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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 
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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 ُ-الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَمِنَ يَحْرُمُ إِنَّمَا *•
لاى عبأنواعاه الطَّيِّبَاةُ الْأَدْهَانُ مُحْرِمِ يجب على الْغَيْرَ أَنَّهُ -الزَّعْفَرَانُ
.األحوط

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
ضطر الطيب على العموم ما خال خلو  الكعبة و لو في الطعام و لو او •

نما يحرم إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أناه و قيل إ
تصهر المسك و العنبر و الزعاران و العود و الكافور و الورس و قد يق
.ظهربعض على أربع المسك و العنبر و الزعاران و الورس و األول أ

224: ، ص1شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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الطيب-الخامس
غيرَهاالطيبُ بأنواعه شمّاً و سُعُوطاً و اطّالءً و كَحْلًا و صَبْغاً و و •

366: ، ص1؛ ج (الحديثة-ط )رسائل الشهيد الثاني 
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الطيب-الخامس
كُ وَهُوَعَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ الطِّيبِبَابُ تَحْرِيمِ 18« 4»• الْمِسهْ

وَ الطِّيبِ بَقِيَّةُوَ يُكْرَهُ لَهُ الْکَافُورُالْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ 
يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

442: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الْوَرْ ُ
ورس•
لطه  نب  أصهار كأنهه: و الوارس. التوريس: صبغ، و فعله: الورس: •

يخرج على الرمث بين آخر الشهتاء، إذ أصهاب الثهوب لونهه، و قهد
.من أجودها: و الورسي من األقداح النضار. أورس الرمث فهو مورس

•

 291: ، ص7كتاب العين، ج 
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الْوَرْ ُ
:ورس•
.فِعْلُه: و التَّوْرِيْسُ. صِبْغٌ أحْمَرُ و أصْاَرُ: الوَرْسُ•
•

368: ، ص8المحيط في اللغة؛ ج 
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الْوَرْ ُ
س إال صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه و هو نبات كالسمسم لهي: الورس•

قاله فهي -رباباليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف و البهق ش
الهورس شهي ء أحمهر قهان يشهبه سهحيق : و في القهانون. القاموس
.الزعاران

•

121: ، ص4مجمع البحرين؛ ج 
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الْوَرْ ُ
ورس•
: ول منههتقه. نب ٌ أصار يكون باليمن يُتَّخذ منه الغُمْرَةُ للوجه: الوَرْسُ•

.أَوْرَسَ المكانُ
لَهاءِ أَوْرَسَ الرِمْثُ، أى اصارّ ورقُه بعد اإلدراك، فصار عليه مثلُ المُو •

.و هو من النوادر. الصُاْرِ، فهو وارِسٌ و ال يقال مُورِسٌ
.صبغته بالوَرْسِ: و وَرَّسْ ُ الثوبَ تَورِيساً•
.صُبِغَ ْ بالوَرْسِ: و مِلْحَاَةٌ وَرِيسةٌ•

988: ، ص3تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج -الصحاح 
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الطيب-الخامس
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ « 5»-16724-1•

لْحَسَنِ رَأَيْ ُ أَبَا ا: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ
دِهِ عَلَهى وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْسَكَ بِيَه-لِيَنْظُرَ إِلَيْهِطِيبٌع كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ 
.أَنْاِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِيحِهِ

.6-354-4الكافي -(5)•

442: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الطيب-الخامس
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْهنِ « 6»-16725-2•

يههِ فِ-قُلْ ُ لِأَبِي جَعْاَهرٍ ع مَها تَقُهولُ فِهي الْمِلْه ِ: سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
اَرَانٌ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْ-زَعْاَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ

.الطِّيبِمِنَ « 7»شَيْئاً 
.10-355-4الكافي -(6)•
(.هامش المخطوط)و ال يطعم شيئا -في نسخة-(7)•

442: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الطيب-الخامس
عَرِيِّ عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ عَبْهدِ « 1»-16726-3• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشهْ

لَها : الَالْجَبَّارِ عَنْ صَاْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَه
عَاماً فِيهِ وَ لَا تَطْعَمْ طَزَعْفَرَانٌوَ لَا شَيْئاً فِيهِ -وَ أَنْ َ مُحْرِمٌرَيْحَاناًتَمَسَّ 
.زَعْفَرَانٌ

من ههذا 10، و أورد صدره في الحديث 12-355-4الكافي -(1)•
، و ذيلهه عهن التههذيب فهي 25مهن البهاب 3الباب، و في الحديث 

.من هذه األبواب58من الباب 1الحديث 

 443: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
نِ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْ« 2»-16727-4•

وْبَيْ قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْ ُ ثَ: عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ
رْهَا -مِنْ رِيحِهَا« 3»فَأَخَذَ جُمِّرَتْمَعَ أَثْوَابٍ قَدْ -إِحْرَامِي قَالَ فَانْشهُ

.فِي الرِّي ِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا
.19-356-4الكافي -(2)•
.فاجد-في المصدر-(3)•
، 1نهايهة، ج ال. تبخيره بالطيب، والتجمير أكثر: الثوب وإجمارهتجمير•

(.جمر) 88؛ المغرب، ص 293ص 

 443: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ« 4»-16728-5•

بِي وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَاْوَانَ وَ ابْنِ أَ
اً مِانَ شَيْئلَا تَمَسَّ : عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

وَ -فِهي طَعَامِهكَالطِّيهبَوَ اتَّقِ -وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَالطِّيبِ 
ئِحَهةِ وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهِ مِهنَ الرَّا)الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِكَ مِنَ 

.لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍفَإِنَّهُ -«5»( الْمُنْتِنَةِ
مهن البهاب 2، و أورد صدره في الحديث 1-353-4الكافي -(4)•

.من هذه األبواب24
.و ال تمسك عنه من الري  المنتنة-في المصدر-(5)•

 443: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَهرَهُ « 6»-16729-6•

يْئاً مِانَ الطِّيابِ لَها يَمَهسُّ الْمُحْهرِمُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ لَها شاَ
-«7»( فَمَهنِ ابْتُلِهيَ بِهذَلِكَ)بِرِيحٍ طَيِّبَاةٍ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا -الرَّيْحَانِ

.فَلْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ
مهن 4من الباب 6، و أورده في الحديث 2-353-4الكافي -(6)•

.أبواب بقية كاارات االحرام
.فمن ابتلي بشي ء من ذلك-في المصدر-(7)•

 443: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْهنِ زِيَهادٍ عَهنْ « 1»-16730-7•

وَيْدٍ  عَهنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سهُ
.طِيباًأَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَمَسُّ 

.«2»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •
مهن البهاب 2، و أورد ذيله في الحهديث 2-344-4الكافي -(1)•

3، و تمامه في الحديث 43من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 39
.من هذه األبواب49من الباب 

.244-74-5التهذيب -(2)•

 444: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
الَةَ وَ« 3»-16731-8• عِيدٍ عَهنْ فَضهَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ سهَ

ئاً مِنَ لَا تَمَسَّ شَيْ: صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِهكَ مِهنَ -«4»وَ أَنْ َ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ الطِّيبِ

نْبَغِهي فَإِنَّههُ لَها يَ-وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ الرِّي ِ الْمُنْتِنَهةِ-الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ
 ابْتُلِهيَ فَمَهنِ-فِهي زَادِكَالطِّيبَوَ اتَّقِ -طَيِّبَةٍلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِي ٍ 

-نَعَلْيَتَصَدَّ ْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَوَ -بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ
يَاءَوَ • کُ وَ الْعَنْبَارُ وَ-إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْکَ مِنَ الطِّيابِ أَرْبَعَاةُ أَشاْ الْمِساْ

مُضْطَرَّ إِلَّا الْ-غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ-الْوَرْ ُ وَ الزَّعْفَرَانُ
.إِلَى الزَّيْ ِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ

 444: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
مهن 2، و أورد صدره في الحهديث 1039-304-5التهذيب -(3)•

.من هذه األبواب29من الباب 2، و أورده في الحديث 24الباب 
.و اتق الطيب-في المصدر زيادة-(4)•

 444: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
مِ عَهنْ إِبْهرَاهِيمَ « 5»-16732-9• ى بْهنِ الْقَاسهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسهَ

دَّوَابِّ اتَّقِ قَتْلَ ال: النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ-وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِهي إِحْرَامِهكَ-شَيْئاً مِنَ الطِّيبِوَ لَا تَمَسَّ -كُلِّهَا
وَ لَها -الرِّيحِ الطَّيِّبَاةِوَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِكَ مِنَ -فِي زَادِكَالطِّيبَاتَّقِ 

- ٍ طَيِّبَهةٍفَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَلَهذَّذَ بِهرِي-تُمْسِكْ مِنَ الرِّي ِ الْمُنْتِنَةِ
. مَا صَنَعَلْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِوَ -فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ

، و 590-178-2، و االستبصههار 1006-297-5التهههذيب -(5)•
.من هذه األبواب29من الباب 3أورد قطعة منه في الحديث 

 444: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
نَانٍ « 1»-16733-10• وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْهنِ سهِ

-رِمٌوَ أَنْ َ مُحْهالرَّيْحَانَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَمَسَّ 
.حَدِيثَالْزَعْفَرَانٌوَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ -زَعْفَرَانٌوَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ 

•______________________________
مهن 3، و أورد صدره في الحهديث 1048-307-5التهذيب -(1)

مهن ههذه األبهواب، و 58من الباب 1و ذيله في الحديث 25الباب 
.من هذا الباب3صدره في الحديث 

 445: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ « 2»-16734-11•

حَانِ وَ وَ لَا الرَّيْ-لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
 مَا صَنَعَ بِقَدِْر فَلْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِ-فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ-لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ

.شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ الطَّعَامِ
، و 591-178-2، و االستبصههار 1007-297-5التهههذيب -(2)•

.من هذه األبواب25من الباب 2أورد صدره في الحديث 

 445: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
عَهنْ « 4»وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ « 3»-16735-12•

قْهرَبَنَّ إِذَا كُنْ َ مُتَمَتِّعاً فَلَها تَ: مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْ ِ-شَيْئاً فِيهِ صُاْرَةٌ

.1009-298-5التهذيب -(3)•
.عن محمد، عن سيف بن عميرة-في المصدر-(4)•

 445: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَهنْ « 5»-16736-13•

رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَهلَّ ثُهمَّ 
.الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ« 7»حُاُوفُ -«6»لْيَقْضُوا تَاَثَهُمْ 

.593-179-2، و االستبصار 1010-298-5التهذيب -(5)•
.29-22الح  -(6)•
-4-حاهف-الصحاح. )بعد عهده بالدهن-حف الرجل حاوفا-(7)•

(.هامش المخطوط(. )1345

 445: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ« 8»-16737-14•

إِنَّمَاا يَحْارُمُ عَلَيْاکَ مِانَ : بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَمُعَاوِيَةَ 
يْرَ أَنَّهُ غَ-الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْ ُ وَ الزَّعْفَرَانُ-الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ

.يُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ
، و 596-179-2، و االستبصههار 1013-299-5التهههذيب -(8)•

.من هذه األبواب29من الباب 4أورد قطعة منه في الحديث 

 446: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
رٍ وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُو« 1»-16738-15•

. الْعُودُالطِّيبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.597-179-2، و االستبصار 1014-299-5التهذيب -(1)•
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الطيب-الخامس
وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَاَّارِ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَها« 2»-16739-16•

.عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ

.598-180-2، و االستبصار 1015-299-5التهذيب -(2)•

 446: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
•596
ارٍ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّه7•

سْكُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِ
رِّي ِالْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْاَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ ال

•597
وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْاُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع8•
الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْعُودُقَالَ •
•598
بُ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَاَّارِ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْهدِ اللَّههِ ع قَهالَ الطِّيه9•

الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ

180-179: ، ص2االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج 
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بيان الشيخ الطوسي حول الطيب
شَيْئَيْنِفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ فَالْوَجْهُ •
لَهى أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَ ْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَ•

مَّنَتْهُ هَه ذِهِ الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُههُ مَها تَضهَ
عَلَهى الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى

الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ 

180: ، ص2االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج 
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بيان الشيخ الطوسي حول الطيب
الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَها وَوَ •

كُهنْ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَهمْ يَ
رُمُ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَها يَحْه

الطَّيِّبَةُمِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ 

180: ، ص2االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج 
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بيان الشيخ الطوسي حول الطيب
 الطِّيهبَ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَهارِ بِهأَنَّعَلَى •

حِلُّ لَهُ وَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَ
يَاءَ تَعْظِي مهاً لَهَها وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشهْ
 الْأَحْوَالِ وَ تَاْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ

حَابَنَا رَحِمَهُهمُ اللَّههُ ذَكَهرُوا  إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَها وَجَهدْنَا أَصهْ
تَاجُ مَهعَ الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْ

مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا 

180: ، ص2االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج 
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الطيب-الخامس
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْهرَانَ« 3»-16740-17•

قَهالَ -«4»عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَاَهثَهُمْ 
.بُفَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ حَلَّ لَهُ الطِّي-التَّاَثُ حُاُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ

.2667-351-2الاقيه -(3)•
.29-22الح  -(4)•
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الطيب-الخامس

يْنِ ع إِذَا تَجَهَّهزَ إِلَهى : قَالَ« 5»-16741-18• وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسهَ
يْئاً مِهنَ الطِّيهبِ وَ لَها  مَكَّةَ قَالَ لِأَهْلِهِ إِيَّاكُمْ أَنْ تَجْعَلُهوا فِهي زَادِنَها شهَ

.الزَّعْاَرَانِ نَأْكُلُهُ أَوْ نَطْعَمُهُ
.2660-350-2الاقيه -(5)•
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الطيب-الخامس

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِ ُ ع يُكْهرَهُ مِهنَ الطِّيهبِ أَرْبَعَهةُ « 6»-16742-19•
كْهرَهُ وَ كَهانَ يَ-الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ-أَشْيَاءَ لِلْمُحْرِمِ

.مِنَ الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةَ الرِّي ِ
.2661-350-2الاقيه -(6)•

غُسْلِ فِي الْکَافُورِوَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ وَ عَلَى حُکْمِ : أَقُولُ•
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