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 أحكام الصيد البري

 5:المائدة 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  ُتُل َي ِّي ُل وُتَي ُل َّل  مُل َي ِّي ِح َي  ااْسَي َيااِح ِح   َي َّل ْس ُل  مِّي َي  وَيمَيا ا لَّل ِّي َيااُل   َي ُل ُل   ُل ِح َّل   ُل ْس   َيُل ْس   ُل ِح َّل  مَياذَيا  َي ْس َي ُل وَي َي 

 اَي ِح يُل  ا  ّل َي   ِح َّل  ا  ّل َي  وَيا ُتَّل ُل اْس   َي َي ْس ِح  ا  ّل ِح  ااْس َي  وَياذْس ُل ُلواْس   َيمْس َي ْس َي  َي َي ْس ُل ْس  ِمِحَّلا  َي ُل ُل اْس  ا  ّل ُل   َي َّل َي ُل ُل  ِمِحَّلا

 ااْسِح َيااِح 

 سبب نزول اآلية

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث أبا رافع في قتل الكالب، فقتل حتى بمغ العوالي، فدخل : عن عكرمة
يسألونك }: ماذا أحل لنا يا رسول اهلل؟ فنزلت: عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة، فقالوا

 {ماذا أحل ليم قل أحل لكم الطيبات وما عممتم من الجوارح مكمبين

أتى رجل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يسألو عن صيد الكالب، فمم : عن عدي بن حاتم الطائي، قال
 {تعممونين مما عممكم اهلل}: يدر ما يقول لو، حتى نزلت ىذه اآلية

 التفسير 

 من تفسير الطبري

 يعني بذلك جل {يسألونك ماذا أحل ليم قل أحل لكم الطيبات وما عممتم من الجوارح مكمبين}: قولو تعالى
أحل منيا : يسألك يا محمد أصحابك ما الذي أحل ليم أكمو من المطاعم والمآكل، فقل ليم: ثناؤه

الطيبات، وىي الحالل الذي أذن لكم ربكم في أكمو من الذبائح، وأحل لكم أيضا مع ذلك صيد ما عممتم 
من الجوارح، ومن الكواسب من سباع البيائم والطير، سميت جوارح لجرحيا ألربابيا وكسبيا إياىم أقواتيم 

كاسبيم، : يعني بذلك: إذا أكسبيم خيرا، وفالن جارحة أىمو: جرح فالن ألىمو خيرا: من الصيد، يقال منو
ما عممتم من الجوارح " وصيد " {وما عممتم}: وترك من قولو. وال جارحة لفالنة إذا لم يكن ليا كاسب،

وذلك أن القوم فيما بمغنا كانوا سألوا رسول اهلل صمى . اكتفاء بداللة ما ذكر من الكالم عمى ما ترك ذكره
اهلل عميو وسمم حين أمرىم بقتل الكالب عما يحل ليم اتخاذه منيا ، فأنزل اهلل عز ذكره فيما سألوا عنو من 

ذلك ىذه اآلية فاستثنى مما كان حرم اتخاذه منيا، وأمر بقنية كالب الصيد وكالب الماشية وكالب 
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وما عممتم من }: ثم اختمف أىل التأويل في الجوارح التي عنى اهلل بقولو. الحرث، وأذن ليم باتخاذ ذلك
: عن عمي، عن ابن عباس، قولو. فقال بعضيم ىو كل ما عمم الصيد فتعممو من بييمة أو طائر {الجوارح

الكالب الضواري والفيود والصقور وأشباىيا و عنو : يعني بالجوارح {وما عممتم من الجوارح مكمبين}
وما }: وعن مجاىد في قولو.الكالب والصقور المعممة: الجوارح {وما عممتم من الجوارح مكمبين}: أيضا

{ وما عممتم من الجوارح مكمبين}: وعن السدي، قولو. الطير، والكالب: قال {عممتم من الجوارح مكمبين
أما ما صاد من الطير والبزاة من : عن ابن عمر، قال. أحل لكم صيد الكالب التي عممتموىن: يقول

ال فال تطعمو كل ما صاد من : وأولى القولين بتأويل اآلية، قول من قال.الطير، فما أدركت فيو لك، وا 
ن صيد جميع ذلك حالل إذا صاد بعد التعميم، ألن اهلل جل ثناؤه عم  الطير والسباع فمن الجوارح، وا 

كل جارحة، ولم يخصص منيا شيئا، فكل جارحة كانت بالصفة  {وما عممتم من الجوارح مكمبين}: بقولو
سألت رسول اهلل عن : عن عدي بن حاتم، قال. التي وصف اهلل من كل طائر وسبع فحالل أكل صيدىا

فأباح صيد البازي وجعمو من الجوارح، ففي ذلك داللة بينة " ما أمسك عميك فكل : "صيد البازي، فقال
ما عممنا من الكالب خاصة دون غيرىا  {وما عممتم من الجوارح}: عنى أنو بقولو: عمى فساد قول من قال

 . من سائر الجوارح

تؤدبون الجوارح، فتعممونين  {تعممونين}:  يعني جل ثناؤه بقولو{تعممونين مما عممكم اهلل}: قولو تعالى
وقد قال .من التأديب الذي أدبكم اهلل والعمم الذي عممكم: طمب الصيد لكم مما عممكم اهلل، يعني بذلك

تعممونين من الطمب كما عممكم . كما عممكم اهلل {مما عممكم اهلل}: معنى قولو: بعض أىل التأويل
تدخل في كالميم بمعنى التبعيض، " من "بمعنى الكاف، ألن " من "ولسنا نعرف في كالم العرب .اهلل

ىو أن يستشمى لطمب الصيد إذا : و اختمف أىل التأويل في ذلك، فقال بعضيم. والكاف بمعنى التشبيو
أرسمو صاحبو، ويمسك عميو إذا أخذه فال يأكل منو، ويستجيب لو إذا دعاه، وال يفر منو إذا أراده، فإذا 

كل : قال عطاء. وىذا قول جماعة من أىل الحجاز وبعض أىل العراق. تتابع ذلك منو مرارا كان معمما
شيء قتمو صائدك قبل أن يعمم ويمسك ويصيد فيو ميتة، وال يكون قتمو إياه ذكاة حتى يعمم ويمسك 

المعمم من الكالب أن يمسك صيده فال : و عن ابن عباس، قال. ويصيد، فإن كان ذلك ثم قتل فيو ذكاتو
يأكل منو حتى يأتيو صاحبو، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيو صاحبو فيدرك ذكاتو، فال يأكل من 

وقال آخرون نحو ىذه المقالة، غير أنيم حدوا لمعرفة الكالب بأن كمبو قد قبل التعميم، وصار من .. صيده
الجوارح الحالل صيدىا أن يفعل ذلك كمبو مرات ثالثا، وىذا قول محكي عن أبي يوسف ومحمد بن 

ال حد لعمم الكالب بذلك من كمبو أكثر من أن يفعل كمبو ما : وقال آخرون ممن قال ىذه المقالة.الحسن
وفرق .وىذا قول بعض المتأخرين. فإذا فعل ذلك فقد صار معمما حالال صيده: وصفنا أنو لو تعميم؛ قالوا

بعض قائمي ىذه المقالة بين تعميم البازي وسائر الطيور الجارحة، وتعميم الكمب وضاري السباع الجارحة، 
نما تعميم البازي أن يطير إذا استشمي، ويجب إذا : قالوا. جائز أكل ما أكل منو البازي من الصيد: فقال وا 
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وقال ..وليس من شروط تعميمو أن ال يأكل من الصيد: قالوا. دعي، وال ينفر من صاحبو إذا أراد أخذه
سواء تعميم الطير والبيائم والسباع، ال يكون نوع من ذلك معمما إال بما يكون بو سائر : آخرون منيم
ال يحل أكل شيء من الصيد الذي صادتو جارحة فأكمت منو، كائنة ما كانت تمك : وقالوا. األنواع معمما

وتعميمو الذي : تعميم كل جارحة من البيائم والطير واحد، قالوا: وقال آخرون.. الجارحة بييمة أو طائرا
يحل بو صيده أن يشمى عمى الصيد فيستشمي ويأخذ الصيد، ويدعوه صاحبو فيجيب، أو ال يفر منو إذا 

وما عممتم من الجوارح }: فإذا فعل الجارح ذلك كان معمما داخال في المعنى الذي قال اهلل : قالوا. أخذه
وليس من شرط تعميم ذلك أن ال يأكل من : قالوا {مكمبين تعممونين مما عممكم اهلل فكموا مما أمسكن عميكم

وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطو وىو يؤدب بأكمو؟ قال االمام الطبري وأولى األقوال : الصيد، قالوا
أن التعميم الذي ذكره اهلل في ىذه  {تعممونين مما عممكم اهلل}: في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قولو

اآلية لمجوارح، إنما ىو أن يعمم الرجل جارحو االستشالء إذا أشمي عمى الصيد، وطمبو إياه إذا أغري، أو 
إمساكو عميو إذا أخذ من غير أن يأكل منو شيئا، وأال يفر منو إذا أراده، وأن يجيبو إذا دعاه، فذلك ىو 

ن أكل من الصيد جارحة صائد، فجارحو حينئذ غير معمم. تعميم جميع الجوارح طيرىا وبيائميا فإن . وا 
ن أدركو ميتا لم يحل لو، ألنو مما أكمو السبع الذي حرمو اهلل  أدرك صاحبو حيا فذكاه حل لو أكمو، وا 

عن عدي بن حاتم، أنو سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم . ولم يدرك ذكاتو {وما أكل السبع}: تعالى بقولو
إذا أرسمت كمبك فاذكر اسم اهلل عميو، فإن أدركتو وقد قتل وأكل منو، فال تأكل منو : "عن الصيد، فقال

 " شيئا، فإنما أمسك عمى نفسو 

فكموا أييا الناس مما أمسكت  {فكموا مما أمسكن عميكم}:  يعني بقولو{فكموا مما أمسكن عميكم}: قولو تعالى
ذلك عمى الظاىر والعموم كما عممو : واختمف أىل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضيم.عميكم جوارحكم

اهلل حالل أكل كل ما أمسكت عمينا الكالب والجوارح المعممة من الصيد الحالل أكمو، أكل منو الجارح 
والكالب أو لم يأكل منو، أدركت ذكاتو فذكي أو لم تدرك ذكاتو حتى قتمتو الجوارح، بجرحيا إياه أو بغير 

تعميم الجوارح الذي يحل بو صيدىا أن تعمم االستشالء عمى الصيد وطمبو إذا : وىذا قول الذين قالوا. جرح
وقد ذكرنا قول . أشميت عميو وأخذه، وترك اليرب من صاحبيا دون ترك األكل من صيدىا إذا صادتو

بل ذلك عمى الخصوص دون العموم، : وقال آخرون.قائمي ىذه المقالة والرواية عنيم بأسانيدىا الواردة آنفا
فإن أكمت الجوارح منو بعضا : قالوا. فكموا مما أمسكن عميكم من الصيد جميعو دون بعضو: ومعناه: قالوا

وأمسكت بعضا، فالذي أمسكت منو غير جائز أكمو وقد أكمت بعضو ألنيا إنما أمسكت ما أمسكت من 
ذلك الصيد بعد الذي أكمت منو عمى أنفسيا ال عمينا، و اهلل تعالى ذكره إنما أباح لنا كل ما أمسكتو 

: دون ما أمسكتو عمى أنفسيا، وىذا قول من قال {فكموا مما أمسكن عميكم}: جوارحنا المعممة عميو بقولو
تعميم الجوارح الذي يحل بو صيدىا، أن تستشمى لمصيد إذا أشميت فتطمبو وتأخذه، فتمسكو عمى صاحبيا 

قمت يا رسول : قال {فكموا مما أمسكن عميكم}: فال تأكل منو شيئا، وال تفر من صاحبيا؛ فعن عدي، قولو
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ن قتل، فإن أكل : "اهلل إن أرضي أرض صيد؟ قال إذا أرسمت كمبك وسميت فكل مما أمسك عميك كمبك، وا 
 " فال تأكل فإنو إنما أمسك عمى نفسو 

عمى ما أمسكت عميكم  {واذكروا اسم اهلل}:  يعني جل ثناؤه بقولو{واذكروا اسم اهلل عميو}: قولو تعالى
بسم : إذا أرسمت جارحك فقل: يقول {واذكروا اسم اهلل عميو}: عن ابن عباس، قولو. جوارحكم من الصيد

ن نسيت فال حرج  .اهلل، وا 

واتقوا اهلل أييا الناس فيما أمركم بو وفيما :  يعني جل ثناؤه{واتقوا اهلل إن اهلل سريع الحساب}: قولو تعالى
نياكم عنو، فاحذروه في ذلك أن تقدموا عمى خالفو، وأن تأكموا من صيد الجوارح غير المعممة أو مما لم 
تمسك عميكم من صيدىا وأمسكتو عمى أنفسيا، أو تطعموا ما لم يسم اهلل عميو من الصيد والذبائح مما 
صاده أىل األوثان وعبدة األصنام ومن لم يوجد اهلل من خمقو، أو ذبحوه، فإن اهلل قد حرم ذلك عميكم 

اعمموا أن اهلل سريع حسابو لمن : ثم خوفيم إن ىم فعموا ما نياىم عنو من ذلك ومن غيره فقال. فاجتنبوه
حاسبو عمى نعمتو عميو منكم وشكر الشاكر منكم ربو، عمى ما أنعم بو عميو بطاعتو إياه فيما أمر ونيى، 
ألنو حافظ لجميع ذلك فيكم فيحيط بو، ال يخفى عميو منو شيء، فيجازي المطيع منك بطاعتو والعاصي 

  .لمعصيتو، وقد بين لكم جزاء الفريقين

 


