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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
بعض  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد فهذه

 من كتاب اتريخ أيب زرعة الدمشقي ادلنتقاة  الفوائد

 على طبعة رلمع اللغة العربية  بدمشق، حتقيق شكر هللا نعمة هللا القوجاين توقد اعتمد

 الصفحة الفـائدة م
 1/312 اإلسبال من ادلخيلة 1
أثبت الناس يف عطاء بن أيب رابح عمرو بن دينار، وابن جريج. قالو  2

 1/252 اإلمام أمحد بن حنبل

 1/265 رواية األوزاعي، عن الزىري، وحيىي بن أيب كثري صحيفة  3
 1/272 دمحم بن ادلبارك مل يسمع من سلمة بن الَعيَّار 4
 275/ 1 مل يسمع سعيد بن عبدالعزيز من عطاء بن أيب رابح سوى مسألة واحدة  5
 1/301 عبدهللا بن عمرو بن أيب الوليد األسدي  مل يسمع من ميمون  6
 1/307 ، وإمنا لقي سعيد بن جبريالضحاك بن ُمزاحم اذلاليل مل يلق ابن عباس  7
 1/307 تركو للكذب براىيم بن أيب حيىي للقدر، وإمناقال حيىي بن سعيد: مل يرتك إ 8
        قال مغيث بن مسي األوزاعي: لقيت زىاء ألف من أصحاب  9

 ادلائة.رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكنت أغزو مع 
1/319 

 1/326 ، قالو أبو ُمسِهرسوى أنس بن مالك مل يلق مكحول من الصحابة  10
  ذكر ادلصنف أن مكحول مسع من واثلة بن األسقع وأيب أمامة الباىلي 11

 ، وأسند ذلك وحبيب بن مسلمة وأيب األزىر األمناري
1/327 

 1/328 أيب سفيانمل ينكر مروان بن دمحم مساع مكحول من عنبسة بن  12
  1/358عطاء بن ميسرة مل يدرك أحداً من الصحابة  13
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 الصفحة الفـائدة م
 1/359 توثيق األوزاعي لعطاء اخلرساين 14
  أطوار غيالن الثقفي )كان يف شيبتو يرمي النساء ابلتفاح يف شهر رمضان 15

 مث صار حارثياً خيدم امرأة يزعم أهنا أم ادلؤمنني، مث صار قدرايً زنديقاً(
1/371 

  مساع معاوية بن سالم من جده أيب سالم، وأيب سالم من كعب األحبار 16
  1/373وثوابن 

  1/376مساع أيوب بن ميسرة بن حلبس من بسر بن أرطأة  17
 1/378 مساع سعيد بن عبد العزيز من الزىري 18
ضعف رواية عبد الرزاق بن عمر عن الزىري، قالو أبو ُمْسِهر؛ ألن مساعو  19

 1/378 منو قد ضاع منو 

 1/385 نفى سعيد بن عبد العزيز أنو كان قدرايً  20
 1/389 ، ىو يسار بن سبع أبو الغادية ادلزينيُقال الذي قتل عمار بن ايسر  21
 1/403 أيب العالية( حرص السلف على الرحلة يف طلب  العلم )قصة 22
 1/405 مل يسمع سعيد بن ادلسيب من معمر شيئاً  23
  1/412إثبات إدراك الزىري ألنس بن مالك  24
تقدمي اإلمام أمحد لشعيب بن أيب محزة، على يونس بن يزيد، وُعَقْيل، يف  25

 الزىري
1/433 

الكتب، قالو ضبط شعيب بن أيب محزة لكتبو، وصحة مساع ابنو منو ذلذه  26
 شعيب عن نفسو

1/434 

عدم مساع عبيد هللا بن عمر من الزىري، وإمنا أخذىا عن معمر، قالو ىو  27
 1/437 عن نفسو

 1/438 مل يسمع شعبة من انفع، وقال قدمت ادلدينة بعد موت انفع بسنة 28
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 الصفحة الفـائدة م
موقف اإلمام مالك ورفضة لتوحيد الفتوى، عندما طلب ذلك أبو جعفر  29

 1/439 ادلنصور

، قال ذلك ، سوى سهل بن سعد مل يسمع أبو حازم من الصحابة  30
 ابن عبد العزيز

1/440 

 1/441 إدراك سعيد بن منصور لإلمام مالك بن أنس  31
 1/442 اطالع ابن أيب ُأويس على كتاب خالو مالك بن أنس الذي خبطو 32
 1/449 يزيدون على الثمانيةقلة حضور الطالب جمللس عطاء بن أيب رابح، فال  33
 1/452 ه. قالو ىشام بن عمار145اختالط سعيد بن أيب عروبة سنة: 34
أثبت الناس يف حيىي بن أيب كثري، ىشام الدستوائي، ومن بعده علي بن  35

 ادلبارك، وأابن بن ىشام، وحرب بن شداد. قالو اإلمام أمحد بن حنبل
1/452 

أثبت الناس يف ابن جريج، عبد الرزاق بن مهام. قالو اإلمام أمحد بن  36
 حنبل 

1/457 

 1/457 عبد الرزاق بن مهام حيفظ أحاديث معمر بن راشد. قالو أمحد بن حنبل 37
مل يسمع سفيان ابن عيينة من عمرو بن مرة سوى سبعة أحاديث. قالو  38

 الفضل بن دكني
1/465 

  1/515أدرك ابن أيب ُمليكة ثالثون من الصحابة  39
 1/567 . قالو ىو عن نفسوطارق بن شهاب رأى النيب  40
، قالو عبد هللا بن إثبات مساع عبد هللا بن موىب من متيم الداري  41

 موىب عن نفسو
1/569 

   1/572، على معاوية بن أيب سفيان ثناء ابن الزبري  42
 1/572 أن يكون عمر بن عبد العزيز ىو ادلهدي ادلنتظرانكار طاووس  43
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 الصفحة الفـائدة م
 1/621 كما جاءت".  قال الزىري، ومكحول: "أمروا أحاديث رسول هللا  44
 1/646 حروري، وال قدري. قالو عطاء اخلرساين ليس يف صحابة رسول هللا  45
 1/654 ، وصالتو معوإدراك مسروق أليب بكر الصديق  46
 1/656 األعمش عن قيس بن أيب حازم. قالو الفضل بن دكنيمل يرو  47
؛ حيث قال: "رأيت إدراك أبو إسحاق السبيعي لعلي بن أيب طالب  48

 خيطب." علي 
1/669 

 2/677 . قالو عبد ادللك بن ميسرة. الضحاك مل يدرك ابن عباس  49
ادللك بن أدرك الضحاك سعيد بن جبري، وأخذ عنو التفسري. قالو عبد  50

 ميسرة.
2/677 

 2/679 . قالو ىو عن نفسو.إثبات مساع عكرمة من أيب ىريرة  51
 2/683 فـَرَّق ابن سريين بني قالو: ال أبس بو، وال أعلم بو أبساً، يف األحكام. 52
، إمنا مسعو من كل ما قال فيو ابن سريين: يثبت عن ابن عباس  53

 عكرمة. قالو خالد احلذاء
2/685 

 2/720 سرد ادلصنف مجلة من شيوخ األوزاعي 54
مل يسمع األوزاعي من انفع واحلسن إال بواسطة، ومسع من عمرو بن  55

 شعيب. قالو عن نفسو
2/723 

 : وإعداد مجع 

 د. سعد بن فهيد العضيلة

 5111515550جىايل: 
Saadfhid10@gmail.com 


