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 :الممخص
 الصيد عمى المترتبة لمجزاءات مقارنة فقيية لدراسة نتطرق القارئ يدي بين الذي ىذا بحثنا في
ل ، المحظور  من كثيًرا ىناك أن ذلك يستحب، وما فيو يجب وما ، يحرمُ  وما منو يحل   ما فيو  نفصِّ
 لو، مستأنسة غير ألنيا عمييا يقدر وال منيا اإلنسان يتمكن وال لحميا المستطاب والطيور الحيوانات

 عمى تخفيًفا مثميا في يسيل بما واكتفى ، الذكاة من اإلنسية الحيوانات في اشترط ما فييا يشترط فمم
 ىذا وكُمل ، والحاجة الفطرة إليو ىدتيم ما عمى األمر ىذا في الناس وأقر ، عميو وتوسعة اإلنسان
 بالصبغة وتصبغو ونظامو اإلسبلم لعقيدة تخضعو واشتراطات تنظيمات عميو ُأدخل بأن األمر

 رّتب كما عنو، الكريم الشارع نيى محظور أمر فيو المحرم قبل من أو الحرم في وأما اإلسبلمية،
 وىو اصطاد من عمى وتعالى سبحانو رتَّبو الذي والجزاء لو، عقوبة خاصة جزاءات ارتكبو من عمى

 أو مساكين، طعام أو النعم، من قتل ما مثل ذبح ىي أشياء، ثبلثة من واحد الحرم في أو محرم،
 وجوبيا، شرط عمى أوالً  الكبلم تقتضينا الجزاءات ىذه عمى والكبلم بمقداره، أي ذلك، عدل صيام
 السداد تعالى اهلل نسأل ، فييا والتخيير الترتيب جية من الجزاءات ليذه عمى الوجوب ىذا وكيفية

 . والصواب
 ، الشريعة اإلسبلمية(الصيد المحظور ،الجزاءات المترتبةالكممات المفتاحية: )

The studies of imposed Penalties on prohibited hunting in Shari'a: 

A comparative jurisprudential study 

Prof. Mohammad Abbas Jasim  

Raed Abdulredha Ali 

Al-Iraqia University/ College of Arts 

Abstract  

The study whose content is before readers deals with a comparative 

jurisprudential study of the penalties resulting from prohibited hunting, 

detailing what is permissible and what is prohibited, and what is obligatory 

and what is desirable, because there are many animals and birds whose meat 

is desirable, and humans cannot control them because they are not 
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domesticated. For him, he did not stipulate in it what was stipulated in human 

animals of slaughter, and he sufficed with what is easy in the like of it to ease 

the human being and expand him, and the people agreed in this matter to 

what instinct and need had guided them to, and this matter was completed by 

introducing regulations and conditions that subject it to the belief and system 

of Islam and give it color. Islam, and as for in the Haram or by the 

Muharram, it is a prohibited matter that the Noble Legislator has forbidden, 

as it has arranged special penalties for those who commit it as a punishment 

for him, and the penalty that the Almighty has arranged for the one who 

hunted while he was forbidden, or in the Haram one of three things, which is 

slaughtering like what Killing from blessings, or feeding the poor, or fasting 

equivalent to that, i.e. its proportion, and talking about these penalties 

requires us to speak first on the condition of their obligation, and how this 

obligation is imposed on these penalties in terms of arrangement and the 

choice in them, we ask Almighty Allah the God of Universe for  guiding us 

towards righteousness. 

Keywords: (sanctions, prohibited hunting, Islamic law) 

 :المقدمة
نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات   إن الحمد هلل  

أعمالنا، من ييده اهلل فبل مضل لو، ومن يضمل فبل ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل 
 ، وبعد  وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو

ينظم و  ،ممحكمًا يحكم حياتي منياجاً أنزل  أنو عمى عبادهفمن نعمة اهلل تعالى 
ونظم حياة  ، شمل في تعاليمو وآدابو مجمل تعامبلت الناس بعامة م ، وقد سموكي

 من سائر المخموقات  اإلنس وغيرىممن اإلنسان مع نفسو، ومع خالقو، ومع خمقو 
،  بمثمو وسيبقى إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييالم ُيسبق شامبًل كامبًل  نظامًا دقيقاً 

في كتابو تعالى ، وبّينو اهلل  بما أنزلو القويمالتعاليم في ىدي ىذا الدين  تتجسد ىذهو 
لذا كانت تعاليم ىذا الدين ،  صمى اهلل عميو وسمم محمدالمبين، وعمى لسان رسولو 

من ىذه األحكام التي بينتيا و  ينا ،عماهلل تعالى بيا  أعظم النعم التي يمتن  من العظيم 
الحيوانات عمى اختبلف أنواعيا وألوانيا،  تعامل اإلنسان مع أجناس ،لنا شريعتنا الغراء

وقد جاء ذلك في المعيشة، وطرق الكسب  سواء كان ذاك التعامل باالستفادة منيا في
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ىو نوٌع من  يادطأو االص (،ٔوِزيَنةً واْلَخْيَل واْلِبَغاَل واْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَىا )  قولو تعالى:
أنواع االكتساب واالنتفاع بما خمقو اهلل تعالى ويسره لئلنسان من مخموقاتو واالنتفاع 

وكان كثير من  ، بأكمو واالكتساء بجمده واستخدامو في الحياه إضافًة إلى االنتفاع بثمنو
النبوية  القران والس نةلذلك اعتنى بو ،الصيد  ىالعرب وغيرىم من األمم يعيشون عم

مستقمة  وخصص لو الفقياء أبواباً  المطيرة عمى صاحبيا أفضل الصبلة وأتم التسميم ، 
وما يجب فيو وما يستحب، ذلك أن ىناك كثيًرا من  ، منو وما يحرمُ  موا فييا ما يحل  فصّ 

نيا غير الحيوانات والطيور المستطاب لحميا وال يتمكن اإلنسان منيا وال يقدر عمييا أل
بما  ىواكتف، فمم يشترط فييا ما اشترط في الحيوانات اإلنسية من الذكاة ،مستأنسة لو

ما  ىوأقر الناس في ىذا األمر عم، اإلنسان وتوسعة عميو  ىيسيل في مثميا تخفيًفا عم
دخل عميو تنظيمات واشتراطات أُ ، وكُمل ىذا األمر بأن ىدتيم إليو الفطرة والحاجة

في الحرم أو من قبل ، وأما بالصبغة اإلسبلمية اإلسبلم ونظامو وتصبغوعو لعقيدة تخض
ب عمى من ارتكبو جزاءات محظور نيى الشارع الكريم عنو، كما رتّ أمر فيو المحرم 

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم : َّخاصة عقوبة لو، فقد قال تعالى   َوَمن ۚ  َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقُتُموا الصَّ
ًدا ِمنُكم َقَتَموُ  َتَعمِّ ْثلُ  َفَجَزاءٌ  م  نُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا ِبوِ  َيْحُكمُ  النََّعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما مِّ  اْلَكْعَبةِ  َباِلغَ  َىْدًيا مِّ
ِلكَ  َعْدلُ  َأوْ  َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكفَّاَرةٌ  َأوْ   ۚ   َسَمفَ  َعمَّا المَّوُ  َعَفا ۚ  َأْمِرِه  َوَبالَ  لَِّيُذوقَ  ِصَياًما ذََٰ

 .ٕ انِتَقامٍ  ُذو َعِزيزٌ  َوالمَّوُ  ۚ   ِمْنوُ  المَّوُ  َفَينتَِقمُ  َعادَ  َوَمنْ 
فالجزاء الذي رتَّبو سبحانو وتعالى عمى من اصطاد وىو محرم، أو في الحرم 
واحد من ثبلثة أشياء، ىي ذبح مثل ما قتل من النعم، أو طعام مساكين، أو صيام 
عدل ذلك، أي بمقداره، والكبلم عمى ىذه الجزاءات تقتضينا الكبلم أواًل عمى شرط 

، لذا  اءات من جية الترتيب والتخيير فيياوجوبيا، وكيفية ىذا الوجوب عمى ليذه الجز 
وقد جاء بحثنا الموسوم ) الجزاءات في الصيد المحظور " دراسة فقيية مقارنة " ( ، 

 اشتمل البحث عمى مبحثين ، وكاآلتي : 
 المبحث األول: الجزاءات في صيد الحرام أو المحرم.

                                                           
  ٙسورة النحل : اآلية  ٔ
 ٜ٘اآلية سورة المائدة :  ٕ
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 ويشتمل عمى ثبلثة مطالب ، وىي :
 لجزاءات.المطمب األول: شرط وجوب ا

 المطمب الثاني: كيفية ىذا الوجوب.
 المطمب الثالث: الجزاءات.
، واشتمل عمى ثبلثة في أنواع الصيد المحظور األخرى المبحث الثاني: الجزاءات

 مطالب ، وىي: 
 ممك الصيد الحرم والمحرم  المطمب األول :
 .ممكية صيد البحر في الحرم  المطمب الثاني : 
 ممك الصيد الممموك لمغير . المطمب الثالث:

، وأن يرزقنا اتباع نا في ديننا يوفي الختام أسأل المولى جّل في عبله أن يفق
ىدي نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمم ، وأن يجعل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم ، 
وأن يغفر الزلل وأن يتجاوز عنو فيو مني ومن الشيطان وأستغفر اهلل تعالى منو وأتوب 
إليو ، الميم وارزقنا الصواب والسداد ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصبلة 

 والسبلم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .
 

 تمهيد:
االصطياد في الحرم أو من قبل المحرم محظور نيى الشارع الكريم عنو، كما    

  ني مي زي هئ مئ خئ  ٱخاصة عقوبة لو، فقد قال تعالى:  رتب عمى من ارتكبو جزاءات
 مص خص حص هب خس حس جس مب  جخ خب جح حب حج جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي
 مقجك  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
فالجزاء الذي رتَّبو سبحانو وتعالى عمى من اصطاد ، َّ مث هت مت خت جتحت مك لك خك حك

وىو محرم، أو في الحرم واحد من ثبلثة أشياء، ىي ذبح مثل ما قتل من النعم، أو 
طعام مساكين، أو صيام عدل ذلك، أي بمقداره، والكبلم عمى ىذه الجزاءات تقتضينا 

اءات من جية شرط وجوبيا، وكيفية ىذا الوجوب عمى ليذه الجز  عمىالكبلم أواًل 
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الترتيب والتخيير فييا، وعند تعدد االصطياد أو تعدد الصائدين، وعمى ىذا سنقسم ىذا 
 المجال إلى المطالب اآلتية:

 المطمب األول: شرط وجوب الجزاءات.
 المطمب الثاني: كيفية ىذا الوجوب.

 المطمب الثالث: الجزاءات.
 شروط وجوب الجزاءات:المطمب األول

يكون مباشرًا أو غير مباشر، أي بالتسبب فبل بد من  إمَّا أنْ اصطياد المحرم 
 الكبلم عمى كل نوع وبيان ما يشترط في ىذا االصطياد، ولوجوب الجزاء المحرم.

 أواًل: االصطياد المباشر
وىو أْن يرمي الصائد الصيد بما مرَّ من اآلالت التي يستخدميا الصائد في يده 

 شباكو، أو غير ذلك.أو يرسل عميو جارًحا، أو ينصب 
كما أنَّ من االصطياد المباشر أْن يصطحب المحرم معو جارحًا من ذوات 
األنياب أو المخالب، ويقصر في إمساكو وحفظو، فإْن انفمت وصاد فيو في حكم 

ْن لم تكن لو نيَّة االصطياد.  االصطياد المباشر، وا 
صيدًا كان ذلك وكذا من صوره أْن ُيرسل دون أْن يرى صيدًا، فإْن أصاب 

، وىو المفيوم من كبلم بقية ٕ، والحنفيةٔاصطيادًا مباشرًا، وىذا من صرَّح بو الشافعية
 الفقياء.

ذا حرم عمى المحرم ىذا النوع من االصطياد فيكون ذلك سواء كان االصطياد  وا 
في ارض الحرم أو خارج الحرم، ويجب عميو الجزاء الذي سنذكره بعدئذ، وأمَّا تذكيتو 

                                                           

المجموع شرح الميذب مع تكممة السبكي والمطيعي، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ينظر : ٔ
 .ٖٖٓ – ٜٕٛ/ ٚ ،ىـ( ، الناشر: دار الفكرٙٚٙالنووي )المتوفى: 

ىـ( ، ٖٛٗالمؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: ،  لمبسوطا ينظر : ٕ
 ٜٓٔ/ ٓٛ/ ٜٚ/ٖم ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔبيروت ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر:  –الناشر: دار المعرفة 

ىـ( ٔٙٛفتح القدير ، المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام )المتوفى: و ،
 .ٕ٘ٛ/ٕ ،، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
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اصطياده وموت الحيوان بذلك االصطياد فيحرم كذلك كما تحرم مجرد اصطياده، أي 
 ولو لم يؤد ذلك إلى موت الحيوان.

 ثانيًا: االصطياد بالتسبب:
 والتسبب نوعان:

األول: أْن يفعل المحرم فعبًل ييمك بو الصيد، أو يمسو بو دون تدخل أو اشتراك من 
 شخص آخر.

آخر عمى صيد فيقتمو ذلك الشخص، فيكون المحرم قد  الثاني: أْن يدل المحرم شخصاً 
اشترك معو في إتبلف ذلك الصيد، إذ لوال المحرم عمى الصيد لما قتمو ذلك 

 الشخص. وقد ذكر الفقياء صور لمتسبب منيا:
 النوع األول ومن صوره ما يأتي:

نصب الشباك ونحوىا: وىي أْن ينصب المحرم شبكة أو فخًا، ي أحبولة ال  – ٔ
نَّما ينصبيا إلصبلحيا أو لتنشيفيا، فيعمق بيا صيد وييمك بيا. وال بد  لمصيد وا 

احرم فوقع فييا ُثمَّ  أْن يكون وقت نصبيا وىو محرم، فمو نصبيا وىو حبلل،
 .ٔصيد فيمك فميس عميو شيء. ىذا ما صرح بو الشافعية

الصيد ومات  تنفير الصيد: ومن صور التسبب إْن نفر المحرم صيدًا فيعثر ذلك – ٕ
بالعثار، أو أخذه في مغارة سبع، أو انصدم بشجرة أو جبل، وكان سبب ذلك كمو 
تنفير المحرم، وجب عميو الجزاء، ويبقى حكم التنفير إلى أْن يعود الحيوان إلى 
حالو من السكون قبل تنفيره، فإْن ىمك بعد ذلك لم يضمن، وليس عميو جزاء لذلك 

، كذلك وسواء تعمد تنفيره أم نفر لمجرد رؤية ٕالتمف. وصرح بذلك الشافعية
 المحرم.

                                                           

 .ٖٖٓ/ ٜٜٕ/ ٜٕٛ/ٚالمجموع: نظر : ي ٔ
 .ٖٖٓ/ ٜٜٕ/ ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر :  ٕ
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الصياح: ولو صاح المحرم عمى صيد فمات من صياحو فوجيان: قيل: يضمن  – ٖ
، والوجو اآلخر: ال يضمن لعدم ٕ، والمالكيةٔوىو الظاىر عد الشافعية والحنفية

 اعتباره سببًا في موت الصيد.
المحرم بئرًا في محل عدو يعدو فيو الصيد  حفر اآلبار: قال الشافعية: إذا حفر – ٗ

أو حفرىا في ممكو، وسواء حفر ىذا البئر لبلصطياد، أو لحاجة أخرى، فإْن سقط 
فييا صيد ومات فعميو الجزاء باعتبار أنَّ فعمو، أي حفره لمبئر من قبيل 
االصطياد ولمتسبب، وليم قول آخر وىو: عدم ضمانو أنَّ حفره في ممكو. وقيل: 

إْن كان في ارض الحرم، وال يضمن إْن كان خارج الحرم، ولو كان الذي يضمن 
الَّ فبل.  حفر البئر محرمًا، وقيل إنَّ حفرىا لمصيد ضمن وا 

وقال الحنفية والمالكية: عميو الجزاءات إْن حفرىا لبلصطياد، سواء حفرىا في    
لزوم طريق معيَّن  محل يجوز لو الحفر فيو أو ال، كالطريق؛ ألنَّ الصيد ليس من شأنو

ْن لم يحفرىا لبلصطياد فبل جزاء عميو. –بخبلف   وا 
أصابو صيد آخر: إذا رمى صيدًا فنفذ السيم فقتل صيدًا آخر، فالصيد األخير  – ٘

تسببا وعميو الجزاء لمثاني كذلك. ومثمو إْن قتل صيدًا فوقع ذلك الصيد عمى صيد 
 غيره فقتمو، وىو قول الشافعية والحنفية.

 

                                                           

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،  و،  ٕ٘ٛ/ٕ، فتح القدير:  ٜٓٔ/ ٓٚ/  ٜٛ/ٖالمبسوط:   ينظر : ٔ
ىـ( ، وفي آخره: تكممة ٜٓٚالمؤلف: زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

وبالحاشية: منحة الخالق  ىـ( ٖٛٔٔبحر الرائق لمحمد بن حسين بن عمي الطوري الحنفي القادري )ت بعد ال
 .ٕٚ/  ٕٙ/ٖ ،بدون تاريخ -الطبعة: الثانية  البن عابدين ، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي

ىـ( الناشر: دار ٜٚٔالمدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: ينظر :  ٕ
حاشية الدسوقي عمى مختصر المعاني  و، ٕٖٗ/ٔ ،مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔدار الكتب العممية الطبعة: األولى، 

ىـ( ]ومختصر السعد ىو شرح تمخيص مفتاح العموم لجبلل الدين  ٕٜٚلسعد الدين التفتازاني )المتوفى: 
ميد ىنداوي ، الناشر: المكتبة العصرية، المؤلف: محمد بن عرفة الدسوقي ، المحقق: عبد الح،  القزويني[
، المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، ابن جزي  القوانين الفقييةو ،  ٚٚ/ٕ:  بيروت

 .ٖٚٔص:  ىـ(ٔٗٚالكمبي الغرناطي )المتوفى: 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
1104 

 نوع الثاني من التسبب:ال
وىي أْن يدل المحرم غيره عمى صيد ال يعرف ذلك الغير مكانو، فإْن دلَّ  :الداللة

المحرم حبلاًل عمى مكان صيد وقت الحبلل الصيد وجب عمى المحرم الجزاء؛ ألنَّ 
 .ٔالقتل بسبب داللتو

الجزاء عمى أمَّا إذا دلَّ المحرم محرمًا غيره عمى مكان صيد، فقتل ذلك الصيد، ف
فاشترطوا بعض  ٖ، أمَّا الحنفيةٕلو الشافعية والحنابمةاالذي قتل ال عمى الدال، وىو ما ق

 الشروط حتى يجب الجزاء عمى الدال وىي:
أْن يتصل القتل بداللتو، فإذا لم يتصل القتل بتمك الداللة فبل جزاء عمى الدال،  – ٔ

ْن أمَّا إذا لم يقتمو بل أمسكو فقط، فإْن أرسمو  المدلول سقط الجزاء من الدال، وا 
 ىمك الصيد فعمى الدال الجزاء.

أْن ال يكون الشخص المدلول عالمًا بمكان الصيد، فإن كان عالمًا فبل قيمة  – ٕ
 لداللة الدال.

بمكان الصيد كذبًا  –أْن يصدق الدال في الداللة، فإْن كذب عمى المدلول وأخبره  – ٖ
فذىب المدلول فوجد صيدًا فقتمو فبل  –لمكان صيدًا أي لم يعمم أنَّ في ذلك ا –

                                                           
 . ٗٙ، ص موقع وزارة األوقاف المصرية ،  موسوعة الفقو اإلسبلمي المصريةينظر :  ٔ

المغني البن قدامة ، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ينظر :  ٕ
ىـ( ،الناشر: مكتبة ٕٓٙالجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

فروع ومعو تصحيح الفروع ال، و  ٖٛٔ/ٖ،  مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔالقاىرة ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 
المؤلف: محمد بن مفمح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين ،  لعبلء الدين عمي بن سميمان المرداوي

ىـ( ، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ، ٖٙٚالمقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبمي )المتوفى: 
منتيى اإلرادات ، المؤلف: ، و   ٗٓٗ، ص  مـ ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى 

ىـ( ، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن ٕٜٚتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبمي الشيير بابن النجار )
 .ٕٗ٘/ٔ:  مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالتركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ، و ٕٛ٘/ٔ، فتح القدير:  ٜٓٔ/ ٓٛ/  ٜٚ/ٖالمبسوط: ينظر :  ٖ
ىـ( ، الناشر: دار الكتب ٚٛ٘المؤلف: عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 . ٕٙ/ٖ، البحر الرائق:  ٕٗٓ/  ٜٚٔ/ٕ:  مٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔالطبعة: الثانية، ، العممية
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نَّما كان وجود الصيد في ذلك المكان  شيء عمى الدال؛ ألنَّ داللتو كذبًا، وا 
 عرضًا.

قتل ثُمَّ  يبقى الدال محرمًا إلى أْن يقتل المدلول الصيد، فإْن صار حبلالً  أن – ٗ
نَّما الحرمة والجزاء المدلول الصيد فميس عميو شيء؛ ألنَُّو صار حبلاًل، و  ا 

 لئلحرام.
أْن ال ينفمت الصيد بعد اصطياده من قبل المدلول؛ ألنَُّو إذا انفمت رجع الصيد  – ٘

حافظ ُثمَّ  اندمل جرحو فبل شيء عمى الدال. أي كأنَّما جرح الصيدثُمَّ  فكأنو جرحو
عمى أرسمو، وفي كل ىذه الصور يترتب اإلثم ُثمَّ  عميو عنده حتى اندمل جرحو

 الدال مع الجزاء لحرمو مباشرتو االصطياد، حتى ولو لم ييمك الصيد.
والذي يظير لي من شروط الحنفية ىذه أنَّ ذلك مفيوم لكل من جعل الداللة 

وسيأتي بعد قميل من لم يعتبرىا أي الداللة من  –شرطًا في وجوب الجزاء عمى الدال 
ن عمى الدال إذا اتصل الموت بالداللة، فإْن أنواع القتل بالتسبب؛ ألنَّ الجزاء إنَّما يكو 

ْن ىمك بعدئذ  لم يمت بل بقى حيًا، فإْن أرسمو سقط الجزاء؛ ألنَُّو عاد صيدًا كما كان، وا 
ترتب الجزاء. كما إنَّ الداللة ال تؤثر وال ينتفع بيا المدلول ألنَّ كان المدلول يعمم مكان 

 الصيد، فبل أثر لمداللة إذن.
وجد صيدًا فقتمو، فبل اثر لداللة الدال؛ ألنَّ تمك الداللة ُثمَّ  إْن كذبو بداللتوأنَُّو ُثمَّ 

خارج الحرم فمو صاد  –إنَّ المحرم إْن خرج من إحرامو حل لو االصطياد ثُمَّ  كذبًا.
 غيره بداللتو، فبل شيء عمى الذي كان محرمًا من باب َأْولى.

اللة، فذكروا من صورىا أْن يدلو أنواعًا وصورة أخرى لمد ٔوقد أضاف الحنفية
عمى آلة الصيد، ولوا تمك اآللة لما استطاع أْن يصيد ذلك الحيوان، أو أنَُّو يجيل مكان 

 تمك اآللة، فإْن كانت مع الصائد آلة فبل اثر لمداللة أيضًا، وليس عمى الدال جزاء.
 أدلة وجوب الجزاء عمى الدال: 

 الدال بما يأتي:واحتج من قال بإيجاب الجزاء عمى 
                                                           

، البحر الرائق:  ٕٗٓ/ٜٚٔ/ٕ، بدائع الصنائع:  ٕ٘ٛ/ٕ، فتح القدير:  ٜٓٔ/ٓٛ/ٜٚ/ٖالمبسوط:  ينظر:ٔ
ٖ/ٕٙ/ٕٚ. 
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ما رواه أبو قتادة، قال: كنت مع قوم محرمين وأنا حبلل، فأبصرُت حمار وحش،  – ٔ
ذبحتو وأكمتو أنا ثُمَّ  فاختمست من بعضيم سوطًا، فضربتو لو حتى صرعتو،

وأصحابي، فسألوا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم(، قال: )ىل أشار أحد منكم؟ 
 .ٔو بأسًا(قالوا: ال، قال: فمم يَر ب

 ورد ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس. – ٕ
: ال جزاء عمى الدال، إنما الجزاء عمى من باشر االصطياد إْن ٕوقال المالكية – ٖ

ْن لم يكن محرم ًا فميس عمى أحد كان محرمًا؛ ألنَُّو ىو الذي باشر الصيد، وا 
ر وداود والظاىري وابن عباس وعطاء والثوري وأبي ثو  يشيء، وىو قول عم

سحاق.  وا 
والراجح: القول األول وىو: وجوب الجزاء عمى المحرم؛ ألنَُّو ال أرى ألحد مع 

إنَّ لحديث يدل بمفيوم المخالفة عمى أنَّ داللة المحرم لمحبلل لقتل ُثمَّ  وجود النص،
 الصيد ينزل لمنزلة قتل المحرم نفسو لمصيد.
 لوجوب الجزاء:ثالثًا: ما يشترط في نوعي االصطياد 

ويشترط لوجوب الجزاء في اصطياد نوعي االصطياد، ي سواء كان مباشًرا أو 
 تسبب شرطان عمى اختبلف بين الفقياء وىما:

 أواًل: تعمد قتل الصيد
يحرم عمى المحرم قتل الصيد واصطياده بأيَّة صورة من صور االصطياد المباشر 

ذلك الفعل إلى موت الحيوان أو بقَي أو بالتسبب عمى التفصيل الذي مر، وسواء أدى 
حّيًا، فإْن يقي حيًّا وجب إرسالو في مكان يأمن عميو من أخذ غيره حتى يمحق بالوحش، 
فإْن لم يفعل ومات في يده أو مات بفعل االصطياد، أي قتمو فعميو الجزاء الذي سنذكره 

صطياده، أي فيما بعد. والسؤال ىنا ىل يجب الجزاء عميو سواء اصطاده متعمدًا ال
قاصدًا لقتل الصيد مع العمم باإلحرام، أو خطأ كان يرمي إلى غير صيد فيصيد صيدًا، 

                                                           

ىـ( ، المحقق: ٕٔٙصحيح مسمم ، المؤلف: مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ٔ
 ٚٓٔ/ٛ: بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 .ٚٚ/ٙٚ/ٕ، الدسوقي:  ٕٖٗ/ٔدونة: المينظر :  ٕ



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
1107 

، أي بدون شرط العمدية؟ لقد ٔأو نسيانًا، أي أنَُّو تعمد االصطياد ونسي أنَُّو محرم
أي تعمد االصطياد الذي أدى إلى قتمو أو أدى إلى  –اختمف الفقياء في شرط العمدية 

 لوجوب الجزاء الصائد عمى األقوال اآلتية: –ائده بعد اصطياده موتو في ص
ويرى أصحاب ىذا القول أنَُّو يجب عميو الجزاء سواء كان متعمدًا أو  القول األول:

ة ةٕناسيًا أو مخطئًا فكميا سواء، وىو قول الحنفي ةٖ، والشافعي ، ٗ، والحنابم
اس وعبد الرحمن بن عوف ، وقبميم عمر وابن عبٙ، والشيعة اإلمامية٘والمالكية

وسعد بن أبي وقاص، والنخعي والشعبي والحسن البصري وعطاء والثوري 
 ، واحتجَّ ىذا الفريق من الفقياء بما يأتي:ٛ، وعمر بن دينار وطاووسٚوالزىري

فتدل اآلية لعموميا عمى ، ٜ َّجخ خب جح حب حج جب هئ مئ خئ حئ ٱ ٱ: قولو تعالى –أ 
نَّ وجوب وجوب الجزاء عمى العامد سواء كان  ناسيًا ال حرمة، أو ذاكرًا لو، وا 

الجزاء قد ترتب عمى العامد وذكر التعمد ىنا عمى سبيل الغالب، فالحق بو النادر 
وىو الخطأ والنسيان، وقال ابن عباس )رضي اهلل عنو(: إنَّما التكفير في العمد، 

                                                           

تفسير القرطبي ، المؤلف: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي  ينظر:ٔ
براىيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب ٔٚٙشمس الدين القرطبي )المتوفى:  ىـ( ، تحقيق: أحمد البردوني وا 

 .ٖٛٓ/ٖٚٓ/ٙ: م ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔالطبعة: الثانية، ،  القاىرة –المصرية 
 .ٜٕ/ٖالبحر الرائق:  ينظر: ٕ
األم المؤلف: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب ينظر:  ٖ

بيروت ، الطبعة: بدون طبعة  –ىـ( الناشر: دار المعرفة ٕٗٓبن عبد مناف المطمبي القرشي المكي )المتوفى: 
 .ٕٖٛ/ٕٖٚ/ٚ، المجموع:  ٖٛٔ/ٕ: م ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔالنشر ، سنة

 .ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٜٖٔ/ٖالمغني: ينظر:  ٗ
 . ٚٚ/ٙٚ/ٕ، الدسوقي:  ٕٖٗ/ٔالمدونة: ينظر:  ٘
 .ٕٛٔ/ٔمسائل الخبلف: ينظر:  ٙ
المحمى باآلثار ، المؤلف: أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري ينظر:  ٚ

،  ٕٙٔ/ٕ٘ٔ/ٚ: بيروت ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ –ىـ( ، الناشر: دار الفكر ٙ٘ٗ )المتوفى:
 .ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖالمغني: 

 ٖٛٓ/ٙالقرطبي: ينظر: تفسير  ٛ
 .ٜ٘: اآلية المائدة سورة ٜ
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نَّما غمظوا في الخطأ لئبل يعودوا، كما أنَّ الجزاء قد وجب بالسنة ، وىي اآلثار وا 
 المروية عن ابن عباس وعمر.

ُبُع أَصْيٌد ِىَي؟ قاَل: َنَعْم، قاَل: ُقْمُت:  – ب َعِن اْبِن أِبي َعّماٍر قاَل: ُقْمُت ِلجاِبٍر: الضَّ
 قاَل: َنَعْم. ؟ملسو هيلع هللا ىلصآُكُميا؟ قاَل: َنَعْم، قاَل: ُقْمُت: أقاَلُو َرُسوُل اهلِل 

 .ٔ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  َىذاقال الترمذي 
 ولم يقل عمدًا وال خطأ، فدل ذلك عمى شموليا جميعًا.

، وىذا قياسًا عمى من قتل إنسانًا عمى رأي ٕأنَُّو قتل نفسًا معصومة فعميو الجزاء – ج
من يرى وجوب الكفارة عميو سواء كان عامًد قتمو أو مخطئًا فيو، والخبلف بين 

غير الكفارة، أمَّا في الكفارة فيما سواء، وكذا قتل العمد والخطأ في الحكم في 
 الصيد بالنسبة لممحرم أو في الحرم.

ويرى أصحاب ىذا القول أنَُّو يجب عميو الجزاء إذا تعمد قتل الصيد  القول الثاني:
وىو ذاكرًا إلحرامو غير ناٍس، أمَّا إْن كان غير متعمدًا فبل جزاء عميو، وىو قول 

، وورد ذلك عن عمرو بن عباس وعبد ٘، ورواية عن أحمدٗية، والظاىر ٖالزيدية
وسعيد بن جبير وطاووس  –ولعمو قول ثاٍن ليم  –وعبد الرحمن بن عوف 

                                                           
المؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: ،  سنن الترمذي ٔ

 ىـ(ٜٕٚ
برقم   ٕٓٓ/ٕ،  م ٜٜٛٔسنة النشر: ،  بيروت –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي  المحقق: بشار عواد معروف

(ٛ٘ٔ) 

 .ٕٖٛ/ٕٖٚ/ٚ، المجموع:  ٖٛٔ/ٕ، االم:  ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖ، المغني:  ٕٙٔ/ٕ٘ٔ/ٚالمحمى: ينظر:  ٕ
البحر الزخار ، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتكي ينظر:  ٖ

( ، وعادل ٜإلى  ٔىـ(، المحقق: محفوظ الرحمن زين اهلل، )حقق األجزاء من ٕٜٕالمعروف بالبزار )المتوفى: 
الناشر: مكتبة ،  (ٛٔ( ، وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء ٚٔإلى  ٓٔبن سعد )حقق األجزاء من 

 .ٖٙٔ/ٕ: م(ٜٕٓٓم، وانتيت ٜٛٛٔالمدينة المنورة ، الطبعة: األولى، )بدأت  -العموم والحكم 
 .ٕٙٔ/ٕ٘ٔ/ٕٗٔ/ٚالمحمى: ينظر: ٗ
 .ٖٚٓ/ٙتفسير القرطبي: ينظر:  ٘
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، واحتجوا بما ٔوالقاسم وأبي ثور ابن محمد وسالم بن عبد اهلل وعطاء ومجاىد
 ياتي:

 بخبلفو.فالوجوب عمى العامد ال غير، فغيره ، ٕ َّ هئ مئ خئ حئ ٱ ٱتعالى: قولو  ٓ ٔ
 فالوجوب عمى العمد.،  َّٖيي ىي ني مي زي  هئ مئ خئ حئ جئ  ٱتعالى:قولو  – ٕ
، قاَل: قاَل َرُسوُل المَِّو  – ٖ إنَّ المََّو َقْد َتجاَوَز َعْن : »ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أِبي َذرٍّ الِغفاِريِّ

 ، فبل شيء عمييم.ٗ «ُأمَِّتي الَخَطأ، والنِّْسياَن، وما اْسُتْكِرُىوا َعَمْيوِ 
محظور باإلحرام، فوجب في العمد دون النسيان والخطأ كالطيب أنَُّو  – ٗ
 والمباس.
إنَّ األصل براءة الذمة، فمن ادعى شغميا بشيء فعميو الدليل، ولعدم الدليل  – ٘

 .٘في الخطأ فبل شيء عميو
القول الثالث: إْن قتل المحرم الصيد عامدًا، وكان ناسيًا أنَُّو محرم وجب عميو 

ولو كان ذاكرًا ، قال:  َّجت مك لك خك حك  ٱمجاىد لقولو تعالى: الجزاء، وىو قول 
وعقوبتو إْن كان قتمو لمصيد وىو يذكر أنَُّو  –إلحرامو لوجبت عميو العقوبة ألول مرة 

أْن يبطل حجة ويعتبر حبلاًل؛ ألنَُّو ارتكب ما ىو محظور إحرامو كما لو تكمم  –محرم 
 وىو محرم. في الصبلة، وبالتالي فبل جزاء عمى ما صاده

 القول الراجح:
والقول الراجح ىو األول؛ لما ذكروه من أدلة، أما ما استدل بو أصحاب القول     

، قد ذكر العمد، والخطأ مقيس عميو مثل القتل في ٙ َّهئ مئ خئ حئ  ٱالثاني، فقولو تعالى:
                                                           

 .ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖ، المغني:  ٕٙٔ/ٕ٘ٔ/ٚالمحمى:  ينظر: ٔ 
 .ٜ٘ االية المائدة:سورة  ٕ
 . ٘االية : األحزابسورة  ٖ
المؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيو يزيد )المتوفى: ،  سنن ابن ماجو ٗ

 فيصل عيسى البابي الحمبي -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ىـ(ٖٕٚ
،ٔ/ٜٙ٘ 
 .ٖٛٓ/ٖٚٓ/ٙالقرطبي:  ينظر : تفسير٘
 .ٜ٘االية المائدة:  سورةٙ
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نبو بذلك عمى وجوب ، ٔ َّحم جم خن حن  جن يم  ٱفقال تعالى:اآلدمي في حق الكفارة، 
عمى وجوب ،  َّ   هئ مئ خئ حئ  ٱمثل ما نبو تعالى بقولو: الجزاء بقتل الصيد خطأ قياسًا 
، وأمَّا حديث رفع القمم والذي مرَّ فيو محمول عمى رفع ٕالكفارة في القتل العمد لآلدمي

والناسي اإلثم عن الخطأ، كما أنَّ جزاء الصيد من باب الغرامات، فيستوي فيو العامد 
 والمخطئ.
وأمَّا قياسيم عمى الطيب والمباس فإنَّ ذلك استمتاع يفترق عمده عن سيوه،     

وقتل الصيد إتبلف يستوي عمده وسيوه في الغرامة كما في اآلدمي، والرد عمى مجاىد 
أنَّ اهلل تعالى أوجب عمى العامد الجزاء من دون أْن يفرِّق بين عامد القتل ذاكر اإلحرام، 

مد القتل ناسي اإلحرام، فكانت اآلية متناولة عموم األحوال؛ ألنَّ الكفارة تتغمظ وعا
،  َّجت مك لك خك حك  ٱ: بسبب اإلثم، فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى، وقولو تعالى

فإنَّ المعنى فمن عاد إلى قتل الصيد بعد نزول اآلية؛ ألنَّ ما قبميا معفو عنيا، وألنَّا 
 .ٖاألمرين وأوجبنا الجزاء في العمد والخطأ، وتختمف الصبلة عن الحجنحمل اآلية عمى 

 ثانيًا: أن يكون تعمد القتل في حالة السعة واالختيار
تكمَّمنا عن شرط تعمد القتل واالختبلف فيو، وىذا في حالة السعة واالختيار،    

فإذا قتمو مضطرًا عمى قتمو فيل يمزمو الجزاء؟ ال شك أنَّ حالة االضطرار تبيح لممحرم 
قتل الصيد، من ذلك أْن يضطر المحرم إلى قتل الصيد ألكمو لخوف اليبلك عمى نفسو 

 لجزاء؟من الجوع، ولكن ىل يمزمو ا
الجواب: نعم يمزمو الجزاء عمى المذاىب الثبلثة التي مرت قبل قميل، ولم    

يخالف في ذلك إالَّ األوزاعي، فقال ليس عميو جزاء؛ ألنَُّو صيد مباح كصيد البحر في 
 –، وُيباح لممحرم قتل الصيد إذا صال عميو ٗالحكم فبل جزاء عمى من اصطاده أو قتمو

                                                           

 .ٕٜ االية: النساءسورة  ٔ
 .ٕٖٛ/ٕٖٚ/ٚ، المجموع:  ٖٛٔ/ٕاألم: ينظر:  ٕ
 .ٖٛٓ/ٙينظر : تفسير القرطبي:  ٖ
 .ٕٚ/ٕ، الدسوقي:  ٕٚ/ٖ، البحر الرائق:  ٕٖٚ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚ، المجموع:  ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖينظر: المغني:  ٗ
ٕ/ٕٚ. 
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أو ليقتمو، وال يستطيع المحرم التخمص من ذلك  –أي ىجم عميو الصيد ليفترسو  –
الحيوان ودفع شره إالَّ بقتمو، فيل يجب عميو الجزاء أم ال إذا قتل ذلك الصيد؟ قال أبو 

و ألكمو. وأما بقية الفقياء حنيفة أنَّ عميو الجزاء ألنَُّو قتمو لحاجة نفسو أشبو ما لو قتم
فمم يوجبوا عيو ضمانًا وال جزاء؛ ألنَُّو أشبو الكمب المعقور، وبقية الفواسق التي أِذَن 

 رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( بقتميا ولم يترتب عمى قتميا جزاء.
 قتل الصيد بمباشرة ما يحُل لو:

ذا خمص المحرم صيدًا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخ مص رجمو من خيط وا 
، واألرجح عند ٔفيمك، في ىذه الصور أو ما أشبييا فبل جزاء عميو عمى قول الحنابمة

الشافعية، وعميو الجزاء في غير الراجح عند الشافعية، وىو قول لقتادة؛ ألنَّ غاية ما فيو 
أنَُّو عدم القصد إلى قتمو، فأشبو الخطأ، وىم يوجبون الجزاء عمى القاتل خطأ عمى 

 راجح عندىم كما مر، والظاىر أنَّ ذلك قول كل من قال بضمان الخطأ.ال
 اجتماع الجزاء والتعويض:

ىذه ىي الصور التي يجوز لممحرم قتل الصيد فييا، وىذا قول الفقياء في جزاء 
ذلك الصيد أو عدمو، وىي كميا إذا كان الصيد غير ممموك ألحد، فإْن كان ممموكًا 

الخبلف المار؛ ألنَُّو حق اهلل تعالى، وعميو قيمتو لصاحبو لشخص فعميو الجزاء عمى 
، وفي قول ٙ، واإلمامية٘والحنابمة ٗ، والمالكيةٖالشافعيةوالمزني من ، ٕوىو قول الحنفية

يؤدي إلى إيجاب  –أي القيمة والجزاء  –عند الشافعية ال يجب إالَّ الجزاء؛  ألنَّ ذلك 
 بدلين عمى متمف واحد.

 كيفية الوجوب:  المطمب الثالث

                                                           

 .ٖٖٚ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚ، المجموع:  ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖينظر: المغني:  ٔ
 .ٕٚ/ٖينظر :البحر الرائق:  ٕ
 . ٖٖٚ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚ، المجموع:  ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖالمغني:  ينظر: ٖ
 .ٜٖٗ/ٖٛٗ/ٖينظر :المغني:  ٗ
 .ٕٚ/ٕالدسوقي:  ينظر: ٘
 .ٕٛٔ/ٔينظر: مسائل الخبلف:  ٙ
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 : كيفية الوجوب من جهة الترتيب والتخييراألولالفرع 
جزاءات الصيد التي وردت في اآلية الكريمة التي ذكرناىا في تمييد ىذا الفصل، 
وىي ذبح مثل ما قتل من النعم، أو إطعام مساكين، أو عدل ذلك صيام، ولكن ىل ىذه 

الثبلثة عمى سبيل الترتيب، أي ال يؤخذ بحكم اإلطعام إالَّ بعد عدم وجود  الجزاءات
المثل، وال يصار إلى الصوم إالَّ بعد المقدرة عمى اإلطعام؟ أم أنَّ ذلك عمى سبيل 

 التخيير في أي يا شاء عمل.
براىيم  ذىب إلى األول أي الترتيب ابن عباس ومجاىد ومحمد بن سيرين وا 

، وقاسوا ذلك عمى الكفارات في القتل ٔمون بن ميران وسفيان الثوريالنخعي وعطاء ومي
والظيار، وذىب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابمة والظاىرية والزيدية، وعطاء 

براىيم النخعي  والزىري وقتادة إلى التخيير، وحجة  –ولعمو قول آخر ليم  –ومجاىد وا 
ي تفيد التخيير، أما في كفارة الظيار فالنص ىؤالء أنَّ ىذه الجزاءات جاءت بمفظ أو ى

فييا يدل عمى الترتيب؛ ألنَُّو ورد بمفظ فإْن لم يجد فانو يستطيع، وكذا في القتل، ولم ترد 
 ىذه الكفارات بمفظ أو التي تفيد التخيير كما في جزاءات الصيد.
فادةوالراجح الثاني؛ ألنَّ القياس مع الفارق الختبلف المفظ  معنى غير كل لفظ  وا 

 الذي يفيد اآلخر.
 الفرع الثاني: كيفية الوجوب عند تعدد الحيوان المصيد 

والذي نقصده بتعدد الحيوان المصيد: يرمي الرامي سيمًا واحدًا فيقتل عددًا من 
الصيد بتمك الرمية، فيل يجب عميو من الجزاءات بعدد الحيوانات المصيدة بتمك 

 الرمية؟
مثبًل فقتل عشر حيوانات بكل رمية حيوانًا، فيل وكذا إذا رمى عشرة رميات 

 يتكرر الجزاء عميو بعدد الحيوانات التي اصطادىا؟
 لقد اختمف الفقياء في ذلك عمى قولين:

 القول األول:

                                                           

 .ٕٕٕ/ٕٕٔ/ٕٕٓ/ٜٕٔ/ٚالمحمى:  ينظر:  ٔ
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ْن  يتكرر الجزاء بتكرر الحيوان، وعميو الجزاء لكل صيد اصطاده أو قتمو وا 
، ٘، والظاىريةٗ، والمالكيةٖوالحنابمة، ٕ، والحنفيةٔتعددت األجزية وىو قول الشافعية

سحاق وابن المنذر، ٙوالشيعة اإلمامية ، والحسن البصري والشعبي والنخعي والثوري وا 
 واستدلوا بما يأتي:

  جخ خب جح حب حج جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي هئ مئ خئ ٱ ٱ:قولو تعالى – ٔ
مَّا لمجنس،  ،  َّٚ ولفظة الصيد إشارة إلى الجنس؛ ألنَّ األلف والبلم إمَّا لمعيد وا 

وليس في الصيد معيود متعين أْن تكون البلم واأللف لمجنس، وأنَّ الجنس يتناول 
الجممة واإلفراد، فيجب الجزاء في الواحد، وفيما زاد عمى ذلك فيتعدد الجزاء بتعدد 

 الحيوان المصيد.
اهلل سبحانو وتعالى الماثمة في ىذه اآلية، وحقيقة المماثمة إنَّ الواحد  لقد افترض – ٕ

يفدي بالواحد، واالثنين باالثنين، وال يكون الواحد من الصيود مثبًل لجماعة من 
 الصيد.

 إنَّ الصيد نفس تضمن بالكفارات، فتكررت الكفارة بتكرر القتل كاآلدمي. – ٖ
 اإلتبلف. يا غرامة إتبلف تكرر بتكررإنَّ  – ٗ
 لو قتل المحرم صيدين دفعة واحدة  لزمو جزاءان، فإذا قتميما متفرقين فكذلك. – ٘

 القول الثاني:
نَّما يكون الجزاء عمى األول دون ما تميو من  ال يتكرر الجزاء بتكرر الصيد، وا 
الصيود، وىو قول ابن عباس وشريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاىد 

 ئلمام أحمد بن حنبل، واحتجوا بما يأتي:والنخعي ورواية ل
                                                           

 .ٖٖٓ/ٜٕٖ/ٚ، المجموع:  ٖٛٔ/ٕاألم: ينظر:  ٔ
 .ٜٕ/ٖالبحر الرائق:  ينظر: ٕ
 .ٜٕٓ/ٖ، الفروع:  ٕٚٙ/ٔ، منتيى اإلرادات:  ٜٖٔ/ٖالمغني:  ينظر:ٖ
 .ٙٚ/ٗٚ/ٕ، الدسوقي:  ٕٖٗ/ٔالمدونة: ينظر:  ٗ
 .ٖٕٚ/ٚالمحمى: ينظر:  ٘
 .ٕٛٔ/ٔمسائل الخبلف: ينظر:  ٙ
  ٜ٘االية المائدة: سورة  ٚ
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فعمق الجزاء عمى لفظة ، َّ  جخ خب جح حب حج جب هئ مئ خئ حئٱ ٱقولو تعالى:  – ٔ
)مَمْن( وما ُعمِّق عمى لفظة )من( ال يقتضي تكرار، كقوليم: من دخل الدار فمو 

ومن دخمت الدار فيي طالق، فإذا تكر الدخول لم يستحق إالَّ درىم واحدًا  –درىم 
بالدخول األول، ومن تكرر دخوليا  لم يقع عمييا إالَّ طمقة واحدة بالدخول، وكذا 

،  َّجت مك لك خك حك  ٱة لم ترتب عمى التكرار جزاء، حيث قال تعالى:فبقية اآلي
 فمم يرتب تعالى إالَّ االنتقام عمى من عاد.

 القول الراجح:
والذي أراه رجحًا من ىذين القولين ىو األول؛ لما ذكروه من أدلة وىي قوية، أما 
ما استدل بو أصحاب القول الثاني فقد رد عمييم بأنَّ داللة لفظة )الصيد( ال يدل عمى 
التكرار فيذا صحيح إذا وقع الفعل الثاني في محل األول، كما مثموا لو بدخولو الدار 

المرأة طمقة واحدة ولو تكرر الدخول. لكن إذا وقع الفعل  فيستحق درىمًا وتطمق بو
الثاني في غير محل الفعل األول فإنَّو يدل عمى التكرار، كقول القائل: من دخل داري 
فمو درىم، فإنَّو يحصل عمى درىم لكل دار يدخميا، فدرىم إذا دخل الدار األولى، ودرىم 

ذا تكرر الحيوان المصيد فعميو لكل صيد إذا دخل الثانية وىكذا، والصيد مثل الثاني إ
 جزاء.

، فالمراد بو من عاد في َّٔجت مك لك خك حك  ٱوأمَّا ما استدلوا بو من قولو تعالى:
 أي قبل نزول اآلية. ٱ ، َّمق  حق مف خف  ٱاإلسبلم فقتل صيًد، ودليمو قولو تعالى: 

 حم جم يل ىل مل خل  ٱأنَُّو يمكن أْن يجمع االنتقام والجزاء مثل قولو تعالى: مَّ ثُ 
 مم خم خي  حي جي يه ىه مهجه ين حم جم خن حن جن  يم ىم مم خم
، وقد جعل اهلل القتل عمى الكفر أي من ارتد فكفر فيقتل، وعمى  ٕ َّ   َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

القاتل العمد، أو من رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( العفو عمى القاتل بالديَّة إْن شاء 
اهلل تعالى عمييم الحدود، دل أنَّ ولي المقتول، وجعل الحد عمى الزاني، فمما اوجب 

                                                           

 .ٜ٘ االية المائدة:سورة  ٔ
 .ٜٙ – ٛٙااليات الفرقان: سورة  ٕ
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حكم غيرىا في الدنيا، والحدود كالزنا وغيرىا توجب تجدد  النقمة في اآلخرة ال تسقط
 ن أنَّ الراجح ىو القول األول.الحد كمما تجدد الذنب، فتبيّ 

 
 

 الفرع الثالث: كيفية الوجوب عند تعدد الصائدين
فيما إذا تعدد الحيوان المصيد وقد  ما مرَّ من خبلف بين الفقياء في تعدد الجزاء

اصطادىا صائد واحد، أما إذا تعدد الصائدون وكان الصيد الذي اصطادوه واحد فيل 
 يتعدد الجزاء بعددىم؟ ىناك اختبلف بين الفقياء عمى قولين:

، ٕ، والمالكيةٔعمييم جزاء، عمى كل صائد جزاء، وىو قول الحنفية القول األول:
بن جبير والشعبي والنخعي والثوري، والشيعة اإلمامية، ودليميم  والحسن البصري وسعيد

 حج جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱ ٱفي ذلك أنَّ كل صائد يكون قاتبًل بنفسو فشممو قولو تعالى: 
 .َّٖ  جخ خب جح حب

ة القول الثاني: ةٗعمييم جميعًا جزاء واحد، وىو قول الزيدي ، ٘، والظاىري
ومحمد بن عمي  –، والزىري ومجاىد والنخعي، وال بد أنء يكون قواًل ثانيًا لو ٙوالحنابمة

، وأبي سميمان وابن عمر، ودليميم أنَُّو إْن ٚوحماد بن أبي سميمان واألوزاعي والشافعي
 ٱ ٱاوجبنا الجزاء عمى كل واحد تكرر الجزاء عمى حيوان واحد، وىذا خبلف قولو تعالى:

 ية تقتضي أْن يكون مثمو في العدد كذلك.، والمثمَّ  جخ خب جح حب حج جب
 القول الراجح:

                                                           

 .ٜٕ/ٖينظر: البحر الرائق:  ٔ
 .ٕٖٗ/ٔ، المدونة:  ٙٚ/ٗٚ/ٕينظر: الدسوقي:  ٕ
 .ٜ٘المائدة: ينظر:  ٖ
 .ٖٙٔ/ٕينظر: البحر الزخار:  ٗ
 .ٖٕٚ/ٚينظر: المحمى:  ٘
 .ٜٕٓ/ٖ، الفروع:  ٕٚٙ/ٔ: اإلرادات، منتيى  ٜٖٔ/ٖالمغني: ينظر:  ٙ
 .ٖٖٓ/ٜٕٖ/ٚ، المجموع:  ٖٛٔ/ٖينظر: األم:  ٚ
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والذي أراه راجحًا ىو القول الثاني، المثمية تقتضي أْن يذبح حيوانًا عوضًا عن     
صيد ال مجموعة حيوانات، وأما ما احتج بو األولون فغير مسمم ليم؛ نظًر ألنَُّو ال 
يصدق عمى كل صائد أنَُّو قتل صيدًا، لكن الجناية وقعت عمى حيوان واحد، وكل 

القضاء عمى الحيوان، فيقتضي ذلك وجوب حيوان  ضربة منفردة متممة لؤلخرى في
 واحد عمييم جميعًا، وىو الجزاء المطموب باآلية الكريمة.

 المطمب الثاني: الجزاءات
 الفرع األول: مثل ما قتل من النعم

لقد اشترط اهلل عز وجل عمى من قتل صيدًا وىو محرم أو في األرض الحرم 
اإلبل والبقر، ولكن اختمف الفقياء رحميم اهلل جزاء مثل ما قتل من النعم، والنعم ىي 

 في تمك المثمية، ىل المثمية في الخمقة أو في القيمة، وصاروا باختبلفيم ىذا فريقين:
 الفريق األول:

وقال ىذا الفريق من الفقياء: إنَّ المقصود من المماثمة ىو المثمية في الخمقة بين 
النعم، وقال بيذا القول محمد بن الحسن من الصيد المقتول وبين ما يذبح بداًل عنو من 

، فالمماثمة عند ىؤالء إذن عي ٗ، والظاىريةٖ، والمالكيةٕ، وىو قول الشافعيةٔالحنفية
 المماثمة في الخمقة ال القيمة، واستدلوا بما يأتي:

، فدلت اآلية بظاىرىا عمى أنَّ الجزاء َّ٘  جخ خب جح حب حج جب  ٱقولو تعالى: – ٔ
نَّ المثل ىو المشبو لغًة وُعرفًا  من جنس األنعام من اإلبل والبقر والغنم، وا 

وَشرعًا، ففي المغة يقولون ىذا الثوب مثل ىذا الثوب، أي في الخمقة والصورة، 
قو من القمح وفي العرف يقولون المثل ما يقل تفاوتو كالمكيل والموزون فإنَّ ح

المكيبلت إذا يكون ألنَّ التفاوت بينيما قميل، وكذا  ؛ىي مثل حقو من القمح

                                                           

 .ٜٕ/ٖالبحر الرائق:  ينظر: ٔ
 .ٖٖٓ/ٜٕٛ/ٚينظر: المجموع:  ٕ
 .ٕٚ/ٕينظر: الدسوقي:  ٖ
 .ٜٕٔ/ٚينظر: المحمى:  ٗ
 .ٜ٘ االية المائدة:سورة  ٘
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الضمان بمثل المثل ال بقيمة، فإن أتمف حقو قمح ضمن حقو مثميا ال قيمتيا، 
َعْن أِبي َسِعيٍد، أنَّ َرُسوَل  وفي الشرع قولو )صمى اهلل عميو وسمم( في الربويات:

ِة ِمْثبًل ِبِمْثلٍ »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالمَِّو  ُة ِبالِفضَّ  .ٔ «الذََّىُب ِبالذََّىِب ِمْثبًل ِبِمْثٍل، والِفضَّ
أنَّ الصحابة )رضي اهلل عنيم( أطبقوا عمى أنَّ اعتبار المماثمة في الخمقة ولم  – ٕ

ْن َعطاٍء، َعْن جاِبٍر، قاَل: فع يعدلوا إلى القيمة إالَّ عند تعذر وجود مماثل الخمقة،
ُبِع ِبَكْبشٍ قُ   .ٕ ، وحكم عمي في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة ِضَي ِفي الضَّ

ورد عن التابعين كذلك إنَّ اعتبار المماثمة في الخمقة ولم يرد ال عن الصحابة وال  – ٖ
تابعي مراعاة سمنة الحيوان وعدم سمنتو مما لو أثر بالغ في قيمة الحيوان زيادًة 

عمى أنَّ االعتبار ىو الخمقة ال القيمة، والذين قالوا بالمماثمة ونقصًا فيدل ذلك 
الخمقية من السمف ىم أىل المسان المغوي والشرعي، والعارفون بمقاصد الكتاب 

 وأسراره.
حصل ما يشبو اإلجماع من السمف عمى أنَّ المعتبر ىو المماثمة في الخمقة ال  – ٗ

 في القيمة.
 الفريق الثاني:
يق من الفقياء: إنَّ المماثمة المقصودة ىي المماثمة في القيمة، فيي وقال ىذا الفر 

 ، واستدلوا بما يأتي:ٖيوسف وأبيحنيفة  أبيالمعتبرة في اآلية الكريمة، وىذا قول 
أي القيمة ىي المماثمة الشرعية في ذوات القيم قياسًا عمى سائر  –إنَّيا  – ٔ

 الجنايات.
                                                           

المؤلف: أبو داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )المتوفى: ،  مسند أبي داود الطيالسي ٔ
 مصر -الناشر: دار ىجر  تور محمد بن عبد المحسن التركيالمحقق: الدك،  ىـ(ٕٗٓ

 (ٜٖٖٕ، برقم )م ٜٜٜٔ -ىـ  ٜٔٗٔالطبعة: األولى، 
المؤلف: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ،  سنن الدارقطني ٕ

حققو وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم ،  ىـ(ٖ٘ٛالبغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 شمبي، عبد المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم

 ٕٚٗ٘، برقم م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالطبعة: األولى، ،  لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .ٜٕ/ٖالبحر الرائق:  ينظر: ٖ 
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يشتري ُثمَّ  –الة انعدام المثل، فصارت ىي األصل إنَّ القيمة يرجو إلييا في ح – ٕ
 بتمك القيمة حيوانًا بذبحو.

إنَّ ما ورد عن السمف من اعتبار المثمية بالخمقة ليس بحجة حتى يصير ذلك  – ٖ
نَّما ىو قول  إجماعًا، ولّما لم يحصل فمسنا ممزمين بإتباعيم في اعتبار الخمقة، وا 

الرجوع  أنَّ اإلجماع عميو، لكن يمكن أْن ُيقال  يقولونو غير ممزم لنا؛ لعدم حصول
 إليو أفضل.

الراجح قول الفريق األول لما استدلوا لو من حكم رسول اهلل )صمى اهلل عميو    
، وكذا حكم الصحابة والتابعين والذين نظروا إلى المماثمة ٔوسمم( في الضبع بكبش

انعدام المثمية الخمقية، أمَّا ما استدل بو الخمقية، ولم يرد عن احد القول بالقيمة إالَّ عند 
أصحاب القول الثاني فمرجعو القياس عمى سائر الجنايات، وال يصمح القياس ىنا مع 
ىذه اآلثار عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( والصحابة الكرام والتابعين التي ترقى إلى 

 المغة.اإلجماع أو ما يشبو اإلجماع، مع داللة اآلية الكريمة وداللة 
وأمَّا كون القيمة ىي األصل بدليل الرجوع إلييا عند انعدام المثيل بالخمقة      

فيذا دليل عمييم ال ليم؛ ألنَّ الرجوع إلى القيمة ال ُيصار إليو إالَّ عند تعذر المثل في 
ْن كان ما ورد عن السمف ليس إجماعًا، إالَّ أنَُّو  الخمقة ىو األصل وليس القيمة، وا 

ن اإلجماع؛ لكثرة ما ورد عنيم، أفبل يكفي ذلك في اقتفاء أثرىم في ىذه قريب م
 المسائل.

 بماذا تتحقق المماثمة الخمقية:
والمماثمة الخمقية بين الصيد وبين ما يذبحو بداًل عنو، إنَّما تتحقق الشبو بينيما    

ويتصدق  ببعض الصفات ال بكميا، فإذا قتل صيدًا فعميو أْن يذبح ما يشبو من النعم
بمحمو، والمماثمة والمشابية بين الصيد الذي قتمو والحيوان الذي يذبحو يكفي فييا بعض 
األوصاف، فبل يشترط المساواة عن كل وجو، فإذا شابيو في صورتو أو ىيئتو، أو 
مشيتو، أو صوتو، أو حتى طريقة شربو كان ذلك كافيًا ألنَّ يكون كفارة لما أصابو من 

                                                           

 .ٕٚ/ٕينظر : الدسوقي:  ٔ
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 هئ مئ خئ حئ جئ  يي   ٱمحظور، ودليل ىذا القول، قولو تعالى: إثم قتل الصيد ال
، فجعل اهلل سبحانو وتعالى خمقو عيسى )عميو السبلم( َّٔهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ميزي

كخمقو آدم )عميو السبلم(، عممًا بأنَّ عيسى قد ُخمق من أم فقط، وآدم من غير أم وال 
، ٕمشاركة في بعض األوصافأب، فعيسى مثل آدم من أحد الطرفين، فإنَّ المماثمة 

فمما عدم األب بالنسبة لعيسى أشبو آدم النعدام األب كذلك، ولم ينظر سبحانو إلى 
 وجود االم وعدمو، فمعنى ذلك أنَّ ىذا القدر يكفي في كونو مثمو.

 طريقة معرفة المثمى:
والذين قالوا بأنَّ المثمية ىي في الخمقة ال في القيمة قالوا والمنظور إليو ما    

حكم بو السمف من المثميات، وقد اختمفوا ىل ذلك ممزم أي يجب األخذ بو أن  أنَُّو غير 
نما يمكن أْن نجعل حكميو في جزاء الصيد بدون نظر إلى ما ورد؟ اختبلف  واجب، وا 

 بين لفقياء:
 ل:القول األو

، وقالوا بأنَّ ما ورد عن السمف ٘، والزيديةٗ، والظاىريةٖوىو قول الشافعية     
من الحكم في جزاء الصيد ال يجوز لنا أْن نحدث فيو حكمًا جديدًا، إنَّما يؤخذ كما 
حكموا بشرق أْن ينقل ذلك إلينا بطريق صحيح ولو كان آحاد، وبشرط أْن يكون الحكم 

 :يتمخص باآلتي وصاحب قضية، أما ىذه األحكام فأىمَّيافيو من عدلين أو من عدل 
قضى عمر وعثمان وعمي وابن عباس وزيد وثابت ومعاوية )رضي اهلل عنيم( أنَّ  – ٔ

ابِن عبَّاٍس َرِضَي اهلُل عنيما: )أنَّ ُعَمَر بَن الخطَّاِب، ، لحديث  في النعامة بدنة

                                                           

 .ٜ٘االيةآل عمران:  سورةٔ
المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ينظر : ٕ

 . ٖٚٙ/ٔ،  ىـ ٚٓٗٔ -الطبعة: الثالثة ،  بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي ،  ىـ(ٖٛ٘جار اهلل )المتوفى: 
 بن ُقدامةالالكبير  حالشر ، و ٕٙ٘/ٔالمحتاج لمشربيني  مغني ،  ٖٖٓ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر :  ٖ
ٖ/ٖ٘ٔ. 
 .ٕٕٕ/ٕٕٔ/ٕٕٓ/ٜٕٔ/ٚالمحمى:ينظر :  ٗ
 .ٕٕٛ/ٖالروض النضير: ينظر :  ٘
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يَد بَن ثابٍت، قالوا في النَّعامِة َقَتَميا وعميَّ بَن أبي طالٍب، وُعثماَن بَن عفَّاَن، وز 
 .ٔالُمْحِرُم: َبَدنٌة من اإلِبِل(

ابِن عبَّاٍس ، لحديث في البقرة الوحشية بقرة قالو السدي وابن جريج، وقيل جزور – ٕ
 . َٕرِضَي اهلُل عنيما قال: )وفي الَبَقرِة َبَقرٌة، وفي الِحماِر َبَقرٌة(

بِن عبَّاٍس َرِضَي اهلُل لحديث  قالو السدي وابن جريجوفي حمار الوحش بقرة،  – ٖ
 .ٖوفي الِحماِر َبَقرٌة(..  عنيما قال: )

مسعوٍد َرِضَي اهلُل عنو: )أنَّو قضى في الَيْربوع  لحديث ابن وفي اليربوع جفبلة – ٗ
 . ٗبَجْفٍر أو َجْفرٍة(

اهلُل عنيما: )أنَّ عن جابٍر َرِضَي ، وفي الضبع كبش لحديث وفي األرنب عفاف – ٘
ُبِع بَكبٍش، وفي الغزاِل بَعنٍز، وفي األرنِب بَعناٍق(  ٘ ُعَمَر قضى في الضَّ

 القول الثاني:
، إنَّما ٙوقال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليمى وطاووس والحسن بن حي    

نَّما واجب عمى من حكموا عميو، ويجب في حقنا استئن اف حكموا بو ليس واجبًا عمينا، وا 
 حكم جديد من حكمين، والذي أراه راجحًا األول؛ ألدلتيم التي مرت.

وأمَّا ما لم يرد بو حكم عن السمف فيحكم بو عدالن منا باتفاق أصحاب القولين 
 الماضيين.

 الفرع الثاني: اإلطعام
ذا كان الجزاء إطعام مساكين فقد اختمف الفقياء في عددىم، فقال الظاىرية : ٔوا 

يطعم ثبلثة مساكين؛ ألنَّ ما زاد عمى ذلك تطوع، ومن يجعل أكثر من ثبلثة واجبًا فقد 
                                                           

 (  ٜٛٗ/ٖالمصنف لئلمام عبد الرزاق ) ٔ
 (ٕٚٗ/ٕالدارقطني )سنن  ٕ
 (.ٔ٘ٔٓٔ(، والبييقي )ٕٚٗ/ٕالدارقطني )سنن  ٖ
 . (ٕٖ٘/ٖ) ، رواه الشافعي في األم ٗ
(. صحح إسناده النووي ٖٙٔٓٔ(، والبييقي )ٔٙٛ٘ٔ(، وابن أبي شيبة )ٕٔٔ/ٕ) ، رواه الشافعي في األم ٘

 .(ٕٙٗ/ٚفي ))المجموع(( )

 .ٜٕ/ٖ، البحر الرائق:  ٜٕٖ/ٕٖٛ/ٕٖٚ/ٜٖٔ/ٕ، البحر الزخار:  ٜٕٕ/ٖالروض النضير: ينظر:  ٙ
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 حض جض  ٱزاد من غير دليل، ومن انقص عن الثبلثة ال يكفي؛ ألنَّ اهلل تعالى قال:
 .َّٕ مض  خض

والجمع أقمو ثبلثة، ولو أراد اهلل تعالى أْن يمزم عددًا محددًا من المساكين لما أقفل 
، ٖ َّحئ  جئ يي ىي ري مي ٱ ٱنو كما بيَّن كفارة العود لمظيار في قولو تعالى: ذلك، ولبي

وكما نصَّ عمى عددىم في كفارة القتل الخطأ وكفارة األيمان، وكفارة الوطء في 
 َّيه ىه مه جه ين حم جم ٱ ٱرمضان، ومقدار إطعاميم أْن يشبعيم لقولو تعالى: 

 ، أي إطعام مشبع، يمسك الحياة ويطرد الجوع. ٘ َّمغ جغ مع جع ٱ، وقولو تعالى: ٗ
يشتري بو طعامًا ُثمَّ  ، يقوم مثل الصيدٛ، والشافعيةٚ، والحنفيةٙوقال الزيدية

م الصيد ٜفيتصدق عمى كل مسكين نصف صاع، وقال المالكية يشتري بو ُثمَّ  يقوِّ
إطعام المساكين ال طعامًا ويطعم كل مسكين، والذي أراه راجحًا ىو القول الثاني؛ ألنَّ 

ْن كان أقل الجمع الثبلثة، فيذا ال ينافي كون الجمع  بدَّ أْن يكون مقاربًا لقيمة الصيد، وا 
أكثر من ثبلثة، وأمَّا الدليل عمى إرادة أكثر من ثبلثة مساكين فإنَّ اهلل تعالى قد حكم 

يامًا أي بالمثمية، فإْن انعدمت فإطعام مساكين يقرب من المثمية، وكذا عدل ذلك ص
عدل قيمة الصيد، كما أنَُّو قدر ورد عن الظاىرية بالنسبة لمصوم أْن يقدر ما يكفي ذبك 

فمماذا لم  –كما سيأتي في الصيام  –الصيد من الناس، ويصوم عن كل شخص يومًا 
يقدر عمى المساكين الذين يطعمون بما يكفي ليم ىذا الصيد، أو ُيقيَّم ويشتري بو 

 طعامًا.

                                                                                                                                                      

 .ٕٕٕ/ٜٕٔ/ٚالمحمى: ينظر :  ٔ
 .ٜ٘االية سورة المائدة:  ٕ
 .ٗااليةالمجادلة: سورة  ٖ
 .ٗقريش: سورة  ٗ
 .ٜٚالشعراء: سورة  ٘
 .ٖٕٚ/ٖينظر : الروض النضير:  ٙ
 .ٜٕ/ٖينظر : البحر الرائق:  ٚ
 .ٖٖٓ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر :  ٛ
 .ٖ٘ٔ/ٙينظر : تفسير القرطبي:  ٜ
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 الث: الصيامالفرع الث
أمَّا الصيام إذا كان ىو الجزاء في قتل الصيد فقد اختمف الفقياء كذلك في 

م الصيد وُينظر كم تكون من الطعام قيمة ذلك ٕ، والزيديةٔمقداره، فقال الحنفية ، ُيقوَّ
 الصيد فيصوم عن كل نصف صاع يومًا اعتبارًا بفدية األذى.

مد يومًا بالغ ما بمغ ذلك الصوم،  ، يصوم عن كلٗ، والمالكيةٖوقال الشافعية
، ينظر كم يكفي ذلك الصيد من الناس، فإْن كفى لعشرة صام عشرة ٘وقال الظاىرية

ْن كفى لسبعة صام سبعة أيام، وىكذا وىذا ىو العدل.  أيام، وا 
م الصيد أي تعرف قيمتو طعاماً  براىيم ُيقوَّ يصوم عن ثُمَّ  وقال مجاىد والحسن وا 

ْن أقل كل مسكين يكفيو ذل ك الطعام يومًا، فإْن كفى لعشرة مساكين صام عشرة أيام، وا 
ْن أكثر فأكثر.  فأقل، وا 

 مظ حط  ٱوالذي أراه راجحًا ما ذىب إليو الحنفية والزيدية؛ ألنَّ اهلل تعالى يقول:
 ، وذلك إشارة إلى عدل الصيد أو مثمو، والصوم ال بعدل الحيوان إالَّ أنء َّ مع جع

يقوم بثمن يشتري بو طعامًا ويصوم عن كل نصف صاع يومًا؛ ألنَّ صيام اليوم ُيقابل 
 ري مي زيٰى ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام  ٱإطعام مسكين واحد كما في قولو تعالى:

نَّما جعل إطعامو نصف ٙ َّ خئحئ  جئ يي ىي ، صيام اليوم عن إطعام المسكين، وا 
صاع قياسًا عمى فدية األذى في الحج، وأمَّا قول الشافعية والمالكية فمثل ما ورد عن 

 األحناف والزيدية، إالَّ في تقديرىم عن كل مد يومًا.
لحم أمَّا ما ذىب إليو الظاىرية فمم يعيد تقدير إطعام المسكين بما يأكمو من 

 الحيوان ويصوم عنو.

                                                           

 .ٔٚٔ/ٔاليداية:  ينظر : ٔ
 .ٖٕٚ/ٖٕٙ/ٖينظر : الروض النضير:  ٕ
 .ٖٖٓ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر:  ٖ
 .ٖٙٔ/ٙينظر : القرطبي:  ٗ
 .ٕٕٕ/ٜٕٔ/ٚينظر :المحمى:  ٘
 .ٗاالية المجادلة:  سورةٙ
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م حيًا أو ميتًا؛ ال قيمة الصيد وىو حي غير  وقد اختمف ىؤالء في تقييمو ُيقوَّ
قيمتو وىو ميت، وفي مكان تقييمو فيل يقوم في محل اصطياده أو في غير ذلك 

 المحل.
 الجزاءات في األنواع األخرى من االصطياد المحظور: المبحث الثاني

اد المحظور اصطياده الحيوان الممموك لمغير، أو االصطياد ُقمنا أنَّ من االصطي
في ممك الغير عمى رأي المالكية، واالصطياد المحظور لنيي ولي األمر عنو، أمَّا 
بالنسبة لمكان معين أو بالنسبة لحيوان معين فإذا وقع اصطياد من ىذه األنواع فماذا 

 يترتب عمى الصائد؟
بالنسبة االصطياد الحيوان الممموك لمغير يجب رده لمالكو إْن كان حيًا سميمًا بيد  أواًل:

الصائد؛ ألنَّ وضع يده عميو من قبيل الغصب، ومن غصب مال غيره وجب 
ْن مات في يده بدون فعل منو فعميو  عميو رده بعينو إذا كان قائمًا في يده، وا 

ْن أتمفو بقتمو أو بذبحو فيذا أيض ًا اعتداء زيادة عمى اعتداء غصبو ضمانة، وا 
ضرار يجب رفعو يترتب الجزاء عمى الصائد، وىو إلزامو بضمان قيمتو، وقد  وا 

َعْن عاِئَشَة، َعِن و  ،ٔ َّىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ٱ ٱقال تعالى: 
، وقد تعذر نفي الضر من حيث ٕ «ال َضَرَر وال ِضرارَ »قاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِّ 

المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام التالف فينفي  الصورة، فيجب نفيو م ن حيث
 .ٖالضرر بالقدر الممكن

ذا تعيب الحيوان المصيد كما لو كسر يده أو رجمو أو جناحو وجب عميو  وا 
ضمان التعييب أي النقص الذي لحق الحيوان؛ ألنَّ ىذا التعييب إتبلف جزئي وتضمينو 

                                                           

 .ٜٗٔاالية  البقرة:سورة  ٔ
المؤلف: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ،  سنن الدارقطني ٕ

حققو وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم ، ىـ(ٖ٘ٛالبغدادي الدارقطني )المتوفى: 
الطبعة: األولى، ،  لبنان –الرسالة، بيروت ،  الناشر: مؤسسة،  شمبي، عبد المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم

 (. ٜٙ٘ٗ، برقم ) ٚٓٗ/٘،  م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ
 .٘ٙٔ/ٗٙٔ/ٚينظر: بدائع الصنائع:  ٖ
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حيوان سالمًا وقيمتو معيبًا، فيبقى الفرق ممكن، فيضمن قدر النقصان بأْن تُقدَّر قيمة ال
 بين القيمتين، مع رد الحيوان المصيد المعيب لمالكو.

وما قمناه من وجوب التضمين عمى النحو الذي بيَّّناه ال يمنع من معاقبتو تعزيرًا 
الرتكابو معصية االعتداء عمى مال الغير؛ ألنَّ التعزير يجب في كل معصية ليس فييا 

 .عقوبة مقدرة
أمَّا إذا صاد في ممك الغير فاصطياده عمى رأي المالكية ال يجوز، وبالتالي ال  ثانيُا:

يممك الصيد بل يكون لمالك المكان كما قمنا من قبل، وعمى ىذا يجب رد الصيد 
إلى ىذا المالك إذا كان الصيد حيًّا سميمًا في يد الصائد، فإْن مات بقتل الصائد 

رحو أو بكسره، فالذي استظيره من قول المالكية أنَّ لو، أو يذبحو، أو عيبو بج
عميو الضمان لمالك المكان عمى النحو الذي بيناه بالنسبة لمن يصيد حيوان 
الغير، وىذا كمو أيضًا ال يمنع من معاقبتو تعزيرًا عمى رأي المالكية ورأي غيرىم 

 من الفقياء لدخولو في ممك الغير بدون.
صطياد لمنع ولي األمر فانو يعاقب بالعقوبة التعزيرية التي يقررىا أّما إذا كان اال ثالثًا:

ولي األمر باإلضافة إلى رد الصيد إلى الدولة إذا كان في منع ولي األمر 
 تصريح بأنَّ ما يصيده المخالف يعود إلى الدولة.

ممكية ، و  الحرم والمحرم ممك الصيدثبلثة مطالب وىي  ، ىذا وسيتضمن مبحثنا 
 ممك الصيد الممموك لمغير .، و  البحر في الحرمصيد 

 . ممك الصيد الحرم والمحرمالمطمب األول : 
أنَّ االصطياد في أرض الحرم ال يحل، وكذا يحرم االصطياد عمى تقّدم    

المحرم، سواء كان في ارض الحرم أو غير ارض الحرم، ولكن لو اصطاد شخص في 
الحرم فيل يممك الصيد الذي صاده، أم أنَّو ال الحرم أو اصطاد محرم في الحل أو 

يدخل في ممكو؟ وقد يعيد الصيد قبل أْن يحرم، فإذا أحرم فيل تبقى ممكيتو لو أم تزول؟ 
وقد يدخ الصيد في ممك المحرم بغير اصطياد منو فيل يممكُو أم ال؟ ىذا ما سنبينو في 

 الفقرات اآلتية:
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 أواًل:  صيد الحرم أو المحرم ال يممك
َم االصطياد  صاد في الحرم أو إذا صاد وىو محرم لم يممك ما صادُه؛ ألنَُّو إذا ُحرِّ
عميو في الحرم أو الحل فبل يممك بو الصيد الذي صادُه؛ ألنَُّو لما ُحّرَم عميو اصطياده 
ْن لم يرسمو وتمف الصيد في يده  َم عميو إمساكو وممكُو، ويجب عميو إرسالو، وا  وقتمُو ُحرِّ

وىذا عمى اتفاق بين الفقياء، فقد  –وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد  -و الضمان وجب عمي
أجمع العمماء عمى أنَّو ال يجوز لممحرم قبول صيد وىب لو، وال يجوز لو شراؤه وال 
اصطياده، وال استحداث ممكو بوجو من الوجوه، وال خبلف بين عمماء المسممين عمى 

قولو تعالى: )ُحرِّم عميكم صيد البر ما دمتم ، وذكر رحمو اهلل دالاًل عمى ذلك  ٔذلك
ِحماًرا وْحِشيًّا، وُىَو  ملسو هيلع هللا ىلصأنَُّو أْىدى ِلَرُسوِل المَِّو  ُحُرمًا(، وحديث الصعب بن جثامة

َنُردَُّه َعَمْيَك إاّل أّنا  إّنا َلمْ »ِباألْبواِء، أْو ِبَوّداَن، َفَردَُّه َعَمْيِو، َفَمّما َرأى ما ِفي وْجِيِو قاَل: 
 . ٕ «ُحُرمٌ 

 ك المحرم لصيد اصطاده قبل إحرامومثانيًا:  م
أحرم بأن ُثمَّ  وقد اختمف الفقياء في الصيد الذي صاده الصائد قبل أْن ُيحرم   

لبس اإلحرام أو دخل بيذا الصيد ارض الحرم فيل يزول ممكو عنو إذا كان الصيد لم 
، في األصح عندىم ٖأو في قفصو أو في بيتو؟ فقد ذىب الشافعيةيزل في يد الصائد 

، وسفيان الثوري إلى أنَّ ممكو يزول عن ٕ، والشيعة اإلماميةٔ، والزيديةٗوكذا المالكية
 ذلك الصيد.

                                                           

 .ٕٖٔ/ٙالقرطبي: ينظر : تفسير  ٔ
المحقق: محمد زىير بن ناصر ،  المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي،  صحيح البخاري ٕ

 الناصر
الطبعة: األولى، ،  الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 (. ٕ٘ٛٔ،برقم ) ىـٕٕٗٔ

إلى شرح المنياج ، المؤلف: شمس ، نياية المحتاج  ٖٗٔ/ٕٖٔ/ٖٓٓ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر :  ٖ
ىـ( ، الناشر: دار الفكر، ٗٓٓٔالدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شياب الدين الرممي )المتوفى: 

 .ٖٖٗ/ٖ: مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ -بيروت ، الطبعة: ط أخيرة 
 . ٜٖٗ/ٔ، المدونة:  ٖٚ/ٕٚ/ٕالدسوقي: ينظر :  ٗ
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ذا زال ممكو عنو فماذا يفعل؟ قالوا: يجب عميو إرسال ذلك الصيد من يده  وا 
زالة يده عنو، وسواء كان  الصيد في يده أو في قفصو أو في بيتو، وىذا قول وتخميتو وا 

 الشافعية والزيدية، وفي غير الراجح عند المالكية.
أمَّا الرواية الراجحة عندىم فالتفريق بين ما إذا كان الصيد في قفصو أو في يده، 
فقالوا بوجوب إرسالو في ىذه الحالة، أمَّا إذا كان في بيتو فبل يزول ممكو عنو، وال يجب 

 سالو وىو قول الشيعة اإلمامية وسفيان الثوري.إر 
ووجو التفريق بين البيت واليد والقفص، أنَّ القفص يتنقل بانتقال الصائد فحكمو 
حكم يده، فيجب إرسالو مثل ما لو كان بيده، أمَّا البيت فبل ينق بانتقال الصائد فيفارقو، 

فحكمو حكم ما حفظو في بيتو ويفيم من ىذا إنَّو لو كان في القفص ولم ينقمو الصائد 
 من بقاء ممكو لو، وعدم إيجاب إرسالو.

بأنَّ ممكو لذلك الصيد  ٘، وفي غير األصح عند الشافعيةٗ، والحنابمةٖوقال الحنفية
نَّما يبقى ممكو قائمًا عميو. وجعل المالكية ذلك مخصوصًا بما كان محفوظًا  ٙال يزول وا 

عندىم. وفي غير الراجح زوال ممكو كقوليم  في البيت دون القفص واليد وىو الراجح
نَّما ىو شيء  األول، والحجة ليذا القول أنَّ اإلحرام معنى ال ُيراد لمبقاء واالستمرار، وا 
طارئ سيزول ال محالة، ويترتب عمى بقاء ممكو لذلك الصيد أنَّو ال يجب عميو إرسالو، 

وا يحرمون وفي بيوتيم صيود ودليل ذلك أنَّ أصحاب النبي )صمى اهلل عميو وسمم( كان
دواجن، ولم ُينقل عن أحد إرساليا، وألنَّ الواجب عدم التعرض وىو ليس بمعترض من 

 .ٚجية ألنَّ الصيد محفوظ بالقفص والبيت ال بنفس الصائد
                                                                                                                                                      

 .ٖٔٓ/ٜٜٕ/ٗالبحر الزخار: ينظر :  ٔ
 .٘ٛٔ/ٔمسائل الخبلف: ينظر : ٕ
 .ٕٙٓ/ٕ، الكاساني:  ٔٗ/ٖالبحر الرائق: ينظر:  ٖ
 .ٜٜٗ/ٖ، الفروع:  ٕ٘٘/ٔ، منتيى اإلرادات:  ٖ٘ٗ/ٕ٘ٗ/ٖالمغني: ينظر:  ٗ
 .ٖٖٗ/ٖ، نياية المحتاج:  ٖٛٔ/ٖٚٔ/ٖٙٔ/ٖٔٔ/ٖٓٔ/ٚالمجموع: ينظر:  ٘
 . ٖٚ/ٕٚ/ٕ، الدسوقي:  ٜٖٗ/ٔلمدونة: اينظر:  ٙ
المؤلف: جمال الدين أبو محمد ،  نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي ٚ

الناشر: مؤسسة ،  قدم لمكتاب: محمد يوسف الَبُنوري،  ىـ(ٕٙٚعبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيمعي )المتوفى: 
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وكذا يترتب عميو عدم الضمان إْن تمف أو قتمو الصائد بعد أْن أحرم أو ذكاء، 
سن من الحنفية؛ ألنَّ اإلرسال كفارة تجب هلل تعالى وىو قول أبي يوسف ومحمد بن الح

 .ٔفميس عميو الضمان
وقال أبو حنيفة بوجوب الضمان عمى من قتمو، وحجتو أنَّو أتمف صيدًا ممموكًا 
فيضمن كما لو أتمف صيدًا قبل اإلحرام، ودليل ممكو أنَّ أخذه قبل اإلحرام، وىو قول 

تجب هلل تعالى، فجاز أْن تجب عمى ما هلل ككفارة الشافعية، واحتجوا بأنَّ الجزاء كفارة 
 .ٕالقتل

أمَّا الحنابمة ففرقوا بين إمكان اإلرسال ففرقوا بين إمكان اإلرسال وعدمو، فإْن ىمك 
ْن كان قبل إمكان إرسالو فبل ضمان  في يده بعد أْن أمكنو إرسالو ولم ُيرسمو ضمن، وا 

ْن لم يرس  –حيث وجب عميو اإلرسال  –مو الصائد عميو؛ انو ليس بمفرط وال متعمد، وا 
 حتى تحمل من إحرامو ففي بقاء ممكو وعدمو وجيان:

لو ويسقط فرض اإلرسال؛ ألنَّ عمَّة زوال الممك ىو اإلحرام، فقد زال  ممكويعود  – ٔ
فعاد الممك، وىذا قول عند الشافعية وىو مقتضى قول من قال بعدم زوال ممك 

 .ٖالصيد إذا احرم وفي ممكو صيد قبل أْن يحرم
لو ويمزمو إرسالو؛ ألنَّ يده متعدية فوجب أْن يزيميا وىو األصح  ممكوال يعود  – ٕ

عند الشافعية، وىو مقتضى قول من قال بوجوب إرسال الصائد إذا احرم 
 صاحبو.

 .ثالثًا: دخول الصيد في ممك المحرم بغي اصطياده
قد يدخل الحيوان المصيد في ممك المحرم بدون أْن يباشر االصطياد، وذلك يتم 

تريو المحرم أو يوىب لو وىذا طريق ممك االختيار. كما يمكن أْن يدخل في بأْن يش

                                                                                                                                                      

الطبعة: األولى، ،  السعودية –جدة  -لبنان/ دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-بيروت  -الريان لمطباعة والنشر 
 . ٖٗٔ/ٖ، مٜٜٚٔىـ/ٛٔٗٔ

 . ٕٕٙ/ٙ،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقينظر :  ٔ
 . ٖٔٓ/ٕ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ، و ٕٓ٘/ٔٔينظر : المبسوط  لمسرخسي  ٕ
 . ٕٕ/ٙ،  كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الدين عمي بن سميمان المرداوي ٖ
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ممكو بطريق إجباري كدخولو في ممكو باإلرث، وذلك بأْن يموت مالك الصيد ويكون 
 وارثو محرمًا، فيل يدخل في ممك المحرم أم ال؟

جود أمَّا األول وىو الطريق االختياري بأْن يشتريو أو يوىب لو والصائد حاضر مو 
أنَّو ال يممكو،  ٗ، وفي القول األول عند الشافعيةٖ، والحنابمةٕ، والمالكيةٔفقال الحنفية

ّّ الصعب بن ُجثامة أىدى رسول اهلل )صمى اهلل  ودليل ذلك ما ُروي عن ابن عباس أّن
عميو وسمم( حمار وحش فردَّه فممَّا رأى ما في وجيو قال: )إنَّا ال نرد ه عميك إالَّ أنَّا 

الصطياد، ، وألنَّ الشراء واليبة طرق يممك بيا الصيد فبل يممك بيا مع اإلحرام كاُ٘حُرم(
يحرم مع اإلحرام فكذا يحرم معو الشراء   -وىو سبب الممك  –فإذا كان االصطياد 

واليبة، ويجب رد ه عمى واىبو أو بائعو، فإْن لم يرد ه وجب الجزاء وقيمة الصيد عمى 
الذي اشتراه، فأمَّا الجزاء فؤلنَّو حٌق هلل تعالى، وأمَّا الثمن فممن باع الصيد لمحرم، وأمَّا 
إذا كان بطريق اليبة فعميو الكفارة حقًا هلل تعالى، وأمَّا القيمة فقد قال الشافعية  فييا 
قوالن أصحيما عدم الضمان لو، وقالوا إنَّ رّده عمى مالكو األصمي فيمك بيده وجب 

ْن أسمو مالكو األصمي سقط الجزاء عن المحرم  .ٙالجزاء عمى المحرم، وا 
 لو في ممك المحرم جبرًا باإلرث ففيو طريقان:وأمَّا الطريق الثاني وىو دخو 

األول: يرثو ألنَُّو ممك قيري، وىو قول الشافعية في وجو عندىم والحنابمة، وذلك 
 .ٚمبني عمى أنَّ اإلحرام ال يزيل الممك

عمى أنَّ اإلحرام يزيل الممك عن  ٔوالثاني: ال يرثو وىو األصح عند الشافعية
د لبقية الورثة دون المحرم ويكون اإلحرام مانعًا عن الصيد، وعمى ىذا القول فالصي

 .ٕمواقع اإلرث، وقيل يبقى عمى ممك المورث حتى يتحل المحرم ويدخل في ممكو
                                                           

 .ٖٕٔ/ٖٕٓ، البحر الرائق:  ٖٛٔ/ٔٛٔ/ٛفتح القدير: ينظر:  ٔ
 . ٖٚٔ/ٕ، الدسوقي:  ٜٖٗ/ٜالمدونة: ينظر:  ٕ
 .٘٘٘/ٔ، الكافي:  ٖ٘ٗ/ٖالمغني: ينظر:  ٖ
 .ٖٗٔ/ٕٖٔ/ٖٓٓ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر:  ٗ
 . ٖ/ٛصحيح االمام مسمم:  ٘
 . ٗٔ٘/ٔ سنى المطالب في شرح روض الطالبينظر:أ  ٙ
 . ٕٕٚ/ٚالبن الرفعة  كفاية النبيو في شرح التنبيو ، و ٜٖٓ/ٚينظر : المجموع شرح الميذب  ٚ
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 ممكية صيد البحر في الحرم:المطمب الثاني :  

ما مرَّ من كبلم في صيد الَبر بالنسبة لمحرم والمحرم، أمَّا في ممكية صيد البحر 
ذا كان  في الحرم أو عمى المحرم فقد مرَّ الكبلم بأنَّ صيد البحر عمى المحرم حبلل، وا 

كذلك فيو يممكو، وأمَّا بخصوص بحار الحرم فعمى الرأي الراجح يحل االصطياد من 
أمَّا عمى رأي  ،بحار الحرم، وبذلك يممك الصيد، وكذا عمى قول من قال بالكراىية

 .ٗبحار الحرم فبل يممك المحرم صيدىاوالذين يقولون حرمة االصطياد من  ٖالحنابمة
 

 ُممك الصيد الممموك لمغير:المطمب الثالث  : 
من شروط الصيد أْن يكون غير ممموك لمغير، فإْن كان ممموكًا لمغير      

واصطاده شخص فإنَّو ال يممكو؛ ألنَّ مال الغير محترم ال يجوز التعرض لو، وعمى ىذا 
ممك صاحبو وال يممكو الصائد، ونطبق عميو أحكام  فما ِصيد من ممك الغير يبقى عمى

 إلىو وجوب رّد الصيد نتمفة ومي قررىا الفقياء في المذاىب المخالغصب واإلتبلف الت
 .٘ مالكو إْن كان حيًا، ويضمنو إْن ىمك

                                                                                                                                                      

 .ٖٗٔ/ٕٖٔ/ٖٓٓ/ٜٜٕ/ٜٕٛ/ٚالمجموع: ينظر:  ٔ
 . ٛٛ/ٖٔينظر: المبسوط  لمسرخسي  ٕ

 .ٕٚٙ/ٔ، منتيى اإلرادات:  ٓٗٗ/ٖٖٓ/ٖالمغني: ينظر:  ٖ
المؤلف: محمد بن مفمح ،  كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الدين عمي بن سميمان المرداويينظر:  ٗ

،  ىـ(ٖٙٚبن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبمي )المتوفى: 
 مـ ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالطبعة: األولى ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،  المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى ،  البناية شرح اليداية ، و
ىـ  ٕٓٗٔالطبعة: األولى، ،  بيروت، لبنان -الناشر: دار الكتب العممية ، ىـ(٘٘ٛبدر الدين العينى )المتوفى: 

 ٖٔٚ/ٗ، مٕٓٓٓ -
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ،  الشرح الكبير عمى متن المقنع ينظر: ٘

الناشر: دار الكتاب العربي لمنشر ، ىـ(ٕٛٙالجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 
حمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: المؤلف: عبد الر  الفقو عمى المذاىب األربعة،  ٕٛٗ/ٗ،والتوزيع
 ٖٔٙ/ٔ، م ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالطبعة: الثانية، ،  لبنان –ىـ(الناشر: دار الكتب العممية، بيروت ٖٓٙٔ
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 ثبت المظان
  المؤلف: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن األم

شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي )المتوفى: 
 سنة،  الطبعة: بدون طبعة،  بيروت –الناشر: دار المعرفة  ىـ(ٕٗٓ
 .م ٜٜٓٔ/ىـٓٔٗٔالنشر

 المؤلف: زين الدين بن إبراىيم بن محمد، ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق
وفي آخره: تكممة البحر ،  ىـ(ٜٓٚالمعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

 ىـ( ٖٛٔٔالرائق لمحمد بن حسين بن عمي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
  ، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خبلد بن البحر الزخار

المحقق: محفوظ الرحمن ، ىـ(ٕٜٕعبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 
وعادل بن سعد )حقق األجزاء من ،  (ٜإلى  ٔزين اهلل، )حقق األجزاء من 

 .(ٛٔوصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء ، (ٚٔإلى  ٓٔ
 المؤلف: عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 .الناشر: دار الكتب العممية،  ىـ(ٚٛ٘بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 
 أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح المؤلف: ،  تفسير القرطبي

تحقيق: أحمد ،  ىـ(ٔٚٙاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
براىيم أطفيش  .القاىرة –الناشر: دار الكتب المصرية ،  البردوني وا 

 المتوفى:  حاشية الدسوقي عمى مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني(ٜٕٚ 
 .ىـ( ]ومختصر السعد ىو شرح تمخيص مفتاح العموم لجبلل الدين القزويني[

  سنن الدارقطني ، المؤلف: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن
ىـ( ، حققو ٖ٘ٛمسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

د المنعم شمبي، عبد وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عب
لبنان ،  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ،  المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم

 .م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالطبعة: األولى، 
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  ، صحيح البخاري ، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ،  المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر

ن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ، الطبعة: األولى، ع
 .ىـٕٕٗٔ

  ، المؤلف: مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري صحيح مسمم
الناشر: دار إحياء ،  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ىـ(ٕٔٙ)المتوفى: 

 .بيروت –التراث العربي 
 مٜٙٛٔ -ـ ىٙٓٗٔالطبعة: الثانية، 

 المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ، فتح القدير
الطبعة: بدون طبعة ،  الناشر: دار الفكر،  ىـ(ٔٙٛبابن اليمام )المتوفى: 

 . وبدون تاريخ
 الفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الدين عمي بن سميمان المرداوي 
 م، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، المؤلف: أبو القاس،  القوانين الفقيية

 .ىـ(ٔٗٚابن جزي الكمبي الغرناطي )المتوفى: 
 المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي،  المبسوط 

،  الطبعة: بدون طبعة،  بيروت –الناشر: دار المعرفة ،  ىـ(ٖٛٗ)المتوفى: 
 .مٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔتاريخ النشر: 

 المؤلف: أبو زكريا محيي ، شرح الميذب مع تكممة السبكي والمطيعي المجموع
 .الناشر: دار الفكر،  ىـ(ٙٚٙالدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

 المؤلف: أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ،  المحمى باآلثار
الطبعة:  ، بيروت –الناشر: دار الفكر ،  ىـ(ٙ٘ٗالقرطبي الظاىري )المتوفى: 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ
 المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:  المدونة

 .مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األولى،  الناشر: دار الكتب العممية ىـ(ٜٚٔ



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
1132 

  مسند أبي داود الطيالسي ، المؤلف: أبو داود سميمان بن داود بن الجارود
ىـ( ، المحقق: الدكتور محمد بن عبد ٕٗٓفى: الطيالسي البصرى )المتو 

 -ىـ  ٜٔٗٔالطبعة: األولى،  مصر –المحسن التركي الناشر: دار ىجر 
 .م ٜٜٜٔ

 المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن ،  المغني البن قدامة
محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة 

،  الطبعة: بدون طبعة،  الناشر: مكتبة القاىرة، ىـ(ٕٓٙ)المتوفى:  المقدسي
 .مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔتاريخ النشر: 

 المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبمي الشيير ،  منتيى اإلرادات
الناشر: ،  المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،  ىـ(ٕٜٚبابن النجار )
 .مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔاألولى،  الطبعة:،  مؤسسة الرسالة

 المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس ،  نياية المحتاج إلى شرح المنياج
الناشر: دار الفكر، ،  ىـ(ٗٓٓٔأحمد بن حمزة شياب الدين الرممي )المتوفى: 

 . مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ -الطبعة: ط أخيرة ، بيروت
 ر بن عبد الجميل المؤلف: عمي بن أبي بك،  اليداية في شرح بداية المبتدي

المحقق: ،  ىـ(ٖٜ٘الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برىان الدين )المتوفى: 
الكشاف ،  لبنان –بيروت  -الناشر: دار احياء التراث العربي ،  طبلل يوسف

عن حقائق غوامض التنزيل ، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 
بيروت  –، الناشر: دار الكتاب العربي  ىـ(ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )المتوفى: 

 .ىـ  ٚٓٗٔ -، الطبعة: الثالثة 
 
 
 

 


