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 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 .األمين رسوله محمد على هللا وصلَّى الراحمين، أرحم يا وأعن يسر رب  

مسند  فهذا مما َوفََّق هللا تعالى إلى جمعه وتقييده من فوائد وتقييدات علىأما بعد، 

 .-رحمه هللا-( 219القرشي )ت:  الحميدي ن الزبيراإلمام أبي بكر عبدهللا ب

 ه:نتضمَّ ، ومما توقد جعلتها سلسلة  

 الحميدي في مسنده. مشايخ .1

 ثالثيات مسند الحميدي. .2

 من رمي ببدعة من رجال مسند الحميدي. .3

 الحميدي وشيخه سفيان وغيرهما. هغريب الحديث مما شرح .4

 .واختيارات فقهية فوائد إسنادية ولطائف حديثية .5

الواردة أثناء اإلسناد، الجرح والتعديل معرفة الرجال، وألفاظ فوائد في  .6

 وتسمية المبهم من الرجال.

 .مقاصد الحميدي في إيراد الحديث واآلثار في غير بابها .7

 .-إن شاء هللا- تراهستقف عليه و مام وغير ذلك

 . بديع الفرائد مما في مسند الحميدي من الفوائد" صيد"وقد أسميت هذا العمل: 

 وإني شاكر كل الشكر اإلخوة الذين أبدوا مالحظاتهم وتوجيهاتهم..

 من إخوانه. اجامعها ومن يقف عليه اأن ينفع به الجواد الكريمأسأل هللا 

 وكتبه أبو عبدهللا

 الرايسابن عبد القادر 

 غفر هللا له ولوالديه وللمسلمين.-

 بالناظور، المغرب. 1442شوال  26

 

 arraiss1991@gmail.com لالتصال والتواصل: 
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 مشايخ الحميدي في منسده.الصيد األول: 

 

 منهجي في الجمع والترتيب:

في جدول مرتبا أسماء مشايخ الحميدي على حروف  المعطيات   ت  م  ظَّ نَ  -1

 .المعجم، ثم أتبعتهم بما رمز لهم الحافظ في التقريب

 

 : البخاري في صحيحه.خ

 .: البخاري في األدب المفردبخ

 : البخاري في جزء القراءة.ر

 : مسلم في صحيحه.م

 : أبو داود.د

: أبو داود في فضائل صد

 األنصار.

 الترمذي.: ت

 : النسائي.س

 : ابن ماجه.ق

 : الجماعة.ع

 لجماعة سوى الشيخين.: ا4

 

 .وفاته، فتاريخ تهكنيثم ذكرت  -2

تجنبا  ما فيهمكتفيا ب حسب التقريب تهرتبو تهطبق أتبعت ما سبق بذكرثم  -3

 !كتفى فيه بما في التقريبلإلطالة وإال فالحكم على الرجال ال ي  

في األخير مواضع مرويات المحدث في المسند مع بعض ذكرت ثم  -4

، وهل يروي ت المسندثالثياكون الحديث من التنبيهات، كالتنبيه على 

في موضع ، وقد ذكرت لفظ حديث عنه مقرونا أو بواسطة، ونحو ذلك

 لمناسبة ستبدو للناظر فيه..واحد 
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)إنما بالشكل، وقد قيل: ونحوه من األعالم  لَ ك  ش  قمت بضبط ما يمكن أن ي   -5

 .1ُيْشَكلُ ما ُيْشِكلُ، وال حاجة إلى الشكل مع عدم اإلشكال(

 ختمت بذكر خالصات يسيرة. -6

اعتمدت في العزو على طبعة دار السقا بتحقيق الداراني، ط األولى،  -7

 غيرها من الطبعات، وهللا المستعان. ىإلولم يتيسر لي الرجوع . م1996

وقد استفدت مما أنعم هللا علينا من البرامج الحديثة، مثل الشاملة وجامع  -8

لى ما خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية، فالحمد هلل أوال وآخرا ع

 أنعم، وجزى هللا القائمين عليها خير الجزاء، وشكر لهم عملهم.

 

 أهمية هذا العمل:

 خدمة كتاب من كتب السنة. -1

 وعدد مروياتهم في المسند. ،نقلة السنة معرفة مشايخ الحميدي -2

 معرفة مشايخ الحميدي الذين أخرج لهم الستة. -3

 الستة.الوقوف على زوائد رجال المسند على الكتب  -4

من يريد دراسة مواضيع متعلقة بمشايخ منطلقا ليمكن اعتباره  -5

الحميدي، كدارسة من رمي ببدعة من مشايخه في المسند، ونحوه. أو 

 ونحو ذلك. ،ممن روى له الجماعة المسندمشايخ الحميدي في دراسة 

 

  

 
 .647المحدث الفاصل للرامهرمزي، ص:   1
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 .الوفاةتاريخ  .الكنية .االسم 
طبقة 

 .التقريب
 إضافات. .رتبة التقريب

1 

إبراهيم بن سعد بن 

، عبدالرحمن بن عوف

 ع.

أبو 

 .إسحاق

، 183أو:  182

، أو: 184أو: 

185. 

 .الثامنة
فيه  مَ ل  ك  ثقة حجة، ت  

 بال قادح.

عبدهللا بن  في مسندوهو ، حدث عنه بحديث واحد

 من ثالثيات المسند. ذا الحديثوه (.550) ،جعفر

2 
ابن أبي نجيح: عبدهللا 

 ع.بن يسار، 
 .السادسة .132، أو: 131 .أبو يسار

بالقدر،  يَ م  ثقة ر  

 وربما دلس.

سفيان، إال في  بواسطةله ثمانية عشر حديثا كلُّها 

، ابن عمر في مسندوهو  ؛ فعنه مباشرة،ع واحدضمو

(698.) 

3 

عبدالرحمن بن عبدهللا 

 بني مولىبيد، بن ع  

 ق.خ صد س ، هاشم

 .التاسعة .197 .أبو سعيد
صدوق ربما 

 .أخطأ

، عثمان مسند في حديث واحد، وهوحدث عنه ب

(36). 

4 
إسماعيل بن إبراهيم 

 الصائغ.
_____ _____ _____ _____ 

في مسند أبي أيوب  حديث واحد، وهوحدث عنه ب

 .(386)األنصاري، 

5 
ض الليثي، يا  أنس بن ع  

 ع.

أبو 

 .ةرَ م  ضَ 

، وقيل: 200

180. 
 .ثقة .الثامنة

األول في مسند الزبير بن  :أربعة أحاديثب حدث عنه

(. والثاني في مسند سعد بن أبي وقاص، 62) ،العوام

( مقرونا بمروان بن معاوية الفزاري. والثالث 70)

. واألخير في (207) في حديث عائشة في الحج،

 .(1061) البيوع، حديث أبي هريرة باب  

6 
أيوب بن موسى 

 ع.القرشي، 
 .ثقة .السادسة .133، أو: 132 .أبو موسى

حديثا، كلها بواسطة سفيان  ي أحد عشرله عند الحميد

 ؛(296) ؛ في مسند أم سلمةعنه، إال في موضع واحد

 .عنه بال واسطة فيحدث

7 
خ يسي، ن  شر بن بكر الت  ب  

 د س ق.
 .غربثقة ي   .التاسعة .205، أو: 200 .أبو عبدهللا

في واحد مقرونا بالوليد بن مسلم،  حدث عنه بحديث

 (.19مسند عمر، )

8 
عاصم بن ر بن ش  ب  

 د ت ق.، في  قَ سفيان الثَّ 
 .ثقة .السادسة ، أو بعدها.124 _____

في مسند أبي ذر، حديث واحد، وهو حدث عنه ب

 .من ثالثيات المسند(. وهو 133)

9 
جرير بن عبدالحميد 

 ع.، يُّ ب  الضَّ 
 _____ .188، أو: 187 .أبو عبدهللا

ثقة صحيح الكتاب، 

وقيل: كان في آخر 

عمره يهم من 

 حفظه.

األول في مسند سعد بن  :أربعة أحاديثحدث عنه ب

(. والثاني في حديث عائشة في 73أبي وقاص، )

والثالث في مسند النعمان بن َبشير،  (.220) الحج،

 .(1241(. واألخير في مسند أنس بن مالك، )950)

10 
سعد بن سعيد بن أبي 

 ق.، يُّ ر  ب  ق  سعيد المَ 
 لين الحديث. .الثامنة .200و 191بين  .لأبو سه  

هو خامس من حدث عنه الحميدي في مسنده، له عنده 

حديث واحد، وهو حديث االستحالف الذي استفتح به 

. (5)ه أبو سعيد المقبري عن علي، مسنده، يرويه جدُّ 

 ،1)ويرويه عن علي أيضا أسماء بن الحكم الفزاري، 

 2.، قاله سفيان بن عيينةوسعد هذا قدري (،4

11 
بن أبي  ةسفيان بن عيين

 ع.عمران، 
 .198، أو: 197 .أبو محمد

من رؤوس 

الطبقة 

 الثامنة.

ثقة حافظ فقيه إمام 

حجة، إال أنه تغير 

حفظه بأخرة، 

 وكان ربما دلس.

الحميدي في  حدث عنهأول من هو  3"الشيخ سفيان"

مسنده، وقد أكثر عنه جدا جدا، حتى ناهزت مروياته 

 عشرينفقد لزمه قرابة  ابةحديثا، وال غر 1300

 سنة.

12 
َمي   ، مولى أبي بكر بن س 

 ع.عبدالرحمن، 
له خمسة أحاديث عند الحميدي، حدث عنه بال  .ثقة .السادسة، 131، أو: 130 .أبو عبدهللا

 
 (.1826، )للذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة(. وينظر: 593الضعفاء الكبير للعقيلي، )  2
 .371قال: حدثنا ابن أبي الحسين... انظر ر:  -وسقط من كتاب الشيخ سفيان والبد منه-قال الحميدي:   3
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وهو  (،200)، في حديث عائشة في الصوم واسطة .135أو: 

؛ في وثالثة بواسطة سفيان عنه من ثالثيات المسند.

. واآلخر (1051، 1032، 1002) مسند أبي هريرة

في مسند أبي هريرة عن سفيان عن ابن عجالن عنه، 

 .(1191كذلك، )

13 
ي ح  مَ دامة الج  صالح بن ق  

 س.المدني، 
 مقبول الثامنة _____ _____

حديثين مقرونا بسفيان، وهما من ثالثيات ب هعن حدث

، 655)المسند، عن عبدهللا بن دينار عن ابن عمر، 

659.) 

14 
اد ي  عبدالرحمن بن ز  

 ي.صاص  الرَّ 
 _____ _____ _____ .أبو عبدهللا

هو سابع من حدث عنه الحميدي في المسند، حدث 

 .(7)عنه بحديث واحد، وهو في مسند أبي بكر، 

(: )وله ترجمة 102ص: /5قال في لسان الميزان )

في كتاب الكمال لعبدالغني، لكنه لم يرو له أحد من 

 الستة(.

15 
ام بن م  عبدالرزاق بن هَ 

 ع.نافع الصنعاني، 
 .التاسعة .211 .أبو بكر

 فمصن   حافظ ثقة

 في يَ م  عَ  ،شهير

 فتغير عمره آخر

 .يتشيع وكان

أخرج له حديثا واحدا، وهو في مسند سعد بن أبي 

 .(69)، وقاص

ذكر أن الحميدي رحل إلى اليمن، فيحتمل أن ولم يُ 

 يكون لقَي عبَدالرزاق في الحج، وهللا أعلم.

16 
 عبدالعزيز بن أبي حازم

 ع.بن دينار،  ة  مَ لَ سَ 
 .امأبو تم  

، 180، أو: 184

 .182أو: 
 .صدوق فقيه .الثامنة

أخرج له حديثين؛ األول في مسند أبي هريرة، 

بسفيان وعبدالعزيز . والثاني مقرونا (974)

 .(1004)أبي هريرة، في مسند  ي  د  ر  وَ ارالدَّ 

17 
عبدالعزيز بن عبدالصمد 

 ، يُّ  ع.الَعم 

أبو 

عبدالصمد، 

أو: أبو 

 عبدهللا.

، 187، أو: 181

، أو: 188أو: 

 .190، أو: 189

كبار 

 التاسعة.
 ثقة حافظ.

أخرج له حديثا واحدا في مسند أبي ذر الغفاري، 

(139). 

18 
عبدالعزيز بن محمد 

 ع.، يُّ د  ر  راوَ الدَّ 
 .أبو محمد

، 186، أو: 182

، أو: 187أو: 

189. 

 الثامنة.

صدوق، كان 

يحدث من كتب 

 غيره فيخطئ.

حدث عنه في خمسة مواضع؛ في مسند عائشة في 

وفي مسند أبي أيوب األنصاري، (، 206)الحج، 

(، 662)ومقرونا بسفيان في مسند ابن عمر، (، 385)

ومقرونا بسفيان وابن أبي حازم في مسند أبي هريرة، 

 .(1336، )وفي مسند جابر بن عبدهللا(. 1004)

19 

عبدهللا بن الحارث بن 

م  عبدالملك المخزومي،

4.  

 .أبو محمد

بقاؤه إلى سنة 

بضع وتسعين 

 ومئة.

 .ثقة .الثامنة

حدث عنه في موضعين؛ األول في مسند الزبير بن 

كيم،  والثاني في مسند خولة بنت حَ . (63)ام، العو  

(337). 

20 
عبدهللا بن رجاء 

 م د س ق. ر، ني  زَ الم  

أبو 

 .عمران

بيل ابن مات ق  

 عيينة.

من صغار 

 الثامنة.

ثقة، تغير حفظه 

 قليال.

حدث عنه في ثالثة مواضع؛ موضعين مقرونا 

في مسند عائشة في الطالق، وفي  (230)بسفيان، 

في  خير. والموضع األ(275) جامع أحاديث عائشة

 .(1031)مسند أبي هريرة، 

21 
عبدالملك بن إبراهيم 

 خ د ت س.المكي، 
 صدوق. التاسعة. .205، أو: 204 .أبو عبدهللا

حدث عنه في موضع واحد في مسند علي بن أبي 

 .(59)طالب، 

22 
اض ي  ضيل بن ع  الف  

 خ م د ت س.التميمي، 
 ثقة عابد إمام. الثامنة. .187، أو: 186 .أبو علي

حدث عنه في خمسة مواضع؛ األول في مسند ابن 

. والثاني في جامع أحاديث عائشة، (104)مسعود، 

. والرابع (305). والثالث في مسند أم سلمة، (260)

. واألخير في (930)في مسند عثمان بن أبي العاص، 
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 لى، موقوفا ع(1152)عن أبي هريرة،  باب جامع  

 الحسن البصري.

23 

قان ر  ب  محمد بن الز  

خ م د س  األهوازي،

 ق.

 .أبو همام
 191بين 

 .200و:
 الثامنة.

صدوق، ربما 

 وهم.

حدث عنه في موضع واحد في مسند معاذ بن جبل، 

(374). 

24 
محمد بن خازم 

 ع.، الضرير

أبو 

 .معاوية
 .195، أو: 194

كبار 

 التاسعة.

ثقة، أحفظ الناس 

لحديث األعمش، 

وقد يهم في حديث 

غيره. وقد رمي 

 باإلرجاء.

 ،"أهدى مرة غنما"قال الحميدي، بعد إسناده حديث 

)زادني أبو معاوية في مسند عائشة في الحج:  (219)

 (."فقلدها"فيه: 

25 
محمد بن عثمان بن 

 ق.، يُّ ح  مَ صفوان الج  
 ضعيف. الثامنة. _____ _____

حدث عنه في موضع واحد، في حديث عائشة في 

 .(239)الطالق، 

26 
 مروان بن معاويةَ 

 ع.، يُّ زار  الفَ 
 الثامنة. .193 أبو عبدهللا.

ثقة حافظ، وكان 

يدلس أسماء 

 الشيوخ.

حدث عنه في ستة مواضع، وهو ثالث من حدث عنه 

. (3)الحميدي في مسنده. األول في مسند أبي بكر، 

اض الليثي في مسند سعد ي  مقرونا بأنس بن ع  والثاني 

رام، . والثالث في مسند أم حَ (70)اص، بن أبي وق  

. والرابع بواسطة سفيان في مسند عبيدهللا بن (352)

. والخامس مقرونا بسفيان في مسند (443)ن، صَ ح  م  

. واألخير مقرونا بسفيان أيضا (556)أسامة بن زيد، 

 .(821)رير بن عبدهللا، في مسند جَ 

27 
وكيع بن الجراح بن 

 ع.ليح، مَ 
 .أبو سفيان

، 197، أو: 196

 .198أو: 

من كبار 

 التاسعة.
 ثقة حافظ عابد.

مسة مواضع، وهو رابع من حدث خحدث عنه في 

األول في مسند أبي بكر؛ حديث  في المسند.عنه 

بن  اب  ب  . والثاني والثالث في مسند خَ (4)االستحالف، 

زيمة بن . والرابع في مسند خ  (153، 152)، ت  رَ األَ 

عبة، بن ش   غيرة  . واألخير في مسند الم  (437)ثابت، 

(778).   

28 
الوليد بن مسلم الدمشقي، 

4. 

أبو 

العباس، 

 الوليد.أبو 

، 195، أو: 194

 .196أو: 
 الثامنة.

ثقة، لكنه كثير 

 التدليس والتسوية.

حدث عنه في ثالثة مواضع، وهو ثاني من حدث عنه 

. والثاني (2)في المسند. األول في مسند أبي بكر، 

. واألخير (19)مقرونا ببشر بن بكر في مسند عمر، 

 .(627)في مسند ابن عمر، 

29 
 يحيى بن عيسى

 بخ م د ت ق.التميمي، 
 التاسعة. .201 أبو زكريا.

صدوق يخطئ، 

 .مي بالتشيعورُ 

)ال يحبك إال بحديث:  (58) ،حدث عنه في مسند علي  

 منافق(. مؤمن، وال يبغضك إال

30 
بيد بن أبي يعلى بن ع  

يُّ  ةيَّ مَ أ   ناف س   ع.، الطَّ

أبو 

 يوسف.

، وقيل: 209

207. 

من كبار 

 التاسعة.

حديثه ثقة إال في 

عن الثوري ففيه 

 لين.

. (6)حدث عنه في موضع واحد؛ في مسند أبي بكر، 

 وهو سادس من حدث عنه في المسند.
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خالصات ونتائج:

ا حدث عنهم الحميدي في مسنده، وإني  -1 رجوألعددت ثالثين شيخ 

يكون قد فاتني شيء. أال

، 4، 3، 1ليس لهم إال حديث واحد في المسند:  عشر منهم خمسة -2

.30، 29، 25 ،24 ،23، 21، 17، 15، 14، 10، 8مقرونا،  7

أحيانا بواسطة وأحيانا بال عنهم الحميدي منهم يروي أربعة -3

 .26، 12، 6، 2واسطة: 

.13، 7 :مبغيره ينمنهم لم يحدث عنهم إال مقروناثنان   -4

منهم يحدث عنهم أحيانا مقرونين بغيرهم، وأحيانا دون أن سبعة -5

.28، 26، 20، 18، 16، 11 ،5 يقرنهم بغيرهم:

منهم أخرج لهم الجماعة.خمسة عشر  -6

.19 :واحد منهم أخرج له الجماعة سوى البخاري -7

 .28واحد منهم أخرج له األربعة:  -8

 تم وهلل والحمد وحده.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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