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ىصودىالبرىفيىالفقهىاإلدالميىاحكام
ى.م.د.ىذفاءىذوابىربودأ

ىقدمىرلومىالقرآن–كلوةىالتروةى–ىجامعةىدامراء
ىىىالمقدمة

 الحهد هلل رب العالهين والصالة والسالم عمى سيد الهرسمين سيدنا هحهد وعمى آلو وصحبو وسمم 
 أها بعد :          
نتفاع بها خمقو اهلل تعالى ويسره لإلنسان هن هخموقاتو واإلنتفاع فالصيد نوع هن أنواع اإلكتساب واإل        

بأكمو واإلكتساء بجمده واستخداهو في الحياة إضافة الى اإلنتفاع بثهنو والشريعة االسالالهية بهالا عيالدناىا هالن 
هالئهتيا لمحياة وتنظيهيا ليا، قد نظهت ىذا النوع هن االكتساب ووضعت لالو ضالوابط وشالروطاص لصالحة ىالذا 

هالالن ىالالذا ارتأيالالت أن أتنالالاول ىالالذا الهوضالالوع فالالي بحثالالي ىالالذا وأسالالهيتو ا أحكالالام صالاليد البالالر فالالي الفقالالو  كتسالالابإلا
االسالهي( وقد كانت خطتي في ىالذا البحالث أن قسالهتو عمالى هقدهالة وثالثالة هباحالث وخاتهالة فالهبحالث ا ول 

صالطالحاص والثالاني لغالةص و  الصاليدىو تعريف الصيد لغة واصالطالحاص وحكهالو وفيالو هطمبالان ىهالا الهطمالب ا ول  ا 
حكم الصيد والهبحث الثاني في شروط اباحة الصيد وفيو ثالثة هطالب ىي في شالروط الصالائد وشالروط آلالة 

كالان فالي هالن يهتمالك الصاليد وحالالة االشالتراك فالي الصاليد وىهالا  فقالدالصيد وشروط الهصيد أها الهبحث الثالث 
 يق هطمبان. سائمين اهلل تعالى أن يوفقنا التهاهو إنو ولي التوف

ىتعروفىالصودىلغةىوىاصالحًاىوىحكمهىى االولى:ىالمبحث
 فيو هطمبان : و

ىاألولى:ىتعروفىالصودىلغًةىوىاصطالحًاىىالمطلب
 أو اإلصطياد لغة : الصيد
، َصْيد : صاده يصيده، كباع يبيع و يصاده كيالاب ييالاب إصالطاده اخ أخالذه هالن الحبالالة، أو وقالع فالي الش الَرك 

الالاليَد أو لالالالم ي َصالالالد و قالالالد تكالالالرر فالالالي خالالالرج فالالالالن يتصالالاليد الالالالوحش أخ  يطمالالالب صالالاليدىا او( كالالالل وحالالالش صالالاليد ، ص 
اليد( عمالى  الحديث ذكر الصيد اسهاص و فعالص و هصدراص، يقال صاد يصيد فيالو صالائد و هصاليد، وقالد يقالع االصع

. اأو( وال يقالالال لمشالاليء صالاليد (1اچ ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  االَهصالاليد( نفسالالو تسالالهية بالهصالالدر نحالالو قولالالو تعالالالى:
 (2اههتنعا حالالص وال هالك لو اال ها كان 

يداص ايضا بالكسر اله صيدة  (3ابالكسر ها يصاد بو و كمب َصيود بالفتح صييد بضهتين وص 
 (4ا: ىو إقتناص حيوان حالل هتوحش طبعا غير ههموك والهقدور عميو اصطالحاص  الصيد
 (5اها كان حالالص  : تنول الحيوانات الههتنعة هها لم يكن ههموكاص و الهتناول هنوايضاص  وعرف
ىالثانيى:ىحكمىالصودىىالمطلب
 .(6ا عهرةهباح لقاصده في غير الحرم احرم هكة أو الهدينة الهنورة( لغير الهحرم بحج أو  الصيد
 ذلك بالكتاب وا ثر واإلجهاع و العقل:  ثبت
 



 .م.د. شفاء ذياب عبيدأ                                           صيد الرب يف الفقه اإلسالمي كامأح

 542 

 : دليمو هن الكتاب: أوال
ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پچ  تعالالالالالالالالالى: قولالالالالالالالالو .1

 (7ا چٿ         ٹ  ٹ  
" احالالل اهلل بيالالذه اصيالالة صالاليد البحالالر لمحالالالل و الهحالالرم و الصالاليد ىنالالا الهصالاليد و البحالالر ىالالو الهالالاء  الداللالالة وجالالو

الكثير سواء أكان همحاص أو عذباص كالبرك و نحوىا، وطعاهو ىو ها يطفو عمى الهاء و ها قذف بو البحر  ن 
قالو أبالو بكالر الصالديق و عهالر بالن الخطالاب ارضالي اهلل عنيهالا( و قالال ابالن عبالاس ذلك طعام و ليس بصيد 

بمكم لمحاضرين فالي البحالر و الساليارة الهسالافرون  الخطاب چ  پ  پ  پچ طعاهو ها  همح هنو و بقي 
ىنالا يحتهالل أن يالراد بالو الهصالدر أو  الصاليد چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ أخ ىو هتاع ها تدوهونو بالو 

   (8اأو كالىها "  الشيء الهصيد 
 (9اچ  ٴۇ  ۋ  ۋچ تعالى  قال .2

ن شئتم فا هر ىنا إباحة    دوااحممتم هن إحراهكم بالحج فأصطا اذا اا الداللة ىي ووجو   (10ا ((بإجهاعوا 
 : دليمو هن ا ثر :ثانياص 
عيت عمييالا انس بن هالك ارضي اهلل عنو( قال: أنفجنا أرنباص بهر الظيران، فسعوا عمييا ختى لغبالوا، فسال عن

حتالالالى أخالالالذتيا، فجئالالالت بيالالالا الالالالى أبالالالي طمحالالالة فبعالالالث الالالالى النبالالالي اصالالالمى اهلل عميالالالو وسالالالمم( بوركييالالالا أو فخالالالذييا، 
 . (11افقبمو
 –أخ البخالارخ فالي ترجهتالو ليالذا البالاب، بالاب هالا جالاء فالي التصاليد  –هقصوده بيذه الترجهالة  ااالداللة:  ووجو

((ع، ولهن عرض لو ذلك وعيشو بغيره هباح التنبيو عمى أن اإلشتغال بالصيد لهن ىو عيشو بو هشرو 
 .(12ا

 : اإلجهاع: دليمو هن ثالثاص 
 .(13اأجهع العمهاء عمى هشروعية الصيد ولم يخالف هنيم أحد لقد

 .(14اأن الهحرم ههنوع هن قتل الصيد وأجهعو
 :العقل هن لدليمو: رابعاص 
نتفالالالاع بهالالا ىالالالو هخ  نالالواا يؤكالالالد هشالالروعية الصالالاليد  الالالذخ مالالوق لالالالذلك فكالالان هباحالالالاص كاإلحتطالالالاب نالالالوع إكتسالالاب وا 

(( ليتهكن الهكمف هن إقاهة التكاليف 
 .(15ا

ىالثانيى:ىذروطىإباحةىالصودىىىالمبحث
إباحالالة الصالاليد و ىالالي خهسالالة عشالالر شالالرطاص و ىالالذه الشالالروط تكالالون فالالي الصالالائد وفالالي آلالالة الصالاليد وفالالي  شالالروط

إن أدركالو حيالا وجالب ذبحالو و الهصيد، ويالحالظ أن هجهالوع ىالذه الشالروط فالي حالالة هالا لالم يالدرك الصاليد حيالاص فال
 ىذه ىي شروط صيد البر .

 يكون ليذا الهبحث ثالثة هطالب :  فميذا
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ىاالولى:ىذروطىالصائدىىالمطلب
 .( 16ايكون الصائد هن أىل الذكاة أخ ههن تقبل تذكيتو فيجوز صيد الهسمم إجهاعاص  أن .1

لمظاىريالالة فقالالد أجالالازوا صالاليد  خالفالالاص (17اصالاليد الهجوسالالي والالالوثني والهرتالالد  نيالالم ليسالالوا هالالن أىالالل الالالذكاة واليجالالوز
 (18االهجوسي

صيد الكتابي ا الييودخ والنصراني ( وسواء كانوا هن أىل الحرب وغيالرىم وكالذا يسالتوخ فيالو نصالار   ويجوز
هالن أىالل الالذكاة   نيالمتغمب وغيرىم النيم الى ديالن النصالار  إال أنيالم نصالار  العالرب فيتنالاوليم عهالوم اصيالة 

 .(19اختيار، خالفاص لمهالكيةفي حالة اإلضطرار واإل
يجالالالالوز صالالالاليد الهجنالالالالون والصالالالالبي غيالالالالر الههيالالالالز  ن الصالالالالائد يشالالالالترط ا ىميالالالالة فيالالالالو عنالالالالد الجهيالالالالور خالفالالالالاص  وال

 .(20المشافعية
بالالدليل ان عالالدخ بالالن حالالاتم سالالأل  (21االيشالالارك فالالي اإلرسالالال هالالن اليحالالل صالاليده وىالالذا شالالرط بأتفالالاق الهالالذاىب  أن .2

((يشركيا كمب ليس هعيا  مهالاا النبياصمى اهلل عميو وسمم( فقال 
 .(22ا

تصريح بأنو اليحل إذا شاركو كمب آخر والهالراد كمالب آخالر استرسالل بنفسالو أو أرسالمو هالن  فيواا الداللة:  وجو
ليس ىو هن أىل الذكاة أوشككنا في ذلك فال يحل أكمو في كل ىذه الصور فإن تحققنا أنو إنها شاركو كمب 

((  لصيد حلأرسمو هن ىو هن أىل الذكاة عمى ذلك ا
 .(23ا

شارك هجوسي هسمهاص في إصطياد أو إشتركا فالي إرسالال كمبالين أو ساليهين ولالم يسالبق كمالب الهسالمم أو  فمواا  
يؤكالالل الهصالاليد  نالالو إجتهالالع الهبالاليح و الهحالالرم فتغمالالب جيالالة الهحالالرم  لالالمسالاليهو هجالالرح الهصالاليد أو جيالالل الجالالارح 

 .(24ا(( ااحتياط
فالالالأن  (25ان إرسالالالال الجارحالالالة عمالالالى الصالالاليد وىالالالو شالالالرط إتفاقالالالاص ينالالالو  اإلصالالالطياد بإرسالالالال الكمبالالالة أو يوجالالالد هالالال أن .3

إرسالمت  إناا استرسمت بنفسيا فقتمت اليحل ا كل هنو بدليل قولو  ا صمى اهلل عميو وسمم ( لعدخ بن حالاتم 
((كالبك الهعمهة فكل هها أهسكن عميكم 

 .(26ا
ن عنالالد الحنفيالالة والحنابمالالة  ن  صالاليدهإسترسالالمت الجارحالالة بنفسالاليا فسالالهى صالالاحبو وزجالالره فالالزاد فالالي عالالدوه أ بالاليح  وا 

الزجالالر هثالالل اإلرسالالال وال يبالالاح عنالالد الهالكيالالة والشالالافعي فالالي ا صالالح إلجتهالالاع اإلرسالالال بنفسالالو واالغالالراء فغمالالب 
 .(27اجانب الهنع

أن يسالهي الصالائد اهلل تعالالى   وا صل( 28االيترك التسهية عاهدا وىذا شرط عند الجهيور خالفا لمشافعي أن .4
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  بالدليل قولالو تعالالى: ،ارحة بأن يقول بسم اهلل أو يضيف اهلل اكبالرعند الرهي أو ارسال الج

 .(29ا چڌ    ڌ    ڎ  ڎ  
 ىذه اصية هسألة خالفية بين الفقياء وىي حكم هتروك التسهيةوفيها يأتي أقواليم:  ففي

 (31اةوالزيدي (30االتسهية عهداص السيواص وىو قول الحنفية هتروك: الهراد االول القول
 (32اعمموا لذلك أن ىذه اصية ال تتناول هتروك التسهية لوجيين:  و
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بتالرك التسالهية فسالق عنالد التذكيالة وتالرك التسالهية ساليوا اليكالون  أخ چ  ڈ  ڈچ : أنو قال عز وجل أحدىا
 . عهداص السيواص  هيةفسقاص  ن الهسألة اجتيادية وفييا اختالف الصحابة فدل أن الهراد هن اصية هتروك التس

: أن الناسالالي لالم يتالالرك التسالهية بالالل ذكالر اهلل وقالالد يكالون الالالذكر بالمسالان وبالقمالالب وعالن ابالالي ىريالرة أنالالو سالالأل ثانيالا
 .(33االنبي اصمى اهلل عميو وسمم( عند نسيان التسهية فقال: اسم اهلل في قمب كل هسمم 

 .(34ا: يباح هتروك التسهية عهداص أو نساناص و بيذا قال الشافعيةالثاني  القول
((يذبح عمى إسم اهلل سهى أو لم يسمع  الهسممااقول النبياصمى اهلل عميو وسمم( بدليل

 ،(35ا
في رواية عن ابن عباسارضي اهلل عنيها( أنو قال في هن ذبح و نسي التسهية: قال الهسمم فيو إسم اهلل  و

 .(36او إن لم يذكر التسهية
  .  (37اروك التسهية عهدا وبيذا قال الهالكية:يباح هتروك التسهية نسيانا ويحرم هتالثالث  القول

ارسالالالمت كالبالالك الهعمهالالالة  اذااا اليبالالاح عهالالالدا بالالدليل قالالالول النبالالي ا صالالمى اهلل عميالالالو وسالالمم ( لعالالالدخ بالالن حالالاتم أهالالا
((اسم اهلل فكل كرتوذ

 .(38ا
 ها يباح هتروك التسهية نسيانا فبدليل ها يرو  عن ابن عباس ارضي اهلل عنو(  وأها

((ية فال بأس هن نسي التسه اا
 .(39ا

  (41اوالظاىرية (40ا: اليباح هتروك التسهية عهداص وال نسياناص و بيذا قال الحنابمةالرابع  القول
 (42اچ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قولو تعالى في اصية السابقة  بدليل
فيجالوز ذلالك  ن إثالم النساليان هرفالوع يبدو لي رجحانو : حرهة ترك التسهية عهالدا أهالا اذا تركيالا نساليانا  والذخ

 عن ا هة ا سالهية .  
 ال يكون الصائد في صيد البر هحرهاص بحج أو عهرة. أن .5

ۆ  چ اهلل تعالى حالرم قتالل صاليد البالر عمالى كالل هحالرم حالال إحراهالو هالا دام حراهالاص بقولالو  إناا الطبرخ :  قال

 (43ا ((  95: الهائدةچ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ
إنو تعالى ذكر تحريم الصيد عمى الهحرم في ثالثة هواضع هن ىذه الصورة االهائدة( هن  اار: ابن كثي وقال
ٴۇ  ۋ  ۋ   چ قولالالو وهالالن 2: الهائالالدةچ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈچ الالالى 1: الهائالالدةچ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ قولالالو 

 .(44ا(( 96: الهائدةچ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ قولو الى 95: الهائدةچ  ۅ  ۅ
حالرام و قيالل إن الهالراد و أنالتم حالرم هحرهالون بالالحج وقيالل بالل الهالراد وقالد  جهالعچ  ۅ  ۅچ  ااالسالايس:  وقال

دخمتم بالحرم و قيل ىها هرادان باصية وعمى ىذا الهعنى ا خير، فيذه اصية تدل عمى أن الهحرم ههنوع هن 
 .(45ا ((الصيد هطمقاص داخل الحرم وخارجو وعمى أن الحالل ههنوع هن الصيد داخل الحرم 

أو يحس لو بعينو أو يرسل كمبو بعينالو والهعمالم عمالى الصاليد وىالذا الشالرط  الصيديجب عمى الصائد أن ير    .6
 .(46اعند الجهيور غير الشافعية 
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عمى ىذا الشرط إختمف الفقياء في حكم صيد ا عهى بأن يرسل كمبو بعينو الهعمم عمى الصيد عمالى  وبناءاص 
 قولين : 

هى فمو أرسل كمبو الهعمم أو أرسالل بالازه الهعمالم عمالى سالنن اإلرسالال هالن غيالر : يجوز صيد ا عاألول  القول
 تعيين فيجوز أكل الهصيد .

  .(49اوالحنابمة (48اوالهالكية (47اقول الحنفية وىو

: يجالب أن يكالون الصالائد بصاليراص وصاليد ا عهالى حالرام فالي ا صالح لعالدم صالحة صاليده  نالو ال الثواني  القوول
 .(50اةير  الصيد وىو قول الشافعي

 ن الصالائد ال يصاليد الهصاليد  ينيبدو لي رجحانو : جواز صيد ا عهى إذا أرسل كمبو أو بازه الهعمه والذخ
 بنفسو إنها الجارحة ىها الذان يصيدان وليس ا عهى .  

 عمى ىذه الشروط أذكر حالتين :  وتطبيقاص 
اص وليس بو إال أثر ساليهو يبالاح أكمالو غيبة الهصرع : إذا رهى الصائد الصيد فغاب عن عينو فوجده هيت حالة -أ

ن تالابع طمبالو والبحالث عنالو، وتشالاغل بشاليء آخالر لالم يالبح أكمالو  نالو  ،( 51اعند الحنفية والهالكية والظاىرية  وا 
 عنو أو وجد سيهاص آخر ال يأكمو، بدليل قولواصمى اهلل عميو وسمم( لعدخ بن حاتم  غلتشا

((س فيو إال أثر سيهك فكلرهيت سيهك فوجدتو بعد يوم أو يوهين لي إذااا
 .(52ا

هنالو لالو جرحالالو ثالم غالالاب فوجالده هيتالاص أنالالو اليحالل وىالالو ظالاىر نالص الشالالافعي وقالال النالالووخ  يؤخالالذاا الداللالة  وجالو
ن وجد أثر سيم آخر اليؤكل ((  الحل أصح دليالص وا 

 .(53ا
ي الهالالاء أو الوقالالوع فالالي الهالالاء والتالالردخ هالالن هكالالان عالالالذ عمالالى ا رض : إذا رهالالى الصالالائد صالاليداص فوقالالع فالال حالالالة -ب

حالديث عالدخ بالن حالاتم  بالدليل( 54اترد  هن هكان عالذ كجبل أو وطئو شيء فهالات لالم يؤكالل بأتفالاق الهالذاىب
((وقالالع فالالي الهالالاء فالالال تأكالالل إنااالسالالابق 

هالالالم يكالالن سالاليم قالالد أنقالالذ هقاتمالالو  قبالالل الوقالالوع، فأحالالدث ذلالالك لالالم  ىالالذا( 55ا
 يضره الخرق أو التردخ .

ىالثانيى:ىذروطىآلةىالصودىىىالمطلب
 (56انوعان : ىها السالح والحيوان الجارح لةاص
ذا(، 57ا: السالالالح يشالالترط أن يكالالون هحالالدداص كالالالرهح والسالاليف والبالالارود ونحالالو ذلالالكأوالص  رهالالى الصالاليد بسالاليف أو  وا 

ولكالالن الجالالالزء الهبالالالان هنالالالو  ،(58اغيالالره فقطعالالالو قطعتالالالين أو قطالالع رأسالالالو أكالالالل جهيعالالالو وأكالالل الالالالرأس عنالالالد الجهيالالالور
قرة  ن الجالزء الهقطالوع هالن الحالي كهيتتالو، ويؤكالل العضالو الهبالان إذا لالم تبالالق اليؤكالل إذا بقيالت فيالو حيالاة هسالت
 حياة هستقرة وهات بالجرح . 

أكالالل الهصالاليد كوجالالود الجالالرح وال  رهيالالو قطالالع هالالن الهصالاليد عضالالواص عنالالد إذا( 59افالالي رد الهحتالالار وجالالاء          
((حيالالة فيالالي هيتالالة ىالاليو  هالالن البييهالالة هالالاقطعاايؤكالالل العضالالو الهقطالالوع بحالالال لقولواصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم( 

( 60ا

ن قطعو الراهي ثالثاص أو أكثر والهقطوع عجزه أو قطع نصف رأسو أو قده  هع هنو حي حقيقة لوجود الحياة وا 
 نصفين أكل كمو  ن ىذه الصور الوجود ليا فوق حياة الهذبوح .
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قولواصالالمى  بالدليل(61اقالاص إذا كالان اإلصالطياد بهالا اليجالوز التذكيالة بالو كالسالن والظفالر والعظالام فالال يجالوز إتفا أهالا
((إال السن والظفر -يعني ها أنير الدم  - كلاااهلل عميو وسمم( 

 .( 62ا
هعنى ها أنير في الحديث الشريف ىو إسالتو وصبو بكثرة وىو هشبو بجرخ الهاء أها  إناا الداللة ىي  وجو

الطالاىر والالنجس ويالدخل  السن والظفر هنصوبان باإلستثناء بميس ويدخل ظفالر اصدهالي وغيالره هالن الحيوانالات
(( سن اصدهي وغيره الطاىر والنجس ويمحق بو سائر العظام هن كل حيوان فكمو التجوز التذكية بو 

 .( 63ا
كالالالحجر والبندقالالة اطينالالة هالالدورة يرهالالى بيالالا( والهعالالراض بعرضالالو اسالاليم الريالالش وال  (64ايجالالوز الصالاليد بهثقالالل وال

ذا رهالالى وهالالات بالالالنصالالل أو عصالالا هحالالدودة الالالرأس( فالالأذا رهالالى بحجالالر ثقيالالل اصالال ارضالالاص(  هعراضبح هوقالالوذةص وا 
أرهالالي لمصالاليد بالالالهعراض فأصالاليب  إنالالياااليؤكالالل روخ أن عالالدخ بالالن حالالاتم قالالال لمنبالالي اصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم( 
ن أصاب بعرضو فال تأكل ((قال: إذا رهيت بالهعراض فخرق فكمو، وا 

 ( 65ا

ن أصالاب الصاليد بعرضالو الداللة: هعنى خرق أخ نفذ الهعراض وأصاب الصيد بحده فإنو هب وجو اح إتفاقاص وا 
 .(66اأخ ابغير طرفة الهحدد( فإنو هحرم إتفاقاص 

إذا الصالالائد أو الالالذابح قتالالل الحيالالوان بثقالالل اشالاليء ثقيالالل( أو ثقالالل غيالالر هحالالدد كبندقيالالة وسالالوط وسالاليم بالالال  وعميالالو
بيهالا نصل وال حد ، أو سيم وبندقة هعاص ، أو جرحو نصل وأثر فيو عرض ساليم اجانبالو( فالي هالروره، وهالات 

نخنق بأحبولة أو شبكة، فيو هحرم، بال خالف،  نو قتمو بها ليس لو حالد . وىكالذا (67ااأخ الجرح والتأثير( وا 
أسالالاس آالت الصالاليد حكالالم الهعالالراض فالالي أنيالالا إذا قتمالالت بعرضالاليا ولالالم تجالالرح، لالالم يالالبح الصالاليد كالسالاليم يصالاليب 

 الطائر فيقتمو وكالسيف بصفحتو . 
( الهسالالتخدم فالالي بندقيالالة الصالاليد صچنيؤكالالل قطالالع الحديالالد الهالالدورة اعمالالى الهعالالراض إذا خالالرق فالالي أنالالو  ويقالالاس

طالقالالة الهسالالدس الهالالدورة الالالرأس، و يؤيالالد ىالالذا هالالا  جهمالالة هالالا يحالالل  وهالالناا فالالي السالاليل الجالالرار  جالالاءاالكسالالرية( وا 
الصيد بو هن اصالت البندقة الحديد التي ترهي بيا بالبارود و الرصاص فالإن الرصالاص يحالل بيالا خالرق زائالد 

(( والرهح والسيف وليا في ذلك عهل يفوق كل آلةعمى خرق السيم 
 . (68ا

: أنو يؤكل الهصيد بالرهي بأداة هحددة كالرهاح والسيوف والسيام ونحوىا لمنص عمييا في القرآن  الخالصة
وخالرق جسالد الصاليد وال يؤكالل إذا قتمالو بالهثقالل ولالم يهالزق لقولالو  حالدهوالسنة وكالذلك الهصاليد بالهثقالل إذا قتمالو ب

 وىو رأخ الجهيور .  ((فكل وهاخرقااعميو وسمم( لعدخ في الحديث السابق اصمى اهلل 
 

: الحيوان الجارح : فيحهل جواز اإلصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت هعمهة ولم تأكل هن الصيد ثانيا
صالالقور( عنالالد غيالالر الهالكيالالة. فالسالالبع هثالالل الكمالالب والفيالالد والنهالالر واالسالالد واليالالر والطيالالر هثالالل البالالازخ انالالوع هالالن ال

 . (69اوالشاىين اهن جنس الصقور( والنسر والعقاب ونحوىا كل هايقبل التعميم
 .(70ا چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱچ قولو تعالى:  بدليل
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هاتسالالتطيبو العالالرب وىالالذا ا صالالل فالالي التحميالالل فكالالل حيالالوان  يعنالالي چ   ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ىالالذه اصيالالة تالالدل  فالالأن
  چں  ں     چ وا رانالب فيالو حالالل وهالا اسالتخبثتو العالرب فيالو حالرام اسالتطابتو العالرب كالضالباب واليرابيالع 

اياىالالالالالا  هعمهالالالالالينچڻچهالالالالالن الطيالالالالالر والكالالالالالالب والسالالالالالباع  الكواسالالالالالبچڻ ڻ    چ وصالالالالاليد هالالالالالاعمهتم  يعنالالالالالي
 (  71االصيد
اهسالك عميالك  اذااااصمى اهلل عميو وسمم( عن صيد الكمب قالال:  الرسولعدخ بن حاتم قال : سألت  وحديث
((فكالالل

ارح يصالالاد بالالو، ويقبالالل التعمالاليم ، فأشالالبو البالالازخ وهثمالالو كالالل جالالارح حتالالى ا سالالد.  وابالالو يوسالالف  نالالو جالال (72ا
ا سالالالد لعمالالالو ىهتالالالو والالالالدب لخساسالالالتو. أهالالالا الكمالالالب  (73ا اسالالالتثنى ا سالالالد والالالالدب  نيهالالالا يعهالالالالن لنفسالالالييها فقالالالط

البصالالرخ البيالاليم االالالذخ اليخالالالط لونالالو لالالون سالالواه كالبيالالاض ونحالالوه( فإنالالو كرىالالو قالالوم هالالنيم الحسالالن  (74ااالسالالود
براىيم النخعي وقتادة وقال أحهد ها أعرف أحالداص يالرخص فيالو إذا كالان بييهالاص وبالو قالال إسالحاق أهالا الجهيالور  وا 

 .(75افعمى إجازة صيده إذا كان هعمهاص 
ىفيىالحووانىالصائدىاربعةىذروطىهيى:ىىوذترط

ئد كاصلالة ال : أن يكون هعمها بالأن يتنقالل عالن طبعالو ا صالمي، حتالى يصالير تحالت تصالرف الصالااألول الشرط
 . (76اصائداص لنفسو وشرط التعميم ىذا هذكور بنص القرآن

الحنفية تعميم الكمب أن يترك ا كل ثالث هرات. وتعميم البازخ ونحوه أن يرجع ويجيالب إذا دعوتالو، وال  وعند
 يشترط فيو ترك ا كل هن الصيد، وىو هأثور عن ابن عباس  ن عالهة التعماليم : تالرك هالاىو هالألوف عالادة
فيترك الكمالب ونحالوه هالن السالباع ا كالل واسالتالب هالا يصاليده ويتعالود الطالائر اإلجابالة والرجالوع إذا دعوتالو وفالي 
روايالة عالالن ابالالي حنيفالالة: اليثبالت التعمالاليم هالالالم يغمالالب ظنالو أنالالو قالالد تعمالالم وال يقالدر  ن الهقالالادير تعالالرف بالالالنص ال 

 (78ايؤكالالل عنالالد الصالالاحبين وال( 77اةبا جتيالالاد فيفالالوض الالالى رأخ الهالالدرب. ويؤكالالل هالالا اصالالطاده فالالي الهالالرة الثالثالال
 .(79ا نو يصير هعمها بعد تهام الثالث

عند الشافعية ان يتكرر هرتين أو أكثر وعند الحنابمة أن يتكرر ثالث هرات وعند الهالكية أن يتكرر  والتعميم
 .(80اهرتين أو أكثر

 .( 81ا: ان تسترسل الجوارح بإرسال الصائد وىذا شرط هجهع عميو  الثاني الشرط
فصطاد لم يحالل ا كالل هالن الهصاليد بخالالف لالو أرسالل هسالمم كمالب الهجوسالي  الهسممأرسل هجوسي كمب  فمو

 .( 82ايحل ا كل هنو
 .( 83اعند الجهيور غير الحنفية رط: أن تنزجر الجوارح بزجر الصائد وىذا الشالثالث  الشرط
 : أن ال يأكل الكمب هن الهصيد. الرابع  الشرط
الجهيالالور  واحالتج( 84اغيالر الهالكيالة الجهيالالورهالالن الهصاليد فأنالو اليؤكالل هنالالو وىالذا الشالرط عنالد أكالل الكمالب  فالإذا

فالأن أكالل ق قالالال: فالال تأكالل، فأنالو لالم يهسالك عميالالك  قمالتاابقالول النبالي اصالمى اهلل عميالو وسالمم( لعالالدخ بالن حالاتم 
((إنها أهسك عمى نفسو

 .( 85ا
ن أكل هنو فكلاا بة الخشنيالهالكية بقول النبي اصمى اهلل عميو وسمم(  بي ثعم واحتج ((وا 

 .(86ا
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ىالثالثىـــىذروطىالمصودىىىالمطلب
. (87ايطمق عمى الهصيد، فالهصيد ىو: إسم لها يتوحش ويهتنع أخالذه إال بحيمالة إهالا لطيرانالو أو لعالدوه الصيد

 ويشترط لمهصيد :
مبالو أو بنابالو ، وأن ال الشرط بأن اليكون هتقويالا بهخ ىذا عن( 88ايكون الهصيد هباح ا كل وعبر الحنفية أن -1

يكون هن الحشرات إال الجراد فإنالو خالص هالن جهمالة الحشالرات لهالا ورد فعالن ابالي يعفالور قال:سالهعت ابالن ابالي 
كنالالا نأكالالل  –أو سالالت  –أوفىارضالالي اهلل عنيهالالا( قال:غزونالالا هالالع النبالالي اصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم( سالالبع غالالزوات 

الهالاء عنالدىم إال  يالواننالو اليحالل أكالل شاليء هالن حوأن ال يكون هن نبات الهاء اال السالهك   ،(89اهعو الجراد
 السهك 

يكون هتوحشا بأن يعجز االنسان عن أخذه في أصل خمقتو كالوحوش والطيور فأن كان هستأنسا كا بل  أن -2
 (92اوالشافعية(91ايؤكل عند الهالكية ويؤكل عند غير الهالكية كالحنفية لم( 90اوالبقر والغنم والهاعز ثم توحش

ن تالأنس الهتالوحش ا صالل ، ثالم نالد  ،(93اوالظاىرية  ن الهصيد يعد حينئذ ذكاة اظطرارية، تبالاح بالضالرورة وا 
اأخ ىرب( أكل با صطياد عند الهالكية كها يؤكل بالعقر عندىم الحهام ونحالوه إن تالوحش،  ن كالالص صاليد. 

 .(94اوقد عبر عن ىذا الشرط بقوليم أن يهنع نفسو بجناحو او قوائهو
هالن الجالالرح، الهالن صالالدم الجالارح، وال هالالن الرعالب أو الخالالوف هالن الجالالارح، وىالذا شالالرط عنالالد  يهالوت الهصالاليد أن -3

الجهيور غير الشافعية، والشافعية أجازو أكل هاقتمو الجارح بثقمة أو صدهة بصدره أو جبيتالو، فقتمتالو ، ولالم 
   .(95ايجرح

ىالو صاليده ام صاليد غيالرهق أم ىالل قتمتالو  شك في عين الصيد الذخ أصابو فالي حالالة غيبتالو عالن عينالو ىالل إذا -4
آلتو أم غيرىا لم يؤكل. والصيد لو غاب عنو ليمة، ثم وجده غدا هيتا، يباح أكمو إن تابع طمبو أو لالم يتغافالل 

 .( 96ايؤكل عند الجهيور غير الهالكية  نوعن شيء آخر وتأكد صيده فأ
 إنااميالو وسالمم( لعالدخ فالي الحالديث السالابق أدركو حيالا وجالب ذبحالو وقالدر عمالى التذكيالة لقولالو اصالمى اهلل ع إذا -5

 .( 97اويؤكل هن غير ذبح اتفاقا ((أدركتو حيا فأذبحو
غيالالر أن هايحالالل أكمالالو  أكمالالو: إصالالطياد هالالافي البحالالر والبالالر وههالالا يحالالل أكمالالو وهالالا اليحالالل ( 98اعنالالد الحنفيالالة  يبالالاح -6

نتفالالالاع بجمالالالده وشالالالعره أكمالالالو يكالالالون إصالالالطياده ل  يحالالالليكالالالون إصالالالطياده ل نتفالالالاع بمحهالالالو وبقيالالالة أجزائالالالو، وهالالالا ال 
 .( 99اوعظهو أو لدفع أذاه وشره وىذا رأخ الهالكية

ىالثالثى:ىمنىومتلكىالصودىوىحالةىاالذتراكىفيىالصودىىالمبحث
 هطمبان : وفيو

ىاألول:ىمنىومتلكىالصودىىىالمطلب
يكالالالون  : الهمالالالك لمصالالاليد إهالالالا ان يكالالالون باإلسالالالتيالء الحقيقالالالي أخ بوضالالالع اليالالالد عميالالالو حيالالالاص أو( 100االحنفيالالالة  قالالالال

باإلسالالتيالء الحكهالالي أخ التييئالالة لمصالاليد كنصالالب شالالبكة عمالالى الصالاليد عمالالى هبالالاح خالالالذ هالالن الهمك،واإلسالالتيالء 
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الحكهالالي يالالتم بأسالالتعهال هالالاىو هوضالالوع ل صالالطياد فهالالن نصالالب شالالبكة فتعمالالق بيالالا صالاليد همكالالو  نالالو قصالالد بيالالا 
 ا صطياد أها إذا نصبيا لمتجفيف اليهمكو  ن قصده هغاير ل صطياد. 

ن ن كالالالان قصالالده هغالالايراص اليهمكالالالو، فمالالو دخالالل صالالاليدا دار فسالالط بنصالال وا  اطاص اخيهالالةص( إن قصالالالد الصالاليد همكالالو وا 
ن لالم  ن أغمالق البالاب ويعمهالو صالار همكالو وا  إنسان فمها رآه أغمق عميو البالاب وصالار بحالال يقالدر عمالى أخالذه وا 

 يعمم بو اليهمكو.
 ون باإلستيالء الحكهي : الهمك لمصيد إها أن يكون باإلستيالء الحقيقي أو يك( 101االهالكية قال
رأ  صالاليداص فصالالاده آخالالر كالالان لهالالن صالالاده ، فالالإن صالالاده ا ول ثالالم ىالالرب هنالالو فصالالاده آخالالر فالالاختمف ىالالل  فهالالن

يكالالون لالال ول أو لمثالالاني إال إن تالالوحش  بعالالد ا ول فيالالو لمثالالاني، لالالو نصالالب حبالالالو اهصالاليدة( فوقالالع فييالالا صالاليد 
((لهن أخذه الصيدااوسمم(: فقطعيا فأخذ الصيد آخر همكو بدليل قول النبي اصمى اهلل عميو 

 ( 102ا
: الهمالالالالالك لمصالالالالاليد إهالالالالالا أن يكالالالالالون با سالالالالالتيالء الحقيقالالالالالي أو يكالالالالالون با سالالالالالتيالء الحكهالالالالالي أو ( 103االشالالالالالافعية قالالالالالال

اهسالالرع لميالالالك( وبإزهالالان اإزالالالة اهتناعالالو( وكسالالر  ذففباإلصالالطياد هالالع قصالالده ويهمالالك الصالاليد أيضالالا بجالالرح هالال
وقوعالو فالي شالبكة نصالبيا لمصاليد فيهمكالو إن لالم تقالع يالد غيالره جناح هنيها إن لم تقع يده عميو، ويهمكالو أيضالا ب

ام غائبالاص طالرده الييهالا طالارد ام ال سالواء أ الشالبكة هغصالوبة أم هباحالة  نالو يعالد  كانالتعميو سالواء كالان حاضالرا ص
 بذلك هستولياص عميو .

 نالالو قتمالالو بفعالالل هالالن قصالالد اإلصالالطياد فهالالن رأ  صالاليداص فظنالالو حجالالراص  أو حيوانالالاص فرهالالاه فقتمالالو أكمالالو  والبالالد       
نها جيل حقيقتو والجيل بيا اليؤثر .  قصده وا 

أو باإلسالتيالء الحكهالي أو باإلصالطياد هالع  ي: الهمك لمصاليد إهالا أن يكالون باإلسالتيالء الحقيقال(104االحنابمة قال
قصده، فهن رهى صيداص عمى شجرة في دار قوم فرهاه فيو لمراهي  نو همكو بازالة اهتناعالو ولالو قصالد صاليداص 

مكو، وصار هقدورا عميو بتوحل االوقوع في الوحل( وغيره اليهمكو في ا صالح،  ن هثالل ىالذا ال يقصالد في ه
بالو اإلصالطياد والقصالالد ضالرورخ لمتهمالالك فهالن نصالب خيهالالة أو شالبكة أو فخالالاص لإلصالطياد فوقالع فيالالو صاليد همكالالو 

 لمحيازة.
في شيء هن ذلالك فيالو لالو وال : " وهن نصب فخاص أو حبالة أو حفر زبية كل ذلك لمصيد (105االظاىرية وقال

يحالل  حالالد سالالواه فالالإن نصالالبيا لغيالالر الصالاليد فوقالالع فييالالا صاليد فيالالو لهالالن أخالالذه وكالالذلك هالالن وجالالد صالاليداص قالالد صالالاده 
ا عهالالال  إنهالالاااجالالارح أو فيالالو رهيالالة قالالد جعمتالالو غيالالر ههتنالالع فالالال يحالالل لالالو أخالالذه لقولواصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم(: 

نها لكل اهرئ ها نو  ((بالنيات وا 
ذا نو  ال (106ا ذا لم ينو وا  صيد فقد همك كل ها قدر عميو هها قصد تهمكو وا 

الصيد فمم يهتمك ها وقع فيو باقذ عمى حالو لكل هن تهمكو وكذلك ها عشعش في شالجرة أو جالدران داره ىالو 
 لهن أخذه إال أن يحدث لو تهمكاص "

ىالثاني:ىحالةىاالذتراكىفيىالصودىىىالمطلب
ي اقتالل( الصاليد أو أزهالن ابالأن زال اهتناعالو( دون االول هنيهالا، فيالو هتعاقبان جرح ا ول الصيد والثان إثنان

 لمثاني  ن جرحو ىو الهؤثر في اهتناعو، وال شيء لو عمى ا ول بجرحو  نو كان هباحا حينئذ. 
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ن أزهالالن ا ول ازال اهتناعالالالو( وفعالالل الثالالالاني انظالالم اليالالالو بالالأن ذفالالالف بقطالالع حمقالالالوم وهالالرخء فيالالالو حالالالل ا كالالالل  وا 
ن الثاني ذفف اليقطع الحمقوم والهرخء اولالم  ارذابح وعمى ا ول هقد لحصول الهوت بفعل هانقص بالذبح وا 

يالذفف اصالالالص وهالات بالالالجرحين فحالالرام  نالو فالالي حالالالة عالدم القطالالع وكالان الصالاليد هقالالدوراص عميالو اليحالالل إال بذبحالالو 
سالد همكالو كهالا وفي حالة عالدم التالذفيف الجتهالاع الهباليح والهحالرم فغمالب الهحالرم ويضالهنو الثالاني لال ول  نالو أف

 وىو هذىب الحنابمة فيو ايضا وفيها يأتي هن هسائل :  سابقا( 107اقال الحنفية
 جرحا هعاص وذفف بجرحيها، أو أزهن بو فميها الصيد الشتراكيها في سبب الهمك بجرحيها . إن -1
ن -2  ذفف أحدىها أو أزهن دون اصخر فمو النفراده بسبب الهمك . وا 
 هن أحدىها كان ليها لعدم الترجيح .جيل كون التذفيف هنيها أو  لو -3
ن -4 ذفف أحد هنيها غيالر هالذبح وأزهالن االخالر عمالى الترتيالب باإلصالابة البالالرهي وجيالل السالابق هنيهالا، حالرم  وا 

 الصيد عمى الهذاىب الجتهاع الحظر واالباحة، فيقدم الحظر . 
 

ىالخاتمة
في الفقو اإلسالهي وفيها يأتي بيان ختام ىذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت فيو لبيان أحكام صيد البر  في

  ىم النتائج التي توصمت الييا أثناء البحث:
صطاده أخ أخذه هن الحبالة  الصيد .1  وقع في الش َرك.  أولغةص هن صاد يصيد وا 
شرعاص تنول الحيوانات الههتنعة هها لم يكالن ههموكالاص والهتنالاول هنالو هالا كالان حالالالص وقالد يسالهى الهصاليد  الصيد .2

 صيداص .
 يتوحش ويهتنع وال يهكن أخذه إال بحيمة إها لطيرانو أو لعدوه . لهاىو اسم  لهصيدا .3
 هباح إال إذا كان الصائد هحرهاص بحج أو عهرة أو كان في حرم هكة  أو الهدينة .  الصيد .4
شالالروط إلباحتالالو هنيالالا هالالا يتعمالالق بالصالالائد، فيجالالب أن يكالالون هالالن أىالالل الالالذكاة ويجالالوز صالاليد أىالالل الكتالالاب  لمصاليد .5

لمهالكية وال يجوز صيد الهجوسي خالفاص لمظاىرية وال يجوز صيد الوثني و الهرتد اتفاقالاص كهالا ال يجالوز خالفاص 
صيد الهجنون والصبي غير الههيز خالفاص لمشافعية، ويجب أن ينوخ االصطياد أو يوجد هن إرسال الجارحة 

 وال يترك التسهية عهداص وال يشاؤكو في اإلرسال هن ال يحل صيده . 
الصيد ىها السالح والحيالوان الجالارح الهعمالم فالسالالح يجالب أن يكالون هحالدداص و الحيالوان الصالائد يجالب أن  آلة .6

 يكون هعمهاص أو يسترسل بإرسالو وينزجر إذا زجره وأن ال يأكل هن الهصيد إذا أهسك عميو.
صالاليد وأن بالهصالاليد ثالالالث أن يكالالون هبالالاح ا كالالل وأن يذبحالالو إن أدركالالو حيالالاص وأن ال يشالالك فالالي عالالين ال يشالالترط .7

الحنفية ها في البر والبحر هها يحل أكمو أو هها ال يحل أكمو غير أن هالا يحالل  نديهوت هن الجرح ويباح ع
 أكمو يكون باالنتفاع بمحهو وها ال يحل أكمو يكون ا نتفاع بجمده وشعره .

سالالتيالء الحكهالالي هالالن يهتمالالك الصالاليد فيالالو أهالالا أن يكالالون باإلسالالتيالء الحقيقالالي بوضالالع اليالالد عميالالو حيالالاص أو باإل وأهالالا .8
 كنصب شبكة لمصيد ونحوىا هع وجود النية وقصد االصطياد.
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فالي الصاليد كالأن يشالترك إثنالان فيتعاقبالان فيجالرح ا ول الصاليد والثالاني يقتمالو أو يزيالل اهتناعنالو دون  واالشتراك
 ا ول هنيهالالا فيالالو لمثالالاني الن جرحالالو ىالالو الهالالؤثر فالالي اهتناعالالو وال شالاليء عمالالى ا ول بجرحالالو النالالو كالالان هباحالالاص 

 هن الهسائل. ىاونحو 
 دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر

 
  

ىوىالمراجعىالمصادروىىالكوامش
ى

 95:  الهائدة .1
الناشالالر  –تحقيالالق هجهوعالالة هالالن الهحققيالالين  –لزبيالالدخ هحهالالد هرتضالالى الحسالاليني ا –العالالروس هالالن جالالواىر القالالاهوس  تالالاج .2

 هادة اصيد( 303-8/302دار اليداية 
، تحقيالالق : هحهالالود خالالاطر  1995 – 1415بيالالروت  –الصالالحاح ، هحهالالد بالالن ابالالو بكالالر الالالرازخ ، هكتبالالة لبنالالان  هختالالار .3

 هادة اص خ د ( 157/ 1
ىالالالال تحقيالالالق : ىالالالالل  1402بيالالالروت  –القنالالالاع عالالالن هالالالتن االقنالالالاع ، هنصالالالور بالالالن ادريالالالس البيالالالوتي ، دار الفكالالالر  كشالالالاف .4

 213/ 6هصيمحي 
ىالالال 1031ىالالال  سالالنة الوفالالاة952هحهالالد عبالالد الالالرؤوف الهنالالاوخ سالالنة الالالوالدة  –/التوقيف عمالالى هيهالالات التعالالاريف التعالالاريف .5

ىالالالال بيروت،دهشالالالق / 1410الهعاصالالالر،دار الفكالالالر سالالالنة النشالالالر  الفكالالالرالناشالالالر دار  –تحقيالالالق د.هحهالالالد رضالالالوان الدايالالالة 
 467-466ص

النووخ عمى صحيح هسالمم ابالو زكريالا يحيالى بالن شالرف النالووخ ،  شرح 13/73خ عمى صحيح هسمم: شرح النوو  ينظر .6
فخالر الالالدين  –تبالالين الحقالائق شالرح كنالالز الالدقائق  ،بيالروت تحقيالق : هحالالب الالدين الخطيالب  –دار احيالاء التالراث العربالالي 

جتيالد ونيايالة الهقتصالد ، هحهالد ، بدايالة اله 50/ 6القالاىرة  –دار الكتب االسالهية  –عثهان بن عمي الزيمعي الحنفي 
، السالاليل  6/213،كشالالاف القنالالاع 332/ 1م  1997  3بيالالروت ط –بالالن احهالالد بالالن رشالاليد الحفيالالد الهالالالكي ، دار الفكالالر 

تحقيالق  –ىالال( 1250-1173هحهالد بالن عمالي الشالوكاني ا –السيل الجرار الهتدفق عمى حدائق االزىار  2/91الجرار 
لعمي بالن احهالد بالن سالعيد  الهحمى  7/251ىال ، الهحمى 1405 –بيروت  – دار الكتب العمهية –هحهود ابراىيم زايد 

 بيروت  –دار اصفاق الجديدة  –تحقيق لجنة إحياء التراث العربي  –ىال( 456-383بن حزم الظاىرخ ابو هحهد ا
   96:  الهائدة .7
 -ىالالالال  1403،  1طبيالالالروت  –لعمالالالوم التنزيالالالل ، هحهالالالد بالالالن احهالالالد الغرنالالالاطي الكمبالالالي ، دار الكتالالالاب العربالالالي  التسالالالييل .8

    4/189 –م 1983
   2:  الهائدة .9

 167/  1لعموم التنزيل :  التسييل .11
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م 2007سالنة  5بيالروت ط  –بن اسهاعيل البخالارخ ، دار الكتالب العمهيالة لبنالان  هحهدالبخارخ ، ابو عبد اهلل  صحيح .11
 5489رقم الحديث  –باب ها جاء في التصيد  –، كتاب الذبائح و الصيد 

  613/ 9بيروت   –حيح البخارخ ، احهد بن عمي بن حجر العسقالني ، دار الهعرفة البارخ شرح ص فتح .12
   13/73النووخ عمى صحيح هسمم  شرح .13
تحقيالالالق : فالالالؤاد عبالالالد  4ط  1402 كندريةاالسالالث –، هحهالالالد بالالالن ابالالالراىيم بالالن الهنالالالذر النيسالالالابورخ ، دار الالالالدعوة  االجهالالاع .14

  49/ 1الهنعم 
 50/  6الحقائق :  تبين .15
 73/ 13عمى صحيح هسمم : شرح النووخ  - .16
فالالالتح القالالالدير الجالالالاهع بالالالين فنالالالي الروايالالالة و الدرايالالالة هالالالن عمالالالم  15-2/14، فالالالتح القالالالدير  60/ 6الحقالالالائق :  تبالالالين ينظالالالر .17

 بيروت . –دار الفكر  –ىال( 1250-1173هحهد بن عمي بن هحهد الشوكاني ا -التفسير
 7/454:  الهحمى ينظر .18
سالالالنة  3الهالالالام الشالالالافعي ، ابالالالو اسالالالحق ابالالالراىيم عمالالالي الشالالاليرازخ ، طا فقالالالو، الهيالالالذب فالالالي  6/60الحقالالالائق  تبيالالالين ينظالالالر .19

 7/461، الهحمالالى :  6/217، كشالالاف القنالالاع  5/45، بالالدائع الصالالنائع  1/253 –م ، تحقيالالق عيسالالى الحمبالالي 1976
 2/15، فالتح القالدير  1/219بيروت  – 1، جاهع االهيات بن حاجب الكروخ الهالكي ، دار احياء التراث العربي ط

  . 
، 6/217، كشالالالالاف القنالالالالاع :  1/219، جالالالالاهع االهيالالالالات :  5/45، بالالالالدائع الصالالالالنائع  6/51يالالالالين الحقالالالالائق تب ينظالالالالر .21

 . 1/252الهيذب : 
 1/220، جالاهع االهيالات :  1/18بيالروت  –رد الهحتار ، عالء الدين هحهد ابالن عابالدين ، دار الفكالر  تكهمة ينظر .21

 . 4/55، السيل الجرار  6/218، كشاف القناع :  1/253، الهيذب : 
كتالالاب الصالاليد ، بالالاب : الصالاليد  1بيالالروت ط –هسالالمم : ابالالو الحسالالن القشالاليرخ النيسالالابورخ ، دار احيالالاء التالالراث  صالالحيح .22

 1929رقم الحديث  3/1529بالكالب الهعمهة 
 13/74النووخ عمى صحيح هسمم :  شرح .23
 6/215القناع :  كشاف .24
   13/74النووخ عمى شرح صحيح هسمم :  شرح .25
 5483اذا اكل الكمب هنو رقم الحديث باب  1027البخارخ : ص صحيح .26
هغنالالي الهحتالالاج الالالى هعرفالالة هعالالاني الهنيالالاج ، هحهالالد  1/220، جالالاهع االهيالالات :  54-6/53تبيالالين الحقالالائق  ينظالالر .27

 . 6/223، كشاف القناع :  4/276بيروت  –الخطيب الشربيني ، دار الفكر 
،  4/272الى هعرفة هعالاني الهنيالاج :  ، هغني الهحتاج 1/220، جاهع االهيات  54-6/53تبيين الحقائق  ينظر .28

 . 59-4/55، السيل الجرار  2/14، فتح القدير  6/219كشاف القناع : 
   121:  االنعام .29
 5/47الصنائع :  بدائع .31
 2/14القدير لمشوكاني  فتح .31
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 2بيالالالروت ط –سالالالالهية الرايالالالة  حاديالالالث اليدايالالالة ، جهالالالال الالالالدين بالالالن هحهالالالد بالالالن يوسالالالف الزيمعالالالي ، الهكتبالالالة ا  نصالالالب .33

 كتاب الذبائح  973رقم الحديث  4/183
 4/272الهحتاج :  هغنى .34
 900رقالم الحالالديث  2/206بيالروت  –فالي تخالريج احاديالث اليدايالالة ، احهالد بالن عمالي العسالالقالني ، دار الهعرفالة  الدرايالة .35
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هنشالورات هحهالد  –خرج أحاديثو الشيخ زكريا عهيرات  –الشيخ هحهد عمي السايس الهدرس بكمية الشريعة اإلسالهية 

 بنان .ل –بيروت  –دار الهتب العمهية  –عمي بيضون 
   6/217، كشاف القناع :  6/255، الهيذب :    1/222، جاهع ا هيات :  6/54الحقائق :  تبيين ينظر .46
 .   1/20الهحتار  رد .47
بيالروت  –دار الفكالر  –تحقيالق هحهالد عماليش  –الشرح الكبير سيدخ أحهد الدردير أبو البركالات  2/104الكبير  الشرح .48

 لبنان . –
كشالالالالف الهخالالالالدرات و الريالالالالاض الهزىالالالالرات لشالالالالرح أخصالالالالر  2/794الهخالالالالدرات ، كشالالالالف  6/217القنالالالالاع  كشالالالالاف ينظالالالالر .49

 –تحقيالالق هحهالالد بالالن ناصالالر العجهالالي  –ىالالال( 1192-1110عبالالد الالالرحهن بالالن عبالالد اهلل البعمالالي الحنبمالاليا –الهختصالالرات 
 بيروت. –م 2002-ىال1423دار البشائر اإلسالهية 
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  267-4/266الهحتاج :  هغني .51
 7/463، الهحمى 2/108بير : ، الشرح الك 5/47:  صنائعال بدائع ينظر .51
  5484باب الصيد إذا غاب عنو يوهين أو ثالثة رقم الحديث  1028البخارخ :  صحيح .52
 611-9/610البارخ شرح صحيح البخارخ :  فتح .53
، الهغنى في فقو االهام احهد عبالد اهلل بالن قداهالة الهقدسالي ،  2/105، الشرح الكبير :  6/58الحقائق :  تبيين ينظر .54

 1/254الهيذب :  1ط 9/303بيروت  –دار الفكر 
 تخريجو . سبق .55
بالالالالجوارح هالالالن الحيوانالالالات إهالالالا بنالالالابذ كالكمالالالب والفيالالالد ونحوىالالالا إهالالالا بالهخمالالالب بالبالالالازخ والشالالالاىين ونحوىهالالالا .  اإلصالالالطياد .56

 . 5/44الهصدر: بدائع الصنائع 
 4/60، السيل الجرار   4/269، هغني الهحتاج :  1/547:  الهيذب ينظر .57
، هغنالالالي الهحتالالالاج :  1/20، رد الهختالالالار :  1/187ييالالالة ، هحهالالالد بالالالن احهالالالد بالالالن جالالالزخ القرطبالالالي الفق القالالالوانين ينظالالالر .58

 .  9/304، الهغني :  4/270
 . 1/20الهحتار :  رد .59
بالالاب فالالي صالاليد قطالالع  3/111بيالالروت  –ابالالو داوود : سالالمهان بالالن االشالالعث السجسالالتاني دار احيالالاء التالالراث العربالالي  سالالنن .61

   2858هنو قطعة رقم الحديث 
 13/123يح هسمم : صح لنووخا شرح .61
 . 5506باب اليذكى بالسن والعظم والظفر رقم الحديث  1031البخارخ :  صحيح .62
 13/123النووخ عمى صحيح هسمم ،  شرح .63
 6/217كشاف القناع :  1/254الهيذب :  4/274، هغني الهحتاج :  5/46الصنائع :  بدائع ينظر .64
كتالاب الصالاليد و  –، صالحيح هسالالمم  2765ديث بالالاب هااصالاب الهعالالراض بعرضالو رقالم الحالال 1026البخالارخ :  صالحيح .65

  1929باب الصيد بالكالب الهعمهة رقم الحديث  –الذبائح و ها يأكل هن الحيوانات 
 13/75النووخ عمى صحيح هسمم :  شرح .66
 . 2/794، كشف الهخدرات  9/559، الهغني :  4/274هغنى الهحتاج :  2/254:  الهيذب ينظر .67
  4/60الجرار  السيل .68
هواىالالب الجميالالل  215/ 3، هواىالالب الجميالالل  2/104الشالالرح الكبيالالر :  6/50تبيالالين الحقالالائق :  5/44ئع : الصالالنا بالالدائع .69

دار الفكالر  -ىالال 1398 2ط –ىالال( 954_902ابالي عبالد اهلل هحهالد بالن عبالد الالرحهن الهغرباليا –لشرح هختصر خميالل 
  4/58بيروت ، السيل الجرار  -
   4:  الهائدة .71
   1الالدار الشالاهية تحقيالق : صالفوان عالدنان ط –هد بن عمي الواحدخ ، دار القمالم في تفسير الكتاب العزيز ، اح الوجيز .71

1/309   
تعالى ا حرهت عميكم الهيتة ( الى قولالو تعالالى ا فالال تخشالوىم واخشالون ( رقالم  لوباب : قو  1026البخارخ :  صحيح .72

  5475الحديث 
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   1/21الهحتار :  رد .73
لالالوال أن الكالالالب أهالالة هالالن ا هالالم  هالالرت بقتميالالا فالالأقتموا هنيالالا ا سالالود  ااالنبالالي اصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم( بقتمالالو بقولالالو  أهالالر .74

  2845باب اتخاذ الكمب لمصيد وغيره رقم الحديث  3/108الهصدر: سنن ابي داود  ((البييم 
 6/222، كشاف القناع  1/334الهجتيد ونياية الهقتصد  بداية .75
 .   1/334الهجتيد :  بداية .76
  6/51الحقائق :  تبيين .77
 هحهد بن الحسن الشيباني صاحبا ابي حنيفة .يوسف و  أبو .78
 ذلك أن يرسل الكمب لمصيد ثالث هرات هن غير أن يأكل هنو ثم بعد ذلك يأكل هها صاد لو . هعنى .79
فالالالي الجهالالالع بالالالين السالالالنة والكتالالالاب ، االهالالالام جهالالالال الالالالدين ابالالالي هحهالالالد عمالالالي بالالالن ابالالالي  يحيالالالى بالالالن هسالالالعود  المبالالالاب ينظالالالر .81

،  1/255، الهيالالذب :  3/218 –م 1994 -ىالالال 1414بيالالروت  –لبنالالان  –ة الالالدار الشالالاهي –الخزرجالالي ، دار القمالالم 
االنصالالالاف فالالالي هعرفالالالة الالالالراجح هالالالن  10/430، االنصالالالاف لمهالالالرداوخ  9/294، الهغنالالالي :  2/103الشالالالرح الكبيالالالر : 

تحقيالق هحهالد  –ىالال( 885-817سميهان الهرداوخ أبو الحسالنا بنعمي  –الخالف عمى هذىب اإلهام أحهد بن حنبل 
 بيروت .  –دار احياء التراث العربي  – حاهد الفقي

 .   13/74النووخ عمى صحيح هسمم :  شرح .81
  1/220جاهع االهيات :  ينظر .82
دار السالالالالم  7/109هحهالالالد بالالن هحهالالالد ابالالالو حاهالالد الغزالالالالي  -، الوسالالاليط فالالالي الهالالذىب  2/103الكبيالالر :  الشالالالرح ينظالالر .83

   6/52يين الحقائق : ، تب 10/430، االنصاف لمهرداوخ  6/221، كشاف القناع  1القاىرة ط
،  كشالاف القنالاع :  1/253، الهيذب :  1/223، جاهع االهيات :  3/218، المباب :  1/20الهحتار :  رد ينظر .84

6/221 
 5483باب : اذا اكل الكمب هنو رقم الحديث  1027البخارخ :  صحيح .85
  2852باب في الصيد رقم الحديث  3/109ابو داوود :  سنن .86
  5/35الصنائع  بدائع .87
 .   5/36، بدائع الصنائع  1/18رد الهحتار :  نظري .88
   5495البخارخ باب اكل الجراد رقم الحديث  صحيح .89
   1/441، بداية الهجتيد :  1/177الفقيية :  القوانين .91
 44-5/43الصنائع  بدائع .91
 4/268الهحتاج  هغني .92
  7/437 الهحمى .93
 3/223هع المباب :  الكتاب .94
،  3/104:  يالالر، الشالالرح الكب 3/219، المبالالاب :  336/ 1بدايالالة الهجتيالالد  ، 178-1/177الفقييالالة :  القالالوانين ينظالالر .95

   4/60، السيل الجرار  4/276هغني الهحتاج 
، السالاليل  6/223، كشالالاف القنالالاع :  1/256، الهيالالذب :  2/108، الشالالرح الكبيالالر :  5/47الصالالنائع :  بالالدائع ينظالالر .96

  4/63الجرار 
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 13/78النووخ عمى صحيح هسمم :  شرح .97
 5/61ائع في ترتيب الشرائع : الصن بدائع .98
  2/108الشرح الكبير :  1/175الفقيية   القوانين ينظر .99

   1/35الهحتار :  رد .111
   1/184بيروت  –دار الكتب  1في فقو اىل الهدينة ، ابو عهد يوسف بن عبد البر ، ط الكافي .111
 تخريجو  سبق .112
   7/119في الهذىب :  الوسيط .113
دهشالالالالق  –صالالالالطفى السالالالاليوطي الرحبيالالالالاني ، الهكتالالالالب االسالالالالالهي اولالالالالى النيالالالالى شالالالالرح غايالالالالة الهنتيالالالالى ، ه هطالالالالالب .114

   6/352ىال     1243 -م1961
  7/466 الهحمى .115
رقالالم  –بالالاب كيالالف كالالان بالالدء الالالوحي الالالى رسالالول اهلل اصالالمى اهلل عميالالو وسالالمم(  –كتالالاب الالالوحي  –البخالالارخ  صالالحيح .116

 (   1الحديث ا 
   6/223، كشاف القناع :  564/ 9/559:  الهغني ينظر .117

 


