 99-7-9القول في تروك اإلحرام

4

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

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص418 :

األول -صيد البر
•
•
•
•
•
•

األول -صيد البر اصطيادا و أكال -و لو صاده محل -و إشارة و داللة
و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة،
فلو ذبحه كان ميتة ،على المشهور و هو أحوط*،
و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري،
و األحوط** ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه،
و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بها.
* بل هو األقوى ،نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله.

• ** بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه.
4

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص418 :

الثاني -النساء
• الثاني -النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا بشهوة ،بل كل لذة و تمتع
منها*.
• * بل الرجال ايضاً للنساء وطءاً و تقبيالً و لمساً و نظرا بشهوة ،بل كل
لذة و تمتع منه.
• و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة و إال فسائر الناا
أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة معهم حرام مطلقااً و لاو لام يکان
محرماً.
5

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام عمرة التمتع

• مسألة  1لو جامع في إحرام عمرة التمتع* قبال أو دبرا باألنثى أو الذكرعن
علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليهه الكاهارة ،لكهن األحهوط
إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ،و لو ضها الوقه حه
إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة ،و أحوط من ذلك إعادة الح من قابهل و
لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط ،و هي على األحوط بدنة من غيهر
فر بين الغني و الاقير.
• * لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً بااألنثى
أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل السعي
و عليه الکفارة و اليجب عليه إتمام العمل بل يجب استئنافه و لاو ضاا
الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعي
فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليه الکفارة فقط و هي على األحوط بدنة
من غير فر بين الغني و الفقير.
6

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
مسألة  2لو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا ذلك في بطل ح ّجهإن
كان قبل وقوف عرفات بال إشكال ،و إن كان بعده و قبل الوقوف
بالمشعر فكذلك على األقوى ،فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل
و الحج من قابل ،و عليه الكفارة ،و هي بدنة* ،و لو كان ذلك بعد
الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء
ص ّح حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و ال
كفارة على األصح.
* و يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى وعليهما أن يفترقا
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
الذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثالث.
7

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو قبّل أو نظر أو المس امرأة بشهوة

• مسألة  3لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه بدنهة،و إن كهان بغيهر شههوة
فشاة* و إن كان األحوط بدنة ،و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى
فكاارته بدنة على المشهور ،و إن لم يكن بشهوة فال شيء عليه و لهو
نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان ،و إال
فببقرة ،و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاهارة ،و
األحوط بدنة و كااية الشاة ال تخلو من قوة ،و إن لهم يمهن فكاارتهه
شاة.

• *على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً.
8

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع امرأته المحرمة

• مسألة  4لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شيء عليها و عليهه
كاارتان ،و إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارة.

9

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
• مسألة  5كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو
نسيان ال يبطل به حجه و عمرته و ال شيء عليه.

10

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الثالث -إيقاع العقد

• الثالث -إيقاع العقد* لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال يبعهد
جوازها**،
• و لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم عليه دائما مع علمه بالحكم،
و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها .و األحهوط ذلهك
سيما مع المقاربة.
• * أي عقد النكاح.
• ** بل بعيد جداً.

11

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الخطبة في حال اإلحرام

• مسألة  6تجوز الخطبة في حال اإلحرام ،و األحوط* تركها ،و يجوز
الرجوع في الطال الرجعي.

• * استحباباً.

12

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

لو عقد محال على امرأة محرمة

• مسألة  7لو عقد محال على امرأة محرمة* فاألحوط تهرك الوقهاع و
نحوه ،و ماارقتها بطال ** ،و لو كان عالما*** بالحكم طلقها و ال
ينكحها أبدا.

• * العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال .
• ** قد مر أن العقد باطل فالحاجة إلى الطال .
• *** لو كان المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحهرم
عليه ابداً و لو كان جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أبداً.
13

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• مسألة  8لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلى كل واحد
منهم كاارة،و هي بدنة،
• و لو لم يدخل بها فال كاارة على واحد منهم
• و ال فر فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين،

• و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دون الجاهل.

14

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

عدم الفر بين العقد الدائم و المنقطع

• مسألة  9الظاهر عدم الار فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائم و
المنقطع*.
• * على األحوط.

15

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الرابع -االستمناء
• الرابع -االستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة*،
• فإن أمنى فعليه بدنة
• و األحوط** بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ.
• *على األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ينته.
• ** استحباباً.

16

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

الخامس -الطيب
• الخامس -الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهى
بدنه أو لباسه* و ال يجوز لبس ما فيه رائحته ،و ال أكل ما فيه الطيب
كالزعارانو األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني ،و األحهوط
االجتناب.

• * إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ -الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ وَ
الزَّعْفَرَانُ -غَيْرَ أَنَّهُ يجب على الْمُحْرِمِ اإلجتناب عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّبَاةُ
بأنواعه على األحوط.
17

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

الخامس -الطيب
• بَابُ :مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِ َم
•  - 402أَخْبَرَنَا مَالِکٌ ،حَدَّثَنَا نَافِعٌ ،عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاابِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ ،فَقَالَ " :مِمَّنْ رِيحُ
هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ :مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُاْْمِنِينَ ،قَاالَ:
مِنْکَ لَعَمْرِي ،قَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُْْمِنِينَ ،إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي ،قَالَ :عَزَمْتُ
عَلَيْکَ لَتَرْجِعَنَّ فَلَتَغْسِلَنَّهُ "

18

موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج ،1ص 140

الخامس -الطيب
•  - 403أَخْبَرَنَا مَالِکٌ ،أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ زُبَيْدٍ ،عَنْ غَيْارِ وَاحِادٍ مِانْ
أَهْلِهِ ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَإِلَاى جَنْبِاهِ
كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ،فَقَالَ " :مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ قَالَ كَثِيرٌ :مِنِّي ،لَبَّدْتُ
رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ ،قَالَ عُمَرُ :فَاذْهَبْ إِلَى َشارَبَةٍ ،فَادْلِاکْ مِنْهَاا
رَأْسَکَ حَتَّى تُنَقِّيَهُ ،فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ".
• قَالَ مُحَمَّدٌ :وَبِهَذَا نَأْخُذُ ،ال أَرَى أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ حِينَ يُرِيدُ اإلِحْارَامَ
إِال أَنْ يَتَطَيَّبَ ،ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِکَ ،وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ ال يَارَى
بِهِ بَأْسًا
19

موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج ،1ص 140

الخامس -الطيب
•
•
•
•
•
•
•
20

الکتاب :موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني
المْلف :مالک بن أناس بان مالاک بان عاامر األصابحي المادني
(المتوفى179 :ها)
تعليق وتحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف
الناشر :المکتبة العلمية
الطبعة :الثانية ،مَزِيَدة منقحَة
عدد األجزاء1 :
[ترقيم الکتاب موافق للمطبوع]
موطأ مالک برواية محمد بن الحسن الشيباني ،ج ،1ص 140

الخامس -الطيب
•  - 1533أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ،نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَا َ ،عَنْ أَبِاي
إِسْحَا َ ،عَنِ الْأَسْوَدِ ،عَنْ
• عَائِشَةَ ،قَالَتْ:
صالَّى اُُ عَلَيْاهِ و ََسالَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْارِمَ تَطَيَّابَ
• «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ َ
بِأَفْضَلِ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ ،فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَاارِ ِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَکُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِادَ هَادْيِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلَّدُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فَمَاا يَعْتَازِلُ
مِنَّا امْرَأَةً»
21

مسند إسحا بن راهويه ،ج 3ص 868

الخامس -الطيب
•
•
•
•
•
•

22

الکتاب :مسند إسحا بن راهويه
المْلف :أبو يعقوب إسحا بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي
المروزي المعروف با ابن راهويه (المتوفى238 :ها)
المحقق :د .عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي
الناشر :مکتبة اإليمان  -المدينة المنورة
الطبعة :األولى1991 - 1412 ،
عدد األجزاء5 :
مسند إسحا بن راهويه ،ج 3ص 868

الخامس -الطيب
•  - 11433حَدَّثَنَا الْعَبَّا ُ بْنُ الْفَضْلِ ،ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،ثنا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،عَنْ عَطَاءٍ،
• عَنِ ابْنِ عَبَّا ٍ:
• أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»

23

المعجم الکبير ،ج 11ص183

الخامس -الطيب

•  - 7بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَا ِم
•  )1189( - 31حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ،أَخْبَرَنَا ُسافْيَانُ ،عَانِ الزْهْارِيِّ ،عَانْ
صالَّى اُُ
عُرْوَةَ ،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُُ عَنْهَا ،قَالَاتْ§« :طَيَّبْاتُ ر َُساولَ اُِ َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ،وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
• __________
• [شرح محمد فْاد عبد الباقي]
• [ ش (لحرمه) أي إلحرامه بالحج وهو بضم الحاء وكسرها (ولحلاه) أي
عند تحلله من محظورات اإلحرام بعد أن يرمي ويحلق فاالمراد باالطواف
طواف اإلفاضة]
24

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 32وحَدَّثَنَا عَبْدُ اُِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ،حَدَّثَنَا أَفْلَاحُ بْانُ
حُمَيْدٍ ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُُ عَنْهَاا ،زَوْجِ النَّبِايِّ
صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ§« :طَيَّبْتُ رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ و ََسالَّمَ
بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ،وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ ،قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

25

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 33وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،قَالَ :قَرَأْتُ عَلَى مَالِکٍ ،عَانْ
َضايَ اُُ عَنْهَاا ،أَنَّهَاا
ِشاةَ ر ِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائ َ
قَالَتْ§« :كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
يُحْرِمَ ،وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

26

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 34وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ،حَدَّثَنَا أَبِي ،حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اُِ بْنُ عُمَرَ،
َضايَ اُُ عَنْهَاا ،قَالَاتْ§« :طَيَّبْاتُ
ِشاةَ ر ِ
قَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ،عَنْ عَائ َ
رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ»

27

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب

•  )1189( - 35حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ،وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ  -قَاالَ عَبْادٌ:
أَخْبَرَنَا ،وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ - :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ ،أَخْبَرَنَاا ابْانُ جُارَيْجٍ،
َاسامَ ،يُخْبِارَانِ
أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اُِ بْنِ عُرْوَةَ ،أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ،وَالْق ِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُُ عَنْهَا ،قَالَتْ§« :طَيَّبْتُ رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْاهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ ،فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ،لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ»
• __________
• [شرح محمد فْاد عبد الباقي]
• [ ش (بذريرة) قال النووي هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند]
28

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 36وحَدَّثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،جَمِيعًا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ،قَالَ زُهَيْرٌ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُارْوَةَ ،عَانْ
أَبِيهِ ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اُُ عَنْهَا " :بِأَيِّ شَيْءٍ §طَيَّبْتِ رَ ُساولَ
اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ :بِأَطْيَبِ الطِّيبِ "

29

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 37وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ ،حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،عَنْ هِشَامٍ ،عَا ْ
ن
َضايَ اُُ
ِشاةَ ر ِ
عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عُرْوَةَ ،يُحَادُُِّ عَانْ عَائ َ
عَنْهَا ،قَالَتْ§« :كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا
أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ،ثُمَّ يُحْرِمُ»

30

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب
•  )1189( - 37وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ ،حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،عَنْ هِشَامٍ ،عَا ْ
ن
َضايَ اُُ
ِشاةَ ر ِ
عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عُرْوَةَ ،يُحَادُُِّ عَانْ عَائ َ
عَنْهَا ،قَالَتْ§« :كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا
أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ،ثُمَّ يُحْرِمُ»
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صحيح مسلم ،ج ،2ص846

الخامس -الطيب

•  )1190( - 39وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،وَأَبُاو الرَّبِياعِ،
وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ،وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  -قَالَ يَحْيَى :أَخْبَرَنَا ،وقَالَ الْا خَرُونَ- :
ِشاةَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،عَنْ مَنْصُورٍ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،عَانِ الْأ َْساوَدِ ،عَانْ عَائ َ
رَضِيَ اُُ عَنْهَا ،قَالَتْ§« :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْارِ ِ ر َُساولِ
اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ،وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ :وَهُوَ مُحْارِمٌ ،وَلَکِنَّاهُ
قَالَ :وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ
• __________
• [شرح محمد فْاد عبد الباقي]
• [ ش (وبيص الطيب) الاوبيص البرياق واللمعاان (مفار ) المفار مثال
مسجد وسط الرأ حيث يفر فيه الشعر]
32

صحيح مسلم ،ج ،2ص846

•
•

•
•
•
•

33

الکتاب :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلاى رساول
اُ صلى اُ عليه وسلم
المْلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:
261ها)
المحقق :محمد فْاد عبد الباقي
الناشر :دار إحياء التراُ العربي  -بيروت
عدد األجزاء5 :
[ترقيم الکتاب موافق للمطبوع ،وهو ضامن خدماة التخاريج ،وماتن
مرتبط بشرح النووي والسيوطي]

•
•
•
•
•
•
•
•
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الخامس -الطيب
الکتاب :المعجم الکبير
المْلف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسام
الطبراني (المتوفى360 :ها)
المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي
دار النشر :مکتبة ابن تيمية  -القاهرة
الطبعة :الثانية
عدد األجزاء25:
ويشمل القطعة التي نشرها الحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد
( 13دار الصميعي  -الرياض  /الطبعة األولى 1415 ،ها  1994 -م)
[ترقيم الکتاب موافق للمطبوع ،وهو ضمن خدمة التخريج]
المعجم الکبير ،ج 11ص183

الخامس -الطيب
•  - 3313حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ اللَّخْمِيْ الْبَغْدَادِيْ أَبُاو
صَالِحٍ قَالَ :نَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيْ قَالَ :نَا أَبُو عَوَانَةَ ،عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،عَنِ الْأَسْوَدِ ،عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُُ عَلَيْاهِ و ََسالَّمَ
«§تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»
• لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ إِلَّا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ

35

المعجم األوسط ،ج 3ص330

الخامس -الطيب
•
•
•
•
•

الکتاب :المعجم األوسط
المْلف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخماي الشاامي ،أباو
القاسم الطبراني (المتوفى360 :ها)
المحقق :طار بن عوض اُ بن محمد  ,عبد المحسان بان إباراهيم
الحسيني
الناشر :دار الحرمين  -القاهرة
عدد األجزاء10 :

• [ترقيم الکتاب موافق للمطبوع ،وهو ضمن خدمة التخريج]
36

المعجم األوسط ،ج 3ص330

الخامس -الطيب
•  - 311حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيْ الْبَغْدَادِيْ اللَّخْمِيْ أَبُاو
صَالِحٍ ،حَدَّثَنَا كَامِلُ بْانُ طَلْحَاةَ الْجَحْادَرِيْ ،حَادَّثَنَا أَبُاو عَوَانَاةَ (أَبُاو
مُعَاوِيَةَ)  ،عَنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،عَنِ الْأَسْوَدِ،
• عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

• أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «§تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»
• لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةَ تَفَارَّدَ بِاهِ عَانْ أَبِاي عَوَانَاةَ:
كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ  ,وَعَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ الْبُرْسَانِيْ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

37

الروض الداني (المعجم الصغير)ج 1ص 195

الخامس -الطيب
• الکتاب :الروض الداني (المعجم الصغير)
• المْلف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخماي الشاامي ،أباو
القاسم الطبراني (المتوفى360 :ها)
•
•
•
•
•
38

المحقق :محمد شکور محمود الحاج أمرير
الناشر :المکتب اإلسالمي  ,دار عمار  -بيروت  ,عمان
الطبعة :األولى1985 - 1405 ،
عدد األجزاء2 :
[ترقيم الکتاب موافق للمطبوع ،وهو ضمن خدمة التخريج]
الروض الداني (المعجم الصغير)ج 1ص 195

الخامس -الطيب
• حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ،ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ ،ثناا
يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصْرِيْ ،بِمِصْرَ  ,ثنا أَبُو عَاصِمٍ ،ثنا سُفْيَانُ ،عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ قَيْسٍ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،عَنِ الْأَسْوَدِ،
• عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ:

• «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِ ِ رَسُولِ اُِ صَلَّى اُُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

39

حلية األولياء وطبقات األصفياء،ج 7ص99

الخامس -الطيب
•
•
•
•
•
•
•
•
40

الکتاب :حلية األولياء وطبقات األصفياء
المْلف :أبو نعيم أحمد بن عبد اُ بن أحمد بن إسحا بن موسى بن
مهران األصبهاني (المتوفى430 :ها)
الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1394 ،ها 1974 -م
ثم صورتها عدة دور منها
 - 1دار الکتاب العربي  -بيروت
 - 2دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
 -3دار الکتب العلمية -بيروت (طبعة 1409ها بدون تحقيق)
عدد األجزاء10 :
حلية األولياء وطبقات األصفياء،ج 7ص99

الْوَبِيصُ
• الْوَبِيصُ :البريق .و قد وَبَصَ الشّيء يَبِصُ وَبِيصاً.
• (ه) و منه
• الحديث «رأي وَبِيصَ الطّيب فى ماار رسول اللّه صلى اللّه عليه و
سلم و هو محرم»

41

النهاية في غريب الحديث و األثر(ابن اثير)؛ ج ،5ص146 :

الْوَبِيصُ
•
• (وبص)
• في الحديث" و كأني أنظر إلى وبيص الطيب فهي ماهار رسهول اهلل
ص" «»1
• أي لمعانه و بريقه ،من قولهم وبص الطير وبيصا :إذا بر و لمع.

42

مجمع البحرين؛ ج ،4ص190 :

الخامس -الطيب
•  - 230وَبِهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيْ ،ثَنَا الْعَبَّا ُ بْنُ الْفَضْلِ،
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ،
• عَنِ ابْن عَبَّا ،

• أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

43

األحاديث المختارة ج 11ص 233

الخامس -الطيب
•  - 231وَأَخْبَرَنَا خَالِي اإلِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْد ِِسايْ،
رَحِمَهُ اللَّهُ ،أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْبَاقِي أَخْبَرَهُمْ ،أبنا الْحَاافُُِ أَحْمَادُ بْانُ
الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونٍ ،أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْقَاسِم بْنِ بِشْرٍ النَّرْسِيْ ،أبنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيْ ،ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ،ثَنَا عَبْدُ الارَّحْمَنِ بْانُ
الْمُبَارَكِ ،ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،عَنْ عَطَاءٍ،
• عَنِ ابْن عَبَّا ،
• أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنَ الطِّيبِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

44

األحاديث المختارة ج 11ص 233

الخامس -الطيب
• لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَکْرٍ ،عَنْ
عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَکْرٍ الصِّدِّيقِ ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

• قَالَ الدَّارَقُطْنِيْ:
• تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ ،عَنِ ابْا ِ
ن
جُرَيْجٍ

45

األحاديث المختارة ج 11ص 233

•
•

•
•
•
•
46

الخامس -الطيب
الکتاب :األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما
لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
المْلف :ضياء الدين أبو عبد اُ محماد بان عباد الواحاد المقدساي
(المتوفى643 :ها)
دراسة وتحقيق :معالي األستاذ الدكتور عبد الملک بان عباد اُ بان
دهيش
الناشر :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان
الطبعة :الثالثة 1420 ،ها  2000 -م
عدد األجزاء13 :
األحاديث المختارة ج 11ص 233

الخامس -الطيب

ِسهكُ َو
• « 18 »4بَابُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْم ْ
الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ الْکَافُورُ وَ يُكْرَهُ لَهُ بَقِيَّةُ الطِّيبِ وَ
يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

47

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص442 :

الْوَرْ ُ
• ورس
•  :الورس :صبغ ،و فعله :التوريس .و الوارس :نب أصهار كأنهه لطه
يخرج على الرمث بين آخر الشهتاء ،إذ أصهاب الثهوب لونهه ،و قهد
أورس الرمث فهو مورس .و الورسي من األقداح النضار :من أجودها.

•

48

كتاب العين ،ج ،7ص291 :

الْوَرْ ُ
• ورس:
• الوَرْسُ :صِبْغٌ أحْمَرُ و أصْاَرُ .و التَّوْرِيْسُ :فِعْلُه.
•

49

المحيط في اللغة؛ ج ،8ص368 :

الْوَرْ ُ
• الورس :صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه و هو نبات كالسمسم لهيس إال
باليمن ،يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف و البهق شربا -قاله فهي
القاموس .و في القهانون :الهورس شهيء أحمهر قهان يشهبه سهحيق
الزعاران.

•

50

مجمع البحرين؛ ج ،4ص121 :

الْوَرْ ُ
•
•
•
•
•

51

ورس
الوَرْسُ :نب ٌ أصار يكون باليمن يُتَّخذ منه الغُمْرَةُ للوجه .تقهول منهه:
أَوْرَسَ المكانُ.
و أَوْرَسَ الرِمْثُ ،أى اصارّ ورقُه بعد اإلدراك ،فصار عليه مثلُ المُلَهاءِ
الصُاْرِ ،فهو وارِسٌ و ال يقال مُورِسٌ .و هو من النوادر.
و وَرَّسْ ُ الثوبَ تَورِيساً :صبغته بالوَرْسِ.
و مِلْحَاَةٌ وَرِيسةٌ :صُبِغَ ْ بالوَرْسِ.

الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج ،3ص988 :

الخامس -الطيب

•  »5« -1 -16724مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ :رَأَيْ ُ أَبَا الْحَسَنِ
ع كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ -وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْسَكَ بِيَهدِهِ عَلَهى
أَنْاِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِيحِهِ.

• ( -)5الكافي .6 -354 -4

52

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص442 :

الخامس -الطيب

•  »6« -2 -16725وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْهنِ
سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قُلْ ُ لِأَبِي جَعْاَهرٍ ع مَها تَقُهولُ فِهي الْمِلْه ِ -فِيههِ
زَعْاَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ -أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْاَرَانٌ وَ لَا
شَيْئاً « »7مِنَ الطِّيبِ.

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

53

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص442 :

الخامس -الطيب

•  »1« -3 -16726وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأ َْشهعَرِيِّ عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ عَبْهدِ
الْجَبَّارِ عَنْ صَاْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَهالَ :لَها
تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْ َ مُحْرِمٌ -وَ لَا شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ
زَعْفَرَانٌ.
• ( -)1الكافي  ،12 -355 -4و أورد صدره في الحديث  10من ههذا
الباب ،و في الحديث  3مهن البهاب  ،25و ذيلهه عهن التههذيب فهي
الحديث  1من الباب  58من هذه األبواب.
54

وسائل الشيعة ،ج ،12ص443 :

الخامس -الطيب

•  »2« -4 -16727وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْ ُ ثَوْبَيْ
ْشهرْهَا
إِحْرَامِي -مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ فَأَخَذَ « »3مِنْ رِيحِهَا -قَالَ فَان ُ
فِي الرِّي ِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا.

• ( -)2الكافي .19 -356 -4
• ( -)3في المصدر -فاجد.
• تجمير الثوب وإجماره :تبخيره بالطيب ،والتجمير أكثر .النهايهة ،ج ،1
ص 293؛ المغرب ،ص  (88جمر).
55

وسائل الشيعة ،ج ،12ص443 :

الخامس -الطيب

•  »4« -5 -16728وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَاْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِانَ
الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ -وَ اتَّقِ الطِّيهبَ فِهي طَعَامِهكَ -وَ
أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ (وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهِ مِهنَ الرَّائِحَهةِ
الْمُنْتِنَةِ) « -»5فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ.
• ( -)4الكافي  ،1 -353 -4و أورد صدره في الحديث  2مهن البهاب
 24من هذه األبواب.
• ( -)5في المصدر -و ال تمسك عنه من الري المنتنة.
56

وسائل الشيعة ،ج ،12ص443 :

الخامس -الطيب

•  »6« -6 -16729وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَهرَهُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَها يَمَهسُّ الْمُحْهرِمُ َشايْئاً مِانَ الطِّيابِ وَ لَها
الرَّيْحَانِ -وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَاةٍ (فَمَهنِ ابْتُلِهيَ بِهذَلِكَ) «-»7
فَلْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.
• ( -)6الكافي  ،2 -353 -4و أورده في الحديث  6من الباب  4مهن
أبواب بقية كاارات االحرام.
• ( -)7في المصدر -فمن ابتلي بشيء من ذلك.

57

وسائل الشيعة ،ج ،12ص443 :

•

•
•

•
58

الخامس -الطيب
 »1« -7 -16730وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْهنِ زِيَهادٍ عَهنْ
مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ ُسهوَيْدٍ عَهنْ
أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَمَسُّ طِيباً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ «.»2
( -)1الكافي  ،2 -344 -4و أورد ذيله في الحهديث  2مهن البهاب
 ،39و قطعة منه في الحديث  2من الباب  ،43و تمامه في الحديث 3
من الباب  49من هذه األبواب.
( -)2التهذيب .244 -74 -5
وسائل الشيعة ،ج ،12ص444 :

الخامس -الطيب

َضهالَةَ َو
•  »3« -8 -16731وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ َسهعِيدٍ عَهنْ ف َ
صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ
الطِّيبِ وَ أَنْ َ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ « -»4وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِهكَ مِهنَ
الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ -وَ لَا تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ الرِّي ِ الْمُنْتِنَهةِ -فَإِنَّههُ لَها يَنْبَغِهي
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِي ٍ طَيِّبَةٍ -وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِهي زَادِكَ -فَمَهنِ ابْتُلِهيَ
بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ -وَ لْيَتَصَدَّ ْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ-
ِساکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ
• وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْکَ مِنَ الطِّيابِ أَرْبَعَاةُ أ َْشايَاءَ -الْم ْ
الْوَرْ ُ وَ الزَّعْفَرَانُ -غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ -إِلَّا الْمُضْطَرَّ
إِلَى الزَّيْ ِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ.
59

وسائل الشيعة ،ج ،12ص444 :

الخامس -الطيب

• ( -)3التهذيب  ،1039 -304 -5و أورد صدره في الحهديث  2مهن
الباب  ،24و أورده في الحديث  2من الباب  29من هذه األبواب.
• ( -)4في المصدر زيادة -و اتق الطيب.

60

وسائل الشيعة ،ج ،12ص444 :

الخامس -الطيب

َاسهمِ عَهنْ إِبْهرَاهِيمَ
ُوسهى بْهنِ الْق ِ
•  »5« -9 -16732وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ م َ
النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ
كُلِّهَا -وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ -وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِهي إِحْرَامِهكَ -وَ
اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ -وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْاِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَاةِ -وَ لَها
تُمْسِكْ مِنَ الرِّي ِ الْمُنْتِنَةِ -فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَلَهذَّذَ بِهرِي ٍ طَيِّبَهةٍ-
فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ -وَ لْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
• ( -)5التهههذيب  ،1006 -297 -5و االستبصههار  ،590 -178 -2و
أورد قطعة منه في الحديث  3من الباب  29من هذه األبواب.
61

وسائل الشيعة ،ج ،12ص444 :

الخامس -الطيب

•  »1« -10 -16733وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْهنِ ِسهنَانٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّيْحَانَ وَ أَنْ َ مُحْهرِمٌ-
وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ -وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ الْحَدِيثَ.

• ______________________________
( -)1التهذيب  ،1048 -307 -5و أورد صدره في الحهديث  3مهن
الباب  25و ذيله في الحديث  1من الباب  58مهن ههذه األبهواب ،و
صدره في الحديث  3من هذا الباب.
62

وسائل الشيعة ،ج ،12ص445 :

الخامس -الطيب

•  »2« -11 -16734وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ -وَ لَا الرَّيْحَانِ وَ
لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ -فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ -فَلْيَتَصَدَّ ْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْ ِر
شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ الطَّعَامِ.
• ( -)2التهههذيب  ،1007 -297 -5و االستبصههار  ،591 -178 -2و
أورد صدره في الحديث  2من الباب  25من هذه األبواب.

63

وسائل الشيعة ،ج ،12ص445 :

الخامس -الطيب

•  »3« -12 -16735وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ « »4عَهنْ
مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِذَا كُنْ َ مُتَمَتِّعاً فَلَها تَقْهرَبَنَّ
شَيْئاً فِيهِ صُاْرَةٌ -حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْ ِ.
• ( -)3التهذيب .1009 -298 -5

• ( -)4في المصدر -عن محمد ،عن سيف بن عميرة.

64

وسائل الشيعة ،ج ،12ص445 :

الخامس -الطيب

•  »5« -13 -16736وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَهنْ
رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَهلَّ ثُهمَّ
لْيَقْضُوا تَاَثَهُمْ « -»6حُاُوفُ « »7الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ.

• ( -)5التهذيب  ،1010 -298 -5و االستبصار .593 -179 -2
• ( -)6الح .29 -22
• ( -)7حف الرجل حاوفا -بعد عهده بالدهن( .الصحاح -حاهف-4 -
( .)1345هامش المخطوط).
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص445 :

الخامس -الطيب

•  »8« -14 -16737وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَ ْ
ن
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع قَاالَ :إِنَّمَاا يَحْارُمُ عَلَيْاکَ مِانَ
الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ -الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْ ُ وَ الزَّعْفَرَانُ -غَيْرَ أَنَّهُ
يُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
• ( -)8التهههذيب  ،1013 -299 -5و االستبصههار  ،596 -179 -2و
أورد قطعة منه في الحديث  4من الباب  29من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص446 :

الخامس -الطيب

•  »1« -15 -16738وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الطِّيبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
• ( -)1التهذيب  ،1014 -299 -5و االستبصار .597 -179 -2
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الخامس -الطيب

•  »2« -16 -16739وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَاَّارِ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَها
عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
• ( -)2التهذيب  ،1015 -299 -5و االستبصار .598 -180 -2
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص446 :

الخامس -الطيب
•
•
•
•
•
•
•
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596
 7فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّهارٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ
الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْاَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّي ِ
597
 8وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْاُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْعُودُ
598
 9عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَاَّارِ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْهدِ اللَّههِ ع قَهالَ الطِّيهبُ
الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْاَرَانُ وَ الْوَرْسُ
االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص180-179 :

بيان الشيخ الطوسي حول الطيب

• فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْ ِ
ن
• أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَ ْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَهى
َضهمَّنَتْهُ هَهذِهِ
الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُههُ مَها ت َ
الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَهى
الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ
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االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص180 :

بيان الشيخ الطوسي حول الطيب

• وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَها َو
مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَهمْ يَكُهنْ
ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَها يَحْهرُمُ
مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ
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االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص180 :

بيان الشيخ الطوسي حول الطيب

• عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَهارِ بِهأَنَّ الطِّيهبَ
أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ
لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أ َْشهيَاءَ تَعْظِيمهاً لَهَها وَ
تَاْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ
َصهحَابَنَا رَحِمَهُهمُ اللَّههُ ذَكَهرُوا
إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَها وَجَهدْنَا أ ْ
الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَهعَ
مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا
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االستبصار فيما اختلف من األخبار؛ ج ،2ص180 :
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