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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 ُ-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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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
يكره له الجلوس عند العطّارين،: 234مسألة •
ه مهن و يمسك على أناه لو جاز في زقا  العطّارين، و ال يقبض على أناه•

ن و أمسهك علهى أناهك مه»: الرائحة الكريهة، لقول الصاد  عليه السالم
.«1« »الريح الطيّبة و ال تمسك من الريح النتنة

.«2»و يجوز الجلوس عند الكعبة و هي تجمّر، و به قال الشافعي •
شهمّ و ال يجوز الجلوس عند رجل متطيّب و ال في سو  العطّارين، ألنّه ي•

.الطيب حينئذ
•______________________________

.590-178: 2، االستبصار 1006-297: 5التهذيب ( 1)
: 1-للشيرازي-، المهذّب113: 4، الحاوي الكبير 66: مختصر المزني( 2)•

.460: 7، فتح العزيز 275: 7، المجموع 217

311: ، ص7؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
إن جلس لحاجة أو غرض غيهر الطيهب، كهره، و إن : و قال الشافعي•

:جلس لشمّ الطيب، فقوالن
.الجواز من غير كراهة، كالجلوس إلى الكعبة: أحدهما•
.«3»الكراهة : و الثاني•

.271: 7، المجموع 460: 7فتح العزيز ( 3)•

311: ، ص7؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
بدنه منه لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ب: هٰ  الشيخ رحمه اللّقال •

سها غيهر شي ء، فعليه الادية، و إن لم يعلق بحال، فال فدية، و إن كهان ياب
.، فعليه الاديةرائحتهمسحو ، فإن علق ببدنه 

.«4»إن علق به رائحة، فقوالن : و قال الشافعي•
، لو مسّ طيبا ذاكهرا إلحرامهه، عالمها بهالتحريم: هٰ  قال الشيخ رحمه اللّ•

يه الاديهة رطبا، كالمسك و الغالية و الكافور المبلول بماء ورد و شبهه، فعل
.فعيو به قال الشا. في أيّ موضع كان من بدنه، و كذا لو تسعّطه أو حقن

، و فتح العزيز 125: 1الوجيز : ، و راجع94، المسألة 306: 2الخالف ( 4)•
.272: 7، و المجموع 217: 1-للشيرازي-، و المهذّب460: 7

311: ، ص7؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
.لو ابتلع الطيب فال فدية عليه: قال أبو حنياةو •
.«1»و كذا لو حشا جرحه بطيب •
ادية، ألنّهه و لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فإن تعمّد ذلك، وجب  ال•

.عليه شي ءمستعمل للطيب، كما لو علق بثوبه، و إن لم يتعمّد، لم يكن

 312: ، ص7، ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
:يستثني من حرمة شمّ الطيب أمران( 1)•
ه فهي شمّ الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصاا و المروة، فإنّه: أحدهما•

ب عليهه سالف الزمان كان سو  العطّارين بين الصاا و المروة، فال يج
ب عليه الصاا و المروة، كما ال يجسعيه  بين أن يمسك على أناه حال 

ن اإلسراع في المشي و السعي، و يدلُّ على الجواز صهحيح هشهام به
 بهأس ال: سمعته يقول»: قال( عليه السالم)ه ٰ  الحكم عن أبي عبد اللّ

ال يمسك بالريح الطيّبة فيما بين الصاا و المروة من ريح العطارين، و
.«1« »على أناه

405: ، ص28موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
ةِبَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ بَيْنَ الصَّاَا وَ الْمَرْو20َ« 5»•
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَهنِ ابْهنِ أَبِهي« 6»-16746-1•

رِّيحِ سَمِعْتُهُ يَقُاولُ لَاا بَاأْ َ بِاالعُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 
.فِهِمِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِکُ عَلَى أَنْ-الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِهيُّ عَهنْ عَلِهيِّ بْهنِ « 7»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ •
عُمَيْهرٍ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي

. «1»الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ
.599-180-2، و االستبصار 1018-300-5التهذيب -(6)•
.2671-352-2الاقيه -(7)•
 449: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
.5-354-4الكافي -(1)•

449-448: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب
جهب يشاربهأو أكلاهما فيه الطيب أو لبسإلى لو اضطر 13مسألة •

جهوز ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثهة، نعهم يأناه،و إمساك 
.الارار منها و التنحي عنها

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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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
لروايهة لو اضطرّ المحرم الى سعوط فيه مسك، جاز له التسعّط به، لو •

«2».
المنهع، و وجهوب الاديهة، و بهه قهال : و لو لم تكن ضرورة، فالوجهه•

.«4»و كذا لو احتقن به، خالفا ألبي حنياة . «3»الشافعي 
.حرّمو ال كذلك الجلوس في سو  العطّارين، و عند المتطيّب فإنه م•

 312: ، ص7، ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
حَةِ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُمْسِکَ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائ24ِ« 2»•

الطَّيِّبَةِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمْسِکَ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْکَرِيهَةِ

يِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِه« 3»-16758-1•
ى الْمُحْرِمُ يُمْسِکُ عَلَا: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.-يثَةِوَ لَا يُمْسِکُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْخَبِ-أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ

452: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
رٍ عَهنْ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْمُحَمَّدُ •

مِهنَ الهرِّيحِ-حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّههُ قَهالَ
«4»الْمُنْتِنَةِ 

اذَانَ عَهنِ• وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شهَ
.«5»ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ 

452: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
يَةَ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِ« 6»-16759-2•

فِاي « 7»لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيابِ : بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ لَاا )-وَ أَمْسِکْ عَلَى أَنْفِاکَ مِانَ الرَّائِحَاةِ الطَّيِّبَاةِ-«8»إِحْرَامِکَ 

.الْحَدِيثَ« 1»( الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِتُمْسِکْ عَلَيْهِ مِنَ

452: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
.2659-349-2الاقيه -(1)•
أحاديث3فيه 24الباب -(2)•
.2670-352-2الاقيه -(3)•
.4-354-4الكافي -(4)•
.5-354-4الكافي -(5)•
و تمامه 10، و أورده عن التهذيب في الحديث 1-353-4الكافي -(6)•

.من هذه األبواب18من الباب 5في الحديث 
.و ال من الدهن-في المصدر زيادة-(7)•
.و اتق الطيب في طعامك-في المصدر زيادة-(8)•
.و ال تمسك عنه من الريح المنتنة-في المصدر-(1)•

452: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
اْوَانَ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صهَ مُحَمَّدُ •

.«2»عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 

.1039-305-5التهذيب -(2)•

 453: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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وَ الْکَرِيهَةِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ االمساك من 
وَ عَنْهُ عَنْ صَاْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي« 3»-16760-3•

.الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَى جِياَةٍ فَلَا يُمْسِكْ عَلَى أَنْاِهِ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
. «4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

.1040-305-5التهذيب -(3)•
.من هذه األبواب20و 18تقدم في البابين -(4)•

 453: ، ص12وسائل الشيعة، 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
ه لهو تكهرر منهاألحوط،و كاارة 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
•

•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
الثاني الطيبالمحظور •
تهداء أو أو اطهالء ابصبغافمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله •

.في الطعاماستدامة أو بخورا أو 

270: ، ص1شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
.«صبغا»: قوله•
و المراد به ما . «2»قاله الجوهري . الصّبغ ما يصطبغ به من اإلدام( 3)•

.يغمس فيه اللقمة من مر  و غيره
.«أو بخورا»: قوله•
ههذه و ال يجهي ء مصهدره ب. مها يتبخّهر بهه-باتح الباء-البخور( 4)•

.كان أولى« و تبخّرا»و لو قال  . الصورة
.1322: 4الصحاح ( 2)•

483: ، ص2مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
ء استعمله فمن تطيّب كان عليه دم شاة، سوا: المحظور الثاني، الطيب: )قوله•

(.صبغا أو إطالء، ابتداء أو استدامة، أو بخورا أو في الطعام
، و اسهتدل «1»، حكاه في المنتهى مجمع عليه بين العلماءهذا الحكم ( 2)•

ليهه عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عهن زرارة، عهن أبهي جعاهر ع
إن من أكل زعارانا متعمدا أو طعاما فيهه طيهب فعليهه دم، و»: السالم قال

و هي ال تهدل « 2« »كان ناسيا فال شي ء عليه، و يستغار اللّه و يتوب إليه
.على ما ذكروه من التعميم

•______________________________
.813: 2المنتهى ( 1)

أبواب كاارات االستمتاع ب 284: 9، الوسائل 1046-223: 2الاقيه ( 2)•
.1ح 4

430: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
عاوية قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعيّن الدم كصحيحة مو •

ي و اتهق الطيهب فه»: بن عمار، عن الصاد  عليه السالم حيث قهال فيهها
قة بقدر ماا فليعد غسله، و ليتصد  بصدزادك، فمن ابتلى بشي ء من ذلك 

.«3« »صنع
مس ال ي»: و مرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السالم قال•

بهة، فمهن المحرم شيئا من الطيب و ال الريحان، و ال يتلذذ به و ال بريح طي
.«1« »ابتلي بشي ء من ذلك فليتصد  بقدر ما صنع قدر سعته

أبواب تهروك اإلحهرام ب 94: 9، الوسائل 1039-304: 5التهذيب ( 3)•
.8ح 18

أبواب بقية كاارات اإلحرام ب 285: 9، الوسائل 2-353: 4الكافي ( 1)•
.6ح 4

430: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
لصهحة، قد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح او •

 ء مهن فمن ابتلهى بشهي»: عن حريز، عن الصاد  عليه السالم و فيها
.«2»يعني من الطعام« ذلك فليتصد  بقدر ما صنع بقدر شبعه

ال و أجاب العالمة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل علهى حه•
و هو بعيد، . «3»الضرورة و الحاجة إلى استعمال الطيب 

أبواب تروك اإلحرام 95: 9، الوسائل 1007-297: 5التهذيب ( 2)•
.11ح 18ب 

.783: 2المنتهى ( 3)•

 431: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج 
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كفارة استعمال الطيب
، و مع ذلك يكهون األمهر يمکن حملها على حال الجهل و النسايانو •

منة لسهقوط بالصدقة محموال على االستحباب، لألخبار الكثيرة المتض
يهه الكاارة عن الناسي و الجاهل في غيهر الصهيد، كقهول الصهاد  عل

تاه ليس عليک فاداء ماا أتيو »: السالم في صحيحة معاوية بن عمار
«4« »إلّا الصيد فإنّ عليك الاداء فيه بجهل كان أو بعمدبجهالة 

: 9، الوسههائل 1085-315: 5، التهههذيب 3-381: 4الكههافي ( 4)•
.1ح 31أبواب كاارات الصيد ب 226

 431: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج 
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كفارة استعمال الطيب
[المحظور الثاني الطيب]•
ليه دم شاة المحظور الثاني الطيب فمن تطيب أي استعمل الطيب كان ع•

داء أو سواء استعمله صبغا بالكسر أي إدامها أو بهالاتح أو إطهالء ابته
استدامة بأن كان مستعمال له قبهل اإلحهرام  هم أحهرم أو بخهورا أي

جمهاع تبخيرا أو في الطعام بال خالف أجده فيه، بل عهن المنتههى اإل
عليه، 

395: ، ص20جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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