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السهم من المصيد قتل هل شك إن أما      
جتماعل يجوز ل أنه فالصحيح السم أو

باحةإال على مقدم والحظر باحةإوال الحظر
.

أمور في : والعشرون السادسة المسألة        
: الذبح إرادة عند مهمة

في ًسببا الذبح إرادة عند يكون ما يراعى      
مورأال من جملة هنا وسأذكر المذبوح تعذيب

. التعذيب بها يتم التي
المور: هذه من        
الشفرة بحد يقوم ثم الذبيحة إضجاع.1

يضجعها أن قبل يحدها أن ينبغي بل
. لللة حدة حال المذبوحة تراه ول

مذبحها يظهر حتى الذبيحة رأس إمداد.2
.

من يسكن أن قبل المذبوح عنق كسر.3
 .  الضطراب

بل المذبح إلى برجله ذبحه يريد ما جر.4
رأسه من بحبل يسحبه أن أمكن متى
.  أولى فهذا أذنيه، دون

قبل يعني المذبوح يبرد نأ قبل السلخ.5
الضطراب يسكن أن
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لن مكروهه وغيرها المور هذه وكل      
بعده أو الذبح قبل اللم زيادة معنى فيها

.  ذلك أمكن متى بالمذبوح الرفق فيراعى
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أمسك  لو: والعشرون السابعة المسألة        
حياة فيه هل الصائد يدري ول باليد المصيد

على يتعرف فكيف بتذكيته يقوم لكي ل أم
. ؟  ذلك
وهنا بذبحه يقوم بأن ذلك على يتعرف      

:- حالتا ثلثا
الذبح بعد المذبوح يتحرك  أنالولى:        

. ويؤكل يحل فهنا مسفوح دم منه ويخرج
يخرج ولم المذبوح يتحرك ل  أن: الثاني        
لن يحل ول يؤكل ل فهنا مسفوح دم منه

الحياة علمة توجد ول الحياة الذكاة محل
. المذبوح في

دم منه يخرج ولم يتحرك  أن: الثالث        
ركحيت ولم مسفوح دم منه خرج أو مسفوح

الدم وخروج الحركة لن ويؤكل يحل فهنا
. الحياة علمة المسفوح

شاة ذبح إذا : والعشرون الثامنة المسألة        
هذه في فمها إل منها يتحرك ولم مريضة

: تفصيل المسألة
فهنا الذبح وقت حياتها عن يعلم  أنأولً:       

.  حال كل على تؤكل
ًا وهنا الذبح وقت حياتها عن يعلم ل  أن: ثاني

لىــــع التعرف يمكنه
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فإنها فمها فتحت نإبأمور:  عدمه من حلها
يدل الضم لن تحل ضمته وإن تحل ل

تؤكل لم العين فتحت إن وكذا علىالحركة
تؤكل ل رجلها مدتا وإن أكلت أغمضت وإن
نإو أكلت شعرها قام وإن أكلت ضمتها وإن
.  تؤكل لم نام

الجنين في : والعشرون التاسعة المسألة        
: التذكية في وأحواله

وخرج غيرها أو بقرة أو ةشا بذبح قام إذا      
الصحابة فأكثر ميت جنين بطنها من

صلى لقوله يؤكل أنه على العلماء وجمهور
" أمه ذكاة الجنين ذكاة: "  وسلم عليه الله

ًا المسألة لهذه نجعل ولكننا )1( من شيئ
. التفصيل

        ً قبل ميتا مهأ من الجنين خرج  إذا: أول
. ميتة يعتبر فهنا ذكاتها

ًا         ًابعد أمه من الجنين  خروج: ثاني ميت
العلم أهل بين خلف محل فهذا ذكاتها
ًا ذكرنا كما ولكن ومن الجمهور نأ آنف

وتعتبر يؤكل أنه على الصحابة أكثر قبلهم
أن  اشترط بعضهم لكن له ذكاة أمه ذكاة

) .2452( برقم لللباني داود أبي سنن ) صحيح(1



الصيد هواة إلى وتنبيه توجيه
ومحبيه

66

ذلك اشتراط عدم والظأهر شعر به يكون
. أعلم والله
ًا         قبل أمه من ًحيا الجنين  خروج: ثالث

مستقلة ذكاة يذكى حتى يؤكل فل تذكيتها
. الفقهاء باتفاق هذا

ًا         ًا الجنين يخرج  أن: رابع أمه ذكاة بعد حي
إذا أنه والصحيح خلف محل المسألة فهذه

وإن أكله وحل اهّذك خروجه بعد ذكاته دركأ
بالقدرة مشروط هذا لكن يحل لم يذكه لم

.  له حل يتمكن ولم يقدر لم فإن والتمكن
الطيور حبس حكم في : الثلثون المسألة        
: ونحوها للزينة القفاص في
أبي عن ومسلم البخاري صحيح في جاء      

الله رسول قال قال عنه الله رضي هريرة
النار إمرأة دخلت:"   وسلم عليه الله صلى

هي ل ًجوعا ماتت حتى حبستها هرة في
تأكل أرسلتها التي هي ول اطعمتها التي
" .   الرض خشاش من
طعمتهاأ لو أنها الحديث هذا فمفهوم      

إثم عليها فليس تمت ولم إليها وأحسنت
تطعمها فلم وأهملتها تركتها لما ولكن

الطير في وكذلك الثم عليها كان فماتت
مشروط هولكن بذلك بأس فل وغيره
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وغيره،فإن الطير إلى حسانإوال طعامإبال
تأثم أنك شك فل منك بتفريط الطير ماتا
. بذلك
صيد حكم في:  والثلثون الحادية المسألة        

: وذبحه الخأرس
في ويكفي وذبحه الخرس صيد يصح        
مقام تقوم فإنها السماء إلى إشارته ذلك

على تدل السماء إلى شارتهإو الناطق نطق
.  السماء في الذي تسمية قصده

الجنب صيد في : والثلثون الثانية المسألة        
. وذبحه

لجواز والذبح الصيد للجنب يجوز        
الممنوع وإنما منها يمنع ول منه التسمية

نراه ولذا وقراءته القرآن مس حقه في
غسل. عند يسمي

بعض يتحرج : والثلثون الثالثة المسألة        
النفساء أو الحائض المرأة ذبيحة من الناس
وليس ذلك على الجماع منذرال ابن ونقل
في تتمثل التي الناس فعاداتا مخالف هناك

أنها دامت ما واستقباحه الشيئ استحسان
. إليها ينظر فل بالشرع مرتبطة غير



الصيد هواة إلى وتنبيه توجيه
ومحبيه

68

والنفساء الحائض المرأة أن فالحاصل      
لهما يجوز فإنهما الحكم هذا في كالجنب

. ذلك في حرج ول ذبيحتهم وتحل الذبح
اختلط في : والثلثون الرابعة المسألة        

: يكون لمن براجأال حمام
: تفصيل المسألة هذه يف     
لكليهما،فهنا ًمعروفا الحمام يكون أن     

. حقه منهم كل يأخذ
ويتعذر لهما ًمعروفا الحمام يكون ل أن      

ل أي يتصرفا أن لهما ليس فهنا تمييزه
باع لو بل به أحدهما يستقل أن يجوز

. ذلك جاز للخر أحدهما
لديه معروفا صاحبه يكن لم إن أما      

إن قيمته حقه في يثبت فإنه العدد ويعرف
. فيه تصرف

من اشترك إذا : والثلثون الخامسة المسألة        
؟ الصيد أو الذبح في يصلي ل من مع يصلي

.
الذي يقوم أن إل المصيد يحرم هنا      

حركة إلى يوصله أو عليه فيجهز يصلي
لم يصلي لم من قتل من ماتا فإن المذبوح

. يحل
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مصيد في : والثلثون السادسة المسألة        
البحر:

ل البحر دواب من البر في مايعيش كل
والسلحفاه الماء كطير ذكاة بغير يحل

كالسرطان فيه دم ل ما أما ، الماء كلبو
. ذكاة بغير يباح فإنه

كالسمك الماء في يعيش ما كل
. ذكاة غير من يباح فإنه وشبيهه

لنهي الضفدع إل مباح البحر صيد كل
. قتله عن وسلم عليه الله صلى النبي

الذي أي الماء على الطافي السمك
أنه العلماء جمهور يرى أنفه حتف ماتا
. الله رحمه حنيفة أبو فيه وخالف حلل

صورة غير على الذي الماء حيوان
هل ولكن أكله يجوز البحر ككلب السمك

والذي العلم أهل بين خلف على يذكى
بل يؤكل أنه الله رحمه أحمد المام يراه

. تذكية

خرج فيمن : والثلثون السابعة المسألة        
ًا ًا وكان الصيد يريد مسافر له يجوز هل صائم
. ؟ رمضان في الفطر

المنشغلين خوانيإ نبهأ أن حبأ ً:أول      
ينبغي هأن وهو أمر إلى وغيرهم بالصيد
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في يجتهدوا أن المبارك الشهر هذا خلل
والصلة القرآن قراءة من العبادة مورأ

ل فإنه العباداتا سائر من وغيرها والذكر
فخروج الشهر هذا فضل الجميع على يخفى
عليهم يفوتا أنه لشك الصيد بغرض البعض
ل قد أنه العلم مع هخلل الطاعاتا من الكثير
لرغباتهم شباعإ نماإو لخروجهم حاجة تكون

ينبغي ل مما كله وهذا وقاتهمأل وتسلية
فنصيحتي العظيم الشهر هذا في حصوله
هذا خلل العبادة في هدواتيج أن لهؤلء
. الشهر

ًا       قولأف لهم الفطر جواز عن  أما: ثاني
لدراك الصوم لهم ولىأال لكن ذلك يجوز

فعليهم أفطروا فإن الشهر هذا فضيلة
مسافة المسافة أن دام ما فقط القضاء

ًا كيلو ثمانين على يزيد ما وهي قصر متر
خرج من ماأ البداية منذ السفر نية نشاءإو

ًا ئينش ولم بيته من إلى خرج وإنما سفر
إلى الصيد تتبع أخذه ثم قريب مكان

لنه يفطر ول يقصر ل فهذا بعيدة مسافاتا
ًا ينو لم .  أعلم والله سفر
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التيمم يجوز هل : والثلثون الثامنة المسالة        
قامواأ إذا ذلك لهم وهل للصيد خرج لمن

. ؟  يامأال بعض
بهم رحمة للعباد التيمم تعالى الله باحأ      

يجوز إنه:  هنا نقول لكن عليهم وشفقة
معهم كان أو الماء وجود عدم عند التيمم

يتيممون فهنا فقط للشرب يكفي قليل ماء
 . ذلك في حرج ول
البعض يغفل قد أمر على هنا نبهأ نأ حبأو

بسيارتهم يخرجوا قد نهمأ وهو عنه
ًا ًمكانا هناك أن ويعلمون للماء قريب
إلى فيعدلون إليه الذهاب عن ويتكاسلون

يذهب أن عليهم بل ينبغي ل وهذا التيمم
يذهب أو الماء لحضار المكان لهذا بعضهم
في التيمم إلى يعدلون ول للوضوء الجميع
حصول وعدم الماء لقرب الحالة هذه
أنبه وكذلك ليهإ الوصول في عليهم المشقة

ًا هنا وأ لصيد خرج لمن ينبغي أنه على أيض
لشربه يكفيه ماء معه يحمل أن ونحوه لنزهة

سياراتنا في الحمد ولله فنحن ووضوءه
 أو ةــــمخصص مكنةأ

مورأ على نحرص أن بنا فحري لذلك معدة
. الحرص شدأ العباداتا
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