


7 القول في تروك اإلحرام 7-8-99



3

القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •
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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**•
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•
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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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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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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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مِّ الْمُحْاارِمِ الْاارِذْخِرَ جَااوَا ِ  ومَ وَ شااَ وَ الْقَيْصااُ
وَ الشِّيحَ الْخُزَامَى 

ومَ « 6»بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الْإِذْخِرَ 25« 5»• وَ الْخُزَامَهى « 7»وَ الْقَيْصهُ
فِي الشَّمِّ وَ الْمَسِّكَرَاهِيَةٍمِنَ الرَّيَاحِينِ عَلَى أَشْبَاهَهُوَ « 9»وَ الشِّيحَ « 8»

-مجمهع البحهرين. )الرائحاةطيابنبات عاري  األورا  : األذخر-(6)•
(.206-3-ذخر

-6-قصهم-مجمهع البحهرين. )الرائحاةطيبنبت بري -القيصوم-(7)•
139.)

مهع مج. )الاريح لاه ورد كاورد البنفساجطيبنبت بري -الخزامى-(8)•
(.57-6-خزم-البحرين

(.381-2-شيح-مجمع البحرين. )طيبةنبت بري رائحته : الشيح-(9)•

453: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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مِّ الْمُحْاارِمِ الْاارِذْخِرَ جَااوَا ِ  ومَ وَ شااَ وَ الْقَيْصااُ
وَ الشِّيحَ الْخُزَامَى 

يدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِ« 10»-16761-1•
نْ لَاا بَاأْ َ أَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّههِ ع : عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

.حْرِم وَ أَنْتَ مُأَشْبَاهَهُوَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ -تَشَمَّ الْرِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ وَ  « 1»رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ •

ارٍ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَهةَ بْهنِ عَمَّه
«2»لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ : قَالَ

.1041-305-5التهذيب -(10)•
.2672-352-2الاقيه -(1)•
.14-355-4الكافي -(2)•

453: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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مِّ الْمُحْاارِمِ الْاارِذْخِرَ جَااوَا ِ  ومَ وَ شااَ وَ الْقَيْصااُ
وَ الشِّيحَ الْخُزَامَى 

عَنْ حَمَّادٍ « 4»وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ « 3»-16762-2. •
-بِلَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيه: عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.وَ لَا الرَّيْحَانَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ الْحَدِيثَ

، و 591-178-2، و االستبصههار 1007-297-5التهههذيب -(3)•
.من هذه األبواب18من الباب 11أورده بتمامه في الحديث 

ث عن عبد الرحمن و هو الموافه  للحهدي-في التهذيبين زيادة-(4)•
.من هذه األبواب18من الباب 11

 454: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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مِّ الْمُحْاارِمِ الْاارِذْخِرَ جَااوَا ِ  ومَ وَ شااَ وَ الْقَيْصااُ
وَ الشِّيحَ الْخُزَامَى 

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي« 5»-16763-3•
.عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْ َ مُحْرِمٌ الْحَدِيثَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ عَبْهدِ الْجَبَّهارِ عَهنْ•
.«6»صَاْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ 

، و صدره 3، و أورده بتمامه في الحديث 1048-307-5التهذيب -(5)•
من هذه 58من الباب 1و ذيله في الحديث 18من الباب 10في الحديث 

.األبواب
.12-355-4الكافي -(6)•
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مِّ الْمُحْاارِمِ الْاارِذْخِرَ جَااوَا ِ  ومَ وَ شااَ وَ الْقَيْصااُ
وَ الشِّيحَ الْخُزَامَى 

نِ عَه« 7»-16764-4• نْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسهِ
سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْهرِمِ: قَالَ« 8»بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَرِيزٍ 

.يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا

مهن 14، و أورده بتمامهه فهي الحهديث 43-318-المحاسن-(7)•
.من أبواب ما يمسك عنه الصائم23الباب 

.رفعه عن حريز-في المصدر-(8)•

 454: ، 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 
.حَدِيثَالْ َعْفَرَان وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ - َعْفَرَان وَ 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•

وَ حَانِالرَّيْوَ لَا -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
زِ بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ خَلُو َ الْكَعْبَةِ وَ خَلُو َ الْقَبْرِ وَ جَهوَا21« 2»•

تَرْكِهِ غَسْلَهُمَا عَنِ الثَّوْبِ
مِ« 3»-16747-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

لَّهِ ع عَنْ سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ ال: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
لُهُ-يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ-خَلُو ِ الْكَعْبَةِ  فَإِنَّههُ وَ لَها يَغْسهِ

.طَهُورٌ

 449: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس

عَيْبٍ« 4»-16748-2• وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْهنِ شهُ
نَ الْكَعْبَهةِ الزَّعْاَرَانُ مِ-قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يُصِيبُ ثِيَابَهُ: قَالَ

.قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ

 449: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
نِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْه« 5»-16749-3•

بْهرِ وَ خَلُهو ِ الْقَ-سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُو ِ الْكَعْبَةِ: عُثْمَانَ قَالَ
.فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ-يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ

ى عَهنْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ•
.«6»حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ 

 447: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ« 7»-16750-4•
 بِههِ وَ فَقَالَ لَا بَهأْسَ-زَعْاَرَانُ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ-الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ

.فَلَا تَتَّقِهِ أَنْ يُصِيبَكَهُوَ طَهُورٌ

 447: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس

•______________________________
.5-354-4الكافي -(1)

أحاديث5فيه 21الباب -(2)•
.225-69-5التهذيب -(3)•
.226-69-5التهذيب -(4)•

 447: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
.2612-338-2الاقيه -(5)•
.1016-299-5التهذيب -(6)•
.2613-338-2الاقيه -(7)•

 447: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الطيب-الخامس
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 1»-16751-5•

هِ ع بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِهي عَبْهدِ اللَّه
ا هُهوَ قَالَ لَه-سُئِلَ عَنْ خَلُو ِ الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ: قَالَ

.طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ لَطْخاً

 450: ، ص12وسائل الشيعة، 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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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر
مَّها بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ التُّاَّاحَ وَ الْأُتْرُجَّ وَ النَّبْ َ وَ نَحْوَهُ م26ِ« 1»•

طَابَ رِيحُهُ وَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْاِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ « 2»-16765-1•
نَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْ ُ ابْه

قَهالَ -وَ النَّبْه ِ وَ مَها طَهابَ رِيحُههُ-أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّاَّاحِ وَ الْهأُتْرُجِّ
.-تُمْسِكُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْكُلُهُ

.16-356-4الكافي -(2)•

 455: ، ص12الشيعة، ج وسائل 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر
وَ •
كُ عَهنْ-رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ• تُمْسهِ

«3»شَمِّهِ وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً 

.2672-352-2الاقيه -(3)•

 455: ، ص12الشيعة، ج وسائل 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ « 4»-16766-2. •

بِي عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّ ِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَ
هُ لَههُ قَالَ نَعَمْ قُلْ ُ لَه-سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ-رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ

، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 17-356-4الكافي -(4)•
.من هذه األبواب92من الباب 3

 455: ، ص12الشيعة، ج وسائل 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر
حَمَلَههُ : أَقُولُ« 5»بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •

.«7»وَ يَأْتِي « 6»الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْاِهِ لِمَا مَضَى 
.607-183-2، و االستبصار 1043-306-5التهذيب -(5)•
.من هذا الباب1مضى في الحديث -(6)•
.من هذا الباب3ياتي في الحديث -(7)•

 456: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر
مَيْهرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُ« 1»-16767-3•

 الْأُتْرُجِّ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّاَّاحِ وَ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُهُ-وَ النَّبْ ِ وَ مَا طَابَ رِيحُهُ

: أَقُهولُ« 2»بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ وَ •
.«3»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 

.1042-305-5التهذيب -(1)•
.606-183-2االستبصار -(2)•
.من هذه األبواب23من الباب 1تقدم في الحديث -(3)•

 456: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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