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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 •
األحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و •
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •

بل هو األقوى*•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
و إشواة  و -صواد  ححوللوو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

داللة 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: ، ص2حجمع 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﴾



8

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 
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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

نْوتَ وَ لَوا وَ أَ-وَ أَنْتَ حَرَامٌشَيْئاً حِنَ الصَّيْدِ لَا تَسْتَحِلَّنَّ •
عَلَيْوِِ حُحِلاوا وَ لَوا حُحْرِحواً تَودُلَّنَّوَ لَا -حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ

-إِلَيِِْ فَيَسْوتَحِلَّ حِونْ أَلْلِو َتُشِرْوَ لَا -«3»فَيَصْطَادَُ 
.فَإِنَّ فِيِِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَُ

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

كُولْتَأْوَ لَوا صَيْدَ الْبَرِّ كُلَُِّ وَ الْتَنِبْ فِي إِحْرَاحِ َ •
.إِلَيِِْ فَيَصِيدَُتُشِرْحِمَّا صَادَُ 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 • تَنالُوُِ -بِشَيْ ءٍ حِنَ الصوَّ

لِرَسُولِ اللَِِّ ص عُمْرَ َ حُشِرَتْ-قَالَ« 5»ةِحاحُكُمْ أَيْدِيكُمْ وَ 
.وَ ةِحَاحُهُمْأيْدِيهِمْ 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 فَوإِنْ دَلَّ عَلَيْوِِ فَقُتِو-عَلَى الصوَّ
.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 
 فَهُووَ وَ حَا تَنَالُُِ الرِّحَوا ُالْفِرَاخُ تَنَالُُِ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ حَا •

.حَا 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 حِنْهُمْ -«2»( حِنْ 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

فَقَودْ -ةِإِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِِِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَومَّ بِالتَّلْبِيَو•
لِِِ حَوا وَ وَلَبَ عَلَيِِْ فِي فِعْغَيْرُُ 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 
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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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صيد البر-األول
 ْ بَابُ فَصْلِ مَا بَيْ َ صَيْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَيا يَحِيلُّ لِلْمُحْيرِمِ مِي-112•

لِكَٰ  ذ
عَمَّي ْ عَلِيُّ بْ ُ إِبْرَاهِيمَ، عَ ْ أَبِيهِ، عَ ْ حَمَّادٍ، عَي ْ حَرِييزٍ، . 1/ 7446•

:أَخْبَرَهُ
يدَ الْمُحْي»: هِ عليه السالم، قَالَٰ  عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللّ• رِمُ لَا بَيأََْ بِيأَنْ يَصيِ

» : «1»وَ قَيالَ « مَالِحَيهُ وَ طَرِيَّيهُ، وَ يَتَيزَوَّدَ« 13»السَّمَكَ، وَ يَأْكُيلَ 
. ««2« »اعاً لَكُمْٰ  امُهُ مَتٰ  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَع»

533-532: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
كُلُّ « 6»، وَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا «5»يَأْكُلُونَ « 4»الَّذِي « 3»مَالِحُهُ »: قَالَ•

« 9»وَ يُفْرِخُ « 8»فِي الْبَرِّ يَبِيضُ 393/ 4« 7»طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ 
يَكُيونُ فِيي « 10»فِي الْبَرِّ، فَهُوَ مِ ْ صَيْدِ الْبَرِّ، وَ مَا كَانَ مِ ْ صَيْدِ الْبَيرِّ 

يْدِ «12»وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ « 11»الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ  ، فَهُوَ مِ ْ صيَ
«13». «الْبَحْرِ

533-532: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«ه تعالىٰ  اللّ»:+ في الوافي ع  بعض النسخ و الفقيه و التهذيب(. 1)•
.«وَلِلسَّيَّارَةِ»:+ والوافي« بث، بخ، بف»وفي . 96(: 5)المائدة (. 2)•
.«هو مليحه»: 2739وفي الفقيه، ح . «هو مالحه»: في الوافي(. 3)•
.«مالحه الذي»بدل « فليخيّر الذي »: في التهذيب(. 4)•
.«تأكلون»: 2739والفقيه، ح « جد»في (. 5)•
نيه وفصل ما بينهما؛ يستفاد م: قوله عليه السالم»: 385، ص 17في مرآة العقول، ج (. 6)•

ض فيي البيرّ فهيو أنّ ما كان م  الطيور يعيش في البرّ والبحر يعتبر بالبيض، فإن كان يبي
و صييد صيد البرّ وإن كان مالزماً للماء كالبطّ ونحوه، وإن كان ممّا يبيض فيي البحير فهي

لب، ص منتهى المط: راجع. «ال نعلم في ذلك خالفاً إلّام  عطاء: وقال في المنتهى. البحر
.310-309، ص 8م  الحجريّة؛ مدارك األحكام، ج 802

: وقيال ابي  منريور. «األجمة م  القصب»: قال الجوهري. جمع األَجَمة: «اآلجام»(. 7)•
الصيحاح، :راجع. منبت الشجر، كالغَيْضة: األجمة: وقيل. «الشجر الكثير الملتفّ: األجمة»
(.أجم)8، ص 12؛ لسان العرب، ج 1858، ص 5ج 

532: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«اآلجام»: «بح»وحاشية « جد»في (. 8)•
خيرج : أفيرخ البييضُ: ، أي يصير ذا فَرْخ، وهو ولد الطائر وكلّ بائض، يقال«يفرخ»(. 9)•

سيان ل: راجيع. وأفرخ الطائر وفرّخ، أي صار ذا فرخ. فرخه، وانفلق ع  الفرخ فخرج منه
(.فرخ)466؛ المصباح المنير، ص 42، ص 3العرب، ج 

: 209والتهيذيب وتفسيير العيّاشيي، ح 2739وفي الفقييه، ح . «البرّ»-:«ى»في (. 10)•
.«صيد البرّ»بدل « طير»

.«حريكون في البرّ ويبيض في الب»بدل « يكون في البحر»: في التهذيب(. 11)•
.«ويفرخ في البحر»-:والوسائل« ظ، جد، ج »في (. 12)•
، بسينده عي  حمّياد، عي  حرييز، عي  أبيي 1270، ح 365، ص 5التهذيب، ج (. 13)•

، عي  حرييز، عي  أبيي 209، ح 346، ص 1تفسير العيّاشي، ج . ه عليه السالمٰ  عبداللّ
: ، مرسلًا، وفي األخيري  م  قوله2739، ح 374، ص 2ه عليه السالم؛ الفقيه، ج ٰ  عبداللّ

يأكيل »: ، إلى قوليه2731، ذيل ح 369، ص 2الفقيه، ج . «وقال أحلّ لكم صيد البحر»
، 426، ص 12؛ الوسائل، ج 13026، ح 725، ص 13الوافي، ج « مالحه وطريّه ويتزوّد

.16682ح 

533: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَ ْ أَبِيهِ، عَي ِ ابْي ِ أَبِيي عُمَيْيرٍ، عَي ْ «14»عَلِيُّ بْ ُ إِبْرَاهِيمَ . 2/ 7447•

:مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ

كُونُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَ»: هِ عليه السالم، قَالَٰ  عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللّ•
لَيا أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِيي الْبَيرِّ وَ الْبَحْيرِ، فَ« 1»

فَعَلَيْيهِ الْجَيزَاءُ « 2»يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَيهُ 
«5». «4« »عَزَّ وَ جَلَّاللّهُ كَمَا قَالَ « 3»
اء، هو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في المي»: في المرآة(. 4)•

.«كما مرّ

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«ب  إبراهيم»-:«بخ، بف، جر»في (. 14)•
.«يكون»-:«بس»في (. 1)•
.«متعمّداً»:+ 1264في التهذيب، ح (. 2)•
.«الفداء»: 1264في التهذيب، ح (. 3)•
، 1636، ح 468؛ و ص 1264، ذيل ح 363، ص 5التهذيب، ج (. 5)•

ي، بسندهما ع  معاوية ب  عمّار، وفي األخير مع زيادة في أوّله اليواف
، ذيييل ح 426، ص 12؛ الوسييائل، ج 13028، ح 726، ص 13ج 

16681.

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
عِدَّةٌ مِ ْ أَصْحَابِنَا، عَ ْ سَهْلِ بْ ِ زِيَادٍ، عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ . 3/ 7448•

عْفَيرٍ أَبِي جَعَ ْ :مُسْلِمٍبْ ِ أَبِي نَصْرٍ، عَ ِ الْعَلَاءِ بْ ِ رَزِي ٍ، عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ 
أَلْتُهُ : عليه السالم، قَيالَ مُحْيرِمٍ قَتَيلَ « 7»عَي ْ « 6»سيَ
يْيهِ كَفٌّ مِ ْ طَعَامٍ؛ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً، فَعَلَ»: جَرَادَةً؟قَالَ
«9». ««8»دَمُ شَاةٍ 

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
دل بي« سألت أبا جعفر عليه السيالم: قال»: «ظ، بث، بخ، بف، جد، جر»في (. 6)•

.«سألته: ع  أبي جعفر عليه السالم، قال»
.«م »: وفي المطبوع. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي(. 7)•
. رةفيي قتيل الجيرادة تمي: كفّ م  طعام؛ قيل: قوله عليه السالم»: في المرآة(. 8)•

وله علييه وق.... وقيل بالتخيير، ولعلّه أظهر جمعاً بي  األخبار . كفّ م  طعام: وقيل
رة إليى فعليه دم شاة، هذا مقطوع به في كالم األصحاب، والمرجع في الكثي: السالم
.«العرف

، 208، ص 2، مع اختالف؛ االستبصار، ج 1267، ح 364، ص 5التهذيب، ج (. 9)•
  ، مع اختالف يسير، وفيهما بسند آخر ع  عالء، ع  محمّد ب  مسلم، عي708ح 

؛ فقه الرضا عليه 2731، ذيل ح 369، ص 2الفقيه، ج . ه عليه السالمٰ  أبي عبداللّ
؛ 1266، ح 364، ص 5التهذيب، ج : راجع. ، وفيهما مع اختالف227السالم، ص 

؛ 13036، ح 728، ص 13اليييوافي، ج 707، ح 207، ص 2واالستبصيييار، ج 
.17274، ح 78، ص 13الوسائل، ج 

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَ ْ أَبِيهِ، عَ ْ حَمَّادٍ، عَي ْ حَرِييزٍ، «10»عَلِيُّ بْ ُ إِبْرَاهِيمَ . 4/ 7449•

فِيي مُحْيرِمٍ قَتَيلَهِ عليه السالم ٰ  أَبِي عَبْدِ اللّعَ ْ : مَّ ْ أَخْبَرَهُعَ
مِي ْ خَيْرٌ « 11»يُطْعِمُ تَمْرَةً، وَ التَّمْرَةُ »: جَرَادَةً، قَالَ

«1». «جَرَادَةٍ

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«ب  إبراهيم»-:«بف، جر»في (. 10)•
.«وتمرة»: في الوافي(. 11)•
، ص 2؛ واالستبصيييار، ج 1265، ح 363، ص 5التهيييذيب، ج (. 1)•

، بسندهما ع  حمّاد، ع  حريز، ع  زرارة، عي  أبيي 706، ح 207
، بسيند 1364، ح 363، ص 5التهيذيب، ج . ه عليه السيالمٰ  عبداللّ
؛ فقه الرضا عليه السيالم، 2731، ذيل ح 369، ص 2الفقيه، ج . آخر
، ص 13، وفي الثالثة األخيرة مع اختالف يسير اليوافي، ج 227ص 
.17275، ح 78، ص 13؛ الوسائل، ج 13035، ح 727

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
يَيةَ عَلِيُّ بْ ُ إِبْرَاهِيمَ، عَ ْ أَبِيهِ، عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَ ْ مُعَاوِ. 5/ 7450•

:«2»بْ ِ عَمَّارٍ 

اعْلَيمْ أَنَّ مَيا»: هِ عليه السالم أَنَّهُ قَالَٰ  أَبِي عَبْدِ اللّعَ ْ •
بَعِيييرُكَ، « 5»أَوْ وَطِئَتْييهُ « 4»مِيي َ الييدَّبَا « 3»وَطِئْييتَ 

«7». ««6»فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ 

535: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«ب  عمّار»-:«بخ، بف، جر»في (. 2)•
.«وطئته»: 17276وفي الوسائل، ح . «به»:+ «بث»في (. 3)•
ع يشيبه هو نو»: وقال اب  األثير. دَباةٌ: الواحدة. الجراد قبل أن يطير: ، مقصور«الدبا»(. 4)•

(.دبي)100، ص 2؛ النهاية، ج 2333، ص 6الصحاح، ج : راجع. «الجراد
.«هأو وطئت»بدل « أوطأته»: والوافي والوسائل« ظ، ى، بث، بخ، بس، بف»في (. 5)•
 ء هو محمول على ما إذا أمكنه التحرّز، فإن لم يمكنه التحيرّز فيال شيي»: في المرآة(. 6)•

.«عليه، كما ذكر األصحاب وسيأتي في الخبر
، وتميام 7407، صدر ح ...الكافي، كتاب الحجّ، باب النهي ع  الصيد و ما يصنع به (. 7)•

، 5ب، ج وفيي التهيذي. «ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه»: الرواية فيه
الفقييه، . ، بسند آخر686، ذيل ح 202، ص 2؛ واالستبصار، ج 1232، ذيل ح 355ص 
، 13، مرسلًا، وفي الثالثة األخيرة مع اختالف يسير اليوافي، ج2731، ح 369، ص 2ج 
.17339، ح 100؛ و ص 17276، ح 78، ص 13؛ الوسائل، ج 13039، ح 728ص 

535: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَ ْ أَحْمَدَ بْي ِ مُحَمَّيدٍ، عَي ْ عَلِييِّ بْي ِ ٰ  مُحَمَّدُ بْ ُ يَحْيى. 6/ 7451•

:الْحَكَمِ، عَ ِ الْعَلَاءِ بْ ِ رَزِي ٍ، عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ

-مَيرَّ عَلِييٌّ»: عَ ْ أَبِي جَعْفَيرٍ علييه السيالم، قَيالَ•
قَوْمٍ يَيأْكُلُونَ جَيرَاداً،ٰ  عَلى-هِ عَلَيْهِٰ  صَلَوَاتُ اللّ

: مُحْرِمُونَ؟ فَقَيالُوا« 8»وَأَنْتُمْ ! هِٰ  سُبْحَانَ اللّ: فَقَالَ
« 1»ارْمُوهُ : ، فَقَالَ لَهُمُ«9»إِنَّمَا هُوَ مِ ْ صَيْدِ الْبَحْرِ 

«3». ««2»فِي الْمَاءِ إِذاً 

535: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.بدون الواو« أنتم»: في الوافي(. 8)•
عيض إنّما هو م  صيد البحر، هذا قول ب: فقالوا: قوله عليه السالم»: في المرآة(. 9)•

يير، وال العامّة كأحمد في أحد قوليه، ونسب إلى أبي سعيد الخدري وعروة ب  الزب
يد البحير خالف بي  علمائنا في أنّه م  صيد البرّ، واحتجّ عليه السالم عليهم بأنّ ص

لى اهلل البدّ أن يعيش في الماء، وهو ال يعيش فيه، واحتجّوا بما رواه ع  النبييّ صي
.«عليه و آله أنّه م  نثرة حوت البحر، أي عطسته، وهم أقرّوا بضعفه عندهم

.«ارمسوه»: «بخ»وفي حاشية . «ارسوه»: «ظ، بث»في (. 1)•
.«إذن»: في الوافي(. 2)•
، معلّقاً ع  العالء، ع  محمّد بي  مسيلم، 1263، ح 363، ص 5التهذيب، ج (. 3)•

فقييه، ال. «...ع  أبي جعفر عليه السالم أنّه مرّ على اناَ يأكلون جيراداً ... »: وفيه
مرّ أبوجعفر عليه السيالم عليى النياَ»: ، مرسلًا، وفيه2732، ح 371، ص 2ج 

، ح 726، ص 13وفيهميا ميع اخيتالف يسيير اليوافي، ج « ...وهم يأكلون جراداً 
.16685، ح 428، ص 12؛ الوسائل، ج 13030

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
عَلِيُّ بْ ُ إِبْرَاهِيمَ، عَ ْ أَبِيهِ، عَ ْ حَمَّيادٍ، عَي ْ حَرِييزٍ، عَي ْ . 7/ 7452•

: أَحَدِهِمَا عليهما السالم، قَالَعَ ْ :زُرَارَةَ

« 5»إِذَا كَوانَ عَلَوى « 4»الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَورَادَ »•
يْ ءَ «6»الطَّرِيقِ  ، فَإِنْ لَمْ يَجِودْ بُودّاً فَقَتَولَ، فَلَوا شوَ

394/ 4«7». «عَلَيِِْ
؛ 228، ص 1الصيحاح، ج : راجيع. ، أي يتجنّبه«يتنكّب الجراد»(. 4)•

(.نكب)770، ص 1لسان العرب، ج 

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«في»: «بث، بح»في حاشية (. 5)•
.«طريقه»: في التهذيب واالستبصار(. 6)•
، ص 2؛ واالستبصيييار، ج 1268، ح 364، ص 5التهيييذيب، ج (. 7)•

ه ٰ  ، بسندهما ع  حمّاد، ع  حريز، عي  أبيي عبيدالل710ّ، ح 208
، 1269، ح 364، ص 5؛ والتهيذيب، ج 709وفييه، ح . عليه السيالم

ع ه عليه السيالم، وفيي كيلّ المصيادر ميٰ  بسند آخر ع  أبي عبداللّ
، 12؛ الوسائل، ج 13040، ح 729، ص 13اختالف يسير الوافي، ج 

.17279، ح 79، ص 13؛ و ج 16686، ح 428ص 

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
فْوَ. 8/ 7453• انَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَ ْ صيَ

:، عَ ْ إِسْحَاقَ بْ ِ عَمَّارٍ، عَ ْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَٰ  بْ ِ يَحْيى
ونَهُ • مِي ْ غَيْيرِ تَعَمُّيدٍ « 8»سَأَلْتُهُ عَ ِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسيُ

لِقَتْلِهِ، أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَيَطَأُونَهُ؟
قَتَلْتَيهُ « 11»وَجَدْتَ مَعْدِلًا، فَاعْدِلْ عَنْيهُ، فَيإِنْ « 10»إِنْ »: «9»قَالَ •

«2». «، فَلَا بَأََْ«1»غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ « 12»

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
(.دوَ)90، ص 6لسان العرب، ج . الوطي باألقدام: الدَّوَُْ(. 8)•
.«فقال»: «بث، بف»في (. 9)•
.«رجلًا»:+ «ظ»في (. 10)•
.«وإن»: في الوافي(. 11)•
.«قتله»: «بث، ج »في (. 12)•
 537: ، ص8، ج (دار الحديث-ط )الكافي •
:حُمَيْدُ بْ ُ زِيَادٍ، عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ سَمَاعَةَ، عَ ْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَ ْ أَبَانٍ، عَ ِ الطَّيَّارِ. 9/ 7454•
«4». ««3»لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ »: عَ ْ أَحَدِهِمَا عليهما السالم، قَالَ•

.«م  غير تعمّد»: في الوافي(. 1)•
.16687، ح 429، ص 12؛ الوسائل، ج 13041، ح 729، ص 13الوافي، ج (. 2)•
. لمشيتبهطير الماء، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ، أو عليى ا: قوله عليه السالم»: في المرآة(. 3)•

.«وفي األخير إشكال
.16683، ح 427، ص 12؛ الوسائل، ج 13044، ح 730، ص 13الوافي، ج (. 4)•

534: ، ص8؛ ج (داة الحديث-ط )الكافي 
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اإلشاة  و الداللة حسببة للصيد
مي  الراهر اختصاص الحكم بما هو المنساق م  النص و الفتوىنعم •

الصييد كون اإلشارة و الداللة مسببة للصيد، فال تحرم داللة م  ييرى
رح بيه بحيث ال يفيده ذلك شيئا و ال داللة م  ال يريد الصيد كما ص
ي هيي غير واحد، لألصل و غيره، بل قد يمنع كون مثله م  الداللة الت
ها، بخالف على ما قيل أعم م  اإلشارة باعتبار تحققها بالكتابة و غير
اإلشارة المختصة بأجزاء البدن، و إن كان ال يخلو م  نرر، 

 288: ، ص18لواهر الكالم في شر  شرائع اإلسالم، ج 
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اإلشاة  و الداللة حسببة للصيد
لداللية لو ضحك أو تطلع اليه ففط  غيره فصاده فان تعمد ذليك لو •

سبيب عليه أثم، و إال فال، لألصل في األخير، بخالف األول الذي هو ت
ليى فان المراد منه هنا مطلق المدخلية في اصطياده أو إتالفه و ليو ع

لييه و ال تشير ا»(: علييه السيالم)ب  قوليه جهة الشرطية كما أومى إليه 
.«فيستحل م  أجلك

 288: ، ص18لواهر الكالم في شر  شرائع اإلسالم، 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، 
المشهوة و هو أحوط، حيتة، على ذبحِ 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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حَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَيْتَةٌ
كيف كان ف  لو ذبحه أي المحرم كيان ميتية حراميا عليى المحيل و و •

عيد و المحرم كما صرح به الشيخ و الحلي و القاضي و يحييى بي  سي
ة الفاضالن و غيرهم على ما حكي ع  بعضهم، بل هو المشيهور شيهر

ف، بل عريمة، بل لم يحك الخالف فيه بعض م  عادته نقله و إن ضع
ي في المنتهى و ع  التذكرة اإلجماع عليه، بل هو المراد أيضا مميا في
عي  النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر على ما حكي

بعضها أنه كالميتة، بل في األخير اإلجماع عليه أيضا،

 288: ، ص18لواهر الكالم في شر  شرائع اإلسالم، ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
بَابُ أَنَّ حَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُووَ حَيْتَوةٌ حَورَامٌ عَلَوى 10« 1»•

الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ كَذَا حَا ذُبِحَ حِنُِْ فِي الْحَرَمِ
فْوَانَ« 2»-16693-1• مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُسَيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَي ْ صيَ

يْدُ اليُوذْبَحُ لَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : عَ ْ عَبْدِ اللَّهِ بْ ِ سِنَانٍ قَالَ صوَّ
.فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ

مي  8، و أورده مرسال فيي الحيديث 2365-261-2الفقيه -(2)•
.م  هذه األبواب5الباب 

431: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



56

حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
.«3»رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ •
.2717-363-2الفقيه -(3)•

431: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ « 4»-16694-2•

عَ ْ أَبِيي عَبْيدِ « 5»عِيسَى عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ خَلَّادٍ السَّرِيِّ 
قَوالَ عَلَيْوِِ -فِي ةَلُلٍ ذَبَحَ حَمَاحَةً حِنْ حَمَامِ الْحَرَمِاللَّهِ ع 

ا طَرَحَوُِ قُلْتُ فَيَطْرَحُُِ قَالَ إِذَ-الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُُِ قَالَ لَا
.قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِِِ قَالَ يَدْفِنُُِ-فَعَلَيِِْ فِدَاءٌ آخَرُ

، و 739-215-2، و االستبصييار 1319-378-5التهييذيب -(4)•
.م  أبواب كفارات الصيد55م  الباب 1أورده في الحديث 

(.هامش المخطوط)خالد السندي -في نسخة-(5)•

431: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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خالد
154/الخاءباب/النجاشيرجال•
خالد السدي البزاز -405•
  خيالد بي[ هيو]إنه : كوفي روى ع  أبي عبد اهلل عليه السالم و قيل•

اب لوِ كتو. خلف المقري خال محمد ب  علي الصييرفي أبيي سيمينة
أخبرنا أحمد ب  محميد بي  هيارون . ابن أبي عميريرويِ عد  حنهم 

يا اب  حدثنا يحيى ب  زكر: حدثنا أحمد ب  محمد ب  سعيد قال: قال
: عري قالشيبان و محمد ب  مفضل ب  إبراهيم ب  قيس ب  رمانة األش

. عن خالد بكتابِابن أبي عمير حدثنا 



59

خالد
175/خالدباب/الخاءباب/الطوسيفهرست•
. خالد السندي-271•
يى ب  أخبرنا به جماعة ع  التلعكبري ع  اب  عقدة ع  يح. له كتاب•

.عن خالد السنديابن أبي عمير زكريا ب  شيبان ع  
•

199/الخاءباب.../عبدأبيأصحاب/الطوسيرجال•
خالد السدي البزاز -2517-32•
. الكوفي•
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 

 اللَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ خَلَّادٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ•
.«6»ع مِثْلَهُ 

.2356-259-2الفقيه -(6)•

431: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
وَ عَنْهُ عَ ْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْ َ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّي ْ ذَكَيرَهُ « 1»-16695-3•

: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يْدَقُلْتُ • يبُ الصوَّ مُوُِ أَوْ فَيَفْدِيوِِ أَ يَطْعَ-لَُِ الْمُحْرِمُ يُصوِ

قُلْوتُ فَمَوا -قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْوِِ فِودَاءٌ آخَورُ-يَطْرَحُُِ
.يَصْنَعُ بِِِ قَالَ يَدْفِنُُِ

-2، و االستبصييار 1320-378-5التهييذيب -(1)•
م  55م  الباب 2، و أورده في الحديث 215-740

.أبواب كفارات الصيد

432: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 

.«2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •
.2733-372-2الفقيه -(2)•

432: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَحْمَدَ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَبِيي« 3»-16696-4•

: عَ ْ جَعْفَرٍ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ عَلِيٍّ ع قَالَوَهْبٍعَ ْ أَبِيهِجَعْفَرٍ عَ ْ 

رَامُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَ-ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَإِذَا •
مَيْتَةٌوَ فَهُ-وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ-الْمَيْتَةِهُوَ كَ

.حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ
، و االستبصييار 1315-377-5التهييذيب -(3)•

2-214-733.
432: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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حَيْتَةٌذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَا 
فَّارِ عَي ِ « 4»-16697-5• وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّيدِ بْي ِ الْحَسيَ ِ الصيَّ

الْحَسَ ِ بْ ِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَ ْ إِسْحَاقَ عَ ْ جَعْفَرٍ ع 

يْدَ فِوذَبَحَعَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنَّ • ي الْمُحْورِمُ الصوَّ
وَ -لَا يَأْكُلُُِ حُحِلٌّ وَ لَا حُحْرِمٌ-حَيْتَةٌغَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ 

تَوةٌحَيْفَهُوَ -الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي لَوْفِ الْحَرَمِذَبَحَإِذَا 
.لَا يَأْكُلُُِ حُحِلٌّ وَ لَا حُحْرِمٌ

.734-214-2، و االستبصار 1316-377-5التهذيب -(4)•

432: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



65

حِسْكِينٍعَلَى بِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَي ْ أَبِييهِ « 5»-16698-6•

:قَالَعَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ 

دَّقُ يَتَصوَ وَ -الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْيهِ جَيزَاؤُهُ•
.عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِ

ال يوجد في الكافي المطبيوع، و يرهير مي -(5)•
بعييض شييروحه و كييذا بعييض مجيياميع الحييديث 

.المتاخرة، حصول نقص في المطبوع، فالحظ
432: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
دُوقُ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّيدِ بْي ِ يَعْقُيوبَ وَ • وَ رَوَاهُ الصيَّ

مَا حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ رَمَقٌ يُمْكِ ُ ذَبْحُهُ لِ: أَقُولُ« 2»مُرْسَلًا 
.«4»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ « 3»مَرَّ 

.735-214-2، و االستبصار 1317-377-5التهذيب -(1)•
.2731-369-2الفقيه -(2)•
.م  هذا الباب5-2مر في األحاديث -(3)•
، و فيي 15و فيي البياب 14مي  البياب 6ياتي في الحديث -(4)•

.م  أبواب كفارات الصيد29م  الباب 2الحديث 

 433: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
رواية الحلبي قيال المحيرم إذا قتيل الصييد فعلييه جيزاؤه و: منهاو •

و الراهر ان المراد م  اليذيل هيو . «5»يتصدق بالصيد على مسكي  
ا ال وجيه التصدق بالصيد على المسكي  فيدل على جواز اكله له و الّي
لميراد هيو لوجوبه بل جوازه و احتمال كون الباء للسببيّة بحيث كان ا

يير لزوم التصدق على المسكي  ألجل الصيد اليذي قتليه حراميا  و غ
البعدمشروع في غاية 

317: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شر  تحرير الوسيلة 
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عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
-سوالمعليوِ ال-ان الحلبي لم ينقلِ عن المعصوملك  اإلشكال في •

ال يصيدر و ان كان يبعده ان مثل الحلبيبل الظاهر كونِ فتوى نفسِ
ى فيي خصوصا بعد عدم كون الفتيو-ع-منه الفتوى الّا بما سمع منه

ما ال بخالف مثل زماننا ك-ع-تلك األزمنة مغايرة للفظ الصادر عنه
. يخفى

317: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شر  تحرير الوسيلة 
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عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
ارَةُ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْيهُ الْكَفَّي48« 6»•

إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
عِي« 7»-17321-1• دٍ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْي ِ سيَ

: قَيالَأَبِوي عَبْودِ اللَّوِِ ع عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ 
-حِسْكِينٍوَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى-الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيِِْ لَزَاؤُُ

 وَ اللَّيهُ مِنْيهُوَ يَنْيتَقِمُ -فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُ ْ عَلَيْهِ جَيزَاءٌفَإِنْ عَادَ
.النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ

أحاديث5فيه 48الباب -(6)•
.720-211-2، و االستبصار 1297-372-5التهذيب -(7)•

93: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى حِسْكِينٍبِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
عَلَى الْعَمْدِ لِمَا يَيأْتِي وَ لِيذِكْرِ النَّقِمَيةِ « 1»حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ : أَقُولُ•

. «3»وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ « 2»
.324-20، و جواهر الكالم 79-راجع المقنع-(1)•
.اآلتي م  هذا الباب5و 2ياتي في الحديثي  -(2)•
. 1633-467-5التهذيب -(3)•

 94: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



71

الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِيلِّ إِذَا ذَبَحَيهُ 3« 1»•

مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ
عَرِيِّ عَي ْ « 2»-16665-1• مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ أَبِيي عَلِييٍّ الْأَشيْ

:  قَالَمُحَمَّدِ بْ ِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَ ْ صَفْوَانَ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ
لَالٌ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَ-قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِ ْ صَيْدٍ

.حْرِمِوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُ-قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ
.7-382-4الكافي -(2)•

 420: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
وَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِييهِ عَي ْ حَمَّيادِ بْي ِ « 3»-16666-2•

لَّيهِ ع قَالَ أَبُو عَبْيدِ ال: عِيسَى وَ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ قَالَ
نْ فَإِنَّيهُ يَنْبَغِيي لَيهُ أَ-إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ -فِي الْحِلِّ« 4»وَ إِذَا أَصَابَ -يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ
.وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ

.6-382-4الكافي -(3)•
.أصابه-في المصدر-(4)•

 420: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
لَيهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ مِثْوَ  رَوَاهُ •

«5»إِلَّا أَنَّ فِي نُسْخَةٍ يَدْفِنَهُ وَ فِي أُخْرَى يَفْدِيَهُ 
«6»وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •
.1637-468-5التهذيب -(5)•
.736-215-2، و االستبصار 1318-378-5التهذيب -(6)•

 420: ، ص12وسائل الشيعة، ج 



74

الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
.عَلَى مَا إِذَا ذَكَّاهُ مُحِلٌّ« 2»وَ غَيْرُهُ « 1»حَمَلَهُ الشَّيْخُ : أَقُولُ•

•______________________________
، و 1317ذيييل الحييديث 1317-378-5راجييع التهييذيب -(1)

.378ذيل الحديث 378-215-2االستبصار 
.279-راجع المختلف-(2)•

421: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
مِ« 3»-16667-3• مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْي ِ الْقَاسيِ

ي قُلْتُ لِيأَبِ: عَ ْ عَبَّاٍَ عَ ْ سَيْفِ بْ ِ عَمِيرَةَ عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ قَالَ
قَالَ-آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ-عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ

ثْلَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِ-قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً-أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا
.هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ

.1305-375-5التهذيب -(3)•

421: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
سَأَلْتُ : وَ عَنْهُ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ حَرِيزٍ قَالَ« 4»-16668-4•

يَْس فَقَالَ لَ-أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ-أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً
.إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ-عَلَى الْمُحِلِّ شَيْ ءٌ

.737-215-2، و االستبصار 1306-375-5التهذيب -(4)•

421: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الصَّيْدِحَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ 
فْوَانَ وَ« 5»-16669-5• عِيدٍ عَي ْ صيَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سيَ

سَأَلْتُ أَبَيا عَبْيدِ اللَّيهِ ع عَي ْ رَجُيلٍ : فَضَالَةَ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ قَالَ
إِنَّمَا -فَقَالَ لَا بَأََْ« 6»أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ -أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ

.الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ
.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
.738-215-2، و االستبصار 1307-375-5التهذيب -(5)•
(.هامش المخطوط)المحل -في نسخة-(6)•
. م  هذه األبواب5ياتي في الباب -(7)•
•

421: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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حَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَيْتَةٌ
ذكره عليى على ذبحه، و ال معنى لاللّه بأن التذكية انما تتحقق بذكر و •

ما حرمه، فيكون لغوا، 
ةلوح سيما حاتعارض الميتة و الصيد للمحرم المضطر، « 3»بأخبار و •

ليى ، و إن كان قد يناقش بإيمياء األول إحنها الميتة على الصيد« 4»
جواز إطعامه و ان أوجب فداء آخر، و باشيتمال اآلخير عليى لفيظ 

، ينبغي المشعر بالندب و على التفصيل المنافي للمطلوب

289: ، ص18لواهر الكالم في شر  شرائع اإلسالم؛ ج 
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حَا ذَبَحَُِ الْمُحْرِمُ حِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَيْتَةٌ
.م  أبواب كفارات الصيد-43-الباب-الوسائل( 3)•
و 8الحيديث -م  أبواب كفارات الصيد-43-الباب-الوسائل( 4)•

.12و 11

289: ، ص18لواهر الكالم في شر  شرائع اإلسالم؛ ج 



80

تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
هِ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَيةِ وَجَيبَ عَلَيْي43« 6»•

قَدَرَإِذَا اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى

84: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَي ْ أَبِييهِ « 7»-17295-1•

: أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِيي عَبْيدِ اللَّيهِ ع قَيالَعَ ِ ابْ ِ 
يَأْكُُل -الَفَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ
قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْيهِ -أَنْ يَأْكُلَ مِ ْ مَالِهِ« 1»مِ َ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ 
.الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ

، و 1283-368-5، و التهييييذيب 1-383-4الكييييافي -(7)•
.714-209-2االستبصار 

(.هامش المخطوط)أ ليس هو بالخيار -في نسخة-(1)•

84: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّيدٍ عَي ِ « 2»-17296-2•

أَلْتُ أَبَيا عَبْيدِ اللَّيهِ ع عَي ِ: ابْ ِ فَضَّالٍ عَ ْ يُونُسَ بْ ِ يَعْقُوبَ قَيالَ سيَ
إِنَّ اللَّيهَ -وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ-الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ

قَالَ -وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ-عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا
قُلْتُ مِي ْ مَيالِي قَيالَ هُيوَ « 3»-تَأْكُلُ مِ ْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ

يهِ قَالَ تَقْضيِ -قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُ ْ عِنْدِي مَالٌ-لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاءَهُ-مَالُكَ
.إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ

م  الباب 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2-383-4الكافي -(2)•
.م  هذه األبواب50

.أو م  ميتة-في المصدر-(3)•

85: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



83

تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
.وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ« 4»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ وَ •

.716-210-2، و االستبصار 1285-368-5التهذيب -(4)•

85: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
وَ عَنْهُ عَ ْ أَحْمَيدَ بْي ِ مُحَمَّيدٍ عَي ِ الْحَسيَ ِ بْي ِ « 5»-17297-3•

هِ ع مَحْبُوبٍ عَ ْ شِهَابٍ عَ ِ ابْ ِ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّي
يْدَ وَ-فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْيرِمٌ قَيالَ يَأْكُيلُ الصيَّ

.يَفْدِي
.3-383-4الكافي -(5)•

85: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
قَالَ أَبُيو الْحَسيَ ِ: مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُسَيْ ِ قَالَ« 6»-17298-4•

.الثَّانِي ع يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِ َ الْمَيْتَةِ
.2734-373-2الفقيه -(6)•

85: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
رِ وَ فِي الْعِلَلِ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَيى الْعَطَّيا« 1»-17299-5•

أَلْتُهُ عَي: عَ ِ الْعَمْرَكِيِّ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ جَعْفَرٍ عَ ْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَيالَ  ِ سيَ
وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّيهَ عَيزَّ وَ جَيلَّ-الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ

.قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَالَهُ-حَرَّمَ الصَّيْدَ وَ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ

.1-445-علل الشرائع-(1)•
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ الْحَسَ ِ عَ ْ مُحَمَّيدِ بْي ِ الْحَسيَ ِ « 2»-17300-6•

الَةَ عَي  ْ الصَّفَّارِ عَ ِ الْعَبَّاَِ بْ ِ مَعْرُوفٍ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ مَهْزِيَارَ عَي ْ فَضيَ
 هُوَ وَ-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ رَجُلٍ اضْطُرَّ: أَبَانٍ عَ ْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ

يْدِ-مُحْرِمٌ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ مِ ْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ لْيتُ قُ-قَالَ يَأْكُلُ مِ َ الصيَّ
نَّمَيا قَالَ يَأْكُيلُ وَ يَفْيدِي فَإِ-فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ

.يَأْكُلُ مِ ْ مَالِهِ

.2-445-علل الشرائع-(2)•
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
وَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ سَعْدِ بْ ِ عَبْدِ اللَّهِ عَي ْ مُحَمَّيدِ بْي ِ « 3»-17301-7•

قُلْيتُ: عَبْدِ الْحَمِيدِ عَ ْ يُونُسَ بْ ِ يَعْقُوبَ عَ ْ مَنْصُورِ بْي ِ حَيازِمٍ قَيالَ
أْكُيلُ وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِ ْ أَيِّهِمَيا يَ-لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ

طُ-قَالَ يَأْكُلُ مِ َ الصَّيْدِ رَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَيلَّ اللَّيهُ الْمَيْتَيةَ لِمَي ِ اضيْ
يَأْكُيلُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِ ْ مَالِهِ فَ-قَالَ بَلَى وَ لَكِ ْ يَفْدِي-إِلَيْهَا

.الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ

.3-445-علل الشرائع-(3)•
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
وَ قَدْ ةُوِيَ أَنَُِّ يَأْكُلُ حِنَ الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَوا أُحِلَّوتْ قَالَ « 4»-17302-8•

.وَ لَمْ يُحَلَّ لَُِ الصَّيْدُ-لَُِ

.3ذيل الحديث 3-445-علل الشرائع-(4)•
.«5»يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ : أَقُولُ•
.م  هذا الباب11ياتي في الحديث -(5)•

 86: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
مِ« 1»-17303-9• مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْي ِ الْقَاسيِ

أَلْتُ : عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ قَالَ« 2»عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ سَيْفِ بْ ِ عَمِيرَةَ  سيَ
 أَيُّهُمَيا قَالَ-اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ-أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ مُحْرِمٍ
يْدَ مُحَيرَّمٌ عَلَيى « 3»-أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُيلَ قُلْيتُ الْمَيْتَيةُ لِيأَنَّ الصيَّ

تُ قُلْي-فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِ ْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَيةِ-الْمُحْرِمِ
.آكُلَ مِ ْ مَالِي قَالَ فَكُلِ الصَّيْدَ وَ افْدِهِ
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
انَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِ ِ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ صَفْوَ« 4»-17304-10•

دِي بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُي ْ عِنْي
.قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ-مَالٌ
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
فَّارِ عَي ْ « 5»-17305-11• وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْي ِ الْحَسيَ ِ الصيَّ

انَ مُحَمَّدِ بْ ِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَ ْ إِسْحَاقَ عَ ْ جَعْفَرٍ عَ ْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَ
يْتَيةَ الَّتِيي فَلْيَأْكُيلِ الْمَ-يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ

.أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
يْدِ وَ لَيمْ يَيتَمَكَّ ْ مِي َ: أَقُولُ• حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَ ْ لَمْ يَجِدْ فِيدَاءَ الصيَّ

.«6»الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِمَا مَرَّ 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
.713-209-2، و االستبصار 1282-368-5التهذيب -(1)•
.محمد، ع  سيف ب  عميرة-في التهذيب-(2)•
.م  الصيد أو الميتة-في المصدر زيادة-(3)•
.40-317-المحاس -(4)•
.715-209-2، و االستبصار 1284-368-5التهذيب -(5)•
م  هذا البياب 10و 9و في الحديثي  7-1مر في األحاديث -(6)•

.م  وجوب أكل الصيد و االفداء
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
 ِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ الْحُسَيْ ِ عَ ِ النَّضْرِ بْي« 7»-17306-12•

-رِمِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْمُحْي: عَ ْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَسُوَيْدٍ 
 يَتْيرُكُ فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ-إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً

.الصَّيْدَ الْحَدِيثَ

، و 717-210-2، و االستبصييار 1286-369-5التهييذيب -(7)•
.م  هذه األبواب32م  الباب 2أورد ذيله في الحديث 
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تعاةض الميتة و الصيد للمحرم المضطر
«1»عَنْهُ عَ ِ النَّضْرِ بْ ِ شُعَيْبٍ عَ ْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ مِثْلَهُ وَ •
.1632-467-5التهذيب -(1)•

حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَ ْ لَا يَتَمَكَّ ُ مِ َ الْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَيهُ عَلَيى: أَقُولُ•
يْدَ « 2»التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ  وَ عَلَى مَ ْ وَجَدَ الصيَّ

.غَيْرَ مَذْبُوحٍ
نيفية و نقله في المنتهى ع  الحس  البصري و الثوري و أبيي ح-(2)•

(. قده. منه.)مالك و أحمد و محمد ب  الحس 
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