
الوحدة الخام�سة

الصيد والتعامل مع الحيواناتالصيد والتعامل مع الحيوانات

 )١( سورة املائدة، آية:٩٦.

قال اهلل تعالى:

)١(
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الدر�س التا�سعالدر�س التا�سع

ـــْيد ـــْيدالصَّ الصَّ

خرج خالد وصديقه أحمد في رحلة للصيد، فكان أحمد يرمي الصيد، 
ي اهلل عّز وجل، فقال له خالد: لم ال تسمي على الصيد؟ فقال  وال ُيسمِّ
أحمد: الذي أعرفه أن التسمية واجبة عند الذبح، أما الصيد فال جتب فيه 

التسمية، قال خالد: بل التسمية واجبة عند رمي الصيد كما هي 
واجبة عند الذبح.

 يجب عليك يا أخي قبل أن متارس الصيد أن تتعلم أهم أحكامه 
الشرعية حتى ال تقع في املنهي عنه وأنت ال تعلم.

 قتل احليوان احلالل غير املقدور على ذبحه؛ بَجرحه 
في أي موضع من بدنه. )1(

  تعــريف ال�صـيد  تعــريف ال�صـيد

تـمــهـيـــدتـمــهـيـــد

الصيد جائز، وقد دّل على ذلك ما يلي:
)2( .{ 1- قوله تعالى: {

2- حديث عدي بن حامت  أنه قال: قلت: يا رسول اهلل، إنا نرسل الكالب املعلَّمة، قال: »ُكْل ما 
أمسكن عليك«، قلت: وإن َقَتْلَن؟ قال: »وإن َقَتْلَن«.)3(

  حكــــم ال�ســيد   حكــــم ال�ســيد 

)١( الصيد في حقيقته نوع من الذكاة االضطرارية السابق ذكرها في وحدة الذكاة، ويطلق الصيد على مجرد إمساك احليوانات وإن لم تقتل عن طريق الفخاخ والشباك ونحوهما، وليس هذا مراًدا هنا.
)3( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )١٩2٩(. )2( سورة املائدة، اآلية: 2. 

من  الصيد  عمليات  الدولة  نظمت 
تتضمن  ولوائح  أنظمة  إصدار  خالل 
االشتراطات الالزمة والغرامات ملخالفي 
تلك األنظمة واللوائح، وميكن اإلطالع 
عليها من خالل زيارة املوقع اإللكتروني 
للمركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية.

معلـومـة اإثرائيـةمعلـومـة اإثرائيـة
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 ويحرم الصيد في عدة أحوال، هي:

أمثلةاحلالةم

في منطقة حرم مكة املكرمة واملدينة النبوية.1
 صيد حمام احلرم

............................................

2
 إذا كان الشخص محرمًا بحج أو عمرة وإن لم يكن 
البحر  أما صيد  البر،  بصيد  وهذا خاص  احلــرم،  في 

فجائز للمحرم.

...............................................

...............................................

 إذا كان احليوان مملوكًا آلخرين.3
صيد احَلَماِم اململوك في املدن

............................................

 الصيد في احملميات الطبيعية.4
ألن املنع من الدولة للمصلحة العامة 

وحفاًظا على احلياة الفطرية
............................................

5
الصيد ضرر أو مفسدة، أو كان  إذا كان يترتب على   
............................................بشكل عشوائي وغير منظم وما ُيعرف بـ )الصيد اجلائر(.

............................................إذا كان احليوان مقدوراً على تذكيته.6

بالتعاون مع مجموعتك: استنتج بعض احلكم الشرعية من إباحة الصيد.

....................................................................................... -١

....................................................................................... -2

....................................................................................... -3

١١
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  �صــروط اإباحـة ال�صـيد   �صــروط اإباحـة ال�صـيد 

يشترط إلباحة الصيد شروط تتعلق بالصائد، وشروط تتعلق مبا ُيصاد به )آلة الصيد( وتفصيلها 
على النحو اآلتي:

الصائد  يــكون  أن 
مسلمًا  عاقاًل  مميًزا 

أو كتابيًا.

التسمية عند رمي 
إطالق  أو  الصيد 

اجلارح.

 1
قصُد الرمِي وإرساِل اجلارح على الصيد.

 فلو كان يصلح بندقيته فانطلقت رصاصة من 
غير قصد فأصابت طيرًا لم يحل، أو استرسل 

اجلارح بنفسه فصاد حيوانًا لم يحل.

23

أواًل: شروط الصائد:

ز فيما يأتي َمْن يحل صيده، ومن ال يحل، مع بيان السبب:       ميِّ

السببحكم صيدهاحلالة
مسلم ترك التسمية عمداً عند الصيد.

صبي غير مميز صاد عصفوراً.

مسلم انطلق صقره دون علمه فصاد أرنًبا.

امرأة مسلمة صادت أرنبًا برّيًا.
رجل محرم بعمرة صاد طائًرا قبل أن يدخل 

حدود احلرم.

٢٢
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 ثانيًا: شروط ما يصاد به:

وإليك بيان شروط هذين النوعني:
أ ـ شروط احليوان اجلارح:

بيانهالشرطم

مًا1 أن يكون معلَّ

 )١(.{ لقوله تعالى:{
واملعتبر في تعليم احليوان اجلارح ما يأتي:

أن يجرح الصيد2
ألنه إذا قتله بضربه أو بخنقه أو بُثقله دون َجرحه كان في حكم امليتة 

احملرمة.

جــارح 3 يشاركه  ال  أن 
آخر ال يحل صيده

حلديث عدي بن حامت  قال: إني أرسل كلبي وأجد معه كلًبا آخر 
يَت على  ال أدري أيهما أخذه. فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتْأُكْل، فإمنا سمَّ

كلبك، ولم ُتَسمِّ على غيره«.)2(

)١( سورة املائدة  اآلية 4.
)2( رواه البخاري برقم )548٦(، ومسلم برقم )١٩2٩(.

  أ.  أن يسترسل إذا ُأرسل.     ب. أن ينزجر إذا ُزجر.
ج. أال يأكل من الصيد؛ إال ما يصطاد مبخلبه؛ كالصقر فال يعتبر فيه

      أن ال يأكل من الصيد.
د. ال ُيباُح صيد الكلب األسود البهيم.

النوع األول: احليوان اجلارح ومن 
النوع الثاني: اآللة احملددة.أمثلته الكلب والصقر. 

أن يكون معلَّمًا.. ١
أن يجرح الصيد.. 2
أن ال يشاركه جارح آخر ال . 3

يحل صيده.

أن جترح البدن وُتْنهر الدم، . ١
بثقلة كاحلجارة   قتل  لو  أما 

والعصا فال يحل.
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عرف الصيد، واذكر حكمه. سس11

سس22 ماشروط الحيوان الذي يجوز الصيد به؟

سس33 بيِّن حكم أكل الصيد في الحاالت اآلتية مع بيان السبب:

السبباحلكماحلالة
مسلم صاد أرنبًا بكلبه الذي لم يعَلّم.

ولكن  الـُمعلَّم،  بكلبه  غزااًل  مسلم صاد 
الكلب أكل من الصيد. 

يعلم؛  لم  الذي  بكلبه  غزااًل  مسلم صاد 
وذكــاه  مستقرة  حياة  حًيا  ــه  أدرك لكنه 

الذكاة الشرعية.

مسلم صاد ُحَباَرى بصقره الـُمعلَّم، ولكن 
الصقر أكل من احُلَباَرى.

ب ـ شروط اآللة احملددة:
دليلهبيانهالشرط

1
الــبــدن  جتـــرح  أن 

وُتْنهر الدم.
حديث رافع بن خديج  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما مثل: السهام والرصاص.

أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل«.)١(

2
الــبــدن  جتـــرح  أن 
بحّدها ال بثقلها.

برأس  الصيد  قتل  إذا  كما 
السهم احملدد، ال بَعرضه.  

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن    حامت  بن  عدي  حديث 
»كْل ما َخَزَق، وما أصاب بعرضه فال تأكل«.)2(

)١( رواه البخاري برقم )54٩8(، ومسلم برقم )١٩٦8(، ومعنى أنهر الدم: أَساَله.
)2( رواه البخاري برقم )5477(، ومسلم برقم )١٩2٩(، واملعراض: خشبة محددة األطراف، واخلْزق: الطعن والنفوذ في البدن.
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الدر�س العا�صرالدر�س العا�صر

من اأحكام ال�صيدمن اأحكام ال�صيد

عليه  وجب  مستقرة)1(،  حياة  وفيه  أدركه  ثم  اجلوارح،  بأحد  أو  برميه  حيوانًا  صاد  من   -1
تذكيته الذكاة الشرعية.

2- ال يصح الصيد باحلجر أو العصا؛ سواء أطلقت باليد مباشرة، أو عن طريق آلة من اآلالت، 
ولكن من رمى صيدًا بحجر أو عصا، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، ذّكاه الذكاة الشرعية، 

وحل أكله بذلك.
3- يجوز وضع الشباك أو الِفخاخ)2( لإلمساك بالصيد، ولكن ال يحل أكله لو مات في هذه 
الشباك والفخاخ؛ إال أن يدرك وفيه حياة مستقرة، ويذكى الذكاة الشرعية، وأما إذا كانت 

الفخاخ جترح الصيد مثل الفخاخ احلادة فإنه يجوز أكل الصيد الذي فيها.
4- يحرم قتل الصيد باألظفار؛ أو باليد مباشرة؛ كما قد يفعله بعض الناس بالطيور الصغيرة.

تمهيدتمهيد

من كمال الشريعة اإلسالمية مراعاتها حلقوق احليوان، فبينت األحكام التي البد للمسلم أن 
يراعيها في الصيد واألحكام املتعلقة بالتعامل مع احليوان.

ال�صيد باالآالت الحديثة ال�صيد باالآالت الحديثة 

الصيد بالبنادق املتنوعة جائز؛ ألن الرصاص الذي يستعمل فيها تتوفر فيه شروط آلة الصيد 
جوازه  على  واألدلة  الدم،  فيخرج  يجرحه  أو  فيه  وينفذ  اجلسم  يخرق  فهو:  سابقًا،  املذكورة 
هي األدلة السابقة في شروط آلة الصيد. وينبغي احلذر من املبالغة في الصيد بسبب سهولته 

باستخدام البنادق احلديثة.

ن الروح من البدن، وأما احلياة غير املستقرة فهي عندما تكون الروح على وشك مفارقة البدن. كحياة املذبوح بعد ذبحه، وقبل خروج روحه. )١( احلياة املستقرة: هي متكُّ
)2( الِفخاخ جمع فخ، وهو املصيدة التي يصاد بها )لسان العرب 3/4١(.

من أحكام الصيد والتعامل مع الحيوانمن أحكام الصيد والتعامل مع الحيوان
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ز ما يحل صيده، وما جتب تذكيته مما يأتي؛ مع بيان السبب:          * ميِّ

السبباحلكماحلالة

غزال داخل َقَفص.

أرنب برِّي.

احلمام املوجود في البيوت.

١١

             قتل الحيوان              قتل الحيوان 

أواًل: ما يجوز قتله من احليوان:
أمثلتهوصف احليوان الذي يجوز قتله

كل حيوان مؤذ من احلشرات وغيرها.١
١- الوزغ.                      2- ................
................ -4                 ............. -3

كل حيوان يخاف ضرره.2
غنمه.                       أو  الشخص  على  يهجم  الذي  الذئب   -١
           ................ -3             ................ -2

................ -4

كل حيوان هائج ال ميكن دفعه إال بالقتل.3
١- اجلمل إذا هاج وآذى.    2- ................
................ -4                  ............. -3
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ثانًيا: ما يحرم قتله من احليوان:
١- احليوانات التي ُيباح أكلها إذا ُقتلت لغير قصد األكل، كقتل العصافير للهو واللعب.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................
2- احليوانات التي ال أذى فيها وال ضرر منها؛ كالقطط ونحوها.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................
3- احليوانات التي نهى الشرع عن قتلها، كالنمل والهدهد.

       •  أمثلة أخرى: .......................................................................................

           اقتناء الحيوان اقتناء الحيوان

اقتناء احليوان على حالتني:
أواًل: ما يجوز اقتناؤه من احليوان: 

يجوز اقتناء احليوانات األليفة مثل:
.................................... -١
.................................... -2
.................................... -3

ثانًيا: ما يحرم اقتناؤه من احليوان:
1- اخلنازير.

2-الكالب؛ إال ما كان للصيد أو حراسة املاشية أو املزارع ونحوها؛ حلديث  أبي ُهَرْيَرَة  قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»َمِن اتََّخَذ َكْلًبا إال َكْلَب َماِشَيٍة أو َصْيٍد أو َزْرٍع؛ اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراٌط«.)١(

وفي رواية للبخاري )قيراطان()2(.

)3(  صحيح البخاري برقم )33١8(. )2(  أخرجه البخاري برقم )548٠(.  )١( رواه البخاري برقم )3324(، ومسلم برقم )١575(، وهذا لفظه.  

  اإيذاء الحيوان    اإيذاء الحيوان  

يحرم إيذاء احليوانات، ويستحب الرفق بها ورحمتها، ويجب على من كان حتت يده بهائم محبوسة 
عنده أن يطعمها ويسقيها وال يدعها حتى تهلك، وإال لزمه بيعها أو إعطاؤها ملن يقوم بالواجب 
جُتاهها، فعن ابن عمر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 

تدعها تأكل من خشاش األرض«.)3(
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إليذاء احليوانات صور متعددة منها:            
1- ضربها أو حتميلها ما ال تطيق.

2- حبسها في أحواش أو استراحات أو في البيوت والسفر عنها دون توفير طعامها وشرابها.
................................................................................................................ -3
................................................................................................................ -4

�صور اإيذاء الحيوان�صور اإيذاء الحيوان

اكتب مع مجموعتك عن أضرار الصيد اجلائر، مستعيًنا بفتوى لهيئة 
كبار العلماء في بيان حكمه.

٢٢

سس11 بّين حكم الصيد باآلالت التالية مع التعليل:

احلجارة – السوط – العصا – الرمح.  

سس22 ماحكم الصيد بالبندقية مع التعليل؟ 

سس33 مثل بمثالين لما يجوز قتله وما ال يجوز قتله من الحيوان. 

سس٤٤ ما حكم اقتناء الكالب مع الدليل؟ 
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