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4" 2را�"ت�وا 1#�ث�ا ���@

�ا������ `a,� �.EةW�� �و�6 ،��'Jا� �R��اJ'�ت� �R��و� �ا ��+����"دU+��ا%�،

��RاE� ا.  

  

%�%9��;4:��א �
� �

  

  

<�<=>!<6��?�

�*>���Aא+@0>� �
B0!C!A�Aم�א��D4�$����E��� 

 



 

  
  

١.  
  رY¡ �ا E.�..............................................................�EzE1Wاس��A�1U,#2ا�����.د.�أ

�م�ا�������  �.�3-¤�3£�5¢،�&"����ا%$#"ر�/������ا �

٢.  
  ��EU2ا �EzE1W................................................................��1+51��2|�را§¦�.�د.م.أ

�م�ا���������Qا �0م�وا ���2ة،�&"����ا%$#"ر�/������ا �,�:¤-�3.  

٣.  
� ............�.......................................�,#2ا E_+|�_+2ي�©"67.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�/��&"����ا%$#"ر،�.�����"رن �3-¤:��  ا������.�����ا �

٤.  
� �......................................................�أ_+�2,#2ا Eزاق���b.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�ا������./��&"����ا%$#"ر،��3-¤:�,��2ة�����ا ��  
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�م�ا�5r"$��/��&"����ا%$#"ر،�أ��ل�.���3-¤:��������ا ¯���4¢ �.  

٦.  
��....................................................�,#2ا £W"ح��E���2+1.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3¢�5£3�،E«ا%ز����"&��/E-��/|U2 ل�ا�����أ��.  

٧.  
��............................................................����E+,�2+1+"6³.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3��.��،��Rر"D ا����"&�/��� ÉD ا����  .ا��"رات�/وا 2را�"ت�ا��������

٨.  
��...............................................��1+�2,#2ا��+��2ا�¶��V.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

��/�/��&"����آل�ا #¡K،�أدU"ن�3-¤:� ÉD ا����  .ا%ردن�

٩.  
��.................................................�_"زم�,#2ا �»"ب�,"رف�.د.م.أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3ºU2_�،ا%$#"ر���م�ا������/��&"�������ا ��.  

١٠.  
�ري��5.�د.م.أ$�����¼Ep�.........................................................���,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3�E0.�،vا%$#"رإ�������"&��/QY"� ا ¯¢���4ا�����.  
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�  �67ا 1#�ث���24َُّ
ُ
J2َّ ا��EDB� �X�13ا EDوط�ا ��+���ا½��3:��|���� 

 �ا�
	�أن����ن� -١
ُّ
����.

ً
 ���ا����������ا

��ا�
	�����ن ���أن -٢�� �َ ِ
ُ

َ% �أو�،"ِ

ُ
�-�ى �+*�ٍ� �)'���& �ِ �

ُ
 أ

ً
،�أم�0/.��

ً
�  .،��5اء���3َّ

 .ا<5=+���ا����م�ت�;��:���أ�)'���ن ��أن�ا�
	��)'� 89ط6ُ  - ٣

٤- �?�@	A�ا�%
�ت�BADE"�FGHن�اBA&Cن،�و��ُ�@IAHت،�إ��إذا�ا�L�M;N@�?�ا	ث�:�	��%
@:��

 �Sا�A�.�Q��+�R	��DE"�FGH�?@وا��ة�إ��

٥- ��%
 .+��0��Q[�ت�أو�\�]�ت�أو��IZQNت�89X'Yوا��أو�VWX��Aا��ا��TU�Mذات�ا�
	�ث�:@

����أن�W��`+�a8b�)Turnitin(�FGH	�T^;:_ا�
	�ث��� -٦X/:��
c"ل�=A5ا��'(��	
:��eHا�

)20%(�:eHس��
A�
��ا�c"�30(،�و%(،�?hت�و�I���A�ة�اih�Q�ا. 

٧-  ّ'kأو�_	h�Fkث�إ�	
�ِ �:;^�Tا��e+ َ
��	

�ل�ا���eHر�iA�mأن���]�� ُّ?	Xو�،�X�	A�ا��[�\�%

�e+ب�
5o[�]��دون����ن�ا�ا��Zaة�� ،�H �ة�أ��م،��FGHأن���:A*�وز�+
ً
�I�H� َّأن��@h[�]��+�ا�ا���

rs�m^�ورة��ل ����
���	
 ���& �،�ا�
َّ
aإ�I�rs�m����=t�uS�H�FGHن�BIv	Nا. 

٨- �T^;��	
�ِ �+e����wX�@Aا� َ
%�e�8B
��?�ا����rxا�A;�_�)'�اBQCن�-�،�ا�
	���S�Nع�ا�

ِ َ	 ُ+ �إFkا�
	����5%�ُ �ا��w��@A)'�ا-����I]h=Aل�و)'
ّ

vw�،���C�:�eH�
ً
=^h �@Xw��	
�ِ �+�eا� َ
%�

 ٍ8B
-� 
ُ
� 

َ
�ة���:A*�وز:�}[�eXّي �ِ �+�'(�،. 

٩- %5�
ُ
BIن�+=��Zت�: ِ

ّ
v	َ

ُ
Nو��ا�،���
��ا�i-oإ��ا�
	��ُ�& ��إ�Fkا��U�.�|} 

١٠- FGH� �ِ��
�ة�"��DEإر�5ل�ا���
	ِ� +�eا��0���U��اw��@A���i-oواNت��Z�=. 

١١-  ُ�~��M����

	���D�I_�ا�������X/���eH)200(��I�3�eH��X/:�������AW+ت��I�33(،�و(�

 �I�3ت،�و 
ُّ
 ���ن�اD�N_�ا<�B��aي�+��د��أن��FGHوا<���B�*a،�ا��������BAن����

ً
���e+�u��H�~AvNا


�رaoم�ا<�- ا��5 �ري��*�+���ا���������89�����3ا��a�c".  

�eاD�N_�ا< � -١٢ َّI^A 
َّ
��������
 .�ا<�B��a�����B��aي��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

 .�M�ُ�uQH�~�ا�
������ر�hق�8B5ة�ذا:���ُ+�0/ة -١٣

١٤- ����
�م�ا�@�ُ 
ً
� َّ�M-�

ً
م���& ��\��0[ٌ��-��_��u،�و �إ��ارا َّ�@

ُ
Nا��	
�ا� �����u�hنَّ]�A��%I	AX

�اء��FGHا��@�ق�ا���X�vW��eX�-.��3+���)'���ل�cNو����ا�@����a�aاAHا� 

١٥-  
َّ
aوإ�،��*Nرأي�ا�%�I:رة���� &Nث�ا�	
 �I:��I%�رأي�أ���{|��R@h.ا�

 ��5اء،�ا�
	�ث�+�cداتا�H����+/�+�8B����*Nدة� -١٦
ُ
"  ِ �َ��	
 �ُ ���wأم�ا�

ْ
&� . 

�D4?I!ْ?0 B%BMوAط�Cא�AKD%�א
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 EUُوط�اED ا�E
ْ

D
َّ
B� ���2�

ُ
Jث�ا���³`��67ا 1# ِ

ّ
=

َ
 ا½��3:�ا £

 �إر�5لو +�TاN*��،��ا�L�;A~����ن  -١
ً
��a89وv�ث�إ�	
��ا�X���?X�L�eH�،ا��*N�V"89وv�>ا: 

issccoll@uoanbar.edu.iq 

٢-  ُ�T
M��	
 .+�WQدة�و��h�cIت،�ا����5ب�a8b)Word�(�FGH+`�ا�ُ�رد���ا�

٣ - � �اد���نHإ��	W��ا�FGH�Vmا���	Q�ا� :FGHأ�%W5٣(�وأQ�(� ، 
ً
�Q�I�� 

ً
،��)�٣Q(�و��cرا

ً
أ�^�

�+�T+�ا�Hة��،)A4(:�ا��ر�����wو �:�wت��	W��ا. 

٤- ����Av�ن�ا��:R;�:�)Simplified Arabic(�+�]�9ن�واI���،�5دoن�ا���و���،. 


	�ا��Wt���A	�ت��c�cm%����ن  -٥��FGH��	Q�ا�Vmا��:�:Fkوoا��	W��انا�QH��	
�ا��.��،�ا�

��ذ����،وإ��w|�=�Iو�QHا�w|��aا�
���Bن�أ�I5ء�U_D�+��	
+��Tوا<����B��aا������������BAن�ا�

����AWNت�ا�I���ا،�� َّw
ُ
C،�+�@Nا�� َّw

ُ
C���
Nأو�ا�،~��MNا�� َّw

ُ
C،�I:�Dا�� 

ً
 .ا��Nدر���.��Iوا-8Bا

٦-  ُ�~Av�FGH��	W��ا�Fkوoا�R@h�e+��	

�ر��0+���+*���:ا�aoم�ا�����ا<5=+���. 

�دأ�)١٨(�������wا��.���ا�
	���QHان����ن  -٧��X�"Ç�R5و��	W��ا�Fkوoا. 

٨-  
ُ
:~Avء��I5ن�أB���
�دأ�)١٦(������w،�و�QHا�w|��aا���X�"Ç�)Bold(�R5و��	W��ا�Fkوoا�،

.�	
 أ�QH�%W5ان�ا�

٩-  
ُ
:.���
 89ك�+B���h�cن��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

١٠- �uI5ا��	:����
���)'�ذ��.Av�ُ~�إ��I%�ا��
�}�ة،�+�T+�ا�Hة�ا�+ 

١١-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا����وoا)� :،�+�@Nا����
Nأو�ا�،~��MNا�،�I:�D[�ا+�،�ا��در�ا��Nا�(

w������)د�)١٦� .ا��W	��و�X�"Ç�)Bold(�R5أ�

١٢-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا��X�a���ا�w������)دأ�)١٤���X�"Ç�)Bold(ن�BI���	W��ا. 

١٣-  ُ�~Av9ن�+��	
�)١٤(�������wا� ،T+�R
S��	W��ا� ، 
ُ
�ر\����د.��+89��h�cكو:��)١Q�(�

�Mc��� ولoا�R@h�%��ة��@h�e+9ن�Nا. 

١٤-  
ُ
:~Av��� �	
�ا� �)١٢(�����w\�ا+� ،� ��ا��W	��)'و:��ن �]cWa(���£�� �¦Éا�_)��%W5أ

 .ا�89���w��Wt�%	��T+�،-��ر�)١(�\ivا:���B5ن��Bن�ا�[�+��ر�����wن �FGHأن�،�ا�
	��+9ن

١٥- �:`+�a8b��،V"�I���ا�w5�������a@�آ�ص�ا��Q�ا����A6ُ 89ط����=U2Jا�b�Ê�)�EDB� ��z�ا =#

v:� .)٢ا��"�

��ا�������ا���وف��	c~�ا��Nدر�:�:�~����ن  -١٦ :
ً
��.��¡(� ....� �خ، �ح، �ج، �ث، �ت، �ب، ،�(أ،

�
ً
�I���:��I��+�.�@�: 

ً
�ام��;A5���?�c&A�ي�اi�ن �ا����u�h�w� ..)١(،�\ivا��T+��M@a�R@hا��

١٧- �eH��|��	Wtد��Hوز��*A��r¥�ث�ا�	

�ل�ا�@���+/�+�8B����*N٣٠(ا(��	Wt. 
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�E
ْ

D
َّ
B ر�ا�����أ&'J�67ا�`a,:v@½ا��  ا =1

١- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��دا-%+ 
ً
��� �رُه:��أ�§� �وH �ون �cI-و� �.�+

�ا�ـد��Qٍر��Hا¨'�)125000( eH� ،)٢٥(�� Fkوoا� �	Wt� �زاد ��hن ،�	
�ا� e+� FGH��ذ�

�رُه:���ª�
�Wt	ٍ� �د��Qرٍ �)��C=C)3000آ�ف�ُ�^�ف�+ ِ%ّ3�eH�'¨ا�H. 

٢- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��-�رج+ 
ً
��� �وH �ون �cI-و� �.�+� �رُه:��دو�ر،

�رُه:��ذ���e+�FGا�
	�،��hن�زاد�WtH	��اoو��Fk)٢٥(،��eHا�ـ)$ 125(��ª�
ُ�^�ف�+

�C=C3(�دو�رات� $(�.�ٍ	Wt� ِ%ّ3�eH 

�ªا�
�����������Wا�»|�.��� -٣
َّ
�
�ُ oأ�0ر��%I	AXو�،�\���c���� 

َّ
 A	��h�3�%X.ا��0ر�ا�&

٤- � 
��ªا�iي�:�u��w	�ا�
����¬�~�إذاN8اء،���6ُد�اbDا��Fkإ�u��5إر���Um 
ّ
�c�e+�uُI

.R@h8اء�bDأ�0ر�ا��uُQ+�
ً
�+��;+��ِ��
 ا�

٥- �Thد���U�
ّ

�،�و��ُ�& ���	��uإ�
ْ

 
َّ

�ل�ا�&� .�3+���0ر�اo ��ُ�/ود�ا�
������Avب�

٦- � &���	
��ا��Uل��IvA5وط�ا� �ا���I���ا���QW�ة�-=ل�وا���e+��C=C:89اوح�+

Fkإ����cm)أ}[�)�٩- ٣�e+�¯Xور �:�ر�tب��A�� ل�
� .ا�& ��°�وف�و�	c~�ا�& �،�

٧-  َ/�ُ� ���
�ا� �(ود �DE&���Ac+(�u�	�� e+� ��a89وv�إ� ،� ?X�L� eH� ،���I%ا< :�%5

�e+��]�X/:�evIXو��*Nا�T��+� 
ً
 .أ�^�
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 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

1 

أثر السياق يف توجيه القراءات 
عند اإلمام الواحدي رمحه اهلل  واختيارها

تعاىل يف تفسريه البسيط، سورة البقرة 
 أمنوذجًا

 اهلل أمحد إيالف خري السيدة
 24-1 التفسري أ.م.د. ياسر إحسان رشيد

2 
دواعيه،  احلنابلةخالف األصل عند 

دراسة استقرائي َّة  وصوره، ومقاصده
 األستاذ املشارك الدكتور  حتليليَّة

 أريج بنت فهد عابد اجلابري
أصول 
 90-25 الفقه

املسائل اليت نقل الزركشي االتفاق عليها  3
 دراسة تطبيقية، يف مباحث املفهوم

 رغد هاشم إمساعيل
 أ.م.د. إمساعيل خليل فرحان 

أصول 
 122-91 الفقه

4 
 الفروق األصولية يف حاشية ابن عابدين

 «أمنوذجًا الفرق بني الظن وغلبة الظن»
 دراسة أصولية مقارنة

 م.م. مصطفى حممد حامد
 أ.م.د. قيصر محد عبد  

أصول 
 146-123 الفقه

5 

مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق 
)املتوفى  الدين الرملي احلنفيلألمام خري 

إىل  الصالة من بداية كتابهـ(  1081سنة: 
 دراسة وحتقيق ،باب األذان

 السيد مصلح حسن علي
 198-147 الفقه حممد نبهان إبراهيم رحيم .أ.د

6 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات، 
دراسة فقهية مقارنة، كتاب الوالء واملدبر 

 أمنوذجا

 احلميد محيد مجعةعبد السيد 
 224-199 الفقه أ.د. حممد عبيد جاسم

7 
التأصيل الشرعي ملبدأ تفريد العقوبة يف 

 القانون العراقي
أ.م.د. باقر جواد مشس الدين 

 270-225 الفقه الربيفكاني

8 

ترجيحات ابن الفرس األندلسي الفقهية 
يف كتابه أحكام القرآن )سورة املائدة( 

بالصيد دراسة مقارنة املسائل متعلقة 
 أمنوذجا

 السيد ثامر حسني علي  
 296-271 الفقه أ.م.د. باسم حممد عبيد

9 
االستثناُء يف اإلمياِن عند  اإلماِم البدِر 
الزَّركشيَّ يف كتاِبِه تشنيِف املسامِع جبمِع 

 اجلوامع

 السيدة مروة محيد صليب
 326-297 العقيدة اهلل أ.م.د. حسني علي عبد

 352-327 الفكر نزار عامر حسني .أ.م.د املعاصردور الدعاة يف اإلعالم  10
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8 ) 
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  (8 ) 

 باللغة العربيةملخص 
 السيد ثامر حسني علي  

 أ. م. د. باسم حممد عبيد 

والصالة والسالم على نبينا وسيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله    ، الحمد هلل رب العالمين
تخص حكم    ،فإّن موضوع بحثي يهدف إلى بيان مسائل فقهية تتعلق بالصيد  وبعد:  ،وصحبه أجمعين 

يدميه ولم  الرجل بسيف  أو ضربه  ولم تجرحه  الكالب  نيبته  إذا  الصيد  أكل صيد غير    ، أكل  وحكم 
من خالل ترجيحات اإلمام    ، بدراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة على سبعة مذاهبفقد قمت    الكالب. 

ثم بيان ما رجحه اإلمام    -من سورة المائدة   –في كتابه أحكام القرآن    -رحمه اهلل  –ابن الفرس األندلسي  
فاع  وألهمية موضوع الصيد في حياة اإلنسان ومساسه المباشر بالكسب واالنت  -رحمه اهلل  –ابن الفرس  

قمت بعرض هذه المسائل لمعرفة   ،منه للعيش من أكل أو ثمن الصيد أو استخدامه في الصناعة كالجلد 
 الحالل من الصيد ومعرفة ما يحرم منه على الصائد. 

   الَفَرس، مسائل الصيد، دراسة مقارنة  ترجيحات ابن الكلمات المفتاحية: 

THE PREFERENCES OF IBN AL-FARAS AL-ANDALUSI OF 
JURISPRUDENCE IN HIS BOOK AHKAM AL-QUR’AN (SURAT  

AL-MA’IDAH) A COMPARATIVE STUDY RELATED TO  
HUNTING AS AN EXAMPLE 

Mr. Thamer Hussain Ali 
Asst. Prof. Dr. Basem Mohammed Obaid 

Summary: 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon our Prophet 

and Master Muhammad, the last of the Prophets and Messengers, and upon all his 

family and companions, and after: The topic of my research aims to clarify 

jurisprudential issues related to hunting, related to the ruling on eating hunting if 

dogs have caught it and not injure it or a man hits it with a sword and does not 

destroy it, and the ruling on eating hunting other than dogs. I have studied the issues 

a comparative jurisprudential study on seven schools of thought, through the 

preferences of Imam Ibn Al-Faras al-Andalusi - may God have mercy on him - in his 

book The Rulings of the Qur’an - from Surat al-Ma’idah - then explain what the 

Imam Ibn Al-Faras - may God have mercy on him - favored and the importance of 

the subject of hunting in human life and its direct impact by earning and benefiting 

from it to live from food or the price of hunting, or using it in industry such as leather, 

I presented these issues in order to know what is permissible from hunting and to 

know what is forbidden to the hunter. 

Keywords: The most correct opinions of Ibn Al-Faras, Hunting Issues, 

Comparative study  
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 املقدمة:

  ، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين  ،الحمد هلل رب العالمين
 وبعد: ،وعلى آله وصحبه أجمعين 

وأجاز الشارع الحكيم االنتفاع بالحيوانات   ،باحت الصيدأفإن الشريعة اإلسالمية  
في   جلودها  من  االستفادة  أو  بيعها  طريق  عن  ثمنها  من  االستفادة  أو  بأكلها  المحللة 

ن يعد  وبهذا  الشريعة الصناعة  أتت  هذا  وألجل  الحياة؛  في  للعيش  االكتساب  من  وع 
الحياة  ،اإلسالمية تنظيم  في  دور  من  لها  االكتساب  ،وما  من  النوع  هذا  نظمت   ،فقد 

 ووضعت له شروط وضوابط لصحته. 
األولى: حكم   ،رتأيت أّن أبحث بعض المسائل المتعلقة بالصيد وهي مسألتان اف

والثانية: حكم    ، م تجرحه أو ضربه الرجل بسيفه ولم يدميهأكل الصيد إذا نيبته الكالب ول
أكل صيد غير الكالب ودراستها دراسة فقهية مقارنة عن طريق دراسة ترجيحات اإلمام  

الفرس األندلسي   ابتداًء من    -رحمه اهلل– ابن  المائدة  القرآن من سورة  أحكام  في كتابه 
ة المسألة وحصر أقوال الفقهاء  ومن ثم دراس  ، تحرير المسألة ووضع عنوان مناسب لها

مذاهب سبعة  على  والزيدية    ،فيها  والظاهرية  والحنابلة  والشافعية  والمالكية  الحنفية  وهم 
بها  ،واالمامية استدلوا  التي  األدلة  بيان  ابن  إمع    ،ومناقشتها  ،مع  اإلمام  عطاء ترجيح 
ثم   ،من المذاهباألهمية في وضعه دائًما بالقول األول ومن وافقه    -رحمه اهلل– الفرس  

أحد   إلى  تعصب  دون  من  الخالف  من  الراجح  بيان  مع  الترتيب  بحسب  البقية  أذكر 
هذا    ،ثم المصادر  ،وخاتمة  ، ومطلين  ، وقد قسمت البحث على: مقدمة وتمهيد  ،المذاهب

 ومن اهلل التوفيق. 
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 التمهيد
: التعريف باإلمام ابن الَفَرس األندلسي   وكتابه أحكام القرآن:  -رحمه الل –أوًلا

هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج األندلسي األنصاري يرجع نسبه 
ويلقب   ،وُيكنى بأبي محمد وهو من أصحاب رسول اهلل  ،الشريف غلى سعد بن عبادة

وكان لها    ، ه في غرناطة من أسرة عريقة استوطنت األندلس524ولد سنة    ،بابن الَفَرس
ثم انتقلت هذه األسرة إلى قرطبة في ما بعد التي    ،لحركة العلمية هناكشأن عظيم في ا 

فكان ُيدرس    ،فكان جده من أهل العلم والمعرفة ،ومقصد أهل العلم ،كانت مجمع العلماء
فتاء في مدينة مرسية في وأما أبوه فكان يتولى اإل  ،وتولى الفتوى  ،القرآن الكريم والعربية

فأخذ ابن الفرس عنهم وعن    ،واشتغل هناك بتدريس الحديث وغيره من العلوم  ،األندلس
وحثه    ،غيرهم حتى عال شأنه في العلم والمعرفة فكان لجده وأبيه الدور والمؤثر في تعليمه

فأقبل على طلب العلم بكل جد ونشاط منذ    ،على طلب العلم فحضَي بعنايه فائقة منهم
  ، ن كثير من العلماء ورحل إلى طلب العلم وسعى بنفسهبل أخذ ع  ، صغره ولم يكتفي بذلك

 ،(1) وأخذ عنهم مختلف العلوم الشرعي  ، وتتلمذ على يد جّلة من المشايخ العلماء في ترحاله
وعرف    ،وبعد هذه المسيرة العلمية اشتغل بالتدريس وتتلمذ على يده الكثير من التالميذ 

على تسنم العديد من الوظائف المهمة آن  وهذا ما ساعده    ،بذكائه ونباهته وعلمه الغزير
فاشتغل بهذه الوظائف إلى    ،(2)والدما  ،والشرطة  ،والحسبة  ،والوالية  ،مثل: القضاء  ،ذاك

ودفن في باب البيرة في    ، ه597جانب التدريس حتى مرض في أواخر عمره وتوفي سنة  
 .(3)هوازدحم الناس على نعشه فتقاسمو  ،وحضر جنازته الكم الغفير  ،األندلس

 

 . 1/150، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 3/127ُينظر: التكملة لكتاب الصلة:  ( 1)
 . 415/ 3غرناطة: ُينظر: اإلحاطة في أخبار ( 2)
 . 1/218ُينظر: الديباج المذهب: ( 3)
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إذ  ،لإلمام ابن الفرس عدة مؤلفات منها: أحكام القرآن والذي يعد من أهم مؤلفاته 
مثل: كتاب    ، واعتمد في تأليفه على عدة مصادر  ، ه553ه إلى  550قام بتأليفه سنة  

فكان لهذا الكتاب األثر الواضح والكبير فيما جاء من بعده من    ،والمدونة وغيرها  ،الموطأ
فكان سبب تأليفه    ،إذ كان كتاًبا جليل الفائدة غزير المعرفة  ،العلماء وثنى عليه    ،الكتب

لهذا الكتاب متعلق بالكتب التي سبقته في هذا المجال من كتب أحكام القرآن فبعد ما بلغ  
ابن الفرس من العلم مبلًغا لم يجد في الكتب التي سبقته ما يشفي غليل القارئ ويقر به  

وقلة المسائل التي تستند إلى شيء من أدلة    ، دة العلمية فيهامع قلة الما  ، عين طالب العلم
 ، فعمل على جمع تلك المسائل مع أدلتها؛ ليسهل على طالب العلم معرفتها  ، الكتاب العزيز

ودلياًل على    ،واقتصر على ما هو أظهر منها تعلًقا وأبين استنباًطا ليكون مساًرا لغيرها
 .(1)افكان من أجّل الكتب وأنفعه ، أحكام القرآنفجمع هذه كلها في كتابه  ،مأخذ سواها

 ثانياا: الصيد في اللغة واًلصطالح: 
مصدر صاد، وهو تناول ما ُيظفر به مما كان ممتنًعا، صاد  الصيد في اللغة:  

الصيد يصيده ويصاده صيدًا، إذا أخذه، وقد تكرر ذكر الصيد في الحديث حيث ذكر 
سًما وفعاًل ومصدًرا، يقال: صاد يصيد صيًدا، فهو مصائد ومصيد، وقد يقع الصيد على  ا

 .(2)رالمصيد نفسه تسمية بالمصد
هو اقتناص حيوان حالل متوحش طبًعا غير مملوك وال وفي اًلصطالح الشرعي:  

وقيل: هو ما توحش بجناحه أو بقوائمه، مأكواًل كان أو غير مأكول، وال   .(3)همقدور علي
 .(4) ةيؤخذ إال بحيل

 

 . 1/66ُينظر: أحكام القرآن البن الفرس: ( 1)
 . 3/260، لسان العرب: 106/ 6تهذيب اللغة: ( 2)
 . 7/25الفقه الميسر: ( 3)
 . 139التعريفات للجرجاني: ( 4)
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 مشروعية الصيد: 
وردت نصوص كثيرة في مشروعية الصيد على اباحته من الكتاب العزيز والسنة 

 الشريفة واإلجماع والمعقول:
 فمن الكتاب العزيز: 

ٴۇ ۋ ۋقوله تعالى:  -1
 (1). 

تعالى:   -2 گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ قوله 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے
(2). 

ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ قوله تعالى:   -3

ٺ ٺ ٺ
 (3). 

 ومن السنة الشريفة: 
فقلت: يا رسول اهلل أنا بأرض   قال: أتيت النبي    ،حديث أبي ثعلبة الخشني  

أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيٍد أصيد بقوسي وأصيد بَكْلبي المعلم وبَكْلبي  
: )أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فال تأكلوا في    فقال النبي    ،الذي ليس بمعلَّم

فاغسلوها وكلوا ُبدًّا  تجدوا  أن  إاّل  بأرض صيد  ،آنيتهم  أنكم  ما ذكرت  فما صدت   وأما 
وما صدت   ،وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم اهلل وكل  ،بقوسك فاذكر اسم اهلل وكل

 .(4)بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته فُكْله(

 

 . 2سورة المائدة: من اآلية ( 1)
 . 4سورة المائدة: من اآلية ( 2)
 . 96سورة المائدة: اآلية ( 3)
 (. 5170رقم ) ب، باب: ما جاء في التصيد، 2090/ 5صحيح البخاري: ( 4)
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في المغني: )وأجمع أهل العلم على    - رحمه اهلل  –فقال ابن قدامة    أما اإلجماع:
 .(1)(إباحة االصطياد واألكل من الصيد

 .(2) (فكان بمنزلة االحتطاب ،)فإّن الصيد نوع اكتساب وانتفاع المعقول:ومن 
حرامه إأما المحرم فال يجوز له قتل الصيد وهو في    ،هذا الصيد مباح في الحالل

قال: )خمس    : عن الرسول محمد  إاّل من خمسة فواسق كما ورد في حديث عائشة  
 .(4) والَكْلب الَعُقور( ،والُغرابَ  ،(3)اوالَحْدي  ، والعقرب ،الفأرة ،فواسق يقتلن في الحرم

 .(5)()واجمعوا على إباحة صيد البحر للحالل والمحرم
  

 

 . 4/ 11المغني: ( 1)
 . 28/115الموسوعة الفقهية الكويتية: ( 2)
  1/54، ولسان العرب: 15/ 5الحديا والحداة: هو نوع من الطيور الجارحة، يصيد الجرذان. شرح النووي: ( 3)

 )مادة حدا(. 
 (. 3136رقم ) ب، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، 1203/ 3صحيح البخاري: ( 4)
 . 1/136اإلجماع البن المنذر: ( 5)
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 املطلب األول: 
 حكم أكل الصيد إذا نيبته الكالب 

 ومل جترحه أو ضربه الرجل بسيفه ومل يدميه
 الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: اختلف 

ال يجوز األكل منه فأصبح أكله حرام وهو بحكم الميتة والموقوذة   القول األول: 
لى هذا القول ذهب اإلمام ابن الفرس    ، والمتردية ، وهو قول جمهور (1) -رحمه اهلل  –وا 

الحنفي من  مال  ،(2) ةالفقهاء  القاسم    (3)كواإلمام  اهلل– وابن   ، (4)ةالمالكيمن    - رحمه 
 .(8)ةواإلمامي، (7) ةوالزيدي، (6) ةوالحنابل ،(5)ةوالشافعي

  استدلوا:
تعالى:  -1 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ    قوله 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ
(9). 

وردت فيييي هيييذه اآليييية الكريميييية خمسييية أصيييناف ال يحيييل أكلهييييا  وجهههه الدًللهههة:
ا أي:  ،فاسييييييتثنى ميييييين الحرميييييية المييييييذبوح ،مييييييا لييييييم تييييييدرك تييييييذكيتها قبييييييل موتهييييييا ،مطلقييييييً

أي: التييييي ُأدركييييت حييييية فييييذّكاها أو إن كييييان أغلييييب الظيييين أّنهييييا تعيييييش  ،المييييذكى شييييرًعا

 

 . 2/324ُينظر: أحكام القرآن البن الفرس: ( 1)
 .3/573، وتحفة الفقهاء: 11/401ُينظر: المبسوط للسرخسي: ( 2)
 . 534/ 1ُينظر: المدونة: ( 3)
 . 421/ 2، ومنح الجليل: 1/710مستبين في شرح التلقين: ُينظر: روضة ال( 4)
 . 107/ 4، وبحر المذهب للروبياني: 111/ 9، والمجموع شرح المهذب: 2/259ُينظر: االم للشافعي:  ( 5)
 . 1/555ُينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد: ( 6)
 . 198/ 3ُينظر: الروض النضير: ( 7)
 . 2/188سالم: ُينظر: شرائع اإل( 8)
 . 3سورة المائدة: آية ( 9)
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ا؛ ألّن الحيييييل يثبييييييت بيييييه الطهييييييارة إن كيييييان مييييييأكول إصيييييابتها فإّنهييييييا تأكيييييل إبعيييييد  جماعييييييً
رة وقييييد تكييييون اختيارييييية مييييا وهييييي تنبييييه عيييين الطهييييا ،الصيييييد؛ ألّن الييييذكاة شييييرط الطهييييارة

أو تكيييييون اضيييييطرارية  ،بيييييين اللبييييية واللحييييييين وهيييييو موضيييييع النحييييير فيييييي المقيييييدور علييييييه
إن عجييييييز عنييييييه وبحسييييييب الوسييييييع أي:  ،فيجييييييوز أن تطعيييييين بييييييأي موضييييييع ميييييين الجسييييييد

سييييالة دمييييه لقولييييه تعييييالى:  ه ال بييييد ميييين ذكيييياة الصيييييد وجرحييييه وا   ٿ   ٿ ٿبمعنييييى أنييييّ
دم أو الرمييييييييي  (1)ضلصيييييييييد بييييييييالم عراوُيفهييييييييم ميييييييين هييييييييذه اآلييييييييية الكريميييييييية أّن ا أو الصييييييييَ

ن ظفيييير بييييه أن ينفييييق فييييذكاه إال يجييييوز أكلييييه إاّل  ،بحصيييياة أو عصييييا أو مييييا شييييابه ذلييييك
فيييييييإن نفيييييييق قييييييييل ذليييييييك فأكليييييييه حيييييييرام لميييييييا ورد مييييييين اليييييييدالئل عليييييييى حرمييييييية أكيييييييل هيييييييذه 

 .(2)ةاألصناف المذكورة في اآلية الكريم
إّنه قال: يا رسول اهلل ليس لنا ُمدًّ    وكذلك استدلوا بحديث رافع بن خديج   -2

الدم، وذكر اسم اهلل فكل أنهر  الظفر والسن  ،فقال: )ما  الظفر    ،وليس  أما 
 .(3)وأما السن فعظٌم( ،فمُدى الحبشة

كل من الصيد إاّل ما نهر الدم منه أي  أنه يدل على أّنه ال يباح األ وجه الدًللة:
سالة الدم    ، سال الدم منه، فإذا انعدم ذلك الشرط فإّنما يلحق المصيد بالموقوذة والمتردية وا 
وألّن العظم    ،بالحد إن كان من الحديد ويكره من غيره؛ ألّنه ال يقوم مقام الحديد في الذكاة

 .(4) اأو قصب أو العصا تصبح المصيدة به مخنوقة؛ ألّنها ال حّد فيه

 

المعراض: سهم يرمى به بال ريش وال نصل دقيق الطرفين غليظ الوسط فيصيب غالًبا بعرضه دون حده.  ( 1)
 . 4/76ُينظر: معجم متن اللغة:  

 . 2781/ 4، والفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي: 11/526ُينظر: البناية شرح الهداية:  ( 2)
 (. 5502رقم )بنهر الدم من القصب والمروة والحديد، ، باب: ما أ92/ 7صحيح البخاري: ( 3)
 . 97/ 3ُينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة: ( 4)
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قال:    ، عن صيد الم عراض  : قال: النبي  لطائي  حديث عدي بن حاتم ا -3
 .(1)وما أصاب بعرضه فهو وقيذ( ،)ما أصاب بحّده فكله

قال له في ذكر السهم قتله فإن كان ما قتله غير ذلك فال يصح   وجه الدًللة:
 .(2)ضوليس بالمعرا ،فينبغي اعتبار القاتل هو السهم بالجرح ،أكله

أو   (3) فعن الَخذْ   قال: نهى رسول اهلل    ،حديث عبد اهلل بن المغفل    -4
ولكنها    ،به عدوٌ   (4)ىوقال: )إّنه ال ُيصاد به َصيٌد وال ُيْنكَ   ،كان ُيْكُره الَخْذفَ 

 .(5)قد تكسر السن وَتْفقأ الَعْين(
عن الرمي من بعيد بواسطة    دّل الحديث هنا عن نهي رسول اهلل    وجه الدًللة:

الحصاة والحجارة أو العصا أو غيره وكل ما يرمى به الصيد من بندقية ومصائد وهذا  
ہ      ہ ھ مخالف لقوله تعالى:  

وليس الرمي بالحصاة والبندقية ونحوهما    ،(6) 
إنما الصيد يكون بالسهم والرمح والسيف الذي    ، ذلك؛ ألّنه ليس بالَمَحْد الذي يصاد به

تالف الصيد بقتله  إوغير هذا يؤدي إلى    ، أباحه الشارع ذو محٍد الذي يحل به ذكاة الصيد
 .(7)تيواناوفيه تحريم؛ ألّنه يدخل الضرر على الح  ،بقوة الرمي ال بحده

 

 (. 5475رقم )ب، كتاب الذبائح والصيد، باب: التسمية على الصيد، 18/269صحيح البخاري: ( 1)
 . 3/196ُينظر: مختصر اختالف العلماء: ( 2)
بهام والسبابة.  صبعيه السبابتين أو اإلإ الخذف: هو رمي اإلنسان بحصاة أو نواة أو نحوها يجعلها بين  (  3)

 . 369/ 9ُينظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام: 
 . 280/ 1ُيْنكى: ُيغلب وُيهزم به العدو. ُينظر: تهذيب اللغة: ( 4)
 (. 5479رقم )ب، باب: الخذف والبندقية، 286/ 7صحيح البخاري: ( 5)
 . 94سورة المائدة: من اآلية ( 6)
 . 9/291، ونيل األوطار: 313/ 6ُينظر: فيض القدير: ( 7)
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لى هذا القول ذهب أشهب بن   القول الثاني: إّنه يؤكل وال شيء فيه من التحريم وا 
 .(2) ة، والظاهري(1) ةمن المالكي  -رحمه اهلل– عبيد العيزييز 

  استدلوا: 
تعالى:   -1 گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  قوله 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ

ڭ  ۇ  ۇ
 (3). 

ومما    ،إّن مفهوم عموم اآلية من حل األكل مما أمسك الَكْلَب المعّلم  وجه الدًللة: 
تكييف  غير  من  في  واإل  ، اصطاده  إسالته  بدون  أو  الدم  بإسالة  يكون  قد  مساك مطلق 

وكذلك دّلت اآلية الكريمة على أّن الجوارح    ، فإّنه يؤكل بالحالتين وال شيء عليه  ، الصيد
ولم يقل اهلل تعالى ال تأكلوا إال مما اجرحت    ، وكذلك الَكْلبَ   ،هي جوارح وقواتل بال شك

فقاسوا المعراض على الجارح وقالوا    ،وأسالت الدماء من أثر الجراح الذي تولد بجراحها
وكذلك لم يذكر اهلل تعالى الجرح أو إاّل أن تسيل دماء الصيد مع  ،رحالمعراض مثل الجا

مج جح     مح ولم يغفل عن شيء في قوله تعالى:    ،واهلل تعالى أعلم بكل األحوال  ،الجرح

إذن لو كان إسالة الدم والجرح في الصيد دامية لذكرها اهلل تعالى في اآلية    ،(4)جخ
 .(5)ةالكريم

بأّن اآلية تدل على الصيد الشرعي الذي دّلت عليه اآليات واألحاديث   اعترض:
أو المَتردّي الذي    ،أو الَنطيحَ   ،وليس فيه داللة على ما صدمه الَكْلب  ،الواردة في الباب

 

 . 2/419، ومنح الجليل:  4/613، واالستذكار: 1/705ُينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: ( 1)
 . 7/467ُينظر: المحلى: ( 2)
 . 4سورة المائدة: آية ( 3)
 . 4سورة المائدة: من اآلية ( 4)
 . 7/467ُينظر: المحلى: ( 5)
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ّن هذه اآلية الكريمة نزلت بسبب عدي بن حاتم الذي سأل    ، ال دخل للكلب في حاله وا 
وكذلك أّنه ال قياس مع النص    ،عن كيفية الصيد إن أصابه رمح أو بمعراض  النبي  

وهو حديث عدي بن حاتم فكان القياس    ، وقد ورد نص في هذا الباب  ، أن تقولون بالقياس
أي: يجب إسالة الدم من    ،وظاهره الجراح  (1)ڻمخالف لقوله تعالى:    باطل وكذلك

 .(2)لحتى يؤك ،الصيد
 القول الراجح: 

بعد بسط المسألة وبيان أدلة كل فريق من الفقهاء يتبين لدّي بأّن القول الراجح 
  ، بأّن الصيد ال يجوز أكله إاّل إذا جرح وسال منه الدم  ،في هذه المسألة هو القول األول

 وال يجوز الصيد يغيره. 
 سبب الترجيح: 

القول األول من آيات قرآنية كريمة  التي استدل بها أصحاب  لقوة األدلة  وذلك 
وأحاديث نبوية شريفة متواترة في هذا الباب التي استدلوا بها على عدم جواز أكل الصيد  

ومن دونه فال يحل أكله؛ ألّنه أصبح بحكم    ،ويسال دمه وهذا يعتبر ذكاًة لهما لم يجرح  
الموقوذة والمتردية وهو بحكم الميتة الذي نهى الشارع عنها لما فيها من ضٌر وأذى في  

 واهلل تعالى أعلم.  ،أكلها
  

 

 . 64سورة مريم: من اآلية ( 1)
 . 1/710، وروضة المستبين: 1/221ُينظر: المبسوط للسرخسي: ( 2)
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 املطلب الثاني: 
 حكم أكل صيد غري الكالب

 الكالب إلى قولين:  اختلف الفقهاء في مسألة جواز أكل صيد غير
جواز أكل صيد غير الكالب من الطيور والسباع وما شابه ذلك من   القول األول:

س  وبهذا قال ابن عبا  ،(1)س وهذا ما ذهب إليه اإلمام ابن الفر   ،الحيوان المعلَّم
من   (2)

البصري  ،الصحابة الحسن  التابعين  اهلل–  (3) يوالثور   ،وطاووس   ،ومن  ومن   ،-رحمهم 
،  ( 8)ة، والظاهري(7) ة، والحنابل(6)ة، والشافعي(5) هواإلمام مالك وأصحاب  ،(4) ةالفقهاء أبو حنيف

 .(9) ةوالزيدي
 استدلوا:

تعالى:  -1 ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    قوله 

 .(10)ہ
َفَتكل يُبها بمعنى: تعليمها فمعني ُمَكلَّبين في اآلية الكريمة ُمَتَعلمين  وجه الدًللة:  

  ، ودخل في معني الكالب واالصطياد بها غيرها من الجوارح والسباع المعّلمة  ، على الصيد

 

 . 2/338ُينظر: أحكام القرآن البن الفرس: ( 1)
 . 1/552أحمد: ُينظر: الكافي في فقه اإلمام ( 2)
 . 13/14، والمغني البن قدامة، 4/278ُينظر: االستذكار: ( 3)
 . 3/273، ودرر الحكام شرح غرر األحكام: 6/51ُينظر: تبيين الحقائق: ( 4)
 . 732/ 5، والجامع لمسائل المدونة: 1/418ُينظر: المقدمات والممهدات: ( 5)
 . 4/1731، وعجالة المحتاج: 3/21، والفقه المنهجي: 1/253ُينظر: المهذب: ( 6)
 . 4/412، والممتع في شرح المقنع: 1/552ُينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد: ( 7)
 . 7/473ُينظر: المحلي: ( 8)
 . 194/ 3ُينظر: الروض النضير: ( 9)
 . 4سورة المائدة: آية ( 10)
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مساكهن للصيد بمقام الذكاة  إوجعل اهلل تعالى    ،وذات األربع من السباع   ، ويشمل الطيور
فال بأس في أكل ما    ،والسهام كذلك في الحكم  ،للذي ال يستطيع الوصول إلى ذكاة صيده

 .(1)دإن كانت معّلمة على الصي   ،اصطادته هذه الحيوانات
ابن عباس   قال  المعّلمة مشتقة من    وقد  اآلية: )الك الَب والطيور  في معنى 

أي:    ،ٻ پ پ پومنه قوله تعالى:    ،(2)(الُجْرَح وهو الكسب يكسب أهلها بها
 كسبتم.

ں ں  ڻ ڻوقال كذلك في قوله تعالى:  
)هي الك الَب الُمعّلمة وكل   ،(3)

 .(4) (طير تعّلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها
كالَكْلب  والطير،  البهائم  سباع  الكواسب من  )والجوارح:  الكشاف  وقال صاحب 
ومضربها   الَجوار ح  مؤدب  والكلب:  والشاهين،  والبازي  والَصقر  قاب  والع  والَنم ر  والَفهد 

كثر ما يكون في الك الب فاشتق من لفظه لكثرته من  أبالصيد لصاحبها؛ ألّن التأديب  
 .(5)(ا... جنسه أو الن السبع يسمى َكلبً 

عن صيد البازي فقال:    قال: سألت رسول اهلل    حديث عدي بن حاتم   -2
 .(6))ما أْمَسَك َعليَك َفُكْل(

 

 . 5/732لمسائل المدونة: ، والجامع 3/273ُينظر: ُدَرْر الحكام شرح غرر األحكام: ( 1)
 . 1/518كفاية األخيار: ( 2)
 . 4سورة المائدة: من اآلية ( 3)
 . 11/ 11المغني: ( 4)
 . 1/460الكشاف عن حقائق التنزيل:  ( 5)
،  4/239(، ومصنف ابن أبي شيبة:  1467رقم ) ب، باب: ما جاء في صيد البزاة،  4/66سنن الترمذي:  (  6)

(، قال عنه الترمذي: حديث ال نعرفه إال من حديث مجالد 196491رقم )بباب: البازي يأكل من صيده، 
عن الشعبي ومجالد ضعيف، والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون ي صيد البزاة والصقور بأًسا. سنن 

 . 4/66الترمذي: 
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 ،داللة الحديث على أّنه يجوز االصطياد بغير الَكلَب من الَجوارح  وجه الدًللة: 
وتشمل كل الطيور التي لها أن تتعلم على الصيد    ،والَسباع وال بأس من صيدها إن ُأك لَ 

والباشق والباز  والعقاب  والشاهين  الصقر  من    ،مثل  وغيرها  والفهد  النمر  السباع  ومن 
تعالى:    ،السنورات قوله  فمعنى  الصيد  على  تعليمها  يمكن  ں ں  ڻ ڻ والتي 

لَتْكليَب  وا  ، أي: ما علمتم من الطيور والسباع؛ ألّن معنى الجوارح يشمل الكل  ،ڻ
فإن أصبحت    ،واشترط فيها أن تفقه كما في الكالب المعلمة  ،غراءمعناه: الضراوة واإل 

 .(1) اكذلك فال بأس بأكل ما قتلت من صيد إذا ذكر اسم اهلل عليه
 .(2) هبأّن لفظ )ُمَكلَّبين( خاص بالكلب فال تتعدى على غير  اعترض:
بأّن المراد بالَتْكليب: الشّدة والَتغرية والتعلم على الصيد؛ ألّنه مشتق من   أجيب:

 .(3)د الَكْلب بفتح الالم ومعنى: أّنهم مغرين للجوارح بالصي
عدم جواز االصطياد بشيء من جوارح السباع والطير إال بالكلب.  القول الثاني:

 .(5)ة، واالمامي (4) دوهذا القول مروي عن عبداهلل بن عمر والضّحاك والسدّي ومجاه
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ قوله تعالى:ب استدلوا:

 (6). 
الدًللة:  تعالى   وجه  قوله  في  الَكْلب  به  اآلية خصصت  والقول فهذه  )ُمَكلَّبين( 

 .(7)ةوال يجوز أن ُيستثنى منهما شيء إاّل بكتاب أو سن ،والسنة يجب ، لظاهر الكتاب

 

 . 5/277: ُينظر: االستذكار( 1)
 . 6/91ُينظر: تفسير الطبري: ( 2)
 . 1/518ُينظر: كفاية األخيار: ( 3)
 . 13/14، المغني البن قدامة: 4/278ُينظر: االستذكار: ( 4)
 . 2/175سالم: ُينظر: شرائع اإل( 5)
 . 4سورة المائدة: آية ( 6)
 . 1/518ُينظر: كفاية األخيار: ( 7)
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قال  اعترض: حين  وتعالى  تبارك  اهلل  الجوارح:   ں  ں   ڻ  ڻ  :إّن 
الكواسب، فهذا يعم كل حيوان يمكن أن يصاد به سواء كان من جوارح الحيوان أو الطير،  

إذن فكل صياد    ،والُمَكّلب تعني: الُمَعلَّم ألّنه ُيعلم هذه الحيوانات ويروضها على الصيد
 .(1)ةإن كان ّكلًبا أو َصقًرا أو فهًدا أو غير ذلك من الحيوانات المعّلم ،فهو جارح

 القول الراجح: 
بعد بسط المسألة وبيان أدلة كل فريق من الفقهاء يتبين لدّي بأّن القول الراجح 
في هذه المسألة هو القول األول الذي ذهب إليه اإلمام ابن الفرس وجمهور الفقهاء وهو  

 جواز أكل صيد غير الكالب من الطيور والسباع وما شابه ذلك من الحيوان المعلَّم.
 : سبب الترجيح

في هذا الباب   لقوة األدلة التي استدلوا بها وورود أحاديث صحيحة عن النبي  
وكذلك عدم التضيق    ،وكذلك تعارف الناس فيما بينهم على الصيد بواسطة الطيور والفهود

 واهلل تعالى أعلم.   ،في هذه المسألة وحصر الصيد فقط للكالب
  

 

 . 446/ 3ُينظر: اإلشراف للبغدادي:  ( 1)
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 اخلامتة
الحمد إلكمال البحث فإّني أذكر بعض النتائج التي  بعد إن وفقني اهلل تعالى له  
 توصلت إليها من بحثي هذا كما يلي: 

أواًل: عدم جواز أكل الصيد إاّل إذا جرح وسال الدم منه إن صادته الكالب أو 
 يرمي السهم عليه. 

ثانًيا: جواز أكل صيد غير الكالب من الطيور والسباع وما شابه ذلك من الحيوان  
 المعلم.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 
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 واملراجع املصادر
 القرآن الكريم.  -
اإلحاطيييييية فييييييي أخبييييييار غرناطيييييية: محمييييييد بيييييين عبييييييد اهلل لسييييييان الييييييدين بيييييين  .1

دار الكتييييييييييب  ،تحقيييييييييييق: يوسييييييييييف علييييييييييي الطويييييييييييل ،ه(776الخطييييييييييب )ت
 م.2003-ه1424 ،1ط ،بيروت ،العلمية

الييييرحيم المعييييروف بييييابن أحكييييام القييييرآن: أبييييي محمييييد عبييييد الميييينعم بيييين عبييييد  .2
 ،تحقيييييييق: د. منجييييييية بنييييييت الهييييييادي النقييييييري السييييييوايحي ،الفييييييرس األندلسييييييي

 م.2006-ه1427 ،1ط ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
أحكييييييام القييييييرآن: أحمييييييد بيييييين علييييييي أبييييييو بكيييييير الييييييرازي الجصيييييياص الحنفييييييي  .3

تحقيييييييق: محمييييييد صييييييادق القمحيييييياوي عضييييييول جنيييييية مراجعيييييية  ،ه(370)ت
 ،بيييييييييروت ،حييييييييياء التييييييييراث العربيييييييييإدار  ،الشييييييييريفالمصيييييييياحف بيييييييياألزهر 

 ه.1405
أحكيييييام القيييييرآن: القاضيييييي محميييييد عبيييييد اهلل أبيييييو بكييييير بييييين العربيييييي المعيييييافري  .4

راجيييييع أصيييييوله وخيييييرج أحاديثيييييه وعليييييق علييييييه: محميييييد  ،ه(543الميييييالكي )ت
 ،3ط ،بيييييييييييييروت لبنييييييييييييان ،دار الكتييييييييييييب العلمييييييييييييية ،عبييييييييييييد القييييييييييييادر عطييييييييييييا

 م.2003-ه1424
لمييييييذاهب فقهيييييياء األمصييييييار: أبييييييو عميييييير يوسييييييف بيييييين االسييييييتذكار الجييييييامع  .5

تحقييييييييق: سيييييييالم  ،ه(463عبيييييييد اهلل بييييييين عبيييييييد البييييييير النميييييييري القرطبيييييييي )ت
 ،بيييييييييروت ،دار الكتييييييييب العلمييييييييية ،محمييييييييد علييييييييي معييييييييوض ،محمييييييييد عطييييييييا

 م.2000
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شييييراف علييييى نكييييت مسييييائل الخييييالف: القاضييييي أبييييو محمييييد عبييييد الوهيييياب اإل .6
دار ابييييين  ،تحقيييييق: الحبيييييب بييييين طيييياهر ،ه(422بيييين نصيييير البغيييييدادي )ت

 م.1999-ه1420 ،1ط ،حزم
األم: أبييييو عبييييد اهلل محمييييد بيييين إدريييييس بيييين العبيييياس بيييين عثمييييان بيييين شييييافع  .7

بييييين عبيييييد المطليييييب بييييين عبيييييد منييييياف المطلبيييييي القريشيييييي المكيييييي الشيييييافعي 
 م.1990-ه1410 ،1ط ،بيروت ،دار المعرفة ،ه(204)ت

اني أبييييو المحاسيييين عبييييد بحيييير المييييذهب فييييي فييييروع المييييذهب الشييييافعي: الروييييي  .8
دار  ،تحقييييييييق: طيييييييارق فتحيييييييي السييييييييد ،ه(502الواحيييييييد بييييييين إسيييييييماعيل )ت

 م.2009 ،1ط ،الكتب العلمية
بييييدائع الصيييينائع فيييييي ترتيييييب الشييييرائع: عيييييالء الييييدين أبييييو بكييييير بيييين مسيييييعود  .9

 ،2ط ،دار الكتييييييييب العلمييييييييية ،ه(587بيييييييين أحمييييييييد الكاسيييييييياني الحنفييييييييي )ت
 م.1986-ه1406

م: الحسيييييين بييييين محميييييد بييييين سيييييعيد الالعيييييي البيييييدر التيييييام شيييييرح بليييييوغ الميييييرا .10
 ،تحقيييييييق: علييييييي بيييييين عبييييييد اهلل الييييييزين ،ه(1119المعييييييروف بييييييالمغربي )ت

 م.2007-ه1428 ،1ط ،دار الهجرة
البنايييية شييييرح الهداييييية: أبييييو محمييييد محمييييود بيييين أحمييييد بيييين موسييييى بيييين أحمييييد  .11

دار الكتيييييب  ،ه(855بييييين حسييييين الفيتييييياني الحنفيييييي بيييييدر اليييييدين العينيييييي )ت
 م.2000-ه1420 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

تبييييين الحقيييائق شيييرح كنيييز اليييدقائق وحاشيييية الشيييلبي: عثميييان بييين عليييي بيييين  .12
الحاشيييييييية:  ،ه(743محجييييييين البيييييييارعي فخييييييير اليييييييدين الزيلعيييييييي الحنفيييييييي )ت

شيييييهاب اليييييدين أحميييييد بييييين محميييييد بييييين أحميييييد بييييين ييييييونس بييييين إسيييييماعيل بييييين 
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 ،القيييييييييياهرة ،ميريييييييييييةالمطبعيييييييييية الكبييييييييييرى األ ،ه(1021يييييييييييونس الشييييييييييلبي )ت
 ه.1313 ،1ط

بييييرار شييييرح مصييييابيح السيييينة: القاضييييي ناصيييير الييييدين عبييييد اهلل بيييين تحفيييية األ .13
شيييييييراف نييييييييور إتحقييييييييق: لجنييييييية مختصييييييية ب ،ه(685عمييييييير البيضييييييياوي )ت

-ه1433،وزارة األوقييييييياف والشيييييييؤون اإلسيييييييالمية بالكوييييييييت ،اليييييييدين طاليييييييب
 م.2012

تحفييييية الفقهييييياء: محميييييد بييييين أحميييييد بييييين أبيييييي أحميييييد أبيييييو بكييييير عيييييالء اليييييدين  .14
 ،2ط ،لبنييييييييييان ،بيييييييييييروت ،دار الكتييييييييييب العلمييييييييييية ،ه(540السييييييييييمرقندي )ت

 م.1994-ه1414
تحقييييييييق: إبيييييييراهيم  ،التعريفيييييييات: عليييييييي بييييييين محميييييييد بييييييين عليييييييي الجرجييييييياني .15

 ه.1405 ،1ط ،دار الكتاب العربي ،االبياري
تهيييييييذيب اللغييييييية: محميييييييد بييييييين أحميييييييد بييييييين األزهيييييييري الهيييييييروي أبيييييييو منصيييييييور  .16

التيييييييييييراث حيييييييييييياء إدار  ،تحقييييييييييييق: محميييييييييييد عيييييييييييوض مرعيييييييييييب ،ه(370)ت
 م.2001 ،1ط ،بيروت ،العربي

جييييامع البيييييان عيييين تأويييييل آي القييييرآن: محمييييد بيييين جرييييير بيييين زيييييد بيييين خالييييد  .17
 ،لبنيييييييييييييان ،بييييييييييييييروت ،دار الفكييييييييييييير ،ه(310الطبيييييييييييييري أبيييييييييييييو جعفييييييييييييير )ت

 ه.1405
الجيييييييييامع الصيييييييييحيح المختصييييييييير: محميييييييييد بييييييييين إسيييييييييماعيل أبيييييييييو عبيييييييييد اهلل  .18

 ،دار ابيييييييين كثييييييييير ،تحقيييييييييق: مصييييييييطفى أديييييييييب البغييييييييا ،البخيييييييياري الجعفييييييييي
 م.1987-ه1407 ،3ط ،بيروت ،اليمامة
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: أبييييييييو عيسييييييييى محمييييييييد بيييييييين عيسييييييييى «سيييييييينن الترمييييييييذي»الجييييييييامع الكبييييييييير  .19
دار  ،بيييييييروت ،دار الجيييييييل ،تحقيييييييق: د. بشييييييار عييييييواد معييييييروف ،الترمييييييذي

 م.1998 ،2ط ،بيروت ،الغرب اإلسالمي
درر الحكيييييام شيييييرح غيييييرر األحكيييييام: محميييييد بييييين فراميييييرز بييييين عليييييي الشيييييهير  .20

 بالت. ،حياء الكتب العربيةإ دار ،ه(885بمال خسرو )ت
عيييييييان المييييييذهب: إبييييييراهيم بيييييين علييييييي بيييييين أالييييييديباج المييييييذهب فييييييي معرفيييييية  .21

 ،مصييييييير ،مطبعييييييية االسيييييييتقامة ،ه(799محميييييييد بييييييين فرحيييييييون الميييييييالكي )ت
 ه.1351

اليييييييذيل والتكملييييييية لكتيييييييابي الموصيييييييول والصيييييييلة: أبيييييييو عبيييييييد اهلل محميييييييد بييييييين  .22
 ،تحقييييييق: إحسيييييان عبييييياس ،ه(703محميييييد بييييين عبيييييد المليييييك المراكشيييييي )ت

 م.1973 ،بيروت ،دار الثقافة
الييييروض النضييييير شييييرح مجمييييوع الفقييييه الكبييييير: شييييرف الييييدين الحسييييين بيييين  .23

أحميييد بييين الحسيييين بييين أحميييد بييين عليييي بييين محميييد بييين سيييليمان بييين صيييالح 
بييييييال  ،بيييييييروت ،دار الجيييييييل ،ه(1221السيييييييانخي الحيمييييييي الصيييييينعاني )ت

 ت.
مييييد وأبييييو فييييراس عبييييد العزيييييز روضيييية المسييييتبين فييييي شييييرح التلقييييين: أبييييو مح .24

بييييين إبيييييراهيم بييييين أحميييييد القرشيييييي التميميييييي التونسيييييي المعيييييروف بيييييابن بزييييييزة 
 ،1ط ،دار ابييييييييييين حيييييييييييزم ،تحقييييييييييييق: عبيييييييييييد اللطييييييييييييف زكييييييييييياغ ،ه(673)ت

 م.2010-ه1431
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سيييييينن ابيييييين ماجييييييه: ابيييييين ماجييييييه أبييييييو عبييييييد اهلل محمييييييد بيييييين يزيييييييد القزوينييييييي  .25
امييييييل وعييييييادل مرشييييييد ومحمييييييد ك ،تحقيييييييق: شييييييعيب االرنيييييياؤوط ،ه(273)ت

 ،1ط ،دار الرسييييييييييالة العالمييييييييييية ،قييييييييييرة بللييييييييييي وعبييييييييييد اللطيييييييييييف حييييييييييرز اهلل
 م.2009-ه1430

شيييجرة النيييور الزكيييية فيييي طبقيييات المالكيييية: محميييد بييين محميييد بييين عمييير بييين  .26
دار الكتييييييييييب  ،تحقيييييييييييق: عبييييييييييد المجيييييييييييد خيييييييييييالي ،ه(1360مخلييييييييييوف )ت

 م.2003-ه1424 ،1ط ،بيروت ،العلمية
تحقيييييق: الحلييييي أبييييو القاسييييم  شييييرائع اإلسييييالم فييييي مسييييائل الحييييالل والحييييرام: .27

مييييع تعليقييييات سييييماحة المرجييييع الييييديني آييييية  ،نجييييم الييييدين جعفيييير بيييين الحسيييين
 ،بييييييييروت ،دار القييييييارئ ،اهلل العظمييييييى السيييييييد صيييييييادق الحسيييييييني الشييييييييرازي

 م.2004 -ه1425 ،11ط ،لبنان
عجاليييية المحتيييياج إلييييى توجيييييه المنهيييياج: سييييراج الييييدين أبييييو حفييييص عميييير بيييين  .28

بيييييييييابن النحيييييييييوي المشيييييييييهور بيييييييييابن الملقييييييييين عليييييييييي بييييييييين أحميييييييييد المعيييييييييروف 
ضييييييييبط علييييييييى أصييييييييوله وخييييييييرج حديثييييييييه وعلييييييييق عليييييييييه: عييييييييز  ،ه(804)ت

-ه1421 ،عمييييييييان ،دار الكتييييييياب ،اليييييييدين هشيييييييام عبيييييييد الكيييييييريم البيييييييدراني
 م.2001

 ،عبييييد اهلل بيييين محمييييد المطلييييق ،الفقييييه الميسيييير: عبييييد اهلل بيييين محمييييد الطيييييار .29
المملكيييييية  ،الرييييييياض ،مييييييدار الييييييوطن للنشيييييير ،بييييييراهيم الموسييييييىإمحمييييييد بيييييين 

 م.2011-هي1432 ،العربية السعودية
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المكتبيييييية  ،فيييييييض القييييييدير شييييييرح جييييييامع الصييييييغير: عبييييييد الييييييرؤوف المنيييييياوي .30
 ه.1356 ،1ط ،مصر ،التجارية الكبرى

الكيييافي فيييي فقيييه اإلميييام أحميييد: أبيييو محميييد موفيييق اليييدين عبيييد اهلل بييين أحميييد  .31
بيييين محمييييد بيييين قداميييية الجميييياعيلي المقدسييييي ثييييم الدمشييييقي الحنبلييييي الشييييهير 

 ،1ط ،دار الكتيييييييييييييييب العلميييييييييييييييية ،ه(620بيييييييييييييييابن قدامييييييييييييييية المقدسيييييييييييييييي )ت
 م.1994-ه1414

الكشييييييياف عييييييين حقيييييييائق غيييييييوامض التنزييييييييل وعييييييييون األقاوييييييييل فيييييييي وجيييييييوه  .32
ميييييية جييييييار اهلل أبييييييو القاسييييييم محمييييييود بيييييين عميييييير الزمخشييييييري التأويييييييل: العاّل 

 ه.1407 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(538)ت
كفايييييية األخييييييار واجيييييل غايييييية االختصيييييار: أبيييييو بكييييير بييييين محميييييد بييييين عبيييييد  .33

الميييييييييييؤمن بييييييييييين معليييييييييييي الحسييييييييييييني الحصيييييييييييني تقيييييييييييي اليييييييييييدين الشيييييييييييافعي 
تحقييييييييق: عليييييييي بييييييين عبيييييييد الحمييييييييد بلطجيييييييي ومحميييييييد وهبيييييييي  ،ه(829)ت

 م.1994 ،1ط ،دمشق ،دار الخير ،سليمان
لسييييان العييييرب: محمييييد بيييين مكييييرم بيييين علييييي أبييييو الفضييييل جمييييال الييييدين ابيييين  .34

 ،دار صييييييييييييادر ،ه(711منظيييييييييييور األنصييييييييييياري والروفعيييييييييييي األفريقيييييييييييي )ت
 ه.1414 ،3ط ،بيروت

بييييين محميييييد  بيييييراهيم بييييين محميييييد بييييين عبيييييد اهللإالمبيييييدع عليييييى شيييييرح المقنيييييع:  .35
 ،دار الكتيييييب العلميييييية ،ه(884ابييييين مفليييييح أبيييييو إسيييييحاق برهيييييان اليييييدين )ت

 م.1997-ه1418 ،1ط ،لبنان ،بيروت
المبسييييوط فييييي فقييييه اإلمامييييية: شيييييخ الطائفيييية ابيييين جعفيييير محمييييد بيييين الحسيييين  .36

ق عليييييييه: محمييييييد البيييييياقر  ،ه(460بيييييين علييييييي الطوسييييييي )ت صييييييححه وعلييييييّ
 بالت. ،فريةالمكتبة المرتضية إلحياء اآلثار الجع ،البهيودي
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المبسييييييييييوط: محمييييييييييد بيييييييييين أحمييييييييييد بيييييييييين أبييييييييييي سييييييييييهل األئميييييييييية السرخسييييييييييي  .37
 م.1993-ه1414 ،1ط ،بيروت ،دار المعرفة ،ه(483)ت

المجمييييييوع شييييييرح المهييييييذب: أبييييييو زكريييييييا محيييييييي الييييييدين يحيييييييى بيييييين شييييييرف  .38
 بالت. ،دار الفكر ،ه(676النووي )ت

المحلييييييى: علييييييي بيييييين أحمييييييد بيييييين سييييييعيد بيييييين حييييييزم الظيييييياهري أبييييييو محمييييييد  .39
دار اآلفييييييييييياق  ،حيييييييييييياء التيييييييييييراث العربييييييييييييةإتحقييييييييييييق: لجنييييييييييية:  ،ه(456)ت

 بيروت. ،الجديدة
مختصيييير اخييييتالف العلميييياء: أبييييو جعفيييير أحمييييد بيييين محمييييد بيييين سييييالمه بيييين  .40

عبييييييد الملييييييك بيييييين سييييييلمة األزدي الحجييييييري المصييييييري المعييييييروف بالطحيييييياوي 
 ،دار البشييييييييائر اإلسييييييييالمية ،تحقيييييييييق: عبييييييييد اهلل نييييييييذير أحمييييييييد ،ه(321)ت

 ه.1417 ،2ط ،بيروت
صيييييييبحي الميييييييدني المدونييييييية: ماليييييييك بييييييين أنيييييييس بييييييين ماليييييييك بييييييين عيييييييامر األ .41

 م.1994 -ه1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،ه(179)ت
مراتييييييب اإلجمييييييياع البييييييين حيييييييزم فيييييييي العبيييييييادات والمعيييييييامالت واالعتقيييييييادات:  .42

أبييييييو محييييييدم علييييييي بيييييين أحمييييييد بيييييين سييييييعيد بيييييين حييييييزم األندلسييييييي القرطبييييييي 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه(456الظاهري )ت 

تحقييييييييق: شيييييييعيب  ،مسيييييييند اإلميييييييام أحميييييييد بييييييين حنبيييييييل: أحميييييييد بييييييين حنبيييييييل .43
 م.1999-ه1420 ،2ط ،مؤسسة الرسالة ،األرناؤوط وآخرون

 ،مكتبيييية الرشييييد ،مصيييينف ابيييين أبييييي شيييييبة: تحقيييييق: كمييييال يوسييييف الحييييوت .44
 ه.1409 ،1ط ،المملكة العربية السعودية ،الرياض
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 -ه1377 ،بييييييروت ،دار مكتبييييية الحيييييياة ،معجيييييم ميييييتن اللغييييية: أحميييييد رضيييييا .45
 م.1958

المغنيييييي البييييين قدامييييية: أبيييييو محميييييد موفيييييق اليييييدين عبيييييد اهلل بييييين أحميييييد بييييين  .46
محمييييييد بيييييين قداميييييية الجميييييياعيلي المقدسييييييي ثييييييم المقدسييييييي الحنبلييييييي الشييييييهير 

-ه1388 ،مكتبيييييييييييييية القيييييييييييييياهرة ،ه(620بييييييييييييييابن قداميييييييييييييية المقدسييييييييييييييي )ت
 م.1968

 ،رشيييييييييد القرطبيييييييييالمقييييييييدمات والممهييييييييدات: أبييييييييو الوليييييييييد بيييييييين أحمييييييييد بيييييييين  .47
 ،1ط ،لبنيييييييان ،بييييييييروت ،رب اإلسيييييييالميغييييييي دار ال ،تحقييييييييق: محميييييييد حجيييييييي

 م.1988 -ه1408
الممتيييييع فيييييي شيييييرح المقنيييييع: تصييييينيف زيييييين المنجيييييى بييييين عثميييييان بييييين أسيييييعد  .48

دراسيييييييية وتحقيييييييييق: عبييييييييد  ،ه(665بيييييييين المنجييييييييى التنييييييييوخي الحنبلييييييييي )ت 
 م.2003 -ه1424 ،3ط ،الملك بن عبد اهلل بن دهيش

صييييير خلييييييل: محمييييد بييييين أحميييييد بيييين محميييييد علييييييش ميييينح الجلييييييل شييييرح مخت .49
-ه1409 ،بيييييييييروت ،دار الفكيييييييير ،ه(1299ت)أبييييييييو عبييييييييد اهلل المييييييييالكي 

 م.1989
المنهييياج شييييرح صييييحيح مسييييلم بيييين الحجيييياج: أبييييو زكريييييا محييييي الييييدين يحيييييى  .50

 ،بييييييييروت ،دار احيييييييياء التيييييييراث العربيييييييي ،ه(676بييييييين شيييييييرف النيييييييووي )ت 
 ه.1392 ،2ط

إسيييييحاق إبيييييراهيم بييييين عليييييي بييييين المهيييييذب فيييييي فقيييييه اإلميييييام الشيييييافعي: أبيييييو  .51
 بالت. ،دار الكتب العلمية ،ه(476يوسف الشيرازي )ت 
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مواهيييييب الجلييييييل عليييييى شيييييرح مختصييييير خلييييييل: شيييييمس اليييييدين أبيييييو عبيييييد اهلل  .52
محميييييييد بييييييين محميييييييد بييييييين عبيييييييد اليييييييرحمن الطرابلسيييييييي المغربيييييييي المعيييييييروف 

 ،لبنيييييييان ،بييييييييروت ،دار الكتيييييييب العلميييييييية ،ه(954بالحطييييييياب الرعينيييييييي )ت
 م.2003-ه1423

الموسيييييييييييوعة الفقهيييييييييييية الكويتيييييييييييية: وزارة األوقييييييييييياف والشيييييييييييؤون اإلسييييييييييييالمية  .53
 ه.1427-1404 ،1ط ،الكويتية
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