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

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



4

صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
المشهور و هو أحوط، ميتة، على ذبحه كان فلو •
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 بهاو •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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فرخ
(فرخ)•
"فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ كَذَا"فِي حَدِيثٍ الْمُحْرِمِ•

الكثير الفرخ ولد الطائر و األنثى فرخة، و جمع القلة أفرخ و أفراخ، و•
غير مي  فراخ، و منه فتسحر بفراخ، و قد يستعمل الفرخ فيي كيل صي

. الحيوان و النبات

439: ، ص2مجمع البحرين؛ ج 
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صيد البر-األول

الصَّيْدِ َ يَا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِ
هُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَ ْ يَخَافُ

يمٌ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِٰ  بِالْغَيْبِ فَمَ ِ اعْتَدَى بَعْدَ ذ
﴿94﴾
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صيد البر-األول

تَلَهُ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَ ْ قَالصَّيْدَيَا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا الَ تَقْتُلُوا 
دْلٍ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِ َ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَ
لِكَ ٰ  مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِي َ أَوْ عَدْلُ ذ
تَقِمُ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَ ْ عَادَ فَيَنْ

﴾95﴿اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ 
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صيد البر-األول

 وَ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْصَيْدُ الْبَحْرِ لَكُمْ أُحِلَّ
مْ مَا دُمْتُالْبَرِّصَيْدُعَلَيْكُمْ حُرِّمَلِلسَّيَّارَةِ وَ 

﴾96﴿حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
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صيد البر-األول
تُرُوكِ الْإِحْرَامِأَبْوَابُ •
طِيَاداً وَ دَلَالَية1ً« 1»•  وَ بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْبَرِّ كُلِّهِ عَلَيى الْمُحْيرِمِ اصيْ

إِشَارَةً وَ كَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَيْضُ

415: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



10

صيد البر-األول
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِييهِ وَ« 2»-16651-1•

 ْ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ
:حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

نْاتَ وَ لَاا وَ أَ-وَ أَنْتَ حَرَامٌشَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ لَا تَسْتَحِلَّنَّ •
عَلَيْاِِ مُحِلااا وَ لَاا مُحْرِمااً تَادُلَّنَّوَ لَا -حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ
-إِلَيِِْ فَيَسْاتَحِلَّ مِانْ أَلْلِا َتُشِرْوَ لَا -«3»فَيَصْطَادَهُ 

.فَإِنَّ فِيِِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ

415: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
مي  البياب 6، و أورد صدره في الحديث 1-381-4الكافي -(2)•

.م  أبواب كفارات الصيد17م  الباب 1، و ذيله في الحديث 13
.فيصطادوه-في المصدر-(3)•

415: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
مِ« 7»-16655-5• مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْي ِ الْقَاسيِ

 ْ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عُمَرَ بْ ِ يَزِيدَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عُذَافِرٍ عَ ْ عُمَرَ بْ ِ يَزِيدَ عَ
:أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

كُالْتَأْوَ لَاا صَيْدَ الْبَرِّ كُلَُِّ وَ الْتَنِبْ فِي إِحْرَامِ َ •
.إِلَيِِْ فَيَصِيدَهُتُشِرْمِمَّا صَادَهُ غَيْرُكَ وَ لَا 

.1021-300-5التهذيب -(7)•

 416: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ عَنْهُ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَى وَ ابْ ِ أَبِيي عُمَيْيرٍ « 4»-16652-2•

:عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يْدِاللُِّ فِي قَوْلِِِ عَزَّ وَ لَلَّ لَيَبْلُوَنَّكُمُ • تَنالُاُِ -بِشَيْ ءٍ مِنَ الصاَّ

لِرَسُولِ اللَِِّ ص عُمْرَةَ حُشِرَتْ-قَالَ« 5»رِماحُكُمْ أَيْدِيكُمْ وَ 
.وَ رِمَاحُهُمْأيْدِيهِمْ حَتَّى نَالَتْهَا -الْوُحُوشُ« 1»الْحُدَيْبِيَةِ 

.1-396-4الكافي -(4)•
.94-5المائدة -(5)•
.في عمرة الحديبية-في المصدر-(1)•

415: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
مَاعِيلَ عَي ِ « 2»-16653-3• وَ عَنْهُ عَ ْ أَبِيهِ وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْي ِ إِسيْ

تَرِيِّ عَ ْ الْفَضْلِ بْ ِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَفْصِ بْ ِ الْبَخْ
: مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

يْدِيَدُلُّلَا الْمُحْرِمُ • لَ فَاإِنْ دَلَّ عَلَيْاِِ فَقُتِا-عَلَى الصاَّ
.فَعَلَيِِْ الْفِدَاءُ

م  17م  الباب 2، و أورده في الحديث 2-381-4الكافي -(2)•
.أبواب كفارات الصيد

 416: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ بِإِسْنَادِهِ عَي ِ ابْي ِ « 3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ •

.«4»أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 
.1086-315-5التهذيب -(3)•
.1634-467-5التهذيب -(4)•

 416: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
رَفَعَيهُوَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ « 5»-16654-4•

قَالَ -«6»رِماحُكُمْ أَيْدِيكُمْ وَ تَنالُهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 
 فَهُاوَ وَ مَا تَنَالُُِ الرِّمَاا ُالْفِرَاخُ تَنَالُُِ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ مَا •

.مَا لَا تَصِلُ إِلَيِِْ الْأَيْدِي
.4-397-4الكافي -(5)•
.94-5المائدة -(6)•

 416: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ عَنْهُ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَي ِ الْحَلَبِييِّ « 8»-16656-6.•

هُ ٰ  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ قَوْلِ اللَّهِ عَيزَّ وَ جَيلَّ لَيَبْلُيوَنَّكُمُ اليلّسَأَلْتُ : قَالَ
-قَالَ« 1»احُكُمْ ٰ  الُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰ  تَ -بِشَيْ ءٍ مِ َ الصَّيْدِ

حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ -«2»( مِنْ كُلِّ وَلٍِْ)حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ •
.لِيَبْلُوَنَّهُمْ بِِِ

1022-300-5التهذيب -(8)•
.94-5المائدة -(1)•
(.هامش المخطوط)في كل مكان -في الكافي-(2)•

 417: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ « 3»رٍ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْوَ •

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ سَعْدِ بْ ِ عَبْدِ اللَّيهِ عَي ْ أَحْمَيدَ وَ
.«4»عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 

.2-396-4الكافي -(3)•
.1-456-علل الشرائع-(4)•

 417: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَي ْ أَبِيي « 5»-16657-7•

:عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ

فَقَادْ -ةِإِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِِِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَامَّ بِالتَّلْبِيَا•
لِِِ مَاا وَ وَلَبَ عَلَيِِْ فِي فِعْغَيْرُهُ الصَّيْدُ وَ حَرُمَ عَلَيِِْ 

.يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ
، و 634-188-2، و االستبصيييار 276-83-5التهيييذيب -(5)•

.الحظ سنديهما

 417: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
 ِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ عُثْمَيانَ بْي« 6»-16658-8•

عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ ذَكَرَهُعَمَّ ْ « 7»عِيسَى عَ ِ ابْ ِ شَجَرَةَ 
 يُشِيرَ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ-يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْ ِ قَالَ لَا يَشْهَدُ

.بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ
ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَنَّ هَذَا إِنْكَارٌ : أَقُولُ« 8»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •

.وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

 417: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
، و 630-188-2، و االستبصييار 1087-315-5التهييذيب -(6)•

.م  هذه األبواب14م  الباب 5أورد صدره في الحديث 
(.هامش المخطوط)اب  أبي شجرة -في نسخة-(7)•
.2708-361-2الفقيه -(8)•

 417: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
 اللَّيهِ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَ ْ سَمَاعَةَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ« 1»-16659-9•

يْدِ ٰ  ع فِي قَوْلِ اللَّهِ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّ قَيالَ ابْتَلَياهُمُ -«2»هُ بِشَيْ ءٍ مِ َ الصيَّ
.اللَّهُ بِالْوَحْشِ فَرَكِبَتْهُمْ مِ ْ كُلِّ مَكَانٍ

.192-342-1تفسير العياشي -(1)•
.94-5المائدة -(2)•

 418: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
رَ : وَ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّيهِ ع قَيالَ« 3»-16660-10• حُشيِ

هُمْ فَنَالَتْهُ أَيْيدِيهِمْ وَ رِمَياحُ-عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ مِ ْ كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ
.«4»لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ 

.194-343-1تفسير العياشي -(3)•
.ليبلونهم اهلل به-في المصدر-(4)•

 418: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ « 6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

.«8»وَ غَيْرِ ذَلِكَ « 7»فِي كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ 
.م  أبواب االحرام50م  الباب 12تقدم في الحديث -(5)•
.م  هذه األبواب88و 7و 6ياتي في األبواب -(6)•
مي  31و 17و فيي البيابي  3م  الباب 2ياتي في الحديث -(7)•

.أبواب كفارات الصيد
.م  أبواب الصيد44ياتي في الباب -(8)•

 418: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



25

صيد البر-األول
ادَهُ وَ إِنْالْقَدِيدِبَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِ ْ صَيْدِ الْبَرِّ حَتَّى 2« 9»•  صيَ

مُحِلٌّ

ولاللحم المَمْلُوحُ المُجَفَّف في الشمس، فَعِيل بمعنى مفع: القديد•
(344: ، ص3لسان العرب؛ ج )•

 418: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
مِ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْ ِ الْقَاسِ« 10»-16661-1•

 اللَّهِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ: عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
تُهْدَى لِلرَّجُلِ وَ هُيوَ مُحْيرِمٌ -ع عَ ْ لُحُومِ الْوَحْشِ

.أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَاوَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ-لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهِ

.1084-314-5التهذيب -(10)•

 418: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
عَ ْ مُعَاوِيَةَ « 2»وَ عَنْهُ عَ ْ إِبْرَاهِيمَ بْ ِ أَبِي سَمَّالٍ « 1»-16662-2•

وَ )يْدِ لَا تَأْكُلْ شَيْئاً مِ َ الصَّ: بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ-«3»( أَنْتَ مُحْرِمٌ

مي  3، و أورد ذيله فيي الحيديث 1288-370-5التهذيب -(1)•
م  أبيواب كفيارات 31م  الباب 5، و تمامه في الحديث 18الباب 
.الصيد

.إبراهيم ب  أبي سماك-في المصدر-(2)•
.ليس في المصدر-(3)•

 419: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
ةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَ ْ مُعَاوِيَ« 4»-16663-3•

نْيتَ لَا تَأْكُلْ مِ َ الصَّيْدِ وَ أَ: بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ الْحَدِيثَ-حَرَامٌ

مي  1، و أورده بتمامه في الحديث 1085-315-5التهذيب -(4)•
.م  أبواب كفارات الصيد31الباب 

 419: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْيرَاهِيمَ عَي ْ أَبِييهِ وَ عَي ْ مُحَمَّيدِ بْي ِ مُحَمَّدُ •

وَانَ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ عَ ِ الْفَضْلِ بْ ِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْ
.«5»يَحْيَى مِثْلَهُ 

.3-381-4الكافي -(5)•

 419: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
وَ عَنْهُ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ حَرِيزِ بْ ِ« 6»-16664-4•

 ْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَي: عَبْدِ اللَّهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ قَالَ
وَ لَيمْ يَعْلَيمْ -تُهْدَى إِلَيى الرَّجُيلِ-لُحُومِ الْوَحْشِ

أَلْتُهُ أَ قَالَ وَ سَ-بِصَيْدِهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا
.يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا

.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

 419: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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صيد البر-األول
.8-382-4الكافي -(6)•
2و في الحديث 5و في الباب 3م  الباب 2ياتي في الحديث -(7)•

3م  هذه األبواب، و في الحيديث 10و 7و في البابي  6م  الباب 
43و 15و فيي البيابي  12م  الباب 4و في الحديث 3م  الباب 

.م  أبواب كفارات الصيد
.م  هذه األبواب1م  الباب 5و تقدم ما يدل عليه في الحديث •

 419: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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