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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، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•

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 



6

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﴾
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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
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 الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء، و •
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



11

إيذاءالزنبوة و النحل إن لم يقصدا قتل 
الفيار يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب و الكلب العقور وو •

و ما أشبه ذلك، و ال جزاء عليه . و العقارب و الحيات
له أن يقتل صغار السباع و إن لم يك  محذورا منها، و •
قمل على يجوز له قتل الذنابير و البراغيث و القمل إال أنه إذا قتل الو •

ال أ، و األوليى إن أزاله عن جسمه فعليوه الدوداءبدنه ال شي ء عليه و 
.يعرض له ما لم يؤذيه

339: ، ص1المبسوط في فقه اإلحاحية؛ ج 
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إيذاءالزنبوة و النحل إن لم يقصدا قتل 
:العالمة الحلي بعد أن نقل كالم الشيخ في المبسوطقال •
قتليه لك  روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ، ال شي ء عليه، و إن•

ار عمدا، كان عليه أن يتصدّق بشي ء م  الطعام، ألنّ معاويية بي  عمي
تيل ع  الصادق عليه السالم و سأله ع  محرم ق-في الصحيح-روى

عيم يط»: ، قيالعمدابل : قلت« إن كان خطأ فال شي ء»: زنبورا، فقال
.«2« »شيئا م  الطعام

280: ، ص7؛ ج (الحديثة-ط )تذكر  الدقهاء 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ« 1»-17043-9•

: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يْسَ قَالَ إِنْ كَانَ خَطَوأً فَلَو-عَنْ حُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوةاًسَأَلْتُهُ •

اً حِونْ قَوالَ يُطْعِومُ شَويْ -حُتَعَمِّداً قُلْتُ لَا بَلْ -عَلَيْهِ شَيْ ءٌ
.كُلُّ شَيْ ءٍ أَةَادَكَ فَاقْتُلْهُقُلْتُ إِنَّهُ أَةَادَنِي قَالَ -طَعَامٍ

 547: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
.«2»رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ وَ •
.م  أبواب كفارات الصيد8م  الباب 2ياتي في الحديث -(2)•

 547: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ كُلَّ مَيا يَخَافُيهُ عَلَيى 81« 4»•

لَّيا مَيا نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا يَخَافُهُ وَ تَحْرِيمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا عَلَى الْمُحْرِمِ إِ
اسْتُثْنِيَ

عِي« 5»-17035-1• دٍ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْي ِ سيَ
« 6»كُولُّ حَوا يَاَوا ُ : عَ ْ حَمَّادٍ عَ ْ حَرِيزٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّيهِ ع قَيالَ

نْ لَومْ إِوَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَوا فَلْيَقْتُلْوهُ وَ -الْمُحْرِمُ عَلَى نَدْسِهِ حِنَ السِّبَاعِ
.يُرِدْكَ فَلَا تُرِدُْ

.711-208-2، و االستبصار 1272-365-5التهذيب -(5)•
(.هامش المخطوط)كل ما خاف -في الكافي-(6)•

544: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
ى عَ ْ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَوَ •

«7»حَرِيزٍ عَمَّ ْ أَخْبَرَهُ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 

.1-363-4الكافي -(7)•

544: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
.«1»بِإِسْنَادِهِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ السِّنْدِيِّ عَ ْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ •

.1625-465-5التهذيب -(1)•

 545: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْ ِ الْقَاسِمِ عَ ْ إِبْرَاهِيمَ عَي ْ« 2»-17036-2•

:مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ
فَأَمَّيا -ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ•

رِمُ -الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ عَلَيى أَهْيلِ الْبَيْيتِ « 3»وَ تُضيْ
مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَيرِ-وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص-«4»

وَ-فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَيهُ وَ لَيا فَياجِراً-«5»فَلَسَعَتْهُ 
وَ -وَ إِنْ لَيمْ تُيرِدْكَ فَلَيا تُرِدْهَيا-الْحَيَّةُ إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَيا

وَ ارْمِ الْغُيرَابَ وَ -الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَيى كُيلِّ حَيالٍ« 6»الْأَسْوَدُ 
.«7»الْحِدَأَةَ رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ 

 545: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
.1273-365-5التهذيب -(2)•
(.هامش المخطوط)و تحرق -في الكافي و العلل-(3)•
(.هامش المخطوط)البيت -في نسخة زيادة-(4)•
(.هامش المخطوط)عقرب -في الكافي و العلل زيادة-(5)•
-1-سيود-القاموس المحيي . )الحية العظيمة-األسود الغدر-(6)•

304.)
(.هامش المخطوط)ع  ظهر بعيرك -في نسخة-(7)•

 545: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْي ِ الْحَسيَ ِ « 8»-17037-3•

 ْ فَضَالَةَ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ أَبَانٍ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ« 9»
كَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّيهُ تَيرَ

قَوْلَهُ وَ الْحِدَأَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِي َ الْبَعِييرِ وَ الْحَلَمَيةَ مِي َ 
.الْبَعِيرِ

.2-458-علل الشرائع-(8)•
.ع  محمد ب  الحس  الصفار-في المصدر زيادة-(9)•

545: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِييهِ وَ« 10»-17038-4•

عُمَيْرٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ عَ ِ الْفَضْلِ بْ ِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَ ِ ابْ ِ أَبِي
بَعْدَ قَوْلِهِ وَ صَفْوَانَ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ
فَيإِنْ -فَلَا تُرِدْهَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِنْ أَرَادَاكَ

.لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا

.2-363-4الكافي -(10)•

545: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ عَنْهُ عَ ْ عَبَّاسٍ عَ ْ حُسَيْ ِ بْ ِ أَبِي الْعَلَياءِ عَي ْ « 1»-17039-5•

وَدَ الْغَيدِرَ وَ الْيأَفْعَ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ى وَ قَالَ لِي يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسيْ
وَ -قَةَفَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَةَ وَ الْفُوَيْسيِ -الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ

.مِنْهُ َّ يُرِيدُكَ« 2»اقْتُلْ كُلَّ وَاحِدٍ -يَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ
.1274-366-5التهذيب -(1)•
.شي ء-في المصدر-(2)•

546: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَي ْ أَبِييهِ « 3»-17040-6•

قْتَلُ يُ: عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
قْرَبُ وَ كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَ-فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَى وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ

فَيإِنْ -وَ هِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ يُيرْجَمُ الْغُيرَابُ وَ الْحِيدَأَةُ رَجْمياً-وَ الْفَأْرَةُ
.عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ

.3-363-4الكافي -(3)•

546: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّيدٍ عَي ْ « 4»-17041-7•

ييهِ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ْ عَبْدِ الرَّحْمَ ِ الْعَرْزَمِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَي ْ أَبِ
.يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ: عَ ْ عَلِيٍّ ع قَالَ

.10-364-4الكافي -(4)•

546: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ عَنْهُ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْي ِ يَحْيَيى « 5»-17042-8•

لْمُحْيرِمُ يَقْتُلُ ا: عَ ْ غِيَاثِ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
هِ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَيافَ أَنْ يَعْيدُوَ عَلَيْي-الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ

.وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ-«6»

.4-363-4الكافي -(5)•
.يعدوا عليه-في المصدر-(6)•
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ« 1»-17043-9•

انَ قَيالَ إِنْ كَي-سَأَلْتُهُ عَ ْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُيوراً: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يْئاً-قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّيداً-خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ  مِي ْ قَيالَ يُطْعِيمُ شيَ

.قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ-طَعَامٍ
.«2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ •
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قتل الزنبوة و النحل إن لم يقصدا إيذاء
وَدَ وَ فَقَيالَ يَقْتُيلُ الْأَ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْرِمِ وَ مَا يَقْتُيلُ مِي َ اليدَّوَابِّ: مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُسَيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ الْفُضَيْلِ عَ ْ أَبِي الْحَسَ ِ ع قَالَ« 3»-17044-10• سيْ

وَ إِنْ - الْحِيدَأَةَوَ لَا بَيأْسَ لِلْمُحْيرِمِ أَنْ يَرْمِييَ-وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ-وَ إِنْ أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ-وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ-الْأَفْعَى
.عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ

بْتَهُ -هِوَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ تَرْمِي-أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ: وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَنَانِ بْ ِ سَدِيرٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ« 4»-17045-11• فَإِنْ أَصيَ
.عَلَى أَهْلِهِ« 6»وَ تُحْرِقُ الْبَيْتَ -وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ-وَ كَانَ يُسَمِّي الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ-«5»فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ 

بٍ عَ ْ جَعْفَرِ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ أَبِيهِهْعَبْدُ اللَّهِ بْ ُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَ ِ السِّنْدِيِّ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْ ِ وَ« 7»-17046-12•
•______________________________

.م  أبواب كفارات الصيد8م  الباب 1، و أورده في الحديث 5-364-4الكافي -(1)
.م  أبواب كفارات الصيد8م  الباب 2ياتي في الحديث -(2)•
.2722-364-2الفقيه -(3)•
.2718-363-2الفقيه -(4)•
.اهلل عز و جل-في المصدر-(5)•
.و تضرم البيت-في المصدر-(6)•
.66-قرب االسناد-(7)•
 548: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
بَاعِ وَ « 1»وَ الْأَسَدَ وَ مَيا خَيافَ أَنْ يَعْيدُوَ عَلَيْيهِ -وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ-يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِ ْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ: عَ ْ عَلِيٍّ ع قَالَ• مِي َ السيِّ

.الْكَلْبَ الْعَقُورَ
يْ ءٍ أَرَادَهُ مِي َ -«4»أَرَادَاهُ « 3»لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَيا لِلْمُحْيرِمِ إِنْ -سُئِلَ ع عَ ْ قَتْلِ الذِّئْبِ وَ الْأَسَدِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْ ُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ« 2»-17047-13• وَ كُيلُّ شيَ

.فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ-السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ
.يعدوا عليه-في المصدر-(1)•
.70-المقنعة-(2)•
.إذا-في المصدر-(3)•
.أراده-في نسخة-(4)•
•
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