وأحلقوين بريب تبارك وتعاىل وال تدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإين أخاف فكان فيما 
عليه اليهود وأن يصاب يف سبيب فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أصبح فجاء حىت وقف على قربه فصف 

يث عن حصني بن وحوح إال هبذا الناس معه فقال اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك ال يروى هذا احلد
  اإلسناد تفرد به عيسى بن يونس 

حدثنا موسى بن هارون نا حجاج بن يوسف الشاعر نا أبو اجلواب نا عمار بن رزيق عن منصور عن  - ٨١٦٩
جماهد عن بن عباس قال قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم يف 
صالة يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه إياه مل يرو هذا احلديث عن جماهد عن بن عباس إال عمار بن رزيق تفرد به أبو 

  اجلواب ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن جماهد عن ايب هريرة مل يذكر بن عباس 

عن عمرو بن دينار عن عطاء بن  حدثنا موسى بن هارون نا داود بن عمرو الضيب نا حممد بن مسلم - ٨١٧٠
  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ]  ١٢٧ص [ يسار 

حدثنا موسى بن هارون ثنا داود نا حممد ثنا عمرو عن عطاء بن يسار قال مسعت طاوسا أخربين حجر  - ٨١٧١
  هللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف العمرى أهنا للمعمر حياته وموته املدري عن زيد بن ثابت أن رسول ا

وبه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجال قال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨١٧٢
   توفيت أمي ومل توص افينفعها أن أتصدق عنها قال نعم مل يرو هذه األحاديث عن حممد بن مسلم إال داود بن عمر

حدثنا موسى بن هارون نا أبو بكر بن ايب شيبة ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حيىي بن سعيد عن  - ٨١٧٣
الزهري عن سعيد بن املسيب قال قام عمر مبىن فسأل الناس من عنده علم مرياث املرأة من عقل زوجها فقام 

ه فقال كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و الضحاك بن سفيان الكاليب فقال ادخل قبتك حىت أخربك فدخل فأتا
  سلم أن أورث امرأة أشيم الضبايب من عقل زوجها 



حدثنا موسى بن هارون نا أبو بكر بن ايب شيبة نا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن  - ٨١٧٤
ؤمنة قال كان الرجل يأيت السائب عن ايب حيىي عن بن عباس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة م

النيب صلى اهللا عليه و سلم فيسلم مث يرجع إىل قومه فيكون فيهم وهم مشركون فيصيبه املسلمون خطأ يف سرية أو 
غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل 

لذي أصابه رقبة مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب عن ايب حيىي إال عمار بن عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق ا
  رزيق تفرد به معاوية بن هشام 

حدثنا موسى بن هارون نا إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين نا شعيب بن صفوان عن عبد امللك بن عمري عن  - ٨١٧٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتل احملرم مخس فواسق شريك بن طارق عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت قال رسول 

الغراب والفأرة والكلب العقور واحلدأة مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال شعيب بن صفوان تفرد به 
  الترمجاين 

ص [ حدثنا موسى بن هارون نا حيىي بن عبد احلميد احلماين نا أبو إسحاق احلميسي عن أيوب عن نافع  - ٨١٧٦
عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه أحيب أحدكم أن ]  ١٢٩

يؤتى مشربته فيكسر باهبا فينتثل ما فيها فإن ما يف ضروع مواشيهم طعام أحدهم مل يرو أبو إسحاق احلميسي عن 
  ايوب عن نافع غري هذا تفرد به احلماين 

وسى نا عبد الرمحن بن عبد الوهاب الصرييف نا وكيع عن أيب اإلشهب عن احلسن عن عمران حدثنا م - ٨١٧٧
بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسألة الغين شني يف وجهه مل يرو هذا احلديث عن أيب األشهب 

  إال وكيع تفرد به عبد الرمحن بن عبد الوهاب 

داود بن عمرو الضيب ثنا إمساعيل بن عياش حدثين عبد العزيز بن عبيد اهللا حدثنا موسى بن هارون ثنا  - ٨١٧٨
عن يعقوب بن جممع بن جارية عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يف جنازة رجل من بين عمرو بن 

املسلمني أنتم لنا عوف حىت انتهى إىل املقربة فقال السالم على أهل القبور ثالث مرار من كان منكم من املؤمنني و
  فرط وحنن لكم تبع عافانا اهللا وإياكم ال يروى هذا احلديث عن جممع إال هبذا اإلسناد تفرد به داود بن عمرو 

حدثنا موسى بن هارون نا احلكم بن موسى نا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن  - ٨١٧٩
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال ر

يا رسول اهللا وكيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال الوليد وال 
  رواه عن الوليد إال احلكم تفرد به موسى وسليمان بن أمحد الواسطي 

رون ثنا سريج بن يونس ثنا هارون بن مسلم العجلي البصري نا أبان بن يزيد عن حدثنا موسى بن ها - ٨١٨٠
حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال دخل علي أيب وأنا أغتسل يوم اجلمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو 

ول من اغتسل يوم اجلمعة للجمعة قلت من جنابة قال أعد غسال آخر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق



كان يف طهارة إىل اجلمعة األخرى مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أبان وال عن ابان إال هارون بن 
  مسلم 

حدثنا موسى بن هارون ثنا أيب ثنا وهب بن جرير ثنا قرة بن خالد عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن  - ٨١٨١
ال دخلت على عمر بن اخلطاب فأخذت بعضاديت الباب وهو مسجى فقلت كيف مسرة عن املسور بن خمرمة ق

ترونه قالوا كما ترى قلت أيقظوه بالصالة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصالة فقالوا الصالة يا أمري 
  ]  ١٣١ص [ املؤمنني فقال الصالة ها اهللا إذا وال حق يف اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى وإن جرحه ليثعب دما 

حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو نصر التمار نا عقبة األصم عن عطاء عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى  - ٨١٨٢
  اهللا عليه و سلم هنى عن النظر يف النجوم مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عقبة األصم 

عثمان احلضرمي عن أيب إسحاق  حدثنا موسى بن هارون ثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي ثنا موسى بن - ٨١٨٣
  عن زيد بن أرقم والرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

حدثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن زجنلة الرازي ثنا الصباح بن حمارب عن هارون بن عنترة عن حبيب  - ٨١٨٤
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أفطرت يوما من رمضان قال من  بن أيب ثابت عن بن عمر قال

غري عذر وال سفر قال نعم قال بئس ما صنعت قال أجل فما تأمرين قال أعتق رقبة قال والذي بعثك باحلق ما 
ا قال والذي قال فصم شهرين متتابعني قال ال أستطيع ذلك قال فأطعم ستني مسكين]  ١٣٢ص [ ملكت رقبة قط 

بعثك باحلق ما أشبع أهلي قال فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكتل فيه متر فقال تصدق هبذا على ستني مسكينا 
قال إىل من أدفعه يا رسول اهللا قال إىل أفقر من تعلم قال فما أهل بيت أحوج منا قال فعد هبا على عيالك مل يرو 

  لصباح بن حمارب هذا احلديث عن حبيب إال هارون تفرد ا

حدثنا موسى بن هارون نا العباس بن الوليد النرسي ثنا وهيب بن خالد عن عنبسة العبدي عن احلسن  - ٨١٨٥
أن أبا بكرة دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم راكع فركع مث مشى حىت حلق بالصف فقال له النيب صلى 

  هذا احلديث عن عنبسة إال ووهيب تفرد به العباس النرسي اهللا عليه و سلم زادك اهللا حرصا والتعد مل يرو 

حدثنا موسى بن هارون نا هارون بن معروف نا قران بن متام عن األعمش قال قال أنس بن مالك أخرب  - ٨١٨٦
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بليلة القدر فجاء وهو يريد أن خيربنا هبا فسمع لغطا يف املسجد مل يرو هذا احلديث

  عن األعمش إال قران 

حدثنا موسى بن هارون نا سعيد بن عبد اجلبار الكرابيسي ثنا زنفل بن شداد العريف من أهل عرفة قال  - ٨١٨٧
مسعت بن أيب مليكة حيدث عن عائشة عن أيب بكر الصديق أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال آيات النفاق ثالث 

أخلف ال يروى هذا احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به  من إذا حدث كذب وإن اؤمتن خان وإن وعد
  ]  ١٣٣ص [ سعيد بن عبد اجلبار 



حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه ثنا أبو اسامة ثنا أبو سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن  - ٨١٨٨
هند أعلم منك فأمت خطبته مث صلى  شداد بن أوس قال ذكر معاوية الفرار من الطاعون يف خطبته فقال عبادة أمك

مث ارسل إىل عبادة فنفرت رجال من األنصار معه فاحتبسهم ودخل عبادة فقال له معاوية أمل تتق اهللا وتستحي 
إمامك فقال عبادة أليس قد علمت أين بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة العقبة إين ال أخاف يف اهللا لومة 

عند العصر فصلى العصر مث أخذ بقائمة املنرب فقال أيها الناس إين ذكرت لكم حديثا على املنرب  الئم مث خرج معاوية
  فدخلت البيت فإذا احلديث كما حدثين عبادة فاقتبسوا منه فهو افقه مين 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه ثنا أبو اسامة ثنا عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد بن  - ٨١٨٩
عن عبادة قال إن أول من عزل نفر من األنصار أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إن نفرا من األنصار  أوس

  يعزلون ففزع وقال إن النفس املخلوقة لكائنة فال آمر وال أهنى 

قال قال حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه ابنا صاحل بن قدامة املدين حدثين عبد اهللا بن دينار  - ٨١٩٠
كان عبد اهللا بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحدكم إذا مات عرض ]  ١٣٤ص [ نافع 

  عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة أو من أهل النار يقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة 

ا صاحل بن قدامة عن عبد اهللا بن دينار عن نافع قال قال حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أن - ٨١٩١
  عبد اهللا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يسافر إىل العدو بالقرآن خياف أن يناله العدو 

وبه عن عبد اهللا بن دينار قال قال نافع كان عبد اهللا إذا صلى اجلماعة انصرف إىل بيته فصلى سجدتني  - ٨١٩٢
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك مل يرو هذا األحاديث عن عبد اهللا بن دينار عن نافع إال وقال كان رس

  صاحل بن قدامة 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن  - ٨١٩٣
شهر رمضان وكان عليهم ملك فمرض فقالوا دغفل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان على النصارى صوم 

لئن شفاه اهللا لنزيدن مثانية أيام مث كان عليهم ملك بعده فأكل اللحم فوجع فقالوا لئن شفاه اهللا لنزيدن مثانية أيام مث 
كان عليهم ملك بعده فقال ما ندع من هذه األيام أن نتمها وجنعل صومنا يف الربيع ففعل فصارت مخسني يوما مل 

  هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به معاذ يرو 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار  - ٨١٩٤
عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مكث مبكة ثالث عشرة سنة وتويف وهو بن ثالث ]  ١٣٥ص [ 

  عن عمرو بن دينار إال زكريا بن إسحاق تفرد به روح وستني مل يرو هذا احلديث 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم عن مرزوق بن ايب اهلذيل عن بن  - ٨١٩٥
شهاب الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ونزل املدينة وضع ألمته واغتسل واستجمر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال مرزوق بن  سلم من طلب األحزاب
  أيب اهلذيل تفرد به الوليد بن مسلم 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق نا بقية بن الوليد عن الوليد بن كامل عن نصر بن علقمة عن عبد  - ٨١٩٦
النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا حدثتم الناس عن رهبم فال الرمحن بن عائذ عن املقدام بن معدي كرب قال قال 

  حتدثوهم مبا يفزعهم ويشق عليهم ال يروى هذا احلديث عن املقدام بن معدي كرب إال هبذا اإلسناد تفرد به بقية 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الفضل بن موسى عن حسني بن واقد عن حيىي بن  - ٨١٩٧
عبد اهللا بن ايب أوىف قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصالة عقيل عن 

  ويقصر اخلطبة وال يأىب أن ميشي مع األرملة أو املسكني فيقضي حاجته 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن ايب إسحاق  - ٨١٩٨
لكويف عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف املقدم واملؤذن ا

يغفر له مد صوته ويصدقه من مسعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال 
  هشام تفرد به معاذ 

بن راهويه نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن عامر األحول عن احلسن  حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق - ٨١٩٩
عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي ينسى الصالة قال يصلي إذا ذكر مل يرو هذا احلديث 

  عن عامر إال هشام تفرد به معاذ 

نا بن جريج نا بن شهاب عن أنس بن  حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس - ٨٢٠٠
مالك قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني مث بات بذي احلليفة حىت أصبح فلما 

ركب راحلته واستوت به أهل مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن جريج تفرد به عيسى بن يونس ورواه غري 
  مد بن املنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس عيسى عن بن جريج عن حم

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق نا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري  - ٨٢٠١
عن ايب سلمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح البكر حىت تستأذن وإذهنا الصموت 

دعت إىل سخطة وكان أولياؤها يدعون إىل ]  ١٣٧ص [ تدع إىل سخطة فإذا  والثيب تصيب من أمرها ما مل
الرضا رفع ذلك إىل السلطان قال إسحاق قلت لعيسى آخر احلديث من حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

األوزاعي  هكذا أنا األوزاعي مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إبراهيم بن مرة وال رواه عن إبراهيم بن مرة إال
  تفرد به عيسى بن يونس 

وبه حدثنا األوزاعي عن الزهري عن القاسم عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى  - ٨٢٠٢
  املطر قال اللهم صيبا هنيئا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال األوزعي تفرد به عيسى بن يونس 



لوليد حدثين هشام بن حسان عن احلسن عن أنس بن مالك قال حدثنا موسى بن هارون نا بقية بن ا - ٨٢٠٣
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن شباب كلنا فقال عليكم بالباءة فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه 

  له وجاء مل يرو هذا احلديث عن هشام عن احلسن عن أنس إال بقية 

ا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن عبد اهللا بن سعد عن الصناحبي حدثنا موسى نا إسحاق بن راهويه ن - ٨٢٠٤
عن معاوية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الغلوطات قال إسحاق بن راهويه نا روح عن األوزاعي قال 

  ]  ١٣٨ص [ الغلوطات صعاب املسائل وشدادها مل يرو هذا احلديث جمودا عن األوزعي إال عيسى بن يونس 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال مسعت ايب حيدث ثنا  - ٨٢٠٥
احلسن بن ذكوان عن حبيب بن ايب ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 

لة مل يرو هذا احلديث عن سأل مسألة عن ظهر غىن استكثر هبا من رضف جهنم قالوا وما ظهر غىن قال عشاء لي
  حبيب بن إيب ثابت إال احلسن بن ذكوان وال عن احلسن إال عبد الوارث تفرد به عبد الصمد 

حدثنا موسى نا إسحاق بن راهويه أنا أبو معاوية عن سالم بن صبيح عن منصور بن زاذان عن حممد بن  - ٨٢٠٦
فقال ]  ١٣٩ص [  عليه و سلم فسألوه عن بين عامر سريين عن ايب هريرة قال ذكرت القبائل عند النيب صلى اهللا

مجل أزهر يأكل من أطراف الشجر وسألوه عن هوازن فقال زهر يتبع ماءه وسألوه عن بين متيم فقال ثبت األقدام 
رجح األحالم عظام اهلام أشد الناس على الدجال يف آخر الزمان هضبة محراء ال يضرها من ناوأها مل يرو هذا 

  بن سريين إال منصور وال عن منصور إال سالم بن صبيح تفرد به أبو معاوية  احلديث عن

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا النضر بن مشيل ثنا محاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد  - ٨٢٠٧
شديدة مل يرو  اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول اهللا أال تتزوج يف األنصار قال إن فيهم غرية

  هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا إال محاد بن سلمة تفرد به النضرابن مشيل 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن مشيل ثنا محاد بن سلمة أنا مثامة عن أنس بن  - ٨٢٠٨
فقاموا خلفه فصلى فكان خيفف مث مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بالليل يف رمضان فجاء قوم 

يدخل بيته فيصلي مث خيرج وخيفف فلما أصبح قالوا يا رسول اهللا قمنا خلفك الليلة فكنت تدخل بيتك مث خترج 
  فقال إمنا فعلت ذلك من أجلكم مل يرو هذا احلديث عن مثامة إال محاد بن سلمة تفرد به النضر 

راهويه نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن  - ٨٢٠٩
عن بن عباس أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أمه توفيت فهل ينفعها ]  ١٤٠ص [ عن عكرمة 

 أن أتصدق عنها فقال نعم فقال إن يل خمرفة وأشهدك أين قد تصدقت عنها هبا قال روح املخرفة النخل مل يرو هذا
  احلديث عن عمرو بن دينار إال زكريا بن إسحاق وحممد بن مسلم الطائفي 

حدثنا موسى بن هارون نا منصور بن ايب مزاحم نا أبو حفص األبار عن يزيد بن أيب زياد عن معاوية بن  - ٨٢١٠
صلى اهللا عليه  قرة عن أنس بن مالك قال كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم موليان حبشي وقبطي فاستبا يوما والنيب



و سلم يسمع فقال أحدمها لصاحبه يا حبشي وقال اآلخر يا قبطي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقوال هذا 
فإمنا أنتما رجالن من آل حممد صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن قرة إال يزيد بن أيب زياد وال 

  منصور بن أيب مزاحم عن يزيد إال حفص األبار تفرد به 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار  - ٨٢١١
عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يعضد عضاهها وال ينفر صيدها وال خيتلى 

س إال اإلذخر فقال إال اإلذخر مل يرو هذا احلديث عن زكريا بن إسحاق خالها وال حتل لقطتها إال ملنشد فقال العبا
  إال روح 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا حممد بن بكر الربساين نا سعيد عن قتادة عن ايب حريز  - ٨٢١٢
عمتها وخالتها مل عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تنكح املرأة على ]  ١٤١ص [ عن عكرمة 

  يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد تفرد به حممد بن بكر 

حدثنا موسى نا إسحاق بن راهويه أنا أبو عامر العقدي نا يزيد بن إبراهيم التستري عن قيس بن سعد  - ٨٢١٣
مسع اهللا ملن محده قال يزيد اراه عن عطاء عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول إذا قال 

اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت بعد مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال 
  أبو عامر العقدي واملشهور من حديث هشام بن حسان عن قيس 

ن أيب الزبري حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا معاذ بن هشام حدثين هشام عن عطاء ع - ٨٢١٤
عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر 
ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخلن حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة 

رب عليها اخلمر يقال هذا عطاء بن السائب واهللا أعلم ومل يرو هذا احلديث عن عطاء يدار عليها اخلمر أو قال يش
  إال هشام وال عن هشام إال معاذ تفرد به إسحاق 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه حدثين أوس بن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن بريدة قال  - ٨٢١٥
بريدة إهنا ستكون بعوث فكن يف بعث خراسان واسكن مدينة مرو فإهنا  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا

بالربكة فال يصيب أهلها سوء أبدا ال يروى هذا احلديث عن بريدة إال هبذا ]  ١٤٢ص [ بناها ذو القرنني ودعا هلا 
  اإلسناد تفرد به اوس بن عبد اهللا 

بن هشام حدثين ايب عن قتادة عن أيب نضرة عن حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا معاذ  - ٨٢١٦
عمران بن حصني أن غالما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم جيعل هلم 

  شيئا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به معاذ 

د بن عبد العزيز نا قرة بن عبد الرمحن بن حيويل حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه ثنا سوي - ٨٢١٧
املصري عن بن شهاب عن مسعود بن احلكم عن عبد اهللا بن حذافة السهمي قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



سلم أن أنادي يف ايام مىن ال يصومن يف هذه االيام أحد فإهنا أيام أكل وشرب وذكر اهللا مل يرو هذا احلديث عن 
  إال قرة تفرد به سويد بن عبد العزيز الزهري 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه ثنا أزهر بن القاسم حدثين املثىن بن سعيد عن قتادة عن  - ٨٢١٨
عبد اهللا بن بابيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل يباهي مالئكته عشية 

  أتوين شعثا غربا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال املثىن بن سعيد تفرد به أزهر عرفة يقول عبادي 

نا أبو بكر بن عياش عن ]  ١٤٣ص [ حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا حيىي بن آدم  - ٨٢١٩
لم قال بينما أنا حصني بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن عبد اهللا األعمى عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و س

أصلي إذ اعترض شيطان فأخذت حبلقه فخنقته حىت إين ألجد برد لسانه على يدي فلوال دعوة أخي سليمان ألصبح 
مربوطا تنظرون إليه مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال حصني وال عن حصني إال أبو بكر بن عياش تفرد به حيىي 

  بن آدم 

ا إسحاق بن راهويه ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري نا فائد بن عمر عن حدثنا موسى بن هارون ثن - ٨٢٢٠
احلكم بن ابان عن عكرمة عن بن عباس رضي اهللا عنه أن امرأة كانت تلقط القذى من املسجد فتوفيت فلم يؤذن 

ين وصلى عليها وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم بدفنها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مات منكم ميت فآذنو
إين رأيتها يف اجلنة ملا كانت تلقط القذى من املسجد مل يرو هذا احلديث عن احلكم بن أبان إال فائد بن عمر تفرد به 

  الذماري 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن النضر بن أنس  - ٨٢٢١
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف دار قوم بغري إذهنم ففقأوا عينه فال  عن بشري بن هنيك عن أيب

  دية عليهم وال قصاص 

حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أخربنا حيىي بن ميان عن األعمش عن أيب مسلم عن جابر  - ٨٢٢٢
  ر الطهور مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال حيىي بن ميان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أميت الغر احملجلون من آثا

حدثنا موسى بن هارون نا حجاج بن الشاعر نا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل نا هشام الدستوائي عن  - ٨٢٢٣
 املغرية خنت مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن أنس بن مالك قال ملا عرج بالنيب
صلى اهللا عليه و سلم مر على قوم تقرض شفاههم فقال يا جربيل من هؤالء قال هؤالء اخلطباء من أمتك الذين 
يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون مل يرو هذا احلديث عن املغرية إال هشام وال 

  ريع يف حديث مثامة عن هشام إال أبو عتاب ويزيد بن زريع ومل يذكر يزيد بن ز

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن املنهال نا أبو بكر بن احلنفي عن بن أيب ذئب عن عطاء بن أيب رباح  - ٨٢٢٤
عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملك مل يرو هذا احلديث 

  يف حديثه وال عتق إال بعد ملك وال رواه عن أيب بكر احلنفي إال حممد بن املنهال  إال أبو بكر احلنفي ووكيع ومل يقل



حدثنا موسى بن هارون نا أمية بن بسطام نا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف نا سعيد بن أيب عروبة عن  - ٨٢٢٥
ما تداويتم به ]  ١٤٥ص [ قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري 

  احلجامة والقسط البحري مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد تفرد به عبد الوهاب بن عطاء 

حدثنا موسى بن هارون نا أبو خيثمة زهري بن حرب نا هبلول بن مورق نا موسى بن عبيدة أخربين حممد  - ٨٢٢٦
ى فقال ثابت بن قيس بن مشاس لرسول اهللا صلى اهللا بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة قالت كان الزبري رجال أعم

عليه و سلم إن الزبري مر علي يوم بعاث فأعتقين فهبه يل أجزه به فقال هو لك فقال للزبري هل تعرفين قال نعم أنت 
ثابت قال إين أمن عليك كما مننت علي يوم بعاث قال هل تنفعين أين أهلي فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم فقال هب يل أهله قال فوهب له أهله قال فأتاه فأخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رد له أهله قال س
يا بن أخي ما ينفعين أن نعيش أجسادا أين املال فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هب 

 صلى اهللا عليه و سلم قد رد مالك وقد أراد اهللا تعاىل بك خريا يل ماله قال ولك ماله فرجع إليه فقال إن رسول اهللا
فقال يا بن أخي ما فعل حيي بن أخطب سيد احلاضر والبادي قال قد قتل قال يا بن أخي ما فعل زيد بن بوطا 

ل حامية اليهود قال قد قتل قال يا بن أخي ما فعل كعب بن أشطا الذي تظل عذارى احلي يتعجنب من حسنه قال قت
الذاهب قال فما بيين وبني لقاء األحبة إال كإفراغ الدلو أسألك ]  ١٤٦ص [ قال ما فعل اجمللسان قال مها كأمس 

بيدي عليك إال أحلقتين بالقوم قال فقتله مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال موسى بن عبيدة وال عن موسى 
  إال هبلول بن مورق 

ا هاشم بن احلارث احلراين نا عبيد اهللا بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن حدثنا موسى بن هارون ثن - ٨٢٢٧
الزهري عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة أنه حدث أن أباه كتب إىل كفار قريش كتابا 

والزبري فقال وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد شهد بدرا فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا 
انطلقا حىت تدركا امرأة معها كتاب فائتياين به فانطلقا حىت لقياها فقاال أعطينا الكتاب الذي معك وأخرباها أهنما 

غري منصرفني حىت ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما رجلني مسلمني فقاال بلى ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أهنما غري مفلتيها حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول اهللا  سلم حدثنا أن معك كتابا فلما أيقنت

صلى اهللا عليه و سلم حاطبا حىت قرأ عليه الكتاب فقال تعرف هذا الكتاب قال نعم قال فما محلك على ذلك قال 
ول اهللا هناك ولدي وذو قرابيت وكنت امرأ غريبا فيكم معشر قريش فقال عمر ائذن يل يف قتل حاطب فقال رس

صلى اهللا عليه و سلم ال إنه قد شهد بدرا فإنك ال تدري لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إين غافر 
  ]  ١٤٧ص [ لكم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إسحاق بن راشد تفرد به عبيد اهللا بن عمرو 

ن داود نا نافع بن عمر اجلمحي عن بن أيب حدثنا موسى بن هارون نا حجاج بن الشاعر نا موسى ب - ٨٢٢٨
مليكة عن عروة بن الزبري عن عبد امللك بن مروان عن مروان بن احلكم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

األرض أرض اهللا والعباد عباد اهللا فمن أحيا أرضا ميتة فهو أحق هبا ال يروى عن مروان إال هبذا اإلسناد تفرد به 
   حجاج بن الشاعر

حدثنا موسى بن هارون نا أمحد بن حفص حدثين أيب نا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  - ٨٢٢٩
علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن املغرية بن شعبة عن سعيد بن زيد أنه كان عاشر عشرة مع رسول 



اهللا عليه و سلم اثبت حراء فإنه ليس اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حراء فتحرك حراء فقال رسول اهللا صلى 
عليك إال نيب أو صديق أو شهيد قال سعيد ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بعد ذلك أبو بكر يف 

اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة 
  ]  ١٤٨ص [ فقال املغرية لسعيد اذكر لنا من التاسع قال دعين ومل يزل حىت قال لنا أنا التاسع  وسعد يف اجلنة

حدثنا موسى بن هارون نا أمحد بن حفص حدثين أيب نا إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن  - ٨٢٣٠
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال تذاكرنا عند رسو

أفضل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو مسجد بيت املقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة 
يف مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم املصلى وليوشكن أن يكون للرجل مثل سية قوسه من األرض حيث 

وما فيها مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلجاج وسعيد بن بشري تفرد به عن  يرى بيت املقدس خريا له من الدنيا
  احلجاج إبراهيم بن طهمان وتفرد به عن سعيد حممد بن سليمان بن أيب داود 

حدثنا موسى بن هارون نا حممد بن إدريس بن عمر وراق احلميدي نا حممد بن عمر بن إبراهيم من ولد  - ٨٢٣١
ين أم عثمان بنت سعيد وهي جديت عن أبيها سعيد بن حممد عن أبيه حممد بن جبري بن مطعم جبري بن مطعم حدثت

عن أبيه جبري بن مطعم قال خرجت تاجرا إىل الشام يف اجلاهلية فلما كنت بأدىن الشام لقيين رجل من أهل الكتاب 
نعم فأدخلين بيتا فيه صور  نعم قال هل تعرف صورته إذ رأيتها قلت]  ١٤٩ص [ فقال هل عندكم رجل تنبأ قلت 

فلم ار صورة النيب صلى اهللا عليه و سلم فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال فيم أنتم فأخربناه فذهب بنا 
إىل منزله فساعة ما دخلت نظرت إىل صورة النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا رجل آخذ بعقب النيب صلى اهللا عليه 

ل القابض على عقبه قال إنه مل يكن نيب إال كان بعده نيب إال هذا فإنه ال نيب بعده وهذا و سلم قلت من هذا الرج
اخلليفة بعده وإذا صفة أيب بكر ال يروى هذا احلديث عن جبري بن مطعم إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن إدريس 

  وراق احلميدي 

علي بن ثابت احلراين حدثين نوح بن أيب بالل  حدثنا موسى بن هارون نا حيىي بن أيوب املقابري نا - ٨٢٣٢
حدثين زيد بن أيب العتاب أن أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أخربه أنه سأل عائشة أم املؤمنني عن صالة رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل قالت كان يصلي بعد العشاء اآلخرة فيما بينه وبني الفجر ثالث عشر ركعة منها 

مع الفجر فسألتها عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كان أكثر صيامه سوى رمضان يف ركعتان 
  شعبان كان يصومه أو عامته مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أيب العتاب إال نوح بن أيب بالل تفرد به علي بن ثابت 

عبد اهللا بن املبارك ثنا أبو بكر بن حدثنا موسى بن مجهور السمسار التنيسي نا احلسن بن عيسى نا  - ٨٢٣٣
عثمان بن سهل قال مسعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر مث خرجنا حىت دخلنا على 

أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا عم ما هذه الصالة اليت صليت قال العصر وهي صالة رسول اهللا 
اليت كنا نصلي معه مل يرو أبو أمامة بن سهل عن أنس حديثا غري هذا تفرد به ]  ١٥٠ص [ صلى اهللا عليه و سلم 

  بن املبارك 



حدثنا موسى بن مجهور نا عبد اهللا بن نصر األنطاكي نا أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن  - ٨٢٣٤
يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة اجلنني ذكاة أمه مل 

  أبو أسامة تفرد به عبد اهللا بن نصر 

حدثنا موسى بن مجهور نا الوليد بن شجاع بن الوليد ثنا يوسف بن أسباط نا عائذ بن شريح عن أنس  - ٨٢٣٥
من الذي يقبل إذا بن مالك رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما الذي يعطي من سعة بأعظم أجرا 

  كان حمتاجا 

حدثنا موسى بن مجهور نا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم نا أبو شيبة حيىي بن عبد الرمحن الكندي  - ٨٢٣٦
عن أيب املغرية عبيد اهللا بن املغرية عن عبد اهللا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ناسا من أميت 

عمقون يف الدين يأتيهم الشيطان يقول لو كان ما أتيتم امللوك فأصبتم من دنياهم فاعتزلتموهم سيقرءون القرآن ويت
بدينكم أال وال يكون ذلك إال كما ال جيتىن من القتاد إال الشوك كذلك ال جيتىن من قرهبم إال اخلطايا مل يرو هذا 

  احلديث عن اين عباس إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفى ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا وهيب عن عبد اهللا بن عمر عن  - ٨٢٣٧
القاسم عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم وكان أملككم إلربه مل يرو هذا احلديث 

  عن عبيد اهللا إال وهيب والعن وهيب إال مؤمل تفرد به حممد بن مصفى 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا القاسم بن يزيد اجلرمي نا سفيان عن سلمة بن  - ٨٢٣٨
كهيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل نام حىت أصبح قال بال 

هذا احلديث عن سفيان إال القاسم اجلرمي الشيطان يف أذنه قال سفيان هذا عندنا الذي ينام عن الفريضة مل يرو 
  تفرد به علي بن حرب 

حدثنا موسى بن مجهور نا هشام بن خالد نا الوليد بن مسلم عن سويد بن عبد العزيز عن محيد عن أنس  - ٨٢٣٩
و رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن عجني وقع فيه قطرات دم فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  سلم عن أكله مل يرو هذا احلديث عن محيد إال سويد بن عبد العزيز والعن سويد إال الوليد تفرد به هشام بن خالد 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا هشام بن خالد األزرق نا خالد بن يزيد القسري عن أيب روق عن الضحاك  - ٨٢٤٠
ة ستران قيل وما مها قال الزوج والقرب قال فأيهما عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمرأ

  ]  ١٥٢ص [ أفضل قال القرب 

حدثنا موسى بن مجهور نا هشام بن خالد نا خالد بن يزيد القسري عن أيب روق عن الضحاك عن بن  - ٨٢٤١
عن أيب روق  عباس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما عال مقتصد قط مل يرو هذا احلديث

  إال خالد بن يزيد تفرد به هشام بن خالد 



حدثنا موسى بن مجهور نا إبراهيم بن مروان بن حممد الطاطري ثنا أيب نا حيىي بن راشد نا حممد بن عمرو  - ٨٢٤٢
  عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحصوا هالل شعبان لرؤية رمضان 

ثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفى نا أيب ثنا معاوية بن حيىي عن نصر بن علقمة عن أخيه حمفوظ حد - ٨٢٤٣
بن علقمة عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي العدو فصرب حىت يقتل أو 

  اد تفرد به حممد بن مصفى يقتلهم مل يفنت يف قربه ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسن

حدثنا موسى بن مجهور ثنا حممد بن مصفى ثنا بقية ثنا عمارة بن أيب الشعثاء حدثين سنان بن قيس عن  - ٨٢٤٤
شبيب بن نعيم حدثين يزيد بن مخري حدثين أبو الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخذ أرضا 

صغار كافر من عنقه فجعله يف عنقه فقد وىل اإلسالم وراء ظهره ال يروى هذا  جبزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع
  احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن مصفى 

حدثنا موسى بن مجهور نا دحيم الدمشقي نا بن أيب فديك عن جهم بن عثمان عن عبد اهللا بن حسن بن  - ٨٢٤٥
صلى اهللا عليه و سلم قال إن من واجب املغفرة إدخالك السرور على أخيك حسن عن أبيه عن جده عن النيب 

  املسلم ال يروى هذا احلديث عن احلسن بن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا موسى بن مجهور نا دحيم نا بن أيب فديك عن كثري بن يزيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب  - ٨٢٤٦
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني مل عن أيب هريرة أ

  يرو هذا احلديث عن املطلب إال كثري بن يزيد تفرد به بن أيب فديك 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا دحيم نا بن أيب فديك ثنا عمرو بن أيب سلمة عن صدقة بن عبد اهللا عن زيد  - ٨٢٤٧
عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه ]  ١٥٤ص [ ن أيب عبيد اهللا مسلم بن مشكم بن واقد ع

و سلم قال من عقد اجلزية يف رقبته فقد برئ من اهللا تعاىل ورسوله مل يرو هذا احلديث عن زيد بن واقد إال صدقة 
  تفرد به عمرو بن أيب سلمة 

نا حيىي بن يزيد بن عبد امللك النوفلي عن إمساعيل بن إبراهيم الربعي حدثنا موسى بن مجهور ثنا دحيم  - ٨٢٤٨
عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أنظر معسرا أظله اهللا يف ظله يوم القيامة وكل 

  معروف صدقة مل يرو هذا احلديث عن عائشة ال هبذا اإلسناد تفرد به دحيم 

مجهور ثنا دحيم عن عبد اهللا بن يزيد البكري ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان حدثنا موسى بن  - ٨٢٤٩
عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت استقام نسب الناس إىل معد بن عدنان مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن رومان 

  إال حممد بن إسحاق تفرد به عبد اهللا بن يزيد 

بن عمار نا إمساعيل بن عياش عن أيب سلمة سليمان بن سليم عن حيىي  حدثنا موسى بن مجهور نا هشام - ٨٢٥٠
بن جابر عن معاوية بن حكيم عن عمه خممر بن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال شؤم 

   وقد يكون اليمن يف الفرس واملرأة والدار مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن سليم إال إمساعيل بن عياش



حدثنا موسى بن مجهور ثنا عمرو بن عثمان احلمصي ثنا حيىي بن سعيد العطار ثنا سوار بن مصعب عن  - ٨٢٥١
عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نظر إىل أخيه نظر مودة مل يكن ]  ١٥٥ص [ كليب بن وائل 

هذا احلديث عن كليب بن وائل إال سوار بن  يف قلبه عليه إحنة مل يطرف حىت يغفر له ما مضى من ذنوبه مل يرو
  مصعب تفرد به حيىي بن سعيد العطار 

حدثنا موسى بن مجهور نا هشام بن خالد األزرق نا الوليد بن مسلم نا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن  - ٨٢٥٢
بني العرب قسما  أبيه عن جده أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعث أبا عبيدة بن اجلراح عام الرمادة يقسم

فعمله عمر حني رجع ألف دينار فأىب أن يأخذها فقال عمر خذها فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر لنا 
  بذلك فكرهنا فأمرنا أن تأخذه مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن يزيد إال الوليد بن مسلم 

القاسم بن يزيد عن املسعودي عن القاسم عن أيب حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب املوصلي نا  - ٨٢٥٣
وائل عن عبد اهللا قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم أيد اإلسالم بعمر مل يرو هذا احلديث عن املسعودي عن 

  القاسم إال القاسم بن يزيد اجلرمي ورواه الناس عن املسعودي عن أيب هنشل 

بن عثمان نا اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أيب سلمة حدثنا موسى بن مجهور نا عمرو  - ٨٢٥٤
عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه مل يقبض منه شيئا فهو 

  ]  ١٥٦ص [ أحق بعني ماله فإن كان قبض منه شيئا فهو أسوة الغرماء 

عمرو بن عثمان نا حممد بن محري عن إبراهيم بن طهمان عن أيب حصني عن  حدثنا موسى بن مجهور ثنا - ٨٢٥٥
الشعيب عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى قربا حديث عهد بدفن فسأل عنه فقيل له قرب فالن فنزل 

هذا احلديث عن فصلى عليه وأنا فيمن صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك القرب فكرب أربعا مل يرو 
  أيب حصني إال إبراهيم بن طهمان 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا عمرو بن عثمان ثنا احلارث بن عبيدة عن حممد بن أيب بكر عن محيد عن  - ٨٢٥٦
  أنس قال قيل يا رسول اهللا من حيرم على النار قال اهلني اللني السهل القريب 

ن نا احلارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثنا موسى بن مجهور ثنا عمرو بن عثما - ٨٢٥٧
قالت تقرب رجل مبال من مال نفسه عن أبيه فجاء أبوه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعلمه ذلك فأرسل إليه 
أن رد على أبيك ما حبست عنه فإنك ومالك كسهم من كنانته مل يرو هذا احلديث عن هشام إال احلارث تفرد به 

  م بن عمار هشا

حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب املوصلي نا خالد بن يزيد العمري ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه  - ٨٢٥٨
عن أيب هريرة قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أيب بكر وعمر فقال هكذا ]  ١٥٧ص [ عن أيب سلمة 

  نبعث يوم القيامة 



لي بن حرب املوصلي ثنا أيب ثنا هشيم عن محيد عن أنس بن مالك قال قال حدثنا موسى بن مجهور نا ع - ٨٢٥٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء مل يرو هذا احلديث عن محيد إال 

  هشيم تفرد به علي بن حرب عن أبيه 

مران ثنا سليمان بن أيب داود عن احلكم ومحاد حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب ثنا هارون بن ع - ٨٢٦٠
عن شقيق بن سلمة وعمرو بن مرة عن الصيب بن معبد قال أهللت باحلج والعمرة فلقيت عمر فقال هديت لسنة 

نبيك صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن احلكم ومحاد إال سليمان بن أيب داود والعن سليمان إال هارون 
  حرب  تفرد به علي بن

حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب ثنا روح بن أسلم ثنا محاد بن سلمة عن ثابت بن البناين عن  - ٨٢٦١
احلسن عن عيت عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا تويف آدم غسلته املالئكة باملاء وترا وحلد له 

  محاد بن سلمة إال روح بن أسلم  وقالت هذه سنة آدم وولده مل يرفع هذا احلديث عن

حدثنا موسى بن مجهور ثنا علي بن حرب عن عمرو بن عبد اجلبار ثنا عبيدة بن حسان عن ربيعة بن أيب  - ٨٢٦٢
عبد الرمحن عن أنس بن مالك قال من السنة أن يبدأ بدفن امليت وإن يلقى عليه التراب من قبل القبلة مل يرو هذا 

  دة والعن عبيدة إال عمرو تفرد به علي بن حرب احلديث عن ربيعة إال عبي

حدثنا موسى بن مجهور ثنا هشام بن خالد األزرق نا خالد بن يزيد بن صبيح املري عن طلحة بن عمرو  - ٨٢٦٣
املكي عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملا جتلى اهللا ملوسى بن عمران 

أجبال ففي احلجاز منها مخسة ويف اليمن اثنان يف احلجاز أحد وثبري وحراء وثور وورقان ويف اليمن تطايرت سبعة 
  حصور وصبري مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال طلحة بن عمرو 

حدثنا موسى بن مجهور أنا الوليد بن شجاع بن الوليد ثنا أيب ثنا الرحيل بن معاوية عن سلمة بن كهيل  - ٨٢٦٤
ن بن عباس عن ميمونة قالت وضعت أو وضع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غسله فصب بيمينه عن كريب ع

على مشاله حىت أنقامها مث افاض بيمينه على فرجه فغسله بشماله وما أصابه حىت أنقاه مث وضع يده على احلائط على 
فاض على رأسه وعلى جسده وحتول التراب مث غسلها حىت أنقاها مث متضمض واستنشق وتوضأ وضوءه للصالة مث ا

من مكانه فغسل رجليه مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل إال الرحيل بن معاوية وال رواه عن الرحيل إال 
  ]  ١٥٩ص [ شجاع تفرد به ابنه 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا عثمان بن حيىي القرقساين ثنا سفيان عن عمر بن ذر عن إسحاق بن عبد اهللا  - ٨٢٦٥
ن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب إىل قوم يقاتلهم مث ب

بعث إليه رجال فقال ال تدعه من خلفه وقل له ال تقاتلهم حىت تدعوهم مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا 
  بن أيب طلحة إال عمر تفرد به سفيان بن عيينة 



نا موسى بن مجهور نا أبو تقي هشام بن عبد امللك احلمصي ثنا عبد السالم بن عبد القدوس عن حدث - ٨٢٦٦
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع ال يشبعن من 

عن هشام إال عبد السالم بن  أربع عني من نظر وأرض من مطر وأنثى من ذكر وعامل من علم مل يرو هذا احلديث
  عبد القدوس تفرد به أبو تقي 

حدثنا موسى بن مجهور نا أبو تقي نا عبد السالم بن عبد القدوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن  - ٨٢٦٧
عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللباس يظهر الغىن والدهن يذهب البؤس 

عبد ]  ١٦٠ص [ اململوك يكبت اهللا به العدو مل يرو هذا احلديث عن هشام إال عبد السالم بن واإلحسان إىل 
  القدوس تفرد به أبو تقي 

حدثنا موسى بن مجهور نا دحيم الدمشقي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا حيىي بن كثري الكاهلي عن  - ٨٢٦٨
و سلم على املنرب يقول من جاء إىل اجلمعة فليغتسل مل يرو نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  هذا احلديث عن حيىي بن كثري إال مروان 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا هشام بن عمار ثنا أبو معاوية نا زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن  - ٨٢٦٩
ين الواقعة و عم يتساءلون وإذا مسروق عن أيب بكر قال قلت يا رسول اهللا لقد أسرع إليك الشيب قال شيبت

الشمس كورت مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن مسروق عن أيب بكر إال زكريا بن أيب زائدة تفرد به أبو 
  معاوية 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا حممد بن مصفي ثنا بقية بن الوليد عن حيىي بن خالد عن روح بن القاسم عن  - ٨٢٧٠
شة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دخل على قوم لطعام مل يدع إليه فأكل املقربي عن عروة عن عائ

  هبما بقية ]  ١٦١ص [ شبعا أكل حراما 

حدثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفي ثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عاصم  - ٨٢٧١
سلم يقول ليس لقاتل وصية مل يرو هذا احلديث عن عاصم  عن زر عن علي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  إال حجاج والعن حجاج إال مبشر تفرد به بقية وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا حممد بن مصفي ثنا حممد بن حرب بن األبرش عن الضحاك بن محرة عن  - ٨٢٧٢
لك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ يوم إبراهيم بن مهاجر عن احلسن عن أنس بن ما

  اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال الضحاك 

حدثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفي نا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء عن بن عباس قال  - ٨٢٧٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال رسول 

حدثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفي ثنا الوليد عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا  - ٨٢٧٤
  عليه و سلم مثله 



م عن بن جريج عن عطاء مسل]  ١٦٢ص [ حدثنا موسى بن مجهور نا حممد بن مصفي ثنا الوليد بن  - ٨٢٧٥
  عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا حممد بن مصفي ثنا الوليد عن بن هليعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن  - ٨٢٧٦
  عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

ك نا سويد بن عبد العزيز عن عمران القصري عن حدثنا موسى بن مجهور نا أبو تقي هشام بن عبد املل - ٨٢٧٧
  احلسن عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسر بسم اهللا الرمحن الرحيم 

حدثنا موسى بن مجهور ثنا حممد بن مصفي نا سويد بن عبد العزيز عن عمران القصري عن احلسن عن  - ٨٢٧٨
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على بعري يف التطوع حيثما أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال ر

  توجه به مل يرو هذين احلديثني عن عمران القصري إال سويد بن عبد العزيز 

حدثنا موسى بن مجهور نا أبو تقي هشام بن عبد امللك نا سويد بن عبد العزيز عن عبيد اهللا بن عمر عن  - ٨٢٧٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل مال وإن كان حتت سبع أرضني يؤدى زكاته فليس  نافع عن بن عمر أن رسول

بكنز وكل مال ال يؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز مل يرفع هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال سويد بن 
  عبد العزيز 

يد عن أنس قال استعار بعض أهل حدثنا موسى بن مجهور ثنا أبو تقي نا سويد بن عبد العزيز حدثين مح - ٨٢٨٠
بيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصعة فضاعت فضمنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا اللفظ فضمنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال محيد تفرد به سويد 

ا دحيم الدمشقي نا بن أيب فديك نا موسى بن يعقوب الزمعي عن الزبري بن حدثنا موسى بن مجهور ن - ٨٢٨١
عثمان عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم والقسامة 

ال هبذا اإلسناد تفرد قلنا وما القسامة قال الشيء يكون بني الناس فينتقص منه ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إ
  به بن أيب فديك 

حدثنا موسى بن زكريا التستري نا سليمان بن داود الشاذكوين نا عيسى بن يونس عن بدر بن اخلليل  - ٨٢٨٢
عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عمر أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصيام فقال 

ثة أيام من كل شهر مل يرو هذا احلديث عن بدر بن اخلليل إال عيسى تفرد به ثال]  ١٦٤ص [ عليك بالبيض 
  سليمان بن داود 

حدثنا موسى بن زكريا نا سليمان بن داود الشاذكوين نا حممد بن عمر الواقدي عن حارثة بن أيب  - ٨٢٨٣
بيها عن أيب بكر الصديق أن عمران عن سليمان بن عبد اهللا بن جناب عن أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا غربت الشمس بعرفة أفاض و من املزدلفة قبل طلوع الشمس مل يرو هذا 
  احلديث عن أيب بكر إال هبذا اإلسناد تفرد به الواقدي 



شام بن سعد عن حدثنا موسى بن زكريا نا سليمان بن داود الشاذكوين نا حممد بن عمر الواقدي نا ه - ٨٢٨٤
سعيد بن أيب هالل عن أيب قبيل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال كتب أبو بكر الصديق إىل عمرو بن العاص 

سالم عليك أما بعد فقد جاءين كتابك تذكر ما مجعت الروم من اجلموع وإن اهللا مل ينصرنا مع نبيه صلى اهللا عليه و 
نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما معنا إال فريسات وإن حنن سلم بكثرة عدد وال بكثرة جنود فقد كنا 

إال نتعاقب اإلبل وكنا يوم أحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما معنا إال فرس واحد كان رسول اهللا صلى 
هللا أشدهم بغضا  اهللا عليه و سلم يركبه ولقد كان يظهرنا ويعيننا على من خالفنا واعلم يا عمرو أن أطوع الناس

[ للمعاصي فأطع اهللا ومر أصحابك بطاعته مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر متصال إال هبذا اإلسناد تفرد به الواقدي 
  ]  ١٦٥ص 

حدثنا موسى بن زكريا نا الشاذكوين نا حممد بن عمر الواقدي ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري عن  - ٨٢٨٥
عن أيب الطفيل قال خاصم علي العباس يف السقاية فشهد طلحة بن عبيد اهللا  يعقوب بن زيد بن طلحة عن الزهري

وعامر بن خمرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عوف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دفعها إىل العباس يوم الفتح مل يرو 
  هذا احلديث عن الزهري إال يعقوب والعنه إال حممد بن جعفر تفرد به الواقدي 

موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني العقيلي ثنا إبراهيم بن عطاء عن أيب عبيدة عن احلسن عن  حدثنا - ٨٢٨٦
عمران بن احلصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا استخلص هذا الدين لنفسه فال يصلح لدينكم 

ن إال أبو عبيدة تفرد به عمرو بن إال السخاء وحسن اخللق أال فزينوا دينكم هبما مل يرو هذا احلديث عن احلس
  احلصني 

حدثنا موسى بن زكريا نا زكريا بن حيىي اخلزاز نا إمساعيل بن عباد عن سعيد بن ايب عروبة عن قتادة عن  - ٨٢٨٧
أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال استعينوا على النساء بالعري مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد والعن 

   إمساعيل تفرد به زكريا بن حيىي اخلزاز سعيد إال

حدثنا موسى بن زكريا ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري نا سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أيب موسى  - ٨٢٨٨
عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة 

غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على ميني فرأيت فإنك إن أعطيتها من 
غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن إسرائيل إال سفيان بن عيينة تفرد به 

  الصلت بن مسعود 

ن علقمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن جامع العطار نا مسلمة ب - ٨٢٨٩
املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العجماء جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس مل 

  يرو هذا احلديث عن داود إال مسلمة والعن مسلمة إال حممد بن جامع 



بن اليسع ثنا شبل بن عباد عن عمرو بن دينار عن  حدثنا موسى بن زكريا نا هنار بن عثمان نا مسعدة - ٨٢٩٠
جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبصر رجال ثائر الرأس فقال مل يشوه أحدكم نفسه واشار بيده أي خذ منه مل 

  إال مسعدة تفرد به هنار بن عثمان ]  ١٦٧ص [ يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال شبل بن عباد والعن شبل 

حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن موسى احلرشي نا حممد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن سالمة  - ٨٢٩١
بنت نافع عن عائشة أهنا سئلت عن النبيذ فقالت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلنتم والدباء والنقري مل 

  يرو هذا احلديث عن فرات بن أحنف إال حممد بن فضيل 

سى بن زكريا نا حامت بن سامل ثنا عمران بن طليق عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و حدثنا مو - ٨٢٩٢
  سلم قال ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه مل يرو هذا احلديث عن عمران بن طليق إال حامت بن سامل 

د اهللا بن عالثة عن األعمش عن أيب حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني العقيلي ثنا حممد بن عب - ٨٢٩٣
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد العبد الصالة من الليل أتاه 
امللك فقال له قم قد أصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان فيقول عليك ليل وسوف تقوم فنم ساعة فإن هو 

اجلسم قرير العني وإن هو أطاع الشيطان حىت يصبح بال الشيطان ]  ١٦٨ص [ فيف قام فصلى أصبح نشيطا خ
  يف أذنه مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن األعمش عن أيب إسحاق إال بن عالنة تفرد به عمرو بن احلصني 

مة عن حدثنا موسى بن زكريا نا بشر بن سيحان نا بكار بن عاصم الليثي عن حممد بن عمرو عن أيب سل - ٨٢٩٤
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما املوت فيما بعده إال كنطحة عنز مل يرو هذا احلديث عن 

  حممد بن عمرو إال بكار بن عاصم تفرد به بشر بن سبحان 

صلى اهللا  حدثنا موسى بن زكريا نا حامت بن سامل نا أبو أمية بن يعلى الثقفي نا نافع عن بن عمر أن النيب - ٨٢٩٥
عليه و سلم قال لعبد اهللا بن جدعان إذا اشتريت نعال فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده وإذا اشتريت دابة 

فاستفرهها وإذا كانت عندك كرمية قوم فأكرمها مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أبو أمية بن يعلى تفرد به حامت بن 
  سامل 

ب العصفري نا عمرو بن عاصم الكاليب نا حممد بن مسلم الطائفي عن حدثنا موسى بن زكريا نا شبا - ٨٢٩٦
عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال طالق قبل نكاح وال عتق قبل ملك مل يرو 

   ] ١٦٩ص [ هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حممد بن مسلم والعن حممد إال عمرو بن عاصم تفرد به شباب 

حدثنا موسى بن زكريا نا خالد بن يوسف السميت نا أيب نا إدريس األودي عن أبيه عن أيب هريرة أن  - ٨٢٩٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم فسهى فسجد سجديت السهو مل يرو هذا احلديث عن إدريس إال يوسف بن 

  خالد تفرد به ابنه 



 القصاص نا عبد األعلى بن القاسم عن سوار العنربي عن حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن احلصني - ٨٢٩٨
كليب بن وائل عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كذب بالقدر فقد كذب مبا أنزل على حممد 

  صلى اهللا عليه و سلم 

ن عن حدثنا موسى بن زكريا نا وهب بن حيىي بن زمام العالف نا عيسى بن شعيب عن هشام بن حسا - ٨٢٩٩
احلسن بن ذكوان عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال يقطع الصالة الكلب األسود واحلمار 

رسول اهللا صلى اهللا ]  ١٧٠ص [ واملرأة فسألت أبا ذر ما بال الكلب األسود من األمحر من األصفر فقال سألت 
و هذا احلديث عن هشام بن حسان عن احلسن بن ذكوان عليه و سلم كما سألتين فقال الكلب األسود شيطان مل ير

إال عيسى بن شعيب تفرد به وهب بن حيىي بن زمام ورواه الناس عن هشام عن محيد بن هالل مل يذكروا احلسن بن 
  ذكوان 

 حدثنا موسى بن زكريا نا أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل احلراين نا املنذر بن حبيب عن خالد احلذاء عن - ٨٣٠٠
محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل رأيت ربك 

  فقال نور أىن أراه مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال املنذر بن حبيب تفرد به امحد بن عبد الرمحن بن املفضل 

ا سعيد بن مسلمة األموي عن حبيب بن حسان عن حدثنا موسى بن زكريا نا بشر بن خالد العسكري ن - ٨٣٠١
أيب وائل عن الصيب بن معبد قال كنت نصرانيا فأهللت باحلج والعمرة فقدمت على عمر فقال هديت لسنة نبيك 

  صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن حسان إال سعيد بن مسلمة تفرد به بشر بن خالد 

يا نا أزهر بن مروان الرقاشي نا عبد الوهاب الثقفي نا هشام بن حسان عن حممد حدثنا موسى بن زكر - ٨٣٠٢
بن شبيب عن عبد امللك بن عمري عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيه سعد بن معاذ فحكم يف بين قريظة أن 

م بن حسان إال عبد يقتل مقاتلتهم ويسىب ذراريهم فنظر إيل فلم أنبت فأحلقين بالسيب مل يرو هذا احلديث عن هشا
  ]  ١٧١ص [ الوهاب تفرد به أزهر بن مروان 

حدثنا موسى بن زكريا نا أمحد بن عبدة ثنا عمر بن علي عن سعد بن طريف عن شقيق بن سلمة عن  - ٨٣٠٣
عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه لعن عشرة الوامشة واملوشومة والسافعة وجهها والواصلة 

  وصولة وآكل الربا وشاهده ومانع الصدقة والرجل املتشبه بالنساء واملرأة املتشبهة بالرجال وامل

حدثنا موسى بن زكريا نا النضر بن طاهر نا بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه عن أيب بكرة أن  - ٨٣٠٤
عن بكار بن عبد العزيز إال النضر بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من الشعر حكمة مل يرو هذا احلديث 

  طاهر 

حدثنا موسى بن زكريا نا شيبان بن فروخ نا أبو الربيع السمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا  - ٨٣٠٥
  بن عمر أن أباه سقطت ثنيته فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يشدها بذهب 



مد بن حيان البصري ثنا أبو حبر البكراوي ثنا عباد بن ميسرة حدثنا موسى بن زكريا ثنا موسى بن حم - ٨٣٠٦
عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب فقرأ يف خطبته آخر ]  ١٧٢ص [ املنقري عن حممد بن املنكدر 

  الزمر فتحرك املنرب مرتني مل يرو هذا احلديث عن عباد بن ميسرة عن بن املنكدر عن جابر إال أبو حبر 

دثنا موسى بن زكريا التستري نا إبراهيم بن املستمر العروقي ثنا سعيد بن سالم العطار ثنا سفيان ح - ٨٣٠٧
الثوري عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال قال عمر بن اخلطاب على املنرب أيها الناس تواضعوا فإين 

انتعش نعشك اهللا فهو يف أعني الناس عظيما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تواضع هللا رفعه وقال 
ويف نفسه صغريا ومن تكرب قصمه اهللا وقال اخسأ فهو يف أعني الناس صغريا ويف نفسه كبري مل يرو هذا احلديث عن 

  األعمش إال الثوري تفرد به سعيد بن سالم 

أيب األسباط عن حيىي بن أيب  حدثنا موسى بن زكريا نا يوسف بن سلمان املازين نا حامت بن إمساعيل عن - ٨٣٠٨
كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 

  ]  ١٧٣ص [ أرحامكم مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال أبو األسباط تفرد به حامت 

العقيلي نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة ثنا النضر بن عريب عن  حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني - ٨٣٠٩
جماهد عن بن عباس رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال اللهم لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال 

شريك لك أنت ريب وأنا عبدك آمنت بك خملصا لك ديين أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك 
  عملي وأستغفرك لذنيب ال يغفره إال أنت يقول ذلك ثالث مرات فمن قاهلا يف يومه حرمه اهللا على النار من سوء 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة أنا النضر بن عريب عن عكرمة  - ٨٣١٠
  تطوع  عن بن عباس قال عيادة املريض أول يوم سنة فما كان بعد ذلك فهو

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة نا عبدة بن أيب لبابة عن عبد  - ٨٣١١
اهللا بن باباه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلائض تنظر ما بينها وبني عشر فإن 

ستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت رأت الطهر فهي طاهر وإن جاوزت العشرة فهي م
ص [ وتوضأت لكل صالة وتنتظر النفساء ما بينها وبني أربعني ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن 

جاوزت األربعني فهي مبنزلة املستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واسثفرت وتوضأت لكل ]  ١٧٤
  حلديث عن عبدة بن أيب لبابة إال بن عالثة تفرد به عمرو بن احلصني صالة مل يرو هذا ا

حدثنا موسى بن زكريا نا جعفر بن حممد بن فضيل اجلزري نا حممد بن سليمان بن أيب داود نا زهري بن  - ٨٣١٢
موا حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغزوا تغن

  وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا مل يرو هذا احلديث عن سهيل هبذا اللفظ إال زهري بن حممد 



حدثنا موسى بن زكريا نا عبد اهللا بن عمر اخلطايب نا يوسف بن خالد السميت نا سلم بن بشري عن  - ٨٣١٣
فإذا سلب أحدمها اتبعه اآلخر مل عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلياء واإلميان يف قرن 

  يرو هذا احلديث عن عكرمه إال سلم بن بشري تفرد به السميت 

مسعت موسى بن عقبة ]  ١٧٥ص [ حدثنا موسى بن زكريا نا خالد بن يوسف السميت نا أيب قال  - ٨٣١٤
اهللا عليه و سلم عن حيدث عن عبيد بن سلمان عن أبيه عن أيب لبابة بن عبد املنذر قال سألت رسول اهللا صلى 

الطهور قال ما من مسلم ميضمض فاه إال غفر اهللا له كل خطيئة أصاهبا بلسانه ذلك اليوم وال يغسل يديه إال غفر 
  اهللا له ما قدمت يداه ذلك اليوم وال ميسح برأسه إال كان كيوم ولدته أمه 

كر الربساين عن بن جريج عن عمرو بن حدثنا موسى بن زكريا ثنا حممد بن حيىي القطيعي نا حممد بن ب - ٨٣١٥
دينار عن عكرمة عن بن عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا سحر 

الشمس فتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيه يعرضوا ويقولوا سحر 
  ج إال الربساين مستمر مل يرو هذا احلديث عن بن جري

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني العقيلي نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة نا إبراهيم بن أيب عبلة  - ٨٣١٦
قال مسعت عمر بن عبد العزيز يقول حدثين عروة بن الزبري عن عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ]  ١٧٦ص [ كن ذكر اهللا فيها خبري إال خسر عندها يوم القيامة يقول ما من ساعة متر بابن آدم مل ي

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة نا سعيد بن عبد العزيز عن  - ٨٣١٧
من قيده عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا معاذ إن املؤ

  القرآن عن كثري من هوى نفسه 

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن عبد الكرمي بن مالك  - ٨٣١٨
اجلزري عن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ان من الرأس متضمض أو استنشق واألذن

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن عبد امللك بن أيب غنية عن  - ٨٣١٩
احلكم عن حنش الكناين عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن 

   جل وعز الدم وإن وقع يف األرض فإنه يقع يف حرز اهللا

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة نا عثمان بن عطاء اخلرساين  - ٨٣٢٠
عن أبيه عن مالك بن خيامر عن لقيط بن عامر أيب رزين العقيلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا 

لم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون اللهم كما وصله إن املسلم إذا زار أخاه املس]  ١٧٧ص [ رزين 
فيك فصله مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلرساين إال ابنه عثمان والعن عثمان إال بن عالثه تفرد به عمرو بن 

  احلصني 



يزيد عن حدثنا موسى بن زكريا نا عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي نا بشر بن إبراهيم األنصاري عن ثور بن  - ٨٣٢١
مكحول عن واثلة بن األسقع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد احلاجة ربط يف خامته خرقة ال يروى 

  هذا احلديث عن واثلة بن األسقع إال هبذا اإلسناد تفرد به اجلبريي 

ن إبراهيم عن حدثنا موسى بن زكريا نا عمر بن حيىي األبلي نا حفص بن مجيع عن مساك بن حرب ع - ٨٣٢٢
علقمة عن عبد اهللا رفعه قال أتدرون أي الصدقة أفضل قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أفضل الصدقة املنحة مينح 

  أحدكم الدرهم وظهر الدابة ال يروى هذا احلديث عن مساك إال حفص بن مجيع تفرد به عمر بن حيىي 

ص [ فص بن مجيع عن مساك بن حرب عن عكرمة حدثنا موسى بن زكريا ثنا عمر بن حيىي األبلي نا ح - ٨٣٢٣
عن بن عباس قال قالت األنصار إن السعي بني الصفا واملروة من أمر اجلاهلية فأنزل اهللا تعاىل إن الصفا ]  ١٧٨

واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما مل يرو هذا احلديث عن مساك إال 
  فرد به عمر بن حيىي حفص بن مجيع ت

حدثنا موسى بن زكريا نا عمر بن حيىي األبلي نا حفص بن مجيع عن مغرية عن أيب الضحى عن مسروق  - ٨٣٢٤
عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده السالم عليكم 

  ورمحة اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا 

حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن حيىي األزدي نا داود بن احملرب نا احملرب بن قحذم عن معاوية بن قرة  - ٨٣٢٥
عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتمألن األرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما بعث اهللا 

هذا احلديث عن معاوية بن قرة عن أبيه إال احملرب  رجال امسه امسي ميألها قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما مل يرو
  بن قحذم تفرد به داود بن احملرب ورواه معمر عن أيب هارون العبدي عن معاوية بن قرة عن أيب سعيد 

حدثنا موسى بن زكريا نا زيد بن أخزم الطائي نا يعمر بن بشر ثنا بن املبارك عن عمران بن زيد التغليب  - ٨٣٢٦
عن أنس بن مالك قال ما رأيت ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ١٧٩ص [ عن معاوية بن قرة عن زيد العمي 

سلم بني يدي جليس له قط وما صافح النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدا قط فنزع يده من يده حىت يكون هو الذي 
  زيد تفرد به بن املبارك ينزعها مل يرو هذا احلديث عن معاوية إال زيد العمى والعن زيد إال عمران بن 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا حممد بن مرزوق نا عبد العزيز بن اخلطاب ثنا علي بن غراب عن هشام بن  - ٨٣٢٧
حسان عن بن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تشبه بقوم فهو منهم 

  إال علي بن غراب والعن علي إال عبد العزيز تفرد به حممد بن مرزوق مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حيان بن عبيد اهللا أبو زهري عن عبد اهللا بن بريدة  - ٨٣٢٨
احلديث عن حيان عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بني كل أذانني صالة ملن شاء إال املغرب مل يرو هذا 

  إال عبد الواحد 



حدثنا موسى بن زكريا ثنا بشر بن خالد العسكري نا جعفر بن عون نا محيد بن القاسم بن محيد بن عبد  - ٨٣٢٩
الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده عن عبد الرمحن بن عوف قال ملا حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوفاة 

ال أوصيكم بالسابقني األولني من املهاجرين وأبنائهم من بعدهم إال تفعلوا ال يقبل منكم قالوا يا رسول اهللا أوصنا ق
  صرف وال عدل مل يرو هذا احلديث عن محيد إال جعفر 

حدثنا موسى بن زكريا نا عبد األعلى بن زيد العطار ثنا أبو حبر البكراوي نا أشعث عن حممد بن سريين  - ٨٣٣٠
ى بكرى األرض بأسا وإن رافعا ذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عنه مل يرو قال قال بن عمر كنا ال نر

  هذا احلديث عن أشعث عن بن سريين عن بن عمر إال أبو حبر تفرد به عبد األعلى بن زيد 

أيب  حدثنا موسى بن زكريا نا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي ثنا هشام بن زياد أبو املقدام عن احلسن عن - ٨٣٣١
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عهدة بعد أربعة ايام والبيعان باخليار ما مل يتفرقا مل يرو هذا 

  احلديث عن احلسن عن أيب هريرة إال هشام بن زياد 

عبد حدثنا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن احلصني العقيلي ثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة ثنا سويد بن  - ٨٣٣٢
العزيز عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أهل بيت ال يغزو منهم 

  غاز أو جيهز غازيا بسلك أو بإبرة أو ما يعدهلا من الورق أو خيلفه يف أهله خبري إال أصاهبم اهللا بقارعة قبل يوم القيامة 

بن احلصني العقيلي ثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن النضر بن عريب حدثنا موسى بن زكريا ثنا عمرو  - ٨٣٣٣
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه اهللا 

  ألرشد أموره 

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني ثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن برد عن مكحول عن أيب  - ٨٣٣٤
أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم باجلهاد يف سبيل اهللا فإنه باب من أبواب اجلنة يذهب اهللا به اهلم 

  والغم 

 نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن واصل موىل أيب عيينة عن حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني - ٨٣٣٥
عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يستحب إذا سافر سفرا أن خيرج يوم اخلميس مل 

  يرو هذا احلديث عن واصل إال بن عالثة تفرد به عمرو بن احلصني 

ن بن فروخ ثنا سويد أبو حامت نا حجاج بن أرطأة وأيوب عن نافع عن بن حدثنا موسى بن زكريا نا شيبا - ٨٣٣٦
عمر أنه كان إذا وضع امليت يف القرب قال بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا مل يرو هذا احلديث عن سويد أيب حامت إال 

  شيبان 

بن راشد عن عمار بن  حدثنا موسى بن زكريا نا أزهر بن مروان الرقاشي نا احلارث بن نبهان عن معمر - ٨٣٣٧
عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقبل الرجل وهو صائم مل يرو ]  ١٨٢ص [ أيب عمار 

  هذا احلديث عن عمار إال معمر تفرد به احلارث 



 العرزمي حدثنا موسى بن زكريا نا سهيل بن إبراهيم اجلارودي ثنا أبو بكر احلنفي نا حممد بن عبيد اهللا - ٨٣٣٨
عن أيب قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد اهللا بن مسعود أن رجال جعل لرجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم سهما من ماله فمات الرجل ومل يدر ما هو فرفع ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل له 
تفرد به أبو بكر احلنفي وال يروى متصال عن رسول  السدس من ماله مل يرو هذا احلديث عن أيب قيس إال العرزمي

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري ثنا عمرو بن محزة ثنا املنذر بن ثعلبة ثنا أبو  - ٨٣٣٩
ه و سلم فأخذ بيدي فصافحين فقلت يا العالء بن الشخري عن الرباء بن عازب قال لقيين رسول اهللا صلى اهللا علي

رسول اهللا إن كنت أحسب املصافحة إال يف العجم قال حنن أحق باملصافحة منهم ما من مسلمني يلتقيان فيأخذ 
أحدمها بيد صاحبه مبودة ونصيحة إال ألقى اهللا ذنوهبما بينهما مل يرو هذا احلديث عن أيب العالء يزيد بن عبد اهللا إال 

  لبة تفرد به عمرو بن محزة املنذر بن ثع

عن بن ]  ١٨٣ص [ حدثنا موسى بن زكريا نا النضر بن طاهر نا سويد أبو حامت عن ليث عن جماهد  - ٨٣٤٠
عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائتدموا من هذه الشجرة يعين الزيت واكتحلوا هبذا اإلمثد فإنه 

  منه مل يرو هذا احلديث عن ليث عن جماهد إال سويد أبو حامت جمالة للبصر ومن عرض عليه طيب فليصب 

حدثنا موسى بن زكريا نا بشر بن معاذ العقدي نا السكن بن إمساعيل عن هشام الدستوائي عن حممد بن  - ٨٣٤١
زياد عن حميصة األنصاري قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كسب احلجام آكله قال ال قلت فأطعمه 

  تاما عندي قال ال فرخص له أن يعلفه ناضحه أي

حدثنا موسى بن زكريا نا بشر بن معاذ العقدي نا حيىي بن أيب عطاء عن عكرمة بن عمار عن سامل عن  - ٨٣٤٢
أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن تبسمك يف وجه أخيك صدقة وإماطتك األذى عن الطريق يكتب 

 دلو أخيك صدقة وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر لك صدقة وإرشادك الضالة صدقة لك صدقة وإن إفراغك يف
مل يرو هذا احلديث عن عكرمة بن عمار عن سامل إال بن أيب عطاء تفرد به بشر بن معاذ ورواه الناس عن عكرمة بن 

  عمار عن مالك بن زيد عن أبيه عن أيب ذر 

ص [ ليد احلنفي نا أيوب بن واقد عن جعفر بن حممد عن أبيه حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن خ - ٨٣٤٣
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حدثه أخوه حبديث فهو عنده أمانة وإن مل يستكتمه ]  ١٨٤

  مل يرو هذا احلديث عن جعفر إال أيوب بن واقد تفرد به حممد بن خليد 

بن احلصني العقيلي نا إبراهيم بن عطاء عن يزيد بن عياض عن الزهري حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو  - ٨٣٤٤
  عن سعيد بن املسيب عن عمار بن ياسر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسن اخللق خلق اهللا األعظم 



ن حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني العقيلي نا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن األعمش ع - ٨٣٤٥
أيب وائل عن سلمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رجف قلب املؤمن يف سبيل اهللا حتاتت خطاياه 

  كما يتحات عذق النخلة مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عبد العزيز تفرد به عمرو بن احلصني 

ن العالف نا احلارث بن عتبة عن حبيب حدثنا موسى بن زكريا نا هالل بن بشر املازين نا عمري بن عمرا - ٨٣٤٦
بن أيب ثابت عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى حكيم بن حزام دينارا 
وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى فجاءه من أرحبه فباع مث اشترى مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بدينار 

]  ١٨٥ص [ هذا فقال يا رسول اهللا اشتريت وبعت ورحبت فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم وشاة فقال ما 
بارك اهللا يف جتارتك وأخذ الدينار وتصدق به وأخذ الشاة فضحى هبا مل يرو هذا احلديث عن احلارث بن عتبة إال 

  عمري بن عمران 

وسف بن خالد السميت نا كثري بن قاروندا عن حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن عقبة السدوسي نا ي - ٨٣٤٧
عدي بن ثابت عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت متخذا خليال 

الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا مل يرو هذا احلديث عن كثري إال يوسف بن خالد تفرد به حممد بن 
  دي بن ثابت إال كثري بن قاروندا عقبة وال رواه عن ع

حدثنا موسى بن زكريا ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن محران عن عثمان بن سعد الكاتب  - ٨٣٤٨
قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسيتم فكربوا يعين على الذبيحة مل يرو هذا 

  إال حممد بن محران تفرد به الشاذكوين  احلديث عن عثمان بن سعد

حدثنا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن احلصني العقيلي نا عبد امللك بن عبد امللك القرشي ثنا سعيد بن  - ٨٣٤٩
عبد امللك وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن واثلة بن األسقع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

[ ة قال سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك مل يرو هذا احلديث كان إذا استفتح الصال
  عن واثلة إال هبذا اإلسناد ]  ١٨٦ص 

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن عبدة بن أيب لبابة عن عبد  - ٨٣٥٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا عند أقوام نعما يقرها عندهم ما اهللا بن باباه عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  كانوا يف حوائج الناس ما مل ميلوهم فإذا ملوهم نقلها من عندهم إىل غريهم 

حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن خداش نا أيب نا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النيب  - ٨٣٥١
و سلم قال خرج ثالثة ممن كان قبلكم فذكر حديث الغار بطوله مل يرو هذا احلديث عن أيوب صلى اهللا عليه 

  السختياين إال محاد بن زيد وال عن محاد إال خالد بن زيد تفرد به ابنه 



حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني العقيلي نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة عن سعيد بن عبد  - ٨٣٥٢
علقمة بن شهاب عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يدرك الغزو معي  العزيز عن

  فليغز يف البحر 

حدثنا موسى بن زكريا نا عمرو بن احلصني نا حممد بن عبد اهللا بن عالثة نا عثمان بن عطاء اخلرساين  - ٨٣٥٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالسراري فإهنن  عن أبيه عن مالك بن خيامر عن أيب الدرداء قال قال

  مباركات األرحام ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن احلصني 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا األزرق بن علي نا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أيب  - ٨٣٥٤
لم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام الدنيا عمرة واألعمش عن مس

أيام العمل فيها أفضل من أيام التشريق فقال رجل وال مثلها يف سبيل اهللا فأعادها ثالث مرات فقال له رسول اهللا 
  الثوري إال حسان بن إبراهيم  صلى اهللا عليه و سلم يف الثالثة إال ملن مل يرجع مل يرو هذا احلديث عن

حدثنا موسى بن زكريا نا عقبة بن مكرم نا عبد اهللا بن عيسى عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أنس  - ٨٣٥٥
بن مالك قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل قال النيب صلى اهللا عليه 

لرجل فعليها الغسل وإن مل تنزل فال شيء عليها مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد و سلم إن أنزلت كما ينزل ا
  إال عبد اهللا بن عيسى تفرد به عقبة بن مكرم 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي ثنا عبد الغفار بن عبيد اهللا الكريزي نا عبيد اهللا  - ٨٣٥٦
د أيب بشر عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا بن متام عن يونس بن عبيد عن الولي

صلى اهللا عليه و سلم ليس شيء أكرم على اهللا من املؤمن مل يرو هذا احلديث عن يونس إال عبيد اهللا بن متام والعن 
  عبيد اهللا إال عبد الغفار الكريزي 

زدي نا مسلم بن إبراهيم نا حممد بن دينار عن يونس بن عبيد حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن حيىي األ - ٨٣٥٧
  عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع السنني 

حدثنا موسى بن زكريا نا أمحد بن حممد بن أيب بكر املقدمي نا القعنيب نا طلق بن سكن عن يونس بن  - ٨٣٥٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري  عبيد عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول

  مل يرو هذا احلديث عن يونس إال طلق بن سكن والعن طلق إال القعنيب تفرد به أمحد بن حممد املقدمي 

مسلم نا  حدثنا موسى بن زكريا ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد اجلرمي ثنا أبو حبر البكراوي ثنا إمساعيل بن - ٨٣٥٩
عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ١٨٩ص [ حبيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب شبيب 

سلم إن الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها حبقها بورك له فيها ومن أخذها بغري حقها فمثله كالذي يأكل وال يشبع 
قيامة مل يرو هذا احلديث عن حبيب بن أيب ثابت إال ويل للمتخوض يف مال اهللا ومال رسوله من عذاب جهنم يوم ال
  إمساعيل بن مسلم والعن إمساعيل إال أبو حبر تفرد به أبو بريد 



حدثنا موسى بن زكريا نا خالد بن يوسف السميت نا أيب نا زياد بن سعد عن العالء بن عبد الرمحن عن  - ٨٣٦٠
و سلم من غشنا فليس منا مل يرو هذا احلديث عن زياد بن  أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  سعد إال يوسف بن خالد تفرد به ابنه 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا أبو شهاب احلناط عن محزة بن أيب محزة عن نافع عن  - ٨٣٦١
ل به القبلة مل يرو هذا احلديث عن نافع إال بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكرم اجملالس ما استقب

  محزة بن أيب محزة 

حدثنا موسى بن زكريا نا أزهر بن مروان الرقاشي ثنا سعيد بن راشد نا سعيد اجلريري عن أيب العالء بن  - ٨٣٦٢
ف يعمل فإن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليبتلي العبد لينظر كي

  رضي بورك له وإن مل يرض مل يبارك له 

أيب ميمونة نا جعفر بن ]  ١٩٠ص [ حدثنا موسى بن زكريا ثنا أزهر بن مروان نا روح بن عطاء بن  - ٨٣٦٣
أيب وحشية عن ايب معشر عن إبراهيم عن أيب عبد اهللا اجلديل عن خزمية بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

اخلفني للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة مل يرو هذا احلديث عن أيب معشر إال روح بن  املسح على
  عطاء تفرد به أزهر بن مروان 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا أمحد بن ثابت اجلحدري ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممد بن  - ٨٣٦٤
يه و سلم مسع املؤذن فقال كما قال حىت قال حي على الصالة فقال ال حول علي عن معاوية أن النيب صلى اهللا عل

  وال قوة إال باهللا مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال بن عيينة تفرد به أمحد بن ثابت 

حدثنا موسى بن زكريا ثنا اجلراح بن خملد ثنا النضر بن محاد عن سيف األسيدي عن عبيد اهللا بن عمر  - ٨٣٦٥
  بة عن نافع عن بن عمر قال أول من أسلم أبو بكر وموسى بن عق

حدثنا موسى بن زكريا نا احلسن بن حيىي األزدي نا النضر بن محاد نا سيف األسيدي عن عبيد اهللا  - ٨٣٦٦
وموسى إال سيف والعن سيف إال النضر بن محاد حدثنا موسى بن زكريا ثنا احلسن بن حيىي األزدي ثنا النضر بن 

عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ١٩١ص [ ألسدي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع محاد ثنا سيف ا
و سلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب فقولوا لعن اهللا شركم مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال سيف تفرد به 

  النضر 

خليفة نا مسعر عن حمارب بن دثار قال حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن خليد احلنفي نا خلف بن  - ٨٣٦٧
مسعت بن عمر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شاهد الزور ال تزال قدماه يوم القيامة حىت جتب 

  له النار 

حدثنا موسى بن زكريا نا األزرق بن علي نا حسان بن إبراهيم نا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس  - ٨٣٦٨
ان بن عشر سنني حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة قال وكان أمهايت تواظبنين على بن مالك أنه ك



خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فخدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرا حياته باملدينة تويف 
س بشأن احلجاب حني أنزل لقد كان أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا بن عشرين سنة قال وكنت أعلم النا

بن كعب يسألين عنه قال فكان أول ما أنزل يف مبتىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزينب بنت جحش أصبح 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبا عروسا فدعى القوم فأصابوا من الطعام مث خرجوا وبقي منهم عند رسول اهللا 

طالوا املكث فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج وخرجت معه لكي خيرجوا صلى اهللا عليه و سلم فأ
فمشى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومشيت معه حىت جاء عتبة حجرة عائشة مث نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ينهم وأنزلت و سلم إليهم أقد خرجوا فرجع ورجعت معه حىت دخل على زينب فإذا هم قد خرجوا فضرب بيين وب
  ]  ١٩٢ص [ آية احلجاب مل يرو هذا احلديث عن الزهري هبذا التمام إال يونس تفرد به حسان بن إبراهيم 

حدثنا موسى بن زكريا نا حممد بن فراس أبو هريرة الصرييف ثنا إبراهيم بن أيب الوزير نا موسى بن عبد  - ٨٣٦٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث يصفني لك ود  امللك بن عمري عن أبيه عن شيبة احلجيب عن عمه قال

  أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له يف اجملالس وتدعوه بأحب أمسائه إليه 

حدثنا موسى بن زكريا بن حيىي الباهلي ثنا زياد بن سهل الرقاشي نا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس  - ٨٣٧٠
سلم قال من مل يرض بقضاء اهللا وقدره فليلتمس إهلا غريه مل يرو هذا احلديث  بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و
  عن خالد احلذاء إال زياد بن سهل 

حدثنا موسى بن سهل أبو عمران اجلوين نا هشام بن عمار أنا الوليد بن مسلم نا عبد اهللا بن العالء بن  - ٨٣٧١
ة يرفعه قال اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف سور زبر أنه مسع القاسم أبا عبد الرمحن حيدث عن أيب أمام

  ثالث يف البقرة وآل عمران وطه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن العالء إال الوليد تفرد به هشام 

حدثنا موسى بن سهل نا هشام بن عمار نا حامت بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن  - ٨٣٧٢
عن جابر بن عبد اهللا قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي األجلني قضى موسى قال أوفامها ]  ١٩٣ ص[ جابر 

  ال يروى هذا احلديث عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عمار 

حدثنا موسى بن سهل ثنا عيسى بن محاد بن زغبة نا بن وهب أخربين مالك بن أنس والليث بن سعد  - ٨٣٧٣
أيب الزناد وعمرو بن احلارث أن هشام بن عروة حدثهم عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وبن 

سلم كفن يف ثالثة اثواب سحولية بيض ميانية ليس فيها قميص وال عمامة أدرج فيها إدراجا مل يرو هذا احلديث عن 
  عمرو بن احلارث إال بن وهب 

ى بن محاد ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن عبد اهللا بن عبد حدثنا موسى بن سهل نا عيس - ٨٣٧٤
الرمحن املدين حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرمحن حدثه أن عائشة أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 

أيب سلمة إال يواقع فيصبح جنبا فيغتسل ويصوم مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عبد الرمحن وهو أبو طوالة عن 
  عمرو ورواه مالك بن أنس عن أيب طوالة عن أيب يونس موىل عائشة عن عائشة 



حدثنا موسى بن سهل نا عيسى بن محاد ثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكري بن عبد اهللا بن  - ٨٣٧٥
اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا  األشج حدثه أن عبد اهللا بن أيب سلمة حدثه عن النعمان بن أيب عياش عن جابر بن عبد

  عليه و سلم هنى عن كرى األرض 

أنه مسع بن عمر يقول كنا نكري أرضا مث تركنا ذلك حني مسعنا ]  ١٩٤ص [ قال بكري وحدثين نافع  - ٨٣٧٦
حديث رافع بن خديج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذين احلديثني عن بكري إال عمرو تفدر هبما بن 

  ب وه

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن  - ٨٣٧٧
بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأل رجال أين نزلت فقال على فالنة قال أغلقت عليك باهبا قال نعم 

  فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك 

موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة نا خالد بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن حدثنا  - ٨٣٧٨
بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل رجل على امرأة إال وعندها ذو حمرم مل يرو هذين 

  احلديثني عن خالد بن يزيد إال بن هليعة 

ن رمح نا بن هليعة عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد أن مسلم بن الوليد بن حدثنا موسى بن سهل نا حممد ب - ٨٣٧٩
رباح أخربه عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال حيل المرأة أن تصوم حبضرة 

ذهبت تقيمه  زوجها إال بإذنه وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه وإهنا من ضلع فإن رفقت به متتعت منه وإن
  كسرته وكسره فراقها مل يرو هذا احلديث عن مسلم إال بن اهلاد تفرد به بن هليعة 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن عمارة بن غزية أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أخربه  - ٨٣٨٠
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضالة عن زيد بن خالد اجلهين أنه سأل رسول ]  ١٩٥ص [ عن يزيد موىل املنبعث 

الغنم فقال هي لك أو ألخيك أو للذئب مث سأله عن ضالة اإلبل فقال مالك ولضالة اإلبل معها حذاؤها وسقاؤها 
ترد املاء وتأكل الشجر اتركها حىت يلقاها رهبا مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال بن هليعة تفرد به حممد بن 

  رمح 

ثنا موسى بن سهل نا أبو تقي هشام بن عبد امللك ثنا املعاىف بن عمران التجييب نا إمساعيل بن عياش حد - ٨٣٨١
عن يونس بن يزيد اإليلي عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طلب العلم 

 إمساعيل والعن إمساعيل إال فريضة على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس والعن يونس إال
  املعايف تفرد به أبو تقي 

حدثنا موسى نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن أن أبا عبد اهللا موىل شداد  - ٨٣٨٢
وجدت بن اهلاد أخربه عن أيب هريرة قال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال ينشد ضالة يف املسجد فقال ال 



قولوا ال وجدت إن املساجد مل تنب هلذا مل يرو هذا احلديث عن أيب عبد اهللا موىل شداد بن اهلاد إال أبو األسود تفرد 
  به بن هليعة 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمي أنه مسع  - ٨٣٨٣
 عن سعيد بن زيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أخذ من أبا غطفان بن طريف املري خيرب

  ]  ١٩٦ص [ حق امرئ من املسلمني شربا بغري حق طوقه اهللا تعاىل يوم القيامة سبع أرضني 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا اخلري حدثه عن عقبة بن  - ٨٣٨٤
مر اجلهين قال قلنا يا رسول اهللا إنك تبعثنا فنمر بالقوم فنسأهلم القرى فيمنعوننا فكيف نصنع يا رسول اهللا قال عا

سلوهم قرى الضيف الذي هو حقه فإن ابوه فخذوا منهم وإن كرهوا بئس القوم قوم ال يقرون الضيف مل يرو هذا 
  احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال بن هليعة 

ا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب وعبد اهللا بن زياد بن مسعان حدثن - ٨٣٨٥
عن بن شهاب حدثين سهل بن سعد األنصاري أن رجال اطلع يف حجر يف باب بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه و سلم لو نعلم أنك سلم ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدرى حيك هبا رأسه فقال رسول اهللا 
  تنظرنا لطعنا به يف عينك إمنا جعل اإلذن من أجل البصر 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح ثنا بن هليعة عن أيب األسود أنه مسع عروة خيرب عن أيب هريرة عن  - ٨٣٨٦
م مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوه

  إال بن هليعة 

حدثنا موسى بن سهل ثنا حممد بن رمح نا بن هليعة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن نيب  - ٨٣٨٧
 اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال املتبايعان باخليار حىت يتفرقا أو خيري أحدمها اآلخر فيختار مل يرو هذا احلديث عن

  ]  ١٩٧ص [ عبد ربه إال بن هليعة 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن بكري بن عبد اهللا أخربه عن  - ٨٣٨٨
نافع عن بن عمر أنه كان بعد ما أخربه أبو لبابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا أخربه إذا رآه توعده ويقوم 

ر نافعا حبمله حىت يلقيه إىل جانب البيوت مل يرو هذا احلديث عن بكري إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن إليه فرمبا أم
  هليعة 

حدثنا موسى بن سهل نا حممد بن رمح نا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر بن  - ٨٣٨٩
إمنا كان ذلك يف بييت وعندي إن رسول اهللا صلى الزبري عن عروة عن عائشة قالت أكثر الناس يف غسل اجلمعة و

اهللا عليه و سلم دخل عليه أناس من أهل العوايل حني جاؤوا منها والناس حينئذ يلبسون الصوف فوجد منهم رحيا 
  فقال لو أنكم إذا كان هذا اليوم اغتسلتم 



عن زيد بن اسلم عن بن عمر عن وبه حدثنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن ايب جعفر عن عمار بن أيب فروة  - ٨٣٩٠
  للبائع إال أن يشترط املبتاع ]  ١٩٨ص [ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من باع خنال بعد أن يأبرها فثمرهتا 

وبه حدثنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن ايب جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٣٩١
أحدكم على بيع أخيه حىت يذر إال الغنائم واملواريث وأن خيطب أحدكم على خطبة أخيه حىت عليه و سلم أن يبيع 

  يذر 

وبه حدثنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٣٩٢
  له اآلخر قال ال بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل خبرصها من التمر يريد أن يأك

وبه حدثنا بن هليعة عن حممد بن عجالن عن نافع عن بن عمر أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و  - ٨٣٩٣
سلم كلمت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذيول النساء حني هنى عن جر الثوب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اهللا عليه و سلم فذراعا ال يزيد عليه مل يرو هذا احلديث عن  سلم يرخني شربا قالت ينكشف فقال رسول اهللا صلى
تفرد به عن بن هليعة حممد بن رمح وتفرد به عن عبد اهللا ]  ١٩٩ص [ بن عجالن إال بن هليعة وعيد اهللا بن موسى 

  بن أيب موسى عبد احلميد بن بكار 

ن عبيد بن رفاعة خيرب عن أمه عن أمساء بنت وبه حدثنا بن هليعة عن عياض بن عبد اهللا أنه مسع إبراهيم ب - ٨٣٩٤
عميس أهنا قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عائشة وعندها أختها أمساء وعليها ثياب شامية واسعة 
األكمة فلما نظر إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فخرج فقالت هلا عائشة تنحي فقد رأى رسول اهللا صلى 

و سلم أمرا كرهه فتنحت فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عائشة مل قام فقال أو مل تري إىل  اهللا عليه
هيئتها إنه ليس للمرأة املسلمة أن يبدو منها إال هكذا وأخذ بكميه فغطى هبما كفيه حىت مل يبد من كفيه إال أصابعه 

احلديث عن أمساء بنت عميس إال هبذا اإلسناد تفرد به  ونصب كفيه على صدغيه حىت مل يبد إال وجهه ال يروى هذا
  بن هليعة 

حدثنا موسى بن سهل نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا عبد اهللا بن كثري بن جعفر عن رديح بن مدرة بن  - ٨٣٩٥
ومل يكن علي السلمي من أهل قباء عن أبيه عن جده قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلنا القاحة 

هبا ماء فنزل يف صدر الوادي فبحث بيده يف البطحاء فنديت فجلس ففحص فانبعث املاء فسقى وسقى من كان معه 
قال هذه سقيا سقاكم اهللا فسميت السقيا ال يروى هذا احلديث عن علي السلمي إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم 

  ]  ٢٠٠ص [ بن سعيد اجلوهري 

سهل ثنا هشام بن عمار نا عبد امللك بن حممد الصنعاين نا راشد بن داود ثنا أبو أمساء  حدثنا موسى بن - ٨٣٩٦
الرحيب حدثين ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يف بقيع الغرقد يف مثان عشرة مضت من شهر 

عبد امللك بن حممد وإمساعيل  رمضان حيتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا احلديث عن راشد بن داود إال
  بن عياش 



حدثنا موسى نا هشام بن عمار نا حممد بن شعيب بن شابور نا سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب قالبة  - ٨٣٩٧
اجلرمي عبد اهللا بن زيد عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى 

ل زويت يل األرض حىت رأيت مشارقها ومغارهبا وأعطيت الكنزين األصفر واألبيض يعين الذهب اهللا عليه و سلم قا
والفضة وقيل يل إن ملك أمتك إىل حيث زوي لك وإين سألت اهللا عز و جل ثالثا أن ال يسلط على أميت جوعا 

بأس بعض وإنه قيل يل  فيهلكهم به عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا فيهلكهم وأن ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم
إذا قضيت قضاء فال مرد له وإين ال أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم وال أسلط عليهم عدوا فيهلكهم ولو اجتمع 

عليهم من بني أقطارها حىت يقيم بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإن مما أختوف على أميت أئمة مضلني وإذا وضع 
وستعبد قبائل من أميت األوثان وستلحق قبائل من أميت باملشركني وإن بني فيهم السيف فلن يرفع إىل يوم القيامة 

يدي الساعة دجالني كذابني قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه نيب وال نيب بعدي ولن تزال طائفة من أميت على احلق 
سعيد بن بشري أمر اهللا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال ]  ٢٠١ص [ منصورة ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت 

  تفرد به حممد بن شعيب 

حدثنا موسى بن سهل ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو أمحد الزبريي نا يونس بن أيب إسحاق عن  - ٨٣٩٨
العيزار بن حريث عن بن عباس قال قال أبو جهل لئن عاد حممد يصلي إىل القبلة ألقتلنه فعاد فأنزل اهللا عز و جل 

خلق إىل قوله فليدع ناديه سندع الزبانية فلما قيل أليب جهل أنه قد عاد قال لقد حيل ما بيين اقرأ باسم ربك الذي 
وبينه قال بن عباس واهللا لو حترك ألخذته املالئكة والناس ينظرون مل يرو هذا احلديث عن العرياز بن حريث إال 

  يونس بن أيب إسحاق 

وة بن مدرك عن عبد امللك بن أيب سليم عن عطاء بن حدثنا موسى بن سهل نا هشام بن عمار نا حج - ٨٣٩٩
أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلار أحق بشفعة جاره منتظر هبا وإن كان 

  غائبا إذا كان طريقهما واحدا 

سويد قال مسعت رجال يسأل  حدثنا موسى بن سهل نا هشام بن عمار نا إمساعيا بن عياش نا محيد بن أيب - ٨٤٠٠
عطاء بن أيب رباح عن الركن اليماين وهو يطوف بالبيت قال عطاء حدثين أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال وكل به سبعون من قال اللهم إين أسألك العفو والعافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 

فلما بلغ الركن األسود قال يا ابا حممد ما بلغك يف هذا ]  ٢٠٢ص [ ا عذاب النار قالوا آمني اآلخرة حسنة وقن
الركن األسود قال عطاء حدثين أبو هريرة أنه مسع احلبيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من طاف بالبيت سبعا ال 

ال باهللا حميت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر يتكلم إال سبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا وال قوة إ
حسنات ورفع له هبا عشر درجات ومن طاف وتكلم وهو يف تلك احلال خاض الرمحة برجليه كما خيوض املاء 

  برجليه مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال محيد بن أيب سويد تفرد به إمساعيل بن عياش 

اجلوهري نا حممد بن ربيعة الكاليب عن عثمان بن واقد عن حدثنا موسى بن سهل نا إبراهيم بن سعيد  - ٨٤٠١
مسلم بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل الشيخ الزاين وال 

  إىل العجوز الزانية مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن يسار إال عثمان بن واقد تفرد به حممد بن ربيعة 



حدثنا موسى بن سهل نا عبد الواحد بن غياث نا قزعة بن سويد حدثين عبيد اهللا بن عمر عن الزهري  - ٨٤٠٢
عن علي بن حسني عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه مل يرو 

  هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال قزعة بن سويد 

بن حممد نا شعبة عن ]  ٢٠٣ص [ حدثنا موسى بن سهل نا إسحاق بن إبراهيم القرقساين نا حجاج  - ٨٤٠٣
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان جنبا 

  وأراد أن يأكل أو ينام توضأ 

هيم اجلارودي نا الفضل بن عيسى الرقاشي عن حممد بن املنكدر حدثنا موسى بن سهل نا سهيل بن إبرا - ٨٤٠٤
عن جابر بن عبد اهللا قال قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما الشؤم قال سوء اخللق مل يرو هذا احلديث عن 

  حممد بن املنكدر إال الفضل بن عيسى وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

ل ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا بشر بن املنذر ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن حدثنا موسى بن سه - ٨٤٠٥
دينار عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة قال وما بره قال 

ن مسلم وال عن حممد إال بشر بن إطعام الطعام وطيب الكالم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حممد ب
  املنذر تفرد به إبراهيم بن سعيد 

حدثنا موسى بن سهل ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا داود بن منصور نا قيس عن غيالن بن جامع وبن أيب  - ٨٤٠٦
عن خزمية بن ثابت قال صلى النيب صلى اهللا ]  ٢٠٤ص [ ليلى وجابر عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد 

ه و سلم جبمع املغرب والعشاء ثالثا واثنتني بإقامة واحدة مل يرو هذا احلديث عن غيالن إال قيس تفرد به داود علي
بن منصور وخالف داود بن منصور الناس يف إسناد هذا احلديث ألن الثوري رواه عن جابر ورواه غري واحد عن 

نصاري كلهم عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن بن أيب ليلى ورواه مالك بن أنس ومجاعة عن حيىي بن سعيد األ
  يزيد عن أيب أيوب األنصاري 

حدثنا موسى بن سهل نا زياد بن حيىي أبو اخلطاب نا اهليثم بن الربيع ثنا مساك بن عطية عن أيوب  - ٨٤٠٧
إذ نزلت عليه  السختياين عن أيب قالبة عن أنس قال بينا أبو بكر الصديق يأكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول اهللا إين لراء ما 
عملت من مثقال ذرة من شر فقال يا أبا بكر أرأيت ما ترى يف الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل 

رو هذا احلديث عن أيوب إال مساك بن عطية والعن مساك إال اهليثم تفرد به زياد ذر اخلري حىت توفاه يوم القيامة مل ي
  بن حيىي 

حدثنا موسى بن عيسى اجلزري البصري نا صهيب بن حممد بن عباد بن صهيب نا عباد بن صهيب نا  - ٨٤٠٨
ربذة فسألته عن املتعة يف سعيد بن املرزبان أبو سعد البقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال مررنا على أيب ذر بال

[ احلج فقال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن مهلون باحلج فلما قدمنا مكة أمرنا فأحللنا ووطئنا 



النساء فلم حيل النيب صلى اهللا عليه و سلم من أجل أنه ساق اهلدي مث قال ال يكون ألحد بعدكم مل ]  ٢٠٥ص 
  ن أيب سعيد إال عباد بن صهيب تفرد به صهيب يرو هذا احلديث هبذا التمام ع

وبه نا عباد بن صهيب أخربين خارجة بن مصعب حدثين بن رفيع حدثين بن أيب مليكة قال قالت عائشة  - ٨٤٠٩
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فقال يا عائشة صنعت اليوم أمرا وددت أين مل أكن صنعته دخلت 

أدخله جييء اجلائي من أميت فريى أن حقا عليه أن يدخل البيت فأخاف أن أكون قد شققت  البيت ووددت أين مل
  على أميت مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن رفيع إال خارجة بن مصعب تفرد به عباد بن صهيب 

سول اهللا وبه حدثنا عباد عن احلسن بن ذكوان عن سليمان بن الربيع عن عطاء عن بن عمر قال قال ر - ٨٤١٠
صلى اهللا عليه و سلم ليس للنساء أجر يف اتباع اجلنائز مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال سليمان بن الربيع تفرد به 

  احلسن بن ذكوان 

وبه حدثنا عباد نا حممد بن أيب النوار موىل قريش نا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه نا أبو  - ٨٤١١
وهو باملوت فلما شق بصره ]  ٢٠٦ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب سلمة بكرة قال دخلت مع 

اهوى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأغمضه وصوت أهله فسكنهم مث قال إن النفس إذا خرجت اتبعها 
يب سلمة يف املهديني البصر وإن املالئكة حتضر امليت يؤمنون على ما يقول أهل امليت مث قال اللهم ارفع درجة أ

واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله رب العاملني مل يرو هذا احلديث عن أيب بكرة إال من حديث حممد بن أيب 
النوار ومل يروه عن حممد إال عباد وعون بن صهيب وعون بن كهمس ومل يرو هذا احلديث عون هبذا التمام وال 

  النوار عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ايب بكر ومل يقل عن أبيه  وصل إسناده ورواه عن حممد بن أيب

وبه حدثنا عباد نا عبيد اهللا بن أيب محيد نا أبو املليح اهلذيل حدثين يسار ابو عزة أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٤١٢
 قرأ رسول اهللا صلى عليه و سلم قال إذا أراد اهللا أن يقبض عبدا بأرض جعل له هبا حاجة وال تنتهي حىت يقدمها مث

اهللا عليه و سلم آخر سورة لقمان إن اهللا عنده علم الساعة حىت ختمها مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هذه مفاتيح الغيب ال يعلمها إال اهللا مل يرو هذا احلديث عن أيب عزة إال أبو املليح وال رواه عن أيب املليح إال أيوب 

  ]  ٢٠٧ص [ ن أيب محيد ومل يروه أيوب هبذا اإلسناد السختياين وعبيد اهللا ب

حدثنا موسى نا صهيب نا عباد عن عثمان بن مقسم عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد  - ٨٤١٣
اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن جتصيص القبور أو يبىن عليه أو يقعد عليه مل يرو هذا احلديث عن قتادة 

  ان بن مقسم تفرد به عباد بن صهيب إال عثم

وبه حدثنا عباد نا هارون بن إبراهيم األنصاري عن حممد بن سريين عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه  - ٨٤١٤
  و سلم قال صالة املغرب وتر النهار فأوتروا صالة الليل مل يرو هذا احلديث عن هارون إال عباد 



قال نا صهيب بن حممد بن عباد بن صهيب قال نا عباد بن صهيب نا حدثنا موسى بن عيسى اجلزري  - ٨٤١٥
إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن مسرة بن جندب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا إذا كنا اثنني أن 

  نصف مجيعا مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال إمساعيل بن مسلم تفرد به عباد 

عن وابصة ]  ٢٠٨ص [ ال نا السري بن إمساعيل الكويف قال مسعت الشعيب حيدث وبه حدثنا عباد ق - ٨٤١٦
بن معبد قال أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فلما انفتل نظر إىل رجل وحده قائما يصلي خلف الناس 

لك فقال أيها املصلي وحده هال كنت وصلت الصف أم أخذت بيد رجل من القوم فصف معك فإنه ال صالة 
  وحدك فأعد صالتك مل يرو هذا احلديث هبذا التمام عن الشعيب إال السري بن إمساعيل تفرد به عباد 

وبه حدثنا عباد قال نا عبد اهللا بن حمرر عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان  - ٨٤١٧
يث عن نافع وعلى اجلنائز إال عبد اهللا بن حمرر يرفع يديه عند التكبري يف كل صالة وعلى اجلنائز مل يرو هذا احلد

  تفرد به عباد بن صهيب 

وبه حدثنا عباد عن خارجة بن مصعب عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا  - ٨٤١٨
 صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخسة أواق صدقة وال فيما دون مخسة أوسق

  صدقة مل يرو هذا احلديث عن خارجة بن مصعب إال عباد 

وبه حدثنا عباد قال نا عوف وهشام والربيع بن الصبيح وهارون وسعيد بن عبد الرمحن عن حممد بن  - ٨٤١٩
سريين قال نبئت عن حكيم بن حزام قال هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أبيع ما ليس عندي مل يرو هذا 

  ن هارون األهوازي وسعيد بن عبد الرمحن إال عباد احلديث ع

وبه حدثنا عباد عن السري بن إمساعيل عن الشعيب عن مسروق عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و  - ٨٤٢٠
سلم قال خري خصال الصائم السواك مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال جمالد والسري بن إمساعيل تفرد به عن 

  ل املؤدب وعن السري عباد جمالد أبو إمساعي

وبه حدثنا عباد عن عثمان الربي عن سعيد املقربي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال كان رسول  - ٨٤٢١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سأله الشاب عن القبلة هناه وإذا سأله الشيخ رخص له وقال إن الشاب ليس كالشيخ 

  د املقربي وال عن املقربي إال عثمان الربي تفرد به عباد مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال سعي

حدثنا موسى بن عيسى الزبيدي قال نا حممد بن يوسف قال نا أبو قرة قال ذكر بن جريج عن معمر عن  - ٨٤٢٢
ه ثابت عن أنس بن مالك قال قالت فاطمة ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتا

  جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إىل جربيل أنعاه مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة 

وبه حدثنا أبو قرة قال قال بن جريج مسعت أيب يقول أخربين بن أيب مليكة قال مسعت أبا هريرة يقول  - ٨٤٢٣
  ن أكف للناس عن الدماء كانت القسامة من أمر اجلاهلية فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليكو



جدعان أن احلسن حدثه عن عبد ]  ٢١٠ص [ وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر بن جريج أخربين بن  - ٨٤٢٤
الرمحن بن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أوصيك باثنتني ال تسألن عمال إنك إن تعطه بعد مسألته 

يه وإن حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري توكل إليه وإنك إن تعطه عن غري مسألة تعن عل
  وكفر عن ميينك مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة 

حدثنا موسى بن أيب حصني الواسطي قال نا أبو الشعثاء علي بن احلسن قال نا أبو معاوية الضرير قال نا  - ٨٤٢٥
عبد اهللا بن عمر عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بشار بن كدام أخو مسعر عن حممد بن زيد بن

  سلم إمنا احللف حنث أو ندم 

حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا سعيد بن عبد احلميد الواسطي قال نا يزيد بن هارون قال نا أصبغ بن  - ٨٤٢٦
 بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا زيد قال نا أبو بشر عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة احلضرمي عن عبد اهللا

عليه و سلم من مجع طعاما أربعني يوما يتربص به فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه وأميا أهل عرصة ظل يف ناديهم 
  امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة اهللا ال يروى هذا احلديث عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو الزاهرية 

هارون قال أنا أصبغ بن زيد ]  ٢١١ص [ قال نا سعيد بن عبد احلميد قال نا يزيد بن  حدثنا موسى - ٨٤٢٧
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان حدثين ربيعة اجلرشي قال سألت عائشة ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ويهلل عشرا  سلم يقول إذا قام يصلي ومبا كان يستفتح فقالت كان يكرب عشرا وحيمد عشرا ويسبح عشرا
ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين عشرا ويقول اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم 

احلساب عشرا مل يرو هذا احلديث عن ثور إال األصبغ تفرد به يزيد بن هارون وال يروى عن عائشة إال هبذا 
  اإلسناد 

د بن حيىي بن األزهر نا إبراهيم بن يزيد بن مردانبه قال أنا رقبة حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا سعي - ٨٤٢٨
بن مصقلة العبدي عن عبد امللك بن عمري عن شداد بن احلكم قال لوال كلمة مسعتها من عمرو بن احلمق ملشيت 

ن رجال بني جثة املختار وبني رأسه مسعت عمرو بن احلمق يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل ام
  على دمه مث قتله كلف محل لواء غدر يوم القيامة 

حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا سعيد بن حيىي بن األزهر قال نا وكيع قال نا أيب وعلي بن صاحل عن  - ٨٤٢٩
أشعث بن أيب الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الداعي وهنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشراب يف آنية ]  ٢١٢ص [ باتباع اجلنائز وأمرنا بإجابة 
  الذهب مل يرو هذا احلديث عن علي بن صاحل إال وكيع 

حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا أبو الشعثاء علي بن احلسني قال نا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر  - ٨٤٣٠
لم املالئي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل من اجلنابة عن مس

بصاع وعائشة مثل ذلك مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا إال مسلم األعور وال رواه عن 
  مسلم إال إسرائيل وأبو خالد األمحر 



حصني قال نا متيم بن املنتصر قال نا األزرق عن شريك عن بن أيب ليلى عن أيب حدثنا موسى بن أيب  - ٨٤٣١
الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم يوم احلديبية أن يشترك السبعة منهم يف البدنة مل يرو هذا 

  احلديث عن شريك إال إسحاق األزرق 

روان السمري قال نا حفص بن راشد احلمريي عن حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا جعفر بن م - ٨٤٣٢
إسرائيل عن حكيم بن جبري عن جماهد عن بن عباس قال كانت لعلي بن أيب طالب مثانية عشر منقبة لو مل يكن له 

  ]  ٢١٣ص [ إال واحدة منها لنجى هبا ولقد كانت له ثالثة عشر منقبة ما كانت ألحد من هذه األمة 

حصني قال نا جعفر بن مروان السمري قال نا حفص بن راشد عن حيىي بن سلمة  حدثنا موسى بن أيب - ٨٤٣٣
بن كهيل عن أبيه عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد قال مسعت عليا يقول أمرت بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني 

  مل يرو هذا احلديث عن ربيعة بن ناجد إال سلمة تفرد به ابنه 

اشد قال نا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى وبه حدثنا حفص بن ر - ٨٤٣٤
  اهللا عليه و سلم من كنت مواله فعلي مواله مل يرو هذا احلديث عن فضيل إال حفص بن راشد 

حدثنا موسى بن أيب حصني قال نا أبو الشعثاء علي بن احلسن قال نا عبد اهللا بن منري عن حجاج بن  - ٨٤٣٥
قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل قوم مادة وإن أرطأة عن 

  مادة قريش مواليهم مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال احلجاج بن أرطأة 

ن حدثنا موسى بن خازم األصبهاين قال نا حممد بن بكري احلضرمي قال نا ثابت بن الوليد بن عبد اهللا ب - ٨٤٣٦
قال حذيفة ما منعنا أن نشهد بدرا أنا وأيب حسل وهو ]  ٢١٤ص [ مجيع قال حدثين أيب عن أيب الطفيل قال 

اليمان إال أن كفار قريش اعترضوا لنا وحنن نريد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إنكم تريدون حممدا فقلنا ما 
يناهم فخلوا سبيلنا فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه نريده قالوا فأعطونا عهدا وميثاقا ال تقاتلوا معه فأعط

  اخلرب فقال نفي هلم بعهدهم ونستعني اهللا عليهم انصرفوا إىل املدينة فانصرفنا 

وبه عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن أبا ذر الغفاري وقف على بين غفار فقال يا بين غفار الصادق  - ٨٤٣٧
يه و سلم أخربين إن الناس حيشرون ثالثة أفواج فوجا طاعمني كاسني راكبني وفوجا ميشون املصدوق صلى اهللا عل

ويسعون وفوجا تستحثهم املالئكة وحتشرهم النار من ورائهم قالوا قد عرفنا هؤالء وهؤالء فما بال الذين ميشون 
ر حىت إن أحدكم ليعطي أحدكم ويسعون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلقي اآلفة على الظهر فال يبقى ظه

  احلديقة املنجدة له باملشارف ذات القتب فال جيد مل يرو هذين احلديثني عن ثابت بن الوليد إال حممد بن بكري 

حدثنا موسى بن خازم قال نا حممد بن بكري احلضرمي قال نا كثري بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن  - ٨٤٣٨
زهري عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلكم بن عبد اهللا األيلي عن ال

من فطر صائما كان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيئا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلكم والعن 
  ]  ٢١٥ص [ احلكم إال عيسى تفرد به كثري بن هشام 



قال نا فرج بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  حدثنا موسى قال نا حممد بن بكري - ٨٤٣٩
  لقد رأيتين وإنا لنغلل حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغالية مث حيرم 

حدثنا موسى نا حممد بن بكري قال نا عبد اهللا بن ثابت املصري قال نا بن هليعة عن أيب األسود عن  - ٨٤٤٠
قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل بيتك إال تقي وال تويل معروفك إال القاسم بن حممد عن عائشة 

  مؤمنا 

حدثنا موسى قال نا حممد بن بكري قال نا حممد بن الفضل بن عطية عن زيد العمي عن مرة عن علي بن  - ٨٤٤١
  إن اهللا حيب من عباده الغيور أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إين لغيور واهللا أغري مين و

حدثنا موسى نا حممد بن بكري قال نا سويد بن عبد العزيز قال نا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن  - ٨٤٤٢
حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد يدعو اهللا وهو حيبه فيقول 

ل أقض لعبدي هذا حاجته وأخرها فإين أحس أال أزال أمسع صوته وإن العبد ليدعو اهللا وهو اهللا عز و جل يا جربي
  يبغضه فيقول اهللا عز و جل يا جربيل اقض لعبدي هذا حاجته وعجلها فإين أكره أن أمسع صوته 

عن سامل  حدثنا موسى قال نا حممد بن بكري قال نا سويد بن عبد العزيز عن ياسني الزيات عن الزهري - ٨٤٤٣
عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما عوقب رجل على ذنب إال جعله اهللا كفارة ملا أصاب من ذلك 

  الذنب 

حدثنا موسى قال نا حممد قال نا سويد عن ياسني عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه  - ٨٤٤٤
  يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء و سلم قال من أدرك ماله يف الفيء قبل أن 

نا سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ]  ٢١٧ص [ حدثنا موسى قال نا حممد قال نا الوليد بن مسلم قال  - ٨٤٤٥
أيب سودة عن ميمونة موالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قلت يا رسول اهللا أفتنا يف بيت املقدس قال ائتوه 

  وا فيه قلت وكيف وبيننا وبينه الروم قال فابعثوا إليه بزيت تسرج يف قناديله فصل

حدثنا موسى قال نا حممد قال نا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن  - ٨٤٤٦
أن يسقيه من طينة جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام وإن اهللا عهد من شرب مسكرا 

  اخلبال يوم القيامة عصارة أهل النار مل يرو هذا احلديث عن عمارة إال الدراوردي 

حدثنا موسى نا حممد قال نا نوح بن قيس قال نا أشعث بن جابر احلداين عن أنس بن مالك عن رسول  - ٨٤٤٧
ب كان ثوابه اجلنة مل يرو هذا احلديث اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال ربكم من أذهبت كرميتيه مث صرب واحتس

  عن أشعث إال روح بن قيس 



قال نا سعيد بن راشد قال نا ]  ٢١٨ص [ حدثنا موسى بن خازم قال نا حامت بن عبيد اهللا النمريي  - ٨٤٤٨
ك عطاء بن أيب رباح عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسوا

  عند كل صالة مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال سعيد بن راشد 

حدثنا موسى قال نا حامت قال نا سعيد قال نا عطاء عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨٤٤٩
سلم صفوا كما تصف املالئكة عند رهبم قالوا يا رسول اهللا كيف تصف املالئكة عند رهبم قال يقيمون الصفوف 

  معون بني مناكبهم مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال سعيد وجي

حدثنا موسى قال نا حامت قال نا سعيد قال نا عطاء قال سألت عائشة هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٤٥٠
و سلم يتدهن ويتسرح قالت لو وجدنا دهنا الئتدمنا به ولقد رأيت آل حممد وهم يومئذ تسعة أبيات ما هلم إال 

ع من شعري ولقد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الدنيا وما شبع من الربة احلمراء مل يرو هذا احلديث صا
  عن عطاء إال سعيد بن راشد 

حدثنا موسى قال نا حممد بن بكري قال نا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن احلارث الذماري عن القاسم بن  - ٨٤٥١
ومتيم الداري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ عشر آيات يف ليلة كتب عبد الرمحن عن فضالة بن عبيد 

له قنطاران من األجر والقنطار خري من الدنيا وما فيها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك اقرأ وارق لكل آية درجة 
ص [ أعلم يقول هبذه  حىت ينتهي إىل آخر آية معه يقول ربك للعبد اقبض فيقول العبد بيده يقول يا رب أنت

  اخللد وهبذه النعيم ال يروى هذا احلديث عن فضالة ومتيم إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش ]  ٢١٩

حدثنا موسى بن احلسن الكسائي األبلي قال نا شيبان بن فروخ قال نا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن حممد  - ٨٤٥٢
 صلى اهللا عليه و سلم أتدرون على من حرمت النار قالوا اهللا ورسوله أعلم بن معيقيب عن أبيه قال قال رسول اهللا

  قال على اهلني اللني السهل القريب ال يروى هذا احلديث عن معيقيب إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو أمية بن يعلى 

ثابت عن أنس قال سليمان بن املغرية عن ( أ  ١٨٦ك ( حدثنا موسى بن احلسن قال نا شيبان قال نا  - ٨٤٥٣
كنا مع عمر بن اخلطاب بني مكة واملدينة وكنت حديد البصر فترائينا اهلالل فجعل أحد ال يراه غريي فجعلت 

على فراشي مث أنشأ حيدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول اهللا )  ٥( أقول نعم أال تراه فيقول عمر سأراه وأنا مستلقي 
بدر باألمس يقول هذا مصرع فالن غدا وهذا مصرع فالن غدا إن شاء صلى اهللا عليه و سلم يرينا مصارع أهل 

اهللا فقال عمر فوالذي بعثه باحلق ما أخطأوا احلدود اليت حدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فجعلوا يف بئر 
ن ويا فالن بن بعضهم على بعض قال فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت انتهى إليهم فقال يا فالن بن فال

يا رسول ]  ٢٢٠ص [ فالن هل وجدمت ما وعدكم اهللا ورسوله حقا فإين قد وجدت ما وعدين اهللا حقا قال عمر 
اهللا كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها قال ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم غري أهنم ال يستطيعون أن يردوا شيئا ال 

  تفرد به سليمان بن املغرية يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد 

حدثنا موسى بن حممد أبو هارون السريين قال نا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي قال نا شعبة عن قتادة عن  - ٨٤٥٤
  أنس قال أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عبد امللك اجلدي 



السريين قال نا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي قال ثنا شعبة عن قتادة حدثنا موسى بن حممد بن كثري  - ٨٤٥٥
وعمروبن مرة عن سعيد بن املسيب عن عامر بن أيب أمية عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصبح 

  باب جنبا من غري احتالم فيغتسل ويصوم مل يرو هذا احلديث عن شعبة عن عمرو بن مرة إال عبد امللك اجلدي 

 )  

  من امسه معاذ

 (  

حدثنا معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي قال نا اهليثم بن خارجة قال نا كليب بن عيسى بن أيب حدير قال  - ٨٤٥٦
مسعت زجلة قالت مسعت ساملا أو نافعا حيدث عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن 

حافظ على الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن مل يرو هذا احلديث عن رجلة يلقى اهللا عز و جل غدا مسلما فلي
  ]  ٢٢١ص [ موالة عبد امللك بن مروان إال كليب بن عيسى تفرد به اهليثم بن خارجة 

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا حممد بن املنهال قال نا يزيد بن زريع قال نا عبد اهللا بن عبيد مؤذن مسجد  - ٨٤٥٧
ديسة بنت أهبان قالت ملا قدم علي البصرة جاء إىل املنزل فقال ها هنا أبو مسلم فقلنا نعم فخرج إليه شرادان عن ع

فقال له علي أال تعيننا على هذا األمر قال نعم يا جارية ائتين بذاك السيف فجاءت بسيفه فإذا سيف من خشب 
إيل إذا كانت فتنة بني املسلمني أن أختذ سيفا فقال له أبو مسلم إن بن عمك يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم عهد 

من خشب فوىل علي غضبان وقال ليس لنا فيك حاجة وال يف سيفك قال يزيد بن زريع حدثين يونس بن عبيد هبذا 
احلديث عن هذا الشيخ قبل أن ألقاه مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال يزيد بن زريع تفرد به حممد بن 

  املنهال 

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا عمرو بن خمرم أبو قتادة البصري قال نا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن  - ٨٤٥٨
ال يروى هذا احلديث ( عبيد عن احلسن عن أمه عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ إنا أنطيناك الكوثر 

  ) عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به عمرو بن خمرمة 

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا موسى بن إمساعيل قال نا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن حممود بن  - ٨٤٥٩
عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له ]  ٢٢٢ص [ عمرو 

كثري إال أبان تفرد به موسى بن إمساعيل وال يروى عن مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب  ٢٢٣٤( بيتا يف اجلنة 
  ) أمساء بنت يزيد إال هبذا اإلسناد 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن عبد اهللا اخلزاعي قال نا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٨٤٦٠
باهى الناس يف املساجد مل يرو هذا وقتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت يت

احلديث عن قتادة إال محاد تفرد به حممد بن حممد بن عبد اهللا اخلزاعي ورواه الناس عن محاد عن أيوب عن أيب قالبة 
  عن أنس فقط 



حدثنا معاذ نا عبد الرمحن بن املبارك قال ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى  - ٨٤٦١
 عليه و سلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا اهللا

  إخوانا مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال وهيب 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن بن املبارك قال ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال  - ٨٤٦٢
 صلى اهللا عليه و سلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد تسعني مل يرو هذا احلديث عن بن رسول اهللا

  طاوس إال وهيب 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن بن املبارك قال نا وهيب بن خالد قال نا أيوب عن نافع عن بن عمر عن  - ٨٤٦٣
وهو يقول وأيب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسعه وهو يف ركب 

اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليسكت مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال وهيب تفرد 
  به عبد الرمحن بن املبارك 

قال أبنا أيوب ويونس وحبيب حدثنا معاذ قال نا إبراهيم بن أيب سويد الذارع قال أنا محاد بن سلمة  - ٨٤٦٤
وهشام وحيىي بن عتيق عن حممد بن سريين عن أم عطية قالت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج 

ذوات اخلدور إىل العيدين قيل واحليض قال يشهدن اخلري ودعوة املسلمني فقالت امرأة يا رسول اهللا فإن مل يكن 
طائفة من ثوهبا مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن عتيق إال محاد تفرد به إبراهيم بن إلحدانا ثوب قال تلبسها صاحبتها 

  أيب سويد 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا محاد بن زيد ثنا هشام بن حسان عن حممد بن  - ٨٤٦٥
  عد يف بطن أمه سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السعيد من س

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا عبد الرمحن بن املبارك قال نا حصني بن منري أبو حمصن عن بن أيب ليلى عن  - ٨٤٦٦
عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتوارث أهل ملتني مل يرو هذا ]  ٢٢٤ص [ أيب الزبري 

  احلديث عن بن أيب ليلى إال أبو حمصن 

حدثنا معاذ قال حدثين عبد الرمحن قال نا عبد العزيز بن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس  - ٨٤٦٧
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصيب من الطيب قبل أن حيرم مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال عبد العزيز 

  تفرد به عبد الرمحن بن املبارك 

الرمحن قال نا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النيب صلى اهللا حدثنا معاذ قال ثنا عبد  - ٨٤٦٨
عليه و سلم دخل املسجد يوم اجلمعة فإذا هو بأيب إسرائيل قائم يف الشمس فسأل عنه فقالوا نذر أن يقوم فال يقعد 

  وال يتكلم وال يستظل وال يفطر قال فليقعد وليتكلم وليستظل وال يفطر 

قال نا عبد الرمحن قال نا سكني بن عبد العزيز قال نا حفص بن خالد عن أبيه عن جده قال حدثنا معاذ  - ٨٤٦٩
ملا قتل علي قام احلسن بن علي فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد واهللا لقد قتلتم الليلة رجال يف ليلة نزل فيها 



سبقه أحد من قبله وال حلقه أحد كان بعده القرآن وفيها قتل يوشع بن نون فىت موسى وفيها رفع عيسى بن مرمي ما 
وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعثه يف السرية جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره واهللا ما ترك صفراء 

  ]  ٢٢٥ص [ وال بيضاء إال سبع مائة درهم أو مثان مائة درهم أرصدها خلادم يشتريها 

محن قال نا سويد أبو حامت قال قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال كنا حدثنا معاذ قال نا عبد الر - ٨٤٧٠
نتذاكر القرآن عند باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزع هذا بآية وهذا بآية فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بعدي كفارا يضرب و سلم كأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان فقال يا هؤالء أهلذا بعثتم أم هبذا أمرمت ال ترجعوا 
  بعضكم رقاب بعض 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن قال نا سويد أبو حامت عن قتادة عن أنس مثله مل يرو هذا احلديث عن  - ٨٤٧١
  قتادة إال سويد تفرد به عبد الرمحن 

مات وهو بن حدثنا معاذ نا أيب قال نا بشر بن املفضل عن محيد عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٤٧٢
  مخس وستني سنة مل يرو هذا احلديث عن محيد إال بشر بن املفضل تفرد به املثىن بن معاذ 

بن عبد اجمليد الثقفي عن ]  ٢٢٦ص [ حدثنا معاذ قال نا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال نا عبد الوهاب  - ٨٤٧٣
مل يرفع هذا احلديث عن محيد إال عبد محيد عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة 

  الوهاب تفرد به احلجيب 

حدثنا معاذ قال نا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمي قال نا صاحل بن عبد اهللا أبو حيىي عن عمرو بن  - ٨٤٧٤
ت فقال مالك عن أيب اجلوزاء عن بن عباس قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعضاديت الباب وحنن يف البي

يا بين عبد املطلب أفيكم أحد من غريكم فقالوا بن أخت لنا فقال بن أخت القوم منهم مث قال يا بين عبد املطلب 
إذا نزل بكم كرب أو جهد أو ألواء فقولوا اهللا اهللا ربنا ال شريك له مل يرو هذا احلديث عن أيب اجلوزاء إال عمرو 

   تفرد به بن عائشة بن مالك وال عن عمرو إال صاحل بن عبد اهللا

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا علي بن عثمان الالحقي قال نا عمران بن عبيد اهللا موىل عبيد الصيد قال  - ٨٤٧٥
مسعت احلكم بن أبان حيدث عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال سبحان اهللا 

  أكرب غرس اهللا له بكل واحدة منهن شجرة يف اجلنة واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 

حدثنا معاذ قال نا علي قال نا عمران قال مسعت احلكم حيدث عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول  - ٨٤٧٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن مسجدا يراه اهللا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة فإن مات من يومه غفر له ومن حفر قربا 

اهللا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة وإن مات من يومه غفر له مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال عمران تفرد به علي بن  يراه
  عثمان 



حدثنا معاذ قال نا علي قال نا عمران قال مسعت احلكم حيدث عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول  - ٨٤٧٧
مث صرب واحتسب كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني وحرك أصبعيه  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آوى يتيما أو يتيمني

  السبابة والوسطى مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال عمران تفرد به علي بن عثمان 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن قال نا وهيب عن حممد بن عجالن قال أخربين حممد بن إبراهيم التيمي  - ٨٤٧٨
بيه قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوضع الكفني ونصب القدمني يف عن عامر بن سعد بن مالك عن أ

  الصالة مل جيود إسناد هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال وهيب والدراوردي 

حدثنا معاذ قال نا أبو الوليد الطيالسي قال نا أبو عوانة عن عاصم بن هبدلة عن شقيق عن عزرة بن  - ٨٤٧٩
ليد قال كتب إيل أمري املؤمنني عمر حني ألقى الشام بوانيه بثنية وعسال أن أسري إىل اهلند وأنا قيس عن خالد بن الو

ظهرت ]  ٢٢٨ص [ لذلك كاره قال واهلند يف أنفسنا يومئذ البصرة فقال رجل اتق اهللا يا أبا سليمان فإن الفنت قد 
ذا ومكان كذا فينظر الرجل فيتفكر هل جيد قال وبن اخلطاب حي إهنا إمنا تكون بعده والناس بذي بليان مكان ك

مكانا مل ينزل به مثل ما نزل مبكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فال جنده فأولئك األيام الذي ذكر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم بني يدي الساعة أيام اهلرج فتعوذوا باهللا أن يدركين وإياكم أولئك األيام مل يرو هذا احلديث 

  اصم إال أبو عوانة عن ع

حدثنا معاذ قال نا علي بن حممد النشيطي قال نا شعبة عن علي بن مدرك النخعي عن إبراهيم عن الربيع  - ٨٤٨٠
بن خثيم عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث 

ك قال يقرأ قل هو اهللا أحد مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عثمان بن القرآن فقالوا ومن يطيق ذاك أو يستطيع ذا
  حممد ومعاذ بن معاذ وحيىي بن عبد اهللا موىل بين هاشم 

حدثنا معاذ قال نا عبد اهللا بن سوار العنربي قال وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النيب  - ٨٤٨١
  ره واستعط مل يرو هذا احلديث عن بن طاوس إال وهيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وأعطى احلجام أج

[ حدثنا معاذ قال نا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن احلكم عن جماهد  - ٨٤٨٢
عن بن عباس قال آيات نسخت من هذه السورة يعين سورة املائدة آية القالئد وقوله فاحكم بينهم أو ]  ٢٢٩ص 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمريا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إىل أعرض عنهم قال 
أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم أمر أن حيكم بينهم يف كتابنا مل يرو هذا احلديث 

  عن احلكم إال سفيان تفرد به عباد بن العوام 

نا سعيد بن سليمان عن حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال حدثنا معاذ قال  - ٨٤٨٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيما دون مخسة أواق صدقة وليس فيما 

  دون مخس ذود صدقة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال حممد بن مسلم 



عاذ قال نا شعيث بن حمرز قال نا عثمان بن خالد اخلزاعي عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى حدثنا م - ٨٤٨٤
اهللا عليه و سلم كان يف يده خامت من ورق وكان فصه منه وكان نقشه حممد رسول اهللا فكان النيب صلى اهللا عليه و 

 يرو هذا احلديث عن عثمان بن سلم جيعل فصه يف باطن كفه فدخل إىل بيت حفصة فألقاه يف كره أو من كره مل
  خالد إال شعيث بن حمرز 

حدثنا معاذ قال نا سعيد بن منصور وداود بن عمرو قال نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن سهيل بن أيب  - ٨٤٨٥
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان له شعر فليكرمه مل ]  ٢٣٠ص [ صاحل عن أبيه 

  ذا احلديث عن سهيل إال بن أيب الزناد يرو ه

حدثنا معاذ قال نا سعيد بن منصور قال نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن  - ٨٤٨٦
  النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج مل يرو هذا احلديث عن أيب الزناد إال ابنه 

حيىي بن سليم الطائفي عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر حدثنا معاذ نا أمية بن بسطام قال نا  - ٨٤٨٧
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى على جنازة فله قرياط ومن قعد حىت يدفن فله قرياطان فقالوا 

  سليم مثل قراريطنا هذه قال ال بل مثل أحد مل يرو هذا احلديث عن نافع إال إمساعيل بن أمية تفرد به حيىي بن 

حدثنا معاذ قال نا أمية قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم عن حممد بن عجالن عن أيب الزناد  - ٨٤٨٨
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن داود عليه السالم أتته امراتان قد أكل إحدى ابنيهما 

جتا على سليمان قال كيف قضى بينكما فأخربتاه فقال ائتوين الذئب ختتصمان يف الباقي فقضى للكربى فلما خر
بسكني قال أبو هريرة وأول من مسعته يذكر السكني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا كنا نسميها املدية قالت 

كان الصغرى مل قال نشقه بينكما قالت ادفعه إليها وقالت الكربى شقه بيننا فقضى به سليمان للصغرى قالوا لو 
  ]  ٢٣١ص [ ابنك مل ترض أن تشقيه مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد بن زريع تفرد به أمية 

حدثنا معاذ قال نا سعد بن عون الضبعي قال نا جعفر بن سليمان عن عوف عن أيب رجاء عن مسرة بن  - ٨٤٨٩
ا تكسرها فدارها تعش هبا مل يرو جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلقت املرأة من ضلع فإن تقمه

  هذا احلديث عن عوف إال جعفر بن سليمان 

حدثنا معاذ قال نا حفص بن عمر اجلدي قال نا زياد بن الربيع اليحمدي عن هشام الدستوائي عن حيىي  - ٨٤٩٠
ليأخذ بيمينه بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أخذ أحدكم ف

وإذا أعطى فليعط بيمينه وإذا أكل فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي 
  بشماله ويأكل بشماله ويشرب بشماله 

حدثنا معاذ قال نا حفص بن عمر قال نا سهل بن أسلم العدوي عن يونس بن عبيد عن محيد بن هالل  - ٨٤٩١
عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سيكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن عن ربعي بن حراش 



صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه 
  ويرد علي احلوض مل يرو هذا احلديث عن يونس إال سهل بن أسلم 

قال ثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال نا عبد العزيز بن مسلم قال نا ضرار بن مرة عن أيب  حدثنا معاذ - ٨٤٩٢
صاحل عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل الصوم يل وأنا أجزي 

  م أطيب عند اهللا من ريح املسك به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي اهللا فجزاه فرح وخللوف فم الصائ

حدثنا معاذ قال نا إسحاق بن عمر قال نا عبد العزيز قال نا ضرار بن مرة عن حمارب بن دثار عن بن  - ٨٤٩٣
بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل اجلنة عشرون ومائة صف هذه األمة منها مثانون صفا 

  إال عبد العزيز  مل يرو هذا احلديث عن ضرار

حدثنا معاذ قال نا إسحاق قال نا عبد الواحد بن زياد قال نا كليب بن وائل قال حدثين هانئ بن قيس  - ٨٤٩٤
عن حبيب بن أيب مليكة قال كنت قاعدا إىل جنب بن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن أخربين عن عثمان 

ن قال ال قال فكان فيمن توىل يوم التقى اجلمعان قال نعم قال فوىل هل شهد بدرا قال ال قال هل شهد بيعة الرضوا
الرجل قال فقال الرجل لعبد اهللا بن عمر إن هذا اآلن يذهب فيخرب الناس أنك وقعت يف عثمان قال هل فعلت 
ذلك قال كذلك زعم فقال علي الرجل فردوه فقال هل تدري ما قلت لك قال الرجل سألتك هل شهد عثمان 

قلت ال وسألتك هل شهد بيعة الرضوان فقلت ال وسألتك هل كان فيمن توىل يوم التقى اجلمعان فقلت نعم بدرا ف
فقال عبد اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم بدر إن عثمان حبس يف حاجة اهللا وحاجة ]  ٢٣٣ص [ 

ألحد غاب بسهم غريه قال وبعث رسول رسول اهللا فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسهم ومل يضرب 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بيعة الرضوان إىل عثمان إىل مكة يستأذهنم يف اهلدي ودخول مكة فبايع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم بيعة الرضوان وهو يريد أن يدخل مكة فقال إن عثمان يف حاجة اهللا وحاجة رسوله فأنا أبايع 
دى يديه على األخرى قال وقال اهللا إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان اهللا له فصفق إح

ببعض ما كسبوا ولقد عفى اهللا عنهم فاذهب فقد عفى اهللا فاذهب اآلن فاجهد علي جهدك مل يدخل أحد ممن روى 
بن قيس إال عبد الواحد بن زياد ورواه  هذا احلديث يف هذا اإلسناد بني كليب بن وائل وحبيب بن أيب مليكة هانئ

زائدة ومجاعة عن كليب بن وائل عن حبيب بن أيب مليكة عن بن عمر وحبيب بن أيب مليكة يكىن أبا ثور احلداين 
  حي من مراد 

حدثنا معاذ قال نا أبو بكر بن األسود قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن احلسن عن جندب بن عبد اهللا  - ٨٤٩٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دم يهريقه قال قال 

كأمنا يذبح دجاجة كلما يعرض لباب من أبواب اجلنة حال بينه وبينه ومن استطاع منكم أن ال جيعل يف بطنه إال 
 ٢٣٤ص [ إال أبو عوانة واحلجاج بن احلجاج  طيبا فإن أول ما يننت من اإلنسان بطنه مل يرو هذا احلديث عن قتادة

 [  



حدثنا معاذ قال نا أبو بكر بن األسود قال نا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن  - ٨٤٩٦
مسرة بن جندب قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التبتل وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا 

  وذرية مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال هشام تفرد به معاذ  هلم أزواجا

حدثنا معاذ قال نا أبو مصعب الزهري قال نا حمرر بن هارون القرشي عن األعرج عن أيب هريرة أن  - ٨٤٩٧
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا سبعة من خلقه من فوق سبع مسواته وردد اللعنة على واحد منهم ثالث

ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من 
عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغري اهللا ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من مجع 

  إىل غري مواليه بني املرأة وبني ابنتها ملعون من غري حدود األرض ملعون من ادعى 

حدثنا معاذ قال نا أبو مصعب قال نا حمرر بن هارون عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٤٩٨
عليه و سلم قال بادروا باألعمال ستا ما تنتظرون إال غين مطغيا أو مرضا مفسدا أو كربا مفندا أو موتا جمهزا أو 

ص [ أدهى وأمر مل يرو هذين احلديثني عن األعرج إال حمرر بن هارون الدجال فشر منتظر أو الساعة والساعة 
٢٣٥  [  

حدثنا معاذ قال نا أبو مصعب قال نا عطاف بن خالد املخزومي عن طلحة موىل آل سراقة قال رأيت  - ٨٤٩٩
سل معاوية بن عبد اهللا بن جعفر يتوضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثالثا وغسل يديه ثالثا ومسح برأسه وغ

رجليه ثالثا مث قال هكذا رأيت عبد اهللا بن جعفر يتوضأ وقال عبد اهللا بن جعفر هكذا رأيت عثمان بن عفان يتوضأ 
وقال عثمان هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن عبد اهللا بن 

  جعفر إال طلحة موىل آل سراقة تفرد به عطاف بن خالد 

حدثنا معاذ قال نا شاذ بن الفياض قال نا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى  - ٨٥٠٠
اهللا عليه و سلم هللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أسقط على بعريه وقد أضله بأرض فاله مل يرو هذا احلديث 

  عن عمر بن إبراهيم إال شاذ 

ل ثنا عمر عن قتادة عن أيب حسان عن ناجية بن كعب عن عبد اهللا بن مسعود حدثنا معاذ ثنا شاذ قا - ٨٥٠١
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت مؤمنا والعبد يولد كافرا ويعيش 

لعبد يعمل برهة من كافرا وميوت كافرا والعبد يعمل برهة من دهره بالسعادة مث يدركه ما كتب له فيموت كافرا وا
[ دهره بالشقاء مث يدركه ما كتب له فيموت سعيدا مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عمر بن إبراهيم تفرد به شاذ 

  ]  ٢٣٦ص 

حدثنا معاذ قال نا شاذ قال نا هاشم بن سعيد الكويف عن كنانة عن صفية قالت أعتقين رسول اهللا صلى  - ٨٥٠٢
  صداقي اهللا عليه و سلم وجعل عتقي 



حدثنا معاذ قال نا شاذ قال نا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٥٠٣
عليه و سلم وأنا أبكي فقال يا بنت حيي ما يبكيك قالت بلغين أن عائشة وحفصة تناالن مين وتقوالن حنن خري منها 

جه قال أال قلت كيف تكونان خريا مين وأيب هارون وعمي حنن بنات عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأزوا
  موسى وزوجي حممد 

حدثنا معاذ قال نا شاذ قال نا هاشم عن كنانة عن صفية قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨٥٠٤
مت على سلم وبني يدي أربعة آالف نواة أسبح هبن فقال يا بنت حيي ما هذا قلت أسبح فيه قال قد سبحت منذ ق

رأسك أكثر من هذا فقلت علمين يا رسول اهللا فقال قويل سبحان اهللا عدد ما خلق من شيء مل يرو هذا األحاديث 
  عن كنانة عن صفية إال هاشم بن سعيد الكويف تفرد هبا شاذ 

عن  حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال قال أنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن هشام بن عروة - ٨٥٠٥
  أبيه عن عائشة قالت كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية 

عن روح بن القاسم عن موسى ]  ٢٣٧ص [ حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال قال نا يزيد بن زريع  - ٨٥٠٦
ه و سلم عن ثالث ساعات بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر اجلهين قال هنى رسول اهللا صلى اهللا علي

نصلي فيهن أو نقرب فيها موتانا حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية وحني تضيف لغروهبا 
  قلت لعقبة أيدفن بالليل قال نعم دفن أبو بكر بالليل 

س عن أبيه عن بن حدثنا معاذ قال نا حممد قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم عن بن طاوو - ٨٥٠٧
  عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحلقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فألوىل رجل ذكر 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم عن حممد بن عجالن عن  - ٨٥٠٨
لى اهللا عليه و سلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل عندي سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا ص

دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر مل 
  يرو هذا احلديث عن روح بن القاسم إال يزيد بن زريع تفرد به حممد بن املنهال 

سى السامي كدمي قال نا فضيل بن سليمان النمريي عن موسى بن عقبة حدثنا معاذ قال نا يونس بن مو - ٨٥٠٩
عن سامل أيب النضر عن عامر بن سعد عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اخلفني مل يرو هذا 

  ]  ٢٣٨ص [ احلديث عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن عامر إال فضيل بن سلمان تفرد به يونس بن موسى 

حدثنا معاذ قال نا مالك بن عبد الواحد أبو غسان املسمعي قال نا عبد امللك بن الصباح املسمعي عن  - ٨٥١٠
شعبة عن واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن 

ل اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسو
مين دماءهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا مل يرو هذا احلديث هبذا التمام عن شعبة إال عبد امللك بن الصباح تفرد به 

  أبو غسان 



أرطأة حيدث حدثنا معاذ قال نا مالك بن عبد الواحد قال نا معتمر بن سليمان قال مسعت احلجاج بن  - ٨٥١١
عن عبد امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال ملا أنزل اهللا على نبيه وأنذر عشريتك األقربني قال 
نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 

سكم من النار يا معشر بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت النار يا معشر بين كعب بن لؤي أنقذوا أنف
حممد أنقذي نفسك من النار ال أملك لك من اهللا شيئا إال أن لكم رمحا وأبلها ببالهلا مل يرو هذا احلديث عن 

  احلجاج إال معتمر 

ن عالقة عن كردوس بن عباس حدثنا معاذ قال نا مالك قال نا معتمر مسعت بن أرطأة حيدث عن زياد ب - ٨٥١٢
الثعليب عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فناء أميت بالطعن والطاعون قيل وما 
الطاعون يا رسول اهللا قال وخز أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة مل يرو هذا احلديث عن زياد بن عالقة عن 

ه أبو بكر النهشلي عن زياد بن عالقة عن عبد اهللا بن أسامة بن شريك كردوس إال احلجاج تفرد به معتمر وروا
  ورواه الثوري ومسعر وإسرائيل عن زياد بن عالقة عن عبد اهللا بن احلارث عن أيب موسى 

حدثنا معاذ نا كثري بن حيىي أبو مالك قال نا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن  - ٨٥١٣
يد اهللا بن عبد اهللا عن بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جعل فيكم هذا القاسم بن عب

األمر وأنتم والته ولن يزال فيكم ما مل تعملوا أعماال تنزع منكم فإذا فعلتم ذلك سلط اهللا عليكم شر خلقه 
 ٢٤٠ص [ نة وأبو حيىي احلماين تفرد به فالتحاكم كما يلتحي القضيب مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو عوا

  عن أيب عوانة أبو مالك كثري بن حيىي تفرد به عن أيب حيىي احلماين أبو كريب ] 

حدثنا معاذ قال نا هدبة بن خالد قال نا مهام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن  - ٨٥١٤
الصبح يوم اجلمعة آمل السجدة وهل أتى على اإلنسان مل يرو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة 

  هذا احلديث عن قتادة إال مهام بن حيىي 

حدثنا معاذ قال نا هدبة قال نا سهيل بن أيب حزم القطعي قال نا ثابت البناين عن أنس بن مالك يف قول  - ٨٥١٥
اهللا عليه و سلم قال اهللا أنا أهل أن أتقى فال  اهللا عز و جل هو أهل التقوى وأهل املغفرة قال قال رسول اهللا صلى

  يشرك يب وأنا أهل ملن اتقى أن يشرك يب أن أغفر له 

حدثنا معاذ قال نا هدبة قال نا سهيل قال نا ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من  - ٨٥١٦
فهو باخليار مل يرو هذين احلديثني إال سهل بن وعده اهللا على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا 

  أيب حزم تفرد هبما هدبة 

حدثنا معاذ قال نا األزرق بن علي قال نا حسان بن إبراهيم قال نا حممد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن  - ٨٥١٧
]  ٢٤١ص [  عامر الشعيب أنه مسع النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن مثل

الفاسق يف القوم كمثل قوم ركبوا يف سفينة يف البحر فاقتسموها فصار لكل رجل منهم مكان فعمد رجل منهم إىل 
مكانه فخرقه فقالوا ما له يريد أن يهلكنا قال وفيم أنتم من مكاين قال فإن تركوا غرقوا وغرق معهم وإن أخذوا 



يرو هذا احلديث عن سلمة إال ابنه حممد ورواه عن ابنه إال حسان  على يديه جنوا وجنا معهم فذلك مثل الفاسق مل
  تفرد به األزرق 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن أيب بكر املقدمي قال نا حممد بن عبيد اهللا قال نا ثابت عن أنس قال قال  - ٨٥١٨
حممد بن عبيد اهللا العمري  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شفاعيت ألهل الكبائر من أميت مل يرو هذا احلديث عن

  إال املقدمي 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن أيب بكر قال نا عمر بن علي عن سفيان بن حسني عن أيب بشر عن عباد بن  - ٨٥١٩
شراحيل قال خرجت أنا وعمي إىل املدينة فأصابتين جماعة فدخلت حائطا فإذا زرع قد أدرك فجعلت أفرك وآكل 

 وأخذ كسائي فشكوته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أطعمته إذ كان جائعا فجاء صاحب احلائط فضربين
وال أدبته إذ كان جاهال اردد عليه كساءه مل يرو هذا احلديث عن سفيان بن حسني إال عمر بن علي وقال سفيان 

  بن حسني عن أيب بشر عن عباد بن شراحيل ورواه شعبة عن أيب بشر عن عباد بن شراحيل 

حدثنا معاذ قال نا عمرو بن سعيد الزماين قال نا عبد الواحد بن زياد قال نا احلارث بن حصرية قال ثنا  - ٨٥٢٠
زيد بن وهب قال قال أبو ذر ألن أحلف عشرة أميان أن بن صائد هو الدجال أحب إيل من أن أحلف مرة أنه ليس 

فقال سلها كم محلت فسألتها فقالت اثين عشر شهرا  به وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلين إىل أمه
فقال سلها كيف كانت صيحته حني وقع قالت صيحة الصيب بن شهر وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين 

قد خبأت لك خبأ فما هو فقال عظم شاة عفراء فجعل يريد يقول الدخان فجعل يقول الدخ الدخ فقال اخسأ 
  مل يرو هذا احلديث عن احلارث إال عبد الواحد بن زياد  فإنك لن تسبق القدر

حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال نا يزيد بن زريع قال نا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد  - ٨٥٢١
نعلني عن بن عباس أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احملرم إذا مل جيد إزارا لبس السراويل وإن مل جيد 

  لبس خفني مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال يزيد بن زريع 

حدثنا معاذ قال نا حيىي بن معني قال نا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة أيب معاذ  - ٨٥٢٢
إذا قال نا أبو حريز أن قيس بن أيب حازم حدثه عن عدي بن عمرية احلضرمي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سجد يرى بياض إبطيه مث إذا سلم أقبل بوجهه عن ميينه حىت يرى بياض خده وعن يساره ال يروى هذا احلديث عن 
  ]  ٢٤٣ص [ عدي إال هبذا اإلسناد تفرد به معتمر 

حدثنا معاذ قال نا حيىي بن معني قال نا معتمر قال نا أيب عن أيب جملز عن أنس بن مالك قال ملا تزوج  - ٨٥٢٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب بنت جحش دعا الناس فطعموا فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فقام من قام وجلس رسول 

نفر فلما رأى ذلك قام مث أهنم قاموا بعد ذلك فأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء فذهبت أدخل فألقى 
وا مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال احلجاب بيين وبينه قال وأنزلت آية احلجاب قرأها فإذا طعمتم فانتشر

  معتمر 



حدثنا معاذ قال نا أيب قال نا مكي بن إبراهيم قال نا داود بن يزيد األودي عن عامر الشعيب عن عروة  - ٨٥٢٤
بن املغرية بن شعبة أنه مسع أباه يقول كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهب حلاجته مث اشار إيل فذهبت 

تيته مباء وعليه جبة شامية ليس هلا يدان فألقاها على عاتقه قال صب علي فصببت عليه فتوضأ ومسح على اخلفني فأ
فكانت سنة للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ال يروى هذا احلديث عن داود األودي إال مكي وال 

  ر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إال داود قال أحد ممن روى هذا احلديث عن الشعيب فكانت سنة للمساف

أنه ]  ٢٤٤ص [ حدثنا معاذ قال نا حممد بن كثري قال نا سفيان عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب  - ٨٥٢٥
أتى عبد اهللا فقال ما بيين وبني أحد من العرب إحنة وإين مررت مبسجد بين حنيفة فإذا هم جلوس يؤمنون مبسيلمة 

ليهم عبد اهللا فجيء هبم فاستتاهبم غري بن النواحة فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال فأرسل إ
أنك رسول لضربت عنقك فإنك اليوم لست برسول قم يا قرظة فاضرب عنقه فقام قرظة بن كعب فضرب عنقه يف 

  ذا احلديث عن الثوري إال حممد بن كثري السوق وقال من أراد أن ينظر إىل بن النواحة فينظر يف السوق مل يرو ه

حدثنا معاذ قال نا حيىي بن معني قال ثنا أبو إمساعيل املؤدب عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن  - ٨٥٢٦
عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري خصال الصائم السواك مل يرو هذا احلديث عن جمالد إال أبو 

  إمساعيل املؤدب 

حدثنا معاذ قال ثنا مسدد قال نا عبد الوارث عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة  - ٨٥٢٧
عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين مل يرو هذا احلديث عن 

  أيوب إال عبد الوارث 

ل نا سفيان عن زبيد قال نا عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن عمر بن حدثنا معاذ قال نا أيب قا - ٨٥٢٨
اخلطاب قال صالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة املسافر ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان متام 
د ليست بقصر على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن سفيان عن زبي

  عن بن أيب ليلى عن أبيه إال معاذ بن معاذ 

حدثنا معاذ قال ثنا مسدد قال نا عبد الوارث عن أيوب عن محيد بن هالل عن مطرف قال قال عمران  - ٨٥٢٩
بن حصني إين أحدثك حديثا لعل اهللا أن ينفعك به اعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني حج وعمرة ومل 

  ومل ينه عنه حىت مات قال رجل برأيه ما شاء مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوارث  ينزل قرآن نسخه

حدثنا معاذ قال نا مسدد قال نا بشر بن املفضل عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن أيب املهلب  - ٨٥٣٠
أخاكم النجاشي قد مات  عم أيب قالبة عن عمران بن حصني قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن

فقوموا فصلوا عليه فقمنا فصففنا عليه كما يصف على امليت وصلينا عليه كما يصلى على امليت مل يرو هذا 
  احلديث عن يونس عن بن سريين إال بشر بن املفضل 



لقمة حدثنا معاذ قال نا سعيد بن سليمان عن منصور بن أيب األسود قال نا األعمش عن إبراهيم عن ع - ٨٥٣١
عن عبد اهللا بن مسعود قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام يف سجوده فما نعرف نومه إال بنفخه مث يقوم 

  يف صالته مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال منصور بن أيب األسود 

دينار عن حدثنا معاذ قال نا سعيد بن منصور قال نا طلحة بن عمرو اجلعفري قال مسعت عمرو بن  - ٨٥٣٢
عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من باع اخلمر فليشقص اخلنازير ال 

  يروى هذا احلديث عن املغرية إال هبذا اإلسناد تفرد به طلحة بن عمرو 

عن إمساعيل بن أمية عن حدثنا معاذ قال نا أمية بن بسطام قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم  - ٨٥٣٣
عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اختذ كلبا ليس ]  ٢٤٦ص [ جبري بن ايب جبري 

بكلب قنص وال كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قرياط مث ذكر أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا قرب أيب رغال وهو أبو ثقيف وهو امرؤ من مثود فكان منزله باحلرم فلما يف سفر فمروا بقرب أيب رغال فقال هذ

أهلك اهللا قومه مبا أهلكهم اهللا به منع مبكانه من احلرم وإنه خرج حىت إذا بلغ ها هنا مات فدفن ودفن معه غصن 
  من ذهب فابتدرناه فاستخرجناه 

ريع قال نا روح بن القاسم عن بن أيب جنيح عن عطاء حدثنا معاذ قال نا أمية بن بسطام قال نا يزيد بن ز - ٨٥٣٤
عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي 

  فقال يغسل مذاكريه ويتوضأ مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد تفرد به أمية 

يب األسود قال نا الفضل بن العالء قال نا إمساعيل بن أمية عن بن شهاب حدثنا معاذ قال نا أبو بكر بن أ - ٨٥٣٥
قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك حني تاب اهللا عليه جاء إىل رسول اهللا 

ا وأن أخنلع من مايل صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إمنا أجناين اهللا بالصدق وإن من توبيت أن ال أحدث كذب
هللا ولرسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك عليك من مالك خري لك وقال كعب بن مالك فإين 

  أمسك سهمي من خيرب مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أمية إال الفضل 

ال نا نافع موىل محنة عن قيس حدثنا معاذ قال نا أبو بكر بن أيب األسود قال نا سعد بن زياد أبو عاصم ق - ٨٥٣٦
يبذر ماله ]  ٢٤٧ص [ بن سلع األنصاري أن إخوته شكوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إنه 

وينبسط فيه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا قيس ما شأن إخوتك يشكونك يزعمون أنك تبذر مالك 
نصييب من الثمرة فأنفقه يف سبيل اهللا وعلى من صحبين قال فضرب رسول وتنبسط فيه قلت يا رسول اهللا إين آخذ 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدره فقال أنفق ينفق اهللا عليك ثالث مرات فلما كان بعد ذلك خرجت يف سبيل اهللا 
سعد أبو  ومعي راحلة قال أنا أكثر أهل بييت اليوم وأيسره ال يروى عن قيس بن سلع إال هبذا اإلسناد تفرد به

  عاصم 



حدثنا معاذ قال نا أبو بكر بن أيب األسود قال نا محيد بن األسود عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان  - ٨٥٣٧
بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور ال يروى عن سفيان بن عبد اهللا 

  إال هبذا اإلسناد 

معاذ قال نا أبو بكر بن أيب األسود قال نا محيد بن األسود عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت حدثنا  - ٨٥٣٨
  املنذر عن أمساء بنت أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

القاسم قال نا حممد بن عبد ]  ٢٤٨ص [ حدثنا معاذ قال نا حيىي بن معني قال نا أبو النضر هاشم بن  - ٨٥٣٩
الثة عن موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا وأنس قاال كان رسول اهللا صلى اهللا بن ع

اهللا عليه و سلم إذا استسقى قال اللهم اسقنا سقيا واسعة وادعة نافعة تشبع هبا األموال واألنفس غيثا هنيئا مريئا 
ت السماوات وخترج لنا به من بركات األرض وجتعلنا طبقا جملال تسبغ به على بادينا وحاضرنا تنزل به من بركا

عنده من الشاكرين إنك مسيع الدعاء وكان إذا دعا على اجلراد قال اللهم اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه 
  واقطع نسله ال يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الدعاء على اجلراد حديث غري هذا تفرد به بن غالثة 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن كثري قال ثنا سليمان بن كثري عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب  - ٨٥٤٠
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبيع الرجل على بيع أخيه وال خيطب على خطبة أخيه وال 

 إنائها فإمنا هلا ما كتب هلا وال تصروا اإلبل تناجشوا وال يبيع حاضر لباد وال تسأل املرأة بطالق أختها لتكتفئ ما يف
  والغنم فمن ابتاع مصراة فإنه خيري بني النظرين إن ردها رد معها صاعا من متر 

حدثنا معاذ بن املثىن قال نا حممد بن كثري قال نا جعفر بن سليمان عن سعيد بن أيب رزين عن أخيه عن  - ٨٥٤١
رمحن بن سابط عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا أيب سليم عن عبد ال]  ٢٤٩ص [ ليث بن 

حرم القينة وبيعها ومثنها وتعليمها واالستماع إليها مل يرو هذا احلديث عن بن سابط عن عائشة إال هبذا اإلسناد 
  تفرد به جعفر بن سليمان 

ت البناين عن شهر بن حوشب عن خالد حدثنا معاذ قال نا حممد بن كثري قال نا محاد بن سلمة عن ثاب - ٨٥٤٢
عن عائشة أهنم قالوا يا رسول اهللا إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء من أمر الرب ألن يسقط من السماء إىل األرض 

أحب إليه من أن يتكلم به قال وقد وجدمتوه قالوا نعم قال ذاك حمض اإلميان مل يرو هذا احلديث عن شهر بن 
  اد حوشب إال ثابت تفرد به مح

حدثنا معاذ قال نا علي بن ميسر قال نا أبو داود عن ايب عامر اخلزاز عن احلسن عن سعد موىل أيب بكر  - ٨٥٤٣
قال قدمت بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم مترا فجعلوا يقرنون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقرنوا 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب عامر إال أبو داود 



حدثنا معاذ قال نا حممد بن كثري قال نا سليمان بن كثري عن حيىي بن سعيد عن إسحاق بن عبد اهللا بن  - ٨٥٤٤
عن أنس قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت أم سلمة على حصري أخضر ]  ٢٥٠ص [ أيب طلحة 

  ال سليمان بن كثري وحيىي بن سعيد فنضحته فصلى عليه وصلوا خلفه مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إ

حدثنا معاذ قال نا علي بن املديين قال نا زيد بن احلباب قال نا عمرو بن قيظي عن سليمان وزرعة  - ٨٥٤٥
وحممد بن حصني بن سواء عن جدهتم أم سنبلة أهنا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم هبدية فأبني أزواجه أن يقبلنها 

هن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذهنا مث أقطعها واديا فاشتراه عبد اهللا بن جحش من حسن فقلن إنا ال نأخذ فأمر
  بن علي ال يروى هذا احلديث عن أم سنبلة إال هبذا اإلسناد تفرد به زيد بن احلباب 

لعزيز بن حدثنا معاذ قال ثنا عبد الرمحن بن يونس أبو مسلم املستملي قال نا معن بن عيسى قال نا عبد ا - ٨٥٤٦
بن عبد العزيز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى ]  ٢٥١ص [ املطلب عن عبد العزيز بن عمر 

اهللا عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن عمر إال عبد العزيز بن 
  املطلب والعن عبد العزيز إال معن تفرد به أبو مسلم 

حدثنا معاذ قال نا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حجاج عن أيب الزبري عن جابر قال نذر أبو  - ٨٥٤٧
إسرائيل أن يقوم يف الشمس يوما إىل الليل وال يتكلم فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقعد ويتكلم مل يرو هذا 

  عوام احلديث عن بن الزبري إال حجاج تفرد به عباد بن ال

حدثنا معاذ قال نا مكيس موىل العباس قال نا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سامل  - ٨٥٤٨
عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا مل يرو هذا احلديث عن 

  الزهري إال يونس والعن يونس إال أيوب تفرد به مكيس 

حدثنا معاذ قال نا أمية بن بسطام قال نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أيب صاحل عن  - ٨٥٤٩
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد 

  يع األئمة واغفر للمؤذنني مل يرو هذا احلديث عن روح إال يزيد بن زر

معن بن عيسى القزاز عن إبراهيم بن سعد عن ]  ٢٥٢ص [ حدثنا معاذ قال نا علي بن املديين قال ثنا  - ٨٥٥٠
الزهري عن عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل من هذه 

الزهري عن عباد بن متيم إال إبراهيم بن سعد تفرد  الشجرة فال يقربن مساجدنا يعين الثوم مل يرو هذا احلديث عن
  به معن القزاز 

حدثنا معاذ قال نا حفص بن عمر احلوضي قال ثنا مرجي بن رجاء عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة  - ٨٥٥١
ل اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال كنا ننقل اللنب لبناء املسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني فنفض رسو

صلى اهللا عليه و سلم التراب عن كتفيه قال وحيك يا بن مسية تقتلك الفئة الباغية مل يرو هذا احلديث عن مرجي بن 
  رجاء إال أبو عمر احلوضي 



حدثنا معاذ قال نا حممد بن عبد اهللا اخلزاعي قال نا رجاء أبو حيىي صاحب السقط عن حيىي بن أيب كثري  - ٨٥٥٢
 هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا عن أيب سلمة عن أيب

فقد ضاد اهللا يف ملكه ومن أعان على خصومه ال يعلم أحق أو باطل فهو يف سخط اهللا حىت ينزع ومن مشى مع قوم 
عرية وسباب املسلم يري أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور ومن حتلم كاذبا كلف أن يعقد بني طريف ش

  فسوق وقتاله كفر مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة إال رجاء أبو حيىي 

بن زياد قال نا طلحة بن حيىي ]  ٢٥٣ص [ حدثنا معاذ قال نا إبراهيم بن أيب سويد قال نا عبد الواحد  - ٨٥٥٣
ش إىل أيب طالب فقالوا يا أبا طالب إن بن أخيك قال نا موسى بن طلحة عن عقيل بن أيب طالب قال جاءت قري

يأتينا يف كعبتنا ونادينا فيسمعنا ما يؤذينا به فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل فقال يل يا عقيل التمس يل بن عمك 
فأخرجته من كبس من أكباس شعب أيب طالب أو قال كبس من أكباس أيب طالب شك إبراهيم بن أيب سويد فأقبل 

لب الفيء بطاقته فال يقدر عليه حىت انتهى إىل أيب طالب فقال له أبو طالب يا بن أخي واهللا ما علمت ميشي معي يط
إن كنت يل ملطيعا وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم يف كعبتهم وناديهم تسمعهم ما تؤذيهم به فإين رأيت أن 

دع ما بعثت به من أن يشتعل أحدكم من هذه تكف عنهم فحلق ببصره إىل السماء فقال واهللا ما أنا بأقدر على أن أ
الشمس شعلة من نار فقال أبو طالب واهللا ما كذب قط ارجعوا راشدين مل يرو هذا احلديث عن طلحة بن حيىي إال 

عبد الواحد بن زياد ويونس بن كثري تفرد به عبد الواحد إبراهيم بن أيب سويد وعن يونس أبو كريب وال يروى 
  إلسناد عن عقيل إال هبذا ا

حدثنا معاذ قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال ثنا احلارث بن عمري عن أيوب عن نافع عن بن عمر  - ٨٥٥٤
توجهت به يومئ إمياء ]  ٢٥٤ص [ قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف السفر على راحلته حيث 

  إال احلارث بن عمري تفرد به الشافعي  وجيعل السجود أخفض من الركوع مل يرو هذا احلديث عن أيوب

حدثنا معاذ قال نا إبراهيم بن حممد الشافعي قال نا احلارث بن عمري عن أيوب عن حممد بن سريين عن  - ٨٥٥٥
  أيب هريرة قال هنى أن يشرب من يف السقاء 

أبيه عن أنس بن مالك  حدثنا معاذ قال نا عبد اهللا بن يونس بن عبيد قال ثنا حيىي بن محيد الطويل عن - ٨٥٥٦
قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأل عن الساعة قال وحضرت الصالة فقام النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فصلى مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أين السائل عن الساعة فقال له ما أعددت هلا قال ما أعددت هلا من 
اهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب قال أنس كبري عمل وال صالة إال أين أحب 

فما رأيت املسلمني فرحوا بشيء بعد اإلسالم فرحهم به مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن محيد الطويل إال عبد اهللا بن 
  يونس بن عبيد 

اهللا بن عمر عن القاسم بن غنام عن حدثنا معاذ قال نا سعيد بن سليمان عن قزعة بن سويد عن عبيد  - ٨٥٥٧
( بعض أمهاته عن أم فروة أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها 

  ) مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال قزعة بن سويد  ٢٢٤١



ثنا أيوب السختياين عن بن أيب مليكة عن حدثنا معاذ قال نا صاحل بن حامت بن وردان قال نا أيب قال  - ٨٥٥٨
املسور بن خمرمة قال قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبية فقسمها بني أصحابه فقال أيب خمرمة انطلق 

بنا إليه لعله أن يصيبنا منها شيئا فجاء أيب إىل الباب فقال ها هنا هو فسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم صوته فخرج 
قباء فكأين أنظر إليه يري أيب حماسن القباء يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك فقلت أليب ألي شيء فعل النيب معه ب

  صلى اهللا عليه و سلم هذا مبخرمة قال كان يتقي لسانه مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال حامت بن وردان 

ن عبيد عن محيد بن هالل قال غزا عمارة بن حدثنا معاذ قال نا صاحل بن حامت قال نا أيب قال نا يونس ب - ٨٥٥٩
حىت إذا كان قريبا من األهواز مسع صوت أذان ]  ٢٥٦ص [ قرص الليثي غزاة له فمكث فيها ما شاء اهللا مث رجع 

فقال واهللا ما يل عهد بصالة مع مجاعة من املسلمني منذ زمان وقصد حنو األذان يريد الصالة فإذا هو باألزارقة قالوا 
اء بك يا عدو اهللا قال وما أنتم إخواين قالوا أنت أخو الشيطان لنقتلنك قال أما ترضون مين مبا رضي به له ما ج

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا وأي شيء رضي به منك قال أتيته وأنا كافر فشهدت أن ال إله إال اهللا وأنه 
  يونس بن عبيد إال حامت بن وردان تفرد به ابنه رسول اهللا فخلى عين فأخذوه فقتلوه مل يرو هذا احلديث عن 

حدثنا معاذ قال نا عيسى بن إبراهيم الربكي قال نا عبد العزيز بن مسلم قال نا حممد بن عمرو عن أيب  - ٨٥٦٠
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره أحد 

 وسعه اهللا وال ذكره يف سعة إال ضيقها عليه مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز بن مسلم إال عيسى بن يف ضيق إال
  إبراهيم 

حدثنا معاذ قال نا القعنيب قال نا داود بن قيس عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا أن رسول  - ٨٥٦١
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أضل من كان اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم 

قبلكم محلهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن مقسم إال داود بن 
  قيس وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد 

ن أخي الزهري عن حممد بن مسلم بن حدثنا معاذ قال نا القعنيب قال نا حممد بن عبد اهللا بن مسلم ب - ٨٥٦٢
شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فضل قل 

  هو اهللا أحد قال ثلث القرآن أو يعدله مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال بن أخيه ]  ٢٥٧ص [ 

د الوارث بن سعيد عن حممد بن جحادة عن عبد الرمحن بن ثروان حدثنا معاذ قال نا مسدد قال ثنا عب - ٨٥٦٣
عن هذيل بن شرحبيل عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني يدي الساعة فتنا 
م كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خري من القائ
والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم 

  باحلجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخري ابين آدم مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال عبد الوارث 



ىي بن عتيق وأيوب عن حممد بن سريين عن عمران حدثنا معاذ قال نا مسدد قال نا محاد بن زيد عن حي - ٨٥٦٤
بن حصني أن رجال أعتق ستة أعبد له عند موته ومل يكن له مال غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فدعاهم فجزأهم مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن عتيق إال محاد بن زيد 

معاذ قال نا مسدد قال نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن حدثنا  - ٨٥٦٥
جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اشتكيت يا حممد قال نعم قال بسم اهللا أرقيك من كل داء يؤذيك ومن 

  زيز إال عبد الوارث شر كل نفس وعني اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك مل يرو هذا احلديث عن عبد الع

حدثنا معاذ قال ثنا أبو معن الرقاشي قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن عبيد اهللا بن  - ٨٥٦٦
عمر عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اتقى اهللا يدخل اجلنة ال يبؤس وحيىي ال ميوت ال 

رو هذا احلديث عن قتادة إال هشام واحلجاج بن احلجاج تفرد به عن هشام ابنه معاذ تبلى ثيابه وال تفىن شبابه مل ي
  وتفرد به عن احلجاج إبراهيم بن طهمان 

حدثنا معاذ قال ثنا حيىي بن هاشم السمسار قال نا مسعر بن كدام عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٨٥٦٧
ريضة على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حيىي بن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلب العلم ف

  هشام وإمساعيل بن إبراهيم الكويف 

حدثنا معاذ قال نا مسدد وحممد بن أيب بكر املقدمي وعبيد اهللا بن عمر القواريري قالوا ثنا عثام بن علي  - ٨٥٦٨
ت النيب صلى اهللا عليه و سلم يعقد عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال رأي

  التسبيح مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عثام بن علي 

حدثنا معاذ قال نا عثمان بن طالوت قال نا أيوب بن نوح املطوعي قال نا أيب قال ثنا حممد بن عجالن  - ٨٥٦٩
لى اهللا عليه و سلم أطفئوا عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص]  ٢٥٩ص [ عن سعيد بن أيب سعيد املقربي 

  احلريق بالتكبري مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عجالن إال نوح املطوعي تفرد به ابنه عنه 

حدثنا معاذ قال نا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال نا ناهض بن القاسم عن إمساعيل املكي عن  - ٨٥٧٠
عليه و سلم قرأ على اجلنازة أربع مرار ب احلمد هللا رب  الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا

العاملني مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال إمساعيل املكي وال رواه عن إمساعيل إال ناهض بن القاسم تفرد به عبد 
  الرمحن بن املبارك 

قال مسعت هشام بن عروة  حدثنا معاذ قال نا عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب قال نا أبو علقمة الفروي - ٨٥٧١
يقول أخربين أيب عن بسرة بنت صفوان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مس ذكره فقد وجب عليه 

  الوضوء مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن هشام بن عروة فقد وجب عليه الوضوء إال أبو علقمة الفروي 



ا أبو عوانة عن أيب يعفور قال سألت أنس بن مالك عن املسح حدثنا معاذ قال نا نعيم بن هيصم قال ن - ٨٥٧٢
مل يرفع هذا احلديث عن أيب ]  ٢٦٠ص [ على اخلفني فقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح عليهما 

  يعفور إال أبو عوانة وال رواه مرفوعا عن أيب عوانة إال قتيبة بن سعيد ونعيم بن هيصم 

نا خالد بن خداش قال نا العالء بن خالد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  حدثنا معاذ قال - ٨٥٧٣
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيزئ ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه مل يرو هذا احلديث 

  عن العالء غري خالد بن خداش 

اد بن زيد عن أيوب ويونس وهشام واملعلى بن زياد عن احلسن عن حدثنا معاذ قال نا خالد قال ثنا مح - ٨٥٧٤
األحنف بن قيس قال قال أبو بكرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا التقى املسلمان بسيفيهما فإن 

اد إال خالد القاتل واملقتول يف النار مل يرو هذا احلديث عن أيوب ويونس واملعلى بن زياد إال محاد وال رواه عن مح
  بن خداش ومؤمل بن إمساعيل 

حدثنا معاذ قال نا عمر بن موسى احلادي قال نا محاد بن سلمة عن احلجاج بن أرطأة عن األعمش عن  - ٨٥٧٥
عبد اهللا بن مرة عن عبد اهللا بن سخربة عن أيب بكر الصديق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادعى 

 وانتفاء من نسب وإن دق كفر باهللا مل يرفع هذا احلديث عن األعمش إال احلجاج وال رفعه نسبا ال يعرف كفر باهللا
  عن احلجاج إال محاد بن سلمة تفرد به عمر بن موسى احلادي 

حدثنا معاذ قال نا القعنيب قال نا أبو أويس عن الزهري عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة اخلشين قال هنى  - ٨٥٧٦
 عليه و سلم عن اخلطفة والنهبة واجملثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع مل يرو أول هذا رسول اهللا صلى اهللا

  احلديث عن الزهري يف اخلطفة واجملثمة إال أبو أويس تفرد به القعنيب وآخر احلديث عند أصحاب الزهري 

ن أيب هريرة قال مسعت حدثنا معاذ قال ثنا القعنيب قال نا أبو مودود قال نا عبد الرمحن األسلمي ع - ٨٥٧٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من دخل املسجد فبزق فليحفر له فليدفنه فإن مل يفعل فليبزق يف ثوبه مث 

  خيرج به مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن إال أبو مودود 

عن عبيد اهللا بن علي عن جدته  حدثنا معاذ قال نا القعنيب قال نا فائد موىل عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع - ٨٥٧٨
سلمى قالت كان إذا أصيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنكبة جعلت عليه احلناء ال يروى هذا احلديث عن 

  سلمى إال هبذا اإلسناد تفرد به فائد 

أنه مسع  حدثنا معاذ قال نا القعنيب قال ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن عطاء بن أيب رباح - ٨٥٧٩
عائشة تقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان ذا الريح والغيم عرف ذلك يف وجهه وأقبل وأدبر فإذا 

إذا ]  ٢٦٢ص [ مطرت سر به وذهب عنه قالت فسألته فقال إين خشيت أن يكون عذاب سلط على أميت ويقول 
  سليمان بن بالل وحممد بن جعفر بن حممد رأى املطر رمحة مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال 



حدثنا معاذ قال نا عبد السالم بن صاحل اهلروي قال ثنا علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن  - ٨٥٨٠
حسني بن علي قال حدثين أيب موسى بن جعفر قال حدثين أيب جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني عن أبيه 

صلى اهللا عليه و سلم اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان مل يرو هذا  عن علي قال قال رسول اهللا
  احلديث عن موسى بن جعفر إال عبد السالم وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد 

 حدثنا معاذ قال نا حممد بن الصباح الدواليب قال نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن أيب - ٨٥٨١
الزبري عن جابر قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فقال استكثروا من النعال فإن الرجل ال 

  يزال راكبا ما انتعل مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال بن أيب الزناد 

اسم عن حممد بن عجالن عن حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن الق - ٨٥٨٢
أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مطل الغين ظلم ومن أحيل على 

  مليء فليتبع 

حدثنا معاذ قال نا حممد بن املنهال قال نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن أيب الزناد عن األعرج  - ٨٥٨٣
فضل املاء ليمنع به الكأل مل ]  ٢٦٣ص [ ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مينع أحدكم عن أيب هريرة قال ق

  يرو هذين احلديثني عن روح إال يزيد تفرد هبما حممد بن املنهال 

حدثنا معاذ قال نا أبو مسلم املستملي ثنا عبد الرمحن بن يونس قال نا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي  - ٨٥٨٤
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بني املغرب والعشاء إذا  أيب أمية

  جد به السري مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال سفيان تفرد به أبو مسلم 

د حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان الالحقي قال حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عب - ٨٥٨٥
اهللا الرقاشي عن جدهتا أم عوانة قالت قالت عائشة من السنة أن تتخذ إحداكن يف يديها أو رجليها أو عنقها أو 

أذنيها شيئا تسلبه إذا وضعت على سرير غسلها ال يروى هذا احلديث عن أم عوانة إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  الالحقي 

قال نا حفص بن أيب حرب بن أيب األسود الديلي قال نا  حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان الالحقي - ٨٥٨٦
حممد بن أيب املليح اهلذيل عن عبد اهللا بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع دارا له مبائة ألف فقال 

ا مل يرو إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل باع عقدة من غري حاجة بعث اهللا له تالفا يتلفه
  هذا احلديث عن حفص بن أيب حرب إال على بن عثمان الالحقي 

حدثنا معاذ بن املثىن نا كثري بن حيىي ثنا سالم بن أيب مطيع عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن  - ٨٥٨٧
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني 



حدثنا معاذ بن املثىن نا معاذ بن راشد نا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن أيوب السختياين عن  - ٨٥٨٨
عطاء عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع املاء مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلسني بن 

  واقد تفرد به الفضل بن موسى باب 

 )  

  من امسه منتصر

 (  

حدثنا منتصر بن حممد بن املنتصر ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا رحيان بن سعيد ثنا عباد بن منصور  - ٨٥٨٩
عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم عليك أحد من أهل الكتاب 

  د به رحيان بن سعيد فقل وعليك مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عباد بن منصور تفر

حدثنا منتصر بن حممد ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا عبيد بن أيب قرة عن بن هليعة عن موسى بن  - ٨٥٩٠
أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الوالء ملن أعتق مل يرو هذا 

  د به عبيد بن أيب قرة وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد احلديث عن موسى بن أيوب إال بن هليعة تفر

حدثنا منتصر بن حممد ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن مسيع  - ٨٥٩١
 الزيات عن سعيد بن زيد قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت فاطمة تكشف رأسها إذا دخل الغالم

  فإذا دخل الرجل غطته ال يروى هذا احلديث عن سعيد بن زيد إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن سعيد 

حدثنا منتصر بن حممد ثنا أبو بكر بن أيب النضر ثنا أبو النضر ثنا حممد بن عبد اهللا العمي عن علي بن  - ٨٥٩٢
ليه و سلم إنه ال يلج حظرية القدس مدمن مخر زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

وال العاق لوالديه وال املنان عطاءه مل يرو هذا احلديث عن علي بن زيد إال حممد بن عبد اهللا العمي تفرد به أبو 
  النضر 

 حدثنا منتصر بن حممد بن املنتصر ثنا حممد بن بكار ثنا زافر بن سليمان عن داود بن الوازع عن القاسم - ٨٥٩٣
بن عبد الواحد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال ركبت إىل عبد اهللا بن أنيس إىل مصر أسأله 

عن حديث القصاص فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جيمع الناس يوم القيامة يف صعيد واحد 
يقول أنا امللك ال ينبغي ألحد من أهل ]  ٢٦٦ص [ حفاة عراة غرال يسمع الصوت أقصاهم كما يسمع أدناهم 

اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عنده مظلمة يطلبه بلطمة فما سواها فقالوا يا رسول اهللا وكيف وحنن 
  حفاة عراة غرال قال من أعمالكم مل يرو هذا احلديث عن زافر بن سليمان إال حممد بن بكار 



ن املنتصر ثنا علي بن شربمة احلارثي نا شريك بن عبد اهللا عن منصور عن أيب حدثنا منتصر بن حممد ب - ٨٥٩٤
حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر للحاج وملن استغفر له احلاج مل يرو هذا 

  احلديث عن منصور إال شريك وال رواه عن شريك إال علي بن شربمة املروزي 

منتصر بن حممد بن املنتصر ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان ثنا أبو خالد األمحر عن حجاج بن أرطأة  حدثنا - ٨٥٩٥
عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نوقش 

سب حسابا يسريا قال ذلك العرض ومن احلساب يوم القيامة هلك قلت يا رسول اهللا فأين قول اهللا فسوف حيا
نوقش احلساب يوم القيامة هلك مل يدخل يف إسناد هذا احلديث أحد ممن رواه عن بن أيب مليكة بني بن أيب مليكة 

  وعائشة عبد اهللا بن الزبري إال احلجاج بن أرطأة تفرد به أبو خالد األمحر 

 بن عمر القواريري نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن عمرو حدثنا منتصر بن حممد بن املنتصر ثنا عبيد اهللا - ٨٥٩٦
  ]  ٢٦٧ص [ بن مالك عن أيب اجلوزاء عن عائشة أهنا لعنت بعريا هلا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تصحبنا 

ثنا  حدثنا منتصر بن حممد نا عبد اهللا بن عمرو بن أبان نا عبد الرحيم بن سليمان عن أيب أيوب األفريقي - ٨٥٩٧
عيسى بن سليمان عن عيسى بن عطية قال قام أبو بكر الغد حني بويع فخطب الناس فقال يا أيها الناس إين قد 

اقلتكم رأيكم إين لست خبريكم فبايعوا خريكم فقاموا إليه فقالوا يا خليفة رسول اهللا أنت واهللا خرينا فقال يا أيها 
هم عواذ اهللا وجريان اهللا فإن استطعتم أن ال يطلبكم اهللا بشيء من الناس إن الناس دخلوا يف اإلسالم طوعا وكرها ف

ذمته فافعلوا إن يل شيطانا حيضرين فإذا رأيتموين قد غضبت فاجتنبوين ال أمثل بأشعاركم وأبشاركم يا أيها الناس 
استقمت  تفقدوا ضرائب غلمانكم إنه ال ينبغي للحم نبت من سحت أن يدخل اجلنة إال وراعوين بأبصاركم فإن

فاتبعوين وإن زغت فقوموين وإن أطعت اهللا فأطيعوين وإن عصيت فاعصوين مل يرو هذا احلديث عن أيب أيوب 
  األفريقي إال عبد الرحيم بن سليمان تفرد به عبد اهللا فاعصوين 

حاق أن حدثنا منتصر بن حممد ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد ثنا أيب عن زياد بن خيثمة حدثين أبو إس - ٨٥٩٨
وهب بن جابر حدثه عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يأجوج ومأجوج ميوت منهم 
الرجل واقل ما يدع من ذريته ألفا أو يزيدون وإن من ورائهم أمما منسك وتاريك وتريس مل يرو هذا احلديث عن 

  ]  ٢٦٨ص [ زياد بن خيثمة إال شجاع تفرد به ابنه 

حدثنا منتصر بن حممد نا عبد اهللا بن عمر بن ابان ثنا مجيل بن محاد الطائي عن عصمة بن زامل الطائي  - ٨٥٩٩
عن أبيه قال مسعت ابا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملن حوله اكفلوا يل بست خصال 

األمانة والفرج والبطن واللسان مل يرو هذا وأكفل لكم باجلنة قلت ما هن يا رسول اهللا قال الصالة والزكاة و
  احلديث عن عصمة بن زامل إال مجيل بن محاد 

حدثنا منتصر بن حممد ثنا حممود بن غيالن ثنا أبو أمحد الزبريي نا شريك عن مساك بن حرب عن ثعلبة  - ٨٦٠٠
ديث عن مساك إال شريك والعن بن احلكم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن املتعة مل يرو هذا احل

  شريك إال أبو أمحد تفرد به حممود بن غيالن وال يروى عن ثعلبة إال هبذا اإلسناد 



حدثنا منتصر بن حممد نا عبد اهللا بن عمر بن ابان نا إسحاق بن سليمان الرازي عن عبد اهللا بن عمر  - ٨٦٠١
بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن عائشة قالت استأذن أبو 

عفان فأهوى إىل ]  ٢٦٩ص [ كاشف عن فخذيه فأذن له واستأذن عمر فأذن له وهو كهيئته مث استأذن عثمان بن 
ثوبه فغطى فخذيه فقلت يا رسول اهللا كأنك كرهت أن يراك عثمان فقال إن عثمان حيي ستري تستحي منه املالئكة 

  حلديث عن سهيل إال عبد اهللا بن عمر وال عن عبد اهللا بن عمر إال إسحاق بن سليمان مل يرو هذا ا

حدثنا منتصر بن حممد نا داود بن رشيد نا هارون بن حممد أبو الطيب نا يعقوب بن حممد بن طحالء عن  - ٨٦٠٢
دام هذا يعين التمر واخلبز أيب الرجال عن عمرة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا عائشة هذا إ

  ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به داود بن رشيد 

حدثنا منتصر بن حممد نا احلسن بن محاد سجادة نا حفص بن غياث عن عبد امللك عن عطاء عن أيب  - ٨٦٠٣
ديث عن عبد امللك بن أيب سليمان إال هريرة أشك يف رفعه قال ال يؤذن للمستأذن حىت يبدأ بالسالم مل يرو هذا احل

  حفص بن غياث تفرد به سجادة 

حدثنا منتصر بن حممد نا احلسن بن محاد سجادة نا عمرو بن هاشم اجلنيب عن عبد امللك بن أيب سليمان  - ٨٦٠٤
ا ركع فاركعوا عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذ

احلمد هللا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني مل يرو هذا ]  ٢٧٠ص [ وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا 
  احلديث عن عبد امللك إال عمرو بن هشام تفرد به سجادة ومل يقل أحد فقولوا احلمد هللا إال يف هذا احلديث 

ا املطلب بن زياد عن يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن حدثنا منتصر نا احلسن بن محاد سجادة ثن - ٨٦٠٥
جابر بن عبد اهللا قال صنعت أمي طعاما وقالت اذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فادعه فجئت النيب صلى 

اهللا عليه و سلم فساررته فقلت إن أمي قد صنعت شيئا فقال ألصحابه قوموا فقام معه مخسون رجال فجلس على 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أدخل عشرة عشرة فأكلوا حىت شبعوا وفضل حنو ما كان مل يرو هذا  الباب

  احلديث عن يعقوب القمي إال املطلب بن زياد تفرد به احلسن بن محاد باب 

 )  

  من امسه مسبح

 (  

يمون العنربي نا حجاج حدثنا مسبح بن حامت العكلي البصري ثنا حممد بن جامع العطار نا العالء بن م - ٨٦٠٦
بن األسود عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله عز و جل ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن جازاه مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سريين إال احلجاج بن األسود وال رواه عن 

  حممد بن جامع احلجاج إال العالء بن ميمون تفرد به 



حدثنا مسبح بن حامت العكلي نا عبد اجلبار بن عبد اهللا قال خطب املأمون فذكر احلياء فأكثر مث قال نا  - ٨٦٠٧
هشيم عن منصور بن زاذان عن احلسن عن أيب بكرة وعمران بن حصني قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اء من اجلفاء واجلفاء يف النار احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة والبذ

حدثنا مسبح بن حامت ثنا عبد اجلبار بن عبد اهللا قال جاء رجل إىل أيب بكر بن عياش فقال مسعت رجال  - ٨٦٠٨
يقول مل يكلم اهللا موسى تكليما فقال ما قال هذا إال كافر قرأت على األعمش وقرأ األعمش على حيىي بن وثاب 

عبد الرمحن وقرأ ابو عبد الرمحن على علي بن أيب طالب وقرأ علي على رسول اهللا  وقرأ حيىي بن وثاب على أيب
صلى اهللا عليه و سلم وكلم اهللا موسى تكليما مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو بكر بن عياش تفرد به عبد 

  اجلبار بن عبد اهللا باب 

 )  

  من امسه مسعود

 (  

بو اجلارود ثنا حممد بن أيب السري العسقالين نا رواد بن اجلراح عن حدثنا مسعود بن حممد الرملي أ - ٨٦٠٩
مسعر بن كدام عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يكتب 

للمريض أفضل ما كان يعمل يف صحته ما دام يف وثاقه وللمسافر أحسن ما كان يعمل يف حضره مل يرو هذا 
احلديث عن مسعر عن سعيد بن أيب بردة إال رواد تفرد به حممد بن أيب السري ورواه حفص بن غياث عن مسعر 

أيب موسى مل يرو هذا احلديث عن حفص إال أمحد بن أيب ]  ٢٧٢ص [ عن إبراهيم السكسكي عن أيب بردة عن 
  احلواري 

عسقالين نا بقية بن الوليد عن جرير بن حازم عن حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا حممد بن أيب السري ال - ٨٦١٠
الزبري بن اخلريت عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طلب احلالل واجب على كل مسلم مل يرو 

  هذا احلديث عن الزبري بن اخلريت إال جرير بن حازم وال عن جرير إال بقية تفرد به بن أيب السري 

ن حممد الرملي نا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صاحل حدثنا مسعود ب - ٨٦١١
عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم طلب العلم واجب 

  لسري على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال رشدين تفرد به حممد بن أيب ا

حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا حممد بن أيب عمر العدين ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  - ٨٦١٢
احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عبد الرمحن إذا حلفت على ميني فرأيت 

ذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سفيان بن عيينة تفرد به غريها خريا منها فكفر عنها وأت الذي هو خري مل يرو ه
  حممد بن عمر 



أيب نا األوزاعي عن حيىي ]  ٢٧٣ص [ حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا حممد بن أيوب بن سويد نا  - ٨٦١٣
إىل قرب  بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فجلس

منها فقال ما يأيت على هذا القرب من يوم إال وهو ينادي بصوت طلق زلق يا بن آدم كيف نسيتين أمل تعلم أين بيت 
الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إال من وسعين اهللا عليه مث قال النيب صلى اهللا عليه و 

ن حفر النار مل يرو هذا احلديث عن األوزعي إال أيوب بن سويد تفرد سلم القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة م
  به ابنه 

حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عبد اهللا بن هانئ النحوي ثنا أزهر بن سعد عن بن عون عن رجاء بن  - ٨٦١٤
ن مل يرو هذا احلديث حيوة عن معاوية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدي

  عن بن عون إال أزهر تفرد به عبد اهللا بن هانئ 

حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون الصويف نا بن هليعة عن األعرج عن أيب سلمة عن  - ٨٦١٥
  عائشة قالت طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يفيض 

بن هارون الصويف ثنا بن هليعة عن األعرج عن أيب سلمة عن عائشة  حدثنا مسعود بن حممد ثنا عمران - ٨٦١٦
قالت أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صفية ما يريد الرجل من أهله فقال أحابستنا هي قيل إهنا قد 

  أفاضت قبل أن حتيض قال فلتنفر مل يرو هذا احلديث عن األعرج إال بن هليعة 

د الرملي نا عمران بن هارون ثنا بن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن أن حدثنا مسعود بن حمم - ٨٦١٧
عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن ترمى الدابة مث ]  ٢٧٤ص [ عبد اهللا بن رافع أخربه 

  تؤكل ولكن لتذبح 

هليعة نا بكر بن سوادة عن سهل بن سعد قال حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون نا بن  - ٨٦١٨
كان رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسه أسود فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبيض 

  ال يروى عن سهل بن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

يعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا عمران بن هارون ثنا بن هل - ٨٦١٩
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فأفرغ على يديه مث يدخلها يف اإلناء مث 

يغسل فرجه وما مس النكاح مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يفيض على رأسه ثالث حثيات خيلل بني أصول شعره مث 
  ه مث يغسل قدميه حني ينصرف مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة يفيض على جسد

حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود حممد بن عبد الرمحن  - ٨٦٢٠
بال بينة لرمجت  عن القاسم بن حممد عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو كنت رامجا ألحد

فالنة ملا قد ظهر منها من الريبة يف هيئتها ومنطقها ومن يدخل عليها مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عبد الرمحن إال 
  ]  ٢٧٥ص [ أبو األسود تفرد به بن هليعة 



قربي حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا عمران بن هارون نا مسلمة بن علي عن بن عجالن عن سعيد امل - ٨٦٢١
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذه األخالق من اهللا فمن أراد اهللا به خريا منحه خلقا 

  حسنا ومن أراد به سوءا منحه سيئا 

حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا عمران بن هارون نا مسلمة بن علي ثنا أبو عبد اهللا احلمصي عن نافع  - ٨٦٢٢
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم عن بن عمر ق

  ولدته أمه مل يرو هذا احلديث عن نافع إال أبو عبد اهللا احلمصي تفرد به مسلمة بن علي 

بن األشج عن حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون نا بن هليعة حدثين بكري بن عبد اهللا  - ٨٦٢٣
سليمان بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من بدل دينه فاقتلوه مل يرو هذا احلديث 

  عن بكري إال بن هليعة 

حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون نا بن هليعة حدثين بكري بن عبد اهللا بن األشج عن  - ٨٦٢٤
لرمحن بن أيب عمرة عن أبيه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارأيت من آمن بك ومل بيهس الثقفي عن عبد ا

  يرك وصدقك ومل يرك قال طوىب هلم مث طوىب هلم أولئك منا وأولئك معنا مل يرو هذا احلديث عن بكري إال بن هليعة 

حدثين عبد اهللا بن هبرية عن سهلة بنت حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا عمران بن هارون ثنا بن هليعة  - ٨٦٢٥
سهيل بن عمرو أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة تصنع الشيء تعطف به زوجها فقال رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم متاع يف الدنيا وال خالق يف اآلخرة قالت أرأيت املرأة إذا رأت يف منامها االحتالم أتغتسل 
  هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأت املاء فلتغتسل مل يرو هذا احلديث عن بن هبرية إال بن هليعة فقال رسول ا

حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون ثنا بن هليعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن  - ٨٦٢٦
اجملن مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقطع السارق إال فيما يبلغ مثن 

  بن هليعة 

حدثنا مسعود بن حممد الرملي ثنا عمران بن هارون ثنا بن هليعة حدثين عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن  - ٨٦٢٧
كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بايع بايع على شهادة أن ال إله 

وللرسول والنصح لكل ]  ٢٧٧ص [ هللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة هللا إال ا
  مسلم مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن كهيل إال عبد ربه بن سعيد تفرد به بن هليعة 

القاسم بن حممد خيرب حدثنا مسعود بن حممد ثنا عمران بن هارون ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود مسع  - ٨٦٢٨
عن زينب بنت أيب سلمة أهنا أخربته أن أمها أم سلمة أخربهتا أن ابنة نعيم بن عبد اهللا العدوي أتت النيب صلى اهللا 

عليه و سلم فقالت ابنيت تويف زوجها وكانت حتت املغرية املخزومي وهي تشتكي عينها أفتكتحل قال ال مث صمتت 
تكي عينها أفتكتحل قال ال مث قال ال حيل المرأة أن حتد فوق ثالثة أيام إال على زوج ساعة مث قالت له أيضا إهنا تش

  مل يرو هذا احلديث عن القاسم إال أبو األسود تفرد به بن هليعة 



حدثنا مسعود بن حممد الرملي نا عمران بن هارون ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن القاسم بن حممد  - ٨٦٢٩
خربته أن بريرة كانت حتت مملوك فلما أعتقت قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت أملك عن عائشة أهنا أ

  إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقتيه ما مل ميسك مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة باب 

 )  

  من امسه مطلب

 (  

الليث حدثين إسحاق بن أسيد عن عبد الكرمي عن  حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين - ٨٦٣٠
أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس يف سبيل 

عن الناس يف سبيل اهللا والساعي على نفسه ليغنيها ]  ٢٧٨ص [ اهللا ومن سعى على زوج أو ولد ليكفهم ويغنيهم 
الناس يف سبيل اهللا والساعي مكاثرة يف سبيل الشيطان مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي اجلزري إال  ويكفها عن

  إسحاق بن أسيد تفرد به الليث وال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد 

حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد حدثين حممد بن عجالن عن زيد بن  - ٨٦٣١
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رجال سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة فرد  أسلم

النيب صلى اهللا عليه و سلم إشارة فلما سلم قال كنا نرد السالم يف الصالة فنهينا عن ذلك مل يرو هذا احلديث عن 
  بن عجالن إال الليث 

هللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أيب حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد ا - ٨٦٣٢
أنس عن عبد اهللا بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن احلارث عن الفضل بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بك سلم قال الصالة مثىن مثىن وتشهد يف كل ركعتني وتضرع وختشع ومتسكن مث تقنع يديك يقول ترفعهما إىل ر

مستقبال ببطوهنما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن مل يفعل ذلك فهي خداج مل جيود إسناد هذا احلديث أحد ممن 
  رواه عن عبد ربه بن سعيد إال الليث ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد فاضطرب يف إسناده 

د عن عبد اهللا بن دينار عن حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن خالد بن يزي - ٨٦٣٣
  عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احفظ ود أبيك ال تقطعه فيطفئ اهللا نورك 

حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل نا الليث عن أيب إسحاق اهلمداين عن معاوية بن أيب سفيان  - ٨٦٣٤
م يقول من دعا هبذه الكلمات اخلمس مل يسأل اهللا شيئا إال أعطاه ال إله قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وال 
  عد حول وال قوة إال باهللا مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق عن معاوية إال الليث بن س



حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين زيادة بن حممد األنصاري ثنا حممد بن  - ٨٦٣٥
كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل اهللا تبارك وتعاىل 

األوىل منهن يف الكتاب الذي ال ينظر فيه أحد غريه فيمحو يف آخر ثالث ساعات تبقى من الليل فينظر يف الساعة 
ما يشاء ويثبت مث ينظر يف الساعة الثانية يف جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن وال يكون معه فيها إال األنبياء 

ساعة من الليل ]  ٢٨٠ص [ والشهداء والصديقون وفيها ما مل يره أحد وال خيطر على قلب بشر مث يهبط يف آخر 
يقول أال مستغفر يستغفرين فأغفر له أال سائل يسألين فأعطيه أال داع يدعوين فأستجيب له حىت يطلع الفجر فذلك ف

  قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده اهللا ومالئكته 

حممد بن  حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين زيادة بن حممد األنصاري عن - ٨٦٣٦
كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أيب الدرداء أنه أتاه رجل فذكر له أنه احتبس بوله فأصابته حصاة البول فعلمه 

رقية مسعها من النيب صلى اهللا عليه و سلم ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألرض كما 
لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبني فأنزل شفاء من شفائك  رمحتك يف السماء فاجعل رمحتك يف األرض واغفر

ورمحة من رمحتك على هذا الوجع فيربأ وأمره أن يرقيه هبا فرقاه فربأ ال يروى هذان احلديثان عن أيب الدرداء إال 
  هبذا اإلسناد تفرد هبما الليث بن سعد 

عن سعيد بن بشري عن حممد بن عبد الرمحن  حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث - ٨٦٣٧
البيلماين عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يصبح سبحان اهللا حني متسون 

وحني تصبحون إىل كذلك خترجون أدرك ما فاته يف يومه ومن قاهلن حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته ال يروى هذا 
  س إال هبذا اإلسناد تفرد به ليث احلديث عن بن عبا

حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن أيب األسود عن بن عباس أن ناسا  - ٨٦٣٨
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأيت ]  ٢٨١ص [ مسلمني كانوا مع مشركني يكثرون سواد املشركني 

جالله الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم إىل قوله  السهم يرمى به أحدهم فيقتل فأنزل اهللا جل
  وساءت مصريا مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال الليث بن سعد وبن هليعة 

حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن شرحبيل بن شريك عن أيب عبد الرمحن  - ٨٦٣٩
مرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدنيا متاع وخري متاعها الزوج الصاحل مل يرو هذا احلبلي عن عبد اهللا بن ع

  احلديث عن أيب عبد الرمحن احلبلي إال شرحبيل بن شريك وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

و حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد حدثين أيوب بن موسى بن عمر - ٨٦٤٠
بن سعيد بن العاصي عن بن شهاب عن عروة بن الزبري أن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إين نكحت عبد الرمحن بن الزبري واهللا ما معه إال مثل هذه اهلدبة فقال 

ي إىل رفاعة ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته مل يرو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلك تريدين أن ترجع
  هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال الليث 



وبه حدثين الليث نا أيوب بن موسى عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن عبد  - ٨٦٤١
 ٢٨٢ص [ ملرأة على عمتها وال امللك بن يسار عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنكح ا

على خالتها مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال الليث ومل يدخل بني سليمان بن يسار وأيب هريرة وعبد ] 
  امللك بن يسار إال أيوب بن موسى ورواه مجاعة عن بكري عن سليمان عن أيب هريرة 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مسع إمساعيل بن وبه حدثين الليث عن حيىي بن سليم بن زيد موىل ر - ٨٦٤٢
بشري موىل بين مغالة األنصاري يقول مسعت جابر بن عبد اهللا وأبا أيوب األنصاري يقوالن قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم ما من امرئ خيذل مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهللا يف موطن 
ب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف حي

  موطن حيب فيه نصرته ال يروى هذا احلديث عن جابر وأيب أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

عليه و سلم عن املصعب بن عبد وبه حدثين الليث عن حيىي بن سليم بن زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٦٤٣
اهللا بن أيب أمية حدثتين أم سلمة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليأتني على الناس زمان يكذب فيه 
الصادق ويصدق فيه الكاذب وخيون فيه األمني ويؤمتن فيه اخلئون ويشهد فيه املرء وإن مل يستشهد وحيلف املرء وإن 

أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع ال يؤمن باهللا ورسوله ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال  مل يستحلف ويكون
  هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن أيب عمرو العبدي عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن  - ٨٦٤٤
ر إىل أخيه فلم يعذر أو يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اعتذ

مكس قال أبو الزبري املكاس العشار مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال أبو عمرو العبدي وال عن أيب عمرو إال 
  إبراهيم بن أعني تفرد به الليث 

مسعت أبا الزبري حيدث عن جابر بن عبد وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن حبر السقاء قال  - ٨٦٤٥
  اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكرم امرأ مسلما فإمنا يكرم اهللا 

وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن احلكم بن ابان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول  - ٨٦٤٦
ده فسره كان للولد عتق نسمة قيل يا رسول اهللا وإن نظر ستني اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نظر الوالد إىل ول

وثالث مائة نظرو قال اهللا أكرب مل يرو هذا احلديث عن احلكم بن أبان إال إبراهيم بن أعني تفرد به الليث وال يروى 
  ]  ٢٨٤ص [ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 

براهيم عن خارجة بن مصعب عن سهيل بن ذكوان عن أبيه عن أيب هريرة وبه حدثين الليث حدثين إ - ٨٦٤٧
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيزئ الولد والده إال أن جيده مملوكا فيعتقه مل يرو هذا احلديث عن 

  خارجة بن مصعب إال إبراهيم تفرد به الليث 



سفيان الثوري عن بن القعقاع وهو عمارة عن أيب زرعة وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن  - ٨٦٤٨
عن أيب هريرة قال إن رجال قال يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل قال أن تؤتيها وأنت حريص شحيح تأمل العيش 

  وختشى الفقر وال متهل حىت إذا حضرك املوت قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان له 

هيم بن أعني عن شعبة عن أيب إسحاق اهلمداين عن أيب حبيبة الطائي عن أيب وبه حدثين الليث حدثين إبرا - ٨٦٤٩
الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الذي يتصدق عند املوت أو يعتق عند املوت كالذي يهدي 

  بعد ما شبع 

بن يزيد بن األسود  وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن جابر - ٨٦٥٠
السوائي عن أبيه قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح مبىن فإذا رجالن يف مؤخر املسجد مل يصليا 

ص [ فدعا هبما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قاال يا رسول اهللا إنا قد صلينا يف رحالنا قال فال 
  رحالكما مث أتيتما اإلمام ومل يصل فصليا معه فإهنا لكما نافلة تفعال إذا صليتما يف ]  ٢٨٥

وبه حدثين الليث حدثين إبراهيم بن أعني عن أيب املعلى قال مسعت احلسن بن أيب احلسن عن معقل بن  - ٨٦٥١
حقا  يسار قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان

  على اهللا أن يقذفه يف معظم من النار مل يرو هذه األحاديث عن إبراهيم بن أعني إال الليث بن سعد 

وبه حدثين الليث عن عبد الرحيم بن خالد بن زيد عن يونس بن يزيد عن األوزاعي عن أم كلثوم بنت  - ٨٦٥٢
هو يف املسجد قائما يصلي والباب جماف أمساء عن عائشة قالت جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم و

مما يلي القبلة متنحيا من املسجد فاستفتحت فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صويت أهوى بيده ففتح 
  الباب مث مضى على صالته 

وبه حدثين الليث عن عبد الرحيم بن خالد بن زيد عن يونس بن يزيد عن األوزاعي عن أم كلثوم عن  - ٨٦٥٣
ائشة قالت دخل علي بن أيب طالب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فقام إىل جنبه فصلى بصالته ع

فجاء عقرب حىت انتهت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث تركته فذهبت حنو علي فضرهبا بنعله حىت قتلها فلم 
ذان احلديثان عن األوزاعي إال هبذا اإلسناد تفرد هبما الليث ير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتلها بأسا مل يرو ه

  بن سعد 

وبه حدثين الليث عن عبد اهللا بن عياش بن عباس القتباين عن أبيه عياش بن عباس عن أيب سلمة بن عبد  - ٨٦٥٤
إال اليت الرمحن بن عوف عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة 

  أقيمت مل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة إال عياش بن عباس وال رواه عنه إال ابنه عبد اهللا 

وبه حدثين الليث أخربين حيىي بن أيوب عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن  - ٨٦٥٥
ل ليس الكذاب الذي ميشي يصلح عوف عن أم كلثوم بنت عقبة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو

  بني الناس فينمي خريا بقوله مل يرو هذا احلديث عن مالك إال حيىي بن أيوب تفرد به الليث بن سعد 



وبه حدثين الليث حدثين حيىي بن أيوب عن ياسني بن معاذ الكويف عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٨٦٥٦
سلم قال إذا أدرك أحدكم الركعتني يوم اجلمعة فقد أدرك اجلمعة  عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وإذا أدرك ركعة فلريكع إليها أخرى وإن مل يدرك ركعة فليصل أربع ركعات مل يرو هذا احلديث هبذا اللفظ عن 
  الزهري إال الزيات 

يب رباح عن بن وبه حدثين الليث عن عمر بن عيسى القرشي مث األسدي عن بن جريج عن عطاء بن أ - ٨٦٥٧
عباس أنه قال جاءت جارية إىل عمر بن اخلطاب فقالت إن سيدي اهتمين فأقعدين على النار حىت احترق فرجي فقال 

عليك قالت ال قال فاعترفت له بشيء قالت ال فقال عمر علي به فلما رأى ]  ٢٨٧ص [ هلا عمر هل رأى ذلك 
ؤمنني اهتمتها يف نفسها قال ارأيت ذلك عليها قال الرجل ال قال عمر الرجل قال أتعذب بعذاب اهللا قال يا أمري امل

أفاعترفت لك به قال ال قال والذي نفسي بيده لو مل أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقاد مملوك من 
ت موالة اهللا مالكه وال ولد من والده ألقدهتا منك فربزه فضربه مائة سوط مث قال اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا وأن

ورسوله أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو موىل اهللا 
  ورسوله قال الليث هذا أمر معمول به مل يرو هذا احلديث عن بن جريج أال عمر بن عيسى تفرد به الليث 

إبراهيم عن عبد الرمحن بن جبري عن حممد بن ثابت وبه حدثين الليث عن حيىي بن أيوب عن يعقوب بن  - ٨٦٥٨
بن شرحبيل القرشي موىل عبد اهللا أن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي حدثه عن أيب أيوب األنصاري أن رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره 
واليوم اآلخر من ]  ٢٨٨ص [ ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا وم

  نسائكم فال يدخلن احلمام ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

ن بن جبري عن عبد اهللا بن وبه حدثين الليث عن احلارث بن يعقوب عن قيس بن نافع عن عبد الرمح - ٨٦٥٩
عمرو أنه مر مبعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشري بيده كأنه حيدث نفسه فقال له عبد اهللا بن عمرو ما شأنك يا 

أبا عبد الرمحن حتدث نفسك فقال ما يل يريد عدو اهللا أن يلفتين عما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل 
يتك أال خترج إىل اجمللس وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من جاهد يف تكابد اآلن دهرك يف ب

سبيل اهللا كان ضامنا على اهللا ومن عاد مريضا كان ضامنا على اهللا عز و جل ومن غدا إىل املسجد أو راح كان 
بيته مل يغتب أحدا بسوء ضامنا على اهللا عز و جل ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على اهللا ومن جلس يف 

كان ضامنا على اهللا فرييد أن خيرجين عدو اهللا من بييت إىل اجمللس ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو عن 
  معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

عن وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن عبد الرمحن بن القاسم عن حممد بن جعفر بن الزبري  - ٨٦٦٠
عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فقال احترقت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدق ]  ٢٨٩ص [ قال فما ذاك قال وقعت بامرأيت وذلك يف رمضان فقال له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا  قال ما عندي شيء فجلس وأتى إنسان يسوق محارا عليه طعام إىل

صلى اهللا عليه و سلم أين احملترق آنفا فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مين يا رسول اهللا ما 
  ألهلي طعام قال فكلوه 



كان رسول  وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت - ٨٦٦١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي اثنتا عشرة ركعة يف ليلة فإذا تبني الفجر ركع ركعتني مث اضطجع على جنبه األمين 

  حىت خرج إىل الصالة 

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن كريب عن بن عباس قال  - ٨٦٦٢
ليه و سلم فقام فصلى ركعتني ركعتني حىت بلغ عشر ركعات مث أوتر بثالث ركعات بت عند رسول اهللا صلى اهللا ع

  مث اضطجع فنام حىت نفخ وكان نومه نفخا مث ناداه املؤذن لصالة الصبح فخرج ومل يتوضأ 

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة عن أيب النجيب عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٨٦٦٣
لبصل والكراث عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل مث ما هو شر منه فقال رسول اهللا صلى تذاكرنا ا

  اهللا عليه و سلم وما هو قال الثوم أفتحرمه يا رسول اهللا قال ال ومن أكله فال يقرب املسجد حىت تذهب رائحته 

 النجيب عن أيب سعيد اخلدري قال وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة عن أيب - ٨٦٦٤
أقبل رجل من البحرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد عليه السالم وكان يف يده خامت من ذهب 

حرير فانصرف الرجل حمزونا فشكا ذلك إىل امرأته فقالت له لعل رسول اهللا صلى اهللا ]  ٢٩٠ص [ وعليه جبة 
لقهما فألقامها مث غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد عليه السالم قال عليه و سلم كره جبتك وخامتك فأ

يا رسول اهللا أتيتك آنفا فأعرضت عين فقال إنه كان يف يدك مجرة من نار قال لقد جئت إذا جبمر كبري فقال إن ما 
م قال حلقة من ورق أو حديد جئت به ليس بأجدى عنك من حجارة احلرة ولكنه متاع احلياة الدنيا قال فبماذا أختت

  أو صفر 

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن توبة بن منر عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة الباهلي  - ٨٦٦٥
قال أعتق رجل يف وصيته ستة أرؤس له مل يكن له مال غريهم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتغيظ 

  خرج ثلثهم عليه مث أسهم عليهم فأ

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن شعبة موىل بن عباس أو  - ٨٦٦٦
كريب موىل بن عباس أن عبد اهللا بن عباس مر بعبد اهللا بن احلارث بن ربيعة وهو يصلي مضفور الرأس معقود من 

اهللا بن احلارث حىت فرغ من حله مث جلس فلما فرغ بن  ورائه فتوقف عليه فلم يربح فحل عقدة رأسه وأقر له عبد
مسعت رسول اهللا صلى ]  ٢٩١ص [ احلارث من الصالة أتاه فقال عالم صنعت ما صنعت برأسي آنفا فقال إين 

اهللا عليه و سلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلي ملفوفا مل يرو هذا احلديث عن 
  ث إال الليث بن سعد عمرو بن احلار

وبه قال حدثين الليث حدثين شرحبيل بن شريك املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن أيب أيوب  - ٨٦٦٧
األنصاري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول روحة أو غدوة يف سبيل اهللا خري مما طلعت عليه 

  لليث عن سعد وسعيد بن أيب أيوب الشمس وغربت مل يرو هذا احلديث عن شرحبيل إال ا



وبه حدثين الليث حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن املستورد أنه قال لعمرو بن العاص تقوم  - ٨٦٦٨
الساعة والروم أكثر الناس فقال عمرو أبصر ما تقول قال اقول لك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذلك إن فيهم خلصاال أربعا إهنم ألسرع الناس كرة بعد فرة وإهنم خلري الناس فقال عمرو بن العاص لئن قلت 
ملسكني وفقري وضعيف وإهنم ألحلم الناس عند فتنة والرابعة حسنة مجيلة أهنم أمنع الناس من ظلم امللوك ال يروى 

  هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن علي 

يث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن كثري بن العباس عن احلجاج وبه حدثين الل - ٨٦٦٩
  بن عمرو املازين قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتهجد بعد نومه وكان يسنت قبل أن يتهجد 

لعباس عن وبه حدثين الليث وبن هليعة مجيعا عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن كثري بن ا - ٨٦٧٠
احلجاج بن عمرو املازين قال أحيسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حىت يصبح أن قد هتجد إمنا التهجد الصالة 

بعد رقدة مث الصالة بعد رقدة مث الصالة بعد رقدة تلك كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يروى 
  تفرد هبما جعفر بن ربيعة  هذان احلديثان عن احلجاج بن عمرو إال هبذا اإلسناد

وبه حدثين الليث عن أيب النضر عن موسى بن عبد اهللا بن قيس عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٦٧١
عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والناس حوله ال أعرفن أحدكم يأتيه األمر من أمري وهو 

كتاب اهللا عز و جل عملنا به مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر عن موسى بن  متكئ على أريكته يقول ما وجدنا يف
عبد اهللا بن قيس إال الليث ورواه سفيان بن عيينة عن مالك بن أنس عن أيب النضر عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن 

  أبيه 

ثمان بن عفان قال وبه حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن ع - ٨٦٧٢
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخلبث سبعون جزءا فجزء يف اجلن واإلنس وتسعة وستون يف الرببر 

محيد بن هانئ عن عبد اهللا بن يعمر ]  ٢٩٣ص [ وبه حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب نا أبو هانئ  - ٨٦٧٣
ثمان بن عفان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قسم اهللا الكالعي عن أيب بكر بن أيب قيس عن أبيه عن ع

اخلبث على سبعني جزءا فجعل يف الرببر تسعة وستني جزءا وللثقلني جزءا واحدا ال يروى هذا احلديث عن عثمان 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن أيب حبيب عن أيب هانئ محيد بن هانئ 

د بن يزيد عن ايب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال اقبل رسول اهللا صلى اهللا وبه حدثين الليث عن خال - ٨٦٧٤
عليه و سلم يوما من شعب اجلبل وقد قضى حاجته وبني أيدينا طعام مما مست النار على ترس أو حجفة فدعوناه 

  إليه فقعد فأكل معنا فما مس ماء مل يرو هذا احلديث عن بن يزيد إال الليث 

 الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن األعرج عن بن حبينة أن رسول اهللا صلى اهللا وبه حدثين - ٨٦٧٥
عليه و سلم كان إذا سجد نزح بيديه عن إبطيه حىت إين ألرى بياض إبطيه ال يروى هذا احلديث عن بن حبينة إال 

  من حديث جعفر بن ربيعة وال رواه عن جعفر بن ربيعة إال الليث وبكر بن مضر 



وبه حدثين الليث عن بن كعب بن مالك يقال له عبد اهللا بن حيىي عن أبيه عن جده أن جدته خرية امرأة  - ٨٦٧٦
كعب بن مالك أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبلي هلا فقالت إين تصدقت هبذا فقال رسول اهللا صلى اهللا 

فهل استأذنت كعبا فقالت نعم فبعث رسول اهللا صلى  عليه و سلم إنه ال جيوز للمرأة يف ماهلا أمر إال بإذن زوجها
رسول اهللا ]  ٢٩٤ص [ اهللا عليه و سلم إىل كعب فقال هل أذنت للخرية أن تصدق حبليها هذا قال نعم فقبله 

  صلى اهللا عليه و سلم منها ال يروى هذا احلديث عن خرية إمرأة كعب بن مالك إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

قال حدثنا الليث عن ربيعة حدثين عبد اهللا بن دينار وكان من صاحلي املسلمني فقال غابت الشمس  وبه - ٨٦٧٧
وحنن مع عبد اهللا بن عمر فسرنا فلما رأينا أنه قد أمسى قلنا الصالة فسكت فسار حىت غاب الشفق وتصوبت 

لم إذا جد به السري صلى صاليت النجوم فنزل فصلى الصالتني مجيعا مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  هذه يقول مجع بينهما بعد ليل مل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال الليث 

وبه حدثين الليث حدثين عياش بن عباس القتباين عن بكري بن عبد اهللا بن األشج أن بسر بن سعيد حدثه  - ٨٦٧٨
قتلهم عثمان بن عفان أشهد أن رسول اهللا عن عبد الرمحن بن حسني األشجعي عن سعد بن أيب وقاص أنه قال عند 

صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ستكون فتنة القاعد عنها خري من املاشي واملاشي خري من الساعي قيل له أرأيت إن 
دخل علي بييت أو بسط إيل يده ليقتلين قال كن كابين آدم مل يرو هذا احلديث عن سعد إال من حديث بكري بن عبد 

  ج وال رواه عن بكري إال عياش وبن هليعة اهللا بن األش

وبه حدثين الليث حدثين عياش بن عباس عن بكري بن عبد اهللا بن األشج أن بسر بن سعيد حدثه أن أبا  - ٨٦٧٩
إهنا ستكون فتنة ]  ٢٩٥ص [ واقد الليثي قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وحنن جلوس على بساط 

ل اهللا فرد يده إلىالبساط فأمسك به قال تفعلون هكذا وذكر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه قالوا كيف نفعل يا رسو
و سلم يوما إهنا ستكون فتنة فلم يسمعه كثري من الناس فقال معاذ بن جبل أال تسمعون ما يقول رسول اهللا صلى 

اهللا أو كيف نصنع قال ترجعون إىل  اهللا عليه و سلم فقالوا ما قال قال إهنا ستكون فتنة قالوا فكيف لنا يا رسول
  أمركم األول ال يروى هذا احلديث عن أيب واقد إال من حديث بكري 

وبه حدثين الليث عن شريك بن عبد اهللا عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن بن عباس قال كان  - ٨٦٨٠
بفضوله مل يسند الليث عن  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف الثوب الواحد يتقي حر األرض وبردها

  شريك إال هذا احلديث 

وبه حدثين الليث عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب وأيب بكر بن عبد  - ٨٦٨١
الرمحن بن احلارث بن هشام وسليمان بن أيب حثمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسجد يوم 

  و هذا احلديث عن الزهري إال الليث وبن أخي الزهري ذي اليدين مل ير

وبه حدثين الليث عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٦٨٢
و سلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قالوا يا رسول اهللا ما اهلرج قال القتل مل يرو هذا 

  ]  ٢٩٦ص [ حلديث عن الزهري عن محيد إال الليث وبن أخي الزهري ا



حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن حيىي بن أيوب عن عمرو بن احلارث عن  - ٨٦٨٣
بكري بن عبد اهللا بن األشج عن يعقوب بن عفيف بن املسيب أنه سأل أبا أيوب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم عن الرجل يصلي يف بيته مث يأيت املسجد فيدرك تلك الصالة أيعيد مع الناس أم ال فقال أبو أيوب قد سألنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال نعم يعيدها وذلك سهم مجع ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال 

  هبذا اإلسناد تفرد به بكري بن األشج 

الليث عن أيب األسود عن عروة بن الزبري أنه قال أخربين متيم الداري أو أخربت أن متيما وبه حدثين  - ٨٦٨٤
الداري ركع ركعتني بعد هني عمر بن اخلطاب عن الصالة بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرة فأشار إليه متيم أن 

عت هاتني الركعتني وقد هنيت اجلس وهو يف صالته فجلس عمر حىت فرغ متيم فقال لعمر مل ضربتين قال ألنك رك
عنهما قال فإين قد صليتها مع من هو خري منك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر إين ليس يب إياكم 

أيها الرهط ولكين أخاف أن يأيت بعدكم قوم يصلون ما بني العصر إىل املغرب حىت ميروا بالساعة اليت هنى رسول اهللا 
ن يصلوا فيها كما يصلون بني الظهر والعصر مث يقولون قد رأينا فالنا وفالنا يصلون بعد صلى اهللا عليه و سلم أ

  العصر ال يروى هذا احلديث عن متيم الدري إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث عن حيىي بن أيوب عن أيوب بن موسى عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن يزيد موىل  - ٨٦٨٥
عن زيد بن خالد اجلهين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و املنبعث 

سلم فقال يا رسول اهللا أخربين عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن أتى باغيها فردها عليه 
و ألخيك أو للذئب قال فأخربين عن ضالة اإلبل وإال فاستنفقها قال فأخربين عن ضالة الغنم قال خذها فإهنا لك أ

قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت امحرت وجنتاه مث قال ما لك وهلا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء 
  وتأكل الشجر دعها حىت يأتيها صاحبها مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال حيىي بن أيوب تفرد به الليث 

دثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل نا الليث عن احلسن بن أيب احلسن البصري عن زيد بن ح - ٨٦٨٦
عبد اهللا قال عرضنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رقية من احلمة فأذن لنا هبا وقال إمنا هي مواثيق والرقية 

  عبد اهللا إال هبذا اإلسناد تفرد به الليث بسم اهللا شجة قرنية ملحة حبر قفطا ال يروى هذا احلديث عن زيد بن 

وبه حدثين الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان  - ٨٦٨٧
يصلي حيث ما دنا من البيت فقالت له عائشة يا رسول اهللا رمبا صليت يف املكان الذي مير فيه احلائض فلو أنك 

فيه فقال عجبا لك يا عائشة أما علمت أن املؤمن تطهر سجدته موضعها إىل سبع أرضني مل اختذت مسجدا تصلي 
  ]  ٢٩٨ص [ يرو معبد عن عائشة حديثا غري هذا وال رواه عن معبد إال ابنه تفرد به الليث 

سلم مل وبه حدثين الليث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨٦٨٨
يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده من يده حىت يكون الرجل هو يرسله ومل يكن يرى ركبته خارجة ركبة جليسه ومل 
يكن أحد يكلمه إال أقبل عليه بوجهه مث مل يصرفه حىت يفرغ من كالمه مل يرو هذا احلديث عن سعيد املقربي إال 

  الليث 



بيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر أن رجال أتى رسول اهللا وبه حدثين الليث حدثين يزيد بن أيب ح - ٨٦٨٩
صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال مث يستغفر منه ويتوب قال يغفر له 

ىت ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه قال مث يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه وال ميل اهللا ح
  متلوا ال يروى هذا احلديث عن عقبة إال هبذا اإلسناد تفرد به يزيد بن أيب حبيب 

وبه حدثين الليث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف  - ٨٦٩٠
  عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القاتل ال يرث 

الليث عن إسحاق بن عبد اهللا تفرد به الليث وبه حدثين الليث عن إسحاق بن عبد اهللا بن  وبه حدثين - ٨٦٩١
أيب فروة عن ابان بن صاحل عن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد املطلب أنه قال كنت يوما يف 

أطأ على رقبته فخرجت إىل فقال إن هللا علي إن رأيت حممدا ساجدا أن ]  ٢٩٩ص [ املسجد فأقبل أبو جهل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت دخلت عليه فأخربته بقول أيب جهل فخرج صلى اهللا عليه و سلم غضبانا حىت 
دخل املسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم احلائط فقلت هذا يوم شر فائتزرت مث أتبعته فدخلت ورسول اهللا 

م ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق فلما بلغ شأن أيب جهل كال إن صلى اهللا عليه و سلم يقرأ اقرأ باس
اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن قال إنسان أليب جهل يا أبا احلكم هذا حممد فقال أبو جهل أال ترون ما أرى واهللا 

إال هبذا سد أفق السماء علي فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخر السورة سجد ال يروى عن العباس 
  اإلسناد تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن ابان بن صاحل عن  - ٨٦٩٢
جماهد أيب احلجاج عن طاووس عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حق على كل مسلم كل 

  سبعة أيام أن يتطهر يوما ويغسل رأسه 

وبه حدثين الليث عن عمرو بن احلارث عن بن ايب فروة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن  - ٨٦٩٣
أمساء بنت أيب بكر أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا نيب اهللا إن ابنيت عروس وقد أخذهتا احلصبة 

  مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال الليث فتساقط شعرها فأصل فيه فقال لعن اهللا الواصلة واملستوصلة 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبري أخربين  - ٨٦٩٤
عن أيب مسعود أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نزل ]  ٣٠٠ص [ بشري بن أيب مسعود األنصاري 

معه مث صليت معه مث صليت معه مث صليت معه فرايت رسول اهللا بعد يصلي  علي جربيل فصليت معه مث صليت
اهلاجرة حني تزيغ الشمس رمبا أخرها يف شدة احلر والعصر والشمس بيضاء مرتفعة يسري الرجل حني ينصرف منها 

ألفق إىل ذي احلليفة ستة أميال قبل غروب الشمس ويصلي املغرب إذا وجبت الشمس ويصلي العشاء إذا اسود ا
وصلى الصبح فغلس هبا مث صالها يوما آخر فأسفر هبا مث مل يعد إىل اإلسفار حىت قبضه اهللا مل يرو هذا احلديث عن 

أسامة بن زيد إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به الليث ومل حيد أحد ممن روى هذا احلديث عن الزهري يف املواقيت إال 
  اسامة بن زيد 



حلكم بن عبد اهللا عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا أن رجال من األنصار أتى وبه حدثين الليث عن ا - ٨٦٩٥
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أمرتنا بالزكاة زكاة الفطر فنحن نؤديها فكيف بنا إن أدركنا والة ال يضعوهنا 

ال احلكم بن عبد اهللا بن قيس بن مواضعها فقال أدوها إىل والتكم فإهنم حياسبون هبا مل يرو هذا احلديث عن سامل إ
  خمرمة تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث عن كثري بن فرقد أن عبد اهللا بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن  - ٨٦٩٦
ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثتها أنه مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من قريش 

شاة هلم مثل احلمار فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أخذمت إهاهبا فقالوا إهنا ميتة فقال النيب صلى جيرون 
اهللا عليه و سلم يطهرها املاء والقرظ ال يروى هذا احلديث عن العالية بنت سبيع عن ميمونة إال هبذا اإلسناد تفرد 

  ]  ٣٠١ص [ به الليث 

عن الوليد بن أيب الوليد عن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد وبه حدثين الليث  - ٨٦٩٧
بن ثابت قال دخل نفر يعين على زيد بن ثابت فقالوا حدثنا بعض حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وما 

ها معنا وإذا ذكرنا أحدثكم كنت جاره وكان إذا نزل الوحي أرسل إيل فكتبت الوحي وكان إذا ذكرنا اآلخرة ذكر
الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عنه مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن خارجة 

  إال الوليد بن أيب الوليد تفرد به الليث 

 عن عبد اهللا بن]  ٣٠٢ص [ وبه حدثين الليث عن إسحاق أيب عبد الرمحن عن رجاء بن حيوة عن أبيه  - ٨٦٩٨
عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قليل الفقه خري من كثري العبادة وكفى باملرء فقها إذا عبد اهللا 

وكفى باملرء جهال إذا أعجب برأيه إمنا الناس رجالن مؤمن وجاهل فال تؤذ املؤمن وال جتاور اجلاهل مل يرو هذا 
  ن تفرد به الليث احلديث عن رجاء بن حيوة إال إسحاق بن أبو عبد الرمح

وبه حدثين الليث عن مصعب بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن  - ٨٦٩٩
أبيه أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مؤمن إال وهو يأيت يوم القيامة بيهودي أو نصراين 

  عن حممد بن املنكدر إال مصعب بن ثابت  يقول هذا فدائي من النار مل يرو هذا احلديث

ص [ حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عكرمة  - ٨٧٠٠
عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد مل يرو هذا ]  ٣٠٣

  ب إال بن هليعة احلديث عن يزيد بن أيب حبي
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين حرملة بن عمران عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري  - ٨٧٠١
استوصوا قال مسعت أبا ذر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراريط ف

بأهلها خريا فإن هلم ذمة ورمحا فإذا رأيتم رجلني يقتتالن على موضع لبنة فاخرج منها ال يروى هذا احلديث عن أيب 
  ذر إال هبذا اإلسناد تفرد به حرملة بن عمران 

ر حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن بن عم - ٨٧٠٢
قال كنا نفاضل بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان مث استوى الناس فيبلغ 

ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ينكر ذلك علينا ومل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن نافع مث يبلغ 
  بكري ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال ينكر علينا إال 

حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل نا حيىي بن أيوب عن املثىن بن الصباح عن عطاء بن أيب رباح عن بن  - ٨٧٠٣
عباس عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مهر الزانية سحت ومثن الكلب إال كلبا ضاريا سحت 

  ث تفرد به املثىن بن الصباح ال يروى هذا احلرف إال كلبا ضاريا إال يف هذا احلدي

حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٨٧٠٤
ملا اهنزم الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد بقي معه أحد عشر رجال من األنصار وطلحة بن عبيد 

حقهم املشركون فقال أال أحد هلؤالء فقال طلحة بن عبيد اهللا أنا يا رسول اهللا قال كما اهللا وهو يصعد يف اجلبل فل
أنت يا طلحة فقال رجل من األنصار فأنا يا رسول اهللا فقام عنه وصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع من بقي 

ل وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و معه مث قتل األنصاري فلحقوه فقال أال أحد هلؤالء فقال طلحة مثل قوله األو
سلم له مثل قوله فقال رجل من األنصار أنا يا رسول اهللا فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه ورسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم يصعد واصحابه يصعدون مث قتل فلحقوه فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل قوله 
أنا يا رسول اهللا فيحبسه ويستأذنه رجل من األنصار للقتال ويأذن له فيقاتل مثل من كان قبله األول ويقول طلحة 

حىت مل يبق معه إال طلحة فغشومها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هلؤالء فقال طلحة أنا فقاتل مثل قتال 
 عليه و سلم يا طلحة لو قلت بسم اهللا مجيع من كان قبله وأصيب بعض أنامله فقال حس فقال رسول اهللا صلى اهللا

أو ذكرت اهللا لرفعتك املالئكة والناس ينظرون حىت تلج بك يف جو السماء مث صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم وطلحة إىل أصحابه وهم جمتمعون مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عمارة بن غزية تفرد به حيىي 

عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن عياش بن عباس عن واهب بن عبد اهللا حدثين مطلب نا  - ٨٧٠٥
املعافري عن عقبة بن عامر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من وجد مسلما على عورة فيه فسترها 

  ]  ٣٠٥ص [ فكأمنا أحيا موءودة من قربها 



ن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن ابيه عن أيب حدثنا مطلب نا عبد اهللا نا حيىي بن أيوب ع - ٨٧٠٦
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين ال أقول إال حقا فقال من حوله إنك تداعبنا يا رسول اهللا قال إين ال 

  أقول إال حقا مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن إال حيىي بن أيوب تفرد به عبد اهللا بن صاحل 

حدثين حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا عن أيب إسحاق اهلمداين عن املستورد أن رسول اهللا صلى اهللا وبه  - ٨٧٠٧
عليه و سلم قال ما مثل الدنيا يف اآلخرة إال كما يدخل أحدكم إصبعه البحر مث خيرجها فبم ترجع مل يرو هذا 

  ن أيوب احلديث عن أيب إسحاق إال عبيد اهللا بن زحر وال عن عبيد اهللا إال حيىي ب

وبه حدثنا حيىي بن أيوب عن هشام بن حسان عن احلسن عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٧٠٨
عليه و سلم قال قيام الرجل يف الصف يف سبيل اهللا أفضل من عبادة ستني سنة مل يروه عن هشام إال حيىي تفرد به 

  عبد اهللا 

 بن زحر عن خالد بن أيب عمران عن حنش الصنعاين عن بن عباس وبه حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا - ٨٧٠٩
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسالم ثالث مائة شريعة وثالثة عشر شريعة ليس منها شريعة يلقى اهللا 

بيد اهللا هباصاحبها إال وهو يدخل هبا اجلنة مل يرو هذا احلديث عن حنش إال خالد بن أيب عمران والعن خالد إال ع
  ]  ٣٠٦ص [ تفرد به حيىي بن أيوب 

وبه حدثين حيىي بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن األسود بن العالء بن جارية وأيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٨٧١٠
بن عوف وعبد امللك بن املغرية وكثري بن حسني أهنم تنازعوا يف القطع فدخلوا على عمرة بنت عبد الرمحن 

لت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال قطع إال يف ربع دينار مل يرو هذا احلديث فحدثتهم عن عائشة قا
  عن األسود بن العالء وأيب سلمة وعبد امللك بن املغرية وكثري بن حسني إال جعفر بن ربيعة تفرد به حيىي بن أيوب 

عفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين ج - ٨٧١١
أيب محزة اخلوالين أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول أمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم فأصابتنا خممصة فنحر لنا سبع جزائر فهبطنا ساحل البحر فإذا حنن بأعظم حوت فأقمنا عليه ثالثا 
من ودك يف األسقية والغرائر وسرنا حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه ومحلنا منه ما شئنا 

بذلك فقال لو نعلم أنا ندركه قبل أن يروح أحببنا أن لو كان عندنا منه مل يرو هذا احلديث عن أيب محزة اخلوالين 
  إال بكر بن سوادة وال عن بكر إال جعفر بن ربيعة تفرد به الليث 

كتب إيل خالد بن أيب عمران ]  ٣٠٧ص [ حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين الليث نا حيىي بن سعيد قال  - ٨٧١٢
حدثين أبو عياش عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا قلب بن آدم بني إصبعني من أصابع 

  الرمحن 



ىي بن سعيد قال كتب إيل خالد بن أيب عمران حدثين حدثنا مطلب ثنا عبد اهللا حدثين الليث حدثين حي - ٨٧١٣
أبو عياش عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من راع يسترعي رعية إال سئل عنها يوم 

  القيامة أقام فيها أمر اهللا أو أضاعه 

أيب عمران عن عبد اهللا بن حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين الليث قال قال حيىي بن سعيد عن خالد بن  - ٨٧١٤
رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فقال يا أيها الناس قالت فسمعت وأنا 

أمتشط فأمرت ماشطيت فكفت رأسي مث تقدمت حىت كنت يف أدىن احلجرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا 
ض وإنه سيؤتى بكم رسال رسال فترهقون عين فأقول أين فيقال إهنم بدلوا بعدك أيها الناس أنا لكم فرط على احلو

  فأقول سحقا سحقا 

وبه حدثين الليث قال قال حيىي بن سعيد حدثين أبو حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل عن  - ٨٧١٥
طع أعناقكم فأما زلة عامل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم وثالثة زلة عامل وجدال منافق ودنيا تق

اهتدى فال تقلدوه دينكم وإن زل فال تقطعوا عنه آمالكم وأما جدال منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار 
فمن جعل اهللا يف قلبه ]  ٣٠٨ص [ الطريق فما عرفتم فخذوه وما أنكرمت فردوه إىل عامله وأما دنيا تقطع أعناقكم 

  الغىن فهو الغين 

وبه حدثين الليث حدثين حيىي بن سعيد عن خالد بن أيب عمران حدثين أبو عياش قال مسعت جابر بن  - ٨٧١٦
عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغرباء قال ومن هم 

  يا رسول اهللا قال الذين يصلحون حني يفسد الناس 

 الليث عن حيىي بن سعيد عن خالد بن أيب عمران حدثين بن البيلماين عن عبد الرمحن بن وبه حدثين - ٨٧١٧
فروخ أن أبا هريرة أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف هلا 

  عيد إال الليث بن سعد استشرفت له إشرافا اللسان فيها كوقوع السيف مل يرو هذه األحاديث عن حيىي بن س

وبه حدثين الليث عن يزيد بن أيب حبيب أن خالد بن كثري اهلمداين حدثه أن السري بن إمساعيل حدثه  - ٨٧١٨
أن الشعيب حدثه أنه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من احلنطة مخرا ومن 

ر مخرا ومن العنب مخرا ومن العسل مخرا وأنا أهنى عن كل مسكر مل يرو هذا الشعري مخرا ومن الزبيب مخرا ومن التم
  احلديث عن خالد بن كثري إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا تبايع  - ٨٧١٩
أحدمها ]  ٣٠٩ص [ ما مل يتفرقا وكانا مجيعا أو خيري أحدمها اآلخر فإن خري الرجالن فكل واحد منهما باخليار 

اآلخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا وإن مل يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع مل يرو 
  هذا احلديث هبذا التمام عن نافع إال الليث 



بن أيب جعفر عن صفوان بن سليم عن أيب سلمة عن أيب أيوب األنصاري وبه حدثين الليث نا عبيد اهللا  - ٨٧٢٠
قال مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما بعث من نيب إال كان بعده خليفة وإال وله بطانتان بطانة تأمره 

ديث عن صفوان بن باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي بطانة السوء فقد وقي مل يرو هذا احل
سليم إال عبيد اهللا بن أيب جعفر تفرد به الليث ومل يرو هذا احلديث عن أيب سلمة عن أيب أيوب إال صفوان بن سليم 

  ورواه الزهري عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري ورواه يزيد بن سنان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

اهللا بن أيب جعفر عن صفوان بن سليم عن فضل قال مسعت معاوية ومعه وبه حدثين الليث حدثين عبيد  - ٨٧٢١
  قصة النساء يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من زاد يف شعره شيئا ليس منه فإنه يزيد فيه زورا 

ملقربي عن وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر أخربين صفوان بن سليم عن أيب سعيد يعين ا - ٨٧٢٢
أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا تبارك وتعاىل قال مرضت فلم يعدين عبادي وظمئت فلم 

ميرض عبدي املؤمن ولو عيد عيد يل ويعطش عبدي يف ]  ٣١٠ص [ يسقين عبادي قال أنت يا رب قال نعم 
  الصحراء فلو سقي سقي يل 

د اهللا بن أيب جعفر أخربين عروة بن الزبري عن ايب مراوح عن أيب ذر أنه سأل وبه حدثنا الليث نا عبي - ٨٧٢٣
النيب صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال خري قال إميان باهللا وجهاد يف سبيل اهللا قال فأي الرقاب خري قال أغالها مثنا 

ألخرق قال أرأيت إن ضعفت  وأنفسها عند أهلها قال أرأيت إن مل استطع بعض العمل قال فتعني صانعا أو تصنع
  قال فتدع الناس من الشر قال فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك 

وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن ايب جعفر عن أيب سلمة عن أيب قتادة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٧٢٤
لينفث عن مشاله ثالث مرات وليتعوذ و سلم قال الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه ف

  من الشيطان فإهنا ال تضره وإن الشيطان ال يتراءى يب 

وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر قال مسعت محزة بن عبد اهللا بن عمر يقول مسعت عبد  - ٨٧٢٥
س حىت يأيت يوم القيامة وليس يف اهللا بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يزال الرجل يسأل النا

وجهه مزعة حلم وقال إن الشمس يوم القيامة تدنو حىت يبلغ العرق نصف األذن فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم 
مث حممد صلى اهللا عليه و سلم فيشفع فيقضى ]  ٣١١ص [ فيقول لست بصاحب ذلك مث موسى فيقول كذلك 

  يومئذ يبعثه اهللا مقاما حممودا حيمده أهل اجلمع كلهم بني اخللق فيمشي حىت يأخذ حبلقة اجلنة ف

حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر قال قال بكري  - ٨٧٢٦
بن عبد اهللا األشج حدثين حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب 

بيع اليهود الرقعة من الذهب بالدينارين والثالثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا الذهب إال وزنا ن
  بوزن 



وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر عن بكري بن عبد اهللا عن زينب الثقفية أن رسول اهللا  - ٨٧٢٧
  جد فال تقربن طيبا صلى اهللا عليه و سلم قال أيتكن خرجت إىل املس

وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا عن حممد بن عبد الرمحن أيب األسود عن عروة عن عائشة قالت كان  - ٨٧٢٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه مث توضأ وضوءه للصالة 

الرمحن عن سليمان بن يسار عن أيب عبد اهللا موىل  وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا عن حممد بن عبد - ٨٧٢٩
  اجلندعيني عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل سبق إال على حافر أو خف 

وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا  - ٨٧٣٠
  يشترط السيد ماله فيكون له ]  ٣١٢ص [ قال من أعتق عبدا فماله له إال أن  صلى اهللا عليه و سلم

وبه حدثين الليث حدثين عبيد اهللا عن بكري بن عبد اهللا عن عروة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٧٣١
  عليه و سلم قال خري الصدقة عن ظهر غىن أبدأ مبن تعول 

يد اهللا عن أيب األسود عن بكري بن عبد اهللا عن نافع عن بن عمر عن رسول وبه حدثين الليث حدثين عب - ٨٧٣٢
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن قال رجل آلخر يا كافر وجب الكفر ألحدمها مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا 

  بن أيب جعفر إال الليث 

ن أيوب عن بن جريج عن نافع عن بن عمر حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي ب - ٨٧٣٣
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أذن ثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنة 

  وبكل إقامة ثالثون حسنة 

حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن بن جريج عن عمرو بن دينار  - ٨٧٣٤
قلنا جلابر ]  ٣١٣ص [ أيب الزبري عن جابر قال حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البدنة عن سبعة و

  والبقرة قال هي مثلها مل يرو هذا احلديث عن بن جريج عن عمرو بن دينار إال حيىي بن أيوب 

السختياين أخربه عن حممد بن حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين حيىي بن أيوب عن عباد بن كثري عن أيوب  - ٨٧٣٥
سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس فخلع نعليه فلما أحس به الناس خلعوا نعاهلم 
فلما فرغ من الصالة أقبل على الناس فقال إن امللك أتاين فأخربين أن بنعلي أذى فإذا جاء أحدكم إىل باب املسجد 

ى فيهما شيئا فليمسحهما مث ليصل فيهما إن بدا له أو ليخلعهما مل يرو هذا احلديث عن أيوب فليقلب نعليه فإن رأ
عن حممد إال عباد بن كثري تفرد به حيىي بن أيوب وراوه داود العطار عن معمر عن أيوب عن أيب نضرة عن أيب 

   عليه و سلم سعيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل عن ايب سعيد عن النيب صلى اهللا

حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن  - ٨٧٣٦
القاسم عن أيب أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان على سطح فرأى الناس 



ن فقال يا طاعون خذين فقال له بن أخيه تتمىن املوت وقد يترحلون فقال ما شأن الناس فقيل يترحلون من الطاعو
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تتمنوا املوت فإنه يقطع العمل وال يذر الرجل فيستعتب قال إين أخاف أن 

يدركين ست مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكرهن اجلور يف احلكم والتهاون بالدماء وإمارة السفهاء 
  وتقدمة القوم الرجل ليس خبريهم وال بأفقههم فيتغىن بالقرآن ]  ٣١٤ص [ وقطيعة الرحم وكثرة الشرط 

حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين الليث عن عمر بن السائب عن أسامة بن زيد عن يعقوب بن األشج عن  - ٨٧٣٧
سلم قال إن اهللا ال ينزع العلم منكم بعد سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ما أعطاكموه انتزاعا ولكن يقبض العلماء بعلمهم ويبقى الناس جهاال فيسألوا فيفتون فيضلون ويضلون مل يرو هذا 
احلديث عن سعيد املقربي إال يعقوب بن األشج وال عن يعقوب إال أسامة بن زيد وال عن أسامة إال عمر بن 

  يث السائب تفرد به الل

وبه حدثين الليث عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن أيب الزبري عن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٧٣٨
عليه و سلم أنه هنى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة وعن كري األرض وقال إما أن تزرعوها أو تزرعوها إخوانكم أو 

  غري هذا تفرد به الليث  تدعوها مل يرو إسحاق بن أيب فروة عن أيب الزبري

حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن إسحاق بن أيب فروة عن عثمان بن عبد  - ٨٧٣٩
الرمحن وعبد امللك بن إبراهيم بن قارظ عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رجال من األنصار أتى 

مايل كله صدقة قال فافتقر أبواه حىت جلسا مع ]  ٣١٥ص [ رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
األوفاض مث جاءا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاال يا رسول اهللا كان ابننا من أكثر األنصار ماال فتصدق 

صلى اهللا عليه و مباله وافتقرنا حىت جلسنا مع األوفاض قال صدقة ابنكما رد عليكما مث توفيا فأرسل رسول اهللا 
سلم إىل ابنهما أن اردد الصدقة فإن الصدقة ال تورث وال تعتمر اليروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به الليث 

حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين أبو شريح عبد الرمحن بن شريح املعافري أنه مسع عمرية بن عبد اهللا  - ٨٧٤٠
أيب أنه مسع عمرو بن احلمق يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون فتنة يكون  املعافري يقول حدثين

أسلم الناس فيها أو قال خري الناس فيها اجلند الغريب قال بن احلمق فلذلك قدمت عليكم مصر ال يروى هذا 
  احلديث عن عمر بن احلمق إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو شريح 

ص [ عبد اهللا حدثين أبو شريح عن أيب الصباح حممد بن مشري عن أيب علي اهلمداين  حدثنا مطلب نا - ٨٧٤١
عن أيب رحيانة أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة فأوينا ذات ليلة إىل شرف فأصابنا فيه ]  ٣١٦

رأى منهم ذلك رسول اهللا  برد شديد حىت رأيت الرجال حيفر أحدهم احلفرة فيدخل فيها ويكفئ عليه حجفته فلما
قال من حيرسنا يف هذه الليلة فأدعو اهللا له بدعاء يصيب فضله فقام رجل فقال أنا يا رسول اهللا فقال من أنت قال 

أنا فالن بن فالن األنصاري قال ادنه فدنا منه وأخذ ببعض ثيابه مث استفتح بالدعاء قال أبو رحيانة فلما مسعت ما 
اهللا عليه و سلم لألنصاري قمت فقلت أنا رجل يا رسول اهللا فسألين كما سأله وقال يل  يدعو به رسول اهللا صلى



ادنه كما قال له ودعا يل بدعاء دون ما دعا به لألنصاري مث قال حرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا 
  اإلسناد تفرد به أبوشريح  وحرمت النار على عني دمعت من خشية اهللا ال يروى هذا احلديث عن ايب رحيانة إال هبذا

حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين أبو شريح عن أيب هانئ عن أيب علي عن أيب سعيد اخلدري أنه  - ٨٧٤٢
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال وجبت له اجلنة قال أبو 

ص [ ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخرى يا أبا سعيد يرفع اهللا هبا سعيد فحمدت وكربت وشهدت فق
أهلها يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض قلت وما ذاك يا رسول اهللا قال ]  ٣١٧

عد وعبد اهللا بن اجلهاد يف سبيل اهللا هكذا روى هذا احلديث أبو شريح عن أيب هانئ عن أيب علي ورواه الليث بن س
  وهب عن أيب هانئ عن أيب عبد الرمحن عن أيب سعيد 

وبه حدثين أبو شريح أنه مسع موسى بن وردان يقول مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٧٤٣
   عليه و سلم يقول ال تقوم الساعة حىت تقاتلون قوما محر الوجوه صغار العيون كأن وجوههم اجملان املطرقة

وبه حدثين أبو شريح عن موسى بن وردان أو غريه عن أيب هريرة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٧٤٤
و سلم يف بعض حوائط فذكر الدجال فقرب من أمره حىت إن كان بعضنا ليلتفت يظن أنه قد غشيهم مل يرو هذين 

  احلديثني عن موسى بن وردان إال أبو شريح 

نا عبد اهللا بن صاحل حدثين يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن عبد الرمحن حدثنا مطلب  - ٨٧٤٥
بن احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يبتلي 

ذا اإلسناد تفرد به يعقوب بن عبده بالسقم حىت يكفر عنه كل ذنبه ال يروى هذا احلديث عن جبري بن مطعم إال هب
  عبد الرمحن 

عن جابر قال مسعت رسول ]  ٣١٨ص [ حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين بن هليعة عن حممد بن املنكدر  - ٨٧٤٦
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الرفق يف املعيشة خري من بعض التجارة 

عمران أن أبا السميط سعيد بن أيب سعيد املهري  حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين حرملة بن - ٨٧٤٧
حدثه عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل قال يا رسول اهللا أوصين قال اعبد اهللا ال تشرك به 

شيئا قال يا رسول اهللا زدين قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول اهللا زدين قال استقم وليحسن خلقك مل يرو هذا 
  ث عن سعيد بن املهري إال حرملة بن عمران احلدي

وبه حدثين حرملة حدثين كعب بن علقمة أن غرفة بن احلارث وكانت له صحبة وقاتل مع عكرمة بن  - ٨٧٤٨
أيب جهل باليمن يف الردة مر به نصراين من أهل مصر يقال له املندقون فدعاه إىل اإلسالم فذكر النصراين النيب صلى 

تناوله فرفع ذلك إىل عمرو بن العاص فأرسل إليهم فقال قد أعطيناهم العهد فقال غرفة معاذ اهللا اهللا عليه و سلم ف
أن تكون العهود واملواثيق على أن يؤذونا يف اهللا ورسوله إمنا أعطيناهم على أن خيلى بينهم وبني كنائسهم فيقولون 

رائهم وخنلي بينهم وبني أحكامهم إال أن يأتونا فنحكم فيها ما بدا هلم وأال حنملهم ما ال طاقة هلم به وأن نقاتل من و



بينهم مبا أنزل اهللا فقال عمرو بن العاص صدقت ال يروى هذا احلديث عن غرفة بن احلارث إال هبذا اإلسناد تفرد 
  عمران ]  ٣١٩ص [ به حرملة بن 

بن أيب هالل عن ربيعة بن  حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد - ٨٧٤٩
سيف قال كنا عند شفي األصبحي قال حدثنا عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يكون بعدي اثنا عشر خليفة منهم أبو بكر الصديق ال يلبث بعدي إال يسريا وصاحب رحا دارة العرب يعيش محيدا 
مر بن اخلطاب مث التفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل عثمان بن وميوت شهيدا فقال رجل من هو قال ع

عفان فقال يا عثمان إن ألبسك اهللا قميصا فأرادك الناس على خلعه فال ختلعه فواهللا لئن خلعت ال ترى اجلنة حىت 
  يلج اجلمل يف سم اخلياط 

د بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا الليث عن خال - ٨٧٥٠
نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج يوم الفطر واألضحى باحلربة مث 

  يغرزها بني يديه حىت يقوم يصلي 

براهيم وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن يزيد بن عبد اهللا عن حممد بن إ - ٨٧٥١
]  ٣٢٠ص [ عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جهاد الكبري والضعيف واملرأة 

  احلج والعمرة مل يرو هذا احلديث عن يزيد إال سعيد بن أيب هالل وال عن سعيد إال خالد بن يزيد تفرد به الليث 

سعيد بن أيب هالل عن حممد بن عجالن أن أبا الزبري املكي وبه حدثين الليث حدثين خالد بن يزيد عن  - ٨٧٥٢
أخربه أنه رأى عبد اهللا بن عمر إذا سجد حني يرفع رأسه من السجدة األوىل يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه 

  من السنة 

بيد بن وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيوب بن موسى أن عبد اهللا بن ع - ٨٧٥٣
عمري أخربه أن ثابتا البناين أخربه أن أنس بن مالك أخربه أنه كان عند ثفنة ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عام حجة الوداع فلما استقلت به قال لبيك عمرة وحجا 

سهل بن وبه حدثين الليث حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن بن املنكدر أن أبا أمامة بن  - ٨٧٥٤
حنيف أخربه عن بن عباس قال أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد 

بلحم ضب فقالت ميمونة أخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هو فلما أخرب به تركه فقال له خالد أحرام هو 
  ]  ٣٢١ص [ مش عظامه يا رسول اهللا قال ال ولكين أعافه فأخذ خالد يتمش

وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أنه  - ٨٧٥٥
حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد رقدة مبىن مث ركب إىل البيت 

  فطاف به 



خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيوب السختياين عن عبد الكرمي أيب  وبه حدثين الليث حدثين - ٨٧٥٦
أمية عن بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد سجدتني يوم ذي الشمالني بعد التسليم 

رد به الليث عن مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث بني أيوب وبن سريين عبد الكرمي إال سعيد بن أيب هالل تف
  خالد بن يزيد 

وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن جعفر بن عبد اهللا األنصاري عن احلكم  - ٨٧٥٧
بن أيب احلكم األنصاري أنه حدثه أن بن هرمز حدثه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل 

  ]  ٣٢٢ص [ ن األعرج إال احلكم بن مسلم وهو صائم مل يرو هذا احلديث ع

وبه حدثين الليث حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد  - ٨٧٥٨
بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أنه سأهلا عن اآلية من سورة النساء وإن خفتم أال تقسطوا يف 

   اليتيمة تكون عند الرجل وتكون شريكته يف املال فينكحها بدون ما تعطى مث يسيء صحبتها اليتامى قالت نزلت يف

وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن بن شهاب  - ٨٧٥٩
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف  عن عروة بن الزبري عن عائشة يف قول اهللا عز و جل يستفتونك يف النساء قل اهللا

الكتاب إمنا أنزلت يف الرجل يكون عنده اليتيمة ميلك أمرها فال ينكحها ويرغب عنها وميسكها حىت متوت ويرثها مل 
  يرو هذين احلديثني عن يزيد بن اهلاد إال سعيد بن أيب هالل 

عن بن شهاب عن بن املسيب وأيب وبه قال حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل  - ٨٧٦٠
سلمة بن عبد الرمحن أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين أقول ألصومن 
الدهر وألقومن الليل فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت الذي يقول ألصومن الدهر وألقومن الليل ما 

رسول اهللا فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك ال تستطيع ذلك فأفطر وصم عشت قلت قد قلت ذلك يا 
وقم ومن وصم من الشهر ثالثة أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ذلك مثل صيام الدهر قلت إين أطيق أفضل من ذلك 

اهللا عليه و سلم  داود صلى]  ٣٢٣ص [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صم يوما وأفطر يوما ذلك صيام 
  وهو أعدل الصيام قلت يا رسول اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قال ال أفضل من ذلك 

وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن بن شهاب أن محيد بن عبد الرمحن أخربه  - ٨٧٦١
ؤكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مسع معاوية وهو خيطب الناس باملدينة يقول يا أهل املدينة أين علما

يقول هذا يوم عاشوراء ومل يكتب عليكم صيامه قال معاوية فإين صائم فمن أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن 
  يفطر فليفطر يعين بذلك نفسه 

أنه مسع وبه حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن بن شهاب ثنا أبو عبد اهللا األغر  - ٨٧٦٢
أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد 
مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاءوا يسمعون الذكر مل يرو هذا احلديث عن 

  سعيد بن أيب هالل إال خالد تفرد به الليث 



ثين الليث حدثين خالد عن سعيد بن أيب هالل عن أبان بن صاحل عن أيب النضر عن عروة عن وبه حد - ٨٧٦٣
عائشة أهنا قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لوال قرب قومك بالكفر يا عائشة أمرت بالكعبة فهدمت 

  فألصقت باهبا باألرض وجعلت فيها بابني 

أيب هالل عن يزيد بن رومان عن ]  ٣٢٤ص [ ن يزيد عن سعيد بن وبه حدثين الليث حدثين خالد ب - ٨٧٦٤
بن عباس قال كنت أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن قول اهللا عز و جل وإن تظاهرا عليه فكنت أهابه حىت 

حججنا معه حجة فقلت لئن مل أسأله يف هذه احلجة ال أسأله فلما قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مرو قد ختلف 
اجته فقال مرحبا يا بن عم رسول اهللا ما حاجتك قلت شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمري املؤمنني لبعض ح

فكنت أهابك فقال سلين عم شئت فإنا مل نكن نعلم شيئا حىت تعلمنا فقلت أخربين عن قول اهللا عز و جل وإن 
أحدنا امرأته إمنا هن خادم البيت فإذا تظاهرا عليه من مها فقال ال تسأل أحدا أعلم بذلك مين كنا مبكة ال تكلم 

كان له حاجة سفع برجليها فقضى منها حاجته فلما قدمنا املدينة تعلمن من نساء األنصار فجعلن يكلمننا ويراجعننا 
وإين أمرت غلمانا يل ببعض احلاجة فقالت امرأيت بل اصنع كذا وكذا فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت يا 

خلطاب تريد أال تكلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكلمنه نساؤه فخرجت فدخلت على عجبا لك يا بن ا
حفصة فقلت يا بنية انظري ال تكلمي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء وال تسأليه فإن رسول اهللا صلى اهللا 

دهن رأسك فسليين وكان رسول عليه و سلم ليس عنده دنانري وال دراهم يعطيكهن فما كانت لك من حاجة حىت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الصبح جلس يف مصاله وجلس الناس حوله حىت تطلع الشمس مث دخل على 

نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو هلن فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها وإهنا أهديت حلفصة بنت عمر عكة 
 صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل عليها يسلم حبسته حىت تلعقه منها عسل من الطائف أو من مكة فكان رسول اهللا

أو تسقيه منها وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت جلويرية عندها حبشية يقال هلا خضراء إذا دخل على 
حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع فأخربهتا اجلارية ما يصنع بشأن العسل فأرسلت عائشة إىل صواحبها 

مث إنه دخل على عائشة فقالت يا ]  ٣٢٥ص [ ربهتن وقالت إذا دخل عليكن فقلن إنا جند منك ريح مغافري فأخ
رسول اهللا أطعمت شيئا منذ اليوم فإين أجد منك ريح مغافري وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد شيء عليه 

كان يوم حفصة قالت يا رسول اهللا إن يل حاجة  أن يوجد منه ريح شيء فقال هو عسل واهللا ال أطعمه أبدا حىت إذا
إىل أيب إن نفقة يل عنده فائذن يل أن آتيه فأذن هلا مث إنه أرسل إىل مارية جاريته فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها 

فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو فزع ووجهه 
صة تبكي فقال ما يبكيك فقالت إمنا أذنت يل من أجل هذا أدخلت أمتك بييت مث وقعت عليها على يقطر عرقا وحف

فراشي ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن أما واهللا ما حيل لك هذا يا رسول اهللا فقال واهللا ما صدقت أليس هي 
ربي هبذا امرأة منهن فهي عندك جارييت قد أحلها اهللا يل أشهدك أهنا علي حرام ألتمس بذلك رضاك انظري أال خت

أمانة فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرعت حفصة اجلدار الذي بينها وبني عائشة فقالت أال أبشرك إن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حرم أمته وقد أراحنا اهللا منها فقالت عائشة أما واهللا لقد كان يريبين أنه يقيل 

اهللا عز و جل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن من أجلها فأنزل 
تظاهرا عليه فهي عائشة وحفصة وزعموا أهنما كانتا ال تكتم إحدامها األخرى شيئا وكان يل أخ من األنصار إذا 

لم و إذا غبت يف بعض ضيعيت حدثين حضرت وغاب يف بعض ضيعته حدثته مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
فأتاين يوما وقد كنا نتخوف جبلة بن األيهم الغساين فقال ما دريت ما كان فقلت وما ذاك لعل جبلة بن األيهم 



الغساين يذكر فقال ال ولكنه أشد من ذلك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الصبح فلم جيلس كما كان 
كما كان يصنع وقد اعتزل يف مشربته وقد تركت الناس ميوجون وال يدرون ما شأنه جيلس ومل يدخل على أزواجه 

مث أتيت رسول اهللا صلى ]  ٣٢٦ص [ فأتيت والناس يف املسجد ميوجون وال يدرون فقلت يا أيها الناس كما أنتم 
جبه استأذن لعمر بن اهللا عليه و سلم وهو يف مشربته قد جعلت له عجلة فرقي عليها فقلت لغالم له أسود وكان حي

اخلطاب فاستأذن يل فدخلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مشربته فيها حصري وأهب معلقة وقد أفضى جبنبه 
إىل احلصري فأثر احلصري يف جنبه وحتت رأسه وسادة من أدم حمشوة ليفا فلما رأيته بكيت فقال ما يبكيك قلت يا 

يف الديباج واحلرير فقال إهنم عجلت هلم طيباهتم يف الدنيا واآلخرة لنا مث رسول اهللا فارس والروم يضطجع أحدهم 
قلت يا رسول اهللا ما شأنك فإين قد تركت الناس ميوج بعضهم يف بعض فعن خرب أتاك اعتزلتهن فقال ال ولكن بيين 

عوا فإن رسول وبني أزواجي شيء فأقسمت إال أدخل عليهن شهرا مث خرجت على الناس فقلت يا أيها الناس ارج
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان بينه وبني أزواجه شيء فأحب أن يعتزل مث دخلت على حفصة فقلت يا بنية أتكلمي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتغيظني وتغارين عليه فقالت ال أكلمه بعد بشيء يكرهه مث دخلت على أم سلمة 

عجبا لك يا عمر بن اخلطاب كل شيء تكلمت فيه حىت تريد أن وكانت خاليت فقلت هلا كما قلت حلفصة فقالت 
تدخل بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني أزواجه وما مينعنا أن نغار على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فتعالني  وأزواجكم يغرن عليكم فأنزل اهللا عز و جل يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها
أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال حىت فرغ منها مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن رومان إال سعيد بن أيب هالل وال 

  عن سعيد إال خالد بن يزيد تفرد به الليث 

حدثنا مطلب حدثين عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن  - ٨٧٦٥
وأبو طلحة رابه فقال أعندك ]  ٣٢٧ص [ س بن مالك قال أتى أبو طلحة إىل أم سليم وهي أم أنس القرظي عن أن

يا أم سليم شيء فإين مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد 
 إىل األسواق واألسواق ربط على بطنه حجرا من اجلوع فقالت كان عندي شيء من شعري قالت فطحنته مث أرسلين

حوائط هلم فأتيتهم بشيء من حطب فجعلت منه قرصا مث قال أعندكم شيء من أدم فقالت قد كان عندي حني فيه 
مسن فال أدري أبقي فيه شيء فأتت به فعصرته فقال إن عصر اثنني أبلغ من عصر واحد فعصرا مجيعا فأخرجا مثل 

ا بين تعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت نعم فقال إين قد التمرة قال فدهنت القرص مث دعاين فقال ي
تركته مع أصحاب الصفة يقرئهم فادعه وال تدع معه غريه انظر ال تفضحين فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فأمسك بيدي فلما رآين قال لعل أباك ارسل إلينا قلت نعم فقال للقوم انطلقوا فانطلقوا يومئذ وهم مثانون رجال 
فلما دنوت من الدار نزعت يدي من يده مث إين أقبلت حىت أتيته فأخربته اخلرب فجعل يطلبين يف الدار ويرميين 

باحلجارة ويقول فضحتين عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث إنه خرج إليه فأخربه اخلرب فقال ال يضرك فأمرهم 
أدم فقالت أم سليم يا رسول اهللا قد كان عندنا حني وقد عصرته أنا فجلسوا مث دخل فأتينا بالقرص فقال هل من 

وأبو طلحة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلموه فإن عصر الثالثة أبلغ من عصر اثنني فأيت به رسول اهللا 
به القرص  صلى اهللا عليه و سلم فعصره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معهما فأخرجوا منه مثل التمرة فمسحوا

مسحه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث دعا فيه بالربكة مث قال ادعوا يل عشرة عشرة فدعوت عشرة 
فجلسوا فأكلوا حىت جتشأوا شبعا فما زالوا يدخلون عشرة عشرة حىت شبعوا مث جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ن كعب القرظي إال سعيد بن أيب هالل والعن سعيد إال سلم فأكلنا معه حىت فضل مل يرو هذا احلديث عن حممد ب
  ]  ٣٢٨ص [ خالد بن يزيد تفرد به الليث 

وبه حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن عبد الوهاب عن بن شهاب عن محيد بن عبد  - ٨٧٦٦
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الرمحن عن معاوية بن أيب سفيان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

الدين وإمنا هن األقسام ويعطي اهللا ولن تزال يف هذه األمة أمة قائمة على أمر اهللا ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت 
  أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس 

قال  وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عبد الوهاب عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن - ٨٧٦٧
مسعت بن أيب سفيان ويف يده قصة من شعر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثل هذا يقول إمنا 

  عذب بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عبد الوهاب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب  - ٨٧٦٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به إىل إيلياء بقدحني مخر ولنب فنظر إليهما مث أخذ اللنب هريرة قال أيت رسول 

  فقال له جربيل احلمد هللا الذي هداك للفطرة لو أخذت اخلمر غوت أمتك 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه مسع رسول اهللا  - ٨٧٦٩
  واملزفت ]  ٣٢٩ص [ هللا عليه و سلم يقول ال تنبذوا بالدباء صلى ا

وبه حدثنا الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أنه مسع  - ٨٧٧٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  - ٨٧٧١
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 

عن أيب هريرة قال وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٨٧٧٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل املهجر إىل الصالة كمثل الذي يهدي البدنة مث الذي على إثره 
كالذي يهدي البقرة مث الذي على إثره كالذي يهدي الكبش مث الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة مث الذي 

  على إثره كالذي يهدي البيضة 

ين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة وبه حدث - ٨٧٧٣
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم 

  فإمنا أهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم 



عن أيب ]  ٣٣٠ص [ وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٨٧٧٤
هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رأيت عمرو بن حلي بن عامر اخلزاعي جير قصبة يف النار 

  كان أول من سيب السوائب 

شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه مسع وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن  - ٨٧٧٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين قد اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه فأميا مؤمن سببته أو جلدته 

  فاجعل ذلك قربة له إليك يوم القيامة 

أيب هريرة أنه مسع وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن  - ٨٧٧٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت كان رسول  - ٨٧٧٧
الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سكت املؤذن باألول من صالة

  وبعد أن يستبني الفجر مث اضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن باإلقامة 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت لقد كان رسول  - ٨٧٧٨
ه نساء من املؤمنات متلفعات يف مروطهن مث يرجعن إىل بيوهتن فما اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الفجر فيشهد مع

  يعرفن من الغلس 

عن عائشة قالت كان ]  ٣٣١ص [ وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن عروة  - ٨٧٧٩
فتنة املسيح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو يف الصالة اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من 

الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم قالت عائشة فقال له قائل ما أكثر ما 
  تستعيذ من املغرم يا رسول اهللا فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 

عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول  وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن بن شهاب عن سامل - ٨٧٨٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عمر بن عبد اهللا بن عروة عن عبد اهللا بن عروة عن عبد اهللا  - ٨٧٨١
  عليه و سلم يقول من حدث عين كذبا فليتبوأ مقعده من النار بن الزبري عن الزبري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن أيب  - ٨٧٨٢
امامة بن سهل عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بينا أنا نائم رأيت الناس 

ون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن اخلطاب عليه قميص يعرض
  جيره فقالوا فما أولت يا رسول اهللا قال الدين 



وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن  - ٨٧٨٣
الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن سعد بن أيب  عبد]  ٣٣٢ص [ عبد احلميد بن 

وقاص قال استأذن عمر بن اخلطاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده نساء من قريش يكلمنه 
ويستكثرنه عالية أصواهتن فلما استأذن عمر بادرن احلجاب فدخل عمر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضحك 

ال عمر أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فق
فلما مسعن صوتك تبادرن احلجاب فقال عمر فأنت كنت أحق أن يهنب مث قال عمر أي عدوات أنفسهن أهتبنين ومل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول هتنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك غري فجك 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن  - ٨٧٨٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بينما أنا نائم رأيتين على قليب سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت 

فنزعت منها ما شاء اهللا مث نزع بن أيب قحافة ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه ضعف ليغفر اهللا له مث استحالت غربا 
  فأخذها عمر بن اخلطاب ومل أر عبقريا من الناس ينزع نزعة حىت ضرب الناس بعطن 

ين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن كان وبه حدث - ٨٧٨٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي وإين ملعترضة بني يديه اعتراض اجلنازة حىت إذا أراد أن يوتر مسين برجله 

  فأيقظين وأوترت 

محن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات رسول وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عبد الر - ٨٧٨٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنه لبني حاقنيت وذاقنيت فال أكره شدة املوت ألحد أبدا بعد ما رأيت من رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم 

عت رسول اهللا وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن ايب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال مس - ٨٧٨٧
صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل القانت القائم الذي ال يفتر من صيام وال صالة حىت 

يرجع والذي نفس حممد بيده ال يكلم أحد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة اللون لون 
ي بيده لوددت أن أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث اقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل الدم والريح ريح املسك والذي نفس

  قال أبو هريرة يقوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات 

وبه حدثين الليث عن يزيد بن عبد اهللا عن عمرو بن أيب عمرو عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول  - ٨٧٨٨
و سلم يقول قال إبليس لربه بعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بين آدم ما دامت األرواح فيهم اهللا صلى اهللا عليه 

فقال له ربه بعزيت وجاليل ال أبرح أغفر هلم ما استغفروين ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد 
  به الليث 



ب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن حدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين يعقو - ٨٧٨٩
العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بادروا بأعمالكم فتنا كقطع الليل املظلم 

  يصبح أحدكم فيها مسلما وميسي كافرا وميسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بالعرض اليسري 

بن صاحل حدثين يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن العالء عن  حدثنا مطلب ثنا عبد اهللا - ٨٧٩٠
أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تطلع الشمس وال تغرب على يوم أعظم من يوم 

ملسجد يوم اجلمعة اجلمعة وما من دابة إال تفزع ليوم اجلمعة إال الثقلني اجلن واإلنس يقوم على كل باب من أبواب ا
مالئكة يكتبون األول فاألول كمقدم بدنة وكمقدم بقرة وكمقدم شاة وكمقدم طائر وكمقدم بيضة فإذا خرج 

  اإلمام طويت الصحف 

حدثنا مطلب حدثين عبد اهللا حدثين يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن العالء عن أبيه  - ٨٧٩١
اهللا عليه و سلم قال لعبد اهللا بن عمرو كيف بك يا عبد اهللا إذا بقيت يف حثالة  عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى

قد مرجت أماناهتم وعهودهم فاختلفوا وكانوا هكذا وأدخل اصابعه بعضها يف بعض قال عبد اهللا فكيف تأمرين يا 
يرو هذه األحاديث  رسول اهللا قال تعمل مبا تعرف وتدع ما تنكر وتعمل خباصة نفسك وتدع عنك عوام الناس مل

  عن عمرو بن أيب عمرو إال يعقوب بن عبد الرمحن الزهري 

يزيد بن أيب حبيب عن عمار بن ]  ٣٣٥ص [ حدثنا مطلب ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين  - ٨٧٩٢
رمحن حدثته عبد اهللا بن أيب فروة أن حممد بن مسلم بن شهاب حدثه أن عروة بن الزبري حدثه أن عمرة بنت عبد ال

أن عائشة حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا زنت األمة فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها وإن زنت 
فاجلدوها مث بيعوها ولو بضفري والضفري احلبل مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة إال 

ر إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به الليث بن سعد ورواه الناس عن عمار بن عبد اهللا بن أيب فروة وال رواه عن عما
الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين ورواه بن عيينة فزاد يف إسناده شبل ورواه بن 

  أيب ليلى عن إمساعيل بن أمية عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

لب نا حممد بن عبد العزيز الرملي نا شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن حدثنا مط - ٨٧٩٣
أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي املغرب وهو صائم حىت يفطر ولو على شربة ماء مل يرو هذا 

  احلديث عن قتادة إال سعيد والعن سعيد إال شعيب تفرد به حممد بن عبد العزيز 

حدثنا مطلب بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين احلسن بن اخلليل بن مرة عن أبيه عن يزيد الرقاشي  - ٨٧٩٤
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تزوج فقد استكمل نصف اإلميان فليتق اهللا يف 

  النصف الباقي 

سن بن اخلليل بن مرة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك حدثنا مطلب نا عبد اهللا بن صاحل حدثين احل - ٨٧٩٥
قال آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع فرجع به إىل أهله فقال اختر 

أي امرأة شئت أطلقها لك ومايل لك نصفني فقال عبد الرمحن بارك اهللا لك يف أهلك ومالك دلوين على السوق 



لم يرجع حىت اصاب شيئا فتزوج امرأة من األنصار على وزن نواة من ذهب فلقيه رسول اهللا صلى اهللا عليه فدلوه ف
و سلم وبه وضر من صفرة فقال مهيم فقال تزوجت امرأة من األنصار على وزن نواة من ذهب فقال له رسول اهللا 

  بن اخلليل إال عبد اهللا بن صاحل صلى اهللا عليه و سلم أومل ولو بشاة مل يروهذين احلديثني عن احلسن 

حدثنا مطلب ثنا نعيم بن محاد ثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر عن عروة بن رومي اللخمي عن  - ٨٧٩٦
عبد الرمحن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل اإلميان أن تعلم أن 

  هذا احلديث عن عروة بن رومي إال حممد بن مهاجر تفرد به عثمان بن كثري اهللا معك حيثما كنت مل يرو 

حدثنا مطلب ثنا نعيم بن محاد ثنا بقية بن الوليد عن حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن بن كعب  - ٨٧٩٧
فيكسوين اهللا حلة بن مالك عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكون أنا وأميت على تل يوم القيامة 

  خضراء مث يأذن يل فأثين عليه مبا هو اهله فذلك املقام احملمود مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال الزبيدي 

حدثنا مطلب نا حممد بن عبد العزيز ثنا عبد اهللا بن يزيد بن الصلت عن يزيد بن محران عن لقيط بن  - ٨٧٩٨
ى اهللا عليه و سلم شر الناس الضيق على أهله قالوا يا رسول اهللا احلارث عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صل

وكيف يكون ضيقا على أهله قال الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته وهرب ولده وفر عبده فإذا خرج ضحكت 
مد امرأته واستأنس أهل بيته ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به حم

  بن عبد العزيز 

حدثنا مطلب نا حممد بن عبد العزيز الرملي ثنا نصر بن إسحاق اهلمداين عن السري بن إمساعيل عن  - ٨٧٩٩
الشعيب عن النعمان بن بشري قال قلت يا رسول اهللا مبا توتر قال ب سبح اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون 

  النعمان بن بشري إال هبذا اإلسناد تفرد به حممد بن عبد العزيز و قل هو اهللا أحد ال يروى هذا احلديث عن 

حدثنا مطلب نا حممد بن عبد العزيز نا عبد اهللا بن يزيد بن الصلت عن داود بن بشري عن إياس بن  - ٨٨٠٠
  سلمة بن األكوع عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تشفي النار أحدا 

خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب ]  ٣٣٨ص [ بن شعيب نا عبد اهللا بن صاحل نا الليث عن حدثنا مطلب  - ٨٨٠١
هالل عن عبد امللك بن عبد اهللا عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بد يلبث كافرا أحقابا مث أحقابا مث سلم قال إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا مث أحقابا مث ميوت واهللا عليه ساخط وإن الع
ميوت واهللا عنه راض ومن مات مهازا ملازا ملقبا للناس كان عالمته يوم القيامة أن يسمه اهللا على اخلرطوم من كال 

  الشقتني 

حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أنس بن مالك قال  - ٨٨٠٢
بين متيم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا رسول اهللا إين رجل ذو مال كثري وذو أهل وذو  أتى رجل من

حاضرة فأخربين كيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خترج الزكاة من مالك فإنه طهر 
 اقلل يل قال فآت ذا القرىب حقه يطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل واجلار واملسكني فقال يا رسول اهللا



واملسكني وبن السبيل وال تبذر تبذيرا قال حسيب يا رسول اهللا إذا أديت الزكاة إىل رسولك فقد برئت منها إىل اهللا 
وإىل رسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم إذا أديت الزكاة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد 

  ]  ٣٣٩ص [ أجرها وإمثها على من بدهلا  برئت منها ولك

حدثنا مطلب ثنا عبد اهللا حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب األسود عن  - ٨٨٠٣
عروة بن الزبري عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املالئكة حتدث يف العنان والعنان الغمام يف 

رض فيسمع الشياطني منهم الكلمة فيلقوهنا يف آذان الكهنة فيزيدوا فيها مائة كذبة مل يرو هذا األمر يكون يف األ
  احلديث عن أيب األسود إال سعيد بن أيب هالل وال عن سعيد إال خالد تفرد به الليث 

عن عبد وبه حدثين الليث حدثين جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري  - ٨٨٠٤
اهللا بن عمر أن أبا بكر تزوج أمساء بنت عميس بعد جعفر بن أيب طالب فاقبل داخال على أمساء فإذا نفر جلوس يف 
بيته فرجع إىل نيب اهللا وأخربه فقال يا ابا بكر وما ذاك قال إين ما رأيت بأسا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا عليه و سلم فقال ال يدخل رجل على مغيبة إال ومعه غريه مل يرو هذا برأها اهللا من ذاك فقام نيب اهللا صلى 
  احلديث عن جبري بن نفري إال بكر بن سوادة وال عن بكر إال جعفر تفرد به الليث 

حدثنا مطلب نا عبد اهللا نا بن هليعة عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة عن بن قارظ عن عبد  - ٨٨٠٥
مخسها وصامت شهرها ]  ٣٤٠ص [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلت املرأة الرمحن بن عوف قال 

وحفظت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب اجلنة شاءت ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن عوف 
  إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

اهلاد عن أيب حازم عن حممد بن املنكدر عن جابر أن حدثنا مطلب نا عبد اهللا حدثين الليث عن يزيد بن  - ٨٨٠٦
اليهود كانت تقول إذا أتيت املرأة يف دبرها جاء ولدها أحول فنزلت هذه اآلية نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم 

  أىن شئتم مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال بن اهلاد تفرد به الليث باب 

 )  

  من امسه مقدام

 (  

ام بن داود بن عيسى الرعيين املصري نا أسد بن موسى ثنا أبو معاوية عن الشيباين عن حدثنا مقد - ٨٨٠٧
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يباشر الرجل الرجل وال تباشر املرأة املرأة مل يرو 

  هذا احلديث عن الشيباين إال أبو معاوية تفرد به أسد بن موسى 



ا مقدام ثنا عمي سعيد بن عيسى نا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد حدثن - ٨٨٠٨
اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين الختربمها 

  به سعيد بن عيسى ياعلي مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن حممد إال سفيان بن عيينة تفرد 

حدثنا مقدام نا سعيد بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن  - ٨٨٠٩
يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسلن أزواجه عثمان بن 

ليه قالت عائشة حىت كنت أردهن عن ذلك فقلت أال تتقني اهللا أمل عفان إىل أيب بكر يسألنه مرياثهن مما أفاء اهللا ع
  تسمعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنا ال نورث ما تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد من مال اهللا 

حدثنا مقدام نا عمي ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن يونس عن  - ٨٨١٠
ري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال كان الناس إذا مات هلم امليت أتوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزه

ليصلي عليه فيسأل هل عليه من دين فإن قالوا نعم قال هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإال قال 
وىل باملؤمنني من أنفسهم من مات وعليه دين فعلينا ومن صلوا على صاحبكم فلما فتح اهللا عليه الفتوح قال أنا أ

  ترك ماال فلورثته 

حدثنا مقدام ثنا عمي نا عبد الرمحن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن يونس عن  - ٨٨١١
ببت فاجعله الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم أميا عبد س

  له إليك قربة يوم القيامة 

حدثنا مقدام نا عبد الرمحن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن يونس عن الزهري ثنا  - ٨٨١٢
عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إىل سفر أو 

  ميس يبعث بعثا إال يوم اخل

حدثنا مقدام نا عمي سعيد ثنا عبد الرمحن عن بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن عبد الرمحن عن  - ٨٨١٣
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنن أحق بالشك من أبينا إبراهيم إذ قال رب أرين كيف حتيي 

هللا أخي لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب ورحم ا
السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي مل يرو هذه األحاديث عن عمر بن احلارث إال بكر بن مضر وال عن بكر إال 

  عبد الرمحن تفرد به املقدام 

بن عمر قال قال رسول اهللا  حدثنا املقدام نا عبد امللك بن سلمة األموي نا نافع بن أيب نعيم عن نافع عن - ٨٨١٤
  صلى اهللا عليه و سلم من أتى اجلمعة فليغتسل مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عبد امللك بن سلمة 

حدثنا املقدام نا عبد امللك ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد وربيعة بن عبد الرمحن عن القاسم بن  - ٨٨١٥
و سلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع ساملا ليذهب ما يف نفس أيب حذيفة  حممد عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه

  مل يرو هذا احلديث عن حيىي وربيعة عن القاسم عن عائشة إال سليمان بن بالل 



حدثنا املقدام بن داود نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية ثنا سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر  - ٨٨١٦
   صلى اهللا عليه و سلم النوم أخو املوت وال ينام أهل اجلنة قال قال رسول اهللا

حدثنا مقدام بن داود نا عبد اهللا بن حممد نا سفيان ومسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر قال  - ٨٨١٧
ن املغرية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم اإلدام اخلل مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال عبد اهللا بن حممد ب

  وعمران بن عيينة 

حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن أشرس عن عبد اهللا بن عمر عن أخيه عبيد اهللا  - ٨٨١٨
بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع صوت رجل فوثب وثبة شديدة 

ى عرف برذونه وإذا هو دحية الكليب وإذا هو معتم مرخ عمامته بني كتفيه وخرج إليه فاتبعته فإذا هو متكئ عل
فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت لقد وثبت وثبة شديدة وخرجت فإذا هو دحية الكليب قال ورأيته 

هللا بن عمر إال قلت نعم قال ذاك جربيل عليه السالم أمرين أن أخرج إىل بين قريظة مل يرو هذا احلديث عن عبيد ا
  أخوه عبد اهللا وال رواه عن عبد اهللا إال عبد الرمحن بن أشرس وروح بن عبادة 

حدثنا املقدام ثنا أسد بن موسى ثنا أيوب بن عتبة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٨٨١٩
لثاين مرتني وللثالث مرة مل يرو هذا استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للصف األول ثالث مرات وللصف ا

  احلديث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة إال أيوب 

حدثنا املقدام ثنا أسد ثنا أيوب عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٨٨٢٠
  وكيف إذهنا قال أن تسكت  ال تنكح إال بإذهنا قالوا]  ٣٤٤ص [ و سلم األمي تستأمر يف نفسها والبكر 

حدثنا مقدام ثنا أسد نا أيوب عن حيىي بن ايب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى  - ٨٨٢١
اهللا عليه و سلم من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له 

  يرو هذين احلديثني عن أيوب إال أسد بن موسى ما تقدم من ذنبه مل 

حدثنا املقدام بن داود ثنا أسد ثنا بن أيب ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز عن أيب  - ٨٨٢٢
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سجد يف إذا السماء انشقت مل يرو هذا احلديث عن عبد 

  ياش إال بن أيب ذئب العزيز بن ع

حدثنا املقدام نا أسد بن موسى نا الضحاك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول  - ٨٨٢٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اقرؤوا القرآن ال تأكلوا به وال تستكثروا به وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه تعلموا 

قيامة تعلموا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإهنما جييئان يوم القيامة كأهنما القرآن فإنه شافع لصاحبه يوم ال
غمامتان أو غيايتان أو كفرقني من طري صواف يشفعان لصاحبهما يوم القيامة تعلموا البقرة فإن أخذها بركة 

ة عن أيب هريرة إال وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلم



الضحاك تفرد به أسد بن موسى ورواه هشام وأبان وعلي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أيب 
  سلمة عن أيب أمامة وعن أيب راشد احلرباين عن عبد الرمحن بن شبل 

إلفريقي عن صفوان بن سليم حدثنا املقدام نا يوسف بن عدي نا عبد الرحيم بن سليمان عن أيب أيوب ا - ٨٨٢٤
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت أقوام يصلون بكم الصلوات فإن 

  أمتوا فلهم ولكم وأن نقصوا فعليهم ولكم 

س بن حدثنا املقدام نا يوسف بن عدي ثنا عبد الرحيم عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن وقتادة عن أن - ٨٨٢٥
مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل الغائط قال بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من الرجس 

والنجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم مل يرو هذا احلديث عن احلسن وقتادة إال إمساعيل بن مسلم تفرد به عبد 
  الرمحن بن سليمان 

ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن علي السلمي عن جعفر بن  حدثنا مقدام نا يوسف بن عدي - ٨٨٢٦
حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج حني زاغت الشمس فوقف بعرفة 

فخطب الناس وأشهد اهللا عليهم وأشهدهم على أنفسهم فقال إنكم مسئولون عين فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك 
د بلغت فقال اللهم اشهد فقال قوال كثريا وأذن املؤذن للظهر مث قام فصلى الظهر بعد اخلطبة مث أقام للعصر فصلى ق

العصر مث ركب فوقف فلما غربت الشمس دفع إىل املزدلفة فصلى املغرب والعشاء بأذان وإقامتني مث اضطجع حىت 
  بن علي السلمي إال عبد الرحيم بن سليمان طلع الفجر فصلى الصبح ووقف مل يرو هذا احلديث عن حممد 

وبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن خالد احلذاء عن أيب املليح بن أسامة عن أبيه  - ٨٨٢٧
أسامة قال لقد رأيتين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمان احلديبية ومطرنا مطرا مل يبلل أسافل نعالنا إذ نادى 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا يف رحالكم مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال عبد الرحيم ومل يذكر منادي ر
  أشعث يف حديثه أبا قالبة ورواه الثوري عن خالد عن أيب قالبة عن أيب املليح عن أبيه 

ج عن أيب هريرة قال حدثنا مقدام نا خالد بن نزار نا عبد اهللا بن عامراألسلمي عن بن شهاب عن األعر - ٨٨٢٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي بعثين باحلق ال يعذب اهللا يوم القيامة من رحم اليتيم والن له يف الكالم 

ورحم يتمه وضعفه ومل يتطاول على جاره بفضل ما آتاه اهللا وقال يا أمة حممد والذي بعثين باحلق ال يقبل اهللا يوم 
ه قرابة حمتاجون إىل صدقته ويصرفها إىل غريهم والذي نفسي بيده ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة صدقة من رجل ول

  القيامة 

حدثنا مقدام نا خالد بن نزار نا مسلم بن خالد عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب  - ٨٨٢٩
لم بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أمساء بنت يزيد قالت ملا تويف إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

فقال أبو بكر الصديق أنت أحق من علم هللا حقه فقال تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب وإنا بك 
  يا إبراهيم حملزونون مل يرو هذا احلديث عن بن خيثم إال مسلم بن خالد 



ن أيب مثامة احلناط قال لقيين كعب بن عجرة وأنا حدثنا مقدام نا خالد بن نزار نا داود بن قيس ع - ٨٨٣٠
بالبالط وقد شبكت بني أصابعي فقال أين تريد قلت أريد املسجد قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول إذا توضأ أحدكم مث خرج يريد املسجد فإنه يف صالة ما مل يشبك بني أصابعه 

د بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل حدثنا مقدام ثنا خالد نا داو - ٨٨٣١
بالل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسواف فذهب النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجته مث خرجا قال أسامة 
مث  فسألت بالال ماذا صنع فقال بالل ذهب حلاجته مث توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني

  صلى مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال داود بن قيس والدراوردي 

حدثنا مقدام نا خالد نا عيسى بن املطلب عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب سلمة بن عبد  - ٨٨٣٢
الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال ألصومن ما عشت وألقومن الليل ما عشت فقال له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت الذي قلت ألصومن الدهر ما عشت وألقومن الليل ما عشت فقال له عبد 
اهللا بن عمرو قد قلت ذاك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صم وأفطر وصل ومن وصم من 

ثر من ذلك قال تصوم يوما وتفطر يومني الشهر ثالثة أيام فكل حسنة بعشر أمثاهلا قال إين أجدين أقوى على أك
فقال إين أجدين أقوى على أفضل من ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصوم يوما وتفطر يوما قال يا 

رسول اهللا إين أجدين أقوى من ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أفضل من ذلك مل يرو هذا احلديث 
  خالد بن نزار  عن عيسى بن املطلب إال

مفضل بن فضالة عن ايب ]  ٣٤٨ص [ حدثنا مقدام نا عمي سعيد بن عيسى وحيىي بن بكري قاال نا  - ٨٨٣٣
عروة البصري عن زياد بن أيب عمار عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلب العلم 

  مر بن راشد إال مفضل بن فضالة فريضة على كل مسلم مل يرو هذا احلديث عن أيب عروة وهو مع

حدثنا مقدام نا خالد بن نزار ثنا يزيد بن عبد امللك النوفلي عن أيب موسى احلناط عن سعيد بن أيب  - ٨٨٣٤
سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فقد وجب 

ن روى هذا احلديث يف إسناده بني يزيد بن عبد امللك وسعيد املقربي أبا موسى احلناط عليه الوضوء مل يدخل أحد مم
  وهو عيسى بن أيب عيسى إال خالد بن نزار 

حدثنا مقدام نا عمي سعيد بن عيسى نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أنس بن  - ٨٨٣٥
لي على اخلمرة ويسجد عليها مل يرو هذا احلديث عن الزهري مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يص

  إال يونس تفرد به مفضل بن فضالة 

حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا محاد بن أيب محيد عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى  - ٨٨٣٦
ب إيل من أن أمحل على جياد اهللا عليه و سلم قال ألن أشهد الصبح مث أجلس أذكر اهللا حىت تطلع الشمس أح

وهو حممد بن أيب محيد أهل ]  ٣٤٩ص [ اخليل يف سبيل اهللا مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال محاد بن أيب محيد 
  املدينة يقولون محاد بن ايب محيد 



سيد حدثنا مقدام ثنا خالد نا حممد بن صاحل التمار عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أ - ٨٨٣٧
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف زكاة الكروم إهنا خترص كما خترص النخل مث تؤدى زكاته زبيبا كما 

  تؤدى زكاة النخل مترا مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن صاحل التمار 

زجني عن العالء بن عبد الرمحن حدثنا مقدام نا بن نزار وعبد اهللا بن عبد احلكم قاال ثنا مسلم بن خالد ال - ٨٨٣٨
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال 
يكونوا أمثالكم فقالوا يا رسول اهللا من هؤالء الذين إن تولينا استبدل بنا قوما غرينا مث ال يكونوا أمثالنا فضرب 

هللا عليه و سلم على فخذ سلمان الفارسي مث قال هذا وقومه لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رسول اهللا صلى ا
  رجال من الفرس مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن خالد إال خالد بن نزار 

حدثنا مقدام ثنا عمي سعيد بن عيسى ثنا مفضل بن فضالة عن أيب عيسى اخلرساين عن احلسن بن أيب  - ٨٨٣٩
بصري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقرأ يف الركعة األوىل من الوتر ب سبح اسم احلسن ال

  ربك األعلى ويف الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا أحد واملعوذتني 

]  ٣٥٠ص [ ن األعرج حدثنا مقدام نا خالد بن نزار نا حفص بن عمر بن أيب العطاف عن أيب الزناد ع - ٨٨٤٠
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من نسي صالة فوقتها إذا ذكرها مل يرو هذا احلديث عن أيب 

  الزناد إال حفص 

حدثنا مقدام نا خالد نا إسحاق بن حازم الزيات عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن  - ٨٨٤١
 صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فدعا بوضوء فأيت بإناء يسع مدا وثلثا أو مدا ونصفا مبد عفراء أن رسول اهللا

النيب صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ومسح صدغيه ومسح مقدم رأسه 
ازم إال خالد ومسح مؤخر رأسه حىت بلغ وسطه يف كل مسحه وغسل رجليه مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن ح

  بن نزار 

حدثنا مقدام نا خالد ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد اخلدري  - ٨٨٤٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل فقيل له إن أحدنا يصبح ومل يوتر يغلبه النوم قال فليوتر إذا أصبح مل يرو 

  أسلم إال ابنه عبد الرمحن ورواه مجاعة مقطوعا عن عطاء بن يسار  هذا احلديث موصوال عن زيد بن

حدثنا مقدام ثنا خالد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه قال مسعت أبا  - ٨٨٤٣
ليه و هريرة يقول مل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا ع

سلم مين إال عبد اهللا بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وكنت ال أكتب مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار 
  إال سفيان بن عيينة 

عن عبيد اهللا بن ايب رافع عن ]  ٣٥١ص [ حدثنا مقدام نا خالد نا سفيان حدثين األعمش وبن املنكدر  - ٨٨٤٤
و سلم قال ال ألفني أحدكم يأتيه األمر من أمري مما هنيت عنه أو مما أمرت به وهو  ابيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه



متكئ على اريكته فيقول ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه مل يروه عن سفيان عن األعمش وبن املنكدر إال خالد ورواه 
  الناس عن سفيان عن أيب النضر عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه 

نا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن داود بن بكر عن زياد بن ايب زياد عن حدث - ٨٨٤٥
أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إنه سيكون بعدي أئمة يصلون الصالة لغري وقتها فإذا فعلوا 

يث عن زياد بن أيب زياد إال داود بن بكر ذلك فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معه نافلة مل يرو هذا احلد
  تفرد به عمر بن حفص بن ذكوان 

حدثنا مقدام ثنا عمي سعيد بن عيسى ثنا مفضل بن فضالة أخربين حممد بن عجالن عن ايب الزناد عن  - ٨٨٤٦
اآلخر فليكرم  عبد الرمحن األعرج عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم

جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة وال 
حيل له أن يثوي عنده حىت حيرجه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أوليصمت مل يرو هذا احلديث عن 

  حممد بن عجالن إال مفضل بن فضالة 

حدثنا مقدام نا خالد بن نزار ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أنس بن  - ٨٨٤٧
مالك قال صبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب بكرة وقد فتحوا احلصن فخرجوا ومعهم املساحي فلما رأوه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أكرب اهللا أكرب عادوا إىل احلصن وقالوا حممد واخلميس حممد واخلميس فقال رس
  خربت خيرب إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال سفيان بن عيينة 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا مبارك بن فضالة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال ملا تويف  - ٨٨٤٨
عليه و سلم اختلفوا فقالوا نستخري ربنا نرسل إىل الالحد وإىل الضارج فأيهما سبق تركنا  رسول اهللا صلى اهللا

فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن محيد إال 
  مبارك بن فضالة 

مسلمة بن نافع حدثين أخي دويد بن نافع نا عبد حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا بقية بن الوليد عن  - ٨٨٤٩
اهللا بن مسلم بن شهاب أخو الزهري عن أنس بن مالك قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقالت يا رسول اهللا إن يف بطين حدثا فأقم علي احلد فقال أنا ال نقتل ما يف بطنك لذنبك انطلقي حىت تضعي ما يف 
ت فلما وضعت جاءت فقالت قد وضعت فقال انطلقي فأرضعيه حىت تفطميه فلما فطمته جاءت بطنك فانطلق

فقالت قد فطمته يا رسول اهللا فقال انطلقي فاكفليه فانطلقت فجاءت هي وأختها متشيان فعجب رسول اهللا صلى 
صلى اهللا عليه و سلم لرجل اهللا عليه و سلم من صربها فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برمجها مث قال النيب 

حىت تكون نصب عينيها فأشر إليها وأمر رجال فقال ]  ٣٥٣ص [ انطلق فإذا وضعت يف حفرها فقم بني يديها 
انطلق إىل حجر عظيم فائتها من خلفها فارمها فاشدخها مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن مسلم إال دويد بن نافع 

  افع تفرد به بقية بن الوليد وال عن دويد إال أخوه مسلمة بن ن



حدثنا مقدام نا أسد بن موسى ثنا سعيد بن زيد نا الزبري بن خريت ثنا أبو لبيد قال أرسلت اخليل زمن  - ٨٨٥٠
احلجاج واحلكم بن أيوب أمري على البصرة فلما جاءت اخليل قلنا لو ملنا إىل أنس بن مالك فسألناه يا ابا محزة 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيناه وهو يف قصره بالزاوية فسألناه يا ابا محزة أكنتم أكنتم تراهنون على عهد رس
تراهنون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يراهن فقال نعم واهللا 

احلديث عن أيب لبيد إال الزبري  لقد راهن على فرس له يقال هلا سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه مل يرو هذا
  بن خريت تفرد به سعيد بن زيد 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا هالل بن ايب داود احلبطي حدثين أخي هارون بن أيب داود قال أتيت  - ٨٨٥١
اهللا  أنس بن مالك فقلت يا ابا محزة إن املكان بعيد وحنن يعجبنا أن نعودك فرفع رأسه وقال مسعت رسول اهللا صلى

عليه و سلم يقول أميا رجل عاد مريضا فإنه خيوض يف الرمحة فإذا قعد عند املريض غمرته الرمحة مل يرو هذا احلديث 
  عن هارون إال أخوه هالل 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا سالم ثنا يزيد الضيب ثنا أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد صالة أخف  - ٨٨٥٢
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن يزيد الضيب إال سالم ]  ٣٥٤ص [ وال أوجز يف متام 

  بن مسكني 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى ثنا عطاف بن خالد املخزومي ثنا زيد بن أسلم قال صلى بنا عمر بن عبد  - ٨٨٥٣
يتم قلنا نعم قال يا جارية هلمي يل العزيز الظهر مث انصرفنا إىل أنس بن مالك نعوده فلما دخلت عليه قال قد صل

وضوءا ما صليت وراء إمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
إمامكم هذا وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود وخيف القيام والقعود مل يرو هذا احلديث عن زيد بن 

  لد أسلم إال عطاف بن خا

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى نا مروان بن معاوية ثنا عيسى بن أيب عيسى البصري عن موسى عن  - ٨٨٥٤
أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيد إدامكم امللح ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا 

  اإلسناد تفرد به مروان بن معاوية 

ود ثنا أسد بن موسى ثنا اشرس بن الربيع أبو شيبان اهلذيل ثنا أبو ظالل القسملي أنه حدثنا مقدام بن دا - ٨٨٥٥
دخل على أنس بن مالك فقال له يا ابا ظالل مىت أصيب بصرك قال ال أعقله قال أفال أحدثك حديثا حدثنا به نيب 

يا جربيل ما ثواب عبدي إذا اخذت اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عليه السالم عن ربه تعاىل قال إن اهللا قال 
كرميتيه إال النظر إىل وجهي واجلوار يف داري ولقد رأيت اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يبكون حوله يريدون 

  أن تذهب أبصارهم مل يرو هذا احلديث عن أشرس إال أسد بن موسى 

عطاء مسع ابا هريرة قال ]  ٣٥٥ص [  حدثنا مقدام نا أسد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن - ٨٨٥٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يقول يؤذيين بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل 



والنهار مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سفيان بن عيينة وال رواه عن سفيان إال أسد بن موسى وإبراهيم 
  السانفي 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا  - ٨٨٥٧
صلى اهللا عليه و سلم هنى أن ميشي الرجل يف نعل واحد أو خف واحد مل يرو هذا احلديث عن عروة إال أبو األسود 

  تفرد به بن هليعة 

ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال أهدى ملك ذي يزن لرسول حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى  - ٨٨٥٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة أخذها بثالثة وثالثني بعريا أو ثالثة وثالثني ناقة فلبسها ساعة من هنار مث ألقاها مل يرو 

  هذا احلديث عن ثابت إال عمارة بن زاذان 

د بن بشري عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا سعي - ٨٨٥٩
  و سلم ال يؤمن الرجل حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني 

وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهرم بن آدم ويشب معه اثنتان احلرص على املال  - ٨٨٦٠
  واحلرص على العمر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفس حممد بيده ال يؤمن رجل حىت حيب ألخيه ما وبه قال قال  - ٨٨٦١
  حيب لنفسه مل يرو هذه األحاديث عن سعيد بن بشري إال أسد 

حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن قيس عن عطاء بن أيب رباح عن عروة بن الزبري عن عائشة  - ٨٨٦٢
عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة توضأ وضوءه للصالة أفرغ على يديه ثالثا مث غسل قالت كان النيب صلى اهللا 

فرجه مث غسل يده اليسرى ثالثا مث مضمض واستنشق ثالثا مث غسل وجهه ثالثا مث غسل ذراعيه ثالثا مث أفاض املاء 
   على رأسه وجسده مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عمر بن قيس تفرد به خالد بن نزار

حدثنا مقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا عدي بن الفضل عن سعيد اجلريري عن غياث اجلريري عن  - ٨٨٦٣
بن مسعود قال خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجة خارجا من املدينة فمر على بئر يسقي عليها 

على غنم فقال إن صاحب هذه الغنم يفعل به فقال إن صاحب هذا البئر حيملها يوم القيامة إن مل يؤد حقها وأتى 
كذا وكذا إن مل يؤد حقها وأتى على إبل فقال مثل ذلك فقلت يا رسول اهللا أي املال خري فقال ليس يف املال خري 

قلت فما يعيشنا قال اخلادم خيدمك فإذا صلى فهو أخوك أو فرسك جتاهد عليه مل يرو هذا احلديث عن اجلريري إال 
  فرد به أسد بن موسى عدي بن فضل ت

عن أيب هريرة قال ]  ٣٥٧ص [ حدثنا مقدام نا أسد نا عافية بن يزيد نا حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٨٨٦٤
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلب الكبري شاب على حب اثنني احلياة واملال 



إياس اجلريري عن أيب نضرة عن عقيل حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا عدي بن الفضل عن سعيد بن  - ٨٨٦٥
بن مسري عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم قلت وما نصف يوم قال إن يوما عند ربك كألف سنة قال ويدخلون مجيعا على صورة آدم قلت وما 

ذراعا طوله يف السماء وستة عرضا قلت بأي ذراع قال الذراع كطول الرجل صورة آدم قال كان اثين عشر 
  الطويل منكم مل يرو هذا احلديث عن اجلريري إال عدي بن الفضل تفرد به أسد بن موسى 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا موسى بن سعيد الراسيب نا املعلى بن زياد القردوسي عن العالء بن  - ٨٨٦٦
لصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال إين جلالس ذات يوم يف عصابة من ضعفاء املهاجرين ورجل بشري عن أيب ا

منا يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا وإن بعضنا ملستتر ببعض من العري وجهد احلال إذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا 
بيده فاستدارت له حلقة القوم فقال أمل  عليه و سلم فلما رآه قارئنا أمسك عن القراءة فجاء فجلس إلينا فقال

تكونوا ترادون حديثا بينكم قالوا بلى يا رسول اهللا صاحبنا يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا قال فعودوا يف حديثكم 
يا رسول اهللا اقرأ وأنت فينا قال نعم مث قال احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرت أن ]  ٣٥٨ص [ فقال الرجل 
عهم مث قال ابشروا معاشر صعاليك املؤمنني بالفوز يوم القيامة على األغنياء مبقدار مخس مائة سنة أصرب نفسي م

واآلخرون حمبوسون ميسكون عن الفضول اليت كانت يف أيديهم مل يرو هذا احلديث عن موسى بن سعيد الراسيب 
محاد بن زيد وجعفر بن سليمان شيخ من أهل البصرة إال أسد بن موسى وروى هذا احلديث عن املعلى بن زياد 

  الضبعي 

حدثنا مقدام ثنا أسد نا حممد بن طلحة عن ميمون أيب محزة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت  - ٨٨٦٧
ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم ثالثا من خبز بر حىت قبض وما فضل من مائدته كسرة فضال حىت قبض 

  رو هذا احلديث عن أيب محزة إال حممد بن طلحة صلى اهللا عليه و سلم مل ي

حدثنا مقدام بن داود ثنا علي بن معبد العبدي ثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن قتادة عن  - ٨٨٦٨
زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري هذه األمة القرن الذي بعثت 

  هنم مث الذين يلوهنم فيهم مث الذين يلو

عن سعيد بن أيب أيوب عن ]  ٣٥٩ص [ حدثنا مقدام بن داود ثنا علي بن معبد نا عبد اهللا بن وهب  - ٨٨٦٩
عبد الرمحن بن بزرج قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أخاف على أميت إال ضعف 

  اليقني 

موسى نا شيبان أبو معاوية عن قتادة عن أنس بن مالك قال دعا رجل رسول حدثنا مقدام ثنا أسد بن  - ٨٨٧٠
اهللا صلى اهللا عليه و سلم على خبز شعري وإهالة سنخة قال ولقد مسعته ذات مرة يقول والذي نفس حممد بيده ما 

دينة أخذ أصبح عند آل حممد صاع متر وال صاع بر وإن له يومئذ لتسع نسوة ولقد رهن درعا له عند يهودي بامل
  فيه طعاما ما وجد ما يفتكها به مل يرو هذا احلديث عن شيبان إال أسد بن موسى وآدم 



حدثنا مقدام نا أسد نا عافية بن يزيد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة أنه دخل عليها وهي  - ٨٨٧١
عليه و سلم ومل يشبع من خبز الرب تبكي فقال ما يبكيك فقالت ما أشاء أن أبكي إال بكيت مات النيب صلى اهللا 

مرتني يوما مث اهنارت عليها الدنيا ولقد كنا أربعة أشهر وما لنا طعام إال املاء والتمر ولقد مات ودرعه مرهونة حىت 
  أفتكها أبو بكر مل يرو هذا احلديث عن عافية إال أسد بن موسى 

بيد عن محيد بن هالل عن هصان بن كاهن قال حدثنا مقدام ثنا أسد نا عدي بن الفضل عن يونس بن ع - ٨٨٧٢
أخربتين عائشة قالت أهدي لنا ذات ليلة رجل شاة من بيت أيب بكر قالت واهللا إين ألمسكها على رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم وهو جيزها أو أمسكها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أجزها فقلت يا أم املؤمنني على مصباح 
لو كان عندنا دهن مصباح ألكلناه إن كان ليأيت على آل حممد صلى اهللا عليه و سلم الشهر ما خيتبزون  ذاك قالت

فيه خبزا وال يطبخون فيه مل يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد إال عدي بن الفضل تفرد به أسد بن موسى وروى 
  ئشة هذا احلديث سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن عا

حدثنا مقدام ثنا أسد نا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع العقيلي عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه  - ٨٨٧٣
قال دخلت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حائطا من حيطان املدينة فجعل يأكل بسرا أخضر فقال كل ياابن عمر 

طعام أكله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منذ أربعة أيام مل  قلت ما أشتهيه يا رسول اهللا قال ما تشتهيه إنه ألول
  يرو هذا احلديث عن سامل إال الوازع بن نافع تفرد به علي بن ثابت 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا املسعودي عن أيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد عن عبد اهللا بن عامر بن  - ٨٨٧٤
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعثنا يف السرية ما لنا من زاد إال عن أبيه قال لقد كان رسو]  ٣٦١ص [ ربيعة 

السلف من التمر نقسمه قبضة قبضة حىت نصري إىل مترة مترة فقلت يا أبه وما عسى أن تغين عنكم التمرة قال ال 
إال أبو بكر بن  تقل ذاك يا بين فما عدا أن فقدناها فوجدنا فقدها مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة

  حفص تفرد به املسعودي وال يروى عن عامر بن ربيعة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا أبو بكر الداهري نا ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن عمر قال قال رسول  - ٨٨٧٥
قليل تقنع وال من كثري تشبع اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك بن آدم ال ب

بن آدم إذا أصبحت معاىف يف جسدك آمنا يف سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء ال يروى هذا احلديث 
  عن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أسد بن موسى 

أرقم قال  حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا فضيل بن عياض عن األعمش عن مثامة بن عقبة احمللمي عن زيد بن - ٨٨٧٦
جاء رجل يهودي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون قال 

نعم والذي نفسي بيده إن الرجل ليعطي مثل قوة مائة يف األكل والشرب والشهوة واجلماع فقال اليهودي إن الذي 
ال حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده كريح املسك فإذا بطنه قد يأكل ويشرب يكون له احلاجة واجلنة مطهرة ق

  ضمر 



حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا سعيد بن زريب حدثين ثابت بن البناين حدثين أنس بن مالك حدثين رسول اهللا  - ٨٨٧٧
فحة قال صلى اهللا عليه و سلم حدثين جربيل عليه السالم قال يدخل الرجل على احلوراء فتستقبله باملعانقة واملصا

ثابت قال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبأي بنان تعاطيه لو أن بعض بناهنا بدا لغلب ضوءه ضوء 
الشمس والقمر ولو أن طاقة من شعرها بدت ملألت ما بني املشرق واملغرب من طيب رحيها فبينا هو متكئ معها 

و جل قد أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه يا ويل اهللا  على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه فيظن أن اهللا عز
أما لنا فيك من دولة فيقول ومن أنت يا هذه فتقول أنا من اللوايت قال اهللا تبارك وتعاىل ولدينا مزيد فيتحول إليها 

ن فوقه فإذا عندها من اجلمال والكمال ما ليس مع األوىل فبينا هو متكئ معها على أريكته إذ أشرف عليه نور م
وإذا حوراء أخرى تناديه يا ويل اهللا أما لنا فيك من دولة فيقول ومن أنت يا هذه فتقول أنا من اللوايت قال اهللا عز و 

جل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون فال يزال يتحول من زوجة إىل زوجة مل يرو 
  فرد به أسد بن موسى هذا احلديث عن ثابت إال سعيد بن زريل ت

حدثنا مقدام ثنا أسد نا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد اهللا بن ضمرة عن أيب هريرة قال قال رسول  - ٨٨٧٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن أدىن أهل اجلنة حلية عدلت حليته حبلية أهل الدنيا مجيعا لكان ما حيليه اهللا به يف 

  دنيا مجيعا اآلخرة أفضل من حلية أهل ال

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد اهللا بن ضمرة عن أيب هريرة قال قال رسول  - ٨٨٧٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسقيه اهللا اخلمر يف اآلخرة فليتركها يف الدنيا ومن سره أن يكسوه اهللا احلرير 

  و هذين احلديثني عن بن ثوبان إال أسد بن موسى يف اآلخرة فليتركه يف الدنيا مل ير

حدثنا مقدام نا أسد نا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه  - ٨٨٨٠
عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن ما تقل ظفر مما يف اجلنة بدا لتزخرف له ما بني خوافق 

رض ولو أن رجال من أهل اجلنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوؤه ضوء الشمس كما تطمس الشمس السماوات واأل
ضوء النجوم مل يرو هذا احلديث عن داود بن عامر إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن هليعة وال يروى عن سعيد إال 

  هبذا اإلسناد 

ن دينار الضيب عن سفيان الثوري عن إبراهيم حدثنا مقدام نا علي بن معبد نا عبد الغفار بن احلسن ب - ٨٨٨١
اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الكافر ليلجم بعرقه 

  من شدة ذلك اليوم يعين يوم القيامة حىت يقول يا رب أرحين ولو إىل النار 

عن أنس أن رسول اهللا صلى ]  ٣٦٤ص [ ن خوط ثنا قتادة حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا أيوب ب - ٨٨٨٢
اهللا عليه و سلم قال من كانت الدنيا مهه وسدمه وهلا يشخص وهلا ينصب ويطلب جعل اهللا فقره بني عينيه وشتت 
عليه ضيعته ومل يأته منها إال ما كتب له ومن كانت اآلخرة مهه وسدمه وهلا يشخص وهلا ينصب ويطلب جعل اهللا 

 قلبه ومجع له الضيعة وأتته الدنيا وهي صاغرة مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال أسد وال رواه عن قتادة إال غناه يف
  أيوب بن خوط ومهام وال رواه عن مهام إال داود بن احملرب تفرد به حممد بن حيىي األزدي 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حدثنا مقدام ثنا أسد نا سعيد بن بشري ثنا قتادة عن أنس قال قال رسول - ٨٨٨٣
  اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب مل يرو هذا احلديث عن سعيد إال أسد 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا ابو هالل الراسيب نا قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٨٨٤
ال أبو بكر يا نيب اهللا زدنا فقال بيده هكذا وحثا هبا مث قال يا قال وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت مائة ألف فق

نيب اهللا زدنا فقال بيده هكذا فقال يا نيب اهللا زدنا فقال بيده هكذا فقال عمر يدك يا أبا بكر فقال أبو بكر مالنا 
صدق عمر مل يرو هذا  ذلك يا بن اخلطاب فقال عمر إن اهللا قادر على أن يدخل الناس اجلنة حبفنة واحدة فقال النيب
ورواه ]  ٣٦٥ص [ احلديث عن قتادة عن أنس إال أبو هالل ورواه معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس 

  معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه عن قتادة عن ايب بكر بن أنس عن ايب بكر بن عمري عن أبيه 

أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من  حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا أيوب بن خوط ثنا قتادة عن - ٨٨٨٥
كان ذا لسانني جعل اهللا له يوم القيامة لسانني من نار مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال أسد وال رواه عن قتادة إال 

  أيوب وإمساعيل بن موسى 

 عليه و سلم قال حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا سعيد بن بشري ثنا قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا - ٨٨٨٦
أقيموا صفوفكم إذا ركعتم وسجدمت فإين أراكم من بعد ظهري مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن بشري إال أسد بن 

  موسى 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا مبارك بن فضالة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول  - ٨٨٨٧
وض رجالن فإذا رأيتهما رفعا يل اختلجا دوين مل يرو مبارك بن فضالة عن اهللا صلى اهللا عليه و سلم لريدن علي احل

  عبد العزيز بن صهيب حديثا غري هذا 

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى نا أبو الربيع السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال هنى نيب اهللا  - ٨٨٨٨
  ل يتخلق صلى اهللا عليه و سلم أن يتزعفر الرجل قلت ما يتزعفر قا

عن أنس بن مالك ]  ٣٦٦ص [ حدثنا مقدام ثنا أسد نا أبو الربيع السمان عن عبد العزيز بن صهيب  - ٨٨٨٩
قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفجر بأقصر سورتني من القرآن فلما قضى صالته أقبل علينا بوجهه 

  صوت الصيب  فقال إمنا أسرعت أو عجلت لتفرغ األم إىل صبيها ومسع

حدثنا مقدام ثنا أسد نا أبو الربيع عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال دخل رسول اهللا  - ٨٨٩٠
صلى اهللا عليه و سلم املسجد فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال ما هذا قالوا هذا لفالنة تصلي فإذا فترت تعلقت به 

يصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلريقد مل يرو هذه األحاديث عن أيب فحله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ل
  الربيع إال أسد بن موسى 



حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أن بالال كان يقيم الصالة فيدخل  - ٨٨٩١
م برؤوسهم مل يرو هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيستقبله الرجل فيكلمه باحلاجة حىت خيفق بعض القو

  عمار بن زاذان إال أسد بن موسى 

حدثنا مقدام نا أسد نا مبارك بن فضالة حدثين ثابت البناين عن أنس بن مالك قال حرمت اخلمر وما هلم  - ٨٨٩٢
نادي النيب صلى يومئذ نبيذ إال البسر والتمر وإين السقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن اجلراح إذا أنا مب

اهللا عليه و سلم ينادي أال إن اخلمر قد حرمت مرتني فأهرقناه وما هو إال البسر والتمر مل يرو هذا احلديث عن 
  مبارك بن فضالة إال أسد بن موسى 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا الضحاك بن نرباس البصري عن ثابت عن أنس بن مالك قال اتى علي رسول  - ٨٨٩٣
 عليه و سلم وأنا غالم أالعب الصبيان فسلم علينا مث دعاين حلاجة لوال أهنا كانت سرا له حلدثتك هبا اهللا صلى اهللا

ولكن ال أحدث بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا من الناس مل يرو هذا احلديث عن الضحاك بن نرباس 
  ]  ٣٦٧ص [ إال أسد بن موسى 

عبد احلكم نا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكر بن سوادة حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن  - ٨٨٩٤
حدثه عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تال قول إبراهيم فمن 

أنت العزيز  تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم وقول عيسى إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك
احلكيم فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده مث قال اللهم أميت أميت وبكى فقال اهللا جلربيل اذهب إىل حممد 

وربك أعلم واسأله ما يبكيك فأتاه جربيل فسأله فأخربه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا عز و جل جلربيل 
تك والنسوءك اليروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اذهب إىل حممد فقل له إنا سنرضيك يف أم

  اإلسناد تفرد به عمر بن احلارث 

حدثنا مقدام نا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين ثنا بن هليعة عن عبيد اهللا بن ايب جعفر عن بكري بن  - ٨٨٩٥
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال  عبد اهللا بن األشج عن سامل بن خالد عن رفاعة بن رافع األنصاري

يقرأ يف صالة الصبح بأقل من عشرين آية وال يقرأ يف صالة العشاء دون عشر آيات ال يروى هذا احلديث عن 
  رفاعة بن رافع إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

احلارث عن سعيد بن أيب ]  ٣٦٨ص [ حدثنا مقدام ثنا اصبغ بن الفرج ثنا بن وهب أخربين عمرو بن  - ٨٨٩٦
هالل أن حيىي بن عبد الرمحن حدثه عن عون بن عبد اهللا عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه قال بينما حنن 

نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مسع القوم وهم يقولون أي األعمال أفضل يا رسول اهللا فقال رسول 
ان باهللا ورسوله وجهاد يف سبيل اهللا وحج مربور مث مسع نداء يف الوادي يقول أشهد أن اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمي

ال إله إال اهللا واشهد أن حممدا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أشهد مث قال ال يشهد هبما أحد 
  اإلسناد تفرد به عمرو بن احلارث إال بريء من الشرك ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن سالم إال هبذا 



حدثنا مقدام ثنا أصبغ ثنا بن وهب حدثين أبو صخر أن حيىي بن النضر حدثه عن أيب قتادة قال مسعت  - ٨٨٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب أال إن الناس دثار وإن األنصار شعار ولو أن الناس سلكوا واديا 

تبعت شعبة األنصار ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار فمن ويل من أمرهم شيئا وسلكت األنصار شعبة ال
فليحسن إىل حمسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بني هذين واشار إىل صدره يعين قلبه 

  مل يرو هذا احلديث عن أيب قتادة إال حيىي بن النضر تفرد به أبو صخر 

ام ثنا أصبغ بن الفرج نا بن وهب أخربين أبو صخر عن شريك بن عبد اهللا عن كريب عن بن حدثنا مقد - ٨٨٩٨
عباس أنه مات له بن بعسفان فقال يا كريب هل اجتمع له الناس فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له قال اجتمعوا 

ما من رجل ]  ٣٦٩ص [ له أربعون قلت نعم قال أخرجوه فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركوا باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه مل يرو هذا احلديث عن شريك 

  إال أبو صخر تفرد به بن وهب 

حدثنا مقدام نا حجاج بن إبراهيم األزرق نا حفص بن غياث عن حيىي بن أيب أنيسة عن الزهري عن  - ٨٨٩٩
سيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشت العاطس ثالثا فإن عاد فهو زكام مل سعيد بن امل

  يرو هذا احلديث عن الزهري إال حيىي بن أيب أنيسة 

حدثنا مقدام نا أصبغ بن الفرج ثنا بن وهب أخربين أبو صخر عن عبد الكرمي عن عطاء بن أيب رباح  - ٨٩٠٠
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل وزغة حما اهللا عنه سبع خطيئات مل يرو هذا عن عائشة قالت مسعت ر

  احلديث عن عطاء إال عبد الكرمي بن أيب املخارق تفرد به أبو صخر 

حدثنا مقدام نا سعيد بن عفري نا سهل أبو حريز موىل املغرية عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت  - ٨٩٠١
ى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن بن عوف وارخى له أربع أصابع وقال إين ملا صعدت إىل السماء عمم رسول اهللا صل

  رأيت أكثر املالئكة معتمني مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سهل أبو حريز تفرد به سعيد بن عفري 

بن يزيد عن بن شهاب حدثنا مقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف القيسي نا عبد اهللا بن وهب أخربين يونس  - ٨٩٠٢
أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثته أهنا قالت يا رسول اهللا هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بن عبد 

ا أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب يا ليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل م
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين فنظرت فيها جربيل فناداين فقال إن اهللا قد مسع قول قومك وما ردوا 

مد إن اهللا عز و عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي مث قال يا حم
جل قد مسع قول قومك هذا أنا ملك اجلبال وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك مبا شئت إن شئت أن أطبق عليهم 

األخشبني فعلت فقلت بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا مل يرو هذا احلديث عن 
  الزهري إال يونس تفرد به بن وهب 



حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن قيس عن بن أيب مليكة عن القاسم عن حممد عن عائشة قالت  - ٨٩٠٣
جاءت أم سليم أم أنس بن مالك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا أرأيت إحدانا جتد ما جيد 

مل يرو هذا احلديث عن بن أيب مليكة إال  الرجل يف النوم حىت جتد البلل قال فإذا وجدت ذلك إحداكن فلتغتسل
  عمر بن قيس 

سعد بن سعيد عن أنس بن مالك ]  ٣٧١ص [ حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار نا عبد اهللا بن عمر عن  - ٨٩٠٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اقتراب الزمان أن يكون السنة كالشهر والشهر كاجلمعة واجلمعة كاليوم 

كالساعة والساعة كضرمة نار ولينامن أحدكم وأجله بني عينيه مل يرو هذا احلديث عن سعد بن سعيد إال  واليوم
  عبد اهللا بن عمر 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن مسروق بن أيب اهلذيل حدثين الزهري أخربين  - ٨٩٠٥
ن اخلطاب أنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس عن عمر ب

حني هجر نساءه فوافاه على سرير وهو متوسد وسادة من أدم حمشوة ليفا قال عمر فالتفت يف أهب معطوفة قد 
سطع رحيها فبكيت وقلت يا رسول اهللا أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخريته وهذا كسرى وقيصر يف 

استوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فقال أيف شك أنت يا بن اخلطاب أولئك قوم الذهب واحلرير ف
  عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا مل يرو هذا احلديث عن مسروق إال الوليد 

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٨٩٠٦
ده عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يقاد ولد من والد مل يرو هذا عن ج

  احلديث موصوال عن عمرو بن شعيب إال املثىن بن الصباح 

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد  - ٨٩٠٧
خي ميمونة عن ميمونة بنت احلارث قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسرف وحنن بن األصم بن أ

حالالن بعد ما رجع من مكة مل يرو هذا احلديث جمودا عن حبيب بن الشهيد إال محاد بن سلمة ومل يقل أحد يف منت 
  هذا احلديث بعد ما رجع من مكة إال محاد بن سلمة 

أبو األسود ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حدثنا مقدام ثنا  - ٨٩٠٨
  جز السبال مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن هليعة تفرد به أبو األسود 

 حدثنا مقدام ثنا حبيب كاتب مالك نا شبل بن عباد عن سعيد املقربي عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا - ٨٩٠٩
  صلى اهللا عليه و سلم إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ مل يرو هذا احلديث عن شبل إال حبيب كاتب مالك 

حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية نا كامل أبو العالء عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان بالل  - ٨٩١٠
النيب ورمحة اهللا وبركاته الصالة رمحك اهللا مل يرو هذا احلديث عن إذا أراد أن يقيم الصالة قال السالم عليك أيها 

  ]  ٣٧٣ص [ كامل إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية 



حدثنا مقدام نا عبد امللك بن مسلمة ثنا داود بن عطاء عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت  - ٨٩١١
رس فكان يلبسها يف بيته ويدور فيها على نسائه ويصلي فيها ملحفة مصبوغة بو) كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم أ 

  مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة إال داود بن عطاء تفرد به عبد امللك بن مسلمة 

حدثنا مقدام بن داود ثنا حيىي بن زكريا ثنا بن هليعة عن أيب النضر قال مسعت أنس بن مالك يقول ما  - ٨٩١٢
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا الغالم يعين عمر بن عبد العزيز مل يرو هذا احلديث رأيت أحدا أشبه صالة بر
  عن أيب النضر إال بن هليعة 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى ثنا أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن جابر قال جاء حي من  - ٨٩١٣
بين سلمة من سيدكم قالوا جد بن قيس وإنا لنبخله فقال األنصار يقال هلم بنو سلمة رهط معاذ بن جبل فقال يا 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم وأي داء أدوى من البخل مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار عن جابر إال أبو الربيع 

 عن جابر بن]  ٣٧٤ص [ حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا بن هليعة ثنا جعفر بن ربيعة عن عطاء بن أيب رباح  - ٨٩١٤
عبد اهللا قال ملا كان يوم الفتح أهراق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلمر وكسر جرارها وهنى عن بيعها وعن 

  بيع األصنام مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن ربيعة إال بن هليعة 

بن  حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أيب رباح عن جابر - ٨٩١٥
عبد اهللا قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألربع خلون من ذي احلجة فلما طاف بالبيت وبني الصفا واملروة 

قال اجعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي فلما كان يوم التروية طافوا بالبيت ومل يطوفوا بني الصفا واملروة مل يرو 
  مة هذا احلديث عن قيس بن سعد إال محاد بن سل

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا شريك عن أشعث عن احلسن عن جابر قيل له ذكر النيب صلى اهللا  - ٨٩١٦
عليه و سلم قال نعم قال ال نرث أهل الكتاب وال يرثونا إال أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم وال 

  ينكحون نساءنا مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن سوار إال شريك 

حدثنا مقدام نا أسد نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن أيوب عن حممد بن املنكدر عن جابر عن النيب  - ٨٩١٧
صلى اهللا عليه و سلم قال رأيت األنبياء فأنا شبيه إبراهيم عليه السالم مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال بن أيب 

  ]  ٣٧٥ص [ زائدة 

نا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر قال قام رسول اهللا حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ث - ٨٩١٨
صلى اهللا عليه و سلم يصلي فقمت عن يساره فحولين عن ميينه مث أتى جبار بن صخر فقام عن يساره فتقدم رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقمنا خلفه مل يرو هذا احلديث عن خالد بن يزيد إال بن هليعة 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا محاد بن سلمة عن عبد امللك بن جريج عن ايب الزبري عن جابر أن النيب صلى  - ٨٩١٩
اهللا عليه و سلم رمى اجلمرة يوم النحر ضحوة ورمى أيام التشريق اجلمار بعد ما زالت الشمس مل يرومحاد بن سلمة 

  عن بن جريج عن أيب الزبري حديثا مسندا غري هذا 



ا مقدام نا عبد امللك بن مسلمة األموي ثنا إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر حدثين عمي حممد بن حدثن - ٨٩٢٠
املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عن اهللا تعاىل قال إن 

هبما ما صحبتموه ال يروى هذا احلديث  هذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إال السخاء وحسن اخللق فأكرموه
  عن جابر إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد امللك بن مسلمة 

]  ٣٧٦ص [ حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا عبد اهللا بن سامل احلمصي ثنا حممد بن زياد األهلاين  - ٨٩٢١
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن أيب أمامة الباهلي أنه رأى سكة وشيئا مر به من آلة احلرث فقال مس

ال يدخل هذه بيت قوم إال أدخله اهللا الذل ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن 
  يوسف 

حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار نا سعيد بن السائب الطائفي حدثين أيب عن يزيد بن عامر السوائي أهنم  - ٨٩٢٢
ينا هم يطوفون بالطاغية إذ مسعوا متكلما يقول ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه ب

  الوتني ففزعنا لذلك فقلنا ما هذا الكالم الذي ال نعرفه فنظرنا فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم منطلقا 

ئب عن أيب اخلريف عبيد بن سعد السوائي عن يزيد بن حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا سعيد بن السا - ٨٩٢٣
عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقبل ومعه نفر حىت وقف على القرن دون املريطاء رافعا يديه مستقبل 

  القبلة يدعوا ال يروى هذان احلديثان عن يزيد بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد هبما سعيد بن السائب 

مقدام نا أسد بن موسى ثنا سعيد بن يزيد عن أيوب السختياين عن نافع عن سعيد بن أيب هند عن حدثنا  - ٨٩٢٤
أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رخص إلناث أميت يف احلرير وحرم على ذكورها مل يرو 

  هذا احلديث عن سعيد بن يزيد إال أسد بن موسى 

الدستوائي عن قتادة عن ]  ٣٧٧ص [ ن موسى ثنا محاد بن سلمة عن هشام حدثنا مقدام ثنا أسد ب - ٨٩٢٥
احلسن عن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املعروف واملنكر ينصبان للناس يوم القيامة فأما 

ما مل يرو هذا املعروف فيعد أهله اجلنة ويبشرهم وأما املنكر فيقول ألهله إليكم إليكم فال يستطيعون له إال لزو
  احلديث عن محاد بن سلمة إال أسد بن موسى 

حدثنا مقدام ثنا يوسف بن عدي ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عطاء بن  - ٨٩٢٦
كان  أيب مروان عن أبيه عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي اهللا مل يعدل به شيئا يف الدنيا مث
عليه مثل اجلبال ذنوبا غفر اهللا له مل يرو هذا احلديث عن عمارة إال الدراوردي وال يروى عن أيب ذر إال هبذا 

  اإلسناد 

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى نا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي أنه  - ٨٩٢٧
قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل إن أشرب قائما شرب قائما فقيل له تشرب قائما قال ذلك أفعل ف



فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب قائما وإن أشرب جالسا فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يشرب جالسا 

عبيدة السلماين حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن بن سريين عن  - ٨٩٢٨
حدثه أنه شهد عليا حني قاتل أهل النهروان وهو واقف على بغلته فقال انظروا فيهم خمدج اليد أومردوس اليد أو 
مثدون اليد فنظروا فلم جيدوه فقال علي قلبوهم فقلبوا فاستخرجوا رجال من جدول أسود طوال على عضده مثل 

اهللا أكرب اهللا أكرب لوال أن تنظروا ألخربتكم ما وعد اهللا الذين ثدي املرأة عليه شعرات سود فسمعت عليا يقول 
يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم دنوت ]  ٣٧٨ص [ قاتلوهم على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم فلما مسعت 

ال أي منه حىت أخذت بلجام بغلته وهو واقف فقلت يا أمري املؤمنني أمسعت هذا من النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
  ورب الكعبة 

حدثنا املقدام نا أسد بن موسى نا علي بن ثابت اجلزري عن الوليد بن عمرو بن ساج عن عون بن أيب  - ٨٩٢٩
جحيفة عن أبيه قال أكلت ثريدة بلحم مسني فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أجتشأ فقال اكفف عليك 

لدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حىت جشاءك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا يف ا
فارق الدنيا كان إذا تغدى ال يتعشى وإذا تعشى اليتغدى مل يرو هذا احلديث عن الوليد بن عمرو بن ساج إال علي 

  بن ثابت اجلزري 

ل بن سعد أنه مسع بن حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا سعيد بن سامل القداح عن بن جريج عن شرحبي - ٨٩٣٠
عباس يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتل اهلجرة فوق ثالثة أيام فإن التقيا فسلم أحدمها على اآلخر 

فرد عليه اآلخر السالم اشتركا يف األجر وإن أىب اآلخر أن يرد السالم برئ هذا من اإلمث وباء به اآلخر وقد 
ال جيتمعا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سعيد بن سامل تفرد به  خشيت إن ماتا ومها متهاجران أن

  أسد بن موسى 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا حامت بن إمساعيل عن محزة بن أيب حممد عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن  - ٨٩٣١
العسل وقلوهبم أمر من الصرب حىت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من

حلفت ألتيحنهم فتنة تدع احلليم فيهم حريان فيب يغترون وعلي جيترئون مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار 
  إال محزة تفرد به حامت بن إمساعيل 

 بن أيب سعيد حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا سعيد بن سامل عن بن جريج حدثين أبو خالد عن عبد اهللا - ٨٩٣٢
حدثتين حفصة بنت عمر قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم قد وضع ثوبه عن فخذه فجاء ابو 
بكر يستأذن فأذن له والنيب صلى اهللا عليه و سلم على هيئته مث جاء عمر فاستأذن فاذن له والنيب صلى اهللا عليه و 

 صلى اهللا عليه و سلم ثوبه فتجلله فتحدثوا مث خرجوا فقلت يا سلم على هيئته مث جاء عثمان فأخذ رسول اهللا
رسول اهللا جاء أبو بكر وعمر وأناس من أصحابك وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان جتللت ثوبك فقال أال 

  أستحي ممن تستحي منه املالئكة مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سعيد بن سامل القداح 



ا أسد بن موسى ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عامر الشعيب عن عروة بن املغرية بن شعبة حدثنا مقدام ثن - ٨٩٣٣
عن أبيه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتربز مث جاء فقال هل من طهور فأتيته مباء فغسل يديه ووجهه 

حتت اجلبة إذراعا فغسل  مث ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به اجلبة وكانت جبة من جبات الروم فأذرع يديه من
ذراعيه فأهويت إىل اخلفني فقال دع اخلفني فإين قد أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان فمسح على اخلفني مل يرو 

  بن موسى وحيىي بن آدم ]  ٣٨٠ص [ هذا احلديث عن إسحاق إال شريك وال رواه عن شريك إال أسد 

لربيع السمان عن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل عن أبيه عن النيب حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا ابو ا - ٨٩٣٤
صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب املؤمن احملترف مل يرو هذا احلديث عن سامل إال عاصم بن عبيد اهللا وال يروى 

  عن بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به أبو الربيع السمان 

بن سلمة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن عبد الرمحن بن أيب عمرة حدثنا مقدام نا أسد ثنا محاد  - ٨٩٣٥
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملك بباب من أبواب السماء يقول من يقرض اليوم جيز 

الرمحن  غدا وملك بباب آخر يقول اللهم أعط منفق مال خلفا وأعط ممسك مال تلفا مل يرو هذا احلديث عن عبد
  بن أيب عمرة إال إسحاق تفرد به محاد بن سلمة 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا سعيد بن سامل عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن عمرو بن عبد اهللا األودي  - ٨٩٣٦
يف عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذكر امرأ مبا ليس فيه ليعيبه مبا ليس فيه حبسه اهللا 

  نار جهنم حىت يأيت بنفاذ ما قال فيه مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال سعيد بن سامل 

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى ثنا بقية بن الوليد عن الضحاك بن محرة عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي  - ٨٩٣٧
م ال يروى هذا احلديث عن أيب عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزكاة قنطرة اإلسال

  ]  ٣٨١ص [ الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به بقية بن الوليد 

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا عبد الواحد البزار نا هنشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم قال اجتمعت أنا  - ٨٩٣٨
اخليف فتذاكرنا القدر حىت  وطاوس اليماين وعمرو بن دينار املكي ومكحول الشامي واحلسن البصري يف مسجد

ارتفعت أصواتنا وكثر لغطنا فقام طاوس فقال أنصتوا أخربكم ما مسعت أبا الدرداء خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا افترض عليكم فرائض فال تضيعوها وحد لكم حدودا 

فال تنتهكوها وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تكلفوها رمحة من ربكم فاقبلوها  فال تعتدوها وهناكم عن أشياء
األمور كلها بيد اهللا من عند اهللا مصدرها وإليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض وال مشيئة فقام القوم مجيعا وهم 

  به أسد بن موسى راضون مبا قال طاوس ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد 

حدثنا مقدام بن داود ثنا أسد بن موسى نا عبد اهللا بن وهب أخربين خالد بن محيد عن سامل بن شريح  - ٨٩٣٩
األنصاري عن حيىي بن حممد بن بشر األنصاري عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أراد اهللا بعبد 

  ا احلديث عن بن بشر األنصاري إال هبذا اإلسناد تفرد به بن وهب هوانا أنفق ماله يف البنيان ال يروى هذ



األعمش عن عبد اهللا بن عبد ]  ٣٨٢ص [ حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا روح بن مسافر عن  - ٨٩٤٠
الرمحن عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن ورقة األنصاري قال قلت يا حممد كيف يأتيك يعين جربيل عليه السالم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتيين من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر مل يرو هذا احلديث عن  فقال
  األعمش إال روح بن مسافر 

حدثنا مقدام ثنا أسد بن موسى ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن زيد بن  - ٨٩٤١
اهللا عليه و سلم قال ما من عبد يقول ال إله إال اهللا واهللا أكرب إال أعتق اهللا  أرطأة عن أيب الدرداء عن النيب صلى

ربعه من النار فإن قاهلا مرتني أعتق اهللا شطره من النار فإن قاهلا ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه من النار فإن قاهلا اربعا 
  ا اإلسناد تفرد به أبو بكر بن أيب مرمي أعتقه اهللا من النار ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذ

حدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا يوسف بن زياد عن عبد املنعم بن إدريس عن ابيه إدريس عن جده  - ٨٩٤٢
وهب بن منبه عن أيب هريرة أن رجال من اليهود أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أبا القاسم هل احتجب اهللا 

شيء غري السماوات واألرض قال نعم بينه وبني املالئكة الذين حول العرش سبعون حجابا من عز و جل عن خلقه ب
نار وسبعون حجابا من نور وسبعون حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من رفارف اإلستربق وسبعون حجابا من 

[ فر وسبعون رفارف السندس وسبعون حجابا من در أبيض وسبعون حجابا من در أمحر وسبعون حجابا من در أص
حجابا من در أخضر وسبعون حجابا من ضياء استضاءها من النار والنور وسبعون حجابا من ثلج ]  ٣٨٣ص 

وسبعون حجابا من ماء وسبعون حجابا من غمام وسبعون حجابا من برد وسبعون حجابا من عظمة اهللا اليت ال 
عليه و سلم أصدقت فيما أخربتك يا يهودي قال  توصف قال فأخربين عن ملك اهللا الذي يليه فقال النيب صلى اهللا

نعم قال فإن امللك الذي يليه إسرافيل مث جربيل مث ميكائيل مث ملك املوت صلى اهللا عليهم أمجعني ال يروى هذا 
  احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به أسد 

د بن عبد اهللا بن اهلاد عن موسى بن سرجس حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن صاحل حدثين بن هليعة عن يزي - ٨٩٤٣
عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عروة بن الزبري عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أكل بشماله 

أكل معه شيطان ومن شرب بشماله شرب معه شيطان مل يروى هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب حكيم إال موسى 
  سى إال اهلاد تفرد به بن هليعة بن سرجس وال رواه عن مو

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة عن عياش بن عباس عن سهيل بن أيب صاحل  - ٨٩٤٤
عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت يغلب أهل املدي على مديهم 

) هم وأهل األردب على أردهبم وأهل الدينار على دينارهم وأهل الدرهم على درمههم ب وأهل القفيز على قفيز
  ويرجع الناس إىل بالدهم مل يروى هذا احلديث عن عياش بن عباس إال بن هليعة تفرد به أبو األسود 

ن أيب صاحل عن أبيه حدثنا مقدام ثنا حيىي بن بكري ثنا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن صاحل ب - ٨٩٤٥
عن ايب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال جعلت 

جبهته وظهره يف يوم كان مقداره مخسني ألف ]  ٣٨٤ص [ صفائح من نار مث أمحي عليها يف نار جهنم فتكوى هبا 
جلنة وإما إىل النار وما من صاحب إبل ال يؤدي حقها ومن حقها سنة حىت يقضي بني الناس فريى سبيله إما إىل ا



حالهبا يوم وردها إال أيت هبا يوم القيامة ال يفقد منها فصيال واحدا فيبطح هلا بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه 
وما من  بأفواهها كلما مر عليه آخرها مر عليه أوهلا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني الناس

صاحب بقر وال غنم ال يؤدي حقها إال أيت هبا يوم القيامة مث يبطح هلا بقاع قرقر ليس فيها عضباء وال مكسورة 
القرن فتطؤه بأظالفها وتنطحه بقروهنا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة كلما مر عليه آخرها مر عليه أوهلا حىت 

إما إىل النار مل يرو هذا احلديث عن صاحل بن أيب صاحل إال بكري بن عبد يقضى بني الناس فريى سبيله إما إىل اجلنة و
  اهللا تفرد به بن هليعة 

حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة عن املسيب بن رافع عن جرير بن عبد اهللا  - ٨٩٤٦
وتقربوا إىل اهللا ثالث مرات فلم جييء أحد البجلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا أيها الناس تصدقوا 

بشيء حىت رئي يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال أيها الناس تصدقوا وتقربوا إىل اهللا فقام رجل من 
األنصار فجاء بقطعة سوار فأخذ منه فلما رأى ذلك الناس تتابعوا يف الصدقة فأسفر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قال من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ال ينقص من  و سلم مث
  أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ال ينقص من أزوارهم شيئا 

عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن بن حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف التنيسي نا عمر بن املغرية  - ٨٩٤٧
عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الضرار يف الوصية من الكبائر مل يرفع هذا احلديث عن داود بن أيب 

  هند إال عمرو بن املغرية 

عرار عن  حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا عبد اهللا بن املغرية ثنا هشام بن حسان عن عائشة بنت - ٨٩٤٨
معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن أزواجكن بغسل أثر الغائط والبول فإين أستحىي أن آمرهم بذلك إن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله مل يرو هذا احلديث عن عائشة بنت عرار إال هشام بن حسان 

ن هليعة عن خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن عطاء حدثنا املقدام ثنا أبو االسود النضر بن عبد اجلبار ثنا ب - ٨٩٤٩
بن أيب رباح عن بن عباس قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه وصبيته ليلة املزدلفة وأنا فيهم فارحتلوا 

  بسحر حىت صلينا الصبح مبىن مل يرو هذا احلديث عن خالد بن يزيد إال بن هليعة 

سود ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن املقربي عن عون بن عبد اهللا بن عتبة حدثنا مقدام ثنا أبو األ - ٨٩٥٠
عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة نصف النهار مل يرو هذا احلديث عن عون بن 

  عبد اهللا إال املقربي وال عن املقربي إال يزيد بن أيب حبيب تفرد به بن هليعة 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن  - ٨٩٥١
بسر بن أيب أرطاة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تقطع االيدي يف الغزو ال يروى هذا احلديث 

  باس عن بسر بن أيب أرطأة إال هبذا اإلسناد تفرد به عياش بن ع



حدثنا مقدام ثنا أبو األسود نا بن هليعة عن عياش بن عباس عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عمرة  - ٨٩٥٢
  عن عائشة أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تقطع اليد إال فيما بلغ ربع دينار 

جابر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول حدثنا املقدام ثنا أبو األسود نا بن هليعة عن أيب الزبري عن  - ٨٩٥٣
  إن العبد مع من أحب مل يروى هذا احلديث عن أيب الزبري إال بن هليعة 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود نا بن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة عن  - ٨٩٥٤
إال من ذات اجلنب مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن عائشة قالت ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هليعة 

حدثنا مقدام نا عمي سعيد بن عيسى نا مفضل بن فضالة عن يزيد بن اهلاد عن مروان بن عبد الرمحن  - ٨٩٥٥
كان  بن أخي رافع بن خديج قال أقبل إلينا رافع بن خديج وهو يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أمر

بكم رافقا هنى عن احملاقلة واملزابنة وحرم كرى األرض قال بن اهلاد وحدثين إبراهيم بن رافع بن خديج ]  ٧ص [ 
  عن أبيه هبذا مل يرو هذا احلديث عن مروان بن عبد الرمحن وإبراهيم بن رافع إال يزيد بن اهلاد 

ا حيىي بن أيوب عن يونس وعقيل عن بن حدثنا مقدام نا عمي سعيد بن عيسى ثنا مفضل بن فضالة ن - ٨٩٥٦
شهاب عن بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فمن 

وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه مل يرو هذا احلديث مقروناعن يونس وعقيل عن الزهري عن 
  ال حيىي بن أيوب وال عن حيىي إال مفضل بن فضالة تفرد به سعيد بن عيسى سعيد وأيب سلمة إ

حدثنا مقدام نا سعيد بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن أشرس عن عبد اهللا بن عمر عن أخيه عبيد اهللا بن  - ٨٩٥٧
 يرو هذا عمر عن عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل فجاج مكة منحر مل

احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال أخوه عبد اهللا وال رواه عن عبد اهللا إال عبد الرمحن بن أشرس وال عن عبد الرمحن 
  إال سعيد بن عيسى وعن عبد اهللا بن نافع عبد اهللا بن أيب صاحل 

ربيعة عن أيب األسود  حدثنا مقدام ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن - ٨٩٥٨
عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل 
أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال جعفر بن ربيعة وال عن جعفر 

  سود إال بكر بن مضر تفرد به أبو األ

حدثنا مقدام بن داود نا عبد اهللا بن يوسف التنيسى ثنا بن هليعة عن عياش بن عباس القتباين عن عروة  - ٨٩٥٩
بن الزبري عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي العتمة مث يصلي يف املسجد قبل أن يرجع إىل 

ر بثالث يتشهد يف األوليني من الوتر تشهده يف التسليم ويوتر بيته سبع ركعات يسلم ىف األربع يف كل اثنني ويوت
باملعوذات فإذا رجع إىل بيته ركع ركعتني ويرقد فإذا انتبه من نومه قال احلمد هللا الذي أنامين يف عافية وأيقظين يف 

ار فيقرأ حىت يبلغ عافية مث يرفع رأسه إىل السماء فيتفكر مث يقول ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب الن



إنك ال ختلف امليعاد مث يتوضأ مث يقوم فيصلي ركعتني يطيل فيهما القراءة والركوع والسجود ويكثر فيهما الدعاء 
حىت إىن ألرقد وأستيقظ مث ينصرف فيضطجع فيغفي مث يتضور مث يتكلم مبثل ما تكلم يف األول مث يقوم فريكع 

ا أشد تضرعا واستغفارا حىت اقول هل هو منصرف ويكون ذلك إىل آخر ركعتني مها أطول من األوليني وهو فيهم
الليل مث ينصرف فيغفي قليال فأقول هذا غفى أم ال حىت يأتيه املؤذن فيقول مثل ما قال يف األويل مث جيلس فيدعو 

مل يرو : عة بالسواك فيسنت ويتوضأ مث يركع ركعتني خفيفتني مث خيرج إىل الصالة فكانت هذه صالته ثالث عشر رك
  هذا احلديث عن عياش بن عباس إال بن هليعة 

حدثنا مقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا اهليثم بن محيد ثنا النعمان بن املنذر عن عطاء بن ايب رباح قال  - ٨٩٦٠
مل يرو : سألت عائشة هل رخص للنساء أن يصلني على الدواب فقالت مل يرخص هلن يف ذلك يف شدة وال يف رخاء 

  ا احلديث عن النعمان بن املنذر إال اهليثم بن محيد وحيىي بن محزة هذ

حدثنا مقدام ثنا أسد ثنا عدي بن الفضل عن محيد عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث  - ٨٩٦١
إال من حفظهن فهو ولىي حقا ومن ضيعهن فهو عدوي حقا الصالة والصيام واجلنابة مل يرو هذا احلديث عن محيد 

  ]  ٩ص [ عدي بن الفضل تفرد به أسد بن موسى 

حدثنا مقدام ثنا علي بن معبد الرقي ثنا وهب بن راشد ثنا مالك بن دينار عن خالس بن عمرو عن أيب  - ٨٩٦٢
الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يقول أنا اهللا ال إله إال أنا مالك امللوك وملك امللوك قلوب 

امللوك يف يدي وإن العباد إذا أطاعوين حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرمحة وإن العباد إذا عصوين حولت 
قلوهبم عليهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فال تشغلوا أنفسكم بالدعاء على امللوك ولكن اشتغلوا 

  بالذكر والتضرع إيل أكفكم ملوككم 

علي بن معبد الرقي ثنا وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خالس بن عمرو عن أيب حدثنا مقدام ثنا  - ٨٩٦٣
أ صلى اهللا عليه و سلم قال العائد يف هبته كالكلب يأكل حىت يشبع قاء مث يعود  ٢٧٢ ٢( هريرة عن رسول اهللا 

  يف قيئه مل يرو هذين احلديثني عن مالك بن دينار إال وهب بن راشد 

ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن عن  حدثنا مقدام - ٨٩٦٤
عبد الرمحن بن القاسم عن نافع عن بن عمر أن الناس أروا ليلة القدر يف السبع األواخر من رمضان فسئل رسول 

  يف السبع األواخر  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل إن الناس رأوها يف السبع األواخر فالتمسوها

حدثنا مقدام ثنا أبو االسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن نافع عن بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٩٦٥
عليه و سلم قال من أعتق شقصا يف مملوك قوم عليه مبن أعتق يف ماله وإن مل يكن عنده قوم قيمة عدله مث استسعى 

  غري مشقوق 



أبو األسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة والقاسم بن حممد عن عائشة أن  حدثنا مقدام ثنا - ٨٩٦٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الرجل يرى يف منامه شيئا وال يرى بلال ويرى بلال مث ال يرى شيئا قال 

  إذا وجد أحدكم بلال ومل ير شيئا فليغتسل وإذا رأى شيئا ومل ير بلال فال يغتسل 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن القاسم بن حممد عن عائشة أن بريرة كانت  - ٨٩٦٧
حتت مملوك فلما عتقت قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن 

  بن هليعة شئت فارقتيه ما مل ميسك مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال 

حدثنا مقدام ثنا علي بن معبد ثنا عبد اهللا بن عمر عن زيد بن أيب أنيسة عن محاد عن إبراهيم عن  - ٨٩٦٨
االسود عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وإهنا ألمامه بني نيب اهللا وبني القبلة مل يرو هذا احلديث 

  خالد بن يزيد ]  ١١ص [ وأبو عبد الرحيم  عن زيد بن أيب أنيسة إال عبد اهللا بن عمر

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٩٦٩
عليه و سلم سابق بني اخليل املضمرة فكانت ترسل من احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق اخليل الىت مل تضمر 

  وكان أمدها مسجد بين زريق وكانت ترسل 

مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال بن هليعة تفرد به أبو األسود نا أبن هليعة عن أيب األسود عن  - ٨٩٧٠
  القاسم بن حممد عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه 

سود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر أنه حدثنا مقدام ثنا أبو األ - ٨٩٧١
  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على البعري حيث توجه به 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر  - ٨٩٧٢
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدين من القمح باملد الذى ]  ١٢ص [ كاة الفطر على قالت كنا نؤدي ز

  يقتاتونه 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود نا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن أيب هريرة أن رسول اهللا  - ٨٩٧٣
  صلى اهللا عليه و سلم هنى أن ينبذ يف املزفت والدباء والنقري 

حدثنا مقدام ثنا أبو األسود ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٩٧٤
  عليه و سلم أعطى سعد بن أيب وقاص جذعا من املعز فأمره أن يضحي به 

اهللا عليه و  حدثنا مقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف نا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى - ٨٩٧٥
سلم أمر عمر بن اخلطاب زمان الفتح أن يأيت البيت وهو بالبطحاء ميحو كل صورة فيه ومل يدخله حىت حميت كل 

  صورة فيه 



حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة عن أيب الزبري قال مسعت جابرا يقول كتب رسول اهللا  - ٨٩٧٦
  إىل كسرى وقيصر والنجاشي وكل جبار عنيد صلى اهللا عليه و سلم قبل أن ميوت 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن أيب عياش قال مسعت جابر  - ٨٩٧٧
وسيعود غريبا كما بدأ ]  ١٣ص [ بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا 

  الوا وما هم يا رسول اهللا قال الذين يصلحون عند فساد الناس فطوىب للغرباء ق

وبإسناده عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل نفس حتشر على هواها من هوي الكفر  - ٨٩٧٨
  فهو مع الكفر وال ينفعه عمله شيئا 

عمرو بن جابر احلضرمي أنه مسع جابر  حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا بكر بن مضر ثنا أبو زرعة - ٨٩٧٩
بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وستا من شوال كان له صيام سنة أو كتب 

  له صيام سنة 

وبه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف الطاعون الفار منه كالفار يوم الزحف ومن  - ٨٩٨٠
  ن له أجر شهيد صرب فيه كا

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة نا بكر بن سوادة عن دويد بن نافع عن أيب موسى أن  - ٨٩٨١
جابر بن عبد اهللا حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم صالة اخلوف يوم حمارب بكل طائفة ركعة 

  وسجدتني 

 بن يوسف نا بن هليعة عن عتبة بن أيب حكيم عن حصني بن حرملة عن أيب حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا - ٨٩٨٢
مصبح عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود يف نواصيها اخلري واليمن إىل يوم القيامة 

  وأهلها معانون عليها قلدوها وال تقلدوها األوتار 

ف حدثين عيسى بن يونس نا عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن عبد حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوس - ٨٩٨٣
الرمحن بن سابط عن جابر بن عبد اهللا أن رجال قال كيف أصبحت يا رسول اهللا فقال خبري من رجل مل يصبح صائما 

  ومل يعد سقيما ومل يشيع جنازة 

الشعيب عن جابر قال قال رسول حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا عيسى بن يونس عن جمالد عن  - ٨٩٨٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلجوا على املغيبات فإن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم قالوا ومنك يا رسول 

  اهللا قال ومين ولكن اهللا أعانين عليه فأسلم 

ن عبد اهللا العدواين عن حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة عن احلارث بن يزيد عن جندب ب - ٨٩٨٥
سفيان بن عوف القارىء عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وطلعت 



الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت اهللا يوم القيامة قوم نورهم كالشمس قالوا حنن هم يا رسول اهللا 
  قراء املهاجرين الذين حيشرون من أقطار األرض قال ال ولكم خري كثري ولكنهم ف

وبإسناده عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب للغرباء قلنا وما الغرباء  - ٨٩٨٦
  قال قوم صاحلون قليل يف ناس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 

دينار عن عطاء بن أيب رباح ]  ١٥ص [ بن هليعة عن عمرو بن  حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا - ٨٩٨٧
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا 

  فيأكل منه إنسان وال طائر وال شيء إال كان له أجر 

عة عن احلارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم الصديف عن حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هلي - ٨٩٨٨
القاسم بن الربحي قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص حيدث أن خصمني اختصما إىل عمرو بن العاص فقضى 
بينهما فسخط املقضي عليه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى 

  تهد فأصاب فإن له عشرة أجور وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجران القاضي فاج

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين ربيعة بن يزيد حدثين عبد اهللا  - ٨٩٨٩
ليمان بن بن الديلمي مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن س

داود سأل اهللا ثالثا فأعطاه اثنتني وأنا أرجو ان يكون قد أعطاه الثالثة سأل اهللا حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه 
وسأل ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه إياه وسأله اميا رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة يف هذا املسجد 

  مثل يوم ولدته أمه  يعين مسجد بيت املقدس أن خيرج من ذنوبه

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد  - ٨٩٩٠
اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات األرض 

نيا فقال رجل هل يأيت اخلري بالشر فصمت رسول اهللا صلى اهللا الد]  ١٦ص [ فقيل ما بركات األرض قال زهرة 
عليه و سلم حىت ظننا أنه سينزل عليه مث جعل ميسح العر ق عن جبينه مث قال أين السائل هل يأيت اخلري بالشر فقال 

املال خضرة  الرجل أنا ذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اخلري ال يأيت اال باخلري ثالث مرات وإن هذا
حلوة وإن كل ما ينبت الربيع حبطا يقتل أو يلم إال آكلة اخلضر تأكل حىت إذا اشتدت خاصرتاها استقبلت 

الشمس فاجترت وثلطت وبالت مث عادت فأكلت إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه حبقه ووضعه يف حقه فنعم 
  املعونة هو ومن أخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن املبارك عن خالد احلذاء عن  - ٨٩٩١
  عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربكة مع أكابركم 



 عن أيب هريرة قال تزوج حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن حممد بن املغرية نا كامل أبو العالء عن أيب صاحل - ٨٩٩٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم مل يرو هذا احلديث عن كامل إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية 

  وخالد بن عبد الرمحن املخزومي 

ريرة حدثنا املقدام بن داود نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية نا يونس بن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب ه - ٨٩٩٣
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليباهي بأهل عرفات أهل السماء املالئكة يقول انظروا إىل عبادي 

  هؤالء جاؤوا شعثا غربا 

حدثنا املقدام بن داود نا سعيد بن عفري نا سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب  - ٨٩٩٤
صلى اهللا عليه و سلم قال آمني آمني آمني فقيل له يا رسول اهللا ما كنت تصنع هذا فقال قال هريرة أن رسول اهللا 

يل جربيل عليه السالم رغم أنف عبد أو بعد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمني مث قال رغم أنف عبد أو 
و بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك بعد أدرك والديه او أحدمها فلم يدخله اجلنة فقلت آمني مث قال رغم أنف عبد أ

  فقلت آمني 

حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٨٩٩٥
استتبعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة فقال إن نفرا من اجلن مخسة عشر بنو إخوة وبنو عم يأتوين الليلة 

م القرآن فانطلقت معه إىل املكان الذي أراد فجعل يل خطا مث أجلسين فيه وقال ال خترجن من هذا فبت فأقرأ عليه
فيه حىت أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع السحر ويف يده عظم حائل وروثة ومحمة فقال إذا أتيت اخلالء 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهبت فال تستنجني بشيء من هذا قال فلما أصبحت قلت ألعلمن حيث كان رس
  فرأيت موضع سبعني بعريا مل يرو علي بن رباح عن بن مسعود حديثا غري هذا 

حدثنا املقدام ثنا أسد بن موسى ثنا املسعودي عن داود بن يزيد األودي عن أبيه عن أيب هريرة قال قيل  - ٨٩٩٦
  فان الفرج والفم يا رسول اهللا ما أكثر ما يوجل الناس النار فقال األجو

حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن حممد بن املغرية ثنا مسعر بن كدام عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب العباس  - ٨٩٩٧
عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمل أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إين أفعل 

العني كل شهر ثالثة أيام فذاك صوم الدهر فقلت إين أجد قوة فقال صم صوم ذلك قال فإنك إذا فعلت خبصت 
  داود كان يصوم يوما ويفطر يوما 

وعن عبد اهللا بن عمرو قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستأذنه يف اجلهاد فقال أحي  - ٨٩٩٨
  والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد 

اهللا بن حممد بن املغرية ثنا مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر قال قال  حدثنا املقدام نا عبد - ٨٩٩٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خياركم أحسنكم قضاء 



حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا عبد اهللا بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٩٠٠٠
و سلم من مكة يف حج أو عمرة أو غزو فلما كان ببعض الطريق قال من ميأل لنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فمألت احلوض فلما كان يف ]  ١٩ص [ حياض األثاية قال جابر فقلت أنا يا رسول اهللا فمضينا حىت أتينا األثاية 
اء فتوضأ من بعض الليل جاء رجل فنزل فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلق فقضى حاجته مث ج

احلوض مث جاء فصلى عليه إزار ملتحفا به فتوضأت مث جئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فجعلين عن ميينه فصلى 
  ركعتني 

حدثنا املقدام نا نعيم بن محاد نا عبد اهللا بن املبارك عن يونس عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن  - ٩٠٠١
زون على اهلالك وتقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة أهنا كانت تأمر بالتلبينة للمريض واحمل

  يقول التلبينة جتم فؤاد املريض وتذهب ببعض احلزن 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة عن أخيه عيسى بن هليعة عن عكرمة عن بن عباس قال ملا  - ٩٠٠٢
  هللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلبس نزلت آية الفرائض يف سورة النساء هنى رسول ا

حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن عيسى نا مفضل بن فضالة عن حممد بن عجالن حدثين احلارث بن يزيد  - ٩٠٠٣
مسعت النعمان بن بشري األنصاري يقول ]  ٢٠ص [ العكلي وسعيد بن عبد الرمحن اهلمداين عن عامر الشعيب قال 

ه و سلم يقول اجعلوا بينكم وبني احلرام سترة من فعل ذلك كان أبرأ لعرضه ودينه مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي
  ومن وقع فيه كاملرتع إىل جانب احلمى يوشك أن يقع فيه وإن لكل ملك محى وإن محى اهللا يف األرض حمارمه 

ن أيب هريرة حدثنا املقدام نا عمي سعيد نا مفضل بن فضالة عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي ع - ٩٠٠٤
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة 

  األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان مل يرو هذا احلديث عن بن عجالن عن املقربي إال مفضل بن فضالة 

عيسى نا عبد الرمحن بن أشرس عن عبد اهللا بن عمر عن محيد عن أنس حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن  - ٩٠٠٥
بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أدخلت اجلنة رأيت فيها قصرا من ذهب فقلت جلربيل ملن 

هذا القصر قال لرجل من قريش فرجوت أن أكون أنا هو فقلت ومن هو فقال عمر بن اخلطاب فذكر ذلك رسول 
 صلى اهللا عليه و سلم لعمر وقال فلوال ما علمت من غريتك يا أبا حفص لدخلته فبكى عمر وقال بأيب وأمي اهللا

أعليك أغار يا رسول اهللا قال عبد اهللا بن عمر وحدثىن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا 
منه واهللا أغري منا مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال عليه و سلم مثله غري أنه قال وقال عمر غيور وأنا أغري 

  عبد اهللا بن عمر وال عن عبد اهللا بن عمر إال عبد الرمحن بن أشرس تفرد به سعيد بن عيسى 

حدثنا املقدام ثنا حيىي بن بكري ثنا عبد اهللا بن السمح التجيىب عن عباد بن كثري عن عقيل عن بن شهاب  - ٩٠٠٦
ك أن زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجارت أبا العاص بن الربيع بن عبد مشس فأجاز عن أنس بن مال

  النيب صلى اهللا عليه و سلم جوارها 



حدثنا املقدام ثنا حيىي بن بكري ثنا حيىي بن صاحل األيلي عن إمساعيل بن أمية عن عطاء بن أيب رباح عن  - ٩٠٠٧
و سلم قال لعتاب بن أسيد إين قد بعثتك على أهل اهللا أهل مكة فاهنهم عن بيع ما بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه 

مل يقبضوا وعن ربح ما مل يضمنوا وعن شرطني يف شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف مل يرو هذا احلديث عن 
  إمساعيل بن أمية إال حيىي بن صاحل وال عن عطاء إال إمساعيل تفرد به حيىي بن بكري 

حدثنا املقدام نا سعيد بن عفري نا سليما ن بن بالل عن كثري بن زيد عن عمرو بن متيم موىل بين زمانة  - ٩٠٠٨
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دنا رمضان يقول أظلكم شهركم هذا وحملوف 

مثله إن اهللا ليكتب أجره ونوافله قبل ان  أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم الذى حلف به ما مر على املسلمني
يدخله ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن املؤمن يعد نفقته وقوته لعياله وإن الفاجر يعد لغفلة املسلمني 

  وعورهتم فهو نعمة للمؤمن نقمة على الكافرين 

ل عن أنس بن مالك أنه مسعه يقول آىل حدثنا املقدام نا سعيد بن عفري نا سليمان بن بالل عن محيد الطوي - ٩٠٠٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام يف مشربة تسعا وعشرين مث نزل فقالوا يا 

  رسول اهللا آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا  حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار نا محاد بن أيب محيد عن يعقوب موىل احلرقة - ٩٠١٠
صلى اهللا عليه و سلم قال من تبع جنازة حىت يصلي عليها كان له قرياط ومن تبعها حىت تغيب كان له قرياطان 

أصغرمها مثل أحد مل يرو محاد بن أيب محيد وهو حممد هكذا يقول أهل املدينة محاد عن يعقوب موىل احلرقة حديثا غري 
  هذا 

ام نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية نا سفيان الثوري عن أيوب السختياين وخالد احلذاء عن أيب حدثنا املقد - ٩٠١١
قالبة عن أنس بن مالك قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على 

  البكر أقام عندها ثالثا 

ال ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه حدثنا بكر بن سهل واملقدام بن داود قا - ٩٠١٢
عن عمرو بن العاص قال بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرين أن آخذ ثيايب وسالحي فأتيته وهو يتوضأ 

من  فصعد يف النظر مث طأطأه فقال يا عمرو إين أريد أن أبعثك على جيش ليظفرك اهللا ويسلمكم وأزعب لك زعبة
صاحلة فقلت يا رسول اهللا ما أسلمت رغبة يف املال ولكين أسلمت رغبة يف اإلسالم وأكون مع ]  ٢٣ص [ املال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم ونعما باملال الصاحل للمرء الصاحل 

قابوس عن عبد اهللا بن حدثنا املقدام نا خالد بن نزار ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب  - ٩٠١٣
  عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرامحون يرمحهم اهللا ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء 



حدثنا املقدام نا سعيد بن أيب مرمي ثنا عبد اجلبار بن عمر عن حممد بن املنكدر عن جابر قال كان رسول  - ٩٠١٤
فت إذا مشى وكان رمبا تعلق رداؤه يف الشجرة أو الشيء فال يلتفت حىت يرفعوه اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلت

  عليه وكانوا يضحكون وميزحون وكانوا قد أمنوا التفاته 

  وعن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل معروف صدقة  - ٩٠١٥

بو هانئ محيد بن هانئ عن أيب سعيد الغفاري حدثنا املقدام نا حيىي بن بكري ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين ا - ٩٠١٦
أنه مسع أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيصيب أميت داء األمم فقالوا يا رسول اهللا 
وما داء األمم قال األشر والبطر والتدابر والتنافس يف الدنيا والتباغض والبخل حىت يكون البغي مث يكون اهلرج مل 

  هذا احلديث عن أيب سعيد الغفاري إال أبو هانئ يرو 

شعيب عن أبيه عن جده عن ]  ٢٤ص [ حدثنا املقدام ثنا عثمان بن صاحل ثنا بن هليعة عن عمرو بن  - ٩٠١٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يتحرك من الليل بسم اهللا عشر مرات وسبحان اهللا عشرا آمنت 

  اغوت عشرا ويف كل شيء يتحرفه ومل ينبغي لذنب يدركه إىل مثلها باهللا وكفرت بالط

حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن عيسى نا مفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال  - ٩٠١٨
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أشياء حرمها ومثن الكلب مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال مفضل 

حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار أبو يزيد األيلي ثنا حممد بن صاحل التمار عن الزهري عن سعيد بن  - ٩٠١٩
املسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف زكاة الكروم إهنا خترص كما خترص النخل 

  ث عن الزهري إال حممد بن صاحل مث تؤدى زكاهتا زبيبا كما تؤدى زكاة النخل مترا مل يرو هذا احلدي

حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا كثري بن عبد اهللا املزين عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري  - ٩٠٢٠
عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ زكاة الفطر من أهل البادية األقط مل يرو هذا احلديث 

  عبد اهللا ]  ٢٥ص [ ا اإلسناد تفرد به كثري بن عن أيب سعيد إال هبذ

حدثنا املقدام نا خالد بن نزار ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا  - ٩٠٢١
عليه و سلم قال إن من الشعر حكمة مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سفيان تفرد به خالد بن نزار وهنشل بن 

  ي كثري املصر

حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن عيسى نا مفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء وأيب الزبري أهنما مسعا  - ٩٠٢٢
جابرا بن عبد اهللا يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املخابرة واملزابنة واحملاقلة وبيع الثمر حىت يطعم إال 

  العرايا 



بن عيسى ثنا مفضل بن فضالة عن خالد بن يزيد حدثين عطاء بن أيب رباح حدثنا مقدام نا عمي سعيد  - ٩٠٢٣
عن عروة بن الزبري أن عائشة حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبني القبلة 

  مل يرو هذا احلديث عن خالد بن يزيد إال مفضل 

مفضل بن فضالة عن حيىي بن أيوب عن يونس وعقيل عن بن  حدثنا املقدام نا عمي سعيد بن عيسى ثنا - ٩٠٢٤
شهاب عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق 

  تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

ن عن حممد بن املنكدر عن جابر قال إذا دخل أهل حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية نا سفيا - ٩٠٢٥
اجلنة اجلنة قال اهللا عز و جل يا عبادي هل تسألوين شيئا فأزيدكم قالوا يا ربنا ما خري مما أعطيتنا قال رضواين أكرب 

  يب رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن سفيان مرفوعا إال عبد اهللا بن املغرية والفريا

حدثنا املقدام بن داود نا عبد اهللا بن حممد ثنا مهام بن حيىي عن قتادة يف قوله ما أدري ما يفعل يب وال  - ٩٠٢٦
بكم قال قد علم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك ما يفعل به حني أنزل اهللا إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال مهام 

ى اهللا عليه و سلم ملا أنزلت عليه هذه اآلية قال لقد انزلت علي آية أحب فحدثنا عن أنس بن مالك أن نيب اهللا صل
إيل من الدنيا مجيعا فلما تال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجل من القوم هنيئا لك يا نيب اهللا قد بني اهللا لك ما 

تها األهنار اآلية مل يرو هذا احلديث يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل اهللا ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حت
  عن مهام إال عبد اهللا بن حممد بن املغرية 

حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار ثنا عبد اهللا بن املؤمل عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى  - ٩٠٢٧
  د اهللا بن املؤمل اهللا عليه و سلم ماء زمزم ملا شرب له مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبريإال عب

عن عبد اهللا بن ]  ٢٧ص [ حدثنا املقدام نا خالد ثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن جماهد  - ٩٠٢٨
عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث 

  عن جماهد إال إسحاق 

قدام ثنا خالد بن نزار نا نافع بن عمر اجلمحي عن بن أيب مليكة قال قال عبد اهللا بن عمر قال حدثنا امل - ٩٠٢٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوضي مسرية شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق ورحيه أطيب من املسك 

  وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه ال يظمأ أبدا 

د بن نزار نا نافع بن عمر نا بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر قال قال حدثنا مقدام نا خال - ٩٠٣٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل أحدهم الكالم بلسانه كما تتخلل 

  بن عمر الباقرة الكأل بألسنتها ال يروى عن عبد اهللا بن عمر إال هبذا اإلسناد تفرد به نافع 



عن محيد الطويل عن أنس ]  ٢٨ص [ حدثنا املقدام بن داود نا خالد بن نزار عن إبراهيم بن طهمان  - ٩٠٣١
بن مالك قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته رجال يهادي بني ابنيه فيما بني مكة واملدينة فقال مب 

  يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا فلريكب  هذا قالوا نذر أن ميشي إىل البيت فقال إن اهللا ال

حدثنا املقدام نا خالد بن نزار عن إبراهيم بن طهمان حدثين أبو عثمان اليشكري قال مر بنا أنس بن  - ٩٠٣٢
مالك يف مسجد بين رفاعة وقد صلينا الغداة ومعه نفر فأذن بعضهم فركع الركعتني مث أقام فتقدم أنس بن مالك 

رغ من صالته أرسل إىل وسادتني فأيت هبما فالتفتنا له فقعد حيدثنا فكان فيما حدثنا أنه خدم فصلى هبم الغداة فلما ف
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني فما قال له لشيء فعله مل فعلت هذا وال لشيء مل يفعله أال فعلت كذا 

بن عمري ثنا أبو الزبري عن جابر أن النيب صلى حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا حممد بن عبد اهللا بن عبيد  - ٩٠٣٣
اهللا عليه و سلم قال هذا البيت دعامة من دعائم اإلسالم فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على اهللا فإن مات 
أدخله اجلنة وإن رده إىل أهله رده بأجر وغنيمة مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبريإال حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن 

   عمري

حدثنا املقدام نا خالد نا سفيان بن عبد اهللا عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أنس أن رسول اهللا  - ٩٠٣٤
رأسه املغفر غري حمرم فلما نزعه جاءه فقال بن خطل ]  ٢٩ص [ صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعلى 

  متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه 

خالد ثنا عبد اهللا بن عمر عن محيد عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو  حدثنا املقدام ثنا - ٩٠٣٥
  حمرم من داء يف رأسه مل يرو هذا احلديث عن محيد إال عبد اهللا بن عمر 

حدثنا املقدام نا خالد نا عبد اهللا بن عمر عن محيد عن أنس قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٠٣٦
  لثمرة حىت تزهي فقيل له وما تزهي قال حىت حتمر عن بيع ا

حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قدم  - ٩٠٣٧
مثانية رهط من عكل املدينة فأسلموا فاجتووا األرض فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكوا إليه فقال هلم 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغدوا إىل اإلبل فاشربوا من ألباهنا وأبواهلا فذهبوا فكانوا فيها ما شاء اهللا فقتلوا رسو
  الراعي وساقوا اإلبل فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طلبهم فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم 

حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة حدثين عبد اهللا حدثنا املقدام ثنا خالد بن نزار نا  - ٩٠٣٨
بن عبد القارىء أنه مسع أبا هريرة يقول ما أنا هنيت عن صيام يوم اجلمعة ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هنى عنه 

ريرة قال كان الناس إذا حدثنا املقدام نا خالد بن نزار ثنا إبراهيم بن طهمان عن حممد بن زياد عن أيب ه - ٩٠٣٩
فإن قالوا صدقة قال كلوا ومل يأكل وإن قالوا ]  ٣٠ص [ أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتمر سال عنه 

  هدية أكل معهم 



وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ربكم تبارك وتعاىل كل عمل بن آدم له  - ٩٠٤٠
  أجزي به وخللوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك إال الصوم يل وأنا 

وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس املسكني بالطواف الذي ترده األكلة  - ٩٠٤١
  واألكلتان والتمرة والتمرتان ولكن املسكني الذي ال جيد ما يغنيه وال يسأل الناس ليعطوه 

ا خالد عن عبد اهللا بن عمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا حدثنا املقدام ن - ٩٠٤٢
صلى اهللا عليه و سلم قال كل عمل بن آدم له والصوم يل وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من 

رحتان فرحة عند فطره ريح املسك يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي فهو يل وأنا أجزي به للصائم ف
وفرحة حني يلقاين الصيام جنة فإن قاتله أحد أو شتمه أحد فال يكلمه وليقل إين صائم مل يرو هذا احلديث عن عبد 

  اهللا بن عمر إال خالد بن نزار 

فر بن حدثنا املقدام نا خالد بن نزار وثنا حيىي بن أيوب العالف ثنا سعيد بن أيب مرمي قاال ثنا حممد بن جع - ٩٠٤٣
أيب كثري عن زيد بن أسلم عن حممد بن املنكدر عن حممد بن كعب القرظي قال دخلت على أنس بن مالك عند 
العصر يوم يشكون فيه رمضان وأنا أريد أن أسلم عليه فدعا بطعام فأكل فقلت هذا الذي تصنع سنة قال نعم مل 

  يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال حممد بن جعفر 

ثنا املقدام ثنا خالد بن نزار نا املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا عن النيب حد - ٩٠٤٤
صلى اهللا عليه و سلم قال كل معروف صدقة ومن املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك يف إناء 

  أخيك 

ينة يقول كان حممد بن املنكدر إذا ذكر القدرية حدثنا املقدام نا خالد بن نزار قال مسعت سفيان بن عي - ٩٠٤٥
  قال القدرية املشركون 

حدثنا املقدام نا خالد بن نزار نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد  - ٩٠٤٦
سألنا  اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يتصرب يصربه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ومن

  نعطه وما أعطي أحد رزقا أوسع له من الصرب 

حدثنا املقدام ثنا خالد ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٩٠٤٧
قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء فقال النبيون قلت مث أي قال مث الصاحلون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حىت 

جيد إال التمرة أو حنوها وإن كان أحدهم ليبتلى فيقمل حىت ينبذ القمل وكان أحدهم بالبالء أشد فرحا منه ما 
  بالرخاء مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال هشام بن سعد 

بن حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف وعثمان بن صاحل قاال ثنا بن هليعة عن حممد بن زيد بن املهاجر  - ٩٠٤٨
قنفذ عن حممد بن املنكدر عن جابر أن رجال من ثقيف أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية من مخر بعد 



حرمت اخلمر فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشقت فقال رجل لو أمرت هبا فتباع فقال ]  ٣٢ص [ ما 
  يعها مل يرو هذا احلديث عن حممد بن زيد إال بن هليعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الذي حرم شرهبا حرم ب

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف وعثمان بن صاحل قاال ثنا بن هليعة عن حممد بن املنكدر عن جابر أن  - ٩٠٤٩
نكدر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدفعوا يوم عرفة حىت يدفع اإلمام مل يرو هذا احلديث عن حممد بن امل

  إال بن هليعة 

حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف وعثمان بن صاحل قاال ثنا بن هليعة عن حممد بن املنكدر عن جابر أن  - ٩٠٥٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم ال ينفع 

صاحل وعبد اهللا بن يوسف قاال ثنا بن هليعة عن حممد بن املنكدر عن  حدثنا املقدام بن داود نا عثمان بن - ٩٠٥١
جابر أن امرأة كانت بينها وبني زوجها خصومة فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت املرأة هذا زوجي 

شيء  والذى بعثك باحلق ما يف األرض أبغض إيل منه وقال الزوج هذه امرأيت والذي بعثك باحلق ما يف األرض
أبغض إيل منها فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يدنوا إليه مث دعا هلما فلم يفترقا من عنده حىت قالت 

الزوج والذى بعثك باحلق ما خلق اهللا شيئا ]  ٣٣ص [ والذى بعثك باحلق ما خلق اهللا شيئا أحب إيل منه وقال 
  إال بن هليعة أحب إيل منها مل يرو هذا احلديث عن بن املنكدر 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف و النضر بن عبد اجلبار قاال ثنا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن  - ٩٠٥٢
األشج أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد اهللا عاده مث قال ال أبرح حىت حتتجم فإين مسعت رسول اهللا 

  شفاء صلى اهللا عليه و سلم يقول احلجامة 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا بن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن  - ٩٠٥٣
عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح يقول إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير 

ا تدهن هبا السفن وتدهن هبا اجللود وتستصبح هبا الناس فقال واالصنام قيل يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإهن
حرام مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك قاتل اهللا اليهود إن اهللا حرم عليها الشحوم فجملوها مث 

  باعوها وأكلوا أمثاهنا 

ان بن صاحل قالوا نا بن هليعة عن حدثنا املقدام بن داود نا عبد اهللا بن يوسف وعبد اهللا بن احلكم وعثم - ٩٠٥٤
  خري بن نعيم عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا قال حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثن السنور 

عن جابر أن ]  ٣٤ص [ حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا بن هليعة عن خري بن نعيم عن عطاء  - ٩٠٥٥
  قال هدايا اإلمام غلول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر قال هنى  - ٩٠٥٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املخابرة واملزابنة واحملاقلة واملخابرة على الثلث والربع والنصف ببياض االرض 

  وبيع العنب يف الشجر بالزبيب واحملاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام واملزابنة بيع الرطب بالتمر 



حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول اهللا  - ٩٠٥٧
   صلى اهللا عليه و سلم ال صدقة يف شيء من الزرع والنخل والكرم حىت يكون جداده مخسة أوسق

وعن جابر قال جاء رجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقال له رسول اهللا صلى  - ٩٠٥٨
  اهللا عليه و سلم صليت قال ال قال فصل ركعتني 

وعن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على األخرى وهو  - ٩٠٥٩
  حاديث عن عمرو بن دينارإال حممد بن مسلم مستلق مل يرو هذه األ

حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٩٠٦٠
أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منصرفه من حنني ويف ثوب بالل فضة يقبض منها وجعل يعطي الناس 

فقال ويلك من يعدل إذا مل أعدل لقد خبت وخسرت إن مل أعدل فقال عمر بن ]  ٣٥ص  [فقال يا حممد اعدل 
اخلطاب دعين فأقتل هذا املنافق فقال معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن 

  ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

ام ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا بن هليعة عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر قال غربت حدثنا املقد - ٩٠٦١
الشمس ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسرف وصلى املغرب مبكة وبينهما عشرة أميال وغربت الشمس بذات 

  اجليش فصلى املغرب باملدينة وبينهما أحد عشر ميال 

اهللا بن يوسف ثنا مالك بن أنس عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا املقدام ثنا عبد - ٩٠٦٢
  عليه و سلم هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث مث قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا 

وبه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث وأن يأكل  - ٩٠٦٣
  شماله وأن ميشي يف نعل واحدة الرجل ب

  وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البقرة عن سبعة واجلزور عن سبعة  - ٩٠٦٤

  وعن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أغلقوا الباب وأوكوا السقاء  - ٩٠٦٥

حيىي بن أيوب عن بن جريج عن أيب الزبري حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا الليث بن سعد حدثين  - ٩٠٦٦
عن جابر قال اشترى النيب صلى اهللا عليه و سلم من أعرايب من بين عامر بن صعصعة بعريا فلما ]  ٣٦ص [ 

أوجب له البيع قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اختر قال له أعرايب إن رأيت كاليوم بيعا خريا من بيعك عمرك 
  قريش  اهللا ممن أنت قال من



حدثنا املقدام ثنا عبد اهللا بن يوسف حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر قال أقبل  - ٩٠٦٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلبل وقد قضى حاجته وبني أيديهم متر على حجفة فدعوه إليه فقعد يأكل معنا 

  إال الليث  وما مس ماء مل يرو هذا احلديث عن خالد بن يزيد

حدثنا املقدام بن داود ثنا عبد اهللا بن يوسف نا بن هليعة عن خالد بن يزيد عن أيب الزبري عن جابر قال ملا  - ٩٠٦٨
ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعوذ باهللا من نزلت قل هو القادر على أ

ذلك أو من حتت أرجلكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعوذ باهللا من ذلك أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر 
  ]  ٣٧ص [ ولو استعاذه ألعاذه 

عة عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا بن هلي - ٩٠٦٩
سلم ملا نزل احلجر يف غزوة تبوك قام فخطب الناس وقال يا أيها الناس ال تسألوا نبيكم عن اآليات هؤالء قوم 

صاحل سألوا نبيهم أن يبعث هلم ناقة ففعل فكانت تروى من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها وحيلبون من لبنها 
مثل الذي كانوا يصيبون من يوم غبها مث تصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر رهبم فعقروها فأجلهم اهللا ثالثة أيام 
وكان وعد اهللا غري مكذوب مث جاءهتم الصيحة فأهلك اهللا من كان منهم بني السماء واالرض إال رجال كان يف 

  ن هو قال أبو رغال حرم اهللا فمنعه حرم اهللا من عذاب اهللا قيل يا رسول اهللا م

وعن جابر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أنا فرط لكم بني أيديكم على احلوض قدره ما  - ٩٠٧٠
  بني أيلة إىل مكة وسيأيت رجال ونساء فال يطعموا منه شيئا 

أهل املشرق واإلميان وعن جابر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول غلظ القلوب واجلفاء يف  - ٩٠٧١
  والسكينة يف أهل احلجاز 

وعن جابر أن جارية كانت لبعض األنصار فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت إن سيدي  - ٩٠٧٢
  على البغاء إن أردن حتصنا ]  ٣٨ص [ يكرهين على البغاء فأنزل اهللا وال تكرهوا فتياتكم 

لى اهللا عليه و سلم يقول إذا أعجبت أحدكم املرأة فوقعت يف نفسه وعن جابر قال مسعت رسول اهللا ص - ٩٠٧٣
  فليذهب إىل امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما يف نفسه 

وعن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تستبطئوا الرزق فإنه ال متوت نفس حىت تبلغ  - ٩٠٧٤
  ام آخر رزقها فأمجلوا يف الطلب احلالل وإياكم واحلر

حدثنا املقدام بن داود نا أسد بن موسى وعبد اهللا بن يوسف والنضر بن عبد اجلبار أبو األسود قالوا ثنا  - ٩٠٧٥
بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حنن يوم القيامة على كوم فوق 

ل فاألول حىت يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر الناس فتدعى األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد االو
ربنا فيقول تبارك وتعاىل أنا ربكم فيقولون حىت ننظر اليك فيتجلى هلم مث ينطلق ويتبعونه مث يعطي كل إنسان منافق 

اء اهللا مث ومؤمن يوم يغشاه ظلة مث يتبعونه معهم املنافقون على جسر جهنم فيها كالليب وحسك يأخذون من ش



يطفئ نور املنافق وينجو املؤمن فينجو اول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم 
كأضوإ جنم يف السماء مث كذلك مث حتل الشفاعة ويشفعون حىت خيرج من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه مثقال شعرية 

هريق أهل اجلنة عليهم من املاء حىت ينبتوا نبات الغثاء يف السيل مث يسألوا اهللا حىت من اإلميان فيجعلون بفناء اجلنة وي
  جيعل ألحدهم مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاهلا 

حدثنا املقدام نا سعيد بن أيب مرمي وعبد اهللا بن يوسف والنضر بن عبد اجلبار قالوا نا بن هليعة عن أيب  - ٩٠٧٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن هذه األمة تبتلى يف قبورها فإذا دخله املؤمن  الزبري عن جابر قال مسعت رسول

فيقول ما كنت تقول يف هذا الرجل فيقول املؤمن أقول ]  ٣٩ص [ وتوىل عنه أصحابه جاءه ملك شديد االنبهار 
اهللا منه من النار فريامها  إنه رسول اهللا وعبده فيقول له امللك انظر مقعدك الذي ترى من اجلنة ومقعدك الذى أجناك

كالمها فيقول املؤمن دعوين أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما املنافق فيتوىل عنه أهله فيقال له ما كنت تقول يف هذا 
الرجل فيقول ال أدري أقول ما يقول الناس فيقال له ال دريت انظر إىل مقعدك الذي كان لك من اجلنة قد أبدلت 

قال جابر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه مكانه مقعدك من النار 
  املؤمن على إميانه واملنافق على نفاقه 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن يوسف نا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٩٠٧٧
  قاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة وبني الرجل وبني الكفر ترك الصالة و سلم يقول ال تزال طائفة من أميت ي

حدثنا املقدام ثنا أسد بن موسى وسعيد بن أيب مرمي قاال نا بن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أنه مسع  - ٩٠٧٨
إىل يوم القيامة مث ينزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين 

  عيسى بن مرمي فيقول أمريهم تقدم فصل لنا فيقول ال إن بعضكم لبعض أمري ليكرم اهللا هذه االمة 

حدثنا املقدام نا عبد اهللا بن حممد بن املغرية الكويف ثنا سفيان الثوري عن مزاحم بن زفر عن جماهد عن  - ٩٠٧٩
يه و سلم دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته يف رقبة ودينارا أنفقته يف أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  سبيل اهللا ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك 

 )  

  من امسه مسلمة

 (  

عائذ حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي ثنا منبه بن عثمان نا الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن بن  - ٩٠٨٠
أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة هل أنت حمدثي حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس 

فيه نسيان وال كذب قال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا قد حقت حمبيت للذين 
من مؤمن وال مؤمنة يقدم اهللا له ثالثة اوالد يتصادقون من أجلي وقد حقت حمبيت للذين يتناصرون من أجلي وما 

  من صلبه مل يبلغوا احللم إال أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم 



حدثنا مسلمة بن جابر نا منبه بن عثمان حدثين صدقة نا الوضني بن عطاء عن عطاء اخلرساين عن  - ٩٠٨١
ة خلقت من ضلع وال يستقيم لك على خلق واحد احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املرأ

  فإن تقمها تكسرها فدارها تعش هبا مل يرو هذا احلديث عن الوضني بن عطاء إال صدقة تفرد به منبه بن عثمان 

حدثنا مسلمة بن جابر ثنا منبه بن عثمان نا ثور بن يزيد عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا عن  - ٩٠٨٢
 عليه و سلم قال ذات يوم أحتبون أن يكون لكم سدس اجلنة قالوا بلى يا رسول اهللا عرضها النيب صلى اهللا

قال فخمسها قالوا نعم قال فالربع قالوا فذاك اكثر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ٤١ص [ السماوات واألرض 
  و سلم أرجو أن أكون أنا النصف الباقي 

ا منبه بن عثمان نا صدقة حدثين النعمان بن املنذر عن مكحول وحيىي حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي ن - ٩٠٨٣
بن احلارث عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد 

  استكمل اإلميان مل يرو هذا احلديث عن النعمان إال صدقة تفرد به منبه بن عثمان 

ثنا مسلمة بن جابر اللخمي نا منبه بن عثمان نا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد احلضرمي أن حد - ٩٠٨٤
ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعلك أن ينسأ يف أجلك حىت 

ة فما فوق ذلك فإنه ال يقام رجل تكون ممن يؤمر على عشرة حني يسكن الناس الكفور فإياك أن تؤمرن على عشر
على عشرة فما فوق ذلك إال أتى اهللا مغلوال يده إىل عنقه وال يفكه من غله ذلك إال عدل إن كان عدل بينهم وال 

تعمرن الكفور فإن عامر الكفور كعامر القبور ال يروى ما من أمري عشرة عن ثوبان إال هبذا اإلسناد تفرد به صفوان 
   ] ٤٢ص [ بن عمرو 

حدثنا مسلمة بن اهليصم بن مسلمة األصبهاين ثنا العباس بن الفرج الرياشي نا عبد امللك بن قريب  - ٩٠٨٥
  األصمعي حدثين أيب عن أيب غالب عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخلوارج كالب النار 

 )  

  من امسه مسعدة

 (  

ا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبد حدثنا مسعدة بن سعد العطار املكي ثن - ٩٠٨٦
الرمحن بن حرملة عن عمر بن منية عن أيب عبد اهللا القراظ عن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم قال ال يريد أحد املدينة بسوء إال أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء 

سعد نا إبراهيم بن املنذر ثنا أبو ضمرة عن بن حرملة عن سعد الظفري أن النيب صلى  حدثنا مسعدة بن - ٩٠٨٧
  اهللا عليه و سلم هنى عن الكي 



حدثنا مسعدة بن سعد ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد احلميد بن سليمان قال مسعت عمارة بن غزية حيدث  - ٩٠٨٨
يا رسول اهللا أمن الكرب أن يكون ألحدنا النجيبة الفارهة  عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها أن عبد اهللا بن عمرو قال

قال ال قال فمن الكرب أن يكون ألحدنا النعالن ]  ٤٣ص [ قال ال قال فمن الكرب أن يكون ألحدنا احللة احلسنة 
 يا احلسنتان قال ال قال فمن الكرب أن أختذ طعاما فأدعو قومي فيمشون خلفي ويأكلون عندي قال ال قال فما الكرب

رسول اهللا قال أن تسفه احلق وتغمص الناس مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال عبد احلميد بن سليمان وال 
  يروى عن احلسني بن علي إال هبذا اإلسناد 

حدثنا مسعدة بن سعد نا سعيد بن منصور نا نوح بن قيس نا سالمة بن الكندي قال كان علي رضي اهللا  - ٩٠٨٩
ناس الصالة على نيب اهللا يقول اللهم داحي املدحوات وباريء املسموكات وجبار القلوب على فطراهتا عنه يعلم ال

شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورافع حتيتك على حممد عبدك ورسولك اخلامت ملا سبق 
طلع بأمرك لطاعتك مستوفرا يف والفاتح ملا أغلق واملعلوم احلق باحلق والدامغ جيشات األباطيل كما كمل فاض

مرضاتك بغري ملك يف قدم وال وهن يف عزم داعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاد أمرك حىت اورى تبسما 
لقابس به هديت القلوب بعد خرصات الفنت واإلمث مبوضحات األعالم ومسرات اإلسالم وماثرات األحكام فهو 

يدك يوم الدين ومبعوثك نعمة ورسولك باحلق رمحة اللهم افسح له أمينك املأمون وخازن علمك املخزون وشه
متفسحا يف عدلك واجزه مضاعفات اخلري من فضلك له مهنيات غري مكدرات من فوز ثوابك املعلوم وجزيل 

بناء الباقني بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأمتم له نوره وأجره من ]  ٤٤ص [ عطائك اجمللول اللهم أعل على 
  ائك له مقبول الشهادة مرضي املقالة ذا منطق عدل وكالم فصل وحجة وبرهان عظيم ابتع

حدثنا مسعدة بن سعد نا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن سعيد  - ٩٠٩٠
ني من بين خمزوم يوم بن أيب هند أن أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب أخربهم أن ام هاينء أخربته أهنا أجارت رجل

فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فدخل عليها علي فقال ماهذا يا أم هاينء ألقتلنهما قالت فأغلقت عليهما 
مث ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدته يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب فاغتسل مث أخذ الثوب 

 قال مالك يا أم هاينء قلت أين قد أجرت رجلني من أمحائي فجاء علي فالتحف مث صلى الضحى مثان ركعات مث
يريد أن يقتلهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت مل يرو هذا احلديث عن 

  عبد العزيز بن عبيد اهللا إال إمساعيل بن عياش 

ذر ثنا عباس بن أيب مشلة عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املن - ٩٠٩١
  ]  ٤٥ص [ جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من الشعر حكمة 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن العالء الثقفي قال مسعت الوليد بن إبراهيم بن  - ٩٠٩٢
عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين ألجد التمرة ساقطة  عبد الرمحن بن عوف حيدث

  فآخذها فآكلها 

حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن العالء الثقفي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد  - ٩٠٩٣
ال تكرهوا مرضاكم على الطعام  الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم



والشراب فإن اهللا يطعمهم ويسقيهم ال يروى هذان احلديثان عن عبد الرمحن بن عوف إال هبذا اإلسناد تفرد هبما 
  حممد بن العالء الثقفي 

حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى ثنا إسحاق بن حازم عن عبد اهللا بن أيب  - ٩٠٩٤
عن سامل عن بن عمر عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال صيام  بكر

  ]  ٤٦ص [ ملن مل يؤرضه قبل الفجر يعين ينويه 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا سفيان بن محزة عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا  - ٩٠٩٥
أيب ذر قال أوصاين حبييب صلى اهللا عليه و سلم بثالث بصالة الضحى وأن ال أبيت إال على وتر بن حنطب عن 

  وصيام ثالثة أيام من كل شهر مل يرو هذا احلديث عن املطلب إال كثري بن زيد تفرد به سفيان بن محزة 

ن يعقوب الزمعي عن قريبة حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر نا عباس بن أيب مشلة عن موسى ب - ٩٠٩٦
بنت وهب بن عبد اهللا بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة قالت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

  يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب هبا وجهي وقال وراءك أي لكاع 

ن يعقوب عن يزيد بن حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر نا عباس بن أيب مشلة حدثين موسى ب - ٩٠٩٧
عبد اهللا بن اهلاد عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة عن حكيم بن حزام قال مسعنا صوتا من السماء وقع إىل 

صوت حصاة وقع يف طست ورمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك احلصاة فاهنزمنا ]  ٤٧ص [ األرض كأنه 
د تفرد به موسى بن يعقوب ومل يرو عن موسى إال عباس بن أيب مشلة ال يروى هذا احلديث عن حكيم إال هبذا اإلسنا

  وبن أيب فديك 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عباس بن أيب مشلة عن موسى بن يعقوب عن بن األسقع  - ٩٠٩٨
ل اهللا صلى اهللا عليه عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن ابيه عن جده أن أباه مالك بن سنان ملا أصيب رسو

و سلم يف وجهه يوم أحد مص دم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وازدرده فقيل له أتشرب الدم قال نعم أشرب 
  دم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالط دمي بدمه ال متسه النار 

املنذر ثنا عباس بن أيب مشلة عن موسى بن يعقوب عن يزيد بن عبد  حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن - ٩٠٩٩
اهللا بن الوليد بن عثمان عن أمساء بنت أيب بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ارموا مجرات مضر وكانت 

  كل قبيلة ترمي مجرة 

بن عروة عن أبيه قال سئل عبد  حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن فليح نا هشام - ٩١٠٠
اهللا بن عمرو ما أشد ما رأيت من املشركني نالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أشد ما رأيتهم نالوا منه 
أين رأيتهم تواعدوا له يوما فأخذوا وهو يطوف فأخذوا جبامع ردائه فقالوا أنت الذي تسب آهلتنا وتنهانا عما يعبد 

نيب صلى اهللا عليه و سلم نعم أنا ذاك قال وأبو بكر حيتضنه يقول بأعلى صوته أتقتلون رجال أن يقول آباؤنا فقال ال
  ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم وعيناه تنضحان 



حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن فليح حدثين حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ عن  - ٩١٠١
أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة املرأة يف بيتها أبيه عن 

خري من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها وصالهتا يف دارها خري من صالهتا خارج ال 
  راهيم بن املنذر يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد تفرد به إب

حدثنا مسعدة ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح حدثين أبو غسان حممد بن مطرف عن عمر بن نافع  - ٩١٠٢
عن أبيه نافع أن رجال سأل عبد اهللا بن عمر فقال إن يل خاال فارق امرأته فدخله من ذاك هم وأمر شق عليه فأردت 

[ م فقال بن عمر ال إال أن تنكح نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت أن أتزوجها ومل يأمرين بذلك ومل يعل
فارقت فإنا كنا نعد هذا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السفاح مل يرو هذا احلديث عن عمر ]  ٤٩ص 

  إال أبو غسان حممد بن مطرف 

فر بن حممد حدثين عبد اهللا بن جعفر حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إسحاق بن جع - ٩١٠٣
املخرمي عن عثمان بن حممد األخنسي عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن جعفر إال إبراهيم بن املنذر 

إبراهيم بن املنذر حدثين خايل حممد بن إبراهيم بن املطلب بن السائب بن أيب  حدثنا مسعدة بن سعد ثنا - ٩١٠٤
وداعة حدثين عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي حدثين عمي مصعب بن عبد اهللا عن أم سلمة 

ه فال يعدو بصره بنت أيب أمية قالت كان الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املصلي يصلى بصالت
موضع قدميه فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أبو بكر وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى ال يعدو 

بصره موضع جنبيه وتويف أبو بكر وكان عمر وكان الناس إذا قام أحدهم ال يعدو بصره موضع القبلة وكان عثمان 
  يف الصالة ميينا ومشاال بن عفان وكان الناس إذا قام أحدهم ال يلتفت 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إسحاق بن إبراهيم حدثين عكرمة بن مصعب بن ثابت  - ٩١٠٥
عن أبيه عن جده عن أيب قتادة قال خرج معاذ بن جبل يطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جيده فطلبه يف 

ىت دل عليه يف جبل ثواب فخرج حىت رقي جبل ثواب فنظر ميينا ومشاال فبصر بيوته فلم جيده فاتبعه يف سكة سكة ح
]  ٥٠ص [ به يف الكهف الذي اختذ الناس إليه طريقا إىل مسجد الفتح فإذا هو ساجد فهبطت من رأس اجلبل وهو 
أت بك ساجد فلم يرفع رأسه حىت أسأت به الظن وظننت أن قد قبض فلما رفع رأسه قلت يا رسول اهللا لقد أس

الظن وظننت أنك قد قبضت فقال جاءين جربيل عليه السالم هبذا املوضع فقال إن اهللا تبارك وتعاىل يقرئك السالم 
ويقول لك ما حتب أن أفعل بأمتك قلت اهللا أعلم فذهب مث جاءين فقال إنه يقول ال أسوءك يف أمتك فسجدت 

  فأفضل ما يتقرب به إىل اهللا السجود 

ة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن معن الغفاري نا موسى بن سعد عن أبيه أنه حدثنا مسعد - ٩١٠٦
خرج مع عبد اهللا بن عمر فقال عبد اهللا بن عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أعطى بيعته مث 

  نكثها لقي اهللا عز و جل يوم القيامة وليست معه ميينه 



سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إسحاق بن جعفر بن حممد حدثين عبد اهللا بن جعفر  حدثنا مسعدة بن - ٩١٠٧
املخرمي عن احلارث بن الفضيل عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة عن أيب رافع 

ه حواريون من أصحابه يتبعون قال قال بن مسعود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن نيب قط إال له يف أمت
  ]  ٥١ص [ أمره ويهتدون بسنته مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن جعفر إال إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن فليح حدثين عبد اهللا بن حسني بن عطاء  - ٩١٠٨
هللا بن أيب منر عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن داود بن بكر بن الفرات عن شريك بن عبد ا

سلم استسقى فخطب قبل الصالة واستقبل القبلة وحول رداءه مث نزل فصلى ركعتني مل يكرب فيهما إال تكبرية 
  تكبرية 

 بن حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين حممد بن طلحة التيمي حدثين إسحاق بن حيىي - ٩١٠٩
طلحة قال كنت مع موسى بن طلحة يف املسجد فدخل السائب بن يزيد فقال اذهب إىل ذلك الشيخ فقل له يقول 
لك عمي موسى بن طلحة هل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فقلت هل رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

يأكل مترا يف قناع ومعه ناس من أصحابه فقبض لنا عليه و سلم فقال قد رأيته فدخلنا عليه أنا وغلمة معي فوجدناه 
من ذلك التمر قبضة قبضة ومسح على رؤوسنا مل يرو هذا احلديث عن إسحاق إال حممد بن طلحة تفرد به إبراهيم 

  بن املنذر 

عمر حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن نافع حدثين أبو معشر عن عبيد اهللا بن  - ٩١١٠
[ عن محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فلما كان ببعض الطريق 

ذهب حلاجته وتبعته فلما فرغ قلت هذا املاء يا رسول اهللا فاستأخر عين فاستأخرت عنه فاستنجى باملاء ]  ٥٢ص 
ثالثا ومسح برأسه ومسح على اخلفني مل يرو هذا احلديث  مث قال صب علي فصببت عليه فغسل وجهه ثالثا ويديه

  عن عبيد اهللا بن عمر إال أبو معشر وال عن أيب معشر إال عبد اهللا بن نافع تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إبراهيم بن علي بن حسن بن أيب رافع ثنا كثري بن عبد  - ٩١١١
عن أبيه عن جده عن عبد اهللا ذي البجادين الذي هلك يف غزوة تبوك أنه هلك يف جوف الليل فنزل رسول اهللا اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يف حفرته وقال أليب بكر وعمر أدليا إيل أخاكما فلما وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هللا لوددت أين صاحب احلفرة يف حلده قال اللهم إين راض عنه فارض عنه فقال أبو بكر وا

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا حممد بن طلحة التيمي ثنا عبد احلكيم بن سفيان بن أيب  - ٩١١٢
منر عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن جابر بن عبد اهللا قال خرجنا يف غزوة ذات الرقاع حىت إذا كنا حبرة واقم 

هلا فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا هذا ابين قد غلبين  عرضت امرأة بدوية بابن
عليه الشيطان فقال ادنيه مين فأدنته منه فقال افتحي فمه ففتحته فبصق فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

ابنك ليس عليه بأس فلن يعود إليه ب]  ٥٣ص [ اخسأ عدو اهللا وأنا رسول اهللا قاهلا ثالث مرات مث قال شأنك 
شىءمما كان يصيبه مث خرجنا فنزلنا منزال ضحوا دميومة ليس فيها شجرة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم جلابر يا 

جابر انطلق فانظر يل مكانا يعين للوضوء فخرجت أنطلق فلم أجد إال شجرتني مفترقتني لو أهنما اجتمعتا سترتاه 



لى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا ما رأيت شيئا يسترك إال شجرتني متفرقتني لو أهنما فرجعت إىل النيب ص
اجتمعتا سترتاك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انطلق إليهما فقل هلما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

رجعت فأخربت النيب صلى اهللا عليه و  لكما اجتمعا قال فخرجت فقلت هلما فاجتمعا حىت كأهنما يف أصل واحد مث
سلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت قضى حاجته مث رجع فقال ائتهما فقل هلما إن رسول اهللا يقول 
لكما ارجعا كما كنتما كل واحدة إىل مكاهنا فرجعت فقلت هلما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لكما 

مث خرجنا فنزلنا يف واد من أودية بين حمارب فعرض له رجل من بين حمارب يقال له غورث  ارجعا كما كنتما فرجعتا
بن احلارث والنيب صلى اهللا عليه و سلم متقلد سيفه فقال يا حممد أعطين سيفك هذا فسله وناوله إياه فهزه ونظر 

قال اهللا مينعين منك فارتعدت يده حىت  إليه ساعة مث أقبل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ياحممد ما مينعك مين
سقط السيف من يده فتناوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال ياغورث من مينعك مين قال ال أحد بأيب أنت 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اكفنا غورثا وقومه مث اقبلنا راجعني فجاء رجل من أصحاب رسول اهللا صلى 
فيه فراخ وأبواه يتبعانه ويقعان على يد الرجل فأقبل النيب صلى اهللا ]  ٥٤ص [ لم بعش طري حيمله اهللا عليه و س

عليه و سلم على من كان معه فقال أتعجبون بفعل هذين الطريين بفراخهما والذي بعثين باحلق هللا أرحم بعباده من 
رضت لنا األعرابية اليت جاءت بابنها بوطب من هذين الطريين بفراخهما مث أقبلنا راجعني حىت إذا كنا حبرة واقم ع

لنب وشاة وأهدته له فقال ما فعل ابنك هل أصابه شيء مما كان يصيبه قالت والذي بعثك باحلق ما أصابه شيء مما 
كان يصيبه وقبل هديتها مث أقبلنا حىت إذا كنا مبهبط من احلرة أقبل مجل يرقل فقال أتدرون ما قال هذا اجلمل قالوا 

 ورسوله أعلم قال هذا مجل جاءين يستعيذين على سيده يزعم أنه كان حيرث عليه منذ سنني حىت إذا أجربه اهللا
وأعجفه وكرب سنه أراد أن ينحره اذهب معه يا جابر إىل صاحبه فائت به فقلت يا رسول اهللا ما أعرف صاحبه قال 

 خطمة فقلت أين رب هذا اجلمل قالوا فالن إنه سيدلك عليه قال فخرج بني يدي معتقا حىت وقف يب يف جملس بين
بن فالن فجئته فقلت أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج معي حىت جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مجلك هذا يستعيذين عليك يزعم أنك حرثت عليه زمانا حىت أجربته 

مث أردت أن تنحره قال والذى بعثك باحلق إن ذلك كذلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وأعجفته وكرب سنه
سلم بعنيه قال نعم يا رسول اهللا فابتاعه منه مث سيبه يف الشجرة حىت نصب سناما وكان إذا اعتل على بعض 

بن املنذر قال يل حممد بن  املهاجرين أو األنصار من نواضحهم شيء أعطاه إياه فمكث بذلك زمانا قال إبراهيم
  تسمى غزوة األعاجيب ]  ٥٥ص [ طلحة كانت غزوة ذات الرقاع 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا عبد اهللا إال عبد احلكيم بن سفيان وال عن عبد احلكيم إال  - ٩١١٣
بن املنذر ثنا عبد اهللا بن نافع عن خالد  حممد بن طلحة تفرد به إبراهيم بن املنذر حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم

بن إلياس عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمل أبا 
جهم بن حذيفة على املغامن فأصاب رجال بقوسه فشجه منقلة فقضى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبمس 

  وى هذا احلديث عن الشفاء إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن الياس عشرة فريضة ال ير

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن نافع الصائغ عن عبد اهللا بن عمر بن حفص  - ٩١١٤
م رجال من عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن أيب محيد الساعدي قال استعمل النيب صلى اهللا عليه و سل

أصحابه على الصدقات فقدم فقال ملا جاء به هذا لكم وهذا يل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فخطب الناس 



فقال ما بايل أستعمل أحدكم على أشياء مما والين اهللا فيقدم فيقول هذا لكم وهذا أهدي يل أال جيلس احدكم يف 
قعد أحدكم يف بيت أبيه وبيت أمه حىت يهدى له مث قال ال يأيت بيت أبيه وبيت أمه حىت يهدى له مث قال أال ي

أحدكم يوم القيامة ببعري حيمله على ظهره له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا يعار مث رفع يديه إىل السماء فقال أال 
د اهللا إال عبد عب]  ٥٦ص [ هل بلغت مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن رومان إال عبد اهللا بن عمر وال رواه عن 

  اهللا بن نافع وداود بن خالد اخلياط 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إسحاق بن جعفر بن حممد حدثين عبد اهللا بن جعفر  - ٩١١٥
املخرمي عن أم بكر عن املسور بن خمرمة أن عبد الرمحن بن عوف باع كرمة من عثمان بأربعني ألف دينار فأمر 

اهللا بن سعد بن أيب سرح فأعطاه الثمن فقسمه عبد الرمحن بني بين زهرة وبني فقراء املسلمني وأزواج عثمان عبد 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسور فأتيت عائشة فقالت ما هذا قلت بعث به عبد الرمحن فقالت قال رسول اهللا 

   بن عوف من سلسبيل اجلنة صلى اهللا عليه و سلم ال حينوا عليكن بعدي إال الصابرون سقى اهللا

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى ثنا فائد موىل عبادل عن عبيد اهللا بن أيب  - ٩١١٦
رافع عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم غدا إىل بين قريظة على محار عري يقال له يعفور ال يروى هذا احلديث 

  اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر  عن أيب رافع إال هبذا

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا أبو ضمرة ثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن عبد اجمليد  - ٩١١٧
بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منربي 

  من ترع اجلنة  هذا على ترعة

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا بن وهب أخربين داود بن عبد الرمحن العطار عن عمرو  - ٩١١٨
بن حيىي املازين عن يوسف بن حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عن ثابت بن قيس بن مشاس مث أخذ ترابا من بطحان فجعله يف سلم أنه دخل عليه فقال اكشف الباس رب الناس 
قدح فيه ماء فصبه عليه مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن حممد بن ثابت إال عمرو بن حيىي وال روى عن عمرو بن 

  حيىي إال داود العطار تفرد به بن وهب 

ي بن حسن بن علي بن أيب رافع حدثين حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إبراهيم بن عل - ٩١١٩
فائد موىل عبادل عن مواله عبادل عن أيب رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند دار 

سعد بن أيب وقاص من سعد بثمانية ألف درهم قال وكان رجل قد سبقه هبا قبل فأعطاه عشرة آالف درهم فأىب منه 
أبو رافع إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أهل الركح أحق بركحهم وكان سعد  أن يبيع منه فقال

  أسقب 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا إبراهيم بن علي بن احلسن بن علي بن أيب رافع حدثين  - ٩١٢٠
قول أما ما أمسعكم تقولون إن قريشا كانت عبد الرمحن بن أيب زياد عن أبيه قال مسعت ربيعة بن عباد الديلي وهو ي

تنال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإين أكثر ما رأيت أن منزله كان بني منزل أيب هلب وعقبة بن أيب معيط 



والدماء واألجناس قد تصدت ]  ٥٨ص [ فكان ينقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بيته فيجد األرحام 
لك بسية قوسه ويقول بئس اجلوار هذا يا معشر قريش اليروى هذا احلديث عن ربيعة بن عباد على بابه فينحي ذ

  إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا عبد العزيز بن عمران حدثين حممد بن هالل عن أبيه عن  - ٩١٢١
له على نبيه صلى اهللا عليه و سلم مبكة سيهزم اجلمع ويولون الدبر فقال عمر بن أيب هريرة قال أنزل اهللا جل جال

اخلطاب يا رسول اهللا أي مجع وذلك قبل بدر قال فلما كان يوم بدر واهنزمت قريش نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا 
فأنزل اهللا عز و جل فيهم عليه و سلم يف آثارهم مصلتا بالسيف يقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر وكانت ليوم بدر 

حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اآلية وأنزل اهللا أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا اآلية ورماهم رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم فوسعتهم الرمية ومألت أعينهم وأفواههم حىت إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه رماه فأنزل اهللا 

ولكن اهللا رمى وأنزل اهللا يف إبليس فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إين بريء منكم وما رميت إذ رميت 
إين أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من املشركني يوم بدر غر 

  ء دينهم هؤالء دينهم فأنزل اهللا إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غر هؤال

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن عمران حدثين حممد بن حيىي بن سهل بن  - ٩١٢٢
عن أبيه أن أبا برزة احلارثي جاء يوم بدر بثالثة رؤوس حيملها إىل رسول اهللا صلى ]  ٥٩ص [ أيب حثمة أخربين أيب 

اهللا عليه و سلم قال ظفرت ميينك قال يا رسول اهللا أما اثنان فأنا قتلتهما اهللا عليه و سلم فلما رآه رسول اهللا صلى 
وأما واحد فرأيت رجال أبيض مجيال حسن الوجه ضرب رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك فالن 

  ملك من املالئكة 

ثين حممد بن موسى عن عمارة حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن عمران حد - ٩١٢٣
بن عمار بن أيب اليسر عن أبيه عن أيب اليسر قال نظرت إىل العباس بن عبد املطلب وهو كأنه صنم وعيناه تذرفان 

فلما نظرت إليه قلت جزاك اهللا خريا من ذي رحم شرا تقاتل بن أخيك مع عدوه قال ما فعل وهل أصابه القتل 
ال ما تريد إيل قلت إسارا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتلك قال قلت اهللا أعز له وأنصر من ذلك ق

  ليست بأول صلته فأسرته مث جئت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن عمران حدثين رفاعة بن حيىي عن معاذ بن  - ٩١٢٤
فع عن رفاعة بن رافع قال ملا كان يوم بدر جتمع الناس على أمية بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إىل قطعة رفاعة بن را

من درعه قد انقطعت من حتت إبطه فطعنته بالسيف فيها طعنة فقتلته ورميت بسهم يوم بدر ففقئت عيين فبصق فيها 
ال يروى هذا احلديث عن رفاعة بن ]  ٦٠ص [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث دعا يل فما آذاين فيها شيء 

  رافع إال هبذا اإلسناد تفرد به بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا أيوب بن ثابت عن عطاء عن  - ٩١٢٥
تكون فيما سوى ذلك إمدادا ومل بن عباس قال مل تقاتل املالئكة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إال يوم بدر وكانت 

  يكن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من اخليل إال فرسان أحدمها للمقداد بن األسود واآلخر أليب مرثد الغنوي 



حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا سعيد بن حممد عن حممد بن  - ٩١٢٦
بو جهل بن هشام إن حممدا يزعم أنكم إن مل تطيعوه كان فيكم ذبح فقال رسول اهللا املنكدر عن جابر قال قال أ

صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول ذلك وأنت من ذلك الذبح فلما نظر إليه يوم بدر مقتوال قال اللهم قد أجنزت يل ما 
بل اهللا قتله قال أبو سلمة  وعدتين فوجه أبا سلمة بن عبد األسد قبل أيب جهل فقيل البن مسعود أنت قتلته قال

أنت قتلته قال نعم فقال أبو سلمة لو شاء جلعلك يف كفه قال بن مسعود فواهللا لقد قتلته وجردته قال فما عالمته 
  قال شامة سوداء ببطن فخذه اليمىن فعرف أبو سلمة النعت فقال جردته ومل جنرد قرشيا غريه 

عمران حدثين عبد الرمحن ]  ٦١ص [ املنذر نا عبد العزيز بن حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن  - ٩١٢٧
وعبد اهللا ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن أربد بن قيس بن جزي بن خالد بن جعفر 

رسول  بن كالب وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر قدما املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتهيا إىل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس فجلسا بني يديه فقال عامر بن الطفيل يا حممد ما جتعل يل إن أسلمت فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك ما للمسلمني وعليك ما عليهم قال عامر أجتعل يل األمر إن أسلمت من بعدك 
ني وعليك ما عليهم قال عامر أجتعل يل األمر إن أسلمت من فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك ما للمسلم

بعدك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس ذلك لك وال لقومك ولكن لك أعنة اخليل قال أنا اآلن يل أعنة 
ا اخليل جتر أجعل يل الوبر ولك املدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال فلما خرج أربد وعامر قال عامر ي
أربد إين أشغل عنك حممدا باحلديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت حممدا مل يزيدوا على أن يرضوا بالدية 
ويكرهوا احلرب فسنعطيهم الدية قال أربد أفعل قال فأقبال راجعني إليه فقال عامر يا حممد قم معي أكلمك فقام 

ووقف معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكلمه وسل أربد معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خملقا إىل اجلدار 
السيف فلما وضع يده على السيف يبست على قائمة السيف فلم يستطع سل السيف وأبطأ أربد على عامر 

بالضرب فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى عامرا وما يصنع فانصرف عنهما فلما خرج عامر وأربد من 
صلى اهللا عليه و سلم مضيا حىت إذا كانا باحلرة حرة بين واقم نزال فخرج إليهما سعد بن معاذ  عند رسول اهللا

وأسيد بن حضري فقال اشخصا يا عدوي اهللا فقال عامر من هذا يا سعد قال أسيد بن حضري الكتائب فخرجا حىت 
إذا كان باخلرمي أرسل اهللا قرحة وخرج عامر حىت ]  ٦٢ص [ إذا كانا بالرقم أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلته 

فأخذته فأدركه الليل يف بيت امرأة من بين سلول فجعل ميس القرحة يف حلقه ويقول غدة كغدة اجلمل يف بيت 
سلولية يرغب أن ميوت يف بيتها مث ركب فرسه فأحضره حىت مات عليه راجعا فأنزل فيهما اهللا يعلم ما حتمل كل 

داد إىل قوله وما هلم من دونه من وال قال املعقبات من أمر اهللا حيفظون حممدا صلى أنثى وما تغيض األرحام وما تز
اهللا عليه و سلم مث ذكر أربد وما قتله فقال هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا إىل قوله وهو شديد احملال مل يرو 

  ن تفرد به إبراهيم بن املنذر هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابناه وال رواه عنهما إال عبد العزيز بن عمرا

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا فضالة بن يعقوب عن إبراهيم بن إمساعيل عن هشام بن  - ٩١٢٨
عروة أن عروة حدثه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس على املنرب يوم اجلمعة فلما جلس قال 

ة قول النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلسوا فجلس يف بين غنم فقيل يا رسول اهللا اجلسوا فسمع عبد اهللا بن رواح
ذاك بن رواحة جالس يف بين غنم مسعك وأنت تقول للناس اجلسوا فجلس يف مكانه مل يرو هذا احلديث عن هشام 

  نذر بن عروة إال إبراهيم بن إمساعيل وال عن إبراهيم إال فضالة بن يعقوب تفرد به إبراهيم بن امل



حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا فضالة بن يعقوب عن إبراهيم بن إمساعيل عن بن عجالن  - ٩١٢٩
عن نافع حدثه أن عبد اهللا بن عمر مر برجل جالس يف صالته قد وضع يده اليسرى يف الصالة على عينه فقال له 

  قوم قد عذبوا ]  ٦٣ص [ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتلس جلسة 

حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام بن عروة  - ٩١٣٠
عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فال 

  ا فإنه ال يدري أين باتت ويسمي قبل أن يدخلها يدخل يده يف اإلناء حىت يغسله

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا أبو ضمرة عن عبد اهللا بن عامر األسلمي عن سهيل بن  - ٩١٣١
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعة يظلهم اهللا يف ظل عرشه يوم القيامة 

يقسط ورجل يتصدق بيمينه خيفيها من مشاله ورجل بذلت له امرأة ذات حسب وميسم نفسها فقال إين أخاف إمام 
اهللا رب العاملني ورجل ذكر اهللا عنده ففاضت عيناه من خشية اهللا ورجل لقي رجال فقال واهللا إين ألحبك هللا فقال 

ص [ اهللا بن عامر األسلمي تفرد به أبو ضمرة  وأنا أحبك هللا مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن أيب صاحل إال عبد
  واملشهور من حديث حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة ]  ٦٤

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن كثري بن عبد اهللا  - ٩١٣٢
و سلم مسع رجال يقول هاكها خضرة فقال يا لبيك أخذنا فألك من  عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  فيك مل يرو هذا احلديث عن كثري إال بن أيب فديك 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إبراهيم بن علي الرافعي نا كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن  - ٩١٣٣
ى النجاشي فكرب عليه مخسا مل يرو هذا احلديث عن كثري إال جده قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عل
  إبراهيم بن علي الرافعي تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا بن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت يونس  - ٩١٣٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من يوم أكثر أن  بن يوسف حيدث عن سعيد بن املسيب قال قالت عائشة قال

يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي هبم املالئكة فيقول ما أراد هؤالء اليروى هذا احلديث 
  عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به خمرمة بن بكري 

نا بن وهب عن حيىي بن أيوب عن بن حرملة عن حيىي بن حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ث - ٩١٣٥
هند أن محزة بن عمرو األسلمي حدثه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة وعمي مرديف وهو واضع 

صلى اهللا عليه و سلم قال يقول ارموا اجلمار ]  ٦٥ص [ إصبعيه إحديهما على األخرى فقلت ما يقول رسول اهللا 
اخلذف مل يرو هذا احلديث عن بن حرملة عن حيىي بن هند عن محزةبن عمرو إال حيىي بن أيوب تفرد به مبثل حصى 

  بن وهب ورواه الناس عن بن حرملة عن حيىي بن هند عن أمساء بنت خارجة 



ن حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا عبد الرمحن بن املغرية عن بن أيب الزناد عن موسى ب - ٩١٣٦
مل يرو ( عقبة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر 

هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال بن أيب الزناد وال عن بن أيب الزناد إال عبد الرمحن بن املغرية تفرد به إبراهيم بن 
  ) املنذر 

ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين عبد الرمحن بن املغرية عن عبد الرمحن بن أيب الزناد  حدثنا مسعدة بن سعد - ٩١٣٧
عن عبد اهللا بن حممد بن أيب عتيق عن أبيه ال أعلمه إال عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما كان نيب 

ب إن احلق على لسان عمر وقلبه ال قط إال يف أمته معلم أو معلمان وإن يكن يف أميت منهم أحد فهو عمر بن اخلطا
  يروى هذا احلديث عن عائشة إن احلق على لسان عمر وقلبه إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا بن أيب فديك عن إبراهيم بن الفضل عن عبد اهللا بن عبد  - ٩١٣٨
عطاء بن أيب رباح عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم  اهللا بن أيب حسني املكي عن

  القيامة نودي أين أبناء الستني وهو العمر الذي قال أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 

اهللا بن جعفر املخرمي حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا إسحاق بن جعفر بن حممد عن عبد  - ٩١٣٩
عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن أبيه قال قال سعد بن أيب وقاص لقد شهدت بدرا وما يف وجهي غري شعرة مث 

  ]  ٦٧ص [ أكثر اهللا بعد من اللحى مل يرو هذا احليث عن إسحاق بن جعفر إال إبراهيم بن املنذر 

ثين إسحاق بن جعفر بن حممد ثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر حد - ٩١٤٠
املخرمي عن عثمان بن حممد االخنسي عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني 

  املشرق واملغرب قبلة 

ن أسلم عن حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد ب - ٩١٤١
  عطاء بن يسار عن أيب رافع أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكتف شاة فأكلها ومل يتوضأ 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن معاذ بن  - ٩١٤٢
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه بالسوق فقلت عبد اهللا بن خبيب عن جابر بن أسامة اجلهين قال لقيت رسو

أين يريد رسول اهللا قالوا يريد أن خيط لقومك مسجدا قال فأتيت وقد خط هلم مسجدا وغرز يف قبلته خشبة 
  فأقامها قبلة ال يروى هذا احلديث عن جابر بن أسامة إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

ثنا إبراهيم بن املنذر نا عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام بن عروة عن وهب حدثنا مسعدة  - ٩١٤٣
عن جابر بن عبد اهللا أن أباه تويف وترك عليه ثالثني وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر ]  ٦٨ص [ بن كيسان 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلم فأىب أن ينظره وكلم جابر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشفع إليه فجاءه رسو
اليهودي ليأخذ متره كله فأىب عليه وكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينظره فأىب فدخل رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم فأوفاه ثالثني وسقا وفضل له عشرة أوسق فجاء جابر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 



 صلى اهللا عليه و سلم يصلي العصر فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي فضل فوجد رسول اهللا
جاءه فأخربه أنه قد أوفاه وأخربه بالفضل الذي فضل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرب بذلك عمر بن 

ه و سلم ليباركن اهللا اخلطاب فذهب جابر إىل عمر فأخربه فقال لقد علمت حني مشى فيها رسول اهللا صلى اهللا علي
فيها مل يرو هذا احلديث عن وهب بن كيسان إال هشام بن عروة وال رواه عن هشام إال عبد اهللا بن حممد بن حيىي 

  تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا عبد العزيز بن أيب ثابت حدثين أبو بكر بن النعمان بن  - ٩١٤٤
اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب بن مالك قال حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشجر عبد 

  باملدينة بريدا يف بريد وأرسلين فأعلمت على احلرم على شرف ذات اجليش وعلى شريث وعلى خميض وعلى نبت 

يم بن أيب أسيد عن نافع عن بن عمر حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا أبو ضمرة عن إبراه - ٩١٤٥
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل ملؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالثة 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا معن بن عيسى عن عبد اهللا بن عبد العزيز الليثى عن  - ٩١٤٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البضع ما بني  الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن

السبع إىل العشر مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد اهللا بن عبد العزيز وال رواه عن عبد اهللا بن عبد العزيز إال 
  معن وحممد بن خالد بن عثمة 

نا شبل بن العالء عن ابيه عن جده حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن املنذر نا عبد العزيز بن عمران ث - ٩١٤٧
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا عريب والقرآن عريب ولسان أهل اجلنة عريب مل يرو هذا 

  احلديث عن شبل إال عبد العزيز بن عمران تفرد به إبراهيم بن املنذر وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد 

عدة بن سعد ثنا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى عن عدي بن الفضل عن أيوب السختياين حدثنا مس - ٩١٤٨
مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال عدي بن : عن أيب الزبري عن جابر رفعه قال الضبع صيد وهني احملرم عن قتلها 

  الفضل وال عن عدي إال معن تفرد به إبراهيم بن املنذر 

سعد ثنا ابراهيم بن املنذر ثنا حممد بن صدقة الفدكي ثنا حممد بن حيىي بن سهل بن ايب  حدثنا مسعدة بن - ٩١٤٩
أن أباه قد اخربه أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحة بسحر ]  ٧٠ص [ حثمة عن عمة أيب عفري بن سهل بن أيب حثمة 

فليست تلك االضحية إمنا فلما انصرف ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من ذبح قبل الصالة 
األضحية ما ذبح بعد الصالة فاذهب فضح فقال يا رسول اهللا ما اجد شيئا لألضحية وما عندي اال جذع من املعز 

ال يروى هذا احلديث عن سهل بن أيب حثمة إال هبذا اإلسناد : قال اذهب فضح هبا وليس فيها رخصة ألحد بعدك 
  تفرد به إبراهيم بن املنذر 

حدثنا مسعدة بن سعد ثنا ابراهيم بن املنذر نا حممد بن صدقة عن حممد بن حيىي بن سهل بن أيب حثمة  - ٩١٥٠
بعث أباه ابا حثمة خارصا فجاءه ) ب  ٢٩٤ك ( احلارثي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بن عمك رجل فقال يا رسول اهللا إن أبا حثمة قد زاد علي فدعا أبا حثمة فقال رس
يزعم أنك قد زدت عليه فقال يا رسول اهللا قد تركت عرية اهله وما يطعم املساكني وما يصيبه الريح فقال قد 

  ال يروى هذا احلديث عن سهل بن أيب حثمة إال هبذا اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر : زادك بن عمك وأنصف 

ة بن سعد ثنا ابراهيم بن املنذر ثنا حممد بن صدقة ثنا حممد بن حيىي بن سهل بن أيب حثمة حدثنا مسعد - ٩١٥١
احلارثي عن بشري بن عبد اهللا بن مكتف بن حميصة حدثين سهل بن ايب حثمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة فقال رسول اهللا صلى اهللا خرج وخرج معه عبد الرمحن بن سهل فلما كان باحلرة هنشت عبد الرمحن بن سهل حي
عليه و سلم ادعوا يل عمرو بن حزم فدعي فعرض رقيته على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال بأس هبا ارقه قال 
فوضع بن حزم يده عليه فقال يا رسول اهللا هو ميوت أو قد مات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارقه وإن 

ال يروى هذا احلديث عن سهل إال هبذا : مات فرقاه فصح عبد الرمحن وانطلق  ميوت او قد]  ٧١ص [ كان قد 
  اإلسناد تفرد به إبراهيم بن املنذر 

 )  

  من امسه مصعب

 (  

حدثنا مصعب بن ابراهيم بن محزة بن حممد بن محزة بن مصعب بن الزبري بن العوام ثنا عبيد اهللا بن حممد  - ٩١٥٢
عن حممد بن عجالن عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال خدمت رسول اجلحشي حدثين عمي عمر بن حممد 

قط خالفه رضي من اهللا مبا ) أ  ٢٩٥ك ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني ما دريت شيئا قط وافقه وال شيئا 
ون فإنه ال يك) أ  ٢٨٦ ٢( كان وإن كان بعض أزواجه يقول لو فعلت كذا وكذا ما لك فعلت كذا فيقول دعوه 

اال ما أراد اهللا وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتقم لنفسه من شيء قط اال أن ينتهك هللا حرمة فإن 
انتهكت هللا حرمة كان اشد الناس غضبا هللا ما عرض عليه امران قط اال اختار أيسرمها ما مل يكن فيه هللا سخط فإن 

ذا احلديث عن حممد بن عجالن إال عمر بن حممد اجلحشي تفرد مل يرو ه: كان هللا فيه سخط كان أبعد الناس منه 
  به عبيد اهللا بن حممد اجلحشي 

حدثنا مصعب بن ابراهيم بن محزة الزبريي حدثين ايب نا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن صفوان بن  - ٩١٥٣
و سلم يقول إن اىب فرده فإن سليم عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال الدراوردي : أىب فقاتله فإمنا هو شيطان يف املار بني يدي املصلي 

حدثنا مصعب بن ابراهيم بن محزة الزبريي حدثين ايب ثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن  - ٩١٥٤
مسلم عن أنس بن مالك أن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخي الزهري عن عمه حممد بن 

سلم فقال يا رسول اهللا ميت تقوم الساعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما أعددت للساعة فقال األعرايب 



عليه و سلم فأنت مع من ما أعددت هلا كبري عمل اال اثنني اال أين أحب اهللا ورسوله فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
  أحببت 

حدثنا مصعب بن ابراهيم بن محزة حدثين أيب نا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن مسلم عن  - ٩١٥٥
عمه عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج حني زاغت الشمس فصلى هبم صالة الظهر فلما 

وذكر أن قبلها أمورا عظاما مث قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فواهللا سلم قام على املنرب فذكر الساعة 
ال تسألوين عن شيء اال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا قال أنس فأكثر الناس البكاء حني مسعوا وأكثر رسول 

من أيب قال ابوك حذافة اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقول سلوين عم شئتم فقام عبد اهللا بن حذافة السهمي فقال 
فلما أكثر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقول سلوين قام عمر على ركبتيه فقال يا رسول اهللا رضينا باهللا ربا 
وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قال ذلك عمر وقال رسول اهللا صلى اهللا 

  ه لقد عرضت علي اجلنة والنار يف عرض هذا احلائط فلم أر كاليوم يف اخلري والشر عليه و سلم والذي نفسي بيد

حدثنا مصعب بن ابراهيم حدثين أيب نا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن  - ٩١٥٦
اف بالبيت على راحلته عمه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ط

  مبحجنه ]  ٧٣ص [ يستلم الركن 

حدثنا مصعب بن إبراهيم حدثين أيب نا عبد العزيز عن بن أخي الزهري عن عمه عن محيد بن عبد  - ٩١٥٧
الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا ومن 

  ه تعاىل أقامرك فليتصدق قال لصاحب

حدثنا مصعب حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن عمه عن  - ٩١٥٨
محيد بن عبد الرمحن عن معاوية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين وإمنا أنا 

  قاسم ويعطي اهللا جل ذكره 

وبه عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن عمه عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت كان سامل موىل  - ٩١٥٩
أيب حذيفة موىل امرأة من األنصار وكان أبو حذيفة قد تبناه كما تبىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن حارثة 

  من مرياثه حىت أنزل اهللا ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا وكان من تبىن رجال يف اجلاهلية دعاه الناس إليه وورث 

( عن عمه ( حدثنا مصعب حدثين أيب حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري  - ٩١٦٠
عن عروة بن الزبري عن عائشة أن امرأة كانت تستعري احللي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١

عن ]  ٧٤ص [ ه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقطعها قال الزهري وحدثين القاسم بن حممد فتجحد
عائشة قالت فنكحت تلك املرأة رجال من بين سليم وكانت عنده حسنة التلبس تأتيين فأرفع هلا حاجتها إىل رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وة عن عائشة قالت كسفت الشمس على حياة رسول اهللا وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن عر - ٩١٦١
  صلى اهللا عليه و سلم فصلى بالناس احلديث بطوله 

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن كثري بن العباس أن عبد اهللا بن عباس كان حيدث عن صالة  - ٩١٦٢
  ني مثل صالة الصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم كسفت الشمس باملدينة أنه مل يزد على ركعت

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس أنه مسع أبا طلحة يقول مسعت  - ٩١٦٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول - ٩١٦٤
بينا أنا نائم رأيتين أطوف فإذا رجل آدم سبط الشعر بني رجلني ينظف رأسه قلت من هذا قالوا عيسى بن مرمي 

فذهبت فالتفت فإذا رجل أمحر جسيم جعد الرأس أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا 
  قطن الدجال أقرب الناس به شبها بن 

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن سامل عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٩١٦٥
  تقاتلكم اليهود وتتسلطون عليهم حىت يقول احلجر يا عبد اهللا هذا يهودي ورائي فاقتله 

قال مسعت رسول عن أيب هريرة ]  ٧٥ص [ وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن سعيد بن املسيب  - ٩١٦٦
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يدخل اجلنة من أميت زمرة سبعون ألفا وضوء وجوههم كضوء القمر ليلة البدر 

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٩١٦٧
  خيطب فقد لغوت سلم قال إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام 

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن أيب سلمة عن عائشة أن أبا بكر دخل املسجد وعمر يكلم الناس  - ٩١٦٨
فمضى حىت دخل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف فيه وهو يف بيت عائشة فكشف عن وجه رسول 

  إىل وجهه وأكب عليه يقبله اهللا صلى اهللا عليه و سلم برد حربة وكان مسجا به ونظر 

وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن أنس أنه مسع خطبة عمر اآلخرة حني جلس أبو بكر على منرب  - ٩١٦٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذاك الغد من يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه عن بن أخي الزهري عن عمه عن القاسم بن حممد عن  - ٩١٧٠
  دخل عليها وهي مستترة بقرام فيه صورة متاثيل فنقضها مث قال إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون خبلق اهللا 

وبه عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن عمه عن عبيد بن السباق قال أخربين بن عباس أن ميمونة  - ٩١٧١
 صلى اهللا عليه و سلم أصبح يوما وامجا فقالت له ميمونة يا رسول اهللا استنكرت هيئتك هذا أخربته أن رسول اهللا

اليوم فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومه ذلك على ذلك مث وقع يف نفسه جرو كان حتت نضد لنا فأمر به 



ل له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرج مث أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جربيل عليه السالم فقا
قد كنت واعدتين أن تلقاين البارحة فقال أجل ولكنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة مل يرو هذا األحاديث عن بن 

  ]  ٧٦ص [ أخي الزهري إال الدراوردي تفرد به إبراهيم بن محزة 

العزيز بن حممد عن أيب بكر بن نافع عن أبيه  ثنا عبد) حدثين أيب ( حدثنا مصعب نا إبراهيم بن محزة  - ٩١٧٢
عن صفية بنت أيب عبيد قالت مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أتى 

  عرافا مل تقبل له صالة أربعني ليلة مل يرو هذا احلديث عن أيب بكر بن نافع إال الدراوردي 

عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عن هشام بن عروة عن  حدثنا مصعب حدثين أيب نا - ٩١٧٣
أبيه عن الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل اهللا قريشا بسبع خصال فضلهم بأهنم عبدوا اهللا عشر 

سورة من القرآن سنني ال يعبده إال قريش وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأنه نزلت فيهم 
مل يدخل فيهم غريهم إليالف قريش وفضلهم بأن فيهم النبوة واخلالفة واحلجابة والسقاية مل يرو هذا احلديث عن 

  هشام بن عروة إال عبد اهللا بن مصعب وال يروى عن الزبري إال هبذا اإلسناد 

بن جعفر بن أيب كثري عن موسى بن حدثنا مصعب بن إبراهيم بن محزة نا عيسى بن ميناء قالون نا حممد  - ٩١٧٤
عقبة عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على ما يذهب وغر 

صيام ثالثة أيام من كل شهر مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال حممد بن جعفر تفرد ]  ٧٧ص [ الصدر 
  به عيسى بن ميناء قالون 

حدثنا مصعب بن إبراهيم الزبريي نا إبراهيم بن املنذر احلزامي نا حممد بن عبد اهللا بن دينار عن عبيد اهللا  - ٩١٧٥
بن عمر عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني 

حدثنا مصعب حدثين أيب نا أيوب بن أيب خالد اخلياط حدثين عمارة بن غزية عن األعرج عن أيب هريرة  - ٩١٧٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينما رجل ميشي يف حلة قد أعجبته نفسه فخسف به فهو يتجلجل به إىل 

  يب خالد تفرد به إبراهيم بن محزة باب يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غربة إال أيوب بن أ

 )  

  من امسه مورع

 (  

حدثنا مورع بن عبد اهللا أبو ذهل املصيصي نا احلسن بن عيسى احلريب ثنا روح بن املسيب عن يزيد  - ٩١٧٧
 الرشك عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعلت الشفاعة ألهل الكبائر من أميت مل يرو هذا

  احلديث عن يزيد الرشك عن أنس إال روح بن املسيب تفرد به احلسن بن عيسى 



حدثنا مورع بن عبد اهللا ثنا داود بن معاذ بن بنت خملد بن احلسني ثنا مسمع بن عبد امللك عن سرار بن  - ٩١٧٨
 عليه و سلم جمشر أيب عبيدة عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا

ليتعمقن أقوام من هذه األمة حىت يقول أحدهم هذا اهللا خلقين فمن خلقه مل يرو هذا اخلديث عن سرار إال مسمع 
  تفرد به داود بن معاذ 

حدثنا مورع بن عبد اهللا ثنا عمر بن يزيد السياري ثنا عبد الوارث عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة  - ٩١٧٩
اهللا عليه و سلم من أتى النساء يف أعجازهن فقد كفر مل يرو هذا احلديث عن ليث إال عبد قال قال رسول اهللا صلى 

  الوارث تفرد به عمر بن يزيد 

حدثنا مورع نا داود نا ثابت بن زهري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩١٨٠
  ليها كواضع يده يف دم اخلنزير الالعب بالنرد كواضع يده يف حلم اخلنزير والناظر إ

حدثنا مورع بن عبد اهللا ثنا داود بن معاذ نا ثابت بن زهري عن نافع عن بن عمر قال جاء أعرايب إىل  - ٩١٨١
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا إين رأيت البارحة يف املنام أنه ليس من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وشهد 

إال رفعه اهللا درجة يف اجلنة إال أصحاب الشاه وهي الشطرنج مل يرو هذين احلديثني عن ]  ٧٩ص [  أنك رسول اهللا
  نافع عن بن عمر إال ثابت بن زهري تفرد هبما داود بن معاذ 

حدثنا مورع بن عبد اهللا نا داود بن معاذ نا ثابت بن زهري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ٩١٨٢
يه و سلم إن العري اليت فيها اجلرس ال تصحبها املالئكة مل يرو هذا احلديث عن نافع عن بن عمر إال صلى اهللا عل

  ثابت بن زهري ورواه الناس عن نافع عن سامل عن اجلراح عن أم حبيبة 

د حدثنا مورع بن عبد اهللا ثنا داود بن معاذ ثنا أيوب بن واقد عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن عبا - ٩١٨٣
بن عبيد اهللا األسدي عن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوذ احلسن واحلسني أعيذكما بكلمات اهللا 

التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني ألمة مل يرو هذا احلديث عن األعمش عن املنهال عن عباد إال أيوب بن 
مش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن واقد تفرد به داود بن معاذ ورواه أبو حفص األبار عن األع

  عباس 

حدثنا مورع بن عبد اهللا نا احلسن بن عيسى نا حفص بن غياث عن العالء بن املسيب عن احلكم بن  - ٩١٨٤
عتيبة عن جعفر عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املستحاضة تدع الصالة أيام 

ت جتلس فيها مث تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ لكل صالة مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال العالء أقرائها اليت كان
  ]  ٨٠ص [ بن املسيب وال عن العالء إال حفص بن غياث تفرد به احلسن بن عيسى باب 

 )  

  من امسه مفضل



 (  

بن طارق قال ذكره زمعة بن حدثنا مفضل بن حممد اجلندي ثنا علي بن زياد اللحجي ثنا أبو قرة موسى  - ٩١٨٥
صاحل عن موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر أنه مسع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فاشترط علي ما اشترط على املؤمنات مث قال فيما أطقت مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال أبو قرة 

ندي ثنا علي بن زياد اللحجي ثنا أبو قرة قال ذكر بن جريج أخربين ورقاء بن حدثنا مفضل بن حممد اجل - ٩١٨٦
عمر أن عطاء أخربه أن عبد اهللا بن عباس دعا الفضل يوم عرفة فقال إين صائم فقال عبد اهللا ال تصم فإن النيب 

 يرو هذا احلديث صلى اهللا عليه و سلم قرب إليه حالب فيه لنب فشرب منه هذا اليوم وإن الناس يستنون بكم مل
  عن بن جريج إال أبو قرة 

حدثنا مفضل ثنا علي ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن الزهري عن حممد بن  - ٩١٨٧
ص [ جبري بن مطعم أن جبري بن مطعم حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يدخل اجلنة قاطع 

  يث عن زياد بن سعد إال زمعة تفرد به أبو قرة مل يرو هذا احلد]  ٨١

وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  - ٩١٨٨
بن عباس قال أال أريكم كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فأخذ املاء بإحدى يديه فاستنشق مث 

فأفرغ فأفاض على وجهه وغسل يديه مث مسح برأسه وأذنيه مث مسح على ظهور قدميه فوق مجع إليها األخرى 
  النعل مث قام فصلى 

وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري حدثين يونس بن خباب الكويف قال  - ٩١٨٩
عود يقول إنه كان مع النيب صلى اهللا عليه و مسعت أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود يذكر أنه مسع عبد اهللا بن مس

سلم يف سفر إىل مكة وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج إىل الغائط أبعد حىت ال يراه أحد قال 
فبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشجرتني متباعدتني فقال يا بن مسعود اذهب إىل هاتني الشجرتني فقل هلما 

 صلى اهللا عليه و سلم يأمركما أن جتتمعا له ليتوارى بكما فمشت إحدامها إىل األخرى فقضى رسول إن رسول اهللا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاجته مث رجعتا إىل مكاهنما فمضى حىت أتينا أزقة املدينة فجاء بعري يشتد حىت سجد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صاحب  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قام بني يديه تذرف عيناه فقال
هذا البعري قالوا فالن فقال ادعوه يل فأتوا به فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شأنك وهذا البعري 

يشكوك فقال يا رسول اهللا هذا البعري كنا نسنوا عليه منذ عشرين سنة مث أردنا حنره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
[ كا ذلك بئسما جازيتموه استعملتموه عشرين سنة حىت إذا رق عظمه ورق جلده أردمت حنره بعنيه قالوا و سلم ش

بل هو لك يا رسول اهللا فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجه به مع الظهر فقال له أصحابه يا ]  ٨٢ص 
لى اهللا عليه و سلم معاذ اهللا أن يسجد أحد رسول اهللا سجد لك هذا البعري وحنن أحق بالسجود فقال رسول اهللا ص

ألحد لو سجد أحد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها مل يرو هذا احلديث عن زياد بن سعد إال زمعة تفرد به أبو 
  قرة 



حدثنا مفضل نا علي بن زياد اللحجي ثنا أبو قرة موسى بن طارق قال ذكر زمعة بن صاحل عن زياد بن  - ٩١٩٠
قال إن ذكرين عبدي ) عن اهللا ( بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  سعد عن زيد

  وحده ذكرته وحدي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل من املالئكة وإن أقبل إيل ميشي أقبلت إليه أهرول 

ي عن مالك بن أوس بن احلدثان وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن الزهر - ٩١٩١
عن عمر بن اخلطاب أنه قال إن اهللا خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه 
قال اهللا تعاىل ما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب اآلية فكانت هذه خالصة لرسول 

م واهللا ما اختارها دونكم وال استأثر هبا عليكم لقد أعطاكموها حىت بقي منها هذا املال اهللا صلى اهللا عليه و سل
الذي بقي منها قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال مث يأخذ ما بقي 

حىت تويف مث قال عمر بعد ذلك لعثمان فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حياته 
وسعد وهم عنده أنشدكما باهللا هل تعلمان ذلك قاال نعم مل يرو هذا احلديث عن ]  ٨٣ص [ وعبد الرمحن والزبري 

  زياد إال زمعة تفرد به أبو قرة 

عن الزهري حدثنا مفضل بن حممد اجلندي ثنا علي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد  - ٩١٩٢
أن أبا سلمة بن عبد الرمحن حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول أقيمت الصالة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن خيرج إلينا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أيب الدرداء  - ٩١٩٣
اصم األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس الرب الصيام يف السفر مل يرو هذا عن كعب بن ع

  احلديث عن زياد إال زمعة تفرد به أبو قرة 

حدثنا مفضل ثنا أبو محة ثنا أبو قرة عن زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن أبان عن أنس قال كنا إذا  - ٩١٩٤
  أحد منا رأسه حىت نرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساجدا  رفعنا رؤوسنا من الركوع مل يضع

حدثنا مفضل نا أبو محة نا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أبان حدثين أنس أن النيب صلى  - ٩١٩٥
ذين اهللا عليه و سلم كان يقول إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان فيما بينه وبني الروحاء حىت ال يسمع صوت التأ

[ وفتحت أبواب السماء وأبواب اجلنان واستجيب الدعاء مل يرو هذا احلديث عن زياد إال زمعة تفرد به أبو قرة 
  ]  ٨٤ص 

حدثنا مفضل ثنا أبو محة ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن زيد بن أسلم قال مسعت أيب  - ٩١٩٦
  سلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه خيرج من شجرة مباركة  حيدث عن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وبه حدثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري أنه مسع جابرا يقول حنر رسول اهللا  - ٩١٩٧
  صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية سبعني ناقة شرك بني كل سبعة يف جزور 



للحجي ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري أنه مسع حدثنا مفضل نا علي بن زياد ا - ٩١٩٨
جابرا يقول حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية فحلق ناس كثري من أصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  قال يف الثالثة واملقصرين عليه و سلم يرحم اهللا احمللقني فقال رجل يا رسول اهللا واملقصرين فقال رحم اهللا احمللقني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) قال ( وبه قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٩١٩٩
سلم وهو يذكر املسيح الدجال إين سأقول لكم فيه كلمة ما قاهلا نيب قبلي إنه أعور وليس اهللا بأعور بني عينيه 

يسيح يف ]  ٨٥ص [ صلى اهللا عليه و سلم يقرأه كل مؤمن كاتب وغري كاتب كتاب كافر قال جابر عن النيب 
األرض أربعني يوما يرد كل بلد غري هاتني املدينة ومكة حرمهما اهللا عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم 

  كاجلمعة مث بقية أيامه كأيامكم هذه ال يبقى إال أربعني يوما 

ن زياد بن سعد عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول استأذنت أم سلمة وبه قال ذكر زمعة ع - ٩٢٠٠
  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلجامة فأذن هلا فأرسلت إىل أم هلا من الرضاعة فحجمتها 

 وبه قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ٩٢٠١
حلت العقد وإن استيقظ ومل ) فيصلي ( ما من عبد إال على رأسه حريرة معقدة فإذا استيقظ فحمد اهللا وقام فتوضأ 
  حيمد اهللا قال له الشيطان عليك ليل طويل ارقد فيعقد الشيطان عليه احلرير 

زبري أنه مسع جابر بن حدثنا مفضل نا أبو محة ثنا أبو قرة عن زمعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن أيب ال - ٩٢٠٢
عبد اهللا يقول بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع أيب عبيدة بن اجلراح وحنن ست مائة رجل وبضعة عشر 

رجال نتلقى عري قريش فما وجد لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زاد إال جرابا من متر فكان يعطينا مترة مترة 
املاء فوجدنا فقدها حني فنيت مث أقبلنا على اخلبط خنبطه بعصينا مث نستفته  كل يوم منصها ونشرب عليها من

ونشرب عليه املاء حىت مسينا جيش اخلبط فمررنا بساحل البحر فرمى البحر لنا بدابة يقال هلا العنرب مثل الكثيب 
ون فأكلنا منها حنوا من وحنن مضطر]  ٨٦ص [ فقال أبو عبيدة ميتة ال حيل لنا مث قال بعد بل حنن يف سبيل اهللا 

نصف شهر وزيادة ووشقنا وشقا كثريا فكنا نغرف من موضع عينها الودك باجلرار حىت أجنزناه مث جلس يف موضع 
عينها ثالثة عشر رجال منا مث أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فأقامه على طرفيه وأمر بأطول بعري يف الركب فرحله 

رأسه فقدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل معكم منه شيء  فركب عليه رجل فأجاز حتته ما مس
فقلنا نعم فقال أطعمونا منه فأرسلنا إليه وشيقة فأكل منها مل يرو هذه األحاديث عن زياد بن سعد إال زمعة تفرد هبا 

  أبو قرة 

لزهري عن نافع موىل أيب قتادة حدثنا مفضل ثنا علي ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن ا - ٩٢٠٣
عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كيف بكم إذا نزل بن مرمي وإمامكم منكم مل يروه عن زياد 

  إال زمعة تفرد به أبو قرة 

 حدثنا مفضل بن حممد ثنا علي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن الزهري عن هند - ٩٢٠٤
بنت احلارث حدثته عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



ذات ليلة وهو يقول سبحان اهللا ماذا أنزل من اخلزائن وماذا أنزل من الفتنة من يوقظ صواحب احلجرات رب 
  عارية يف اآلخرة ) الدنيا ( كاسية يف 

ي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة بن صاحل عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن حدثنا مفضل نا عل - ٩٢٠٥
أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط أخربته أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا ]  ٨٧ص [ محيد بن عبد الرمحن 

عه يرخص يف شيء عليه و سلم يقول ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس فيقول خريا أو ينمي خريا قالت ومل أمس
  مما يقول الناس كذبا إال يف ثالث يف احلرب ويف اإلصالح ويف حديث الرجل امرأته 

أبو قرة قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري ) نا ( حدثنا مفضل بن حممد ثنا علي بن زياد  - ٩٢٠٦
ان هلا فلم أجد هلا شيئا إال مترة أخربين أبو بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت علي امرأة معها ابن

  فأعطيتها إياها فقسمتها بينهما 

وبه قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن أيب إدريس أن أبا ثعلبة اخلشين أخربه أنه مسع  - ٩٢٠٧
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كل ذي ناب من السباع 

عطاء عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وبه قال ذكر زمعة عن يعقوب بن  - ٩٢٠٨
  سلم أنه وقف بني اجلمرتني يف احلجة اليت حج وذلك يوم النحر فقال هذا يوم احلج األكرب 

وبه قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري أن  - ٩٢٠٩
  اهللا عليه و سلم هنى عن اشتمال الصماء وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء رسول اهللا صلى 

أنه مسع أبا هريرة يقول ]  ٨٨ص [ وبه قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن أيب سلمة  - ٩٢١٠
ى اهللا ومن أطاع أمريي فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عص

  أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين 

حدثنا مفضل بن حممد ثنا أبو محة ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن حممد  - ٩٢١١
بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن عائشة أهنا قالت وذكرت زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه و 

قالت ومل أكن رأيت امرأة قط خريا يف الدين من زينب أتقى هللا وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة سلم 
  وأشد ابتذاال لنفسها يف العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إىل اهللا 

حدثنا مفضل ثنا علي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن عبيد اهللا  - ٩٢١٢
ن عبد اهللا عن أم قيس بنت حمصن وكانت من املهاجرات األول الالئي بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب

وهي أخت عكاشة بن حمصن أخربته أهنا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بابن هلا مل يبلغ أن يأكل الطعام 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباء فنضح على  فأخربته أن ابنها بال يف حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعا

  بوله ومل يغسله غسال 



حدثنا مفضل ثنا علي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر زمعة عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن عبيد اهللا  - ٩٢١٣
أمه أن يقضيه بن عبد اهللا عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نذر كان على 

فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقضي عنها مل يرو هذه األحاديث عن يعقوب بن عطاء إال زمعة تفرد هبا 
  أبو قرة 

احلويرث عن نعيم اجملمر عن أيب ]  ٨٩ص [ حدثنا مفضل نا أبو محة نا أبو قرة عن بن جريج عن بن  - ٩٢١٤
سلم قال أميت الغر احملجلون يوم القيامة فمن استطاع أن حيسن غرته فليفعل مل  هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة 

حدثنا مفضل ثنا أبو محة ثنا أبو قرة عن بن جريج أخربين أبو قزعة عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا  - ٩٢١٥
ك إال يف مسك ميتة فقال أدبغتموه قالوا نعم قال فهلم فإن ذلك عليه و سلم استوهب وضوءا فقيل له مل جند ذل

  طهوره مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة 

وبه حدثنا أبو قرة عن بن جريج عن أيب خالد أنه أخربه عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه أيب جحيفة قال  - ٩٢١٦
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قبة من أدم فتوضأ يف تور صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألبطح وكا

من حجارة فخرج بالل بفضله فصلى الظهر والعصر مير بني يديه الرجل واملرأة واحلمار من وراء احلربة مل يرو هذا 
  احلديث عن بن جريج إال أبو قرة وأبو خالد الذي روى عنه بن جريج هذا احلديث هو الداالين 

مفضل نا علي بن زياد ثنا أبو قرة قال ذكر بن جريج عن قيس أنه أخربه عن أيب إسحاق أنه مسعه  حدثنا - ٩٢١٧
أنه مسع أيب بن كعب خيرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه تفقد ]  ٩٠ص [ يقول أخربين عبد اهللا بن أيب سفيان 

املنافق من صالة العشاء والصبح ولو يعلمون رجاال يف الصبح فقال أين فالن وأين فالن قال ما من صالة أثقل على 
ما فيهما ألتومها ولو حبوا مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة وقيس الذي روى عنه بن جريج هذا 

  احلديث هو قيس بن الربيع 

اهللا حدثنا مفضل نا أبو محة ثنا أبو قرة عن بن جريج أخربين حيىي عن أنس قال كان رسول اهللا صلى  - ٩٢١٨
عليه و سلم أخف الناس صالة يف متام مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة وحيىي الذي روى عنه بن جريج 

  هذا احلديث وهو حيىي بن سعيد األنصاري 

حدثنا مفضل بن حممد ثنا أبو محة ثنا أبو قرة عن بن جريج عن العالء بن عبد الرمحن عن معبد بن كعب  - ٩٢١٩
أخيه عبد اهللا بن كعب قال مسعت أبا أمامة صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من اقتطع حق بن مالك عن 

مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة فقال رجل وإن شيئا يسريا يا رسول اهللا ]  ٩١ص [ امرئ 
   قال وإن كان قضيبا من أراك مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال أبو قرة



حدثنا مفضل بن حممد ثنا أبو محة ثنا أبو قرة عن بن جريج أخربين إمساعيل بن أمية عن عبد العزيز بن  - ٩٢٢٠
صهيب عن أنس بن مالك قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني ما قال يل يف شيء فعلته مل فعلته 

  قط  ولشيء مل أفعله مل مل تفعله قال وزادين فيه معمر يف شيء

 )  

  باب النون

 (  

 )  

  من امسه نصر

 (  

حدثنا نصر بن عبد امللك السنجاري ثنا معمر بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع حدثين أيب حممد بن  - ٩٢٢١
عبيد اهللا عن أبيه عبيد اهللا بن أيب رافع عن سلمى امرأة أيب رافع قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوق 

قال يا سلمى ائتيين بغسل فجئت إليه بإناء فيه ماء سدر فصفيته له مث جثا على مرفقة حشوها ليف وأنا بيته جالسا ف
أصب على رأسه فغسله وإين ألنظر إىل كل قطرة تقطر من رأسه يف اإلناء كأنه الدر يلمع مث جئته مباء فغسله فلما 

طاه أحد فأخذت اإلناء فشربت بعضه مث أهرقت فرغ من غسله قال يا سلمى اهريقي ما يف اإلناء يف موضع ال يتخ
الباقي على األرض فقال يل ماذا صنعت مبا يف اإلناء قلت يا رسول اهللا حسدت األرض عليه فشربت بعضه مث 

أهرقت الباقي على األرض فقال اذهيب فقد حرمك اهللا بذلك على النار اليروى عن سلمى إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  معمر بن حممد 

حدثنا نصر بن عبد امللك ثنا معمر بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع حدثين حممد عن أبيه عبيد اهللا بن  - ٩٢٢٢
فليذكرين ]  ٩٣ص [ أيب رافع عن أبيه أيب رافع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طنت أذن أحدكم 

ديث عن أيب رافع إال هبذا اإلسناد تفرد به معمر بن وليصل علي وليقل ذكر اهللا خبري من ذكرين ال يروى هذا احل
  حممد 

حدثنا نصر بن احلكم املروزي ثنا علي بن حجر ثنا حيىي بن سابق نا أبو حازم عن سهل بن سعد  - ٩٢٢٣
الساعدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل أمة جموس ولكل أمة نصارى ولكل أمة يهود وإن جموس 

ونصاراهم اخلشبية ويهودهم املرجئة مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال حيىي بن سابق تفرد به علي  أميت القدرية
  بن حجر 



حدثنا نصر بن احلكم املروزي ثنا علي بن حجر ثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن نافع عن بن عمر  - ٩٢٢٤
ب والفضة بالفضة مثال مبثل مل جيود إسناد عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذهب بالذه

  هذا احلديث عن خصيف إال عتاب بن بشري 

حدثنا نصر بن احلكم املروزي ثنا حممد بن بسام املروزي ثنا عبد اهللا بن جعفر املدين نا نافع بن أيب نعيم  - ٩٢٢٥
املدينة اللهم بارك هلم يف صاعهم عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل 

  ومدهم مل يرو هذا احلديث عن نافع بن أيب نعيم إال عبد اهللا بن جعفر تفرد به حممد بن بسام املروزي باب 

 )  

  من امسه نعيم

 (  

حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب النصيبيين نا ضمرة بن ربيعة عن عبد اهللا بن شوذب  - ٩٢٢٦
 بن القاسم عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال جاء عثمان حني جهز عن عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيش العسرة بألف دينار يف كمه فصبها يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم قاهلا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل يده فيها فيقلبها ويقول م

  مرتني مل يرو هذا احلديث عن بن شوذب إال ضمرة وال يروى عن عبد الرمحن بن مسرة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا نعيم بن حممد ثنا موسى بن أيوب نا مروان بن معاوية الفزاري عن مغرية بن مسلم السراج عن  - ٩٢٢٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن يسبح له بنو آدم قياما وجبت له  عبد اهللا بن بريدة عن معاوية أن

  النار مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن بريدة إال مغرية بن مسلم تفرد به مروان بن معاوية 

ر حممد بن شعيب بن شابو]  ٩٥ص [ حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب النصيبيين ثنا  - ٩٢٢٨
عن خالد بن دهقان نا عبد اهللا بن أيب زكريا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم يقول كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا 

ن شابور عن خالد بن دهقان عن حدثنا نعيم بن حممد نا موسى بن أيوب النصيبيين ثنا حممد بن شعيب ب - ٩٢٢٩
عبد اهللا بن أيب زكريا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال املؤمن معنقا 
صاحلا ما مل يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح مل يرو هذين احليثني عن عبد اهللا بن أيب زكريا إال خالد بن 

  هبما حممد بن شعيب دهقان تفرد 

حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب النصيبيين ثنا عبد الرمحن بن احلسن أبو مسعود  - ٩٢٣٠
الزجاج عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن وشهر بن حوشب عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

  ئشة إال هبذا اإلسناد تفرد به موسى بن أيوب بدل دين اهللا فاقتلوه ال يروى هذا احلديث عن عا



حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب ثنا الوليد بن مسلم عن زهري بن حممد عن عبد اهللا بن  - ٩٢٣١
]  ٩٦ص [ حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال تقبل هلم صالة 

م إىل اهللا حسنة السكران حىت يصحو واملرأة الساخط عليها زوجها والعبد اآلبق حىت يرجع فيضع يده وال يصعد هل
  يف يد مواليه 

وبه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا عبد مات يف إباقه دخل النار وإن  - ٩٢٣٢
  قتل يف سبيل اهللا 

لصوري ثنا موسى بن أيوب ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن أيب الزبري قال حدثنا نعيم بن حممد ا - ٩٢٣٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عسب الفحل وعن بيع املاء وعن بيع احلرث مل يرو هذا احلديث هبذا 

  التمام عن بن جريج إال الوليد بن مسلم 

ثنا حممد بن شعيب ثنا سويد بن عبد العزيز عن أيب  حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب - ٩٢٣٤
  الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد الطريق سبعة أذرع 

حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب النصيبيين ثنا أبو مسعود الزجاج عن أيب بكر اهلذيل  - ٩٢٣٥
 صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر وأنا بن ثالث عشرة سنة فردين رسول عن نافع عن بن عمر قال عرضت على النيب

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث عرضت عليه يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فردين مث عرضت عليه يوم األحزاب وأنا بن 
  مخس عشرة فأجزت 

ن خالد عن غالب بن عبيد اهللا حدثنا نعيم بن حممد الصوري ثنا موسى بن أيوب النصيبيين ثنا عبد اهللا ب - ٩٢٣٦
عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحرم من بيت املقدس دخل مغفورا له مل يرو 

  هذا احلديث عن نافع إال غالب بن عبيد اهللا تفرد به موسى بن أيوب 

بان عن إمساعيل بن أيب خالد عن حدثنا نعيم بن حممد نا موسى بن أيوب ثنا الوليد بن مسلم عن شي - ٩٢٣٧
قيس بن أيب حازم عن املستورد بن شداد عن أبيه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذت بيده فإذا هي 
  ألني من احلرير وأبرد من الثلج مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال شيبان تفرد به الوليد بن مسلم باب 

 )  

  نمن امسه نعما

 (  



حدثنا النعمان بن أمحد الواسطي القاضي ثنا صاحل بن حممد الكاليب ثنا علي بن عاصم عن خالد وعوف  - ٩٢٣٨
وسوار القاضي عن أيب املنهال عن أيب برزة األسلمي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن النوم قبل العشاء 

  اصم تفرد به صاحل بن حممد الكاليب واحلديث بعدها مل يرو هذا احلديث عن سوار إال علي بن ع

حدثنا النعمان بن أمحد الواسطي ثنا عبد اهللا بن محزة الزبريي نا عبد اهللا بن نافع عن نافع بن أيب نعيم  - ٩٢٣٩
عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقصر الصالة بالعقيق مل يرو هذا احلديث مرفوعا عن نافع 

  إال عبد اهللا بن نافع تفرد به عبد اهللا بن محزة بن أيب نعيم 

حدثنا النعمان بن أمحد ثنا إسحاق بن شاهني ثنا هشيم عن يونس وهشام عن حممد عن أيب هريرة أن  - ٩٢٤٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أتيتم الصالة فليمش أحدكم على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به مل 

  يث عن يونس إال هشيم تفرد به إسحاق بن شاهني يرو هذا احلد

حدثنا النعمان بن أمحد ثنا مقدم بن حممد بن حيىي نا عمي القاسم بن حيىي عن إبراهيم بن عثمان عن  - ٩٢٤١
األعمش عن احلكم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نفس كربة من كرب 

لدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب اآلخرة ومن ستر عورة مسلم يف الدنيا ستر اهللا عورته ا]  ٩٩ص [ املسلم يف 
يف الدنيا واآلخرة ومن يسر على معسر يف الدنيا يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف 

  عون أخيه 

حيىي عن أيب محزة األعور عن أيب احلكم البجلي عن  حدثنا النعمان نا مقدم بن حممد نا عمي القاسم بن - ٩٢٤٢
أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو اجتمع أهل السماء وأهل األرض على قتل رجل مؤمن لكبهم اهللا 

  يف النار 

عن بن حدثنا النعمان بن أمحد نا مقدم بن حممد نا عمي القاسم بن حيىي عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم  - ٩٢٤٣
أيب مليكة عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسأله ما حيل اهللا 

  للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق السرة مل يرو هذا احلديث عن بن خيثم إال القاسم تفرد به مقدم 

اهللا بن عثمان عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت كان حدثنا النعمان ثنا مقدم نا عمي القاسم عن عبد  - ٩٢٤٤
  النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي وإين لبحذائه مل يرو هذا احلديث عن بن خيثم إال القاسم بن حيىي تفرد به مقدم 

علية عن حيىي بن عتيق عن ]  ١٠٠ص [ حدثنا النعمان بن أمحد ثنا السري بن عاصم ثنا إمساعيل بن  - ٩٢٤٥
ن سريين عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبال يف املاء الراكد مث يتوضأ منه مل يرو هذا حممد ب

  احلديث مرفوعا عن بن علية إال السري بن عاصم ويعقوب الدورقي 

عن  حدثنا النعمان بن أمحد ثنا السري بن عاصم نا إمساعيل بن علية نا عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة - ٩٢٤٦
بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه الذهب وجيري على الدر والياقوت مل يرو 

  هذا احلديث موصوال عن عمارة بن أيب حفصة إال بن علية تفرد به السري بن عاصم 



بن زيد عن يونس بن يزيد عن حدثنا النعمان بن أمحد ثنا أمحد بن حممد بن ماهان حدثين أيب ثنا طلحة  - ٩٢٤٧
الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أسري به إىل السماء أوحي إليه باألذان فنزل به فعلمه 

  جربيل مل يرو هذا احلديث عن زياد بن سعد إال زمعة تفرد به أبو قرة 

نا عبد اهللا بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن أبيه حدثنا النعمان بن أمحد ثنا عبد اهللا بن محزة الزبريي  - ٩٢٤٨
عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر بن عبد اهللا قال سنة القراءة يف الصالة أن تقرأ يف األوليني بأم القرآن وسورة ويف 

  األخريني بأم القرآن 

عمر بن اخلطاب عن  حدثنا النعمان بن أمحد نا عبد اهللا بن محزة الزبريي نا صدقة بن بشري موىل آل - ٩٢٤٩
قدامة بن إبراهيم أن عبد اهللا بن عمر حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن عبدا من عباد اهللا قال 
أي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك فأعضلت بامللكني فصعدا إىل السماء الدنيا فقاال أي 

يف نكتبها اليروي هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمر إالهبذا اإلسناد تفرد به رب عبدك قد قال مقالة ما ندري ك
  صدقة بن بشري 

حدثين عمي سعيد بن خثيم عن ]  ١٠٢ص [ حدثنا النعمان بن أمحد نا أمحد بن رشد بن خثيم اهلاليل  - ٩٢٥٠
اهلاللية قالت مررت بالنيب حنظلة بن أيب سليمان عن طاوس عن عبد اهللا بن عباس حدثتين أم الفضل بنت احلارث 

صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس باحلجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول اهللا قال إنك حامل بغالم قلت يا 
رسول اهللا وكيف وقد حتالفت قريش أن ال يأتوا النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتين به قالت فلما 

ليه و سلم فأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليسرى وألبأه من ريقه ومساه عبد اهللا وضعته أتيت به النيب صلى اهللا ع
مث قال اذهيب بأيب اخللفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته وكان رجال لباسا مجيال موتئد القامة فتلبس مث أتى النيب صلى 

ما بني عينيه مث أقعده عن ميينه مث قال هذا عمي اهللا عليه و سلم فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم قام إليه فقبل 
فمن شاء فليباه بعمه فقال العباس بعض القول يا رسول اهللا قال ومل ال أقول هذا يا عم وأنت عمي وصنو أيب وبقية 

آبائي ووارثي وخري من أخلف من بعدي من أهلي قلت يا رسول اهللا قالت أم الفضل كذا وكذا قال هي لك يا 
نتني وثالثني ومائة مث منكم السفاح واملنصور واملهدي مث هي يف أوالدهم حىت يكون آخرهم الذي عباس بعد ث

يصلي باملسيح عيسى بن مرمي مل يرو هذا احلديث عن طاوس إال حنظلة وال عن حنظلة إال سعيد بن خثم تفرد به 
  أمحد بن رشد 

هارون أنا شريك عن عاصم بن أيب النجود عن أيب  حدثنا النعمان بن أمحد نا أمحد بن سنان ثنا يزيد بن - ٩٢٥١
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يد املعطي العليا وخري الصدقة ما ]  ١٠٣ص [ صاحل 

أبقت غىن وابدأ مبن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقين ويقول ولدك يا أبت إىل من تكلنا ويقول خادمك 
مل يرو هذا احلديث عن شريك إال يزيد بن هارون وال رفع هذا احلديث عن عاصم إال شريك  أطعمين واستعملين

  ومحاد بن سلمة 

حدثنا النعمان ثنا أمحد بن سنان ثنا يزيد بن هارون نا محاد بن سلمة عن كلثوم بن جرب وأيب حفص عن  - ٩٢٥٢
استمكنت من هذا فلما كان يوم صفني وعليه  أيب الغادية قال رأيت عمار بن ياسر ذكر عثمان بن عفان فقلت لئن



السالح فجعل حيمل حىت يدخل يف القوم مث خيرج فنظرت فإذا ركبته قد حسر عنها الدرع والساق فسددت حنوه 
الرمح فطعنت ركبته مث قتلته فقال عمرو بن العاص مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قاتله وسالبه يف 

  حلديث عن محاد بن سلمة إال يزيد بن هارون النار مل يرو هذا ا

حدثنا النعمان بن أمحد ثنا حممد بن عبادة الواسطي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد امللك بن حسني عن  - ٩٢٥٣
يوسف بن ميمون عن األغر أيب مسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا 

  ياء ردائي فمن نازعين ثويب جعلته يف النار عز و جل الكرب

 )  

  باب الواو

 (  

 )  

  من امسه واثلة

 (  

حدثنا واثلة بن احلسن العرقي نا كثري بن عبيد احلمصي ثنا بقية بن الوليد عن حبر السقاء عن حممد بن  - ٩٢٥٤
سه قبل اإلمام أن جيعل اهللا رأسه زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يؤمن الذي يرفع رأ

  رأس محار مل يرو هذا احلديث عن حبر السقاء إال بقية بن الوليد 

حدثنا واثلة بن احلسن ثنا كثري ثنا بقية عن حممد بن الوليد الزبيدي عن نافع عن بن عمر قال بعث  - ٩٢٥٥
ثنا عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية كنت فيها فبلغت سهماننا للرجل ا

  عليه و سلم بعد ذلك بعريا بعريا 

عجالن عن فروة بن جماهد ]  ١٠٥ص [ حدثنا واثلة نا كثري ثنا بقية ثنا إبراهيم بن أدهم عن حممد بن  - ٩٢٥٦
على إنفاذه خريه عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كظم غيظا وهو قادر 

اهللا من احلور العني يوم القيامة ومن ترك ثوب مجال وهو قادر عليه كساه اهللا رداء اإلميان يوم القيامة ومن أنكح 
  عبدا وضع اهللا على رأسه تاج امللك يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم بن أدهم إال بقية 

ري ثنا أيوب بن سويد عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن قتادة قال حدثنا واثلة بن احلسن العرقي ثنا كث - ٩٢٥٧
قلت ألنس بن مالك أرنا كيف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فصلى فكان يرفع يديه مع كل تكبرية 

 فلما انصرف قال هكذا كان صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن أنس إال
  العرزمي باب 



 )  

  من امسه وليد

 (  

حدثنا الوليد بن محاد الرملي نا احلسني بن أيب السري العسقالين ثنا احلسن بن حممد بن أعني نا فليح بن  - ٩٢٥٨
سليمان عن نافع عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي فكرب عليه أربع تكبريات مل يرو 

  ع إال فليح تفرد به احلسن بن حممد بن أعني هذا احلديث عن ناف

حدثنا الوليد ثنا احلسني بن أيب السري نا حممد بن عبيد نا حممد بن إسحاق عن حممد بن ذكوان عن  - ٩٢٥٩
عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن آدم غسلته املالئكة ]  ١٠٦ص [ احلسن عن عيت 

دوا له ودفنوه وقالوا هذا سنتكم يا بين آدم يف موتاكم مل يرو هذا احلديث عن حممد بن مباء وسدر وكفنوه وأحل
  ذكوان إال حممد بن إسحاق 

حدثنا الوليد بن محاد الرملي ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا سعدان بن حيىي عن صدقة بن أيب  - ٩٢٦٠
وفرة ) ذو ( أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو عمران عن إياد بن لقيط عن أيب رمثة قال انطلقت مع 

هبا ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران مل يرو هذا احلديث عن صدقة بن أيب عمران إال سعد بن حيىي وعباد بن 
  صهيب ورواه يزيد بن إبراهيم التستري عن صدقة عن بايب بن منقذ عن أيب رمثة 

ثنا سليمان بن عبد الرمحن نا سعدان بن حيىي ثنا أبو الرجال البصري عن النضر بن  حدثنا الوليد بن محاد - ٩٢٦١
أنس عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم اهلاجرة فرفع صوته فقرأ والشمس وضحاها 

ين أردت أن أوقت والليل إذا يغشى فقال له أيب بن كعب يا رسول اهللا أمرت يف هذه الصالة بشيء قال ال ولك
إال ]  ١٠٧ص [ لكم صالتكم مل يرو هذا احلديث عن النضر بن أنس إال أبو الرجال وال رواه عن أيب الرجال 

  سعدان بن حيىي وسلم بن قتيبة 

حدثنا الوليد بن محاد نا سليمان بن عبد الرمحن نا حممد بن شعيب عن املغرية بن زياد املوصلي عن أيب  - ٩٢٦٢
بر قال رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العصا والسوط واحلبل وأشباهه يلتقطه احملرم الزبري عن جا

  فيحرزه مل يرو هذا احلديث عن املغرية بن زياد إال حممد بن شعيب 

حدثنا الوليد نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا سعدان بن حيىي عن عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن أيب  - ٩٢٦٣
ثري بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدميوا النظر إىل اجملذمني ال عريب عن ك

  يروى عن معاذ إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان 



حدثنا الوليد نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا خالد بن أيب خالد األزرق ثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٩٢٦٤
يب عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع عن الشع

  مل يروى هذا احلديث عن الشعيب إال بن أيب ليلى وال عن بن أيب ليلى إال خالد تفرد به سليمان 

الوليد بن مسلم عن عبد ]  ١٠٨ص [ حدثنا الوليد بن محاد الرملي نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا  - ٩٢٦٥
الرمحن بن منر اليحصيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن ثعلبة األنصاري عن عبد الرمحن بن 
يزيد بن جارية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الفجر يوما فغلس هبا مث صالها يوما بعد فأسفر هبا مث قال 

  ى هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرمحن بن منر تفرد به الوليد ما بينهما وقت مل يرو

حدثنا الوليد بن محاد نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق عن أيب  - ٩٢٦٦
حر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الن) رأس ( بكر بن حممد عن عمر بن أيب سلمة عن أم سلمة قالت حلق 

  معمر بن عبد اهللا العدوي ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة اال هبذا االسناد تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

حدثنا الوليد بن محاد ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا سعدان بن حيىي ثنا نافع موىل يوسف السلمي عن  - ٩٢٦٧
مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها  عطاء عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

  التسليم 

حدثنا الوليد بن محاد نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا عبد الرمحن بن سوار نا عمرو بن ميمون بن مهران  - ٩٢٦٨
 حدثين أيب ميمون بن مهران عن أبيه مهران عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يقرأ بأم الكتاب يف

  فهي خداج ]  ١٠٩ص [ صالته 

حدثنا الوليد ثنا سليمان بن عبد الرمحن ثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن عطاء بن أيب رباح  - ٩٢٦٩
عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا 

  احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن يزيد بن أيب مالك  وعذاب اآلخرة ال يروى هذا

حدثنا الوليد بن محاد الرملي نا سليمان بن عبد الرمحن نا مطر بن العالء ثنا عبد امللك بن يسار الثقفي نا  - ٩٢٧٠
لى اهللا عليه و سلم ثالثون أبو أمية الشعباين وكان قد أدرك اجلاهلية حدثين معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا ص

  نبوة وملك وثالثون ملك وجربوت وما وراء ذلك فال خري فيه 

حدثنا الوليد نا سليمان بن عبد الرمحن نا حممد بن عبد الرمحن املقرئ ثنا أرطاة بن املنذر عن أيب  - ٩٢٧١
املالحم على يدي  عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم]  ١١٠ص [ البكرات 

  اخلامس من آل هرقل ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد تفرد به أرطأة بن املنذر 

حدثنا الوليد بن العباس العداس املصري ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين حرملة بن عمران التجييب عن عقبة  - ٩٢٧٢
ى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت اهللا يعطي العبد ما حيب وهو بن مسلم عن عقبة بن عامر اجلهين عن رسول اهللا صل

مقيم على معاصيه فإمنا ذلك له منه استدراج مث نزع هبذه اآلية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 



ب العاملني شيء حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا ر
  ال يروى هذا احلديث عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد تفرد به حرملة بن عمران 

حدثنا الوليد بن العباس العداس ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن  - ٩٢٧٣
قلت مايل ال أبكي عن نفعك إياي الصناحبي قال ملا حضرت عبادة الوفاة وأنا عند رأسه أبكي قال ما يبكيك ف

ومنفعيت منك قال واهللا ما كتمتك كلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال واحدة وأنا حمدثكها مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أطاع هبا قلبه وذل هبا لسانه حرمه 

  مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن تفرد به أبو صاحل اهللا على النار 

فضالة عن يونس بن يزيد عن ]  ١١١ص [ حدثنا الوليد بن العباس ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا مفضل بن  - ٩٢٧٤
 عليه و سلم ال سعد بن إبراهيم عن أخيه املسور بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن عوف قال قال رسول اهللا صلى اهللا

يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه احلد ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن عوف إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  مفضل بن فضالة وليس متصل اإلسناد ألن املسور مل يسمع من جده 

ن هشام بن عروة عن حدثنا الوليد بن العباس ثنا حيىي بن بكري ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة ع - ٩٢٧٥
أبيه عن عائشة أن الصالة فرضت أول ما فرضت ركعتني فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر ركعتني مل يرو 

  هذا احلديث عن جعفر بن ربيعة إال بكر بن مضر 

بن عبد  حدثنا الوليد بن العباس نا حيىي بن بكري نا املغرية بن عبد الرمحن عن الضحاك عن نافع عن سامل - ٩٢٧٦
اهللا أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بابن صياد وهو يلعب مع صبيان فعرفه 

فقدمه فقال أتشهد أين رسول اهللا قال بن الصياد أشهد أنك نيب األميني فتشهد أين رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى 
  ا احلديث عن نافع عن سامل إال الضحاك تفرد به املغرية بن عبد الرمحن اهللا عليه و سلم آمنت باهللا ورسله مل يرو هذ

حدثنا الوليد بن العباس العداس ثنا أبو صاحل احلداين ثنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن  - ٩٢٧٧
]  ١١٢ص [ ه شريح بن عبيد عن أيب زهري األمناري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقتلوا اجلراد فإن

  جند اهللا األعظم اليروى هذا احلديث عن أيب زهري إال هبذا اإلسناد تفرد به إمساعيل بن عياش 

حدثنا الوليد بن أبان األصبهاين ثنا حممد بن عمار الرازي ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز املقرئ نا عمرو  - ٩٢٧٨
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنسخ دواوين أهل بن أيب قيس عن منصور عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قا

األرض يف دواوين أهل السماء يف كل اثنني ومخيس فيغفر لكل مسلم ال يشرك باهللا شيئا إال رجال بينه وبني أخيه 
شحناء مل يرو هذا احلديث عن منصور إال عمرو بن أيب قيس وال عن عمرو إال عبد الصمد بن عبد العزيز تفرد به 

  بن عمار  حممد



حدثنا الوليد بن أبان ثنا حممد بن عمار الرازي ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز نا عمرو بن أيب قيس عن  - ٩٢٧٩
منصور عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما يقرأ يف صالة اجلمعة باجلمعة 

  ني فيفزع به املنافقني فيحرض به املؤمنني ويف الثانية بسورة املنافق

حدثين الوليد بن أبان ثنا حممد بن عمار ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز ثنا عمرو بن أيب قيس عن بشري  - ٩٢٨٠
بن عاصم عن أيب اليقظان عن زاذان عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يهوهلم الفزع 

ن مسك حىت يفرغ اهللا من حساب العباد رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا فأم به وال يناهلم احلساب على كثيب م
قوما وهم راضون به وداعية يدعو إىل الصلوات اخلمس ابتغاء وجه اهللا وعبد أحسن ما بينه وبني ربه وفيما بينه 

  وبني مواليه 

أيب ذئب عن الزهري عن أنس بن  حدثنا الوليد ثنا حممد بن عمار حدثين أبو الوليد اجلارودي عن بن - ٩٢٨١
مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يرو هذا احلديث 

  عن بن أيب ذئب إال اجلارودي تفرد به حممد بن عمار 

شيبة احلزامي ثنا أبو قتادة بن  حدثنا الوليد بن أبان نا أبو معني الرازي نا عبد الرمحن بن عبد امللك بن - ٩٢٨٢
عن أنس بن مالك ]  ١١٤ص [ يعقوب بن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذري عن بن أخي الزهري عن الزهري 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو كان املؤمن يف جحر لقيض اهللا له فيه من يؤذيه مل يرو هذا احلديث عن 
  خيه إال أبو قتادة تفرد به عبد الرمحن بن عبد اهللا بن شيبة الزهري إال بن أخيه وال عن بن أ

حدثنا الوليد بن أبان أنا حممد بن عمار الرازي نا مؤمل بن إمساعيل أنا محاد بن زيد عن علي بن زيد عن  - ٩٢٨٣
ن عبد اهللا بن احلارث قال كنت عند عائشة وعندها كعب احلرب فذكر إسرافيل فقالت عائشة يا كعب أخربين ع

إسرافيل فقال كعب عندكم العلم فقالت أجل فأخربين قال له أربعة أجنحة جناحان يف اهلواء وجناح قد تسربل به 
وجناح على كاهله والعرش على كاهله والقلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم مث درست املالئكة وملك 

ين ظهره شاخص بصره إىل إسرافيل وقد أمر الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصبت األخرى فالتقم الصور حم
إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ يف الصور فقالت عائشة هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال مؤمل 

 )  

  باب اهلاء

 (  

 )  

  ذكر من امسه هاشم



 (  

نا أبو صاحل الفراء ثنا أبو إسحاق الفزاري عن أيب إسحاق الشيباين ثنا  حدثنا هاشم بن مرثد الطرباين - ٩٢٨٤
حمارب بن دثار قال مسعت عبد اهللا بن يزيد يقول على املنرب حدثين الرباء بن عازب وكان ما علمت غري كذوب 

ده مل يزالوا قياما أهنم كانوا يصلون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن مح
  حىت يروه قد وضع وجهه يف األرض مث يتبعونه مل يروهذا احلديث عن أيب إسحاق الشيباين إال أبو إسحاق الفزاري 

حدثنا هاشم بن مرثد نا حيىي بن معني ثنا إمساعيل بن أبان الوراق ثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال قال  - ٩٢٨٥
لت اجلنة فإذا أنا بقصر فقلت ملن هذا فقيل لعمر بن اخلطاب مل يرو هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخ

  احلديث عن مسعر إال إمساعيل بن أبان تفرد به حيىي بن معني 

حدثنا هاشم بن مرثد نا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا عبد الرمحن بن بشري الشيباين عن حممد بن  - ٩٢٨٦
ة قالت قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنجم فلما بلغ السجدة إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائش

  سجد 

القارىء ثنا زهري بن ]  ١١٦ص [ حثنا هاشم بن مرثد نا سليمان بن عبد الرمحن ثنا عبد اهللا بن كثري  - ٩٢٨٧
اهللا عليه و سلم قال حممد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن أبيه عن املغرية بن شعبة أن رسول اهللا صلى 

يا مغرية إذا أردت أن تنكح امرأة فال تنكحها حىت تنظر إليها مل يرو هذا احلديث عن بن أيب حسني إال زهري بن 
  حممد وال عن زهري إال عبد اهللا بن كثري تفرد به سليمان بن عبد الرمحن 

عن أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد عن حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان ثنا موسى بن أعني  - ٩٢٨٨
زيد بن أيب انيسة عن جمالد بن سعيد عن عامر الشعيب عن مسروق عن زينب امرأة عبد اهللا قالت مجعت موئال يل 

من الصدقة فأتيت عائشة فقلت يا أم املؤمنني إين مجعت موئال يل من الصدقة فسلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
له أيف رقبة أعتقها أم يف سبيل اهللا أم على زوج جمهود وبين أخ أيتام فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه يف أي ذلك أجع

و سلم على عائشة فذكرت له عائشة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقه عن زوج جمهود وبين أخ أيتام 
  عن زيد بن أيب أنيسة إال خالد بن أيب يزيد  إن الصدقة على ذي القرابة تضعف مرتني يف األجر مل يرو هذا احلديث

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا حممد بن إمساعيل بن عياش احلمصي ثنا أيب ثنا أبو األشعث جعفر بن احلارث  - ٩٢٨٩
النخعي الكويف عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النيب 

لم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر مل يرو هذا احلديث عن جعفر بن احلارث إال إمساعيل بن صلى اهللا عليه و س
  ]  ١١٧ص [ عياش تفرد به حممد بن إمساعيل 

حدثنا هاشم ثنا املعاىف بن سليمان نا موسى بن أعني عن املعلى بن عرفان عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٩٢٩٠
يه و سلم يتنفس يف اإلناء ثالثة أنفاس يسمي عند كل نفس ويشكر يف آخرهن مل يرو كان رسول اهللا صلى اهللا عل

  هذا احلديث عن أيب وائل إال املعلى بن عرفان تفرد به موسى بن أعني 



حدثنا هاشم بن مرثد نا املعاىف بن سليمان نا عيسى بن يونس عن عثمان بن عبد الرمحن قال مسعت  - ٩٢٩١
ن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل مل الزهري حيدث عن عروة ع

  يرو هذا احلديث عن عثمان بن عبد الرمحن إال عيسى بن يونس 

حدثنا هاشم بن مرثد نا املعاىف بن سليمان نا موسى بن أعني عن اخلليل بن مرة عن إمساعيل بن إبراهيم  - ٩٢٩٢
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ومن غسل ميتا عن جابر بن عبد اهللا 

ميتا كساه اهللا أثوابا من حلل اجلنة ومن عزى حزينا ]  ١١٨ص [ خرج من اخلطايا كيوم ولدته أمه ومن كفن 
ني من حلل اجلنة ال يقوم هلما الدنيا ألبسه اهللا التقوى وصلى على روحه يف األرواح ومن عزى مصابا كساه اهللا حلت

ومن اتبع جنازة حىت يقضى دفنها كتب له ثالثة قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو أرملة 
أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته مل يرو هذا احلديث عن اخلليل بن مرة إال موسى بن أعني وال يروى عن جابر إال هبذا 

  ينسب إلمساعيل بن إبراهيم الذي روى هذا احلديث  اإلسناد ومل

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان نا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن  - ٩٢٩٣
خبت عن عبد اهللا بن نافع أيب يعقوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ومن عذاب القرب ومن فتنة القرب ومن شر فتنة الغىن ومن شر فتنة  سلم يقول
الفقر وأعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي مباء الثلج والربد ونق قليب من اخلطايا كما نقيت 

  رم الثوب األبيض من الدنس وأعوذ بك من الكسل واهلرم واملأمث واملغ

عن حممد بن عبد اهللا بن ]  ١١٩ص [ حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان نا حممد بن سلمة  - ٩٢٩٤
عالثة عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف 

  مل يرو هذا احلديث عن هشام إال بن عالثة على ميني مصبورة هو فيها كاذب فليتبوأ لوجهه مقعده من النار 

حدثنا هاشم بن مرثد نا املعاىف بن سليمان ثنا موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سامل  - ٩٢٩٥
بن عبد اهللا قال أتى عبد اهللا بن عمر فقيل له إن بن عباس يأمر بنكاح املتعة فقال بن عمر سبحان اهللا ما أظن بن 

ذا قالوا بلى إنه يأمر به فقال وهل كان بن عباس إال غالما صغريا إذ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و عباس يفعل ه
  سلم مث قال بن عمر هنانا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما كنا مسافحني 

لزهري عن حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان نا موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن ا - ٩٢٩٦
  سليمان بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املشركني ال يصبغون حلاهم فغريوا الشيب 

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان ثنا موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أيب  - ٩٢٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أكل منكم فليأكل بكر بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت 

  بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 



عن إسحاق بن راشد عن ]  ١٢٠ص [ حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليمان نا موسى بن أعني  - ٩٢٩٨
 عليه و سلم أنه كان ال يقدم من سفر إال ضحى فيبدأ الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النيب صلى اهللا

  باملسجد فريكع فيه ركعتني مث يأيت أهله بعد ذلك 

حدثنا هاشم بن مرثد نا املعاىف بن سليمان نا موسى بن أعني عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن  - ٩٢٩٩
الناس يف قيام رمضان من غري أن يأمرهم عروة بن الزبري عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرغب 

بعزمية أمر فيه مث تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر على ذلك مث كان األمر على ذلك خالفة أيب بكر 
  وصدرا من خالفة عمر رضي اهللا عنهما مل يرو هذه األحاديث عن إسحاق بن راشد إال موسى بن أعني 

نا املعاىف بن سليمان ثنا موسى بن أعني عن عطاء بن السائب عن إبراهيم النخعي حدثنا هاشم بن مرثد ث - ٩٣٠٠
عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر بتسع ركعات مل يرو هذا احلديث 

  عن عطاء بن السائب إال موسى بن أعني 

ن نا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد عن حدثنا هاشم بن مرثد ثنا املعاىف بن سليما - ٩٣٠١
زيد بن أيب انيسة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي قال كنا مع رسول 

كم اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة والقمر طالع ليلة البدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إن
ستعاينون ربكم يف اجلنة كما تعاينون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل 

طلوع الشمس وقبل غروهبا مث قرأ وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مل يرو هذا احلديث عن زيد 
]  ١٢١ص [ عن إمساعيل بن أيب خالد تعاينون ربكم بن أنيسة إال عبد الرحيم ومل يقل أحد ممن روى هذا احلديث 

  إال زيد بن أيب أنيسة وأبو شهاب احلناط 

حدثنا هاشم بن مرثد نا حممد بن إمساعيل اجلعفري ثنا عبد اهللا بن سلمة الربعي عن حممد بن عبد اهللا بن  - ٩٣٠٢
 صلى اهللا عليه و سلم من وسع على عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا

أهله يف يوم عاشوراء أوسع اهللا عليه سنته كلها ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  حممد بن إمساعيل اجلعفري 

ج حدثنا هاشم بن مرثد نا آدم بن أيب إياس ثنا إسرائيل عن قرظة عن عكرمة عن عائشة قالت خر - ٩٣٠٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحلبشة يلعبون وأنا أطلع من خوخة يل فدنا مين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فوضعت يدي على منكبيه وجعلت أنظر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنن بنات أرفدة فما زلت أنظر 
  احلديث عن قرظة إال إسرائيل تفرد به آدم  وهم يلعبون ويرقصون حىت كنت أنا الذي انتهيت مل يرو هذا

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم نا حبان بن علي نا سعد بن طريف اإلسكاف عن عكرمة عن بن عباس  - ٩٣٠٤
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد احلاجة أبعد املشي فانطلق ذات يوم حلاجته مث توضأ ولبس أحد 

فأخذ اخلف اآلخر فارتفع به مث ألقاه فخرج منه أسود سابح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  خفيه فجاء طائر أخضر
و سلم هذه كرامة أكرمين اهللا هبا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إين أعوذ بك من شر من ميشي على 



يرو هذا احلديث عن عكرمة إال ميشي على أربع مل ]  ١٢٢ص [ بطنه ومن شر من ميشي على رجلني ومن شر من 
  سعد بن طريف تفرد به حبان بن علي وال يروى عن بن عباس إال هبذا اإلسناد 

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم نا بن أيب فديك املدين عن عبد امللك بن زيد عن مصعب بن مصعب عن  - ٩٣٠٥
ن عبيد اهللا عامر بن فهرية بشيء فقال بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال كلم طلحة ب

النيب صلى اهللا عليه و سلم مهال يا طلحة فإنه قد شهد بدرا كما شهدته وخريكم خريكم ملواليه مل يرو هذا احلديث 
عن الزهري إال مصعب بن مصعب وال عن مصعب إال عبد امللك بن زيد وال عن عبد امللك إال بن فديك تفرد به 

  د الرمحن بن عوف إال هبذا اإلسناد آدم وال يروى عن عب

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن جابر عن حممد بن علي عن عبد اهللا بن جعفر قال احتجم  - ٩٣٠٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قرنه بعد ما سنه ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن جعفر إال هبذا اإلسناد 

  تفرد به شيبان 

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا املسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٩٣٠٧
اضطجع النيب صلى اهللا عليه و سلم على حصري فأثر احلصري جبلده فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول 

قيك منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أال آذنتين قبل أن تنام على هذا احلصري فأبسط لك عليه شيئا ي
مث راح وتركها مل ]  ١٢٣ص [ ما يل وما للدنيا وما للدنيا ومايل ما أنا والدنيا إال كراكب استظل يف يفء شجرة 

  يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال املسعودي 

عيد بن جبري عن بن عباس قال ملا حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن س - ٩٣٠٨
نزلت هذه اآلية آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما بلغ 

غفرانك ربنا وإليك املصري قال اهللا قد غفرت لكم فلما قال ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا قال اهللا ال 
وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا قال اهللا عز و جل ال أمحل عليكم فلما قال  أؤاخذكم فلما قال

وال حتملنا ما ال طاقة لنا به قال اهللا تبارك وتعاىل ال أمحلكم واعف عنا قال قد عفوت عنكم فلما قال واغفر لنا قال 
رنا على القوم الكافرين قال قد نصرتكم على القوم قد غفرت لكم فلما قال وارمحنا قال قد رمحتكم فلما قال وانص

  الكافرين مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال ورقاء تفرد به آدم 

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة بن احلر  - ٩٣٠٩
قال احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور عن أيب ذر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظ 

  وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قام قال بامسك اللهم منوت وحنيا مل يرو هذا احلديث عن منصور إال شيبان 

عن النعمان بن بشري قال ]  ١٢٤ص [ حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا ورقاء عن مغرية عن الشعيب  - ٩٣١٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل القائم على حدود اهللا واملداهن يف حدود اهللا والراكب حدود اهللا كمثل  قال

نفر ثالثة كانوا يف سفينة فتوزعوا منازهلا فصار مكان النز ومهراق املاء ألحدهم فتأذوا به فأخذ القدوم فقرع مكانه 
ن خيرق سفينتنا فيغرقنا فقال له اآلخر دعه فإمنا خيرق مكانه قال فقال أحد الباقني لآلخر أال ترى هذا الذي يريد أ



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن منعوه سلم وسلموا وإن تركوه غرق وغرقوا مل يرو هذا احلديث عن ورقاء إال 
  آدم 

قالت كان حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٩٣١١
النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة غسل كفيه ثالث مرات قبل أن يغمسها يف اإلناء مث أفرغ بيمينه 
على مشاله يغسل فرجه حىت ينقيه بشماله مث توضأ وضوءه للصالة قالت وكان له شعر وكان يأخذ املاء فيدخله يف 

  غ على رأسه ثالثا مث أفرغ على جسده أصول شعره خيلله حىت إذا استربأ البشرة أفر

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن جابر عن الشعيب عن مرة اهلمداين عن أيب بكر الصديق قال  - ٩٣١٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة سيء امللكة ملعون من ضار مسلما أو غره مل يرو هذا احلديث 

  إال شيبان وأبو محزة السكري ]  ١٢٥ص [ اجلعفي وال رواه عن جابر  عن الشعيب إال جابر

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال قالت فاطمة واكرباه لرسول  - ٩٣١٣
يس اهللا بتارك اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بنية إنه قد حضر من أبيك أمر ل

  أحدا منه ملوافاة يوم القيامة مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال مبارك بن فضالة 

حدثنا هاشم بن مرثد نا آدم نا شيبان ثنا قتادة عن عزرة بن عبد الرمحن اخلزاعي عن راشد بن خنيس  - ٩٣١٤
و سلم فقال هل تدرون من شهداء احلمصي قال مرة حنيس عن عبادة بن الصامت قال عادين النيب صلى اهللا عليه 

أميت يوم القيامة فأرم القوم فقلت يا رسول اهللا القتيل يف سبيل اهللا الصابر احملتسب شهيد فقال إن مل يكن شهداء 
أميت إال هؤالء إهنم إذا لقليل القتيل يف سبيل اهللا شهيد والغريق شهيد واملبطون شهيد والطاعون شهادة والنفساء 

ص [ رره إىل اجلنة مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال شيبان وسعيد بن بشري عن شيبان تفرد به آدم جيرها ولدها بس
١٢٦  [  

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم نا أبو غسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  - ٩٣١٥
ل مخس صلوات افترضهن اهللا على الصناحبي عن عبادة بن الصامت قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقو

عباده من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن وأمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على اهللا أن يغفر له 
ومن مل يفعل فليس له على اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال أبو 

  غسان تفرد به آدم 

اشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن قتادة عن احلسن عن أمه عن عائشة قالت كان رسول اهللا حدثنا ه - ٩٣١٦
  صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ باملد مل يروه عن قتادة عن احلسن عن أمه عن عائشة إال شيبان 

ار عن أيب حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن عبد اهللا بن دينار عن بشري بن يس - ٩٣١٧
هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرحم شجنة من الرمحن تعلقت حبقوي الرمحن تقول اللهم صل من 



وصلين واقطع من قطعين مل يروهذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار عن بشري بن يسار إال أبو جعفر الرازي ورواه 
  ن أيب هريرة ورقاء عن عبد اهللا بن دينار عن سعيد بن يسار ع

سعد بن طريف عن األصبغ بن ]  ١٢٧ص [ حدثنا هاشم بن مرثد نا آدم نا أبو يوسف القاضي عن  - ٩٣١٨
نباتة عن علي بن أيب طالب قال نزلنا منزال فآذتنا الرباغيث فسببناها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

  وى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به آدم تسبوها فنعمت الدابة فإهنا أيقظتكم لذكر اهللا ال ير

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا إسرائيل عن جابر عن عبد اهللا بن جني عن علي رضي اهللا عنه يف قول  - ٩٣١٩
اهللا منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص عليك قال بعث اهللا عبدا حبشيا نبيا فهو ممن مل يقصص على حممد 

  هللا عليه و سلم ال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد تفرد به آدم صلى ا

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا مبارك بن فضالة نا زياد بن جبري بن حية أخربين أيب أن النعمان بن  - ٩٣٢٠
لوات مقرن قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا غزا مل يقاتل أول النهار ومل يعجل حىت حتضر الص

  وهتب األرواح ويطيب القتال مل يرو هذا احلديث عن زياد بن جبري بن حية إال مبارك بن فضالة 

حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن عبد امللك بن عمري عن العريان بن اهليثم عن قبيصة بن جابر  - ٩٣٢١
]  ١٢٨ص [ و سلم يلعن املتنمصات  األسدي قال قال عبد اهللا بن مسعود مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

  واملتفلجات واملتومشات والاليت يغرين خلق اهللا مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال شيبان 

حدثنا هاشم بن مرثد نا زكريا بن نافع األرسويف ثنا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن  - ٩٣٢٢
 صلى اهللا عليه و سلم من مل جيد إزارا وهو حمرم فوجد سراويال فليلبسه ومن مل جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا

جيد نعلني فليلبس اخلفني فليقطعهما أسفل من الكعبني مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار عن جابر إال حممد بن 
  مسلم 

محر عن األعمش عن إبراهيم عن حدثنا هاشم بن مرثد نا حممد بن عبد العزيز الرملي نا أبو خالد األ - ٩٣٢٣
األسود عن عائشة وعن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يليب مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أبو خالد األمحر تفرد به حممد 

  بن عبد العزيز باب 

 )  

  ن امسه مهامم

 (  



حدثنا مهام بن حيىي بن مهام بن مسلمة بن عقبة بن مهام بن منبه الصنعاين ثنا إبراهيم بن أمحد اليمامي نا  - ٩٣٢٤
يزيد بن أيب حكيم نا ياسني الزيات عن أشعث عن احلسن عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال أول صالة فرضت على 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر 

حدثنا مهام بن حيىي نا حريز بن املسلم الصنعاين نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ياسني  - ٩٣٢٥
الزيات عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم إذا فسق 

من ذلك سيكون كيف بكم إذا رأيتم املعروف شبابكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول اهللا إن ذلك لكائن قال وشر 
  منكرا و املنكر معروفال 

حدثنا مهام بن حيىي نا حريز بن املسلم نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن أبيه عن ليث بن أيب  - ٩٣٢٦
ب فإنه نور و سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنتفوا الشي

  شاب شيبة يف اإلسالم كتب له هبا عشر حسنات وحط عنه هبا خطيئة ورفع له هبا درجة ]  ١٣٠ص [ من 

حدثنا مهام بن حيىي نا حريز بن املسلم نا عبد اجمليد عن أبيه عن ليث عن أيب عثمان عن القاسم عن  - ٩٣٢٧
  لفرق منه فاحلسوة منه حرام عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أسكر ا

حدثنا مهام بن حيىي ثنا حريز بن املسلم نا عبد اجمليد عن أبيه عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال  - ٩٣٢٨
سألنا عليا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنهار فقال إنكم ال تطيقوهنا قالوا إنا حنب أن نعلمها قال 

الشمس من مشرقها كنحو العصر من مغرهبا أتى أهله فيقيل إن بدا له فإذا زالت الشمس كان ميهل حىت إذا كانت 
قام فصلى أربع ركعات ويصلي بعد الظهر ركعتني وقبل العصر أربع ركعات مل يرو هذه األحاديث عن عبد العزيز 

  بن أيب رواد إال ابنه تفرد به حريز بن املسلم باب 

 )  

  من امسه هارون

 (  

نا هارون بن ملول املصري نا عبد اهللا بن يزيد أخو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة بن شريح عن أيب حدث - ٩٣٢٩
صخر عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يسلم 

  بن قسيط إال أبو صخر  إيل روحي حىت أرد عليه مل يرو هذا احلديث عن]  ١٣١ص [ علي إال رد اهللا 

حدثنا هارون بن ملول نا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة بن شريح عن بشري بن أيب عمرو اخلوالين أن  - ٩٣٣٠
الوليد بن قيس التجييب حدثه أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون 

الة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مث يكون خلف يقرأون القرآن ال خلف من بعد ستني سنة أضاعوا الص



جياوز تراقيهم ويقرأ القرآن ثالثة مؤمن ومنافق وفاجر اليروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به 
  حيوة 

أيب عياش بن عباس  حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ عن عبد اهللا بن عياش قال مسعت - ٩٣٣١
يقول مسعت عيسى بن هالل الصديف وأبا عبد الرمحن احلبلي قاال مسعنا عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون يف آخر أميت نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن 

منهن كما ختدمكم نساء األمم قبلكم اليروى هذا احلديث عن فإهنن ملعونات لو كان وراءكم أمة من األمم خد
  عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد تفرد به عبد اهللا بن عياش 

حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب عن أيب األسود عن عباد بن متيم  - ٩٣٣٢
هللا عليه و سلم يتوضأ وميسح باملاء على رجليه اليروى هذا احلديث عن املازين عن أبيه قال رأيت رسول اهللا صلى ا

  متيم املازين إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن أيب أيوب 

حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب عن عبد اهللا بن الوليد عن عبد  - ٩٣٣٣
ه عن أيب هريرة قال دعا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلمان فقال إن نيب اهللا اهللا بن عبد الرمحن بن حجرية عن أبي

يريد أن مينحك كلمات من الرمحن ترغب إليه فيهن وتدعو هبن يف الليل والنهار اللهم إين أسألك صحة يف إميان 
هذا احلديث عن أيب وإميانا يف حسن خلق وجناة يتبعها فالح ورمحة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اليروى 

  هريرة إال هبذا اإلسناد تفرد به سعيد بن أيب أيوب 

حدثنا هارون بن ملول ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ نا حرملة بن عمران عن أيب يونس سليم بن جبري قال  - ٩٣٣٤
أن تؤدوا ]  ١٣٣ص [ مسعت أبا هريرة يقول قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية إن اهللا يأمركم 

األمانات إىل أهلها إىل قوله إن اهللا كان مسيعا بصريا ويضع إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه ويقول لنا هكذا 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ ويضع إصبعيه مل يرو هذا احلديث عن أيب يونس إال حرملة بن عمران 

د الرمحن املقرئ ثنا حيوة بن شريح عن كعب بن علقمة عن عبد الرمحن حدثنا هارون بن ملول نا أبو عب - ٩٣٣٥
بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مسعتم املؤذن فقولوا كما يقول مث صلوا 

نبغي أن تكون إال علي فمن صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشرا وسلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال ي
  لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة 

حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ نا سعيد بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب قال  - ٩٣٣٦
ن أيب متيم اجليشاين يركع ركعتني قبل أتيت عقبة بن عامر فقلت أال أعجبك م]  ١٣٤ص [ مسعت أبا اخلري يقول 

  صالة املغرب فقال عقبة أما إنا كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا هارون بن ملول ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ نا سعيد بن أيب أيوب ثنا يزيد بن أيب حبيب عن سويد  - ٩٣٣٧
هللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان يف شيء شفاء ففي شرطة حمجم أو بن قيس عن معاوية بن خديج قال قال رسول ا



يف شربة من عسل أو كي نار يصيب أملا وما أحب أن أكتوي اليروى هذا احلديث عن معاوية بن خديج إال هبذا 
  اإلسناد تفرد به يزيد بن أيب حبيب 

) ويونس وبن مسعان ( يب أيوب عن عقيل حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أ - ٩٣٣٨
عن بن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من محل من أميت دينا مث جهد يف 

  ]  ١٣٥ص [ قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه 

دثين عبد اهللا بن الوليد عن أيب حدثنا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب ح - ٩٣٣٩
اخلري عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة إن كان يف شيء شفاء فشرطة حمجم أو شربة 

عسل أو كي بنار تصيب أملا وأنا أكره الكي وال أحبه مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن الوليد إال سعيد بن أيب 
  أيوب 

ا هارون بن ملول نا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد بن أيب أيوب عن حيىي بن أيب سليم عن سعيد املقربي حدثن - ٩٣٤٠
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رمانا بالليل فليس منا مل يرو هذا احلديث عن املقربي 

  إال حيىي بن سليم تفرد به سعيد بن أيب أيوب 

حدثين عبد اهللا بن الوليد عن ]  ١٣٦ص [ ن بن ملول نا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد حدثنا هارو - ٩٣٤١
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حجرية عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حق املؤمن على 

إذا مرض أن يعوده وإذا مات أن املؤمن ست خصال يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وإذا دعاه أن جييبه و
يشهده وإذا غاب أن ينصحه مل يرو هذا احلديث عن بن حجرية إال ابنه وال عن ابنه إال عبد اهللا بن الوليد تفرد به 

  سعيد بن أيب أيوب 

حدثنا هارون بن ملول ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد عن عياش بن عباس عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن  - ٩٣٤٢
اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين مل يرو هذا عبد 

  احلديث عن عياش بن عباس إال سعيد بن أيب أيوب 

حدثنا هارون بن ملول ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ نا احلسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن سامل بن أيب  - ٩٣٤٣
ان قال قلت يا رسول اهللا مايكفيين يف الدنيا فقال ما سد جوعتك ووارى عورتك وإن كان لك بيت اجلعد عن ثوب

  يظلك فذاك وإن كانت لك دابة فبخ 

حدثنا هارون بن ملول نا حفص بن عمر العدين نا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال ركزت  - ٩٣٤٤
  رفات فصلى إليها واحلمر متر من وراء العنزة العنزة بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم بع

أبان عن عكرمة عن بن ]  ١٣٧ص [ حدثنا هارون بن ملول نا حفص بن عمر العدين نا احلكم بن  - ٩٣٤٥
عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام إىل الصالة فقام مليا مث ركع مليا مث قام 



عاد ملثلها قال عكرمة قال بن عباس كنت إىل جنب النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ) مث ( سجد مليا مث ركع مليا مث 
  أمسع القراءة 

حدثنا هارون بن ملول نا حفص بن عمر العدين نا احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس عن أيب  - ٩٣٤٦
  يف اجلمعة على املنرب يقللها  هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر يف الساعة اليت

حدثنا هارون بن كامل املصري نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب حدثين  - ٩٣٤٧
عطاء بن أيب رباح أن جابر بن عبد اهللا زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أكل ثوما أو بصال 

د يف بيته مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس وما أسند الزهري عن عطاء فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو ليقع
  بن أيب رباح حديثا غري هذا 

حدثنا هارون بن كامل نا سعيد بن عفري ثنا بن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب اهليثم عن أيب بصرة  - ٩٣٤٨
افر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد الغفاري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أبا بصرةإن الك

  ال يروى هذا احلديث عن أيب بصرة إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة ]  ١٣٨ص [ 

حدثنا هارون بن كامل ثنا سعيد بن عفري نا حيىي بن فليح عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس أن  - ٩٣٤٩
هللا صلى اهللا عليه و سلم باأليدي والنعال والعصي مل يرو هذا احلديث الشراب كانوا يضربون على عهد رسول ا

  عن ثور إال حيىي تفرد به سعيد بن عفري 

حدثنا هارون بن كامل نا سعيد بن أيب مرمي ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني  - ٩٣٥٠
  و سلم من وقع على ذات حمرم فاقتلوه عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حدثنا هارون بن كامل نا حيىي بن بكري نا خنيس بن عامر املعافري عن أيب قبيل عن جنادة بن أيب أمية  - ٩٣٥١
عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من نيب إال وقد أنذر أمته الدجال وأنا 

أعور وإن ريب ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر يقرأ الكاتب وغري الكاتب معه جنة ونار  أحذركم أمر الدجال إنه
  ) ناره جنة وجنته نار مل يرو هذا احلديث عن خنيس بن عامر إال حيىي بن بكري ( 

حدثنا هارون بن كامل نا سعيد بن أيب مرمي ثنا إبراهيم بن سويد املدين حدثين أبو حزرة يعقوب بن  - ٩٣٥٢
اهد أخربين عروة بن الزبري عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يقول من أهان يل وليا فقد جم

استحل حماربيت وما تقرب إيل عبد من عبادي مبثل أداء فرائضي وإن عبدي ليتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا 
ما ويده اليت يبطش هبا ورجليه اليت ميشي هبما إن دعاين أجبته أحببته كنت عينيه اليت يبصر هبما وأذنيه اليت يسمع هب

وإن سألين أعطيته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته وذلك أنه يكره املوت وأنا أكره مساءته مل يرو 
  هذا احلديث عن أيب حزرة إال إبراهيم بن سويد وال رواه عن عروة إال أبو حزرة وعبد الواحد بن ميمون 



حدثنا هارون بن كامل ثنا عمرو بن خالد احلراين نا بن هليعة عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم  - ٩٣٥٣
عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا الصيت ها هنا وأشار بيده إىل السماء مل 

  إال بن هليعة  يذكر أحد ممن روى هذا احلديث عن بن عجالن القعقاع

حدثنا هارون بن كامل نا عمرو بن خالد احلراين ثنا بن هليعة عن واهب بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن  - ٩٣٥٤
عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان اليروى 

  سناد تفرد به بن هليعة هذا احلديث عن عبد اهللا بن عمرو إال هبذا اإل

حدثنا هارون بن كامل نا حيىي بن بكري ثنا بن هليعة حدثين عمار بن سعد عن أيب سلمة عن عائشة قالت  - ٩٣٥٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ذات ليلة فقمت خلفه أصلي بصالته فلما جلس خفف يف قيامه 

قام فصلى ركعتني مث سلم فأمسعين السالم مث إنه التفت إيل فقال سلم مث ]  ١٤١ص [ وصلى ركعتني خفيفتني مث 
  اكلفي من العمل ما تطيقني يقوهلا ثالثا مل يرو هذا احلديث عن عمار بن سعد إال بن هليعة 

حدثنا هارون بن كامل نا حيىي بن بكري نا بن هليعة حدثين أبو مجيل األنصاري عن القاسم بن حممد عن  - ٩٣٥٦
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أصبح يقول أصبحت يا رب أشهدك وأشهد مالئكتك وأنبياءك عائشة أن رس

ورسلك ومجيع خلقك على شهاديت على نفسي أين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن 
  حممدا عبدك ورسولك وأؤمن بك وأتوكل عليك يقوهلا ثالثا 

كامل نا حيىي بن بكري نا بن هليعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن حدثنا هارون بن  - ٩٣٥٧
علي بن أيب طالب قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املتعة وإمنا كانت ملن مل جيد فلما نزل النكاح 

  ة والطالق والعدة واملرياث هنى عنها مل يرو هذا احلديث عن موسى بن أيوب إال بن هليع

حدثنا هارون بن كامل نا عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلراين ثنا بن هليعة عن بكري بن عبد اهللا بن  - ٩٣٥٨
األشج عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف البيت ستر منصوب 

م فقطعته فجعلته مرفقتني مل يرو هذا احلديث عن فيه صور فعرفت الغضب يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  بكري بن عبد اهللا إال بن هليعة 

حدثنا هارون بن كامل ثنا أبو صاحل احلراين نا بن هليعة عن الوليد بن أيب الوليد عن القاسم بن حممد عن  - ٩٣٥٩
جد مجاعة أو جنازة قتيل مل يرو عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال خري يف مجاعة النساء إال يف مس

  هذا احلديث عن الوليد بن أيب الوليد إال بن هليعة 

حدثنا هارون بن كامل ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا بن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب أخربين عامر بن حيىي  - ٩٣٦٠
ن ائتنا فجاءهم فقام فخطبهم فحمد املعافري عن حنش الصنعاين قال ملا كانت فتنة بن الزبري أرسل إليه احلرورية أ

اهللا فقالوا قد علمنا أن هواك معنا فتعال حىت جنعلك خليفة فقال واهللا لقد كانت بصرييت فيكم قبل اليوم ولقد 
ازددت فيكم بصرية وكيف أكون فيكم وقد مسعت أبا سعيد اخلدري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



اس ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية اليروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن يقول خيرج من هذه األمة ن
  الزبري عن أيب سعيد اخلدري إال هبذا اإلسناد تفرد به بن هليعة 

حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر املصري ثنا سفيان بن بشر الكويف ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد  - ٩٣٦١
[ اق بن كعب بن عجرة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا عليا فإنه بن أيب زياد عن إسح

  ممسوس يف ذات اهللا ]  ١٤٣ص 

حدثنا هارون بن سليمان نا زهري بن عباد الرؤاسي نا عيسى بن يونس عن فائد أيب الورقاء قال مسعت  - ٩٣٦٢
يه و سلم توضأ ثالثا ثالثا ومسح رأسه مرة واحدة اليروى هذا عبد اهللا بن أيب أوىف يقول إن النيب صلى اهللا عل

  احلديث عن عبد اهللا بن أيب أوىف إال هبذا اإلسناد 

حدثنا هارون بن سليمان نا زهري بن عباد نا سالم الطويل عن زيد العمي عن أيب عثمان األنصاري عن  - ٩٣٦٣
كنا قبلك أهل كتاب وإنا نؤمر بغسل الغائط والبول فقال بن عمر عن عبد اهللا بن سالم أنه قال يا رسول اهللا إنا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا قد رضي عنكم وأثىن عليكم وأحبكم فال تدعوه اليروى هذا احلديث عن بن 
  عمر عن عبد اهللا بن سالم إال هبذا اإلسناد تفرد به زهري بن عباد 

نا يوسف بن عدي ثنا عمرو بن ثابت عن يزيد بن أيب زياد عن حدثنا هارون بن سليمان أبوذر املصري  - ٩٣٦٤
عبد الرمحن بن أخي زيد بن أرقم قال دخلنا على أم سلمة فقالت من أين أنتم فقلنا من أهل الكوفة قالت أنتم الذين 

عليا  تشتمون النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت ما علمت أحدا شتم النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت بل تلعنون
ومن حيبه وكان رسول اهللا حيبه مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أخي زيد بن أرقم إال يزيد بن أيب زياد وال 

  عن يزيد إال عمرو بن ثابت تفرد به يوسف بن عدي 

 حدثنا هارون بن سليمان نا حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا حممد بن سليمان األصبهاين عن أيب سنان ضرار - ٩٣٦٥
بن مرة عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جهنم ملا سيق أليها أهلها 

تلقتهم فلفحتهم لفحة مل تدع حلما على عظم إال ألقته على العرقوب مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن ايب اهلذيل 
  اين إال أبو سنان تفرد به حممد بن سليمان األصفه

حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر ثنا سفيان بن بشر الكويف نا حامت بن إمساعيل عن كثري بن زيد عن  - ٩٣٦٦
املطلب بن عبد اهللا بن حنطب قال قال أبو أيوب األنصاري ملروان بن احلكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إذا وليتموه غري أهله اليروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال  ال تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله ولكن ابكوا عليه
  هبذا اإلسناد تفرد به سفيان بن بشر 

نا حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا احملاريب أنه مسع األعمش يذكر عن طريف بن ) سليمان ( حدثنا هارون بن  - ٩٣٦٧
قيامة مغلوال يده إىل عنقه حىت يفصل بينه ميمون عن بن عباس يرفعه قال ما من رجل ويل عشرة إال أيت به يوم ال

  وبينهم 



ميسرة عن موسى بن عقبة ]  ١٤٥ص [ حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر نا زهري بن عباد نا حفص بن  - ٩٣٦٨
عن نافع عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اهللا أحق من تزين له 

له ثوبان فليتزر إذا صلى وال يشتمل أحدكم يف صالته اشتمال اليهود مل يرو هذا احلديث عن موسى فمن مل يكن 
  بن عقبة إال حفص بن ميسرة تفرد به زهري بن عباد 

حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر نا يوسف بن عدي نا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن سفيان الثوري  - ٩٣٦٩
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد اهللا بعبد شرا خضر له يف اللنب والطني عن أيب الزبري عن جابر 

  حىت يبين مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال احملاريب وال عن احملاريب إال يوسف بن عدي تفرد به أبو ذر 

 ثنا أبو عمرو بن العالء حدثنا هارون بن موسى األخفش املقرئ الدمشقي ثنا سالم بن سليمان املدائين - ٩٣٧٠
عن نافع عن بن عمر قال قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف 

  مث جعل من بعد ضعف قوة فقال مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا فقال من بعد قوة ضعفا 

عن بن عمر ]  ١٤٦ص [ مان ثنا أبو عمرو بن العالء عن نافع حدثنا هارون بن موسى نا سالم بن سلي - ٩٣٧١
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ فشاربون شرب اهليم 

حدثنا هارون بن حممد بن املنخل احلارثي الواسطي ثنا العباس بن أيب طالب نا حفص بن عمر العدين نا  - ٩٣٧٢
دي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طائر فقال موسى بن سعد البصري عن احلسن عن أنس بن مالك قال أه

اللهم ائتين بأحب خلقك إيل يأكل معي من هذا الطائر فجاء علي بن أيب طالب مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال 
  موسى بن سعد تفرد به حفص بن عمر 

نا عمر بن قيس عن  حدثنا هارون بن حممد بن املنخل نا الفضل بن أيب طالب نا احلارث بن منصور - ٩٣٧٣
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنكح املرأة إال بإذن ويل مل 

  يرو هذا احلديث عن الزهري إال عمر بن قيس تفرد به احلارث بن منصور 

د الرمحن بن زبيد عن عبيدة حدثين حدثنا هارون بن حممد بن املنخل نا أمحد بن منيع نا أشعث بن عب - ٩٣٧٤
سفيان عن حذيفة قال بال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على سباطة قوم مث توضأ ومسح على خفيه مل يرو هذا 

  احلديث عن عبيدة إال أشعث بن عبد الرمحن تفرد به أمحد بن منيع 

روح بن املسيب عن يزيد الرقاشي عن حدثنا هارون بن حممد بن املنخل نا حممد بن سليمان لوين نا  - ٩٣٧٥
غنيم بن قيس عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جل ذكره يوم خلق آدم 
قبض من صلبه قبضتني فوقع كل طيب يف ميينه وكل خبيث بيده األخرى فقال هؤالء أصحاب اليمني وال أبايل 

ب النار مث أعادهم يف صلب آدم فهم ينسلون على ذاك اآلن ال يروى هذا وهؤالء أصحاب اجلنة وهؤالء أصحا
  احلديث عن أيب موسى إال هبذااإلسناد تفرد به روح بن املسيب باب 

 )  



  من امسه اهليثم

 (  

حدثنا اهليثم بن خالد املصيصي نا عبدالكبري بن املعاىف بن عمران نا شريك عن العباس بن ذريح عن  - ٩٣٧٦
أنس بن مالك رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اقتراب الساعة أن يرى اهلالل قبال فيقال الشعيب عن 

لليلتني وأن تتخذ املساجد طرقا وأن يظهر املوت الفجاء مل يرو هذا احلديث عن العباس بن زريح إال شريك تفرد به 
  عبد الكبري بن املعاىف 

ص [ ن عيسى بن الطباع نا هشيم عن منصور عن زاذان عن عطاء حدثنا هيثم بن خالد نا حممد ب - ٩٣٧٧
  عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن من حلق قبل أن يذبح قال ال حرج ]  ١٤٨

حدثنا هيثم بن خالد ثنا عبدالكبري بن املعاىف ثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبد اهللا بن عبيد اهللا  - ٩٣٧٨
بد اهللا بن عكيم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تستمتعوا من امليتة بإهاب وال عصب مل اهلامشي عن ع

  يرو هذا احلديث عن عبيدة إال هيثم تفرد به عبد الكبري بن املعاىف 

عن عروة ثنا بن هليعة عن أيب األسود ) ثنا أيب ( حدثنا هيثم بن خالد ثنا عبدالكبري بن املعاىف بن عمران  - ٩٣٧٩
بن الزبري عن عائشة قالت قام بالل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ماتت فالنة واستراحت فغضب النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم وقال إمنا استراح من غفر له 

حدثنا هيثم بن خالد نا عبدالكبري بن املعاىف ثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عقبة  - ٩٣٨٠
عامر أنه قال يا رسول اهللا إن أخيت نذرت أن متشي إىل البيت فقال مرها فلتركب فإن اهللا ال يصنع بعناء هذه  بن

  عبدالكبري ]  ١٤٩ص [ شيئا 

حدثنا هيثم بن خالد نا عبدالكبري ثنا صاحل بن موسى الطلحي نا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت  - ٩٣٨١
  صلى اهللا عليه و سلم ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب طلحة عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

حدثنا هيثم نا عبدالكبري بن املعاىف ثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن  - ٩٣٨٢
 عائشة قالت أقبل طلحة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل رجل قد قضى حنبه فلينظر إىل

  طلحة 

حدثنا هيثم بن خالد نا عبدالكبري بن املعاىف بن عمران ثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن  - ٩٣٨٣
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسرع اخلري ثوابا صلة الرحم وأسرع 

  سحاق إال صاحل بن موسى الشر عقابا قطيعة الرحم مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن إ



حدثنا هيثم بن خالد نا عبدالكبري ثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن  - ٩٣٨٤
عائشة قالت بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه يف قبل البيت إذ أقبل أيب فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  تيق من النار فلينظر إىل أيب بكر عليه و سلم من أراد أن ينظر إىل ع

حدثنا هيثم بن خالد ثنا داود بن منصور ثنا أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس قال قال النيب صلى اهللا  - ٩٣٨٥
عليه و سلم الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال أيوب بن خوط تفرد به داود بن 

  منصور 

بن خالد ثنا داود بن منصور نا جرير بن حازم عن يزيد بن رومان عن عبد اهللا بن الزبري عن  حدثنا هيثم - ٩٣٨٦
عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية ألمرت بالبيت فهدم حىت 

  أدخل فيه ما أخرج منه احلجر 

بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  حدثنا هيثم ثنا داود بن منصور ثنا جرير - ٩٣٨٧
  و سلم إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 

منصور نا جرير بن حازم قال مسعت أبا الزبري حيدث عن جابر قال ) داود بن ( حدثنا هيثم بن خالد نا  - ٩٣٨٨
فيشرب منه يومه ذلك مل يرو هذا احلديث عن جرير  كان ينبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تور من حجارة

  بن حازم إال داود بن منصور 

حدثنا هيثم بن خالد نا حيىي بن حممد بن سابق ثنا زياد بن احلسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن أيب  - ٩٣٨٩
هللا عليه و سلم فلما إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل يسأل النيب صلى ا

]  ١٥١ص [ رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم سوء هيئته قال هل لك من مال قال نعم من كل املال قد آتاين اهللا 
من اإلبل والغنم واخليل قال إذا آتاك اهللا ماال فلري عليك مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن فرات إال ابنه زياد بن 

  بن سابق احلسن تفرد به حيىي بن حممد 

حدثنا هيثم بن خالد املصيصي ثنا حممد بن عيسى الطباع نا فرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٩٣٩٠
عن أم سلمة أهنا كانت هلا شاة حتتلبها ففقدها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعلت شاتكم قالوا ماتت قال 

اغها حيلها كما حيل اخلل اخلمر مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أفال انتفعتم بإهاهبا قلنا إهنا ميتة قال إن دب
  فرج بن فضالة وال يروى عن أم سلمة إال هبذا اإلسناد 

حدثنا اهليثم بن خالد نا داود بن منصور نا جرير بن حازم عن أيب إسحاق عن سلمة بن كهيل عن  - ٩٣٩١
  هللا عليه و سلم أن نستشرف العني واألذن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول اهللا صلى ا

حدثنا هيثم بن خلف الدوري نا حممد بن عمار املوصلي نا املعاىف بن عمران املوصلي عن احلسن بن حي  - ٩٣٩٢
عن إبراهيم بن مهاجر عن أيب بكر بن حفص عن سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ت الرجل دون حقه مل يرو هذا احلديث عن احلسن بن حي إال املعاىف يقول نعم امليتة أن ميو



بن حرب عن يزيد أيب ]  ١٥٢ص [ حدثنا هيثم بن خلف ثنا احلسني بن يزيد الطحان ثنا عبدالسالم  - ٩٣٩٣
سلم  خالد الداالين عن احلكم بن عتيبة عن أيب معمر عن عبد اهللا بن معاوية قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خديه مل يرو هذا احلديث عن احلكم إال أبو خالد الداالين تفرد به عبد 
  السالم بن حرب 

حدثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن مرزوق ثنا اهليثم بن صاحل عن سالم أيب املنذر عن مطر  - ٩٣٩٤
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم مل يرو هذا احلديث عن الوراق عن عطاء عن جابر قال قال رسول 

  مطر إال سالم أبو املنذر تفرد به اهليثم بن صاحل 

حدثنا هيثم بن خلف ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو اجلواب عن سليمان بن قرم عن األعمش عن  - ٩٣٩٥
لم قال ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث مل يرو هذا احلديث شقيق عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و س

  عن األعمش إال سليمان بن قرم وال عن سليمان إال أبو اجلواب تفرد به إبراهيم بن سعيد 

حدثنا اهليثم بن خلف ثنا يزيد بن عمرو بن الرباء الغنوي ثنا حفص بن عمر العدين نا موسى بن سعيد  - ٩٣٩٦
ص [ عن عكرمة عن بن عباس قال نظر حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ربه تبارك  عن ميمون القناد

وتعاىل قال عكرمة فقلت البن عباس نظر حممد إىل ربه قال نعم جعل الكالم ملوسى واخللة إلبراهيم والنظر ]  ١٥٣
  سعيد تفرد به حفص بن عمر العدين  حملمد صلى اهللا عليه و سلم مل يرو هذا احلديث عن ميمون القناد إال موسى بن

حدثنا اهليثم بن خلف نا زكريا بن حيىي املدائين نا شبابة بن سوار ثنا ورقاء عن منصور عن قتادة عن  - ٩٣٩٧
أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها وأومل للناس حيسا على نطع مل يرو هذا 

  ر إال ورقاء وال عن ورقاء إال شبابة تفرد به زكريا بن حيىي احلديث عن منصور بن املعتم

حدثنا اهليثم بن خلف نا مؤمل بن هشام ثنا حيىي بن عباد عن السري بن حيىي عن عبدالكرمي عن جماهد  - ٩٣٩٨
 قال قال بن عمر لقد أعطيت منه شيئا ما أعطيه إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين اجلماع مل يرو هذا

  احلديث عن السري بن حيىي إال حيىي بن عباد تفرد به مؤمل بن هشام 

حدثنا اهليثم بن خلف نا حممد بن صاحل بن النطاح نا عاصم بن هالل عن أيوب عن عكرمة عن بن  - ٩٣٩٩
عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وأجره ولو كان حرام مل يعطه مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال 

  صم بن هالل ورواه غريه عن أيوب عن حممد عا

بن هشام نا سليمان البصري هو ]  ١٥٤ص [ حدثنا اهليثم بن خلف نا علي بن سيابة الكويف ثنا كثري  - ٩٤٠٠
القافالين عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب الطفيل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان يقال إن مما أدرك الناس 

إذا مل تستحىي فاصنع ما شئت ال يروى هذا احلديث عن أيب الطفيل إال هبذا اإلسناد تفرد به علي  من كالم النبوة
  بن سبابة 



حدثنا اهليثم بن خلف نا إمساعيل بن موسى السدي ثنا شريك عن بيان أو غريه عن أنس قال كان خامت  - ٩٤٠١
  إال شريك تفرد به إمساعيل بن موسى النيب صلى اهللا عليه و سلم من ورق مل يرو هذا احلديث عن بيان 

حدثنا اهليثم بن خلف نا حممد بن العالء أبو كريب نا حممد بن فضيل عن بيان عن عامر وذكر قيس قال  - ٩٤٠٢
كان بن مسعود حيدث الشهر ال يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

من هذا أو قريبا من هذا وكان يرعد مل يرو هذا احلديث عن بيان إآل حممد بن فضيل تفرد سلم قال هكذا أو حنوا 
  به أبو كريب وقيس الذي روى عنه الشعيب هذا احلديث قيس بن فهد 

حدثنا اهليثم بن خلف نا حممد بن حشيش ثنا مفضل بن صاحل عن حممد بن جحادة عن احلسن عن أنس  - ٩٤٠٣
هللا صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب مل يرو هذا احلديث عن بن جحادة إال مفضل بن مالك قال قال رسول ا

  ]  ١٥٥ص [ بن صاحل 

حدثنا اهليثم بن خلف نا أبو موسى األنصاري نا أمحد بن بشري اهلمداين عن أيب البالد عن مسلم بن  - ٩٤٠٤
ترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت من صبيح عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له األ

هذا يا أم املؤمنني قالت هذا بن أم مكتوم أقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما 
فنزلت عبس وتوىل أن جاءه األعمى قالت بن أم مكتوم مل يرو هذا احلديث عن أيب البالد عن مسلم بن صبيح إال 

  رد به أبو موسى األنصاري أمحد بن بشري تف

حدثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي ثنا أبو إمساعيل املؤدب عن يعقوب بن عطاء  - ٩٤٠٥
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسحروا فإن يف السحور بركة مل يرو هذا احلديث 

  مساعيل تفرد به أمحد بن إبراهيم عن يعقوب بن عطاء إال أبو إ

حدثنا اهليثم بن خلف الدوري نا أمحد بن يزيد بن سليمان موىل بين هاشم نا حسني بن احلسن األشقر نا  - ٩٤٠٦
هشيم عن أيب هاشم الرماين عن جماهد عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزول قدما العبد 

فيما أنفقه ومن ]  ١٥٦ص [ عن أربع عن عمره فيما أفىن وعن جسده فيما أباله وعن ماله يوم القيامة حىت يسأل 
أين كسبه وعن حبنا أهل البيت مل يرو هذا احلديث عن أيب هاشم إال هشيم وال عن هشيم إال حسني بن حسن 

  تفرد به أمحد بن يزيد 

األمحر عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب حدثنا اهليثم بن خلف ثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد  - ٩٤٠٧
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه حنو حديث قبيلة ليس على فرس الغازي وعبده صدقة مل يرو 

  هذا احلديث عن حيىي بن سعيد إال أبو خالد تفرد به هارون بن إسحاق 

ألسباط ثنا أبو بالل األشعري عن قيس بن الربيع عن حدثنا اهليثم بن خلف نا يعقوب بن إبراهيم أبو ا - ٩٤٠٨
أيب حصني عن القاسم بن حسان عن عبد الرمحن بن حرملة عن عبد اهللا بن مسعود قال هنى رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم عن عشر خالل عن تغيري الشيب وعن نتفه وعن الصفرة وعن إسبال اإلزار وعن عقد التمائم وعن 



التعوذ يعين التعويذات وعن التختم بالذهب وعن التربج بالزينة لغري حملها وعن عزل املاء عن ضرب الكعاب وعن 
  وعن إفساد الصيب غري حمرمة ]  ١٥٧ص [ حمله 

حدثنا اهليثم بن خلف ثنا عباد بن يعقوب ثنا عبد اهللا بن عبد القدوس عن فطر عن أيب هارون عن أيب  - ٩٤٠٩
و سلم صلى على النجاشي مل يرو هذا احلديث عن فطر إال عبد اهللا بن عبد القدوس سعيد أن النيب صلى اهللا عليه 

  تفرد به عباد بن يعقوب 

حدثنا اهليثم بن خلف نا حممد بن أبان البلخي ثنا أبو أسامة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن  - ٩٤١٠
لعبها مل يرو أبو أسامة عن عبد الرزاق إال هذا  عروة عن عائشة أهنا أهديت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعها

  احلديث وحديثا آخر 

حدثنا اهليثم بن خلف ثنا أبو بكر بن أيب النضر ثنا أبو النضر ثنا أبو مالك النخعي عبد امللك بن احلسني  - ٩٤١١
لى اهللا عليه و عن أيب احملجل عن بن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال كان مقامي بني كتفي رسول اهللا ص

سلم فكان إذا سلم قال اللهم اجعل خري عمري آخره اللهم اجعل خواتيم عملي رضوانك اللهم اجعل خري أيامي 
يوم ألقاك مل يرو هذا احلديث عن أيب احملجل إال عبد امللك بن حسني وال عن عبد امللك إال أبو النضر تفرد به أبو 

  بكر بن أيب النضر 

بن عبد الوارث ثنا ]  ١٥٨ص [ بن خلف ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي نا عبد الصمد  حدثنا اهليثم - ٩٤١٢
شعبة عن زائدة عن أيب حصني عن ذكوان عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف ثوب بعضه علي مل 

  يرو هذا احلديث عن شعبة إال عبد الصمد تفرد به أمحد الدورقي 

لف ثنا الفضل بن إسحاق الدوري نا عمر بن أيوب املوصلي عن عيسى بن املسيب حدثنا اهليثم بن خ - ٩٤١٣
البجلي عن عامر الشعيب عن الصيب بن معبد التغليب أنه أهل باحلج والعمرة مجيعا فلما ظهر من القادسية مر به 

أخذين ما قصر وما راكبان وهو يليب باحلج والعمرة مجيعا فقال أحدمها أال تسمع فقال دعه فهو أضل من بعريه ف
هذان الراكبان قال هذا سلمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن ( طال فأمعنت حىت لقيين من أخرب عنهما قلت من 

صوحان فقدمت املدينة فأتيت عمر فحدثته فأخربته مبا قاال فقال أخطآ وأصبت هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه و 
ديث عن الشعيب إال عيسى بن املسيب وال عن عيسى إال عمر بن أيوب سلم مث أرسل إليهما فنهامها مل يرو هذا احل

  )  ٣( تفرد به الفضل بن إسحاق 

حدثنا اهليثم بن خلف نا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد األعلى نا حممد بن إسحاق عن خالد بن  - ٩٤١٤
ل املرادي قال جئت رسول اهللا صلى كثري اهلمداين عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسا

اهللا عليه و سلم أسأله عن املسح على اخلفني فقلت يا رسول اهللا جئت أسألك عن العلم فقال إن املالئكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم من حبها ملا جاء يطلب وعن أي العلم تسأل قلت يا رسول اهللا عن املسح على اخلفني قال 

ث للمسافر من الغائط والبول مث حتدث وضوءا مل يرو هذا احلديث عن خالد بن كثري إال نعم يوم وليلة للمقيم وثال
  حممد بن إسحاق تفرد به عبد األعلى 



حدثنا اهليثم بن خلف نا هاشم بن الوليد اهلروي ثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن احلجاج  - ٩٤١٥
هريرة قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أنادي يف أهل  بن أرطاة عن عبد الكرمي عن أيب عثمان عن أيب

  املدينة إن يف كل صالة قراءة ولو بفاحتة الكتاب مل يرو هذا احلديث عن احلجاج إال إبراهيم بن طهمان 

د حدثنا اهليثم بن خلف ثنا حممد بن عمار املوصلي ثنا عمر بن أيوب عن مصاد بن عقبة عن زياد بن سع - ٩٤١٦
عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مل يرو هذا احلديث 

  عن زياد بن سعد إال مصاد بن عقبة وال عن مصاد إال عمر بن أيوب تفرد به حممد بن عمار 

بن موسى نا إبراهيم بن ]  ١٦٠ص  [حدثنا هيثم بن خلف ثنا أبو موسى األنصاري ثنا أبو غزية حممد  - ٩٤١٧
سعد عن عمر بن حممد عن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجه الكعبة حمتبيا بيديه 
  مل يرو هذا احلديث عن عمر بن حممد إال إبراهيم بن سعد وال عن إبراهيم إال أبو غزية تفرد به أبو موسى األنصاري 

ثم ثنا أبو موسى نا حممد بن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد اهللا قال قال حدثنا هي - ٩٤١٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل 

يث عن حممد بن جعفر بن حممد إال بدعة ضاللة ومن ترك ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي مل يرو هذا احلد
  أبو موسى األنصاري 

حدثنا هيثم بن خلف نا علي بن سيابة ثنا علي بن يونس البلخي عن هشام بن الغاز عن نافع عن بن  - ٩٤١٩
عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد املطي إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد 

  األقصى 

حدثنا هيثم بن خلف نا علي بن سيابة ثنا عمرو بن أخي احلسن بن عمرو ثنا عمي احلسن بن عمرو عن  - ٩٤٢٠
الشعيب عن جرير قال ملا رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم ال أمسك شيئا إمنا أنفقه قال يل يا جرير ال عليك أن 

[ لشعيب إال احلسن بن عمرو وال عن احلسن إال بن متسك عليك مالك فإن هلذا األمر مدة مل يرو هذا احلديث عن ا
  أخيه عمرو بن عبد الغفار تفرد به علي بن سيابة ]  ١٦١ص 

حدثنا هيثم بن خلف ثنا علي بن سيابة ثنا حممد بن كثري القرشي ثنا أبو سنان سعد بن سنان الشيباين  - ٩٤٢١
ى اهللا عليه و سلم استشرفوا العني واألذن مل عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال قال رسول اهللا صل

يرو هذا احلديث عن صلة عن حذيفة إال أبو سنان وال عن أيب سنان إال حممد بن كثري تفرد به علي بن سيابة ورواه 
  الناس عن أيب إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي ورواه أبو وكيع عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن علي 

ا هيثم بن خلف نا احلسن بن شوكر ثنا يوسف بن عطية الصفار عن هشام بن حسان عن حممد بن حدثن - ٩٤٢٢
سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يتم صوم شهر بعد رمضان إال رجب وشعبان مل يرو 

  هذا احلديث عن هشام إال يوسف بن عطية 



ار املوصلي نا القاسم بن يزيد اجلزمي عن صدقة بن عبد اهللا حدثنا هيثم بن خلف نا حممد بن عم - ٩٤٢٣
الدمشقي عن بن جريج عن حممد بن زياد املدين عن فرات موىل عائشة قال قالت عائشة مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم يقول من دخل الرهج جوفه مل يدخل النار أبدا مل يرو هذا احلديث عن بن جريج إال صدقة وال عن 
  ]  ١٦٢ص [ قة إال القاسم بن يزيد تفرد به حممد بن عمار صد
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األوسط: كتاب  ملعجم    ا
الطرباين : املؤلف  بن أمحد  لقاسم سليمان  بو ا  أ

حدثنا هيثم ثنا حممد بن بكار نا أبو معشر عن شرحبيل بن سعد قال أخذت طريا يف بين حارثة فأخذه  - ٩٤٢٤
 يرو هذا رافع بن خديج فأرسله وقال أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم ما بني البيت املدينة مل

  احلديث عن شرحبيل عن رافع إال أبو معشر تفرد به حممد بن بكار 

حدثنا هيثم بن خلف نا زكريا بن حيىي املدائين نا شبابة بن سوار نا املغرية بن مسلم عن مطر الوراق عن  - ٩٤٢٥
يعين يف العتق مل يرو هذا نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن منن على أوالد الزىن 

  احلديث عن مطر إال املغرية وال عن املغرية إال شبابة تفرد به زكريا بن حيىي 

حدثنا هيثم بن خلف ثنا احلسن بن محاد الوراق ثنا أبو حيىي احلماين عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن  - ٩٤٢٦
ل إن اهللا ورسوله حرم عليكم شرب اخلمر ومثنها بن عباس قال ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة قا

وحرم عليكم أكل امليتة ومثنها وحرم عليكم اخلنازير وأكلها ومثنها وقال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وال متشوا 
  يف األسواق إال وعليكم األزر إنه ليس منا من عمل سنة غرينا 

نا أبو حيىي احلماين عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن حدثنا هيثم بن خلف نا احلسن بن محاد الوراق ث - ٩٤٢٧
بن عباس قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عمر ومعه أناس من أصحابه فقال أمؤمنون أنتم فسكتوا 

ثالث مرات فقال عمر يف آخرهم نعم نؤمن على ما أتيتنا به وحنمد اهللا يف الرخاء ونصرب على البالء ونؤمن بالقضاء 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤمنون ورب الكعبة مل يرو هذين احلديثن عن عطاء إال يوسف بن ميمون فقا

  وال عن يوسف إال أبو حيىي احلماين تفرد هبما احلسن بن محاد الوراق 

بن حدثنا هيثم نا علي بن سيابة نا بشر بن حممد الواسطي ثنا عبد اهللا بن عمران الواسطي عن عطاء  - ٩٤٢٨
السائب عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ليبلغ من عدل اهللا يوم القيامة حىت 

يقتص للجماء من ذات القرن مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن السائب إال عبد اهللا بن عمران وال عن عبد اهللا إال 
  بشر بن حممد تفرد به علي بن سيابة 

ثنا هيثم بن خلف نا احلسني بن مهدي األبلي ثنا حجاج بن نصري نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن حد - ٩٤٢٩
دينار عن عطاء عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة مرة مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار 

  إال ورقاء وال عن ورقاء إال حجاج بن نصري تفرد به احلسني بن مهدي 

حدثنا هشيم بن خلف نا عمر بن حممد بن احلسن األسدي نا أيب نا شريك بن عبد اهللا عن إمساعيل بن  - ٩٤٣٠
خطب عمر بن اخلطاب الناس ذات يوم على منرب املدينة فقال ]  ١٦٤ص [ أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

احلور العني ال يدخله إال نيب مث يف خطبته إن يف جنات عدن قصرا له مخسمائة باب على كل باب مخسة آالف من 
نظر إىل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هنيئا لك يا صاحب القرب مث قال أو صديق مث التفت إىل قرب أيب 



بكر فقال هنيئا لك يا أبا بكر مث قال أو شهيد مث أقبل على نفسه فقال وأىن لك الشهادة يا عمر مث قال إن الذي 
إىل هجرة املدينة لقادر على أن يسوق إيل الشهادة قال بن مسعود فساقها اهللا إليه على يد شر أخرجين من مكة 

  خلقه جموسي عبد مملوك للمغرية مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل إال شريك تفرد به حممد بن احلسن 

ا أبو عوانة عن بيان حدثنا هيثم بن خلف نا حممد بن أيب عمر الدوري ثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثن - ٩٤٣١
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها مل يرو هذا 

  احلديث عن بيان إال أبو عوانة وال عن أيب عوانة إال أمحد بن إسحاق تفرد به حممد بن أيب عمر 

الوليد نا بقية بن الوليد ]  ١٦٥ص [ وسي نا حاجب بن حدثنا هيثم بن خلف نا حممد بن منصور الط - ٩٤٣٢
عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال قلت ألم سلمة ما كان أكثر دعاء النيب صلى 

اهللا عليه و سلم فقالت يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قلت يا رسول اهللا ما أكثر دعاءك هذا قال إن 
عني من أصابع الرمحن ما شاء أزاغ وما شاء أقام مل يرو عن إبراهيم بن أدهم إال بقية وال عن بقية القلوب بني أصب

  إال حاجب بن الوليد تفرد به حممد بن منصور الطوسي 

حدثنا هيثم بن خلف نا ميمون بن األصبغ ثنا عبد اهللا بن عصمة النصيبيين نا حممد بن سلمة العفاين عن  - ٩٤٣٣
سفيان عن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الضحك من الضراطة مل يرو هذا  األعمش عن أيب

  احلديث عن األعمش إال حممد بن سلمة وال عن حممد بن سلمة إال عبد اهللا بن عصمة تفرد به ميمون بن األصبغ 

احلارثي عن مسلم املالئي عن إبراهيم حدثنا هيثم نا حممد بن عبيد احملاريب ثنا الوليد عن أيب عبد الرمحن  - ٩٤٣٤
عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال أمر علي بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني مل يرو هذا احلديث عن مسلم 

  إال أبو عبد الرمحن وال عن أيب عبد الرمحن إال الوليد تفرد به حممد بن عبيد 

النطاح ثنا أرطاة أبو حامت عن بن جريج عن نافع عن بن عمر حدثنا هيثم بن خلف نا حممد بن صاحل بن  - ٩٤٣٥
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن يكون سنة ألمرت بالسواك عند كل صالة مل يرو هذا احلديث 

  ]  ١٦٦ص [ عن بن جريج إال أرطأة أبو حامت تفرد به حممد بن صاحل 

اهيم املوصلي ثنا محاد بن زيد عن هارون أيب إسحاق الكويف أنه مسع حدثنا هيثم بن خلف ثنا أمحد بن إبر - ٩٤٣٦
أبا بردة حيدث عن أبيه أيب موسى يرفعه قال من صلى ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة مل يرو هذا احلديث 

  ناد عن أيب بردة إال هارون أبو إسحاق تفرد به محاد بن زيد وال يروى عن أيب موسى إال هبذا اإلس

حدثنا هيثم ثنا محيد بن زجنويه النسائي نا اخلضر بن حممد بن شجاع احلراين نا هشيم عن عبيدة عن  - ٩٤٣٧
ربعي بن حراش عن حذيفة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أكلتنا الضبع فقال 

ا ليت أميت ال يلبسوا الديباج مل يرو هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الدنيا تفتح عليكم في
  عبيدة إال هشيم تفرد به اخلضر بن حممد وال يروى عن حذيفة إال هبذا اإلسناد 



حدثنا هيثم بن خلف نا أبو حفص عمرو بن علي ثنا حممد بن الصلت أبو يعلى التوزي نا سفيان بن  - ٩٤٣٨
ن أيب حازم عن أيب هريرة رفعه قال يؤتى الرجل يف قربه فإذا أيت عيينة عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف ع

دفعه ]  ١٦٧ص [ من قبل رأسه دفعته تالوة القرآن وإذا أيت من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أيت من قبل رجليه 
ن مشيه إىل املساجد والصرب حجزه فقال أما إين لو رأيت خليال كنت صاحبه مل يرو هذا احلديث عن طلحة ب
  مصرف إال مالك بن مغول وال عن مالك إال سفيان وال عن سفيان إال حممد بن الصلت تفرد به أبو حفص 

 )  

  باب الياء

 (  

 )  

  من امسه يعقوب

 (  

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبري احلليب حدثين أبو جعفر النفيلي حدثين عاصم بن سعيد عن معبد بن  - ٩٤٣٩
ك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحيا سنيت فقد أحبين ومن عن أنس بن مال]  ١٦٩ص [ خالد 

  أحبين كان معي يف اجلنة مل يرو هذا احلديث عن معبد بن خالد إال عاصم بن سعيد تفرد به النفيلي 

اخلفاف  حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبري احلليب نا أبو جعفر النفيلي نا مروان بن معاوية ثنا أبو العالء - ٩٤٤٠
عن جماهد عن بن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ميسح وجهه يف الصالة مل يرو هذا احلديث عن 

  خالد بن طهمان أيب العالء إال مروان بن معاوية تفرد به النفيلي 

بناين عن أنس حدثنا يعقوب بن إسحاق نا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو سفيان املعمري عن معمر عن ثابت ال - ٩٤٤١
بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه املسلم حمتسبا بوعد من 

قلت يا أبا محزة وما اخلريف قال العام مل يرو هذا احلديث عن معمر إال أبو ]  ١٧٠ص [ جهنم مسرية ستني خريفا 
  سفيان املعمري تفرد به أبو جعفر النفيلي 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو معاوية الضرير عن خالد بن إلياس عن حيىي بن  - ٩٤٤٢
عبد الرمحن بن حاطب عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من امرئ مسلم يرى من 

ث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد تفرد به خالد بن أخيه عورة فيسترها إال أدخله اهللا هبا اجلنة اليروى هذا احلدي
  إلياس 



حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عبداجمليد بن كثري احلراين ثنا بقية بن الوليد حدثين أبو بكر العنسي نا أبو  - ٩٤٤٣
ن هللا قبيل املصري عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصوم يذبل اللحم ويبعد من حر السعري إ

مائدة عليها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ال يقعد عليها إال الصائمون مل يرو هذا احلديث 
  عن أيب قبيل إال أبو بكر العنسي تفرد به بقية 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا خملد بن مالك نا عطاف بن خالد املخزومي حدثين عبد الرمحن بن زيد بن  - ٩٤٤٤
عن أبيه عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبسجد اخليف من مىن فقال نضر اهللا  أسلم

امرأ مسع مقاليت فحفظها مث ذهب إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
والنصح ملن واله اهللا عليكم األمر ولزوم  قلب امرئ مؤمن إخالص العمل هللا]  ١٧١ص [ ثالث ال يغل عليهن 

مجاعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من ورائهم مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه تفرد به عطاف بن خالد 
  وحممد بن شعيب بن شابور 

د عن نافع حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا جعفر بن عاصم احلراين ثنا جماشع بن عمرو عن داود بن أيب هن - ٩٤٤٥
عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس على أهل ال إله إال اهللا وحشة عند املوت وال عند القرب 

  مل يرو هذا احلديث عن داود بن أيب هند إال جماشع بن عمر تفرد به جعفر بن عاصم 

ين نا زهري عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبري نا عبد الرمحن بن عمرو احلرا - ٩٤٤٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ قل هو اهللا أحد كل يوم مخسني مرة نودي يوم القيامة من قربه قم 

  فادخل اجلنة 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا حيىي بن رجاء احلراين نا موسى بن أعني عن ليث عن جماهد عن بن عباس  - ٩٤٤٧
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة مل يرو هذا احلديث عن قال قال ر

  ]  ١٧٢ص [ ليث إال موسى بن أعني 

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبري ثنا عبد اهللا بن حممد أبو عبد الرمحن األذرمي نا هشيم عن محيد عن  - ٩٤٤٨
ه و سلم مر بأعرايب وهو يدعو يف صالته وهو يقول يا من ال تراه العيون وال ختالطه أنس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

الظنون وال يصفه الواصفون وال تغريه احلوادث وال خيشى الدوائر يعلم مثاقيل اجلبال ومكاييل البحار وعدد قطر 
منه مساء مساء وال أرض أرضا  األمطار وعدد ورق األشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ال تواري

وال حبر ما يف قعره وال جبل ما يف وعره اجعل خري عمري آخره وخري عملي خوامته وخري أيامي يوم ألقاك فيه 
فوكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألعرايب رجال فقال إذا صلى فائتين به فلما صلى أتاه وقد كان أهدي 

ذهب من بعض املعادن فلما أتاه األعرايب وهب له الذهب وقال ممن أنت يا ( ) م لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
أعرايب قال من بين عامر بن صعصعة يا رسول اهللا قال هل تدري مل وهبت لك الذهب قال للرحم بيننا وبينك يا 

ا احلديث عن رسول اهللا فقال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب حلسن ثنائك على اهللا عز و جل مل يرو هذ
  محيد إال هشيم تفرد به األذ رمي 



حدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي نا سعيد بن سليمان النشيطي نا جرير بن حازم عن حرملة بن عمران  - ٩٤٤٩
ص [ املصري عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال دخلت على عائشة فقالت ممن أنت قلت من أهل مصر فقالت 

يج يف غزاتكم هذه قلت وجدناه خري أمري كلما مات لرجل منا فرس أعطاه فرسا كيف وجدمت بن خد]  ١٧٣
فقالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به ومن شق 

فرد به حرملة بن عليهم فاشقق عليه اليروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عائشة إال هبذا اإلسناد ت
  عمران 

حدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي ثنا علي بن حبر بن بري ثنا حممد بن أنس ثنا مطرف بن طريف عن  - ٩٤٥٠
أيب اجلهم عن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصلي صالة مكتوبة إال قنت فيها مل يرو هذا 

  احلديث عن مطرف إال حممد بن أنس 

حدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي نا شاذ بن الفياض ثنا احلارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة أم  - ٩٤٥١
املؤمنني قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخف النساء صداقا أعظمهن بركة ال يروى هذا احلديث عن أم 

  النعمان عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به احلارث بن شبل 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا حيىي بن زهري القرشي ثنا أزهر بن سعد عن بن عون عن حممد بن سريين  - ٩٤٥٢
عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا ملكا ينادي عند كل صالة يا بين آدم قوموا إىل نريانكم 

ث عن بن عون إال أزهر تفرد به حيىي بن زهري اليت أوقدمتوها على أنفسكم فأطفئوها بالصالة مل يرو هذا احلدي
  ]  ١٧٤ص [ القرشي 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي ثنا أيب ثنا حممد بن مسلم الطائفي عن أيوب  - ٩٤٥٣
بن موسى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة اجلنني ذكاة أمه مل يرو هذا احلديث 

  عن أيوب بن موسى إال حممد بن مسلم الطائفي 

ا يعقوب بن إسحاق املخرمي ثنا العباس بن بكار الضيب ثنا حممد بن اجلعد القرشي عن الزهري عن حدثن - ٩٤٥٤
علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جاء أجله 

يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن وهو يطلب العلم لقي اهللا ومل يكن بينه وبني النبيني إال درجة النبوة مل 
  اجلعد تفرد به العباس بن بكار 

حدثنا يعقوب بن إسحاق نا طالوت بن عباد ثنا عاصم بن عبد الواحد الوزان أنه مسع أنس بن مالك  - ٩٤٥٥
إال يقول احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعطاه كراءه مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عبد الواحد 

  طالوت 

حدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي ثنا عفان بن مسلم ثنا عاصم بن عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن  - ٩٤٥٦
حكيم عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قعد يف الصالة جعل 



مه اليمىن ووضع يده اليسرى على ركبته ووضع يده حتت فخذه اليسرى وفرش قد]  ١٧٥ص [ قدمه اليسرى 
  اليمىن على فخذه اليمىن وأشار بأصبعه مل يرو هذا احلديث عن عثمان بن حكيم إال عبد الواحد بن زياد 

حدثنا يعقوب بن إسحاق نا عفان نا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة حدثين جدي أنه دخل الدار  - ٩٤٥٧
وأنه مسع أبا هريرة يستأذن عثمان يف الكالم فأذن له فقام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال  على عثمان وهو حمصور فيها

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون بعدي فتنا واختالفا فقال قائل من الناس من لنا يا رسول 
ن موسى بن عقبة إال وهيب وجد اهللا فقال عليكم باألمري وأصحابه وهو يشريإىل عثمان مل يرو هذا احلديث ع

  موسى بن عقبة إىل أمه يكىن أبا حبيبة 

حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا سلم بن قادم نا بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي عن سليمان بن مسلم  - ٩٤٥٨
إال هبذا عن أنس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم احترسوا من الناس بسوء الظن اليروى هذا احلديث عن أنس 

  اإلسناد تفرد به بقية 

[ حدثنا يعقوب نا عفان نا عمران القطان أبو العوام عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث  - ٩٤٥٩
عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبايع لرجل بني الركن واملقام عدة أهل بدر ]  ١٧٦ص 

أبدال أهل الشام فيغزوه جيش من أهل الشام حىت إذا كانوا بالبيداء خسف هبم فيأتيه عصائب أهل العراق و
فيغزوهم رجل من قريش أخواله من كلب فيلتقون فيهزمهم اهللا فاخلائب من خاب من غنيمة كلب مل يرو هذا 

  احلديث عن قتادة إال عمران القطان 

حدثين أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن حدثنا يعقوب بن إسحاق نا عفان نا عمران حدثين قتادة  - ٩٤٦٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميلك رجل من أهل بييت أجلى اجلبهة أقىن األنف ميأل األرض قسطا وعدال كما 

ملئت ظلما وجورا يعيش هذا وبسط كفه اليمىن وبسط إىل جنبها أصبعني وبسط كفه اليسرى مل يرو هذا احلديث 
  طان عن قتادة إال عمران الق

حدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي نا عفان نا يزيد بن إبراهيم نا ليث بن أيب سليم عن جماهد عن بن  - ٩٤٦١
  عمر قال هنينا أن نتبع جنازة معها رانة مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن إبراهيم إال عفان 

عن هشام بن عروة عن أبيه  حدثنا يعقوب بن إسحاق نا سعيد بن سليمان النشيطي نا جرير بن حازم - ٩٤٦٢
  عن عائشة قالت كان على بايب درنوك فيه خيل ذوات أجنحة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القوا هذا 

قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبني ]  ١٧٧ص [ وبه  - ٩٤٦٣
من بني يديه انسالال مل يرو جرير بن حازم عن هشام بن عروة إال هذين  القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فانسللت

  احلديثني 



حدثنا يعقوب بن إسحاق نا أمحد بن عبد الصمد األنصاري نا معن بن عيسى القزاز نا قيس بن الربيع  - ٩٤٦٤
فوت لكم عن اخليل عن بن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ع

  والرقيق وليس فيما دون املئتني زكاة اليروى هذا احلديث عن بن عباس إالهبذا اإلسناد تفرد به معن بن عيسى 

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أيب إسرائيل حدثين أيب ثنا حممد بن جابر نا ضمضم بن جوس بن ضمضم  - ٩٤٦٥
  هللا عليه و سلم توضأ ومسح رأسه مرة واحدة عن أبيه عن أيب هريرة قال رأيت رسول اهللا صلى ا

حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين أيب نا حممد بن جابر عن حبيب بن أيب ثابت عن بن عباس قال قال  - ٩٤٦٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة حرم ال جيلى جالؤها وال يعضد شجرها وال خياف وحشها مل يرو هذا احلديث 

  ن بن عباس إال حممد بن جابر عن حبيب بن أيب ثابت ع

حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين أيب نا حممد بن جابر عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن بن عباس  - ٩٤٦٧
على الظهر مل يرو هذا ]  ١٧٨ص [ قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حلوم احلمر األهلية إبقاء 

ر تفرد به عن حممد بن جابر إسحاق بن أيب إسرائيل وتفرد عن حبان احلديث عن األعمش إال حبان وحممد بن جاب
  بكر بن حيىي بن ربان 

حدثنا يعقوب حدثين أيب نا حممد بن جابر عن محاد عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال ملا أتى رسول  - ٩٤٦٨
مرة حىت تطلع الشمس مل يرو هذا اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجعا أمر ضعفة أهله أن يتقدموا بليل وقال ال ترموا اجل

احلديث عن محاد إال حممد بن جابر وأبو حنيفة تفرد به عن حممد بن جابر إسحاق بن أيب إسرائيل وعن أيب حنيفة 
  عبد الرحيم بن سليمان 

حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين أيب نا حممد بن جابر عن يعقوب بن عطاء بن أيب رباح عن أبيه عن بن  - ٩٤٦٩
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مزدلفة مشعر وارتفعوا عن بطن عرنة وكل عرفات موقف عباس 

  وارتفعوا عن وادي حمسر مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن عطاء إال حممد بن جابر وسفيان بن عيينة 

بن مرة عن أيب معمر عن حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أيب إسرائيل ثنا أيب ثنا حممد بن جابر عن عمرو  - ٩٤٧٠
عقبة بن عمرو قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول سووا املناكب وأقيموا 

الصفوف وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن مرة إال حممد بن جابر تفرد به إسحاق بن 
  ]  ١٧٩ص [ إسرائيل 

عقوب بن إسحاق بن أيب إسرائيل حدثين أيب ثنا حممد بن جابر عن عبد العزيز بن رفيع عن حدثنا ي - ٩٤٧١
عكرمة عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم مل يرو هذا احلديث عن عبد العزيز 

  بن رفيع إال حممد بن جابر وعبيدة بن محيد 



أيب ثنا حممد بن جابر عن بن أيب ليلى عن نافع عن بن عمر قال مسعت حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين  - ٩٤٧٢
النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ميحو اهللا ما يشاء إال الشقوة والسعادة واحلياة واملوت مل يرو هذا احلديث عن بن 

  أيب ليلى إال حممد بن جابر وال رواه عن نافع إال بن أيب ليلى 

اق حدثين أيب نا سفيان بن عيينة نا عمار الدهين قال قلت أليب إسحاق أذكرت حدثنا يعقوب بن إسح - ٩٤٧٣
يعين حديث مسلم بن نذير عن حذيفة أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بعضلة ساقي فحدثنيه قال سفيان مث لقيته 

  فسألته فحدثين به 

س بن سعد عن احلجاج بن أرطاة حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب عن قي - ٩٤٧٤
حديث القرب حديث زاذان عن الرباء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ]  ١٨٠ص [ عن املنهال بن عمرو 

حديث األعمش مل يرو هذا احلديث عن احلجاج إال قيس بن سعد وال عن قيس بن سعد إال جرير بن حازم وال عن 
  ائيل جرير إال وهب تفرد به إسحاق بن أيب إسر

حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثين أيب ثنا حممد بن سليمان بن مسمول حدثين عمر بن حممد بن املنكدر  - ٩٤٧٥
  عن أبيه عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال توضع النواصي إال يف حج أو عمرة 

ل عن عمر بن حممد بن حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثين أيب قال نا حممد بن سليمان بن مسمو - ٩٤٧٦
املنكدر عن أبيه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضمر اخليل وسابق بينها فرآين راكبا على بعري فقال يا 

جابر ال تزال تتضعه أي ال تزال تضربه مل يرو هذين احلديثني عن عمر بن حممد بن املنكدر إال حممد بن سليمان بن 
  مسمول 

نا أبو كريب ثنا بكر بن عبد الرمحن عن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حدثنا يعقوب ث - ٩٤٧٧
أبيه عن عبدالكرمي عن جماهد عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف على راحلته ويف يده حمجن 

  ]  ١٨١ص [ بن حممد يستلم به الركن مل يرو هذا احلديث عن عبد الكرمي إال بن أيب ليلى تفرد به عمران 

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد بن العوام الواسطي ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين نا عبد  - ٩٤٧٨
الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس على أهل ال إله إال 

كأين أنظر إىل أهل ال إله إال اهللا وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون اهللا وحشة يف قبورهم وال منشرهم و
  احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن 

عن أبيه عن عبد اهللا بن ) زيد بن أسلم ( حدثنا يعقوب بن إسحاق ثنا حيىي احلماين ثنا عبد الرمحن بن  - ٩٤٧٩
ل ال يصحبنا اليوم من آذى جاره فقال رجل من القوم عمر قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فقا

  أنا بلت يف أصل حائط جاري فقال ال تصحبنا اليوم 



وبه عن بن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكره من الشاة سبعا املرارة واملثانة واحملياة  - ٩٤٨٠
 صلى اهللا عليه و سلم مقدمها قال وأيت النيب صلى والذكر واألنثيني والغدة والدم وكان أحب الشاة إىل رسول اهللا

  اهللا عليه و سلم بطعام فأقبل القوم يلقمونه اللحم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أطيب اللحم حلم الظهر 

عن بن عمر يف قول اهللا عز و جل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي ]  ١٨٢ص [ وبه  - ٩٤٨١
ه إال هو إليه املصري قال غافر الذنب ملن يقول ال إله إال اهللا قابل التوب ممن يقول ال إله إال اهللا شديد الطول ال إل

العقاب ملن ال يقول ال إله إال اهللا ذي الطول ذي الغىن ال إله إال هو كانت كفار قريش ال يوحدونه فوحد نفسه إليه 
  اجلنة ويصري من ال يقول ال إله إال اهللا فيدخله النار  املصري إليه يصري من يقول ال إله إال اهللا فيدخل

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد بن العوام نا حيىي احلماين نا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  - ٩٤٨٢
عن أبيه عن احلسني بن علي يف قول اهللا عز و جل وشاهد ومشهود قال الشاهد جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم واملشهود يوم القيامة مث تال هذه اآلية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مث تال ذلك يوم جمموع له الناس س
  وذلك يوم مشهود مل يرو هذه األحاديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن بن زيد 

احلسن بن أيب جعفر عن حممد بن حدثنا يعقوب بن جماهد البصري نا املنذر بن الوليد اجلارودي ثنا أيب نا  - ٩٤٨٣
جحادة عن احلكم بن عتيبة عن احلسن بن علي قال مسعت جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد 

صلى صالة الصبح مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس إال كان له حجاب من جهنم مل يرو هذا احلديث عن 
  املنذر عن أبيه ]  ١٨٣ص [ فرد به حممد بن جحادة إال احلسن بن أيب جعفر ت

حدثنا يعقوب بن جماهد نا املنذر بن الوليد نا أيب نا احلسن بن أيب جعفر عن حممد بن جحادة عن مرزوق  - ٩٤٨٤
موىل أنس عن أنس بن مالك قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستغفر باألسحار سبعني مرة مل يرو هذا 

  جحادة إال احلسن بن أيب جعفر  احلديث عن حممد بن

حدثنا يعقوب بن جماهد ثنا املنذر بن الوليد نا أيب نا احلسن ثنا حممد بن جحادة عن مساك بن حرب عن  - ٩٤٨٥
عدي بن حامت قال جاء أعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حنر الظهرية متقلدي السيوف جمتايب النمار 

عليه و سلم الناس عليهم فقال ليتصدق ذو الدينار من ديناره وذو الدرهم من درمهه  فحث رسول اهللا صلى اهللا
وذو الرب من بره وذو الشعري من شعريه وذو التمر من متره من قبل أن يأيت عليه يوم فينظر أمامه فال يرى إال النار 

من ورائه فال يرى إال النار فال يرى شيئا  وينظر عن ميينه فال يرى إال النار وينظر عن مشاله فال يرى إال النار وينظر
  يتقي بوجهه النار مل يرو هذا احلديث عن بن جحادة إال احلسن بن أيب جعفر تفرد به املنذر عن أبيه 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٨٤ص [ وبه عن حممد بن جحادة عن أيب صاحل  - ٩٤٨٦
  متن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني قال اإلمام ضامن واملؤذن مؤ

وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الصدقة ما أبقت غىن واليد العليا خري من اليد السفلى  - ٩٤٨٧
  وابدأ مبن تعول 



حدثنا يعقوب بن جماهد نا املنذر بن الوليد نا أيب ثنا احلسن بن أيب جعفر عن حممد بن جحادة عن عطية  - ٩٤٨٨
عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أهل اجلنة ليتراءون أهل عليني كما يتراءى أهل الدنيا 

  الكوكب الدري يف السماء وإن أبا بكر وعمر منه وأنعما 

قال دخلنا على ]  ١٨٥ص [ وبه عن حممد بن جحادة عن فالن بن صياح عن املغرية بن األخنس  - ٩٤٨٩
عبة وهو أمري على الكوفة وعنده سعيد بن زيد فدخل غنيم بن علقمة فقال من علي فقال سعيد بن زيد املغرية بن ش

بن عمرو بن نفيل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلي يف اجلنة 
  ني وعثمان يف اجلنة واهللا أعلم بالصواب آخر املعجم واحلمد هللا رب العامل
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