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القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
، *أحوطالمشهور و هو ميتة، على ذبحه كان فلو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، **و األحوط•
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •
.بل هو األقوى، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•
.بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه**•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني
لذة و تمتع كلبشهوة، بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.*منها

وة، بل كل و نظرا بشهلمساًو تقبيالً و وطءاً بل الرجال ايضاً للنساء*•
.منهلذة و تمتع 

و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة  و إال فسائر الناا  •
کان مطلقااً و لاو لام يمعهم حرام أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة 

.محرماً

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع في إحرام عمرة التمتع
عن ذكرقبال أو دبرا باألنثى أو ال*التمتعلو جامع في إحرام عمرة 1مسألة •

علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليهه الكاهارة، لكهن األحهوط 
حه  إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضها  الوقه 

إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة، و أحوط من ذلك إعادة الح  من قابهل و
دنة من غيهر لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط، و هي على األحوط ب

.فر  بين الغني و الاقير
األنثى لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً با*•

عي أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل الس
و ضاا  و لاالعمل بل يجب استئنافهإتمام و عليه الکفارة و اليجب عليه 

ي و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعالوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة
بدنة و هي على األحوطالکفارة فقط فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليه 

.من غير فر  بين الغني و الفقير

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حج التمتعلو جامع في إحرام 

إن حّجهبطللو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا  ذلك في 2مسألة 
وف كان قبل وقوف عرفات بال إشكال، و إن كان بعده و قبل الوق

إتمام العمل بالمشعر فكذلك على األقوى، فيجب عليه في الصورتين
عد ، و لو كان ذلك ب*و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة

اء الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النس
حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و الصحّ 

.كفارة على األصح

ترقا عليهما أن يفو يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى و*
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
.ثالذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثال

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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امرأة بشهوةأو نظر أو المسقبّللو 
وة شههإن كهان بغيهر بدنهة،و لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه 3مسألة •

و إن كان األحوط بدنة، و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى *فشاة
ليه و لهو فكاارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فال شي ء ع

و إال نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان،
ارة، و فببقرة، و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاه

تخلو من قوة، و إن لهم يمهن فكاارتهه ال الشاة األحوط بدنة و كااية 
.شاة

.على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً*•

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



9

لو جامع امرأته المحرمة
ه لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شي ء عليها و عليه4مسألة •

.إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارةو كاارتان،

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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انأو غفلة أو نسيجهلكل ما يوجب الکفارة لو وقع عن 

كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو5مسألة •
.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بعهد لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**جوازها
كم، لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم  عليه دائما مع علمه بالحو •

و األحهوط ذلهك. و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها
.سيما مع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألحوط تهرك الوقهاع و *محرمةلو عقد محال على امرأة 7مسألة •

ا و ال بالحكم طلقه***عالماو لو كان ، **بطال ماارقتها و نحوه،
.ينكحها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال *•
.الطال إلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•
رم لو كان  المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحه***•

.بداًعليه ابداً و لو كان  جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أ

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
احد فعلى كل وفمع علمهم بالحکم لو عقد لمحرم فدخل بها 8مسألة •

هي بدنة، كاارة،و منهم 
منهملو لم يدخل بها فال كاارة على واحد و •
، و ال فر  فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين•
.الجاهللو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دونو •

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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المنقطعالعقد الدائم و بين عدم الفر  
م و الظاهر عدم الار  فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائ9مسألة •

.*المنقطع

.على األحوط*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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االستمناء-الرابع
،*وسيلةاالستمناء بيده أو غيرها بأيّة -الرابع•
فإن أمنى فعليه بدنة •
.بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ**و األحوط•

.نتهعلى األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ي*•
.استحباباً**•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهىحتى الطيب بأنواعه-الخامس•

ه الطيب و ال يجوز لبس ما فيه رائحته، و ال أكل ما في*لباسهبدنه أو 
و األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني، و األحهوطكالزعاران 
.االجتناب

 وَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ-إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ*•
بَاةُ عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّاإلجتنابمُحْرِمِ يجب على الْغَيْرَ أَنَّهُ  -الزَّعْفَرَانُ
.على األحوطبأنواعه 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ: بَابُ•
، أَخْبَرَنَا مَالِکٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاابِ-402•

حُ مِمَّنْ رِي": أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ
: نَ، قَاالَمِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُاْْمِنِي: هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

عَزَمْتُ : الَيَا أَمِيرَ الْمُْْمِنِينَ، إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، قَ: مِنْکَ لَعَمْرِي، قَالَ
"عَلَيْکَ لَتَرْجِعَنَّ فَلَتَغْسِلَنَّهُ 

140، ص 1موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج
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الطيب-الخامس
أَخْبَرَنَا مَالِکٌ، أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ زُبَيْدٍ، عَنْ غَيْارِ وَاحِادٍ مِانْ-403•

هِ أَهْلِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَإِلَاى جَنْبِا
نِّي، لَبَّدْتُ مِ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ قَالَ كَثِيرٌ": كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ

رَبَةٍ، فَادْلِاکْ مِنْهَاا : رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ عُمَرُ فَاذْهَبْ إِلَى شاَ
."رَأْسَکَ حَتَّى تُنَقِّيَهُ، فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ 

رَامَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ال أَرَى أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ حِينَ يُرِيدُ اإلِحْا: قَالَ مُحَمَّدٌ•
انَ ال يَارَى إِال أَنْ يَتَطَيَّبَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِکَ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَ

بَأْسًابِهِ 
140، ص 1موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج
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الطيب-الخامس
موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني: الکتاب•
مالک بن أناس بان مالاک بان عاامر األصابحي المادني : المْلف•

(ها179: المتوفى)
عبد الوهاب عبد اللطيف: وتحقيقتعليق •
المکتبة العلمية: الناشر•
الثانية، مَزِيَدة منقحَة: الطبعة•
1: عدد األجزاء•
[ترقيم الکتاب موافق للمطبوع]•

140، ص 1موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج
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الطيب-الخامس
نْ أَبِاي أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَا َ، عَ-1533•

إِسْحَا َ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ 
: ، قَالَتْعَائِشَةَ•
لَّمَ »• لَّى اُُ عَلَيْاهِ وَساَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْارِمَ تَطَيَّابَ§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صاَ

ي مَفَاارِ ِ بِأَفْضَلِ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى بَصِيصَ الطِّيبِ فِ
دَ هَادْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَکُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِا

مُ فَمَاا يَعْتَازِلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلَّدُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ وَيُقِي
«مِنَّا امْرَأَةً

868ص 3مسند إسحا  بن راهويه، ج
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أبو عمرو األسود بن يزيد النخعي
، كوفيتابعي(هه75المتوفي سنة )أبو عمرو األسود بن يزيد النخعي•

.الحديث النبويوأحد رواة

ههذا رأ  مهال أههل »: شعبة بن الحجها قال عنه: الجرح والتعديل•
وابهن [3]ويحيهى بهن معهينأحمهد بهن حنبهلوقد وثّقه[5]،«الكوفة
.روى له الجماعةكما[5]،سعد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%B3%D8%B9%D8%AF5-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%B3%D8%B9%D8%AF5-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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أبو إسحا  عمرو بن عبد اُ السبيعي
وأحهد تهابعي(هه127-هه 33)أبو إسحا  عمرو بن عبد اُ السبيعي•

.في زمانهومحدثهاالكوفة، وعالم أهلالحديث النبويرواة
علهي بهن الكان أبو إسحا  السبيعي كثير الرواية، فقد ق: والتعديلالجرح •

، وقد لم يرو عن هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ إال أبو إسحا »: المديني
خته روى عن سبعين رجالً أو ثمانين لم يرو عنهم غيهره، وأحصهي  مشهي

وقيههل إنههه سههمع مههن ثمانيههة [6][1]،«نحههوًا مههن ثالثمائههة شههي 
أبهي ، وههو أحاهم مهنثقاة»: أبو حاتم الرازيوقال[6].صحابيًاوثالثين

فههي كثههرة الروايههة، واتسههاعه فههيالزُهههري، ويشههبهإسههحا  الشههيباني
ويحيهههى بهههن أحمهههد بهههن حنبهههلوثّقاااهوقهههد [7].«الرجهههال

.روى له الجماعةكما[6].والعجليوالنسائي[1]معين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A2-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A2-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD2-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#cite_note-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A2-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9


24

يونس بن أبي إسحا 
، وأحههد كههوفيتههابعي([1]هههه159المتههوفي )يااونس باان أبااي إسااحا •

وأبهو أبهو إسهحا  السهبيعي، وههو ابهن المحهدّ الحديث النبهويرواة
.وعيسى بن يونسإسرائيل بن يونسالمحدثين

: ن مهديعبد الرحمن بتباين  األقوال فيه، فقال: عند أهل الحديثمنزلته •
ابنهاه »:الهذهبي، وقال«ليس به بأ »: النسائي، وقال«لم يكن به بأ »

، كان ثقاة إن شااء اُ»: ابن سعدوقال[2]،«أتقن منه، وهو حسن الحديث
كتاب فيابن حبان، وذكرهيحيى بن معينوثّقهكما [1]،«وله أحاديث كثيرة

حيى ي، وقال«صدو ، ال يُحتجّ به»: أنهأبو حاتمبينما كان رأي[3].الثقات
يثاه حد»: أحمهد بهن حنبهل، وقال«كانت فيه غفلة»: أنهبن سعيد القطان

.في كتبهمروى له الجماعةوقد[2].«مضطرب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82#cite_note-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82#cite_note-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82#cite_note-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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يونس بن أبي إسحا 
نسهخةيهونس بهن أبهي إسهحا -الطبقات الكبهرى البهن سهعد 1.

.واي باك مشينعلى موقع2020يناير 11محاوظة
نسهخة  يونس بن أبي إسهحا« الطبقة السادسة« سير أعالم النبالء2.

.باك مشينواي موقع على 2016يونيو 15محاوظة
12ةنسخة محاوظهيونس بن أَبِي إسحا « تهذيب الكمال للمزي3.

.واي باك مشينعلى موقع2020مار  

https://shamela.ws/browse.php/book-1686/page-2259
https://web.archive.org/web/20200111021136/http:/shamela.ws/browse.php/book-1686/page-2259
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1024&idfrom=1111&idto=1111&flag=0&bk_no=60&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://web.archive.org/web/20160615081217/http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1111&idto=1111&bk_no=60&ID=1024
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1857&pid=288912
https://web.archive.org/web/20200312144407/https:/islamweb.net/ar/library/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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بن شميل النضر 
شميلبن النضر •
-إن يزيد : ل خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن مازن بن عمرو بن تميم ، وقيابن •

مهر بهن أد بن كلثوم بن عنزة بن عروة بن جلهمة بن جحدر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن-بدل زيد 
تهين فهي حهدود سهنة اثنولهد .بن طابخة ، العالمة اإلمام الحافم أبو الحسن المازني البصري النحوي ، نزيل مرو وعالمهها 

[329:ص].وعشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرين ومائهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 

ي وإسهماعيل بهن أبه،وبهز بن حكهيم،وأشعث بن عبد الملك الحمراني،وعثمان بن غيا ،هشام بن عروةوحد  عن
ي وأبه،وحميهد الطويهل،وابن عهون،وعوف األعرابي،والنها  بن قهم،والهرما  بن حبيب،وهشام بن حسان،خالد

بهن وحمهاد،والمسهعودي،وشهعبة،وكهمهس،وعباد بن منصور،وداود بن أبي الارات،وابن أبي عروبة،نعامة العدوي
.، وخلههههههههههههههههههههههههههههه  كثيهههههههههههههههههههههههههههههر سهههههههههههههههههههههههههههههلمة

مهد بهن وأح،وأحمد بن سهعيد الهدارمي،وإسحا  الكوس ،وإسحا  بن راهويه،يحيى بن يحيى،يحيى بن معينوعنه
وسهليمان ،ريوبيان بن عمرو البخا،وسليمان بن سلم المصاحاي،ورجاء بن مرجى،والحسين بن حريث،سعيد الرباطي

وعلي بن ،رخسيوعبيد اهلل بن سعيد الس،وعبد اهلل بن منير المروزي،وعبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي،بن معبد السنجي
.، وأمهم سهواهم ومحمهد بهن يوسهل البيكنهدي،ومحمهود بهن غهيالن،ومحمهد بهن رافهع القشهيري،الحسن الذهلي

.والنسائيوابن المدينييحيى بن معينوثقه•
.صاحب سنة ثقة: أبو حاتموقال•

328،ص9شميل، النضر بن «الطبقة التاسعة«أعالم النبالءسير 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=6537&bk_no=60&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1448&idto=1561&bk_no=60&ID=1339
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الطيب-الخامس
مسند إسحا  بن راهويه: الکتاب•
لحنظلي أبو يعقوب إسحا  بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم ا: المْلف•

(ها238: المتوفى)المروزي المعروف با ابن راهويه 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. د: المحقق•
المدينة المنورة-مکتبة اإليمان : الناشر•
1991-1412األولى، : الطبعة•
5: عدد األجزاء•

868ص 3مسند إسحا  بن راهويه، ج
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