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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وبارك وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ن:  اهلل رحمو المصنف قال  .  فَدى...  بمطيبٍ  ادََّىنَ  أو َثوَبوُ  أوْ  بدَنوُ  طّيبَ  َواِ 

 من ، طيبا الناس عده مما بو يتطيب ما:  بالطيب والمقصود ، اإلحرام محظورات من الخامس المحظور ىذا
 عند يكون قد الطيب ألن ، كثيرا يريحنا الضابط ذاوى ، طيب فيو طيبا الناس عده ما كل ، كيةز ال الرائحة ذوات
 .  طيبا ليس غيرىم وعند ، طيبا الناس بعض
 :  الطيب تحريم أدلة

  :  واإلجماع السنة تحريمو عمى دل

 وال] :قال ، المحرم يمبس ما:  سئل حين ، عمر ابن حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي قال فقد:  السنة أما
 ، ناقتو وقصتو الذي الرجل في ، عباس ابن حديث وكذا ، عميو متفق حديث وىو [الزعفران أو الورس مسو ثوبا
 األلفاظ بعض وفي ،( تحنطوه وال ، ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسموه) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن
 بن يعمى وحديث ، الطيب يستعمل ال المحرم أن عمى يدل ما ،( ممبيا القيامة يوم يبعث فإنو ، بطيب تمسوه وال)

 قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن الحديث وفي ، الجعرانة في وسمم عميو اهلل صمى النبي جاء رجال أن ، أمية
 .  عميو متفق [ الصفرة وأنقِ ،  عنك الخموق أثر واغسل ، الجبة عنك اخمع]

 أنو ، والنووي قدامة وابن رشد وابن البر عبد وابن حزم وابن نذرالم ابن ، منيم طائفة حكاه فقد:  اإلجماع وأما
 .  امرأة أم رجال ، المحرم عمى حرام

 الذل حال حالو يكون أن ينبغي والحاج ، اإلنسان شيوة ويميب نشوة يورث الطيب أن:  التحريم عمل ومن
 .  والخشية والتواضع والمسكنة

 بو والمراد ، ىكذا بو يتطيب ال ألنو ؛ عميو فدية وال العود شم لممحرم أن" المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن ذكر
 األترج من الفواكو شم لو أن وذكر ، الصورة ىذه عمى بو يتطيب ال ألنو ؛ لو لجاز شمو فمو ، الخشب عود

 الطيب قصد لغير اآلدميون يَشمو ما ومثمو ، والخزامى والقيصوم الشيح مثل الصحراء ونبات ، والسفرجل والتفاح
 يكره كان أنو ، عمر ابن عن روي ما إال ، خالفا فيو نعمم ال" قدامة ابن قال ، فييا فدية ال ، والُعْصُفر كالحناء ،

 وال جائز ذلك أن عمى العمم أىل عامة لكن  ،" وغيرىا والقيصوم الشيح من األرض نبت من شيئا يَشم أن لممحرم
 .  ذلك جواز في بينيم خالف ال وعامتيم ، فيو شيء

 :  قسمين إلى الطيبية النباتات ، اهلل رحمو قدامة ابن وقسم

 فيو النوع وىذا ، والنرجس الفارسي كالريحان ، طيب منو يتخذ وال ، لمطيب اآلدميون ينبتو ما:  األول القسم
 :  القو أ الثةث عمى ؟ ال أو شمو يجوز ىل ، العمم أىل بين خالف



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 5_54  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
2 

 ، إسحق رأي وىو ، ومجاىد والحسن عباس وابن عثمان رأي وىذا ، فدية غير من شمو يباح:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من والصحيح

 :  أدلتيم

 ال ىذا ، الطعام عمى يوضع الذي المعروف العصفر ، رفُ صْ العُ  أشبو ، طيب منو يتخذ ال أنو:  األول التعميل
ن بطي منو يتخذ  .  جميمة رائحتو كانت وا 

 .  ويذىب يتحات ، البرية نبت أشبو ، رائحتو ذىبت يبس إذا أنو:  الثاني التعميل

ن ، شمو يحرم النوع ىذا أن:  الثاني القول  وىو ، ثور وأبو ، عمر وابن جابر إليو وذىب ، فدية فعميو شمو وا 
 .  رواية في والحنابمة الشافعية مذىب

 .  الطيب منو يستخمص الذي الورد أشبو ، لمطيب يتخذ النوع ىذا أن:  التعميل

 كونو حال طيب منو يستخمص الذي الطيب أن ، اهلل شاء إن بعد سيأتينا - فييا مختمف مسألة عمى قياس وىذا
 .  - العمم أىل بين خالف فيو ؟ شمو يجوز ىل ، وردا

 .  والمالكية يةالحنف إليو وذىب ، فيو فدية وال شمو يكره:  الثالث القول

 ما وبين ، طيبة رائحة ليا التي الصحراوية النباتات بين:  شيئين بين متردد بأنو ليم يستدل أن يمكن:  التعميل
 .  كراىتو إلى فذىبوا ، الطيب منو يستخمص

 :  الراجح

 شبيو من أكثر ، البرية بالنباتات شبيو وألن ، طيبا يتخذ ال ألنو ؛ فيو فدية وال ، شمو يجوز أنو ، األول القول ىو
 أو شميا يجوز ىل ، طيب منيا يتخذ التي النباتات في الخالف وقع قد أنو مع ، طيب منيا يتخذ التي بالنباتات

 .  ال

 ويخرج يعصر ، ذلك ونحو ، والبنفسج،  والياسمين ، كالورد ، طيب منو ويتخذ ، لمطيب ينبت ما:  الثاني القسم
 :  قوالن ؟ وياسمينا وردا كونو حال شمو وزيج فيل ، ماء منو

 .  الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، الشافعية إليو وذىب ، شمو إن الفدية وعميو ، شمو يجوز ال:  األول القول

 :  األدلة

 الزعفران مسو يابثال من شيئا تمبسوا وال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث:  األول الدليل
 معناىما في ما عمى بيما ونبينا ، والورس الزعفران عمى نص ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي:  قالوا ، [الورس الو 
  .  حكميما فتأخذ ، والزعفران الورس معنى في األنواع وىذه ،

 عمى عالفر  قاسوا ، األصل في فكذلك ، الورد كماء ، منيا السائل استعمال في تجب الفدية أن:  الثاني الدليل
 .  األصل

ليو ، فيو فدية وال ، شمو يجوز طيب منو ويتخذ لمطيب ينبت ما:  الثاني القول  .  رواية في الحنابمة ذىب وا 
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 .  الشجر سائر أشبو زىر أنو:  التعميل

 :  الراجح

نما ، بو لمتطيب يتخذ ال وردا كونو حال ألنو ؛ بالجواز القول ىو  التي ميمةالج الرائحة ذات النباتات من ىو وا 
 .  اهلل شاء إن الشم حكم وسيأتي ، الناس يشميا

 :  قسمين إلى باليد الطيب مس قدامة ابن قسم

 فيذا ، والعنبر،  الكافور وقطع ، المسحوق غير المتحجر الجاف كالمسك ، باليد يعمق ال ما مس:  األول القسم
 .  لمطيب مستعمل غير األشياء ىذه لمس من ألن ؛ فيو فدية ال

 .  بأصابعو يعمق الذي المسحوق والمسك ، الورد وماء ، الغالية:  مثل ، باليد يعمق ما مس:  الثاني لقسما
 :  أدلتيم

 ُمس إذا ألنو[ بطيب تمسوه ال] ناقتو وقصتو الذي الرجل في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 .  لو يجوز ال بو يعمق طيبا مس من أن عمى يدل ما ، بجسده سيعمق الطيب فإن ، بالطيب

 .  لمطيب مستعمال يعد الحال ىذه في أنو:  الثاني الدليل

 : طيب بو الذي والشراب الطعام حكم

 ال وريحو طعمو دون الطيب لون فيو بقي الذي الطعام أن عمى العمم أىل عامة اتفق ، مثال زعفران فيو طعام
 .  محمد بن وجعفر محمد بن القاسم عن نقل ما إال ، تناولو من مانع وال فيو فدية

 ذىبوا إذا الناس ، لمونو ال لرائحتو طيبا يكون إنما والطيب ، المون دون الرائحة الطيب من المقصود أن:  التعميل
 الطعم يكون الطعام وفي ، ييم ال المون ، الرائحة عن يبحثون بل ، المون عن يبحثون ال العطور محالت إلى
 عمى المدار كان فإذا ، بالطعم متصمة الرائحة أن الغالب ، موجودة الرائحة تكون موجودا الطعم كان إذا ، غالبا

ذا ، الحكم وجد الرائحة وجدت فإذا ، عمييا يدور فالحكم ، الرائحة  .  انتفى انتفت وا 

 ؟ ال أو محظور ىو وىل ؟ ال أو يجوز ىل ، وطعمو الطيب رائحة فيو الذي الطعام في اهلل رحميم العمماء اختمف
 :  قولين عمى

 فيو تناولو ومن ، يجوز ال وطعمو الطيب رائحة فيو ظيرت الذي والشراب الطعام تناول أن:  األول القول
 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الفدية فعميو ، لمطيب مستعمل
 :  أدلتيم

 ؛ لمطيب مستعمال كان طيب فيو ما شرب أو أكل فإذا ، الطيب استعمال من ممنوع المحرم أن:  األول التعميل
 .  متطيبا فيكون ، بإرادتو بشفتيو سيعمق الطيب ألن

 .  متطيبا فيكون ، باقية والرائحة ، رائحتو بالطيب المقصود أن:  الثاني التعميل
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 طعمو وجد ذافإ ، الرائحة وجود عمى دل الطعم وجد فمتى ، الرائحة عن ينفك يكاد ال الطعم أن:  الثالث التعميل
 .  لمطيب مستعمال كان رائحتو أو

 إليو وذىب ، فيو فدية وال ، جائز طعمو أو الطيب رائحة فيو ظيرت الذي والشراب الطعام تناول:  الثاني القول
 والمالكية الحنفية مذىب وىو ، والنخعي وطاوس والحسن جبير وابن ومجاىد عطاء رأي فيو ، السمف من طائفة

 . 

 :  تيمأدل

 .  آخر شيء إلى وانتقل ، طيبا كونو عن استحال بالطبخ الطيب أن:  األول لدليلا

 شيئا األصفر جِ نالُخْشَكَنا في يرون ال كانوا أنيم ، جبير وابن عطاء وعن عمر ابن عن تروى رواية:  الثاني الدليل
 ، الفستق أو والموز سكرال فييا يوضع ، الدقيق خالص من تخبز خبزة ، الفارسية المأكوالت من نوع وىذا ،

 موجود وطعمو الورد ماء ورائحة ، بأسا فييا يروا لم ذلك مع ، الورد ماء ففييا ، وتقمى الورد ماء عمييا ويصب
 .  فييا

 :  الراجح

 من نوع وىو ، لمطيب مستعمل أنو ، طعمو أو الطيب رائحة فيو ظيرت طعاما استعمل من وأن ، األول القول ىو
ن ، التطيب أنواع  منو حو فوت ، بو الطيب سيعمق لكنو ، متطيبا الطعام ىذا استعمل من يعد ال الناس عند كان وا 
 .  عمييم اهلل رحمة ، باز بن العزيز عبد والشيخ ، عثيمين ابن شيخنا اختاره ما وىو ، الطيب رائحة

ن:  اهلل رحمو قال  . فَدى..  ثوَبوُ  أوْ  َبَدَنوُ  َطّيبَ  َواِ 

 ،، الجبة عنك اخمع) قال فإنو ، الجبة صاحب لحديث ؛ فرق فال ، ثوبو أو بدنو المحرم طيب إذا ، سواء الحكم
 .  الموضعين في منو المنع عمى فدل ،( الصفرة وأنق ، عنك الخموق أثر واغسل

فَدى...  ِبُمطيَّبٍ  ادََّىنَ  َأوِ :  قال  . 

 :  نوعين عمى الدىان

 .  بمطيب االدىان:  األول النوع

 .  مطيب بغير االدىان:  الثاني النوع

 ، مطيب بدىن ادىن من ألن ؛ العمم أىل عامة عند اإلحرام محظورات من محظور فيو بالمطيب االدىان أما
 الطيبية الكريمات مثل ، بفعمو الفدية فعميو ، اإلحرام محظورات من محظورا فعل قد فيكون ، لمطيب مستعمال كان

 .  لمفدية موجب استعمالو ، طيب فيو وضع دىن أو ، باستعماليا الفدية وتمزم ، اآلن الموجودة

 ، اآلن الموجودة األدىان أو ، السمسم زيت أو الزيتون زيت مثل ، مطيب غير بدىن االدىان:  الثاني النوع
ما ، والمحية الرأس في نيكو  أن إما يخمو ال فيذا ، كالفازلين  بدنو في كان إن أما ، الجسد سائر في يكون أن وا 

ن ، الجواز عمى العمم أىل فأكثر  العمم أىل أكثر أن ينقل بعضيم لكن ، ىذا في منضبطة غير المذاىب كانت وا 
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 والمالكية حنفيةال فمذىب والرأس المحية في كان إن أما ، والرأس المحية غير ، البدن سائر في التطيب جواز عمى
 ، الشعث ويزيل الشعر يسّكن ألنو ؛ ذلك لو ليس أنو ، ثور وأبي عطاء رأي وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية
 .  السمف عمييا يحرص وكان ، الحج صفات من طيبة صفة وىي أغبر أشعث أنو صفاتو من والمحرم

 عباس ابن عن منقول وىو،  الظاىرية رأي وىو ، اتالمفرد من وىو ، الصحيح في الحنابمة ذىب:  الثاني القول
 .  ولحيتو رأسو يطيب أن لممحرم يجوز أنو إلى ، عنيما اهلل رضي ذر وأبي

 :  األدلة

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عمر ابن حديث من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى ما:  األول الدليل
 فرقد رواية من وىو ، الترمذيو  أحمد اإلمام أخرجو ، مطيب غير أي" مقتَّتلا غير ، محرم وىو زيتبال يدىن كان

 .  المتأخرين من األلباني الحديث وضعف ، العمم أىل من طائفة ضعفو ، ضعيف وىو ، السبخي

 بنا الحافظ وصححو ، شيبة أبي ابن أخرجو" بالزيت يدىن كان عنيما اهلل رضي عمر ابن أن: "  الثاني الدليل
 .  عنيما اهلل رضي عمر ابن عن أصح الموقوف:  وقال ، والموقوف المرفوع ذكر ، عمييم اهلل رحمة حجر

 :  الراجح

 فال والغبرة الشعث عمة وأما ، جسده سائر وفي ، ولحيتو رأسو في المطيب غير بالدىن أو بالزيت يدىن أن جواز
 ذلك مع ، المريحة والمراكب الفارىة والسيارات الرفاىية كثرة مع ، حاضرال الزمن في حتى ، لمحاج تحصل أن بد
 امتأل قد أصبح وقد إال العيد يوم يأتي ال ربما بل ، أغبر أشعث وكان إال األيام بعض المحرم عمى تمضي ما

 أسباب لو وتيسرت ، أغبر أشعث يكن لم لو وحتى ، أغبر أشعث فسيكون اإلنسان ادىن فميما ، وشعثا غبارا
 المريحة النقل وسائل وجود وعدم ، الغبار لكثرة زمانيم في كان إنما ، شيئا حجو في يؤثر ال ىذا فإن ، الرفاىية
 شرعي حكم عمييا يترتب وال ، مقصودة غير الصفة وىذه ، الزمن ذلك في العبادة أثر وىذا ، ذلك وغير ، النظيفة

ن ، فذاك وجد إن ، لإلحرام أثر ىما بل ، والغبرة الشعث صلتح أن أجل من مباح أمر من يمنع أن يمكن فال ،  وا 
 .  شيئا الحكم في يؤثر فال لم

ِطيَباً  َشمَّ  َأوْ :  قال  . 

 ، المذىب وىذا ، الفدية فعميو ، اإلحرام محظورات من محظورا فعل قد يكون فإنو طيبا يشم أن المحرم تقصد إذا
 :  أقسام عمى طيبال وشم

 في أو جسده في التي الطيب رائحة شم كمن ، فدية وال عميو شيء فال ، قصد بال الطيب يشم أن:  األول القسم
 فشم السوق دخل أنو أو ، الحرم في تدور التي المباخر رائحة أو ، الكعبة طيب شم من ومثل ، رأسو في أو لحيتو
 .  منو قصد غير من ألنو ؛ إثم وال عميو فدية ال الحال ىذه ففي ، قصد غير من الطيب رائحة
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 ، لو يجوز وال ، حرام أنو فالمذىب ، جودتو ومعرفة الختباره ولكن ، التمذذ قصد بال الطيب يَشم أن:  الثاني القسم
ذا  من عاأنوا أو ، وردا أو ، عود دىن منو يشتري أن يريد دكان إلى يأتي كمن ، الفدية عميو فإن الفعل ىذا فعل وا 

 .  يشتريو حتى ليختبره ولكن ، بشمو لمتمذذ ال الطيب ىذه فيشم ، الطيب

 الوسائل تحريم باب من الطيب تحريم ألن ؛ عميو فدية ال أنو إلى ، اهلل رحمو شيخنا واختاره القيم ابن وذىب
 المرأة فإن ، المرأة شفك مثل ، إليو لمحاجة يجوز فإنو وسائل تحريم حرم وما ، إليو بالحاجة فيجوز ، واالحتياط
 وجييا إلى النظر يريد خاطبا أو ، لمعاممة إلييا النظر إلى اإلنسان احتاج إذا لكن ، وجييا كشف من ممنوعة

 .  وسيمة تحريم وجييا إلى النظر تحريم ألن ، يجوز فإنو

 :  قولين عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم لىأ فيو اختمف ، بو لمتمذذ الطيب شم يقصد أن:  الثالث القسم

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو وذىب ، الفدية فعميو ذلك فعل ومن ، التمذذ بقصد الطيب شم يحرم:  األول القول

 .  مباشرتو عمى الطيب شم قاسوا ، باشره لو كما عميو فحرم ، محرم وىو بو مبتدئا الطيب شم قصد أنو:  التعميل

 والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ذلك في فدية وال ، مكروه ولكنو ، بو التمذذ قصدب الطيب شم يحرم ال:  الثاني القول
 .  والشافعية

 : أدلتيم

 وقصتو الذي الرجل في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  األول الدليل
 لم الطيب شم من أن الحديث في ،( انالزعفر  وأ الورس مسو ثوبا وال) عمر ابن وحديث ،( تحنطوه ال) ناقتو

 ال) قال ولذا ، الجسد مباشرة أو استعمال فيو يكون عما إال وسمم عميو اهلل صمى النبي ينوَ  لم ولذا ، يستعممو
 الذي ىو يستعممو الذي ، الطيب يستعمل لم فإنو شم ومن ،( الزعفران أو الورس مسو ثوبا وال ،،،، بطيب تمسوه
 .  وبوث أو جسده بو يمسح

 .  ثوبو في وال المحرم بدن في يؤثر ال الطيب شم أن:  الثاني الدليل

 :  الراجح

 .  الدليل لعدم ؛ الفدية عميو تترتب ال لكن ، اإلحرام محظورات من محظور بو التمذذ بقصد الطيب شم أن

 :  الكعبة بطيب االحتكاك

 أنس رأي وىو ، عميو شيء ال أنو اهلل رحميم ءالعمما ذكر ، وخموقيا الكعبة طيب من شيء اإلنسان أصاب لو
 فيو طيبا فمس الحجر يقبل أن أراد كمن ، والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، عطاء ورأي ، عنو اهلل رضي

 ابن أنس رأيت" :قال حيان بن صالح عن ، حزم وابن شيبة أبي ابن روى ، مطيبا فوجده الكعبة ستار أمسك أو ،
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور وعميو ،" يغسمو فمم محرم وىو الكعبة خموق من بوثو  أصاب مالك

َفدى ونحِوهِ  ِبُعودٍ  َتَبّخرَ  َأوْ :  قال ثم  . 
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 فإن ، اآلن ودةالموج والمخمطات ،( الطيب من نوع) والمعمول ، الند:  مثل ، ونحوه بالعود المحرم تبخر إذا
 استعمالو بسبب فدية وعميو ، اإلحرام محظورات من لمحظور فاعال ، لمطيب مستعمال يكون بيا تبخر إذا اإلنسان
 .  والحنابمة والشافعية المالكية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، لمطيب

 : األدلة
 يعتبر ، الفاخر بالعود خاصة والبخور ، اإلحرام محظورات من رمحظو  الطيب أن عمى دلت التي األدلة عموم
ذا ، وأغالىا أثمنيا من وىو ، الطيب أنواع أعمى من  .  الفدية فعميو استعممو وا 

 .  الحال ىذه في عميو فدية ال أنو إلى اهلل رحميم الحنفية ذىب:  الثاني القول

 :  الراجح

 حديث مثل ، الطيب استعمال من المحرم منع عمى الدالة األدلة عموم في لدخولو ؛ أعمم واهلل األول القول ىو
 .  والزعفران الورس من أعظم وىذا ،( الزعفران وأ الورس مسو ثوبا وال)

 :  الطيب مستعملل الفدية وقت

 بدنو أعضاء من عضوا طيب أو ، كمو بدنو طيب من أنو عمى ، والحنابمة والشافعية المالكية ، العمم أىل جميور
 .  الفدية عميو فإن ، ذلك من أقل طيب أو ،

 .  الفدية لزمتو فعمو ومن ، الطيب استعمال حظر عمى الدالة األدلة عموم:  أدلتيم

 وىي ، صدقة فعميو الكامل العضو دون ما وأما ، كامال عضوا طيب إذا إال الفدية تجب ال أنو يرون:  الحنفية
 من) - اآلن نضبطيا - المحظورات في قاعدة عندىم والحنفية ، غيره من املك صاع أو ، بر من صاع نصف
 عميو فإن ، (عذر لغير) متعمد غير المحظور فعل ومن ، شاة وتجزئو ، دم فعميو (لعذر) متعمدا المحظور فعل
 .  وغيره (العذر) العمد بين يفرقون ،( أذى فدية

نْ وَ :  قال ثم  .   جزاُؤهُ  فعميو...  مأُكوالً  صْيَداً  قَتلَ  ا 

 اإلحرام محظورات من محظور أنو عمى دل وقد ، الصيد قتل وىو ، اإلحرام محظورات من السادس المحظور ىذا
 .  واإلجماع والسنة الكتاب

 :  الكتاب

 { حُرُهًا دُهْتُنْ هَا الْبَرِّ صَيْدُ كُنْعَلَيْ وَحُرِّمَ{ } حُرُمٌ وَأَنْتُنْ الصَّيْدِ هُحِلِّي غَيْرَ} تعالى فقولو

  چ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ
 :  السنة

 باألبواء وىو ، وحشيا حمارا وسمم عميو اهلل صمى لمنبي أىَدى أنو" عنو اهلل رضي الميثي جثّامة بن صعبال حديث
 ["حرم أنا إال عميك نرده لم إنا] :قال وجيو في ما وسمم عميو اهلل صمى النبي رأى فمما،  عميو فرده ، ِبَودَّانَ  أو

 .  الباب خالل اهلل شاء إن وستأتي ، جابر وحديث قتادة أبي حديث وكذا ،  عميو متفق
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 :  اإلجماع

 : منيم،  طائفة اإلجماع نقل ، اإلحرام محظورات من محظور الصيد أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع
 .  كثير وغيرىم والنووي قدامة وابن ، البر عبد وابن رشد نواب حزم وابن المنذر ابن

 :  المحرم المصيد ضابط

 .  أصال متوحش مأكول بري حيوان كل:  ضابطو

 :  أقسام عمى المأكول وغير  المأكول غير بو خرج:  مأكول

 . بقتمو أمر قسم -1

 وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث فيو جاء وقد ، والحرم الحل في قتمو يجوز فيذا
،  والغراب ، العقور والكمب،  والفأرة ، العقرب:  عميو جناح فال محرم وىو قتمين من الدواب من خمس] قال

[ والحرم الحل في يقتمن فواسق خمس] عائشة حديث وىناك ، المحرم عمى النص جاء ، عميو متفق [والحدأة
 .  المحرم عمى نص ولاأل الحديث لكن ، مسمم أخرجو

 .  قتمو عن نيي ما -2

 :  أشياء أربعة وىذه

 .  النحمة -أ

 .  النممة -ب

 .  الُيدىد -ج

 .  الُصَرد -د
 .  صيدا ليست ألنيا ؛ عميو فدية فال محرما قتميا فإن ، الحرم في وال الحل في تقتل ال فيذه

 واحد موضع في بالناس اجتمع إذا ولكن ، باألذى الناس يبتدئ أن شأنو من ليس لكن ، الجممة في يضر ما -3
 .  ىمآذا موضعو في الناس أتاه أو ، آذاىم

 وعن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف فيذا ، الطير من مخمب ذي وكل ، السباع من ناب ذي كل:  مثل
 إذا إال يقتمو ال:  األخرى والرواية ، عميو يعد لم أم عميو عدا ، يقتل أنو رواية ، فيو روايتان اهلل رحمو أحمد اإلمام
 شاء إن أصح ىذا" اإلسالم شيخ قال ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ حورج الذي وىو ،( المحرم) عميو وصال اعتدى

 .  قتمو يجوز النوع ىذا أن والمذىب" العمماء قولي أظير في قتمو في فدية وال ، اهلل

 .  ( ينفع وال يضر الام)  بطبعو يؤذي ال ما -4

 ، مطمقا قتمو يباح أنو والمذىب ، ىتوبكرا وقول ، قتمو بإباحة قول:  قوالن ففيو ، ونحوىا والديدان الحشرات:  مثل
 .  اإلحرام غير في أم اإلحرام في كان سواء ، مطمقا بالكراىة قول وىناك
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 مالحا كان أم ، األنيار كمياه عذبا الماء ىذا كان سواء ، الماء في يعيش الذي وىو ، البحري بو يخرج : (بريا)
 .  البحار كمياه

 الصحيح ؟ ال أو قتمو يجوز فيل ، والسرطان السمحفاة:  مثل ، والبحر البر يف يعيش ، برمائيا الحيوان كان فإن
 الجزاء فيو أن أخرى رواية المذىب وفي ، قتمو فيجوز ، البحر حيوان حكم يأخذ ، كالسمك أنو الحنابمة مذىب من
 جانب فيو غمب ، اظروح مبيح فيو اجتمع إذا الشيء فإن القواعد، مع المتمشي وىو" اهلل رحمو شيخنا عنو وقال ،

 في قتل فإن ، فيو قتل الذي المكان حكم يأخذ أنو المذىب في ثالثة رواية وىناك ،" اإلباحة جانب عمى الحظر
ن ، البر حيوان حكم فمو البر  مع المتمشي ىو اهلل رحمو الشيخ ذكره وما ، البحر حيوان حكم فمو البحر في قتل وا 

 .  فيو الحظر جانب يغمب فإنو ، وحاظر مبيح يوف اجتمع إذا الشيء ، حقيقة القواعد

 بو يخرج ، نسأاست ولو متوحشا أصمو كان ما الذي ىو قتمو يحرم الذي ، المستأنس بو خرج:  (أصال متوحش)
 فإن ، الخ ،، والدجاج والغنم والبقر اإلبل:  مثل ، المتوحش غير ، األىمي:  يسميو وبعضيم ، اإلنسي الحيوان

 لكنيا ، متوحش بري حيوان أصميا األرنب فإن ، األرنب:  مثل ، نسأاست ولو ، قتمو يجز لم امتوحش أصمو كان
 صيده يجوز فال ، فأِنس الناس وآنسو ، متوحش بري الحمام أصل فإن ، الحمام:  ومثميا ، فتأنس الناس يؤانسيا
 .  اإلحرام حال

غيرِهِ  ِمنْ  َأوْ  ِمْنوُ  َتولَّدَ  َوَلوْ :  قال  . 

 .  اإلباحة جانب عمى الحظر جانب لتغميب ، حراما فيكون ، أىمي أو إنسي ومن بري من متولدا كان لو أي

َيِدهِ  ِفي َتِمفَ  َأوْ :  قال  . 

ن" عمى معطوف ىذا  .  جزاؤه وفعمي يده في تمف أو ، صيدا قتل إن:   أي ،" صيدا قتل وا 

 فعميو فتمف الصيد أمسك فإذا ، الصيد يطمق أن يمزمو المحرم ألن ؛ الجزاء فعميو المحرم يد في الصيد تمف إذا
 .  بإمساكو معتد ألنو ؛ غيره أتمفو أم ىو أتمفو سواء ، الجزاء

 يده يرفع أن لزمو حرمأ إذا فإنو ، اإلحرام قبل صاده قد كان ولو ، الصيد يمسك أن يحرم أنو المؤلف كالم وظاىر
 .  عنو

 :  (اإلنصاف صاحب ) المرداوي ذكر كما ، تفصيل فيو المحرم يدم في والصيد

 أو ، خيمتو أو ، قبضتو في يكون أن:  المشاىدة ، عنو المشاىدة يده إزالة لزمو صيد يده وفي أحرم إذا:  أوال
 شخصا أعطاه ، نائبو عند أو ، بمده في أو ، توبي في يكون أن:  مثل ، الحكمية يده دون تمف إن ويضمن ، رحمو

 .  والشراء بالبيع فيو التصرف ولو ، يضمنو ال الحال ىذه في تمف إن ، لو يحفظو

 .  مْحرم غير بالصيد الحرم دخول:  ثانيا 

 أو ، مفوأت فإن ، ويرسمو يطمقو وأن ، عنو يده إزالة يمزمو أنو فالمذىب ، صيد ومعو الحرم ودخل ، حالال كان إذا
 في مفمح ابن وقال ، الُمِحل كصيد ، يطمقو وأن ، يرسمو أن عميو يجب ألنو ؛ يضمنو فإنو منو فعل غير من تمف



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 5_54  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 ولم ، مكة صيد تنفير عن نيى إنما الشارع ألن ؛ فيو الممك ونقل ذبحو ولو ، إرسالو يمزمو ال أنو يتوجو" الفروع
 .  المحمى في حزم ابن إليو ذىب التوجيو ىذاو " وقوعو كثرة مع الخفي الحكم ىذا مثل يبين

 .  ويطمقو عنو يده يرفع أن عميو يجب فيذا ، اإلحرام بعد الصيد ممك قد يكون أن:  ثالثا

جزاؤهُ  فعميوِ :  قال  . 

 .  يطمقو أن عميو الواجب ألن ؛ فعمو بغير أم بفعمو تمف سواء الجزاء عميو أن الكالم ظاىر

إنسي   حيوانٌ  َيحُرمُ  َوال:  قال  . 

 ، أصال بريا:  قولو مفيوم ىذا ، إنسي حيوان يحرم وال:  ىنا قال ، ذكره سبق لما المفاىيم بيان في المؤلف بدأ
 لو حتى ، تحرم ال الحيوانات ىذه ، ذلك ونحو ، والدجاج ، واإلبل ، والبقر ، الغنم:  مثل ، األىمي ىو واإلنسي
 كما ، يقتل فإنو بو اإلمساك يمكن ولم ندّ  إذا ألنو ، قتمو يجوز فإنو ، بعير أو ، دجاجة توحشت فمو ، توحشت

 [ىكذا بو فاصنعوا شيء منيا غمبكم فإذا،  الوحش كأوابد أوابد اإلبل ليذه إن] ، بعير ند حين الحديث في جاء
 .  متوحشا ليس ، إنسي وىذا ، أصال المتوحش البري ىو دهصي الممنوع ، عميو متفق

البحرِ  صْيدُ  َوال:  قال  . 

 عباس ابن قال{  وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُنْ هَتَاعًا وَطَعَاهُهُ الْبَحْرِ صَيْدُ لَكُنْ أُحِلَّ}  قال تعالى اهلل ألن ؛ البحر صيد يحرم ال:  أي
 ، رابغ من أحرم لو ، اإلحرام حال البحر من يصيد أن لممحرم فيجوز ،" ميتا أخذ ما وطعامو ، حيا أخذ ما صيده"

 .  لو جاز وصاد البحر إلى وذىب

 :  الحرم في البحر صيد

 ، البرك في يكون كالذي ، يمكن نعم ؟ ىذا يتصور وىل ؟ الحرم في البحر صيد المحرم وغير لممحرم يجوز ىل
 ىذا صيد لو يجوز فيل ، سمك فييا أحواض البيع محالت بعض في ُتجعل ، اآلن البيع محال أو ، واآلبار
 :  قوالن ؟ ال أو السمك

 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىي ، المذىب ىي الرواية وىذه ، فيو جزاء وال ، صيده يجوز ال:  األول القول
 .  عميو اهلل رحمة
 : تيمأدل

 .  والبحر البر لحيوان عام وىو ، [صيدىا ينفر ال] وسمم عميو اهلل صمى قولو:  األول الدليل

 .  بحريا أم بريا كان سواء ، صيد لكل شاممة وىي ، المكان بحرمة لمصيد تثبت الحرمة أن:  الثاني الدليل

ليو ، الحرم في البحر حيوان صيد يجوز:  الثاني القول  .  اهلل رحمو شيخنا اختارىا رواية في الحنابمة ذىب وا 

 : أدلتيم
 أو الحل في كان فيما عام وىذا ،( ولمسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل) تعالى قولو:  األول الدليل
 .  عموميا عمى فتبقى ، عامة جاءت اآلية ، الحرم في كان
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 أن لو يجوز ىل ، محرما اإلنسان كان إذا ، الحرم يحرمو فمم البحر صيد يحرم ال اإلحرام أن:  الثاني الدليل
 فإن ، األىمي والحيوان كالسباع ، الحرم يحرمو لم البحر صيد يحرم ال اإلحرام كان فمما ، نعم ؟ البحر في يصيد
 .  األىمي الحيوان الحَرمُ  يحرم ال فكذلك ، األىمي الحيوان يحرم ال اإلحرام

األكلِ  محرمِ  قتلُ  َوال:  قال   . 

 ، ونحوىا البيائم وسباع ، بقتمو أمر ما:  مثل ، قتمو يجوز األكل محرم كان ما أن منو فيم" مأكول" قولو في تقدم
 تقدم وقد"  بصيد ليس ألنو ؛ عميو جزاء وال ، قتميا يجوز ، والقط ، والكمب ، والنمر ، كاألسد" الروض في يقول

 .  فييا اإلسالم شيخ وكالم العمماء خالف

 عميو اهلل صمى النبي أمر لما:  قالوا ، المنصوص في داخمة وألنيا ، صيدا ليست ألنيا ؛ قتميا يجوز أنو والمذىب
 ، السباع سائر مثمو العقور والكمب ، قتمو يجوز العقور الكمب مثل كان ما أن لنا بين ، العقور الكمب بقتل ، وسمم

 . ونحوىا ، والفيود ، والنمور ، كاألسود

الصائلُ  َوال:  قال ثم  . 

 ولم ، نفسو عمى اإلنسان وخاف ، اإلنسان عمى صال الصيود أنواع من نوعا أن فمو ، الصائل قتل يحرم وال أي
 كل) والقاعدة ، عميو ءشي وال ، يقتمو أن فمو ، مثال غزال عميو صال لو كما ، لو جاز قتمو حتى عنو ينصرف
 إال صيده يحل ال ألنو ؛ قتمو إذا أكمو ويحرم ، فاألسيل باألسيل دفعو يجب ولكن ،( لو حرمة ال ألذاه مدفوع
 .  لدفعو

 عظمة مع ، قتمو يجوز آدم بني من الصائل كان فإذا ، آدم بني من الصائل قتل جواز أدلة قتمو جواز عمى ويدل
 حديث ، آدم بني من الصائل قتل جواز عمى والدليل ، الصيد من الصائل قتل جوزي فإنو ، حرمتو وعظمة دمو
 رجل جاء إن أرأيت ، اهلل رسول يا:  فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى رجل جاء] عنو اهلل رضي جابر
 فأنت:  قال ؟ تمنيق إن أرأيت:  قال ، قاتمو:  قال ؟ قاتمني إن أرأيت:  قال ، تعطو فال:  قال ؟ مالي أخذ يريد

 أو الدم عمى الصائل أن عمى دل،  مسمم اإلمام أخرجو [النار في ىو:  قال ؟ قتمتو إن أرأيت:  قال ، شييد
 .  أعمم واهلل ، بالقتل إال يندفع لم إن يقتل أن ويجوز ، يقاتل أن يجوز المال عمى أو العرض عمى

 . عينأجم وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


