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   1#   

26-02-06, 11:15 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

  رحمه هللا فوائد من تاريخ أبي زرعة الدمشقي

 

 . وآله وسلم احلمد هلل فاطر السموات واألرض ، والصالة والسالم على نبينا حممد

  :أما بعد

 

الدمشقي ، أسأل هللا أن ينفع هبا   فهذه بعض الفوائد علقتها من كتاب اتريخ أيب زرعة
 . كاتبها ، وقارئها

  .شكر هللا القوقاجي لطبعة اليت أعزو هلا : من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، وحتقيقا *
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1/206:  

قال: حدثين حيىي بن محزة عن ابن أيب غيالن الفلسطيين  حدثنا عبد األعلى بن مسهر
مل تكن يف القاضي، فليس بقاض: يسأل وإن كان عاملًا،  قال: قال ابن موهب: ثالث إذا

 .خصمة، ويقضي إذا فهم مع شكية من أحد ليس معهوال يس

أيب غيالن الفلسطيين:  حدثنا عبد األعلى بن مسهر قال: حدثين حيىي بن محزة عن ابن
اللوائم، وأحب احملامد،  أن الزهري قال: ثالث إذا كن يف القاضي فليس بقاض: إذا كره

 .وكره العزل

 
1/265: 

ن عبد الواحد عن األوزاعي قال: دفع إيل حدثنا عمر ب :حدثنا صفوان بن صاحل قال
 .اروها عين، ودفع إيل الزهري صحيفة فقال: اروها عين :حيىي بن أيب كثري صحيفًة فقال

حدثنا الوليد بن مسلم قال: مسعت األوزاعي يقول: أعربوا  :حدثنا وليد بن عتبة قال
 .عربً  احلديث فإن القوم كانوا

ال أبس  :لوليد بن مسلم قال: مسعت األوزاعي يقولحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا ا
 .إبصالح اخلطأ واللحن يف احلديث

الوليد بن مسلم، يقول: مسعت األوزاعي يقول:   حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا
كما يعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه  كنا نسمع احلديث، فنعرضه على أصحابنا،

 .أخذان، وما أنكروا تركنا

__________________ 
بأفَسَد لها من  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «حرص المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   2#   

26-02-06, 11:18 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27ْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: تَارِْيُخ التَّ 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
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1/271: 

ه منيب فقال: أكل ما جاءان األوزاعي، وسأل حدثين هشام قال: حدثنا اهليثم بن عمران قال: مسعت
فقال: نقبل منه ما صدق كتاب هللا عز وجل، فهو منه، وما  عن النيب صلى هللا عليه وسلم نقبله ؟

 .خالفه فليس منه

 ؟ منيب: إن الثقات جاؤوا به. قال: فإن كان الثقات محلوه عن غري الثقات قال له

1/305: 

يزيد بن أيب مرمي  حدثنا حممد بن شعيب عنحدثين أبو سعيد، عبد الرمحن بن إبراهيم قال: 
فنزل داراي ، فقلت له: اي أب  األنصاري قال: كان يقدم علينا أبو قالبة، فينزل دار صفوان، فقدم

 .فلما قلتم عّمن، تركنا ذاك قالبة: كان هللا ينفعنا مبجالستك. فقال: كنا جنالسكم

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  بان جائعان أُرسال في غنمما ذئ»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ   السديس  بَِها : عبد الرحمنإِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   3#   

26-02-06, 11:19 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 : الرياضمحل السكن

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/311: 

إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر: كان  حدثين معن بن الوليد بن هشام قال: حدثنا وكيع قال: قال
 .لعمل بهيستعان على حفظ احلديث ب

 مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: قال معاذ: اعلموا ما قال أبو

 .شئتم أن تعلموا، فلن أيجركم هللا بلعلم حىت تعملوا

عباد اخلواص، رفعه قال: أول العلم: اإلنصات، مث االستماع، مث  مسعت أب مسهر يقول: حدثين
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 .نشرال احلفظ، مث العمل، مث

 
1/315: 

بن موسى قال: إن جاءان العلم من  حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان
مكحول قبلناه، وإن جاءان من اجلزيرة عن  احلجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءان من الشام عن

 .قبلناه ميمون قبلناه، وإن جاءان من العراق عن احلسن

 .ألربعة العلماء يف زمان هشامقال سعيد: كان هؤالء ا

بن ذكوان قال: حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول:  حدثين عبد هللا
من  سليمان بن موسى، يزيد فيه: وإن جاءان من اليمن عن طاوس قبلناه، وإن جاءان عن عطاء عن

 .احلجاز قبلناه

موسى قال: إذا كان علم الرجل  عزيز عن سليمان بنحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد ال
 .كمل حجازايُ، وخلقه عراقيًا، وطاعته شامية، فقد

رومي قال: قال  وحدثين حممد بن أيب أسامة عن ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن املنتصر عن عروة بن
 .روح بن زنباع اجلذامي: إذا كان فقه الرجل حجازايً فقد كمل

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»ال صلى هللا عليه وسلم:ق

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمنإِْظَهاُر َجِميْ   السديس عِ الرُّ

   4#   

28-02-06, 10:19 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27ْلَتَقى: تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلمُ 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/335: 

ت يف سلمة عن خالد بن دريك قال: كان حدثنا هشام قال: حدثنا مغرية بن مغرية عن رجاء بن أيب
من هذه األمة: كان أبعد الناس أن يسكت عن  ابن حمرييز خصلتان، ما كانتا يف أحد ممن أدركت
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غضب، ورضي من رضي. وكان من أحرص الناس أن  حق بعد أن يتبني له تكلم فيه، غضب فيه من
 .عنده يكتم من نفسه أحسن ما

 
1/346: 

عبد العزيز قال: ما كان أحد  عيد بنحدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن س
 .يطمع أن يفتتح الدنيا يف جملس عطية بن قيس

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 امالع عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   5#   
28-02-06, 10:20 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/355: 

أيب سلمة قال: مسعت عبدة بن أيب لبابة  حدثنا حممد بن أيب أسامة قال: حدثنا ضمرة عن رجاء بن
يسألوين عن شيء، وال أسأهلم، يتكاثرون بملسائل   يقول: لوددت أن حظي من أهل هذا الزمان: ال

 .بلدراهم كما يتكاثر أهل الدراهم

 
1/364: 

قال: مسعت األوزاعي يقول: كان هذا  قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثين احلسن بن عبد العزيز
 .بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إىل غري أهله األمر بيناً سنياً شريفًا، إذ كان الناس يتالقونه

 
1/380: 

بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: قال مكحول: من فقه الرجل  أخربين عبد الرمحن
 .دخله مع أهل العلموم ممشاه
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 .إال ممن شهد له بلطلب قال الوليد بن مسلم: وكان ابن جابر يقول: ال يؤخذ العلم

 .طلبه ومسعت أب مسهر يقول: إال جليس العامل، فإن ذلك

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «والشرِف لِدينِهالمرء على المال 

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   6#   

02-03-06, 07:14 AM  

  الرمحن السديس عبد
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/386: 

عثمان بن سعد العذري أهل العراق  حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: ذكر
 .الناس عند عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: ال تفرقوا بني

 
1/412: 

أخربين صاحل بن كيسان قال:  :: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قالحدثنا أمحد بن حنبل قال
فكتبنا ما جاء عن النيب صلى هللا  اجتمعت أان والزهري، وحنن نطلب العلم، فقلت: نكتب السنن

سنة، فقلت له: إهنا ليس بسنة، فال نكتبه،  عليه وسلم، مث قال: نكتب ما جاء عن أصحابه، فإنه
 .وضيعنا جنح ،قال: فكتبه، ومل نكتبه، فأ

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي
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ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   7#   

09-03-06, 03:22 PM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/420: 

قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن بسر  يدحدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس عن حيىي بن سع
فما فعل عبد هللا بن عبد امللك؟ قيل:  :قال -وقد علم أنه قد مات  -بن سعيد. فقيل: مات 

سبعني مدايً من ذهب. فقال عمر: إن كان مدخلهما  مات. وذكر أن عبد هللا بن عبد امللك أورث
ش بعيش عبد هللا بن عبد امللك. قال: أحب إيل من أن أعي واحدًا، ألن أعيش بعيش بسر بن سعيد

 مزاحم فقال: اي أمري املؤمنني، أهلك ؟ قال: ال أدع أن أذكر أهل الفضل فلما قام الناس، دان منه

 .بفضلهم

 
1/420: 

بن حممد كلمة أعجبتين، وذاك أنه  حدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس قال: بلغين عن القاسم
 .عيوهبم قال: من الرجال رجال ال تذكر

 
1/421: 

علم عامله ، فلقد رأيتين أقتصر على  قال أبو مسهر: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده ، وعلى
 .أحد سعيد بن عبد العزيز، فلما أفتقر معه إىل

 بعدها فال قلت: هذا الكالم على إطالقه فيه نظر ، نعم يف البداية هذا املطلوب ، وأما

 .2/680وانظر 

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن إِْظَهارُ   السديس َجِمْيعِ الرُّ
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   8#   

10-03-06, 02:30 PM  

  أم حنان
 عضو مميز

  
 06-01-17َتَقى: تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُملْ 

  597َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

 جزاكم هللا خريا

 
 أم حنان

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أم  حنان إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   9#   
11-03-06, 05:04 PM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27فِي اْلُمْلَتَقى: تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

  جزاِك هللا خريا

 
------------------------------ 

 
1/422: 

محن قال: حدثنا ابن وهب عن مالك قال: مسعت ابن هرمز يقول: ينبغي الر  حدثين سليمان بن عبد
جلساءه من بعده: ال أدري، حىت يكون أصاًل منه يف أيديهم، حىت إذا سئل أحدهم  للعامل أن يورث

 .يعلم، قال: ال أدري عما ال

 
1/422: 

س يقول: جلست بن حممد قال: مسعت مالك بن أن حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: حدثنا مروان
 .أال أروي عنه شيئاً  إىل ابن هرمز ثالث عشرة سنة، فأخذ علي

 
1/423: 

شيء، فقال يل: ال تسل عما ال تريد، فإنك تنسى  حدثنا أبو مسهر قال: سألت مالك بن أنس عن
 .فقال: من اشرتى ما ال يريد يوشك أن يبيع ما يريد ما تريد، قال: فضرب يل مالك مثاًل،
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1/423: 

موىل  -بن مسكني عن ابن وهب قال: حدثين مالك عن حيىي بن سعيد عن عبد هللا  ين احلارثأخرب 
قال: فقال ذلك  -قال مالك: وكان عبد هللا من القراء  -أنه أفىت رجاًل بشيء  - بين سلمة

 !؟ إن أهل إفريقية ال يقولون هذا ، فقال عبد هللا: ومىت كان أهل إفريقية يفتون الناس :الرجل

 
1/424: 

ميسرة وسعيد بن أيب هند يصلون  حدثنا عبيد هللا بن حبان عن مالك بن أنس قال: كان انفع، وابن
 .صاحبه الصبح ، مث جيلسون إىل السبحة، ما يكلم واحد منهم

 
1/427: 

 -عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن  حدثين حممود بن خالد عن أيب مسهر عن مالك بن أنس أنه حدثهم
ابن خلدة: اي ربيعة إن الناس قد أطافوا  قال ربيعة: قال -القاضي كان ابن خلدة  قال مالك: ونعم

 .بينهم بك فليكن مهك أن تتخلص منهم قبل أن ختلص

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «توقيعك في نشر الخيراستغل »

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   10#   

11-03-06, 05:14 PM  

  سعيد احلليب
 عضو مميز

  
 05-03-01تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: مصر

  731َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

 جزاكم هللا خريا

__________________ 

 احلليب فلتقبلوا بينكم سعيدا 00أهل احلديث بلغتم غاية األرب
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 األدب ويف الصفات ركبتم مركب 00عنيتم خبطى املهدي وحيكم

 
 سعيد الحلبي

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : سعيد  الحلبي إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   11#   

14-03-06, 07:11 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

  . جزاك هللا خريا ، ووفقك لك خري

-------------------- 
 

1/427: 

حدثين مالك بن أنس: أن إايس بن معاوية قال  :أخربين احلارث بن مسكني عن ابن وهب قال
  .مل يكد يعتدل لربيعة: إن البناء إذا بين على غري أس،

 .كالمه يريد بذلك: املفيت الذي يتكلم عن غري أصل يبين عليه

 
1/428: 

أعجل فتيا، وأعجله جواًب، وكان  دثه قال: كان ربيعةوحدثين احلارث عن ابن وهب عن مالك أنه ح
 .الذي أيخذ شيئاً من األرض، وال يدري ما هو يقول: مثل الذي يعجل بلفتيا، قبل أن يتثبت كمثل

 
1/433-434: 

يقول: كان شعيب بن أيب محزة عندان من خيار الناس ، وكنت أان وعثمان ،  ومسعت علي بن عياش
 لناس له، وكان ضنيناً بحلديث، وكان يعدان بجمللس، فنقيم نقتضيه إايه، فإذاألزم ا وابن دينار من

كان يصلي، مث  فعل، فإمنا كتابه بيده، ما أنخذه، وكان من صنف آخر يف العبادة، واعتزال الناس إمنا
 ..خيرج

لت: مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره فق وأخربين أمحد بن حنبل قال: رأيت كتب شعيب، فرأيت كتباً 
هو من عقيل بن خالد ؟ قال: فوقه. قلت:  فأين هو من يونس بن يزيد ؟ قال: فوقه. قلت: فأين

 .فأين هو من الزبيدي ؟ قال: مثله

عليه  زرعة: فأخربين احلكم بن انفع قال: كان شعيب بن أيب محزة عسرًا يف احلديث فدخلنا وقال أبو
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أراد أن  ن أراد أن أيخذها فليأخذها، ومنحني حضرته الوفاة، قال: هذه كتيب قد صححتها، فم
 .مين يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابين فليسمعها، فقد مسعها

  .2/715وحنوه يف : 

 
1/435: 

الليث عن يونس قال: قال يل ابن شهاب: أطعين وتوضأ  حدثين الوليد بن عتبة عن أيب صاحل عن
 .عيد بن املسيبأطيعك وأدع س مما مسته النار. قال: قلت: ال

 
1/437: 

قال: سألت الزهري عن حديث فلم خيربين، فقال له سعد بن  قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة
سألك. فقال الزهري: أما إين أعطيه حقه، قال: فكأنه أرضاه. قال:  إبراهيم: أجب الغالم عما

 .ليفعل ذلك، فسره ذلك فقلت لسعد: أجل إنه

 
1/439: 

  إذا اختلفا يف الرأي ؟ نبل يسأل عن سفيان، ومالكومسعت أمحد بن ح

مالك أحب إيل، وإن كان األوزاعي من  :قال: مالك أكرب يف قليب. قلت: فمالك واألوزاعي ؟ قال
 .: ضعه مع أهل زمانه -شنعه  كأنه  -األئمة قيل له: فمالك وإبراهيم ؟ قال 

 
1/440: 

أب عبد هللا، الناقة تذبح ويف بطنها جنني  أنس: اي حدثنا عبيد بن حبان قال: قلت ملالك بن
جنينها، أتؤكل ؟ قال: نعم، قلت: إن األوزاعي قال: ال تؤكل قال:  يرتكض، فيشق بطنها فيستخرج

 .األوزاعي أصاب

وذكر عنده  -مالك  حدثين علي بن احلسن النسائي الرقي قال: حدثنا سلمة بن سعيد قال: قال
 .يقتدى بهكان إماماً   -األوزاعي، فقال: 

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس
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 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   12#   
17-03-06, 01:16 PM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

1/441: 

لزيد بن أسلم: عمن اي أب أسامة ؟  لحدثنا علي بن عياش قال: حدثنا عطاف بن خالد قال: قي
 .عنهم قال: ما كنا جنالس السفهاء، وال حنمل

 

  :2/721و1/449

قال: كان عطاء من أرضى الناس عند  حدثين دحيم قال: حدثنا أيوب بن سويد عن األوزاعي
 .مثانية الناس، وما كان ينهد إىل جملسه إال سبعة أو

 
1/451: 

 . وحيىي وغريهم أسئلة كثرية يف الرجال واألحاديث وجهها لألئمة ألمحد

 
1/465: 

مرة إال سبعة أحاديث مسعتها كلها من سفيان،  ومسعت أب نعيم يقول: مل يسمع سفيان من عمرو بن
 .قيس غري واحد مل أضبطه، نرى أنه حديث طلق بن

حدثنا، وأخربان.  :ن مرة مبا مسع، يقولفحدثنا أبو نعيم قال: وكان سفيان إذا حتدث عن عمرو ب
 .وإذا دلس عنه يقول: قال عمرو بن مرة

 
1/469: 

 هللا بن جعفر عن عبيد هللا بن عمرو قال: جئت حممد بن سوقة معي شفيعاً عند أيب وحدثين عبد

قال:  إسحاق، فقلت إلسرائيل: استأذن لنا الشيخ. فقال لنا: صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط،
 .نا عليه، فسلمنا وخرجنافدخل

 
1/469: 

حدثنا مروان بن حممد قال: قال األوزاعي: إذا مسع القوم مجيعًا،  :حدثنا أمحد بن أيب احلواري قال
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 .فال أبس أن حيدثوا به. وإن أذكروه، فلم يذكروه حتدثوا به عن من أذكرهم فأذكر بعضهم بعضاً 

 هللا بن إدريس كلمة من حديث فأفهمنيها بعضأمحد بن أيب احلواري قال: استفهمت عبد  وأخربين

بعضنا  أصحاب احلديث. فقلت: إين أحب أن أمسعها من فيه. قال عبد هللا: هو كما قال: كنا أيخذ
 .على بعض

استفهام الشيء الذي  وأخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال: مسعت شعيب بن إسحاق يقول يف
 .جزأهيسقط عن احلديث، فقال: إذا حضر اجمللس أ

يونس قال: حدثنا حبان قال: حدثنا األعمش قال: كنا جنلس إىل إبراهيم فتتسع  حدثنا أمحد بن
 فرمبا حتدث حبديث فال يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضاً عما قال، مث يرونه عنه، احللقة،

 .وما مسعوه منه

وأخربان فيما سقط عنه من  قال أبو زرعة: فرأيت أب نعيم ال يعجبه هذا، وال يرضى به لنفسه،
من أصحابه رواه عن أصحابه، ال  احلرف الواحد، واالسم مما مسعه من سفيان واألعمش، فيستفهمه

كان األعمش حيدث به على غري  - يرى غري ذلك واسعاً له. وأخربان أن األعمش حدثهم بشيء
 .مين فأذكروه به، فقال لنا: صدقتم، أنتم أحفظ -ذلك 

ورأيته يكره للرجل  ورأيت أب مسهر يفعل ذلك فيما محل عن سعيد بن عبد العزيز،قال أبو زرعة: 
 .أن حيدث، إال أن يكون عاملاً مبا حيدث، ضابطاً له

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «توقيعك في نشر الخير استغل»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   13#   

19-03-06, 11:46 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

 :508و1/472
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بن مهدي عن أبيه عبد الرمحن بن مهدي  حدثين حممد بن توبة قال: حدثنا موسى بن عبد الرمحن
تنظر يف شيء من الرأي. قال: قلت: نعم. قال:  عن محاد بن زيد قال: قال يل أيوب: لو جئت حىت

 .جترت ؟ قال: أكره مضغ الباطل قيل للحمار ما لك الفسكت سكتة مث قال: 

 
1/476: 

  . أمحد وغريه تسمية مجع من املكنني عن اإلمام

 
1/506:  

 . اجلميع سرد كالم لبعض كالم األئمة يف أيب حنيفة رحم هللا

 
1/508: 

 من أبن بن عثمان بن عفان. قال أبو زرعة: وأنكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب مسع
 .لقاءه فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن إبراهيم، فلم ينكر

والزهري يف صحابة  وقال يل: عمر بن عبد العزيز ويل على أبن بن عثمان بن عفان على املدينة،
 .عمر بن عبد العزيز بملدينة

ذئب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت  فحدثين آدم قال: حدثنا ابن أيب
 .وأان سكرانامرأيت، 

حدثه  الزهري: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن جيلده، ويفرق بينه وبني امرأته حىت قال
 .أبن بن عثمان بن عفان: ليس على اجملنون وال السكران طالق

 .أتمروين ! وهذا حيدثين عن عثمان بن عفان ؟ فجلده ورد إليه امرأته :فقال عمر

دة ومساع صحيح. مث نظران فوجدان أمثال ابن شهاب قد مسع من أبن بن فهذه مشاه :قال أبو زرعة
 .ومسع منه من هو دونه يف السن عثمان،

 
1/522: 

هشام بن عروة قال: خرج عروة إىل الوليد بن عبد امللك،  قال ابن أيب عمر عن ابن عيينة عن
الدواب، فقطعته، وسقط ابن له عن ظهر بيت، فوقع حتت أرجل  فخرجت برجله آكلة، فقطعها،

: فقال الرجل: ابنك حيىي، قطعته  -ومل يدر ببنه  -شيء تعزيين  فأاته رجل يعزيه، فقال: أبي
لئن كنت أخذت، لقد أعطيت، ولئن كنت ابتليت، لقد عافيت. وقال: لقد  الدواب، قال: وأميك،

 .هذا نصبا لقينا من سفران
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1/522: 

عروة بن الزبري جالساً يف املسجد  ن عمرو قال: رأيتقال حممد بن أيب عمر: إن سفيان حدثهم ع
  .احلرام على طنفسة يف زمان ابن الزبري، ال يقاتل

 قال سفيان: وقال عمرو: كان جبااًن، ورمبا كان عمرو يذكر من جبنه.اهـ

مواطن  لعله تركه ألنه يراه قتال فتنة ، وال يريد أن يلي قتل مسلم ، واجلبان ال يقرتب من :قلت
 . تل بل يلزم داره . وهللا أعلمالق

 
1/535: 

ابن عيينة قال: مسعت الزهري، وعمرو بن دينار يتمثالن بلشعر يف  قال ابن أيب عمر إنه مسع
 .املسجد جملسهما يف

 
1/539: 

أيب نضرة قال: كانوا إذا جلسوا  حدثين سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن علي البناين عن
 .القرآن رجاًل فقرأ عليهم سورة من يتذاكرون الفقه، أمروا

 :1/553ويف 

شعبة عن علي بن احلكم عن أيب نضرة  حدثين عقبة قال: حدثين عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا
يعين  -فقال: كان هذا حديثهم  -وسلم  عن أيب سعيد قال: ذكر أصحاب النيب صلى هللا عليه

 .القرآن إال أن يقرأ رجل سورة من -الفقه 

 
1/540: 

مهدي عن سعيد بن بشري عن قتادة  حدثنا داود بن عمرو بن املسيب قال: حدثنا عبد الرمحن بن
 .مجيلة عن مطرف بن عبد هللا قال: التنازع يف العلم مذاكرة

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «رِف لِدينِهالمرء على المال والش

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي
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ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   14#   

19-03-06, 02:00 PM  

  عبد الرمحن اإلسكندريأبو 
 عضو جديد

  
 06-03-12تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  58َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

 هلل درك اي شيخ عبد الرمحن

 

 الفردوس األعلى حفظك هللا وجعلنا وإايكم من أهل

__________________ 

  كابن واسع رمحه هللا : لو أن للذنوب رائحة مل يستطع أحد أن جيلس معي أقول

 
 أبو عبد الرحمن اإلسكندري

 العام يعرض الملف الشخص

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أبو عبد  الرحمن اإلسكندري إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   15#   

20-03-06, 02:44 AM  

  أبوعبدالرمحن املياسي
 عضو جديد

  
 06-02-24تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  25َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

 . برك هللا فيك ، وأمدك مبدده

 
 أبوعبدالرحمن المياسي

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أبوعبدالرحمن  المياسي إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   16#   

20-03-06, 02:46 AM  

  بدالرمحن املياسيأبوع
 عضو جديد

  
 06-02-24تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  25َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
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 . برك هللا فيك ، وأمدك مبدده

 
 أبوعبدالرحمن المياسي

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أب  المياسي وعبدالرحمنإِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   17#   

21-03-06, 12:02 PM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 ضمحل السكن: الريا

  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 
 

 

 

 جزاكم هللا خريا ، وبرك فيكم ونفع بكم

__________________ 
من حرص بأفَسَد لها  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 حمن السديسعبد الر

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   18#   

23-03-06, 06:54 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض
  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

1/550: 

 .العلم ؟ فسكتوا، قال: أعلمهم قال ابن أيب عمر: قال سفيان: أتدرون أي الناس أحرص على

 
1/554: 

: مسعت أيب يسأل الزهري عن شيء عن إبراهيم بن سعد قال قال حممد بن أيب عمر عن ابن عيينة
 .عندي فيه لثالثني حديثاً ما سألتموين عن شيء منها من اخللع واإليالء ؟ فقال: إن
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1/570: 

 يقول: أان مسعت عبد العزيز بن عمر يذكر عن عبد هللا بن -يعين أب نعيم  -ومسعته  :قال أبو زرعة

يقول:  وقال أان مسعته -ا قبيصة بن ذؤيب وأنكر أن يكون بينهم -موهب قال: مسعت متيم الداري 
 .مسعت متيماً 

عبد العزيز بن عمر عن عبد هللا بن  مبا قال حيىي بن محزة عن -فيما بلغين  -فاحُتج عند أيب نعيم 
 .موهب عن قبيصة بن ذؤيب

، : أن بينهما رجالً  -كتب إيّل ]قال أبو زرعة[: رأيت أنه أراد حيىي بن معني  فقال ]أبو نعيم[: قد
 .فأنكر ذلك أبو نعيم من كتابه إليه :يعين

  وَمن حيىي بن محزة حىت حيتج علي به !؟ :قال أبو زرعة : فحدثين بعض أصحابنا، أنه قال

  رجالك: َمن األعمش َمن فالن ؟ فقيل له: اي أب نعيم، لو قيل لك يف نبل

وهم أعلم مبا رووا ؟ فسكت ولكل قوم رجال ؟  أمل يكن القائل يستطيع أن يقول: لكل قوم علم ،
 .أبو نعيم

مسع حيىي بن محزة حيدث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال:  وقد مسعت أب مسهر يذكر أنه
موهب حيدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن متيم الداري، أنه سأل  مسعت عبد هللا بن

لكفر يسلم على يدي الرجل من املسلمني ؟ صلى هللا عليه وسلم عن الرجل من أهل ا رسول هللا
 .هو أوىل الناس مبحياه، ومماته :قال

 .احلديث أنكره، وال رده قال أبو زرعة: ومل أر أب مسهر، ملا حتدث هبذا

بن عبد العزيز، وطائفة من أهل طبقته،  قال أبو زرعة: وهذا شيخ قدمي، روى عنه من األجلة: سعيد
 .مثل: ابن عيينة، وغريه

أن عبد  -فيما نرى، وهللا أعلم  -مدخل قبيصة بن ذؤيب يف حديثه هذا  أبو زرعة: فوجه قال
 .حدث حيىي بن محزة هبذا احلديث من كتابه، وحدثهم بلعراق حفظاً  العزيز بن عمر

بن صاحل أنه مسع الوليد بن مسلم يذكر: أن األوزاعي كان يدفع هذا احلديث ،  وقد حدثين صفوان
 .ًا، وحيتج األوزاعي: أنه مل يكن للمسلمني يومئذ ذمة، وال خراجله وجه وال يرى

 زرعة: هذا حديث متصل، حسن املخرج واالتصال ، مل أر أحدًا من أهل العلم يدفعه، قال أبو

 .وبهلل التوفيق

 
1/584: 

عن محيد بن عبد الرمحن أنه رأى  حدثين أمحد بن صاحل عن عنبسة عن يونس عن ابن شهاب
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 .الصالة فان يفطر بعدعثمان بن ع

 
1/613: 

الزبيدي عن الزهري قال: قلت  حدثين يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا حممد بن حرب قال: حدثين
ركعتني، مثل صالة الصبح. قال: أخطأ  لعروة: إن أخاك يوم كسفت الشمس بملدينة مل يزد على

 .السنة

 
1/614: 

ملبارك عن معمر عن قتادة قال: كسفت الشمس الرقي قال: حدثنا ابن ا حدثنا عبد هللا بن جعفر
سليمان بن هشام، الزهري، فقال، يستقبلون القبلة، ويدعون، وال يصلون، قال:  بعد العصر، فسأل

 .لعطاء فحسنه فذكرته

 .قال معمر: فسألت الزهري، فقال: كذلك كانوا يفعلون

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  رسال في غنمما ذئبان جائعان أُ »قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عب  السديس د الرحمنإِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   19#   

25-03-06, 10:20 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض

  2,175َدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: عَ 
 

 

 

1/631-632:  

عمارة يف املسح على اخلفني ، وحديث التسمية  سؤاالت وجهها لإلمام أمحد . منها حديث أيب بن
  . على الوضوء

 

  . غري امسه منفصل في :1/635
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1/641: 

قال: ملا أرسل إىل ربيعة، أرسل إليه أبو  أخربين حممود بن خالد عن أيب مسهر عن مالك بن أنس
 .بلغك أين حدثت هبا حديثاً فاعلم أين جمنون العباس ]السفاح[ إىل العراق، فقال له: مىت

 
1/646: 

حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب  النسائي قال: حدثنا عيس بن يونس قال:  حدثنا علي بن احلسن
 .وجدت عاملني، إال كان أكثرمها توسعاً أكثرمها علماً  كثري قال: ما

 
1/654: 

نعيم قال: حدثنا سفيان عن محاد عن أيب الضحى عن مسروق قال: كان أبو بكر يسلم  حدثنا أبو
 .ميينه، وعن مشاله، مث ينفتل ساعتئذ كأنه على الرضف عن

الرقي قال: حدثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن محاد عن  ن جعفرفحدثين عبد هللا ب
مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أيب بكر سلم عن ميينه وعن يساره، فكأمنا هو  أيب الضحى عن

 .حىت يقوم أو ينفتل عن جملسه الرضف،

 
1/654: 

األعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:  حدثنا أيب قال: حدثنا :حدثين حممد بن عبد هللا بن منري قال
وأصحاب عبد هللا فجعل يسأل فيخطىء ويصيب، فيفحش يف أنفسنا  أرسل ابن عباس إىل علقمة،

 .طعامه أن نرد عليه، وحنن على

 
1/664: 

إببراهيم أن جنلسه إىل أسطوانة فلم  قال ابن أيب عمر عن سفيان قال: مسعت األعمش يقول: جهدان
قباء حمشو، وملحفة محراء، وهو جيالس الشرط، لقلت:  لو رأيته رجاًل أعور، عليهنقدر عليه، قال: و 

 .بفقيه ما هذا

 
1/665: 

األعمش قال: قلت إلبراهيم: إذا  حدثنا أمحد بن شبويه قال: حدثنا عمرو بن اهليثم بن شعبة عن
به. وما قلت: مسعته من غري واحد من أصحا حدثتين فأنسد، قال: ما قلت: قال عبد هللا، فهو ما

 .وحده حدثين فالن، فحدثين
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1/666: 

قال يل إبراهيم يف فريضة: احفظ  :حدثين أمحد بن شبويه قال: حدثنا ابن منري عن األعمش قال
 .هذه، لعلك تسأل عنها

 
1/669: 

بن شبويه عن سليمان بن صاحل قال: حدثين ابن املبارك قال: قيل لألحنف بن قيس:  حدثين أمحد
 .دك قومك ؟ قال: لو عاب الناس املاء ، مل أشربهشيء سوّ  أبي

 
2/675:  

 أمحد بن شبويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قلت حلماد بن أيب سليمان: كنت حدثين

أن أكون رأسًا  رأساً يف السنة، فصرت ذنباً يف البدعة، قال: ألن أكون ذنباً يف اخلري، أحب إيل من
 .يف الشر

 
2/680:  

 .أيوب: ال تعرف خطأ معلمك حىت جتالس غريه مد بن أيب عمر: قال ابن عيينة: قالقال حم

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  السديس إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   20#   

27-03-06, 11:59 AM  

  عبد الرمحن السديس
 عضو مخضرم

  
 03-03-27تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

 محل السكن: الرياض
  2,175َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

2/685:  

حدثنا خالد احلذاء عن أنس بن سريين  :حدثنا عبيد هللا بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال
فأمروين أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال:  قال: كانت أم ولد آلل أنس بن مالك، قد استحيضت،
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 .الصالة إذا رأت الدم البحراين، أمسكت عن

أنس بن مالك: أن  نبل حيتج هبذه القصة، ويرد هبا ما روي عنقال أبو زرعة: فسمعت أمحد بن ح
مالك مل يؤمر أنس بن سريين  احليض عشر، مما رواه اجللد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس بن

 .أن يسأل ابن عباس

أمحد بن حنبل: فحديث معاوية بن قرة عن أنس يف احليض،  قال أبو زرعة: قلت أليب عبد هللا
  صحيح ؟

ردوا املسألة إىل ابن سريين يسأل هلم ابن عباس، كذلك قال يل، ومل يدفع لقاء  يره صحيحًا، إذ فلم
 .سريين ابن عباس، ومسألته ابن

يعين  -خالد احلذاء: كل شيء قال حممد  وقال: حدثنا أمية بن خالد قال: مسعت شعبة يقول: قال
 .يه أايم املختار بلكوفةعكرمة، لق يثبت عن ابن عباس، إمنا مسعه من -ابن سريين 

 
2/721: 

 .بن زايد قال: أجاب األوزاعي يف سبعني ألف مسألة، أو حنوها حدثنا أبو مسهر قال: حدثين هقل

 
2/722: 

كما  عبد هللا بن ذكوان قال: حدثنا بقية قال: مسعت األوزاعي يقول: تعلم ما ال تؤخذ به، حدثين
 .تتعلم ما يؤخذ به

 
2/725: 

بن كثري القارىء عن األوزاعي قال: حدثين عبدة بن أيب  ن خالد قال: حدثنا عبد هللاحدثين حممود ب
قال: إمنا أحدث الناس العمرة من بعد احلج من هالل احملرم يف زمان  لبابة عن عطاء بن أيب ربح

 .مروان عبد امللك بن

 
2/725: 

ع من سامل بن عبد هللا بن قد مس قال أبو زرعة: مسرة بن معبد، شيخ لنا قدمي، من أهل فلسطني،
 .عمر، حدث عنه من األجلة: ضمرة، ووكيع

زرعة: فذكرت لعبد الرمحن بن إبراهيم بعض حديثه، فقال: قد حدث عنه وكيع حبديث  قال أبو
 قلت له: وما هو ؟ قال: حدث عنه، عن سليمان بن موسى: ال يؤكل اللحم حىت متضي له .فأخطأ

 .و: مسرة عن الزهرياثلثة أو متسه النار. وإمنا ه
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قال: حدثنا مسرة بن معبد عن الزهري، وسليمان بن موسى: ال  قلت له: حدثنا سوار بن عمارة
 .اثلثة، أو متسه النار يؤكل اللحم حىت متضي له

 .فقط وحدثناه الوليد بن النضر عن مسرة بن معبد عن الزهري

 .قال أبو زرعة: فقد أصابوا مجيعاً 

 
2/726: 

حديث زيد بن أسلم: من أدرك ركعة. اختلف فيه الثقات، وكلهم قد  قوهلم يف قال أبو زرعة:
 .أصاب

 زرعة قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال: حدثنا أبو غسان، حممد بن مطرف قال: حدثين حدثنا أبو

صلى  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: عن أيب هريرة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من
 من العصر قبل غروب الشمس، مث صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته سجدة واحدة

 العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس، مث صالها بعد طلوع الشمس فلم تفته

 [الصبح... اخل ]انظر بقيته يف الكتاب

 

 . وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم انتهى املراد نقله من هذا الكتاب ،

__________________ 
بأفَسَد لها من حرص  ما ذئبان جائعان أُرسال في غنم»قال صلى هللا عليه وسلم:

 . «المرء على المال والشرِف لِدينِه

 «استغل توقيعك في نشر الخير»

 
 عبد الرحمن السديس

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبد الرحمن  إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

 السديس

 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 
 

  المنتدى الشرعي العام  <الحديث ملتقى أهل   
  هللا مشقي رحمهفوائد من تاريخ أبي زرعة الد
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