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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 



15

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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يجب االجتناب عن الرياحين
يجب االجتناب عن الرياحين أي كهل نبهات فيهه رائحهة 10مسألة •

طيب هو نب  زهره من أو كالخزامى،إال بعض أقسامها البرية * طيبة
تثنى اإلذخر، و يسهالشيح و الشيخاألزهار على ما قيل، و القيصوم و 

اب االجتن** فاألحوطمن الطيب خلو  الكعبة، و هو مجهول عندنا، 
.من الطيب المستعمل فيها

و إن كان األقوى عدم وجوبه* •
استحباباً** •

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر

ح و ال يجب االجتناب عهن الاواكهه الطيبهة الهريح كالتاها11مسألة •
.إن كان األحوط ترك استشمامهو األترج أكال و استشماما

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
ين الصهاا يستثنى ما يستشم من العطر في سو  العطارين ب12مسألة •

*.المروة،فيجوز ذلكو 

عطار فاي اليبعد اسراء هذا االستثناء بالنسبة الي ما يستشم مان ال*•
.المطاف

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب
جهب يشاربهأو أكلاهما فيه الطيب أو لبسإلى اضطرلو 13مسألة •

جهوز ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثة، نعم يو ،*أناهإمساك 
.الارار منها و التنحي عنها

.النه ليس مضطرا الي شم الطيب*•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب و شرائهبيع 
ب يجهلكهن .اليههال بأس ببيهع الطيهب و شهرائه و النظهر 14مسألة •

.االحتراز عن استشمامه

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
نهه لو تكرر م،و *األحوطكاارة استعمال الطيب شاة على 15مسألة •

ال فهإن االستعمال فان تخلل بين االسهتعمالين الكاهارة تكهررت، و إ
  واحد تكرر في أوقات مختلاة فاألحوط الكاارة، و إن تكرر في وق

.ال يبعد كااية الكاارة الواحدة

اةٌ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شاَ الْمُحْرِمَ *•
. ءٌشَيْوَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اء و لبس المخهيط للرجهال كهالقمي  و السهراويل و القبه-السادس•

وج و ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي  المنسهبل أشباهها
ال األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهياللبد،و المصنوع من 
لمخهيط نعم يستثنى من المخهيط شهد الهميهان ا، *التكةكالقلنسوة و 
.**النقودالذي فيه 

.و إن كان األقوى جوازه* •
لوسط مخيطين في ايکونان و يجوز لبس اإلزار أو الرداء اللذين **•

.مرقوعينأو في األطراف أو مرفوين أو 
421: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
جهاز،لكن األحهوط  لو احتهاج إلهى شهد فتقهه بهالمخيط 16مسألة •

عليهه ، و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جهاز و*الكاارة
.الكاارة

.شد الفتق أو مثله بالمخيط جايز مطلقا و ال كفارة له*•

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يجوز للنساء لبس المخيط
ز لههن ال يجوكان،نعم يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو 17مسألة •

.لبس القاازين

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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كفارة لبس المخيط 
واحهد . لكاارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد فاي ك18مسألة •

احهدة لو جعل بعض األلبسة في بعض و لبس الجميهع دفعهة وشاة،و 
جهاز فاألحوط الكاارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد

.و لم تسقط الكاارة
ه و لبسه لو لبس المخيط كالقمي  مثال و كار ثم تجرد عن19مسألة •

عهدد مهن لبس قميصا آخر فعليه الكاارة ثانيا، و لو لهبس المتأو ثانيا
لهك نوع واحد كالقمي  أو القباء فاألحوط تعدد الكاارة و إن كان ذ

.في مجلس واحد

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
ال ها،و يقصهداالكتحال بالسواد إن كان فيه الزينهة و إن لهم -السابع•

ة، و لهو يترك االحتياط باالجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينه
.كان فيه الطيب فاألقوى حرمته

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
علهى الرجهالبالنسهاء،فيحرم ال تخت  حرمة االكتحهال 20مسألة •

.أيضا
األحوط لو كان فيه الطيب فهكاارة،لكن ليس في االكتحال 21مسألة •

.التكاير
.لو اضطر إلى االكتحال جاز22مسألة •

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
بَابُ تَحْرِيمِ اكْتِحَالِ الْمُحْهرِمِ وَ الْمُحْرِمَهةِ بِمَها فِيههِ طِيهب  وَ 33« 1»•

رُورَةِبِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّينَةِ وَ جَوَازِ اكْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّ
عِي« 2»-16797-1• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ سهَ

هِ ع عَنْ فَضَالَةَ وَ صَاْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْهدِ اللَّه
بِمَا لَهمْ يَكُهنْ فِيههِ طِيهب  -«3»لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِم  : قَالَ

.يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا

468: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّههِ ع « 4»-16798-2•

وَدِ إِلَّها مِهنْ -لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ: قَالَ بِالْكُحْهلِ الْأَسهْ
.عِلَّةٍ

468: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع

وَ عَنْهُ عَنْ صَاْوَانَ عَنْ حَرِيهزٍ عَهنْ زُرَارَةَ عَنْههُ ع « 5»-16799-3•
.لِلزِّينَةِ« 7»إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ -بِالْكُحْلِ كُلِّهِ« 6»تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ : قَالَ

.«8»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ •

468: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
•______________________________

حديثا14فيه 33الباب -(1)
.1028-302-5التهذيب -(2)•
.أن تكتحل و أن  محرم-في المصدر-(3)•
.1023-301-5التهذيب -(4)•
.1024-301-5التهذيب -(5)•
.المرأة المحرمة-في المصدر-(6)•
(.هامش المخطوط)إال كحال أسود -في نسخة-(7)•
.73-المقنع-(8)•

 469: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّههِ ع « 1»-16800-4•

.لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَة : قَالَ
ى عَنْ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَ•

وَ « 2»حَرِيزٍ 

 469: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
نِ الصَّدُو ُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَرَوَاهُ • سهَ

وَادَ مِنَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ السَّ
«3»الزِّينَةِ 

مِ عَهنْ عَبْهدِ « 4»-16801-5. • ى بْهنِ الْقَاسهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَهنْ مُوسهَ
كْتَحِلُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَ

.الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْاَرَان 

 469: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَا َ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْهزَةَ « 5»-16802-6•

الْمُحْهرِمُ عَيْنَيْههِ بِكُحْهلٍ فِيههِ « 6»لَا يَكْحُهلُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ« 7»وَ لْيَكْحُلْ -زَعْاَرَان 

 469: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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كُحْلُ فارِ َ
649: ، ص15العروس من جواهر القاموس؛ ج تاج •
األَنْزروتُ، و هو صمغ  يُؤْتَى به مِن فارِسَ فيهه مَهرَارة  منهه: و كُحْلُ فارِسَ•

.أَبْيضُ و أَحْمر

340: ، ص1العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم؛ ج شمس •
و هو صمغ يؤتى به من فارس، منهه أحمهر، و . هو العنزروت[: األَنْزَرُوت]•

، و و هو يابس في الدرجة األولى، خاصته أنهه يلهز  القهروح. منه أبيض
ناهع مهن الجراح، و يسهل البلغم، و يقطع الرطوبة السائلة إِلهى العهين، و ي

و إِذا أُخذ أوقية عنزروت و مثقال زعاران و سحقا بالمهاء و طلهي. الرمد
.بهما الورم الكائن في الرقبة شبه الخنازير حلّله و أزاله

 469: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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انزروت
انزروت•
دّ دهنده بادهاى غليظ، ضخوردن آن مليّن، مسهل بلغم، كاهش: فوايد•

د بهراى آن را بكوبيد و با روغن بيدانجير مخلوط نموده بخوري/ ناخ
قط النساء، اخراج كرم معده، سهرفع تشن  امتالئى، درد مااصل، عر 

آن را در شير مادر دختردار حل كرده و در چشهم بككانيهد/ جنين
16/ نهاها و رفع چسبندگى آجه  تحريك غدد ميبوميوس لبه پلك
گرم پودر نارگيل مخلهوط 35گرم از آن را با سه نخود حجرالبقر و 

ه كنيد بعد چهار قسم  نماييد و هر روز صبح بعد از خهوردن دو سه
بند آن را بخوريد يا مقهدارى از آن را در آبمرغ نيمعدد زرده تخم

/ هندوانه حل كنيد و بخوريد براى فربه ساختن بدن

10: فوائد و خواص گياهان، ص
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انزروت
نهار يك پياز را خالى كنيد و مقدارى انزروت داخل آن بريزيد و كداخل •

آيهد در گهو در آن به وجهد مهىكه آتش گذارده تا بجوشد بعد مايعى
ردن بككانيد جه  تسكين درد گو ، ضد عاونى كردن گو ، مهداوا كه

اييد و اگر آب در گو  رفته باشهد آن را نهرم بسه/ بيمارى اوتي  گو 
اى كه به روغن بادام آغشهته شهده در آن بغلطانيهد و داخهل گهو پنبه

بهراى درمهان گهو  ./ كشهدگذاشته و روى همان بخوابيد آب آن را مى
ن را دردى كه علتش معلوم نباشد، كمى از آن را در آتش بريزيد و دود آ

د مقهدارى از به وسيله لوله يا قيف يا به طريق ديگرى به گو  بدهيد بع
يلهه در آن را هم نرم بساييد و پيه بُز را در آن بغلطانيهد و بهه صهورت فت
.گو  گذاريد؛ جه  جلوگيرى از آمدن چرك و تسكين درد گو 

11: فوائد و خواص گياهان، ص
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االكتحال بالسواد-السابع
•______________________________

3، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 1025-301-5التهذيب -(1)
.من هذه األبواب34من الباب 

.1-356-4الكافي -(2)•
.2-456-علل الشرائع-(3)•
.1026-301-5التهذيب -(4)•
.1027-301-5التهذيب -(5)•
.ال يكتحل-في المصدر-(6)•
.و ليكتحل-في المصدر-(7)•
.3-357-4الكافي -(8)•
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االكتحال بالسواد-السابع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْهنِ أَبِهي« 8»-16803-7•

:عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَادِ فَلَها وَ لَكِهنْ بِالصهَّ -عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِسَأَلْتُهُ • بِرِ وَ فَقَالَ أَمَّا بِالسهَّ

.«1»الْحُضَضِ 

•______________________________
ارة عص-أنه يعقد من أبوال االبل، و قيل-دواء، قيل-الحضض-(1)

-4-حضهض-مجمهع البحهرين)هنهدي -مكي، و منه-شجر منه
200.)

 470: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الحضض 
13: ، ص3العين؛ ج كتاب •
.دواء يتخذ من أبوال اإلبل: و الحُضُض•

297: ، ص2في اللغة؛ ج المحيط •
.دَواء  يُتَّخَذُ من أبْوالِ اإلِبلِ: و الحُضُضُ•

219: ، ص10في اللغة؛ ج المحيط •
.الصَّبِرُ و الحُضَضُ: الصَّبِرُ و الثُّاّاءُ، و قيل: و األمَرّانِ•
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الحضض 

1071: ، ص3تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج -الصحاح •
رٌّ دواء  معروف ، و هو صهمغ  مُه: و الحُضُضُ و الحُضَض، بضم الضاد األولى و فتحها•

.كالصَبِر

1172: ، ص3تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج -الصحاح •
دى لغة  فى الْحُضُضِ، و هو دواء ، و حكى أبو عبيد عهن اليزيه: و الحُظُظُ و الْحُظَظُ•

:«4»و أنشد شمر  . الْحُضَظُ أيضاً، فجمع بين الضاد و الظاء
أَمَرَّ من صبرٍ و مَقْرٍ و حُضَظْ أَرْقَشَ ظمآن إذا عُصْرَ لَاَظْ •

.لشاعر يصف حية( 4) •
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االكتحال بالسواد-السابع
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَهنْ « 2»-16804-8•

وَ قَالَ لَها بَهأْسَ-الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
أَمَّها بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب  يُوجَهدُ رِيحُههُ فَ-بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْ َ مُحْرِم 

.لِلزِّينَةِ فَلَا

 470: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ « 3»-16805-9•

تَ كَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشهْ
.فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْك  وَ لَا طِيب -الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ

 470: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ « 4»-16806-10•

لَّههِ ع عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِهي عَبْهدِ ال
-وَ أَنَا حَاضِر  فَقَالَ أَكْتَحِهلُ إِذَا أَحْرَمْه ُ« 5»سَأَلَهُ رَجُل  ضَرِير  : قَالَ

وَ - نَاَعَنِيقَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اكْتَحَلْ ُ-قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ
يْهرَهُ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْهلِ غَ-إِنْ لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ

فَأَجْعَهلُ عَلَهى كُهلِّ عَهيْنٍ -قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا-قَالَ وَ مَا هُوَ
وَ إِذَا -يفَإِذَا فَعَلْ ُ ذَلِكَ نَاَعَنِه-وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَاَايَ-خِرْقَةً

.تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ

 470: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع
.5-357-4الكافي -(2)•
.4-357-4الكافي -(3)•
من 70من الباب 3، و أورده في الحديث 3-358-4الكافي -(4)•

.هذه األبواب
.البصر-في المصدر زيادة-(5)•

 470: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع
ورِ بْهنِ « 1»-16807-11• هْلِ بْهنِ زِيَهادٍ عَهنْ مَنْصهُ وَ عَنْهُمْ عَنْ سهَ

سَنِ ع الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَ
.فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

.«2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •

 471: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَهنْ مُحَمَّهدِ « 3»-16808-12•
بِرٍ إِنْ شَاءَ-يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ: بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع قَالَ  بِصهَ
.لَيْسَ فِيهِ زَعْاَرَان  وَ لَا وَرْس 

 471: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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االكتحال بالسواد-السابع
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِهي عَبْهدِ اللَّههِ ع« 4»-16809-13•

افُور  وَ لَها كَه-لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْك : قَالَ
ا كُحْهلٍ إِلَّه-وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ-إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ

.أَسْوَدَ لِزِينَةٍ
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االكتحال بالسواد-السابع
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّههِ عَهنْ« 5»-16810-14•

نْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْهرٍ عَه
 هِهيَ سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ: حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ

رِهَهُ مِنْ قَالَ فَكَ-قُلْ ُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيب -قَالَ لَا تَكْتَحِلُ-مُحْرِمَة 
.وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِلْ-أَجْلِ أَنَّهُ زِينَة 

وَ يَأْتِي مَا يَهدُلُّ عَلَيْههِ « 6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ•
«7».
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االكتحال بالسواد-السابع
•______________________________

49مهن البهاب 3، و أورده بتمامه في الحديث 2-344-4الكافي -(1)
.من هذه األبواب

.244-74-5التهذيب -(2)•
.2648-347-2الاقيه -(3)•
.2647-347-2الاقيه -(4)•
.1-456-علل الشرائع-(5)•
.من هذه األبواب18تقدم في الباب -(6)•
.األبوابمن هذه 34ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب -(7)•
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النظر في المرآة-الثامن
س فيهه ليالمرأة،و النظر في المرآة من غير فر  بين الرجل و -الثامن•

اب عهن الكاارة، لكن يستحب بعد النظر إن يلبي، و األحهوط االجتنه
.النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين

ممها ال بأس بالنظر إلى األجسام الصقيلة و الماء الصهافي23مسألة •
. ال تجوزاألشياء، و ال بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إال فيرى  فيه 

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النظر في المرآة-الثامن
 فَهإِنْ بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ لِلزِّينَة34ِ« 1»•

فَعَلَ فَلْيُلَبِّ
مِ« 2»-16811-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

 عَهنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ
مِانَ « 3»لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْارِمٌ فَِِنَّاهُ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.الزِّينَةِ

.1029-302-5التهذيب -(2)•
.فانها-في المصدر-(3)•

 472: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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النظر في المرآة-الثامن
الَةَ عَه« 4»-16812-2• نْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضهَ

ي لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَهةُ فِه: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ

.1030-302-5التهذيب -(4)•

 472: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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النظر في المرآة-الثامن
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 5»-16813-3•

ي لَا تَنْظُهرْ فِه: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.الْمِرْآةِ وَ أَنْ َ مُحْرِم  لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ الْحَدِيثَ

33من الباب 4، و أورد ذيله في الحديث 1-356-4الكافي -(5)•
.من هذه األبواب

 472: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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النظر في المرآة-الثامن
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ « 6»رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ وَ •

.«7»عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ 

.2649-347-2الاقيه -(6)•
.1-458-علل الشرائع-(7)•

 472: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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النظر في المرآة-الثامن
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ« 1»-16814-4•

إِنْ نَظَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَ: عَمَّارٍ قَالَ
. فَلْيُلَبِّ

. 2-357-4الكافي -(1)•

 473: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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