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الطيب-الخامس
الطيب بأنواعه-الخامس•
يجهو  حتى الكافور صبغا و إطالء و بخورا على بدنه أو لباسهه  و ا•

وى عهد  و األقهكالزعفران لبس ما فيه رائحته  و ا أكل ما فيه الطيب 
.حرمة الزنجبيل و الدارصيني  و األحوط ااجتناب

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
ضهطر الطيب على العمو  ما خال خلوق الكعبة و لو في الطعا  و لو او •

نما يحر  إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه و قيل إ
تصهر المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس و قهد ي 
.ظهربعض على أربع المسك و العنبر و الزعفران 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
بَابُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِ ِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْمِسْهكُ و18َ« 4»•

 الطِّيهبِ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ الْكَافُورُ وَ يُكْرَهُ لَهُ بَ ِيَّةُ
يَجُو ُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

442: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



7

الطيب-الخامس
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْ ُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ « 5»-16724-1•

لْحَسَنِ رَأَيْتُ أَبَا ا: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ
دِهِ عَلَهى وَ هُوَ مُحْرِ ٌ فَأَمْسَهكَ بِيَه-ع كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ

.أَنْفِهِ 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-قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَهرٍ ع مَها تَ ُهولُ فِهي الْمِلْه ِ: سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
فَرَانٌ وَ لَها أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ  َعْ- َعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِ ِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِ ِ

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

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

لَها : الَالْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَه
عَاماً فِيهِ وَ لَا شَيْئاً فِيهِ  َعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَ-تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِ ٌ

. َعْفَرَانٌ

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

.من هاه األبواب58من الباب 1الحديث 

 443: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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