
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

 

(قال:  فالقتُل خرَج به ما عدا القتِل؛ كالرضِب، والتمثيِل.  )َقْتُل(هنا قال:  )َوَقْتُل َصْيِد الََبِّ

ُف هنا عَّبر بام عَّبر به  ْيَد َوَأنُتْم ُحُرم    ﴿الشاِرُع: لكن نقوُل: املُؤلِّ ]املائدة:  ﴾ الَ َتْقُتُلوْا الصر

 ، وإال فالصيُد أربعُة أنواٍع سنذُكُرها.[95

) ُكْم  ﴿خرَج به صيُد البحر؛ ألن اهلل يقول:  )َصْيِد الََبِّ ُأِحلر َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا لر

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلََّبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما يراَرِة َوُحرِّ (، فهنا [96]املائدة:  ﴾ َولِلسر خرَج به  )َصْيِد الََبِّ

 «.لم َمْيَتُتهُ ُهَو الطرُهوُر َماُؤُه، احلِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصصيُد البحر؛ ألن النبي 

 عالقُة املُسلم بالصيِد ال ختُلو:

، الشخُص حالل  غرُي ُُمِرم، وله حاالن:  إما أن يكون هو حالل 

احلاُل األوىل: أن َيِصيَده خاِرج ُحدود احلَرم وهو غرُي ُُمِرم، فهذا ال إشكاَل يف ِحلِّه إذا كان 

 من مأُكوِل اللرحم.

ل  غرَي ُُمِرم، لكن صاَده داِخل احلَرم، فهذا ال جيوُز، فهو من النوُع الثاين: أن يكون هو حال

 ُمُظورات احلَرم؛ ألنه غرُي ُُمِرم.

 القسُم الثاين: أن يكون ُُمِرًما، وهذا له نوعان:

، النوُع األول: أن يكون ُُمِرًما لكنه خاِرج ُحدود احلَرم، كأن يكون ُُمِرًما لكنه يف الطاِئف

 فهذا ال جيوُز أن َيصيَد، ملاذا؟ ألنه ُُمِرم.

ه أمران:  والثاين: أن يكون ُُمِرًما وداِخل ُحدود احلَرم، فهذا أيًضا ال جيوز، فيجتِمُع يف حقِّ

 ُحرمة احلَرم، وُحرمة اإلحرام.

مة وواحد  منها ُمباح، وال خيُرج الصيُد عن هذه  هذه أوُجه الصيد أربعة، ثالثة  منها ُُمرر

 األمور األربعة ُمطلًقا، ال خامَس هلا. هذا بالنسبِة لقتِل الصيِد.

 



 الشيخ سعود الشريم                                                                                                  

 التنفرُي هل يدخُل يف هذا؟ نقوُل: هذا قسامن:

َواَل »املُحِرم إن كان داِخَل احلَرم، فهو ممنوع  من القتِل ومن التنفري؛ ألنه يف احلديث جاَء: 

ُر َصْيُدَها ه أمرا«ُينَفر ر.، فاملُحِرُم جيتِمُع يف حقِّ  ن إذا كان داِخَل احلَرم: ال يقتُل الصيَد، وال ُينفِّ

ر الصيَد، وله أن يرِضَبه، لكن ليس له أن يقُتَل الصيَد؛  لكن إذا كان خاِرج احلَرم فله أن ُينفِّ

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرم   ﴿وإنام ُمنِع منه، ألنه غرُي ممنوٍع من التنفري،   .[95]املائدة:  ﴾  الَ َتْقُتُلوْا الصر

املُحِرم ينطبُِق اسُم امُلحِرم عىل نوَعني: عىل من كان ُُمِرًما  إًذا هذا بالنسبِة للُمحِرم؛ ألن

، أو من كان داخَل احلَرم.  بالُعمرة أو احلجِّ

) : )َوَقْتُل َصْيِد الََبِّ  وصيُد الَّبِّ اختَلُفوا فيه، وهو أنواع 

ُبع، ، وهو مأكوُل اللرحم، ما ُيؤَكل حلُمه؛ كالغزاِل، والضر والنرعام،  نوع  باالتفاِق أنه صيد 

 واألرانِب، وغريها مما هو معروف  أنه ُمباُح األكل.

وقسم  ليس بصيٍد باالتفاق؛ كالفواِسق: العقرب، واحِلدأة، احليرة، الكلُب، والغراب، هذه 

 باالتفاِق أهنا ليس صيًدا.

باع ى الصيد أو ال يدُخل؟ كالسِّ : األسود، وقسم  ُُمتَلف  فيه: هل يدُخُل يف القتِل هنا يف ُمسمر

والنممور وغريها، والصواُب: أهنا ال تدُخُل، وأهنا جيوُز قتُلها؛ كالكلِب الَعُقور، والَعُقور 

ا بالكلِب، فكلم ما كان َعُقوًرا فإنه ُيقَتل.  ليس ُُمتصًّ

 ولِد أيب هلٍب أن  ملسو هيلع هللا ىلصويستدلمون عىل ما جاء يف احلديِث احلَسن: أن النبي 
ِ
دعا عىل أحِد أبناء

 اهلل عليه كلًبا َعُقوًرا، سلرط عليه األَسد. ُيسلِّطَ 

ى الصيِد.فاحلاصُل: أن األسود والنمور وغريها هذه ليست صيًدا، وال   تدخُل يف ُمسمر

بِقَي معنا الصاِئل: هذا الصيُد إذا صاَل عليه، البعرُي إذا صاَل عليك وهجَم عليك، هل ُيقَتل 

؟ ال يشَء عليك، فالصائُل ُيقَتل.   أو ال ُيقَتل؟ ُيقَتل، وهل عليك يشء 

 


