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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 
يَكُرونُ فِري « 10»فِي الْبَرِّ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، وَ مَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَررِّ 

يْدِ «12»وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ « 11»الْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي الْبَحْرِ  ، فَهُوَ مِنْ صرَ
«13». «الْبَحْرِ

533-532: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«ه تعالىٰ  اللّ»:+ في الوافي عن 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 الذين»: في التهذيب(. 4)•
.«تأكلون»: 2739والفقيه، ح « جد»في (. 5)•
نره وفصل ما بينهما؛ يستفاد م: قوله عليه السالم»: 385، ص 17في مرآة العقول، ج (. 6)•

ض فري البررّ فهرو أنّ ما كان من الطيور يعيش في البرّ والبحر يعتبر بالبيض، فإن كان يبي
و صريد صيد البرّ وإن كان مالزماً للماء كالبطّ ونحوه، وإن كان ممّا يبيض فري البحرر فهر

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

: وقرال ابرن منررور. «األجمة من القصب»: قال الجوهري. جمع األَجَمة: «اآلجام»(. 7)•
الصرحاح، :راجع. منبت الشجر، كالغَيْضة: األجمة: وقيل. «الشجر الكثير الملتفّ: األجمة»
(.أجم)8، ص 12؛ لسان العرب، ج 1858، ص 5ج 

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

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

: 209والتهرذيب وتفسرير العيّاشري، ح 2739وفي الفقيره، 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، جن»في (. 12)•
، بسرنده عرن حمّراد، عرن حرير ، عرن أبري 1270، ح 365، ص 5التهذيب، ج (. 13)•

، عرن حرير ، عرن أبري 209، ح 346، ص 1تفسير العيّاشي، ج . ه عليه السالمٰ  عبداللّ
: ، مرسلًا، وفي األخيرين من قوله2739، ح 374، ص 2ه عليه السالم؛ الفقيه، ج ٰ  عبداللّ

يأكرل »: ، إلى قولره2731، ذيل ح 369، ص 2الفقيه، ج . «وقال أحلّ لكم صيد البحر»
، 426، ص 12؛ الوسائل، ج 13026، ح 725، ص 13الوافي، ج « مالحه وطريّه ويت وّد

.16682ح 

533: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَنْ أَبِيهِ، عَرنِ ابْرنِ أَبِري عُمَيْررٍ، عَرنْ «14»عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . 2/ 7447•

:مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

كُونُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَ»: هِ عليه السالم، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•
لَرا أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِري الْبَررِّ وَ الْبَحْررِ، فَ« 1»

فَعَلَيْرهِ الْجَر َاءُ « 2»يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَرهُ 
«5». «4« »عَ َّ وَ جَلَّاللّهُ كَمَا قَالَ « 3»
اء، هو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في المر»: في المرآة(. 4)•

.«كما مرّ

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«بن 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 عن معاوية بن عمّار، وفي األخير مع زيادة في أوّله الرواف
، ذيررل ح 426، ص 12؛ الوسررائل، ج 13028، ح 726، ص 13ج 

16681.

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ . 3/ 7448•

عْفَررٍ أَبِي جَعَنْ :مُسْلِمٍبْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
أَلْتُهُ : عليه السالم، قَرالَ مُحْررِمٍ قَتَرلَ « 7»عَرنْ « 6»سرَ
يْرهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ؛ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً، فَعَلَ»: جَرَادَةً؟قَالَ

«9». ««8»دَمُ شَاةٍ 

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

.«سألته: عن أبي جعفر عليه السالم، قال»
.«من»: وفي المطبوع. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي(. 7)•
. رةفري قترل الجررادة تمر: كفّ من طعام؛ قيل: قوله عليه السالم»: في المرآة(. 8)•

وله عليره وق.... وقيل بالتخيير، ولعلّه أظهر جمعاً بين األخبار . كفّ من طعام: وقيل
رة إلرى فعليه دم شاة، هذا مقطوع به في كالم األصحاب، والمرجع في الكثر: السالم
.«العرف

، 208، ص 2، مع اختالف؛ االستبصار، ج 1267، ح 364، ص 5التهذيب، ج (. 9)•
ن ، مع اختالف يسير، وفيهما بسند آخر عن عالء، عن محمّد بن مسلم، عر708ح 

؛ 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 13الررروافي، ج 707، ح 207، ص 2واالستبصرررار، ج 
.17274، ح 78، ص 13الوسائل، ج 

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَرنْ حَرِير ٍ، «10»عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . 4/ 7449•

فِري مُحْررِمٍ قَتَرلَهِ عليه السالم ٰ  أَبِي عَبْدِ اللّعَنْ : مَّنْ أَخْبَرَهُعَ
مِرنْ خَيْرٌ « 11»يُطْعِمُ تَمْرَةً، وَ التَّمْرَةُ »: جَرَادَةً، قَالَ

«1». «جَرَادَةٍ

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

، بسندهما عن حمّاد، عن حري ، عن زرارة، عرن أبري 706، ح 207
، بسرند 1364، ح 363، ص 5التهرذيب، ج . ه عليه السرالمٰ  عبداللّ
؛ فقه الرضا عليه السرالم، 2731، ذيل ح 369، ص 2الفقيه، ج . آخر
، ص 13، وفي الثالثة األخيرة مع اختالف يسير الروافي، ج 227ص 
.17275، ح 78، ص 13؛ الوسائل، ج 13035، ح 727

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
يَرةَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِ. 5/ 7450•

:«2»بْنِ عَمَّارٍ 

اعْلَرمْ أَنَّ مَرا»: هِ عليه السالم أَنَّهُ قَالَٰ  أَبِي عَبْدِ اللّعَنْ •
بَعِيرررُكَ، « 5»أَوْ وَطِئَتْررهُ « 4»مِررنَ الرردَّبَا « 3»وَطِئْررتَ 

«7». ««6»فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ 

535: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
.«بن عمّار»-:«بخ، بف، جر»في (. 2)•
.«وطئته»: 17276وفي الوسائل، ح . «به»:+ «بث»في (. 3)•
ع يشربه هو نو»: وقال ابن 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 التحررّز فرال شري»: في المرآة(. 6)•

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

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

535: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
، عَنْ أَحْمَدَ بْرنِ مُحَمَّردٍ، عَرنْ عَلِريِّ بْرنِ ٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 6/ 7451•

:الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

-مَررَّ عَلِريٌّ»: عَنْ أَبِي جَعْفَررٍ عليره السرالم، قَرالَ•
قَوْمٍ يَرأْكُلُونَ جَررَاداً،ٰ  عَلى-هِ عَلَيْهِٰ  صَلَوَاتُ اللّ

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

«3». ««2»فِي الْمَاءِ إِذاً 

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

يرر، وال العامّة كأحمد في أحد قوليه، ونسب إلى أبي سعيد الخدري وعروة بن ال ب
يد البحرر خالف بين علمائنا في أنّه من صيد البرّ، واحتجّ عليه السالم عليهم بأنّ ص

لى اهلل البدّ أن يعيش في الماء، وهو ال يعيش فيه، واحتجّوا بما رواه عن النبريّ صر
.«عليه و آله أنّه من نثرة حوت البحر، أي عطسته، وهم أقرّوا بضعفه عندهم

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

فقيره، ال. «...عن أبي جعفر عليه السالم أنّه مرّ على اناس يأكلون جرراداً ... »: وفيه
مرّ أبوجعفر عليه السرالم علرى النراس»: ، مرسلًا، وفيه2732، ح 371، ص 2ج 

، ح 726، ص 13وفيهمرا مرع اخرتالف يسرير الروافي، ج « ...وهم يأكلون جراداً 
.16685، ح 428، ص 12؛ الوسائل، ج 13030

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 



16

صيد البر-األول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّرادٍ، عَرنْ حَرِير ٍ، عَرنْ . 7/ 7452•

: أَحَدِهِمَا عليهما السالم، قَالَعَنْ :زُرَارَةَ

« 5»إِذَا كَراََ ََََر  « 4»الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَررَادَ »•
يْ  َ «6»الطَّرِيقِ  ، فَإَِْ لَمْ يَجِردْ ُُردًاف فَتَتَر َ، فَََرا رَ
394/ 4«7». «ََََيْهِ

؛ 228، ص 1الصرحاح، ج : راجرع. ، أي يتجنّبه«يتنكّب الجراد»(. 4)•
(.نكب)770، ص 1لسان العرب، ج 

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

ه ٰ  ، بسندهما عن حمّاد، عن حري ، عرن أبري عبردالل710ّ، ح 208
، 1269، ح 364، ص 5؛ والتهرذيب، ج 709وفيره، ح . عليه السرالم

ع ه عليه السرالم، وفري كرلّ المصرادر مرٰ  بسند آخر عن 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 (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
فْوَ. 8/ 7453• انَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صرَ

:، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَٰ  بْنِ يَحْيى
ونَهُ • مِرنْ ََيْررِ تَعَمُّردٍ « 8»سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسرُ

لِقَتْلِهِ، أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَيَطَأُونَهُ؟
قَتَلْتَرهُ « 11»وَجَدْتَ مَعْدِلًا، فَاعْدِلْ عَنْرهُ، فَرإِنْ « 10»إِنْ »: «9»قَالَ •

«2». «، فَلَا بَأْسَ«1»ََيْرَ مُتَعَمِّدٍ « 12»

534: ، ص8؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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صيد البر-األول
(.دوس)90، ص 6لسان العرب، ج . الوطي باألقدام: الدَّوْسُ(. 8)•
.«فقال»: «بث، بف»في (. 9)•
.«رجلًا»:+ «ظ»في (. 10)•
.«وإن»: في الوافي(. 11)•
.«قتله»: «بث، جن»في (. 12)•
 537: ، ص8، ج (دار الحديث-ط )الكافي •
:حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ ََيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الطَّيَّارِ. 9/ 7454•
«4». ««3»لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ »: عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السالم، قَالَ•

.«من َير تعمّد»: في الوافي(. 1)•
.16687، ح 429، ص 12؛ الوسائل، ج 13041، ح 729، ص 13الوافي، ج (. 2)•
. لمشرتبهطير الماء، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ، أو علرى 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 (دار الحديث-ط )الكافي 
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اإلارة و الداللة مسببة لَصيد
مرن الراهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النص و الفتوىنعم •

الصريد كون اإلشارة و الداللة مسببة للصيد، فال تحرم داللة من يررى
رح بره بحيث ال يفيده ذلك شيئا و ال داللة من ال يريد الصيد كما ص
ي هري َير واحد، لألصل و َيره، بل قد يمنع كون مثله من الداللة الت

ها، بخالف على ما قيل أعم من اإلشارة باعتبار تحققها بالكتابة و َير
اإلشارة المختصة بأج اء البدن، و إن كان ال يخلو من نرر، 

 288: ، ص18جواهر الكالم في رح رائع اإلسالم، ج 
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اإلارة و الداللة مسببة لَصيد
لداللرة لو ضحك أو تطلع اليه ففطن َيره فصاده فان تعمد ذلرك لو •

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

ليره و ال تشرر ا»(: عليره السرالم)ب  قولره جهة الشرطية كما أومى إليه 
.«فيستحل من أجلك

 288: ، ص18جواهر الكالم في رح رائع اإلسالم، ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إَالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
المشهور و هو أحوط، ميتة، ََ  ذُحه كاَ فَو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
األحوط ترك قتل ال نبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و •
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •

418: ، ص1تحرير الوسيَة؛ ج 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
كيف كان ف  لو ذبحه أي المحرم كران ميترة حرامرا علرى المحرل و و •

عيد و المحرم كما صرح به الشيخ و الحلي و القاضي و يحيرى برن سر
ة الفاضالن و َيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشرهور شرهر

ف، بل عريمة، بل لم يحك الخالف فيه بعض من عادته نقله و إن ضع
ي في المنتهى و عن التذكرة اإلجماع عليه، بل هو المراد أيضا ممرا فر

عرن النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر على ما حكي
بعضها أنه كالميتة، بل في األخير اإلجماع عليه أيضا،

 288: ، ص18جواهر الكالم في رح رائع اإلسالم، ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
َُابُ أَََّ مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُروَ مَيْتَرةٌ حَررَامٌ ََََر  10« 1»•

الْمُحِ ِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا ذُُِحَ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ
فْوَانَ« 2»-16693-1• مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَرنْ صرَ

يْدُ اليُرذَُْحُ لَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ صرَّ
.فِي الْحَرَمِ وَ إَِْ صِيدَ فِي الْحِ ِّ

مرن 8، و أورده مرسال فري الحرديث 2365-261-2الفقيه -(2)•
.من هذه األبواب5الباب 

431: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
.«3»رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ •
.2717-363-2الفقيه -(3)•

431: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 4»-16694-2•

عَنْ أَبِري عَبْردِ « 5»عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِيِّ 
قَرالَ ََََيْرهِ -فِي رَجُ ٍ ذََُحَ حَمَامَةف مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِاللَّهِ ع 

ا طَرَحَرهُ قَُْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَ-الْفِدَا ُ قَُْتُ فَيَأْكَُُهُ قَالَ لَا
.قَُْتُ فَمَا يَصْنَعُ ُِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ-فَعَََيْهِ فِدَا ٌ آخَرُ

، و 739-215-2، و االستبصررار 1319-378-5التهررذيب -(4)•
.من أبواب كفارات الصيد55من الباب 1أورده في الحديث 

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

431: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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خالد
154/الخاءباب/النجاشيرجال•
خالد السدي الب از -405•
ن خرالد بر[ هرو]إنه : كوفي روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و قيل•

اب لره كتر. خلف المقري خال محمد بن علي الصريرفي أبري سرمينة
أخبرنا أحمد بن محمرد برن هرارون . اُن أُي َميريرويه َدة منهم 

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

. َن خالد ُكتاُهاُن أُي َمير حدثنا 
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خالد
175/خالدباب/الخاءباب/الطوسيفهرست•
. خالد السندي-271•
يى بن أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن يح. له كتاب•

.َن خالد السندياُن أُي َمير زكريا بن شيبان عن 
•

199/الخاءباب.../عبدأبيأصحاب/الطوسيرجال•
خالد السدي الب از -2517-32•
. الكوفي•
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 

 اللَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ•
.«6»ع مِثْلَهُ 

.2356-259-2الفقيه -(6)•

431: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّرنْ ذَكَررَهُ « 1»-16695-3•

: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يْدَقَُْتُ • يبُ الصرَّ مُرهُ أَوْ فَيَفْدِيرهِ أَ يَطْعَ-لَهُ الْمُحْرِمُ يُصرِ

قَُْرتُ فَمَرا -قَالَ إِذاف يَكُوََ ََََيْرهِ فِردَا ٌ آخَررُ-يَطْرَحُهُ
.يَصْنَعُ ُِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ

-2، و االستبصررار 1320-378-5التهررذيب -(1)•
من 55من الباب 2، و أورده في الحديث 215-740

.أبواب كفارات الصيد

432: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 

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

432: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِري« 3»-16696-4•

: عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَوَهْبٍعَنْ أَبِيهِجَعْفَرٍ عَنْ 

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 االستبصررار 1315-377-5التهررذيب -(3)•

2-214-733.
432: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مَيْتَةٌذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَا 
فَّارِ عَرنِ « 4»-16697-5• نِ الصرَّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ الْحَسرَ

الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع 

يْدَ فِرذََُحََََِيًاف ع كَاََ يَتُولُ إِذَا أَََّ • ي الْمُحْررِمُ الصرَّ
وَ -لَا يَأْكَُُهُ مُحِ ٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ-مَيْتَةٌغَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ 

تَرةٌمَيْفَهُوَ -الْمُحِ ُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِذََُحَإِذَا 
.لَا يَأْكَُُهُ مُحِ ٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ

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

432: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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مِسْكِينٍََََ  ُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَرنْ أَبِيرهِ « 5»-16698-6•

:قَالَعَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ 

دَّقُ يَتَصرَ وَ -الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْرهِ جَر َاؤُهُ•
.ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِ

ال يوجد في الكافي المطبروع، و يرهرر مرن-(5)•
بعررض شررروحه و كررذا بعررض مجرراميع الحررديث 

.المتاخرة، حصول نقص في المطبوع، فالحظ
432: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 



35

ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
دُوقُ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ يَعْقُروبَ وَ • وَ رَوَاهُ الصرَّ

مَا حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ 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)•
.من هذا الباب5-2مر في األحاديث -(3)•
، و فري 15و فري البراب 14مرن البراب 6ياتي في الحديث -(4)•

.من أبواب كفارات الصيد29من الباب 2الحديث 

 433: ، ص12وسائ  الشيعة؛ ج 
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ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
رواية الحلبي قرال المحررم إذا قترل الصريد فعليره جر اؤه و: منهاو •

و الراهر ان المراد من الرذيل هرو . «5»يتصدق بالصيد على مسكين 
ا ال وجره التصدق بالصيد على المسكين فيدل على جواز اكله له و الّر
لمرراد هرو لوجوبه بل جوازه و احتمال كون الباء للسببيّة بحيث كان ا

يرر ل وم التصدق على المسكين ألجل الصيد الرذي قتلره حرامرا  و َ
البعدمشروع في َاية 

317: ، ص3الحج؛ ج -تفصي  الشريعة في رح تحرير الوسيَة 
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ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
-سرالمََيره ال-اَ الحَبي لم ينتَه َن المعصوملكن اإلشكال في •

ال يصردر و ان كان يبعده ان مثل الحلبيُ  الظاهر كونه فتوى نفسه
ى فري خصوصا بعد عدم كون الفترو-ع-منه الفتوى الّا بما سمع منه

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

317: ، ص3الحج؛ ج -تفصي  الشريعة في رح تحرير الوسيَة 
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ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
ارَةُ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْ َمْرهُ الْكَفَّر48« 6»•

إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
عِي« 7»-17321-1• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْرنِ سرَ

: قَرالَأَُِري ََبْردِ الََّرهِ ع عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ 
-مِسْكِينٍوَ يَتَصَدَّقُ ُِالصَّيْدِ ََََ -الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَ َ الصَّيْدَ فَعَََيْهِ جَزَاؤُهُ

 وَ اللَّرهُ مِنْرهُوَ يَنْرتَقِمُ -فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَر َاءٌفَإِنْ عَادَ
.النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ

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

93: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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ََََ  مِسْكِينٍُِالصَّيْدِيَتَصَدَّقُ 
عَلَى الْعَمْدِ لِمَا يَرأْتِي وَ لِرذِكْرِ النَّقِمَرةِ « 1»حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ ََيْرُهُ : أَقُولُ•

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

 94: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِرلِّ إِذَا ذَبَحَرهُ 3« 1»•

مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْ َمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ
عَرِيِّ عَرنْ « 2»-16665-1• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِري عَلِريٍّ الْأَشرْ

:  قَالَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ
لَالٌ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَ-قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ

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

 420: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيرهِ عَرنْ حَمَّرادِ بْرنِ « 3»-16666-2•

لَّرهِ ع قَالَ أَبُو عَبْردِ ال: عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
نْ فَإِنَّرهُ يَنْبَغِري لَرهُ 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: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
لَرهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْوَ  رَوَاهُ •

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

 420: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
.عَلَى مَا إِذَا ذَكَّاهُ مُحِلٌّ« 2»وَ ََيْرُهُ « 1»حَمَلَهُ الشَّيْخُ : أَقُولُ•

•______________________________
، و 1317ذيررل الحررديث 1317-378-5راجررع التهررذيب -(1)

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

421: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
مِ« 3»-16667-3• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْرنِ الْقَاسرِ

ي قُلْتُ لِرأَبِ: عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ 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: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 



45

الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
سَأَلْتُ : وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِي ٍ قَالَ« 4»-16668-4•

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

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

421: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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الصَّيْدِمَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
فْوَانَ وَ« 5»-16669-5• عِيدٍ عَرنْ صرَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سرَ

سَأَلْتُ أَبَرا عَبْردِ اللَّرهِ ع عَرنْ رَجُرلٍ : فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
إِنَّمَا -فَقَالَ لَا بَأْسَ« 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)•
. من هذه األبواب5ياتي في الباب -(7)•
•

421: ، ص12وسائ  الشيعة، ج 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
ذكره علرى على ذبحه، و ال معنى لاللّه بأن التذكية انما تتحقق بذكر و •

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

لرى ، و إن كان قد يناقش بإيمراء األول إمنها الميتة ََ  الصيد« 4»
جواز إطعامه و ان أوجب فداء آخر، و باشرتمال اآلخرر علرى لفرظ 

، ينبغي المشعر بالندب و على التفصيل المنافي للمطلوب

289: ، ص18جواهر الكالم في رح رائع اإلسالم؛ ج 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
.من أبواب كفارات الصيد-43-الباب-الوسائل( 3)•
و 8الحرديث -من أبواب كفارات الصيد-43-الباب-الوسائل( 4)•

.12و 11

289: ، ص18جواهر الكالم في رح رائع اإلسالم؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
هِ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَرةِ وَجَربَ عَلَيْر43« 6»•

قَدَرَإِذَا اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْ َمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى

84: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَرنْ أَبِيرهِ « 7»-17295-1•

: أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِري عَبْردِ اللَّرهِ ع قَرالَعَنِ ابْنِ 
يَأْكُُل -الَفَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ

قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْرهِ -أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ« 1»مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ 
.الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ

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

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

84: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّردٍ عَرنِ « 2»-17296-2•

أَلْتُ أَبَرا عَبْردِ اللَّرهِ ع عَرنِ: ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَرالَ سرَ
إِنَّ اللَّرهَ -وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ-الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ

قَالَ -وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ-عَ َّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا
قُلْتُ مِرنْ مَرالِي قَرالَ هُروَ « 3»-تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ

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

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

.أو من ميتة-في المصدر-(3)•

85: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
.وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ« 4»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ •

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

85: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
نِ بْرنِ « 5»-17297-3• وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَردَ بْرنِ مُحَمَّردٍ عَرنِ الْحَسرَ

هِ ع مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّر
يْدَ وَ-فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْررِمٌ قَرالَ يَأْكُرلُ الصرَّ

.يَفْدِي
.3-383-4الكافي -(5)•

85: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
نِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 6»-17298-4• قَالَ أَبُرو الْحَسرَ

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

85: ، ص13وسائ  الشيعة؛ ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
رِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَرى الْعَطَّرا« 1»-17299-5•

أَلْتُهُ عَر: عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَرالَ نِ سرَ
وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّرهَ عَر َّ وَ جَرلَّ-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)•

 86: ، ص13وسائ  الشيعة، ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
نِ « 2»-17300-6• وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ الْحَسرَ

الَةَ عَر نْ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْ ِيَارَ عَرنْ فَضرَ
 هُوَ وَ-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اضْطُرَّ: أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ

يْدِ-مُحْرِمٌ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ لْرتُ قُ-قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصرَّ
نَّمَرا قَالَ يَأْكُرلُ وَ يَفْردِي فَإِ-فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ

.يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ

.2-445-علل الشرائع-(2)•

 86: ، ص13وسائ  الشيعة، ج 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَرنْ مُحَمَّردِ بْرنِ « 3»-17301-7•

قُلْرتُ: عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْرنِ حَرازِمٍ قَرالَ
أْكُرلُ وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَرا يَ-لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ

طُ-قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ رَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَرلَّ اللَّرهُ الْمَيْتَرةَ لِمَرنِ اضرْ
يَأْكُرلُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ فَ-قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ يَفْدِي-إِلَيْهَا

.الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ

.3-445-علل الشرائع-(3)•
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَأْكُ ُ مِنَ الْمَيْتَةِ لِأَنَّهَرا أُحََِّرتْ قَالَ « 4»-17302-8•

.وَ لَمْ يُحَ َّ لَهُ الصَّيْدُ-لَهُ

.3ذيل الحديث 3-445-علل الشرائع-(4)•
.«5»يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ : أَقُولُ•
.من هذا الباب11ياتي في الحديث -(5)•
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
مِ« 1»-17303-9• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْرنِ الْقَاسرِ

أَلْتُ : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ« 2»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ  سرَ
 أَيُّهُمَرا قَالَ-اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ-أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ
يْدَ مُحَررَّمٌ عَلَرى « 3»-أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُرلَ قُلْرتُ الْمَيْتَرةُ لِرأَنَّ الصرَّ

تُ قُلْر-فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَرةِ-الْمُحْرِمِ
.آكُلَ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ الصَّيْدَ وَ افْدِهِ
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
انَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَ« 4»-17304-10•

دِي بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُرنْ عِنْر
.قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ-مَالٌ
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
فَّارِ عَرنْ « 5»-17305-11• نِ الصرَّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْرنِ الْحَسرَ

انَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَ
يْتَرةَ الَّتِري فَلْيَأْكُرلِ الْمَ-يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ

.أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
يْدِ وَ لَرمْ يَرتَمَكَّنْ مِرنَ: أَقُولُ• حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ فِردَاءَ الصرَّ

.«6»الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِمَا مَرَّ 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
.713-209-2، و االستبصار 1282-368-5التهذيب -(1)•
.محمد، عن سيف بن عميرة-في التهذيب-(2)•
.من الصيد أو الميتة-في المصدر زيادة-(3)•
.40-317-المحاسن-(4)•
.715-209-2، و االستبصار 1284-368-5التهذيب -(5)•
من هذا البراب 10و 9و في الحديثين 7-1مر في األحاديث -(6)•

.من وجوب أكل الصيد و االفداء
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
نِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْر« 7»-17306-12•

-رِمِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْر: عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَسُوَيْدٍ 
 يَتْررُكُ فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ-إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً

.الصَّيْدَ الْحَدِيثَ

، و 717-210-2، و االستبصررار 1286-369-5التهررذيب -(7)•
.من هذه األبواب32من الباب 2أورد ذيله في الحديث 
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تعارض الميتة و الصيد لَمحرم المضطر
«1»عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ مِثْلَهُ وَ •
.1632-467-5التهذيب -(1)•

حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَرهُ عَلَرى: أَقُولُ•
يْدَ « 2»التَّقِيَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ  وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الصرَّ

.ََيْرَ مَذْبُوحٍ
نيفرة و نقله في المنتهى عن الحسن البصري و الثوري و أبري ح-(2)•

(. قده. منه.)مالك و أحمد و محمد بن الحسن
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
و الحرمة كتذكيرة المغصروب، و برأن « 5»بأنه ال منافاة بين الذكر و •

ة، و إال كونره ميترلعدماألظهر ترجيح الصيد ََ  الميتة، و ليس إال 
ضرورة عردم الحرمرة الصريدية فيره، برل فري بعرضلكاَ العكس،

خالف ُفدا ه يعطيهألنه ، التعَي  ُأنه مالهالمرجحة له « 6»النصوص 
تسرمع ، و سإال لم يكن ماال، و هو كالصريح في كونه مذكى، و الميتة

أتي لره زيادة تحقيق لذلك عند تعرض المصنف له، بل يراللّه إن شاء 
.في كتاب األطعمةاللّه تتمة إن شاء 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ

و « رالرذك»و لكن في المسرودة « الذكاة»في المخطوطة المبيضة ( 5)•
ال معنى لذكره علرى مرا»: هو الصواب ألنه جواب عما تقدم من قوله

«حرمه
و 5الحديث -من أبواب كفارات الصيد-43-الباب-الوسائل( 6. )•

.7و 6
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
أوال، على كل حال فال داللة فيها على المطلوب، فالعمدة ما عرفترهو •

الحرل أنه إن ذبحه في»لكن عن الفقيه و المقنع و المختصر األحمدي 
ا أنه ال بأس أن يأكل المحل مر»بل في األول « جاز للمحل أن يأكله

نحرو المحكري عرن المفيرد و « صاده المحرم، و على المحرم فرداؤه
لرى المرتضى أيضا، لكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحررم ع

اه المحل على معنى أن له تذكيته و أكله، ال أن المراد األكرل ممرا ذكر
.المحرم بصيده
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
ي على كل حال فقد مال اليه بعض متأخري المترأخرين للطعرن فرو •

ل مرن سند الخبرين األولين، فال يصلحان معارضين لما دل على الحر
العموم، و 

( عليره السرالم)ه ٰ  سألت أبا عبد الرلّ« »1»صحيح معاوية ابن عمار •
، ال بأس: عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحالل؟ فقال

«إنما الفداء على المحرم
•______________________________

.5من أبواب تروك اإلحرام الحديث -3-الباب-الوسائل( 1)
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
عن محررم ( عليه السالم)ه ٰ  سألت أبا عبد اللّ« »2»صحيح حري  و •

ا ليس على المحرل شري ء، إنمر: أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ قال
«الفداء على المحرم

.4من أبواب تروك اإلحرام الحديث -3-الباب-الوسائل( 2)•
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
(: عليه السالم)ه ٰ  قلت ألبي عبد اللّ« »3»صحيح منصور بن حازم و •

أمرا أنرا كنرت : رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل و أنا حالل قرال
لريس هرذا مثرل هرذا : فرجل أصاب ماال حرامرا فقرال: فاعال قلت

«هٰ  يرحمك اللّ
المحرم إذا »أيضا ( عليه السالم)عنه « 4»و حسن الحلبي أو صحيحه •

«و يتصدق بالصيد على مسكين، قتل الصيد فعليه ج اؤه
.3من أبواب تروك اإلحرام الحديث -3-الباب-الوسائل( 3)•
.6الحديث -من أبواب تروك اإلحرام-10-الباب-الوسائل( 4)•
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
لقتل المتقدم سابقا المراد باإلصابة فيه ا« 1»حسن معاوية بن عمار و •

لسرياق، و بقرينة األمر بالدفن في صدره، فيتعدى إلى الذيل بشرهادة ا
هو ال يخلو من قوة، خصوصرا بمالحررة مرا فري بعرض النصروص 

المرجحة له على الميتة عند االضطرار التي أشرنا إليها، 

•______________________________
.2الحديث -من أبواب تروك اإلحرام-3-الباب-الوسائل( 1)
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
حل، إال أن حينئذ فيكون المراد من كونه ميتة بالنسبة للمحرم ال المو •

رين الشهرة العريمة و اإلجماعات المحكية الجرابرة للخبررين الم برو
ترجح القول اآلخر عليه و إن صحت أخبراره، خصوصرا بعرد عردم 

ة، الصراحة في داللة البعض، الحتمال إرادة َيرر القترل مرن اإلصراب
فيكون المحل هو المذكي له و إن كان الذي رماه المحرم، 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
أي يتصردق المصردرية« الصيد»للسببية و « بالصيد»كون الباء في و •

لقرينرة لفعله الصيد على مسكين أو مساكين، خصوصرا بعرد ضرعف ا
ان بردلها على ما قيل، فر« يدفنه»: الم بورة باختالف النسخة في قوله

يخ أو المراد ج اء الصيد أو َير ذلك، بل عن الش« يفديه»في أخرى 
ترة، بخرالف احتمال التفصيل بين الذبح و التذكية برالرمي، فراألول مي

ار الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه، بل قيرل إنره ظراهر اختير
طلرق المفيد في المقنعة، لكن يمكن دعوى اإلجماع على كون المراد م

.تذكية المحرم من الذبح نصا و فتوى، هذا
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
إن الراهر جريان جميع أحكرام الميترة عليره، فرال تجروز: قد قيلو •

، و الصالة في جلده و ال َيرها من االستعماالت و خصوصا المائعات
تة أو كالميتة الفاضل في التحرير و إن استشكل فيه لإلشكال في أنه مي

بعرد أو الحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة ال جلده لكنره اسرتقرب
يئا، ذلك عدم الجواز، و إن كان ال يخفى عليك أن في النفس منه شر
ترة و خصوصا مع مالحرة ما سمعته من نصوص الترجيح له على المي

نره محرال التعليل الم بور فيها و العمومات، و عدم معروفية اشتراط كو
التذكية في 
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مَا ذََُحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
ن قولره ظاهر تلك األدلة خالفه، فال بعد في إرادة معنى كالميتة مبل •

. فيها، فينصرف إلى حرمة األكل ال َيره، فتأمل جيدا
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